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การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) สถานะของเครอืข่าย และการบรหิารแบบเครอืข่าย

ในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั 2) สภาพปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 3) การบรหิารแบบ
เครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิัยทีเ่หมาะสมและควรจะเป็นในบรบิทสงัคมไทย 
และ 4) เงื่อนไขสนับสนุนและทีเ่ป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคลื่อนเครอืข่ายการท างานตามตวั
แบบทีเ่หมาะสม โดยศกึษาเฉพาะเหตุการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
เป็นกรณีศึกษา ทัง้นี้ การศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชงิคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสนทนากลุ่ม   

ผลการศึกษาพบว่าการจดัการอุทกพบิตัิภัยของจงัหวดัมเีครอืข่ายที่เข้ามามบีทบาท 
ไดแ้ก่เครอืขา่ยหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยหลกัทีเ่ป็นทางการ เครอืข่ายของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
หลกั เครอืข่ายอาสาสมคัรภาคประชาชนที่รฐัจดัตัง้ และเครอืข่ายองค์กร ภาคประชาชน รวมทัง้
ภาคประชาสงัคมอื่นๆ ทัง้ภายใน และนอกจงัหวดั ที่มวีตัถุประสงค์เข้ามาช่วยเหลอืสนับสนุน
การปฏบิตัภิารกจิเฉพาะดา้น ส าหรบัการขบัเคลื่อนการท างานหลกัในการจดัการอุทกภยัพบว่า
อยูใ่นรปูขององคก์รปฏบิตัทิีเ่รยีกว่า “ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั
และวาตภยั” และ “ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า” โดยหน่วยงานที่เขา้มาท างานภายใต้
ศูนยฯ์ พบว่าเป็นหน่วยงานภาครฐัภายในจงัหวดัเป็นหลกั ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็การขาดการมสี่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคม รวมทัง้การจดัโครงสรา้งองค์การของศูนยฯ์ เป็น
แบบสายบงัคบับญัชาตามหน้าที่ตามระบบราชการ ขณะที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ขบัเคลื่อน
การท างานของศูนยฯ์ เป็นไปตามวงจรการเกดิภยัพบิตั ิหากแต่ยุทธวธิสีอดคล้องตามสถานการณ์
โดยกระบวนการตดัสนิใจก าหนดยทุธศาสตรส์ะทอ้นใหเ้หน็การรวมศูนยอ์ านาจการตดัสนิใจอยู่ที่
ผู้ว่าราชการจงัหวดัในขณะนัน้เป็นผู้ส ัง่การเป็นส าคญั ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจและการ
ปฏบิตัิการที่ขาดการมสี่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคมใน
จงัหวัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จึงจ ากัดอยู่แต่เพียงหน่วยงานภายใต้ศูนย์ฯ เป็นหลัก 
นอกจากยทุธศาสตรข์องศูนยแ์ลว้ จงัหวดัยงัไดม้กี าหนดยุทธศาสตร์การท างานโดยใชเ้ครอืข่าย
อาสาสมคัรภาคประชาชนในพื้นที่มาปฏบิตัหิน้าที่สนับสนุนการจดัการอุทกพบิตัภิยัที่เรยีกว่า 
“ยทุธศาสตร ์1:20” ดว้ย  
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ประเด็นปญัหาอุปสรรคพบว่ามีปญัหาด้านข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์ในการท างานของหน่วยงานเป็นหลกั ซึง่เป็นผลจากขอ้จ ากดัในระบบการตดิต่อสื่อสาร 
การประสานงาน การจดัระบบการบรหิารขอ้มลูข่าวสารและการข่าว รวมทัง้ยงัพบปญัหาในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรที่ขาดประสทิธภิาพไม่ว่าจะเป็นความขาดแคลน การจดัหา ตลอดจน
การใชป้ระโยชน์อย่างไม่คุม้ค่า นอกจากนี้ ยงัพบผูม้สี่วนไดเ้สยีส่งผลกระทบต่อการท างานของ
ศูนยฯ์ ในแงม่มุต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบาย และแนวทางการท างานจากหน่วยงานราชการ การเขา้มา
ปฏบิตักิารสนับสนุนการช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบภยัของหน่วยงาน องค์การ ฯลฯ โดยไม่มี
การรายงานจงัหวดัทราบ นโยบายและขอ้สัง่การจากส่วนกลาง และฝ่ายการเมอืงทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบับรบิทของจงัหวดั การน าเสนอข่าวสารโดยขาดจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตาม การขบัเคลื่อน
การท างานของหน่วยงาน และการแก้ไขปญัหาอุปสรรคสามารถด าเนินการไปได้พบว่าเกดิจาก
การประสานการท างานร่วมกันของบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ และความสมัพนัธ์ส่วนตัว 
ค่านิยมเรือ่งจติอาสา รวมทัง้ภาวะผูน้ าของผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นส าคญั  

ข้อเสนอตัวแบบการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยัที่
เหมาะสมม ี5 ประการคอื 1) การปรบัโครงสรา้งองคก์รปฏบิตัใิห้มลีกัษณะที่เป็น “ศูนยป์ฏบิตักิาร
ฉุกเฉิน” ในทุกระดบัโดยเรยีกว่า “ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์” 2) จดัระบบการสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ในระดบัจงัหวดั โดยใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคม รวมทัง้ความยดืหยุ่นของโครงสร้างที่สอดคล้องตามแต่ละ
เหตุการณ์ 3) ก าหนดยทุธศาสตรด์ว้ยกระบวนการตดัสนิใจอย่างมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนดว้ย
การร่วมคดิ วางแผน จดัท า และใชแ้ผน ตลอดจนระเบยีบวธิปีฏบิตักิารเพื่อชี้น าและขบัเคลื่อน
การท างานรว่มกนั และใหค้วามส าคญักบัการฝึกซอ้ม ขณะทีร่ะยะเกดิภยัให้ก าหนดกลยุทธ ์และ
ยุทธวธิใีนการตอบโต้กบัเหตุการณ์ดว้ยกระบวนการตดัสนิใจอย่างมสี่วนร่วม 4) น าระบบขอ้มูล
ข่าวสารร่วมมาใช ้รวมทัง้ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างาน นอกจากนี้ ยงัให้จดัท าการส ารองทรพัยากรที่จ าเป็น และให้มกีารจดัท าการประเมนิ
ความเสยีหายและวเิคราะหค์วามต้องการ รวมทัง้จดัท าระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการท างานรว่มกนั และก าหนดยทุธศาสตร ์1:20 เป็นตวัชีว้ดัเชงิยุทธศาสตรใ์นเชงิพืน้ที่เพื่อ
เป็นตวัชีว้ดัการบรูณาการผลการด าเนินการ 5)  พฒันาผูบ้รหิารเครอืข่าย และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการปฏบิตัิการร่วมโดยจดัท าและฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั และแผนบรหิาร
ความต่อเนื่องของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้พฒันาหลกัสูตรการบรหิารภาวะฉุกเฉินร่วมระหว่าง
ภาครฐัและภาคส่วนต่างๆ ในจงัหวดั  

ทัง้นี้  ตัวแบบดังกล่าวจะสามารถด าเนินการได้ด้วยเงื่อนไขส าคญัได้แก่ กลไกการ
ขบัเคลื่อน พฒันาและส่งต่อความสมัพนัธอ์ย่างไม่เป็นทางการที่มคีวามต่อเนื่อง ขณะเดยีวกนั
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัต้องมคีวามเขา้ใจและเหน็ความส าคญัในการ
พฒันาเครอืข่ายและเข้าร่วมการปฏบิตังิานในพื้นที่ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้จดัให้มกีาร
ฝึกซ้อมแผนอย่างสม ่าเสมอและจรงิจงั นอกจากนี้ ยงัต้องอาศยัการยอมรบัในภาวะผู้น าของผู้
บัญชาการเหตุการณ์ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ตลอดจน
กฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วกบังบประมาณทีม่คีวามยดืหยุน่อกีดว้ย  
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The purpose of this research was to study 1) the status of the Emergency 

Network  and the governing by Emergency Management Network for  Catastrophic 
Floods ; 2) Problems and obstacles of network driven management; 3) development of 
a suitable model of Governing by Emergency Management Network for Catastrophic 
Floods in a Thai context; and 4) Support and barrier conditions when using the  model. 
The research used the Great Flood of 2011 as the extreme event of study and 
Ayutthaya Province as the case study. The research methodology was a qualitative 
study and data were collected by gathering related documents, in-depth interviews with 
key informants and together in a focus group meeting.  

The results of the study showed that the networks involved in flood 
management in Ayutthaya Province consisted of the 1) formal Flood Management 
Network “key network partners”, 2) “secondary network partners” of the key network, 3) 
civil volunteer network established by key network partners, and 4) any other network 
organizations, including  civil society within the province and outside the province that 
have  specific intentions to support  flood management operations. Flood management 
is driven by formal mechanisms called “Provincial Flood and Storm Prevention and 
Mitigation Task Force Operation Center and Forward Area Incident Command Center”. 
The Command Centers are mainly composed of public organizations and agencies 
within the province, which reflect lack of involvement and participation from other parts 
of civil society. In addition, organizational structure of these centers is based on a 
bureaucratic system. In terms of strategy formulation, the centers are driven by the 
disaster life cycle while tactics are set up and performed for each situation depending 
upon the severity of the situation. However, such strategies and tactics are mainly 
decided by a centralized decision making process of the provincial governor serving 
during that time. Therefore, the decision making process and operations lack 
participation from various sectors and civil society in the province. Hence, the strategy 
driven activities are only limited to the organizations and agencies under the centers. In 
addition, the province has its own area strategy which includes a civil volunteer network 
to support flood operations, called “1:20 Strategy” 
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 The research found that the main problem of the formal network was 
information for decision making and operations, which was caused by limitations in 
communications, coordination, information and intelligence management. In addition, the 
research found inefficient   operational resource management, resulted in resources 
scarcity, inadequate supply and procurement, and poor utilization. It also found that 
stakeholders affect the work of the centers such as policy and working guidelines from 
the government agencies, stakeholders supported victims without informing the 
province, the conflicts of policies and orders from central government, political parties 
and province, and unethical behavior in providing information. However, to drive the 
work of the organizations and agencies under the centers and to solve such problems, 
the research found that these problems were solved by the informal collaboration 
among the staffs, personal relationships, and their values of public consciousness and 
the strong leadership of the governor.  

For the appropriate model of Governing by Emergency Network for Catastrophic 
Floods, the following adjustments are recommended: 1) Adjust the structure of flood 
management mechanism to be an Emergency Operation Center at all levels, called the 
Incident Command Center; 2) Set up an Emergency Support Function Systems (ESFs) 
at the provincial level. The structure of both Incident Command Center and ESFs need 
involvement and participation from various parts of society as well as civil society. In 
addition, the flexibility of the structure responding to each event needs to be recognized. 
3) Set up strategies with decision making processes that involve participation from all 
sectors with collaborated thinking, planning, and standard operating procedures (SOPs) 
in order to guide and drive interoperability among agencies and giving priority to the 
exercises. Strategies and tactics should be formulated to respond to the situation with 
participatory decision making process during disaster impact phase. 4) Apply the Joint 
Information System (JIS) and information technologies to increase emergency network 
working performance, provide a stockpile of necessary operational resources, and 
implement Damage Assessment and Need Analysis (DANA) during the incident, develop 
SOPs to be a framework for working collaboration among organizations and set up the 
1:20 Strategy to be the strategic indicator to measure working performance integration. 
5) Develop capacity building of network integrator and related organizations to improve 
interoperability among agencies by developing and exercising the flood prevention and 
mitigation plans and business continuity plans of each organization and develop an 
emergency management joint program for public and various sectors within the province. 

The recommended model can be implemented based on the crucial conditions 
of   the continuing driven mechanism of informal relationships and the DDPM provincial 
office as the network integrator must understand and recognize the importance of 
network development and work in the incident site along with others. Exercises and 
drills must be held regularly and seriously. Furthermore, the acceptance of the 
leadership of the incident commander, sufficient resource management to support the 
operation, and the flexibility of law and regulations on the budget are also important 
conditions to drive this model.  



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
วทิยานิพนธ์ เรื่อง การบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยั 

ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้เนื่องจากผูเ้ขยีนไดร้บัการสนับสนุน และความช่วยเหลอืดา้นขอ้มลู ค าแนะน า 
และก าลงัใจทีม่คีุณค่ายิง่จากบุคคลหลายท่าน 

ขอขอบพระคุณสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เงนิทุน
สนับสนุนส่วนหนึ่งในการท าวทิยานิพนธค์รัง้นี้ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.พชิาย 
รตันดลิก ณ ภูเกต็ ทีก่รุณารบัเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ พรอ้มทัง้ใหค้วามเมตตาในการแนะน า 
สัง่สอน รวมทัง้ใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าวทิยานิพนธด์ว้ยความเอาใจใส่อย่างดยีิง่ 
รวมทัง้คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน ทีก่รุณาตรวจสอบวทิยานิพนธ์ ใหค้ าแนะน า เพื่อ
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ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ป่ินกนก  วงศป่ิ์นเพช็ร ์เพื่อนรกัรว่มสถาบนั ตลอดจนเพื่อนพอ้งน้อง
พีก่รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และญาติๆ  ทุกคน ที่ให้ค าแนะน า และความช่วยเหลอื 
รวมทัง้เป็นก าลงัใจตลอดเวลาทีท่ าวทิยานิพนธ ์
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
                    

จากการพฒันาเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างไรข้ดีจ ากดัของมวลมนุษย์ ดว้ยการพฒันา
ที่มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเป็นหลกั ประกอบกบัความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยกีารผลิตโดยไม่ค านึงถึงความสมดุลของธรรมชาติและนิเวศวิทยา ส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมอิากาศโลก น าไปสู่การเกิดภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาตบิ่อยครัง้ และทีท่วคีวามรุนแรงขึน้เป็นล าดบัทัว่โลก อาท ิแผ่นดนิไหวและคลื่นยกัษ์สึ
นามใินมหาสมุทรอนิเดยี เมื่อปีพ.ศ. 2547 พายุเฮอรร์เิคนแคทรนิา เมอืงนิวออลนีส์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเมือ่ปีพ.ศ. 2548 พายไุซโคลนนารก์สี ประเทศพม่า ในปีพ.ศ. 2551 แผ่นดนิไหวที่
ประเทศเฮตใินปีพ.ศ. 2553 อุทกภยัในประเทศปากสีถานในปีพ.ศ. 2553 อุทกภยัรฐัควนีสแ์ลนด ์
ประเทศออสเตรเลยี ในปีพ.ศ. 2553 และพ.ศ. 2554 แผ่นดนิไหวในเขตแคนเทอเบอรทีางเกาะใต้ของ
ประเทศนิวซแีลนดใ์นปีพ.ศ. 2554 อุทกภยั ในประเทศจนีเมื่อปีพ.ศ. 2554 แผ่นดนิไหวรุนแรง
ขนาด 8.9 รกิเตอรแ์ละคลื่นยกัษ์สนึาม ิประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2554 และพายุเฮอรเิคนแซนดี ้
ถล่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสหรฐัอเมรกิาในปีพ.ศ. 2555  

ภยัพิบตัิร้ายแรงดงักล่าวข้างต้นนี้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของภยัพิบตัิธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ทัง้หมดในรอบ 10 ปีซึง่สรา้งความสูญเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่มวลมนุษยชาตอิย่างมหาศาล
เท่านัน้ ทัง้นี้ หากจะพจิารณารายงานสถติจิ านวนการเกดิภยัพบิตัใินภาพรวมยอ้นหลงัไปตัง้แต่ 
ปีพ.ศ. 2533-2554 ของ UNISDR ซึง่แสดงในภาพที ่1.1 จะเหน็ว่าภยัพบิตัเิกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 
และมผีูเ้สยีชวีติเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
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ภำพท่ี 1.1  สถติกิารเกดิภยัพบิตัใินภาพรวมของโลกยอ้นหลงัตัง้แต่ปี พ.ศ.2553-2554 
แหล่งท่ีมา:  Debby, Vos, Regina and Sylvain, 2011: 3. 
 

ขณะทีจ่ากตวัเลขการศกึษาของ World Economic Forum 2011 ระบุว่าการเกดิขึน้ของ
สาธารณภยัในแต่ละครัง้ล้วนก่อให้เกดิความสูญเสยีเสยีหายโดยคดิเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อปีที่ 30-120 
ลา้นเหรยีญดอลล่าสหรฐั โดยพบว่ารอ้ยละ 60 ของมลูค่าความเสยีหายนัน้เป็นความเสยีหายที่
เกิดขึ้นในประเทศก าลงัพฒันา (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 
2555: 4) โดยภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิกเผชญิภยัพบิตัมิากทีสุ่ดในโลก โดยภยัพบิตักิว่ารอ้ยละ 45 
เกดิในภูมภิาคนี้ (มนตร ี บุญพาณิชย,์ 2555: 7) ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อความถดถอย
ทางเศรษฐกจิและการพฒันาเนื่องจากประเทศต่างๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจ าเป็นต้องใชง้บประมาณ
จ านวนมากไปเพื่อบรรเทาและฟ้ืนฟูสภาพความเสยีหายเพื่อใหก้ลบัสู่สภาวะปกตโิดยเรว็  

เมื่อพจิารณาภยัพบิตัิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สาเหตุส่วนหนึ่งเกดิจากสภาวะอากาศ
ภาพรวมของโลกที่มคีวามแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัแนวทางการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและเทคโนโลยสีมยัใหม่ที่
ทนัสมยัเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลติทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยไม่ค านึงถึงการ
รกัษาสภาพแวดล้อม และขาดการวางแผนการพฒันาอย่างยัง่ยนืส่งผลกระทบต่อการเพิม่ขึ้น
ของความเสี่ยงการเกดิภยั ไม่ต่างกบันานาชาติเช่นกนัไม่ว่าจะเป็นอุทกภยั วาตภยั ดนิโคลน
ถล่ม ไฟป่า แผ่นดนิไหวและสนึาม ิอคัคภียั สารเคมแีละวตัถุอนัตรายอนัเป็นผลสบืเนื่องจาก
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติร้ายแรงของประเทศไทยที่ผ่านมาซึ่ง
ก่อใหเ้กดิความสูญเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนและทางราชการอย่างมหาศาล อาท ิ
เหตุการณ์อุทกภยัและโคลนถล่ม อ.วงัชิน้ จ.แพร่ เมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เหตุการณ์น ้าป่า
ไหลหลากน าพาซากไมท้ี่เกดิจากการตดัไมท้ าลายป่าไหลเขา้ท าลายบ้านเรอืน ต.น ้าก้อ อ.หล่มสกั 
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จ.เพชรบรูณ์ เมือ่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2544 เหตุอุทกภยัและดนิถล่ม อ.แม่ระมาด จ. ตาก และ อ.
อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ เมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 แผ่นดนิไหวและคลื่นยกัษ์สนึาม ิถล่ม 6 
จงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนั เมื่อ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547เหตุการณ์พายุดเีปรสชัน่ ส่งผลให้
น ้าป่าไหลหลากฉับพลนัพดัพาเศษหนิ ดนิทรายเขา้สู่หมู่บ้านในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อ 
12 สงิหาคม พ.ศ. 2548 ดนิโคลนถล่ม อ.สชิล และอ.นบพติ า จ. นครศรธีรรมราช และมหา
อุทกภยัเมื่อปี พ.ศ. 2554 ทีค่รอบคลุมพืน้ที ่65 จงัหวดั  ซึง่ถอืเป็นความเสยีหายอนัเกดิจากภยั
พบิตัธิรรมชาตทิีม่ากทีสุ่ดเท่าทีม่กีารบนัทกึในประวตัิศาสตรร์่วมสมยั (Debby, Vos, Regina and 
Sylvain, 2011: 14) และอกีหลายเหตุการณ์ทีม่ไิด้น ามากล่าวไว้ในทีน่ี้ ตอกย ้าให้เหน็ว่าเหตุภยั
พบิตันิบัวนัจะยิง่ทวคีวามซบัซอ้น และรนุแรงขึน้เป็นล าดบั  

จากเหตุการณ์ภยัที่กล่าวมาขา้งต้นทัง้ในต่างประเทศและประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า
ภยัพบิตัไิดร้บัการตระหนกัและกลายเป็นวาระส าคญัของโลก (World Agenda) ว่าสามารถส่งผล
กระทบต่อทุกคน อย่างไรก็ตาม ความเสยีหายและสูญเสยีที่จะเกดิขึ้น หรอืเป็นผลมาจากภยั
นัน้ๆ สามารถทีจ่ะป้องกนั ลดความเสีย่งและบรรเทาความสูญเสยีใหน้้อยทีสุ่ดได้ โดยการเตรยีม
ความพรอ้มเผชญิและรบัมอืกบัภยัทีอ่าจเกดิขึน้ไดทุ้กขณะ ดงันัน้ จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารจดัการ
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รบัผิดชอบส าคัญของภาครัฐที่จะน าพา ความปลอดภัยในฐานะบริการสาธารณะ (Public 
Service) มาสู่ประชาชน  ทัง้นี้ ในอดตีนัน้ภยัต่างๆ   ไม่ซบัซอ้น และรุนแรง แนวคดิการจดัการ
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management Approach) จงึเน้นเพยีงการด าเนินกจิกรรมตอบโต้
เหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าด้วยการช่วยเหลอืและบรรเทาทุกข์ (Relief and Rehabilitation) ของ
ภาครฐั ตามสถานการณ์ ประเภท และความรา้ยแรงของภยันัน้ๆ ซึง่หน่วยงานรบัผดิชอบภาครฐั
หลกัหน่วยงานเดยีวสามารถที่จะรบัมอืกบัสถานการณ์ภยัได้ แต่จะเหน็ว่าจากสถานการณ์ภยัใน
สองทศวรรษทีผ่่านมาสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความถี่ (Frequency) ความซบัซ้อน (Complexity) และ
ความรุนแรง (Severity) ที่เกดิขึน้จากภยัต่างๆ เพิม่ขึน้เป็นทวคีูณ แนวคดิการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน จงึพฒันามาสู่แนวคดิที่เน้นการบูรณาการเชงิรุก (Pro-active Integration) (Jesse, 
Supaporn, Darika and Louis, 2006: 11) คอืใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมความพรอ้มและ
บรรเทาผลกระทบ (Preparedness and Mitigation) ในภาพรวมทัง้ในระยะก่อนเกดิภยั ขณะ
เกดิภยั และหลงัเกดิภยั โดยเน้นการป้องกนัและลดผลกระทบเพื่อลดความเสีย่ง ส่งผลใหใ้นทาง
ปฏิบัติหน่วยงานซึ่งรบัผิดชอบการจดัการภาวะฉุกเฉินเพียงหน่วยเดียวเช่นในอดีตจงึมีขีด
ความสามารถอยู่ในวงจ ากดัไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรูค้วามเชี่ยวชาญ และทรพัยากร ท าให้ไม่
สามารถตอบสนองความคาดหวงัต่อประชาชนผูป้ระสบภยัไดเ้ท่าทีค่วร การประยุกต์และบูรณา
การองคค์วามรูศ้าสตรใ์นลกัษณะสหวทิยาการ  (Interdisciplinary) อาท ิภูมศิาสตร ์สงัคมวทิยา 
รฐัศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ วิศวกรรม แพทยศาสตร์ ฯลฯ และการดึงทรพัยากรมาใช้ในการเข้า
บรหิารจดัการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินจงึมคีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ ภาครฐัจงึต้องอาศยัความร่วมมอื 
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และการประสานงาน (Collaboration and Coordination) ร่วมกนัทัง้หน่วยงานภาครฐั เอกชน 
ทอ้งถิน่ องคก์ารไม่แสวงหาก าไร (Non Profit Organizations) อาสาสมคัร และภาคประชาชน 
รวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศในกรณีเหตุการณ์ขนาดใหญ่ที่เกินขีดความสามารถของ
ประเทศที่จะรบัมอืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยภาครฐั  มบีทบาทเป็นแกนกลางส าคญัในการ
เชื่อมประสานความรว่มมอืเพื่อทีจ่ะดงึศกัยภาพและความเชีย่วชาญของทัง้หน่วยงานต่างๆ และ
ภาคประชาชนดงักล่าวมาเพิม่พนูขดีความสามารถในการเตรยีมความพรอ้มทัง้ในดา้นทรพัยากร 
องค์ความรู้ ในการรบัมอืกบัภยัพบิตัใิห้เป็นไปอย่างรวดเรว็ ทัว่ถึง มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจงึมคีวามส าคญัยิง่  

อย่างไรก็ตาม จากการศกึษาวจิยัทางวชิาการพบว่าการประสานความร่วมมอืโดยการ
บรหิารงานภาครฐั (Public Administration) ผ่านกลไกระบบราชการ (Bureaucracy) ที่มุ่งการ
ท างานแบบควบคุมและสัง่การตามสายบังคับบัญชา (Hierarchy) ตามแนวดิ่ง (Vertical 
Process) และเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนัน้ไม่สามารถจดัการภาวะฉุกเฉินให้ประสบ
ความส าเรจ็หรอือาจมขีอ้จ ากดั ในการตอบสนองต่อบรบิทสิง่แวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็และมคีวามซบัซ้อนได้ แต่การจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัิให้ประสบความส าเรจ็ได้นัน้
จ าเป็นต้องอาศยัการประสานความร่วมมอืในแนวราบ (Horizontal Process) ดว้ย (Darbek, 1990 
อ้างถงึใน Kapucu,  Augustin and Garayev, 2009: 1) ซึง่แนวคดิหนึ่งทีน่ ามาใช้เพื่อส่งเสรมิการ
ท างานบนพื้นฐานของความร่วมมอื และลดจุดอ่อนหรอืข้อจ ากัดของการบรหิารงานตามสาย
บงัคบับญัชา (Hierarchy)  ของภาครฐัคอืแนวคดิเรื่อง ”เครอืข่าย” โดยในการบรหิารงานภาคเอกชน
นัน้แนวคดิ “การจดัการเครอืข่าย” (Network Management) ถอืว่าเป็นเทคโนโลยทีางการจดั
องคก์าร (สุรศกัดิ ์นานานุกูล, 2554: 1) ทีส่รา้งคุณประโยชน์และถูกน ามาใชเ้สรมิสรา้งศกัยภาพและ
ขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี
ประสทิธภิาพมากมาย เช่น ลดต้นทุน (Cost Reduction) และแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่าย (Cost Sharing) 
สรา้งนวตักรรม (Innovation) การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(Learning) การเขา้ถงึเทคโนโลย ี(Technology 
Access) การแบ่งงานหรือหน้าที่ตามขดีความสามารถและความเชี่ยวชาญ (Division of 
Competency and Specialization) การสรา้งอ านาจในการเจรจาต่อรอง (Power of Bargaining 
and Negotiation) เป็นต้น ส าหรบัการบรหิารภาครฐันัน้แนวคดิเรื่องเครอืข่ายซึง่ภาครฐัเรยีก 
“การบรหิารแบบเครอืข่าย” (Governing by Network) ถูกน ามาปรบัใช้ในการบรหิารกจิการ
สาธารณะ (Public Service) ของภาครฐัอยู่ไม่น้อย เพื่อใหห้น่วยงานของรฐัสามารถร่วมมอืกบั
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะหน่วยงานของรฐัด้วยกัน องค์การภาคเอกชน ท้องถิ่น องค์การไม่
แสวงหาก าไร หรอืภาคประชาชน ในการแก้ไขปญัหาหรอืการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในทางสาธารณะร่วมกัน ดงันัน้ จากหลกัการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น การบรหิารแบบ
เครอืข่ายจงึน่าที่จะเป็นเครื่องมอืทางการบรหิารหนึ่งที่ส่งเสรมิขดีความสามารถในการบรหิาร
จดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัใินฐานะทีเ่ป็นปญัหาสาธารณะ (Public Problem) ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ไดเ้ช่นกนั  
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เมือ่พจิารณาสถานการณ์ภยัและการจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตั ิตลอดจนสภาพปญัหา
ในการจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัิของประเทศไทย จะพบว่ามีพฒันาการการบรหิารจดัการ
ภาครฐัเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ในแง่โครงสร้าง
องคก์ารแนวคดิในการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินจากภยัพบิตัใินแต่ละยุค ตลอดจนการเรยีนรูผ้่าน
บทเรยีนและประสบการณ์จากการรบัมอืกับภยัพิบตัิมาเป็นล าดบั โดยในส่วนของโครงสร้าง
องคก์ารนัน้ในอดตีภารกจิการจดัการภยัพบิตัแิรกเริม่ม ี“กรมป้องกนัและต่อสูอ้ากาศยาน” สงักดั
กระทรวงกลาโหม  เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบเฉพาะมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477 ต่อมา พ.ศ. 2487 ไดโ้อน
กจิการป้องกนัภยัทางอากาศมาสงักดักระทรวงมหาดไทยและให้ชื่อใหม่ว่า “กรมป้องกนัภยัทาง
อากาศ” หลงัจากนัน้ ได้ยุบกรมป้องกนัภยัทางอากาศและตัง้  “กองป้องกนัและบรรเทาภยั” 
สงักดักระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2494 ต่อมาได้ยกฐานะขึน้เป็นกรมชื่อ “กรมป้องกนัสา
ธารณภยั” เมื่อ พ.ศ. 2495 และได้ยุบกรมและตัง้เป็นกองป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนในสงักัด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจนกระทัง่ในสมยัรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร ในปี พ.ศ. 
2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่ โดยได้ตรา พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2545 พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 มผีลบงัคบัใช ้
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎกีาการจดัตัง้หน่วยงาน มผีลบงัคบัใช้ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
โดยได้น างานหรอืกระทรวง กรมที่เหมอืนกนัคล้ายกันมารวมไว้ด้วยกัน รวมตลอดถึงการ
ปรบัเปลี่ยนกฎหมายด้วย ทัง้นี้ ส าหรบัการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินนัน้ ไดร้วมภารกจิหน้าที ่
และทรพัยากรของ 5 หน่วยงานเดมิเขา้ไวด้้วยกนั ประกอบด้วย กองป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 
กรมการปกครอง ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัอุบตัิภยัแห่งชาต ิส านักนายกรฐัมนตร ีกอง
สงเคราะห์ผู้ประสบภยั กรมประชาสงเคราะห์ กรมเร่งรดัพฒันาชนบท และศูนย์ช่วยเหลือทาง
วชิาการพฒันาชุมชนเขต 1-9 กรมพฒันาชุมชน เป็นผลใหม้กีารจดัตัง้ “กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั” ขึน้ (ภานุ แยม้ศร,ี 2550: 3-4) โดยมพีระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายแม่บท และมแีผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ.
2553-2557 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัิของประเทศ อาจ
กล่าวไดว้่าประเทศไทยไดม้คีวามพยายามปรบัปรุงและพฒันากลไกในการจดัการภาวะฉุกเฉิน
มาโดยตลอด ทัง้โครงสร้างองค์การที่รบัผดิชอบภารกิจด้านการจดัการภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้
กรอบแนวคดิการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินดว้ยจากในอดตีที่มุ่งเน้นการตอบโต้กบัสถานการณ์
ภัยเฉพาะหน้า มาเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Risk 
Reduction)   

อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้่าประเทศไทยจะมพีฒันาการหน่วยงานรบัผดิชอบในดา้นการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัิมายาวนานนับถงึปจัจุบนัเกอืบกว่า 80 ปี และมพีฒันาการในแง่แนวคดิ
การจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพิบตัมิาอย่างต่อเนื่องดงักล่าว แต่จากขอ้มูลสถติิสถานการณ์ภยัที่
ประเทศไทยเริม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูจ านวนเหตุการณ์ และความสูญเสยียอ้นหลงัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
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2532 จนถงึปจัจุบนัเฉพาะภยัประจ าถิน่ 5 ภยัประกอบดว้ยอุทกภยั วาตภยั อคัคภียั ภยัหนาว 
และภยัแลง้ พบว่าจ านวนครัง้ของภยั ภาพรวมความสญูเสยีและเสยีหายอนัเกดิจากภยัพบิตัิมไิด้
ลดลง (ภาคผนวก ก: 316) ตามความพยายามในการปรบัปรุงพฒันาโครงสรา้งกลไกการบรหิาร
จดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัขิองภาครฐั และความก้าวหน้าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ตลอดจนวทิยาการในการจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตั ิทัง้นี้ จากสถติดิงักล่าวจะพบว่าอุทกภยัเป็น
ภยัที่ก่อให้เกดิความสูญเสยีและเสยีหายแก่ประเทศไทยมากที่สุด โดยจากปี พ.ศ. 2532-2555 
เกดิอุทกภยัทัง้สิน้ 230 ครัง้ มผีูเ้สยีชวีติ 4,242 ราย มลูค่าความเสยีหาย 156,595.87 ลา้นบาท 

(ภาคผนวก ข: 319) โดยเฉลี่ยมูลค่าความเสยีหายปีละ 6,808.52 ล้านบาท ขณะเดยีวกนัเมื่อ
ศกึษาทบทวนรายงาน ประสบการณ์ บทเรยีน และผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกดิภยัพบิตัใิน
อดีตที่ผ่านมาพบว่า ปญัหาส าคญัในการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพิบตัิของภาคส่วนที่
รบัผดิชอบและมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมคีวาม
ซบัซอ้น ขาดความสมบูรณ์ เชื่อมโยงและเป็นเอกภาพเพยีงพอส าหรบัการตดัสินใจ รวมทัง้ขาด
การประสานงานและเชื่อมโยงการปฏบิตังิานระหว่างหน่วยงาน ประกอบกบังบประมาณ บุคลากร 
วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลย ีและองค์ความรูแ้ละความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่สมบูรณ์และเพยีงพอ 
กฎหมายและระเบยีบในการบรหิารราชการทีล่า้สมยั ความล่าชา้ในการช่วยเหลอื การแทรกแซง
ทางการเมอืง การบงัคบัใชก้ฎหมาย ฯลฯ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2550: 2-5, 2555: 
17-18) ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัิของภาครฐัดว้ย
การบรหิารงานผ่านกลไกระบบราชการโดยขาดการบูรณาการ ประสานความร่วมมอื ในการมอง
ปญัหาอยา่งเป็นองคร์วมเช่นปจัจบุนันัน้ เป็นผลใหก้ารบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตั ิยงัไม่
มปีระสทิธิภาพเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ การบรหิารแบบเครอืข่าย ในการจดัการภาวะฉุกเฉินภยั
พบิตั ิ(Governing by Emergency Management Network) จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการ
ปรบัเปลี่ยนวธิคีดิและรปูแบบการพฒันาการบรหิารของภาครฐัเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
แกไ้ขปญัหาการจดัการภยัพบิตัขิองประเทศไทยทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ส าหรบัในประเทศไทยแนวคดิเครอืข่ายเริม่ถูกเลง็เหน็ว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็น ภายหลงั
จากทศิทางการบรหิารรฐักจิมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิน่ โดยแนวคดิเครอืข่ายเขา้มามี
บทบาท  ในทศิการพฒันาและการแก้ไขปญัหาเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศอย่างชดัเจนมา
ตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึง่เป็นแผนพฒันาฯ ฉบบั
แรกทีก่ าหนดแนวทาง การพฒันาทีมุ่ง่เน้น “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ดว้ยการใหค้วามส าคญั
กบั การมสี่วนร่วมของภาคประชาชนและเครอืข่ายการพฒันาร่วมกบัภาครฐั ส าหรบัแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)  ซึง่เป็นแผนพฒันาฯ ทีใ่ชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาประเทศ
ในปจัจบุนัไดต้อกย า้ แนวคดิเครอืขา่ย ในฐานะเครือ่งมอืทางการบรหิารจดัการอย่างเด่นชดัว่าใน
การบรหิารแผนไปสู่การปฏบิตันิัน้ต้องใชก้ระบวนการสรา้งเครอืข่ายหรอืคลสัเตอรท์ี่ตอบสนอง
ต่อการแก้ปญัหาและการพฒันาศักยภาพของพื้นที่เป็นกลไกและเครื่องมอืการขบัเคลื่อนและ
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พฒันาของภาครฐั ภาคประชาชน ภาคธุรกจิเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการ (อาคม เตมิ
พทิยาไพสฐิ และธานินทร์ ผะเอม, 2552: 10-33) ทัง้นี้ เครอืข่ายที่มอียู่ในสงัคมไทยมหีลาย
รปูแบบพจิารณาไดต้ามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการจ าแนก โดยนฤมล นิราทร (2543: 18-21) ไดจ้ าแนก
รปูแบบเครอืข่ายในมติต่ิางๆ 4 มติ ิกล่าวคอื มติพิืน้ที่ด าเนินการ เช่น เครอืข่ายระดบัหมู่บา้น 
ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภาค และประเทศ มติกิจิกรรมหรอืประเดน็ปญัหา เช่น เครอืข่ายทีท่ างาน
ดา้นเดก็ สตร ีสาธารณสุข เศรษฐกจิ พฒันาชุมชน สทิธมินุษยชน สิง่แวดล้อม มติอิาชพีหรอื
สถานภาพทางสงัคม เช่น เครอืขา่ยดา้นแรงงาน เครอืข่ายกลุ่มพระสหธรรม เครอืข่ายครพูทิกัษ์
สิทธิเด็ก เครอืข่ายสารวตัรนักเรยีน เครือข่ายอาสาสมคัร มติิรูปแบบโครงสร้างหรือ
ความสมัพนัธ์ ท าใหเ้กดิเครอืข่ายใน 2 ลกัษณะกล่าวคอืเครอืข่ายตามแนวตัง้คอืเครอืข่ายที่มี
โครงสร้างเป็นช่วงชัน้ ท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การภายในเครอืข่ายไม่เท่ากนั และ 
เครอืข่ายตามแนวนอนซึ่งเป็นเครอืข่ายที่ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การภายในเครอืข่ายเท่า
เทยีมกนั  ขณะที ่Kilduff and Tsai (2003: 4-8) ไดแ้บ่งประเภทของเครอืข่ายตามระดบัของ
การศกึษาวเิคราะหเ์ครอืข่าย (Network Analysis) เป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ เครอืข่ายระดบัปจัเจก
บุคคล (Individual Level Network) เครอืข่ายระดบัหน่วยธุรกจิ (Business Unit Level Network) 
เครอืข่ายระดบัองคก์าร (Organization Level Network) และเครอืข่ายระดบัอื่นๆ (Other Level 
Network) หรอืระดบัระหว่างองคก์าร นอกจากนี้ ประเภทของเครอืข่ายยงัอาจจ าแนกตามโครงสรา้ง
หน้าที่ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท กล่าวคอื เครอืข่ายภาครฐั เครอืข่ายภาคธุรกจิ เครอืข่าย
ภาคประชาชนและเครอืข่ายองค์การพฒันาเอกชน (พระมหาสุทติย ์อาภากโร (อบอุ่น), 2548: 2) 
อย่างไรก็ตาม จะพบว่าเครอืข่ายทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวแท้จรงิแลว้ไม่สามารถแยกประเภทเป็นประเภท
ใดประเภทหนึ่งไดอ้ยา่งชดัเจนเนื่องจากเครอืขา่ยนัน้มกีารซอ้นทบัอยูห่ลายเกณฑก์ารแบ่ง  

ทัง้นี้ จากขอ้เทจ็จรงิของสถานการณ์ภยัพบิตัจิะพบขอ้สงัเกตทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัเครอืข่ายว่ามี
เครอืข่ายต่างๆ ทีเ่ขา้มาขบัเคลื่อนกจิกรรม และมสี่วนเกี่ยวขอ้งมใิช่แต่เฉพาะเครอืข่ายที่มภีารกจิ
หรอืวตัถุประสงค์ หรอืหน้าที่ในการจดัการภยัพบิตัิโดยตรงเท่านัน้ หากแต่มเีครอืข่ายประเภท
อื่นๆ ในทุกภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วมในการสนับสนุนการบรหิารจดัการภยัพบิตัอิย่างกว้างขวาง 
ซึง่แตกต่างจากปญัหาสาธารณะอื่นๆ ทีม่เีครอืข่ายขบัเคลื่อนกจิกรรมสนับสนุนการแก้ไขปญัหา
ร่วมกบั หรอืคู่ขนานกับภาครฐั ภาคเอกชนหรอืเครอืข่ายอื่นๆ เฉพาะด้าน เช่น ปญัหาความ
รุนแรงในครอบครวั ปญัหายาเสพตดิ ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัเจนกรณีมหาอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 มี
องคก์ารเครอืข่ายทัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาชนจ านวนมากเขา้มาร่วมผนึกก าลงั (Synergy) 
ปฏบิตังิานฝ่าวกิฤตอุทกพบิตัภิยัทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบับญัชาการ อย่างไรกต็าม ปญัหาและ
อุปสรรคส าคญัที่เกิดขึ้นคอื การขาดการบูรณาการ เชื่อมโยงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
ภารกจิรว่มกนัระหว่างภาครฐั และเครอืข่าย ทีเ่ขา้มามสี่วนร่วม ประกอบกบัการขาดการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนและการประสานงานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นเอกภาพในการตัดสินใจ 
รวมถงึองคค์วามรูท้ีเ่ป็นระบบส่งผลใหอ้งคก์ารในเครอืข่าย หรอืระหว่างเครอืข่ายดว้ยกนัทัง้ภาครฐั 
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เอกชน ท้องถิ่น องค์การไม่แสวงหาก าไร ตลอดจนภาคประชาชน เกดิการท างานแบบแยกส่วน 
ขณะเดยีวกนัความสมัพนัธภ์ายในเครอืข่ายบางส่วนมลีกัษณะแข่งขนั (Competitive) ภาครฐัใน
ฐานะแกนกลางจงึไม่สามารถบรหิารจดัการหน่วยงาน องคก์ารต่างๆ ทีเ่ขา้มามสี่วนร่วมในการ
ท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามล าดบัความส าคญัในการบรหิารภาวะฉุกเฉิน1 อย่างมอือาชพีได้
เท่าทีค่วรจะเป็นทัง้ในแง่ของความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและใช้ทรพัยากร
อยา่งคุม้ค่า 

นอกจากนี้  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration) ในการจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตันิัน้พบว่ามคี่อนขา้งน้อย เมื่อเทยีบกับสาขา
สงัคมศาสตรอ์ื่น โดยส่วนใหญ่เป็นการศกึษาบทเรยีน ประสบการณ์จากการเกดิภยัพบิตัคิรัง้
ใหญ่เป็นส าคญั โดยพื้นที่ศกึษาวจิยัการจดัการภาวะฉุกเฉินของนักวจิยัสาขาการบรหิารรฐักจิ
ส่วนหน่ึงมุง่ไปทีป่ญัหาเชงินโยบายเป็นหลกั อาท ิการก าหนดนโยบาย (Policy Design) การน า
นโยบายไปปฏบิตั ิ(Policy Implementation) การประเมนินโยบายและโครงการ (Policy and 
Program Evaluation) ขณะที่ส่วนหนึ่งสนใจศึกษาในมติิขององค์การและการบรหิาร อาท ิ
ความสมัพนัธ์ของภาครฐั (Intergovernmental Relations) ความสมัพนัธ์ด้านการเงนิระหว่าง
ส่วนกลางและท้องถิน่ (Federal-State-Local Fiscal Relations) การจดัการทรพัยากรมนุษย ์
(Human Resource Management) ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารในการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Executive 
Leadership in Emergencies) การประสานงานขององคก์าร (Organizational Coordination) 
เป็นตน้  ในปจัจบุนันัน้นกัวชิาการเริม่มาใหค้วามสนใจศกึษาเครอืข่ายองคก์าร และบทบาทของ
องค์การไม่แสวงหาก าไรในการส่งมอบบรกิารสาธารณะเพิม่มากขึ้น โดยมองว่าเครอืข่ายการ
จดัการภาวะฉุกเฉินของประเทศนัน้เป็นเครอืข่ายโยงใยที่ซบัซ้อน (Complex Web) ของภาครฐั 
เอกชน ทอ้งถิน่ องคก์ารไม่แสวงหาก าไร อาสาสมคัร คณะท างานเฉพาะกจิ (Ad Hoc Group) ภาคี
เครอืข่ายการท างานของภาครฐั (Partnership) รวมถงึความสมัพนัธใ์นรปูพนัธสญัญาอื่นๆ เพิม่มาก
ขึน้ และหากขนาดความรุนแรงสถานการณ์ภยัพบิตัฉุิกเฉินมากเท่าไหร่ก็ยิง่ต้องการประสานความ
รว่มมอืจากภาคส่วนต่างๆ เพิม่ขึน้เท่านัน้ (Waugh, 2013a: 1-11) อย่างไรกต็าม การศกึษาเครอืข่าย
ยงัขาดการศึกษาแนวทางการบรหิารเครอืข่ายของภาครฐัในการจดัการภยัพบิตัิในเชงิการปฏบิตัิ
อยา่งเป็นรปูธรรม และมหีลกัวชิาการรองรบั  

กล่าวโดยสรุปจากขอ้มลูความสูญเสยีทีส่ะทอ้นความส าคญัของปญัหาภยัพบิตัิ
โดยเฉพาะอย่างยิง่อุทกพบิตัภิยัอนัเป็นปญัหาสาธารณะของประเทศไทย แนวทางการจดัการภยั
พบิตั ิทีมุ่ง่ใหค้วามส าคญักบัการประสานความร่วมมอืของภาคส่วนต่างๆ ความส าคญัของบทบาท
เครอืขา่ยในการจดัการภยัพบิตั ิประกอบกบัช่องว่างทางวชิาการดา้นบรหิารรฐักจิทีเ่กี่ยวกบัการ

                                                 
1 Federal Emergency of Management Agency (FEMA) ไดก้ าหนดแนวทางการจดัล าดบัความส าคญัในการบรหิารภาวะ
ฉุกเฉนิภายใตร้ะบบการบญัชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ว่าประกอบดว้ย 1) รกัษาชวีติและทรพัย์สนิ 
2) ใชท้รพัยากรคุม้ค่า 3) รกัษาสิง่แวดลอ้ม  
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จดัการภาวะฉุกเฉิน ภยัพบิตั ิรวมทัง้จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ได้จุดประกาย
ความคดิใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิารจดัการภาครฐัแบบเครอืข่ายในฐานะทีเ่ป็นเครื่องมอื
ทางการบรหิารงานภาครฐัแบบหนึ่ง (Method of Public Management) เพื่อตอบปญัหาวจิยัว่า
ในปจัจุบนัประเทศไทย มเีครอืข่ายที่เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั
ใดบ้าง และเครอืข่ายเหล่านัน้มีรปูแบบ โครงสรา้ง ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัอย่างไร ภาครฐัมี
การบรหิารจดัการเครอืข่ายหรอืไม่อย่างไร มปีญัหาอุปสรรคในการบรหิารจดัการเครอืข่าย
ใดบ้าง นอกจากนี้ ในบรบิทสงัคมไทยควรมกีารบรหิารงานแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยอย่างไร รูปแบบเครือข่ายแบบใด และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
เครอืขา่ยอยา่งไรทีเ่หมาะสมทีจ่ะก่อใหเ้กดิพลงัทว ี(Synergy) และเสรมิสรา้งขดีความสามารถใน
การจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มเีงื่อนไขสนับสนุนและ
เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยั
ดงักล่าวบา้ง ดว้ยเหตุนี้ การศกึษาวจิยันี้ จงึเป็นความพยายามในการสะทอ้นขอ้เทจ็จรงิ ปญัหา
อุปสรรค เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมไปพรอ้มๆกบัการเตมิเต็มช่องว่างทางวชิาการ กบั
การปฏบิตั ิตลอดจนเพิม่พนูองคค์วามรูใ้นดา้นการบรหิารงานภาครฐัใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 
1.2  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
    

การศกึษาวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคห์ลกัส าคญั 4 ประการ ประกอบดว้ย 
1.2.1  เพื่อศกึษาสถานะของเครอืขา่ย และการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะ

ฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัที่เป็นอยู่ในปี พ.ศ. 2554 ทัง้รูปแบบ โครงสรา้ง ตลอดจนความสมัพนัธ์
เชื่อมโยงของเครอืขา่ย  

1.2.2  เพื่อศกึษาสภาพปญัหาอุปสรรค และขอ้จ ากดัในการบรหิารแบบเครอืข่ายในการ
จดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัทีเ่ป็นอยูใ่นปี พ.ศ. 2554 

1.2.3  เพื่อศกึษาตวัแบบการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั
ทีเ่หมาะสมและควรจะเป็นในบรบิทสงัคมไทย 

1.2.4  เพื่อศกึษาเงือ่นไขสนบัสนุนและเงือ่นไขทีเ่ป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคลื่อนตวั
แบบการบรหิารแบบเครอืขา่ยดา้นการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในบรบิทสงัคมไทย  
 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
    

การศึกษานี้มุ่งศึกษาการบริหารแบบเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินอุทก 
พบิตัิภยัภายใต้กรอบสาขาวชิาการบรหิารรฐักิจ โดยมขีอบเขตการศึกษาครอบคลุมประเด็น
ส าคญั ดงันี้  
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1.3.1  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
มุ่งศึกษาสถานะของเครอืข่าย และการบรหิารแบบเครอืข่ายทัง้องค์ประกอบ รูปแบบ 

โครงสรา้ง และความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของเครอืข่าย รวมทัง้สภาพปญัหาอุปสรรค และขอ้จ ากดั
ในการบรหิารแบบเครอืข่ายของภาครฐัในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยัที่เป็นอยู่ในปี 
พ.ศ. 2554 ตลอดจนแสวงหาตวัแบบซึ่งเป็นแนวทางการบรหิารแบบเครอืข่ายที่เหมาะสมและ
ควรจะเป็น รวมถงึเงื่อนไขสนับสนุนและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคลื่อนตวัแบบ
การบรหิารแบบเครอืขา่ย ดา้นการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัดงักล่าว 

  
1.3.2  ขอบเขตด้ำนพื้นท่ีและกลุ่มเป้ำหมำย  
การศกึษานี้มุ่งศึกษาการจดัการแบบเครอืข่ายในการในการจดัการภาวะฉุกเฉิน เฉพาะ

อุทกพบิตัิภยั หรอืภยัพบิตัิที่เกิดจากอุทกภยัในเหตุการณ์มหาอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 โดยใช้
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นกรณีศกึษา ทัง้นี้ โดยมกีลุ่มเป้าหมายในการศกึษาประกอบด้วย 
ผูแ้ทนองคก์ารระดบันโยบาย และผูป้ฏบิตัใินองคก์ารภาครฐั เอกชน ทอ้งถิน่ องคก์ารไม่แสวงหา
ก าไรหรอืองค์การสาธารณกุศล ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคมที่เข้าไปมสี่วนร่วมในการ
จดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั 

  
1.3.3  ขอบเขตด้ำนเวลำ  
ผู้วจิยัมุ่งศึกษาการบรหิารเครอืข่ายในห้วงเวลาที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยาประสบอุทก

พบิตัิภยัครัง้ใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในระหว่างช่วงระยะเวลาเตรยีมความพร้อมรบัมอืกับ
สถานการณ์อุทกภยัของจงัหวดัจนกระทัง่การตอบโต้ และบรรเทาทุกขใ์นระยะวกิฤตซิึง่เกนิกว่า
ขีดความสามารถของในการควบคุมสถานการณ์ของจังหวัด  โดยผู้วิจ ัยจะใช้เวลาในการ
ศกึษาวจิยัครัง้นี้  ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556-พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
             

การศกึษาครัง้นี้   
1.4.1  ท าให้ได้ทราบถึงสถานะของเครือข่าย และการบรหิารแบบเครือข่ายในการ

จดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยัทัง้รูปแบบ โครงสร้าง ตลอดจนความสมัพนัธ์เชื่อมโยงของ
เครอืข่าย รวมทัง้สภาพปญัหาอุปสรรค และขอ้จ ากดัในการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาทีเ่ป็นอยูใ่นปี พ.ศ. 2554 

1.4.2  ท าใหไ้ดท้ราบถงึการบรหิารแบบเครอืข่ายเพื่อการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั
ที่เหมาะสมส าหรบัจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาในบริบทสังคมไทย ซึ่งหน่วยงาน/องค์การที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพิบตัิสามารถน าผลจากการศึกษาวิจยันี้ ไปก าหนด



11 

นโยบาย และแนวปฏบิตัิในการสร้างและพฒันาเครอืข่ายเพื่อขบัเคลื่อนภารกิจที่สอดคล้องกบั
สถานการณ์ภยัในปจัจบุนั รวมทัง้รองรบัสถานการณ์ภยัในอนาคตต่อไป  

1.4.3  ท าให้ได้ทราบถึงเงื่อนไขสนับสนุนและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
บริหารแบบเครือข่ายเพื่อการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยซึ่งจะท าให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปก าหนดแนวทางการพฒันาและสนับสนุน ตลอดจนป้องกนัและลดปจัจยัอนัเป็น
อุปสรรคต่อการบรหิารแบบเครอืขา่ย 

1.4.4  ท าใหเ้กดิการพฒันาและเพิม่พูนเตมิเตม็องค์ความรูท้างวชิาการด้านการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัใินสาขาวชิาการบรหิารรฐักจิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นองคก์ารและบรหิาร 

 
1.5  นิยำมศพัทท่ี์ใช้ในกำรศึกษำ 
 

1.5.1 การจดัการภาวะฉุกเฉิน/การจดัการภยัพบิตั ิ (Emergency or Disaster Management) 
หมายถงึกรอบความคดิในการด าเนินการ รวมถงึกระบวนการกิจกรรมหรอืหน้าที่ในการสรา้ง
ความปลอดภยัซึ่งเป็นกระบวนการอย่างมรีะบบในทุกระยะของการเกดิภยัทัง้ก่อนเกดิ ขณะเกิด 
และหลงัเกดิ ดว้ยการใชม้าตรการการป้องกนั การเตรยีมความพรอ้ม บรรเทา ตอบโต้ และฟ้ืนฟู 
โดยมเีป้าหมายเพื่อทีจ่ะรกัษาชวีติ และทรพัยส์นิ ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทัง้ทางด้านนิเวศวทิยา และ
สิง่แวดลอ้มทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงซึง่ไดร้บัผลกระทบจากภยัใหน้้อยทีสุ่ดไม่ว่าภยันัน้
จะเกดิขึน้จากสาเหตุใดกต็าม 

1.5.2  อุทกภยัระดบั 1 หมายถึงสถานการณ์อุทกภยัที่มขีนาดเล็ก นายอ าเภอ/นายก
องค์การบรหิารส่วนต าบล นายกเทศมนตร ีสามารถบรหิารและควบคุมสถานการณ์อุทกภยัได้
โดยล าพงั 

1.5.3  อุทกภยัระดบั 2 หมายถงึสถานการณ์อุทกภยัที่มขีนาดกลาง ผู้บรหิารสถานการณ์
อุทกภยัระดบั 1 ไม่สามารถบรหิารและควบคุมสถานการณ์อุทกภยัได ้ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดั
ตอ้งเขา้ควบคุมสถานการณ์ 

1.5.4  อุทกพบิตัภิยั (Catastrophic Flood) หมายถงึ ภยัพบิตัอินัมสีาเหตุมาจากอุทกภยั
ขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง ซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถที่จงัหวัดจะควบคุม
สถานการณ์ไดโ้ดยล าพงั 

1.5.5  เครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั (Emergency Management 
Network for Catastrophic Flood) หมายถงึ รปูแบบหนึ่งของการประสานงานของกลุ่มบุคคล หรอื
องค์การหลายองค์การ ที่มเีป้าหมายที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในการด าเนินการเพื่อ
จดัการภาวะฉุกเฉินทีม่สีาเหตุมาจากอุทกพบิตัภิยั 



 
บทท่ี 2 

 
การทบทวน และประมวลแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่องการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยั

ผูว้จิยัไดศ้กึษา คน้ควา้ รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมาเพื่อก าหนดเป็น
กรอบแนวคดิน าในการศกึษา (Core Concept) ประกอบดว้ย 

2.1  แนวคดิการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)/การจดัการ
ภยัพบิตั ิ(Disaster Management)  

2.2  แนวคดิเกี่ยวกบัเครอืข่าย และการบรหิารแบบเครอืข่าย หรอืการบรหิาร
ภาครฐั ในรปูแบบเครอืขา่ย (Governing by Network) 

2.3  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัองคก์ารและการจดัการ  
2.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยสรุปสาระส าคญัเป็นล าดบั ดงันี้  
 

2.1  แนวคิดการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)/การจดัการภยั 
       พิบติั (Disaster Management)  
       

2.1.1  นิยาม  
ในการใหค้ าจ ากดัความของการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) /ภยัพบิตั ิ

(Disaster Management) นัน้พบว่ามคี าว่า “ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) และ ภยัพบิตั ิ(Disaster)” ที่
บ่อยครัง้มกีารใชแ้ทนกนั อย่างไรกต็าม ค า “ภยัพบิตั”ิ ถูกพจิารณาว่ามคีวามหมายแตกต่างจาก 
“ภาวะฉุกเฉิน” โดยส านักงานว่าดว้ยกลยุทธร์ะหว่างประเทศเพื่อการลดภยัพบิตัแิห่งสหประชาชาต ิ
(United Nations International Strategy for Disaster Reduction: UNISDR, 2004: 9) ให้
ความหมายของ Disaster ว่าเป็นการขดัขวางการด าเนินการของชุมชนและสงัคมอนัเป็นสาเหตุ 
ให้เกดิความสูญเสยีทัง้ชวีติ ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม ซึ่งเกนิกว่าขดีความสามารถที่ชุมชนและ
สงัคมจะรบัมอืโดยใชท้รพัยากรทีม่อียู่ได้ หรอืเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกดิขึน้ และก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายอย่างรา้ยแรง ขณะที่ Emergency หมายถงึ เหตุการณ์ใดๆ ที่เกดิขึน้โดยไม่คาดคดิซึ่ง
ส่งผลใหช้วีติและทรพัยส์นิตกอยูใ่นภยนัตรายและต้องอาศยัการตอบโตใ้นทนัทขีองชุมชนภายใต้
ทรพัยากรที่มอียู่ (Drabek, 1996: 3) ซึ่งสอดคล้องกบันิยามของกระทรวงความมัน่คงแห่ง
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มาตุภูมสิหรฐัอเมรกิา (Department of Homeland Security: DHS) ที่ว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่ง
คุกคามสุขภาพ และความปลอดภยัต่อสาธารณะ หรอืเหตุการณ์อื่นใดทีต่้องการการปฏบิตักิาร
อยา่งรวดเรว็ ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า “ภยัพบิตั”ิ มคีวามหมายถงึเหตุการณ์ทีต่่างจาก “ภาวะฉุกเฉิน” 
ในแง่ของความร้ายแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นทัง้ชีวิต ความปลอดภัย และความเสียหายต่อ
ทรพัยส์นิ ขณะทีภ่าวะฉุกเฉินนัน้เป็นเหตุการณ์ทีต่้องอาศยัการประสานการปฏบิตักิารเพื่อปกป้อง
ชวีติ และทรพัยส์นิโดยเรง่ด่วน (Porfiriev, 1995: 291)   

เมื่อน าค า “ภาวะฉุกเฉิน” และ “ภยัพบิตั”ิ ดงักล่าวมาประกอบกบั “การจดัการ” จะพบว่ามี
นักวชิาการ หน่วยงาน รวมถึงระเบยีบกฎหมายต่างๆ ได้ให้ค าจ ากดัความของทัง้การจดัการ
ภาวะฉุกเฉิน และการจดัการภยัพิบตัิไว้อย่างน่าสนใจมากมาย ส าหรบันักวิชาการซึ่งได้ให้
ความหมายของการจดัการภาวะฉุกเฉินไว ้อาท ิDrabek and Hoetmer (1994) และ Haddow and 
Bullock (2003) ไดน้ิยามการจดัการภาวะฉุกเฉินเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัว่าเป็นกรอบการปฏบิตั ิ
(Discipline) โดย Drabek and Hoetmer (1991: 17) เหน็ว่าการจดัการภาวะฉุกเฉินคอืกรอบ
การปฏิบตัิในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ เทคโนโลย ีการวางแผน และการบรหิารเพื่อจดัการกับ
เหตุการณ์ร้ายแรงที่ท าให้เกิดความสูญเสียและเสยีหาย ทัง้ชีวติและทรพัย์สนิเป็นจ านวนมาก 
รวมทัง้เหตุการณ์ซึง่ก่อใหเ้กดิความวุ่นวายต่อชุมชนส่วน Haddow and Bullock (2003: 1) ใหค้ า
จ ากดัความการจดัการภาวะฉุกเฉินว่าเป็นวธิปีฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งและการหลกีเลีย่ง
ความเสี่ยง นอกจากนี้ มนีักวชิาการที่นิยามการจดัการภาวะฉุกเฉินว่ามสีาระส าคญัเกี่ยวกบั
ความเสีย่งเช่นเดยีวกนักบั Haddow and Bullock (2003) อาท ิWaugh (2000: 3) เหน็ว่าการ
จดัการภาวะฉุกเฉินเป็นการจดัการความเสีย่งเพื่อว่าสงัคมจะไดอ้ยู่ร่วมกบัภยัสิง่แวดลอ้มและภยั
ทางเทคโนโลย ีรวมทัง้สามารถจดัการกบัภยัพิบัติที่มสีาเหตุมาจากภยันัน้ๆ ได้ และ Salter 
(1998: 28) ว่าการจดัการภาวะฉุกเฉินหมายถงึ มาตรการในการจดัการความเสี่ยงของชุมชน
และสิง่แวดลอ้มซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาและรกัษาไวซ้ึง่การป้องกนัผลกระทบ การเตรยีมการ 
การตอบโต้ หรอืฟ้ืนฟูจากเหตุการณ์ที่มสีาเหตุมาจากความเสยีหายของชุมชนและสิง่แวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการนิยามการจดัการภาวะฉุกเฉินในมุมมองของกระบวนการหรือ
กจิกรรมเช่นกนั เช่น Drabek (1997) ใหค้วามหมายว่าเป็นกระบวนการในการลดสถานการณ์
ภยัให้น้อยลงทีสุ่ด และสรา้งความปลอดภยัใหม้ากทีสุ่ดโดยมเีป้าหมายเพื่อจ ากดัความเสยีหาย
จากภยัพบิตัิหรอืเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยน ากลยุทธ์ และยุทธวธิต่ีางๆซึ่งครอบคลุมวงจรภยั
พบิตัมิาใช ้ส่วน Dykstra (2003: 3) นิยามว่าหมายถงึกจิกรรมต่างๆ ในการป้องกนั เตรยีมความ
พรอ้ม ตอบโต ้ฟ้ืนฟู สนบัสนุนและการออกกฎหมายเกี่ยวกบัเหตุฉุกเฉินโดยไม่ค านึงถงึประเภท 
ขนาด หรอืสถานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทัง้น้ี มเีป้าหมายเพื่อลดจ านวนผู้เสยีชวีติ พกิาร และความ
เสียหายที่จะเกิดจากเหตุฉุกเฉินนั ้น จึงอาจกล่าวได้ว่านิยามการจัดการภาวะฉุกเฉินของ
นกัวชิาการพจิารณาไดใ้นสองมมุมองคอืกรอบการปฏบิตั ิและกระบวนการหรอืกจิกรรม 
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ส าหรบัหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ค าจ ากดัความการจดัการภาวะฉุกเฉิน อาท ิกระทรวง
ความมัน่คงแห่งมาตุภูมสิหรฐัอเมรกิา (Department of Homeland Security: DHSม 2007: 9) 
ได้นิยามการจดัการภาวะฉุกเฉินว่าเป็นการประสานและบูรณาการกิจกรรมที่จ าเป็นในการสร้าง 
รกัษา และปรบัปรุงขดีความสามารถในการเตรยีมความพรอ้ม การตอบโต้ การฟ้ืนฟู หรอืการ
บรรเทาทุกข์จากภยัพบิตัิหรอืเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าเหตุนัน้จะเกิดมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม ขณะที่
องคก์ารเพื่อการบรหิารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรฐับาลกลางประเทศสหรฐัอเมรกิา (Federal 
Emergency Management Agency: FEMA) (FEMA, 1995: 1-6)  ไดน้ิยามการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินไว้เช่นกนัว่า การจดัการภาวะฉุกเฉิน คอื การวางแผน วเิคราะห์ และการตดัสนิใจอย่าง
เป็นระบบ รวมทัง้การมอบหมายหน้าทีใ่หแ้ก่ทรพัยากรทีม่อียู่เพื่อเขา้บรรเทาทุกข ์ป้องกนั ตอบ
โต้ และฟ้ืนฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภยัพิบตัิ โดยมเีป้าหมายเพื่อรกัษาชีวิต และทรพัย์สิน 
รวมทัง้สิง่แวดลอ้ม และในปี ค.ศ. 2002 FEMA ยงัได้ให้ความหมายการจดัการภาวะฉุกเฉิน
อย่างกวา้งๆ ไวว้่าเป็นกระบวนการของประเทศในการเตรยีมการเพื่อรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉินและ
ภยัพบิตั ิบรรเทาผลกระทบ ตอบโต้ ตลอดจนฟ้ืนฟู (FEMA, 2002: 1-6) ส่วน กองจดัการเหตุ
ฉุกเฉินมลรฐัมชิแิกน กรมต ารวจ (Michigan Emergency Management Division, Department 
of State Police, 1998: 6) นิยามว่าการจดัการภาวะฉุกเฉิน หมายถงึระบบทีค่รอบคลุมนโยบาย 
การปฏบิตั ิและกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกนัชวีติและทรพัยส์นิจากผลกระทบที่เกดิจาก
เหตุฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัิ ซึ่งรวมถึงโครงการ ทรพัยากร และขดีความสามารถในการบรรเทา 
เตรยีมความพร้อม ตอบโต้ และฟ้ืนฟูผลกระทบ อนัเกิดจากภยั จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า
นิยามของหน่วยงานสอดคล้องกบันิยามของนักวชิาการในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการหรอืกจิกรรม
หากแต่ระบุรายละเอยีดซึง่เป็นสาระส าคญัของวงจรการจดัการภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
เตรยีมความพรอ้ม การรบัมอื การบรรเทา และการฟ้ืนฟู 

นอกจากนิยามตามนกัวชิาการและหน่วยงานต่างๆ ขา้งต้นแลว้ การจดัการภาวะฉุกเฉิน
ยงัไดถู้กใหค้ าจ ากดัความไว้ในระเบยีบกฎหมายเช่นกนั อาท ิพระราชบญัญตัปิฏริูปการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินภายหลงัเหตุการณ์พายุแคทลนีา พ.ศ. 2549 ไดใ้หน้ิยามการจดัการภาวะฉุกเฉินว่า 
หมายถงึ ภาระหน้าทีข่องภาครฐัในการประสานและบูรณาการกจิกรรมทัง้หมด เพื่อสรา้ง รกัษา 
ปรบัปรุงศกัยภาพในการเตรยีมความพรอ้ม ปกป้อง ตอบโต้ ฟ้ืนฟู และบรรเทาทุกข ์ทีเ่กดิจาก
การคุกคามของภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการก่อการรา้ย หรอืภยัอนัเกดิจากการกระท าของมนุษย์
อื่นๆ ขณะที่ประมวลกฎหมายมลรฐัอินเดียน่า ประเทศสหรฐัอเมรกิา (2005) ได้นิยามการ
จดัการภาวะฉุกเฉินไว้โดยละเอยีดว่าเป็นการเตรยีมการและประสานการปฏบิตัิหน้าที่ฉุกเฉิน
ทัง้หมดนอกเหนือจากหน้าที่เบื้องต้นของฝ่ายทหารหรอืรฐับาลกลางในการป้องกนั ช่วยเหลอื
ผู้บาดเจ็บ และลดความเสียหายที่เกิดจากภยัพิบตัิให้น้อยลงที่สุด ทัง้นี้ หน้าที่ (Functions) 
ดงักล่าวประกอบดว้ย 1) การดบัเพลงิ 2) ภารกจิของต ารวจ 3) การแพทยแ์ละสุขอนามยั 4) 
การกู้ภยั 5) งานวศิวกรและโยธา 6) การแจง้เตอืนภยั7) การสื่อสาร 8) งานเกี่ยวกบัรงัส ีและ
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เคม ีรวมทัง้การต่อสูด้ว้ยอาวุธชนิดพเิศษ 9) การอพยพผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น 10) สวสัดกิาร
ดา้นเหตุฉุกเฉิน 11) การขนส่งหรอืเคลื่อนยา้ยฉุกเฉิน 12) การปกป้องโรงงานอุตสาหกรรม 13) การ
ฟ้ืนฟูสิง่สาธารณะประโยชน์เป็นการชัว่คราว 14) หน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน และ 15) กจิกรรมอื่นทีจ่ าเป็นในการเตรยีมการ หรอืประสานงานในกจิกรรมตามขอ้ 1-14)  

อย่างไรก็ตาม มขี้อสังเกตส าคัญในการนิยามการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Management) ของประเทศไทยซึง่ระบุไวใ้นแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ.
2553-2557 นัน้มคีวามหมายแคบกว่าความหมายของสากลทีค่รอบคลุมทุกระยะของการเกดิภยั 
โดยนิยามของประเทศไทยใหค้วามหมายการจดัการภาวะฉุกเฉินว่าหมายถงึ การจดัตัง้องคก์าร
และการบรหิารจดัการด้านต่างๆ เพื่อรบัผดิชอบในการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเตรยีมความพรอ้มรบัมอืและการฟ้ืนฟูบูรณะ (กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 2552: 26, 34 และ 62) ซึ่งเป็นกจิกรรมหนึ่งในการจดัการสาธารณภยัขณะเกดิภยั
เท่านัน้ โดยใชค้ าว่า “การบรหิารจดัการในภาวะฉุกเฉิน” คอืเป็นการปฏบิตัเิมื่อเกดิสาธารณภยั
เพื่อขจดัหรอืลดความรนุแรงของภยั รวมทัง้การรกัษาขวญัก าลงัใจ และความเป็นระเบยีบในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีแ่ละประชาชน ซึง่เป็นภารกจิหน้าทีข่องทุกฝ่ายทีต่้องด าเนินการเป็น
การเรง่ด่วน เพื่อใหภ้าวะภยับรรเทาลง หรอืหมดสิน้โดยเรว็ โดยล าดบัความส าคญัในการรกัษา
ชวีติ และทรพัยส์นิของประชาชนเป็นความเรง่ด่วนล าดบัแรก นอกจากนี้ ยงัไดก้ าหนดมาตรการ
การบรหิารจดัการในภาวะฉุกเฉิน ไว ้6 มาตรการ กล่าวคอื 1) การจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์
ทุกระดบั 2) การเชื่อมโยงระบบการตดิต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 3) การสนธกิ าลงัเข้า
ช่วยเหลอืและควบคุมสถานการณ์ และการจดัตัง้ศูนยข์อ้มลูผูป้ระสบภยั 4) การรกัษาพยาบาล
โดยการจดัระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุข 5) การจดัการศพ และ 6) การประชาสมัพนัธ ์กล่าว
โดยสรุปนิยามการจดัการภาวะฉุกเฉินตามความหมายของหน่วยงานต่างๆ ทีน่ิยามไวถู้กใหค้ า
จ ากดัความในแง่มุมมองกระบวนการหรอืกจิกรรมที่ครอบคลุมทุกระยะของการเกดิภยั ยกเว้น
นิยามของประเทศไทยที่มุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมหรอืกระบวนการที่ด าเนินการในขณะเกิดภยั
เท่านัน้  

ส าหรบัค าว่า “การจดัการภยัพบิตั”ิ (Disaster Management) มนีักวชิาการและหน่วยงาน   
ได้ให้ค าจ ากดัความไว้เช่นเดยีวกนั และมสีาระส าคญัสอดคล้องกบันิยามของการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินในมมุมองทีเ่ป็นกระบวนการหรอืกจิกรรม อาท ิPearce (2000: 11) นิยามการจดัการภยั
พบิตั ิ หมายถงึ กระบวนการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมร่วมกนัในการส่งเสรมิผูม้สี่วนร่วม
ในการวางแผน และจดัการกบัภยัพบิตัทิีเ่กดิหรอืมแีนวโน้มจะเกดิขึน้ ซึง่กระบวนการนัน้จะช่วย
ชุมชนในการตอบโตก้บัภยัพบิตัทิัง้ก่อนเกดิเหตุและหลงัเกดิเหตุ ในอนัทีจ่ะรกัษาชวีติ ทรพัยส์นิ 
รวมถงึรกัษานิเวศวทิยา ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ และการเมอืงของพื้นที่ซึ่งได้รบัผลกระทบ 
ขณะที ่Light (2008: 20) มคีวามเหน็ว่าการจดัการภยัพบิตัหิมายรวมถงึ 1) การวางแผนเตรยีม
ความพรอ้มใหเ้ขา้ถงึความเปราะบางของภยั 2) กจิกรรมลดผลกระทบจากภยัในโครงสรา้งของ
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สิง่อ านวยความสะดวก วสัดุอุปกรณ์ การปฏบิตักิาร และบุคลากร 3) การวางแผนตอบโต้เพื่อ
สนับสนุนการปฏบิตักิาร อาท ิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การค้นหาและกู้ภยั การอพยพ การ
ตดิต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน และ การฝึกอบรมบุคลากร 4) การฟ้ืนฟู นอกจากนี้ The United 
Nations Department of Humanitarian Affairs: UNDHA, 2007: 28) ไดใ้หค้วามหมายว่าเป็น
นโยบาย การตดัสนิใจเชงิบรหิาร และกจิกรรมในการปฏบิตักิารเกี่ยวกบัในแต่ละระยะของการ
เกดิสาธารณภยัในทุกระดบั ส่วน Disaster and Emergency Reference Center (1998) นิยาม
ว่าเป็นกระบวนการวางแผน และมาตรการเพื่อการลดภัยพบิตั ิรวมถงึมาตรการในการตอบโต้
และฟ้ืนฟู  ส าหรบัประเทศไทยได้มกีารนิยามการจดัการภยัพบิตัสิอดคล้องกบัความหมายของ
นักวิชาการและหน่วยงานต่างประเทศดังกล่าวว่าเป็นกระบวนการที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ ครอบคลุมการด าเนินการทุกขัน้ตอน ทัง้การวางแผน การจดัวางบุคลากร การ
ปฏบิตัแิละการควบคุมดูแลรวมทัง้การประสานความร่วมมอืระหว่างองคก์ารต่างๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง
อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อให้มกีารจดัการที่ดใีนทุกระยะของวงจรการจดัการสาธารณภยั โดยมี
วตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 1) เพื่อหลกีเลีย่งการสูญเสยีชวีติโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีอ่ยู่ในความ
เสีย่งต่างๆ ควรมหีลกัประกนัความปลอดภยั 2) เพื่อปกป้องทรพัยส์นิใหเ้กดิความเสยีหายน้อย
ทีสุ่ด รวมทัง้ลดความสูญเสยีทางเศรษฐกจิ และ 3) เพื่อรกัษาสภาวะแวดลอ้มทางสงัคมและ
เศรษฐกจิ ซึ่งมผีลโดยตรงต่อความอยู่ดกีนิดขีองสงัคม (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 
2549: 5)  

อยา่งไรกต็าม ถงึแมค้ า “ภาวะฉุกเฉิน” และ “ภยัพบิตั”ิ  จะมกีารใหค้วามหมายแตกต่าง
กนั และมกีารนิยามการจดัการภาวะฉุกเฉินและการจดัการภยัพบิตัิในมุมมองของกรอบการ
ปฏบิตัแิละกระบวนการหรอืกจิกรรมดงักล่าว แต่จะพบว่ามหีลายหน่วยงานที่ใหค้ าจ ากดัความ
การจดัการภาวะฉุกเฉินและการจดัการภยัพิบตัิเหมอืนกัน อาทิ UNISDR (2004) ได้นิยาม
ความหมายของการจดัการภาวะฉุกเฉินว่าหมายถงึ องคก์ารและการจดัการทรพัยากรและหน้าที่
ความรบัผดิชอบในการจดัการกบัเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเตรยีมความพรอ้ม การ
ตอบโต้ และการฟ้ืนฟู ซึ่งเกี่ยวข้องกบัแผน โครงสร้าง และการจดัการความพยายามในการ
รว่มมอืของภาครฐั เอกชน อาสาสมคัรในการประสานงานเพื่อรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉิน โดยเรยีกได้
อกีอย่างหนึ่งว่า “การจดัการภยัพบิตั”ิ (Disaster Management) ซึง่สอดคลอ้งกบันิยามของสมาคม
ป้องกนัอคัคภียัแห่งชาต ิ(National Fire Protection Association: NFPA) ที่นิยามการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินกบัการจดัการภยัพบิตั ิ(Disaster Management) ว่าเป็นสิง่เดยีวกนั โดยนิยามว่า
การจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)/การจดัการภยัพบิตั ิ(Disaster Management) 
ว่าหมายถงึกระบวนการต่อเน่ืองในการป้องกนั บรรเทา การเตรยีมความพรอ้มในการตอบโต ้
การฟ้ืนฟูจากเหตุการณ์ซึง่คุกคามต่อชวีติ ทรพัยส์นิ การปฏบิตังิาน หรอืแมแ้ต่สภาพแวดล้อม 
(NFPA, 2007: 7)   



17 

จากนิยามของการจดัการภาวะฉุกเฉิน และการจดัการภยัพิบตัิของนักวิชาการและ
หน่วยงานต่างประเทศขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็ความหมายใน 2 มมุมอง ดว้ยกนั กล่าวคอืมุมมองที่
เป็นกรอบความคดิในการด าเนินการ/การปฏบิตัิ (Discipline) และมุมมองของกจิกรรมหรอืวธิี
ปฏบิตั ิ(Activities and Practices) โดยการจดัการภาวะฉุกเฉินมกีารก าหนดนิยามกวา้งขวาง
ครอบคลุมในทัง้สองมุมมอง ขณะที่การจดัการภยัพบิตัิมคีวามหมายมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหรอื
วธิกีารปฏบิตัเิท่านัน้ แต่อยา่งไรกต็าม จะพบว่า นิยามของค าทัง้สองมสีาระทีเ่ป็นจุดร่วมทีส่ าคญั 
ประกอบดว้ย  

1)  ประเภทภยั กล่าวคอืครอบคลุมทุกประเภทภยั (All Hazards) รวมถงึภยั
พบิตั ิ(Disasters) หรอืภยัพบิตัริา้ยแรง (Catastrophe) 

2)  กจิกรรมหรอืการปฏบิตัใินหว้งเวลาการเกดิภยั คอืมุ่งเน้นระบบ กระบวนการ 
กจิกรรมทัง้ก่อนเกดิ (ป้องกนั การเตรยีมความพรอ้ม และลดผลกระทบ) ขณะเกดิเหตุ (ตอบโต้) 
และหลงัเกดิเหตุ (การฟ้ืนฟู) 

3)  วตัถุประสงค์ คอืมกีารก าหนดวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายของการจดัการที่
ชดัเจน คือรกัษาชีวิต และทรพัย์สิน รวมถึงลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ การเมอืง และ
สภาพแวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด  

อย่างไรก็ตาม จากข้อสงัเกตเกี่ยวกับการให้ค านิยามของการจดัการภาวะฉุกเฉินของ
ประเทศไทยนัน้มุ่งเน้นเฉพาะกจิกรรมที่จะด าเนินการในขณะเกิดภยัซึ่งเป็นสาระส าคญัเพยีง
ส่วนหนึ่งของการจดัการภาวะฉุกเฉินในความหมายของสากลข้างต้นนัน้ จงึเห็นว่าควรใช้ค าว่า 
“การจดัการในภาวะวกิฤต”ิ (Crisis Management) แทนเพื่อบ่งชีว้่าเป็นกจิกรรม หรอืกระบวนการ
หนึ่งของการจดัการสาธารณภยัขณะเกิดภยัเพื่อลดความสับสนในความหมายน่าจะเป็นการ
เหมาะสมกว่า   

ดงันัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่าการจดัการภยัพบิตัแิละการจดัการภาวะฉุกเฉินนัน้มคีวามหมายที่
มสีาระส าคญัหลกัเช่นเดยีวกนัเพยีงแต่การจดัการภาวะฉุกเฉินมกีารให้นิยามกว้างขวางครอบคลุม
ในแงม่มุของกรอบความคดิในการด าเนินการ/การปฏบิตั ิ(Discipline) และหว้งเวลาการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ดว้ย กล่าวโดยสรปุ การจดัการภาวะฉุกเฉินหรอืการจดัการภยัพบิตั ิ(Emergency/Disaster 
Management) จงึหมายถงึ กรอบความคดิในการด าเนินการ รวมถงึกระบวนการกจิกรรมหรอื
หน้าทีใ่นการสรา้งความปลอดภยัซึง่เป็นกระบวนการอย่างมรีะบบในทุกระยะของการเกดิภยัทัง้
ก่อนเกิด  ขณะเกิด และหลังเกิด ด้วยการใช้มาตรการการป้องกัน การเตรยีมความพร้อม 
บรรเทา ตอบโต้ และฟ้ืนฟู โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจน
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ทางดา้นนิเวศวทิยา  และสิง่แวดลอ้มทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงซึง่ไดร้บั
ผลกระทบจากภยัใหน้้อยทีสุ่ดไมว่่าภยันัน้จะเกดิขึน้จากสาเหตุใดกต็าม 
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2.1.2 กรอบแนวทางการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management 
Approach)  

จากการศกึษารวบรวมกรอบแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการภาวะฉุกเฉินพบว่าได้มี
การน าเสนอแนวทางการจดัการภาวะฉุกเฉินในแง่มุมต่างๆ ไว้มากมายซึ่งสะท้อนให้เห็น
ภาพรวมของกิจกรรมในการด าเนินการ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีคิดในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน/ภยัพบิตั ิที่น่าสนใจโดยสรุป ดงันี้ (Khan, Vasilescu and Khan, 2008: 43-50; 
Guzman, 2002: 3-16) 

2.1.2.1 วงจรการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency/Disaster Management 
Cycle)  

เป็นแนวทางการจดัการภยัพบิตัิที่น าเสนอในมุมมองของการจดัการความเสี่ยง
ภยัพบิตั ิ(Disaster Risk Management) ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรม มาตรการทางสงัคมเพื่อรบัมอื
ภยัพบิตัิในแต่ละระยะของการเกิดภยั โดยมวีตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อหลกีเลี่ยง ลดผลกระทบ 
ตลอดจนฟ้ืนฟูความสูญเสยีและเสยีหายอนัเกดิจากภยัพบิตั ิแนวคดินี้แสดงให้เหน็การจดัการ
ภยัพบิตัใินลกัษณะวงจรของกจิกรรมในแต่ละระยะของการเกดิภยั ไดแ้ก่  

1) ระยะก่อนเกดิภยั (Before a Disaster or Pre-Disaster) ประกอบดว้ย
การลดผลกระทบและเตรยีมความพรอ้ม (Mitigation and Preparedness) ซึง่เป็นกจิกรรมหรอื
มาตรการที่มเีป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียหรอืเสียหายทัง้ชีวิตและทรพัย์สินจากภยัที่อาจ
เกดิขึน้ อาท ิการรณรงคเ์พื่อสรา้งความตระหนกั การจดัท าแผน และการป้องกนั (Prevention)   

2)  ขณะเกดิภยั (During a Disaster or Disaster Occurrence) 
ประกอบด้วยการด าเนินกจิกรรมเพื่อบรรเทาทุกขแ์ก่ผู้ประสบภยัให้เหลอืน้อยลง และตรงกบั
ความต้องการของผูป้ระสบภยัทีสุ่ด ซึ่งเรยีกกจิกรรมในขัน้ตอนนี้ว่าการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Response)  

3)  ภายหลงัเกดิภยั (After a Disaster or Post-Disaster) ประกอบดว้ยการ
ด าเนินการตอบโต้และฟ้ืนฟู (Response and Recovery) ซึง่เป็นกจิกรรมทีม่เีป้าหมายเพื่อทีจ่ะ
ฟ้ืนฟูชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบทนัททีีเ่กดิภยัพบิตั ิทัง้นี้ ไดน้ าเสนอตามภาพที ่2.1 ดงันี้   
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ภาพท่ี 2.1  วงจรการจดัการภยัพบิตั ิ(Disaster Management Cycle)  
แหล่งท่ีมา:  Khan, Vasilescu and Khan, 2008: 43, 49.  
 

จะเหน็ได้ว่า แนวทางการจดัการภยัพบิตัภิายใต้กรอบแนวทางนี้สามารถชี้ให้เห็น
ภาพรวมของการจดัการภยัพบิตั ิ(Holistic Approach) อย่างไรก็ตาม ในบางกจิกรรมที่ด าเนินการ
นัน้อาจมกีารคาบเกี่ยวกนั (Overlap) ในแต่ละระยะของการเกดิภยั ขณะทีบ่างกจิกรรมนัน้เป็น
การด าเนินการเฉพาะระยะของการเกดิภยันัน้ๆ ส าหรบัหว้งเวลาการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ในแต่
ละระยะของการเกิดภยัจะใช้เวลามากหรอืน้อยขึ้นอยู่กบัความรุนแรงของภยัพิบตัินัน้ๆ เป็น
ส าคญั 

2.1.2.2  The Sustainable Development Approach การพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็น
อกีแนวคดิหนึ่งที่สามารถสะทอ้นมุมมองเพื่อช่วยในการท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัภยัพบิตั ิหว้งเวลา
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การเกดิภยัพบิตั ิโดยแนวทางนี้ใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการแผนงานกจิกรรมในการจดัการ
ภยัพบิตัใินแต่ละระยะ การเกดิภยัเขา้รวมไวก้บัแผนการพฒันา อาท ิมาตรการในการลดผลกระทบ
ทัง้เชงิโครงสรา้ง (Structural Measures) และไม่ใช่โครงสรา้ง (Non-Structural Measures) เพื่อ
ป้องกนัประชาชนจากภยัพบิตั ิแนวทางนี้สะทอ้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยอ์ย่างยัง่ยนืดว้ยการ
ส่งเสรมิวฒันธรรมในการป้องกนั (Culture of Prevention) ทัง้นี้ สาระส าคญัของการจดัการภยั
พบิตับินพื้นฐานการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทีส่ าคญัประการหนึ่งคอื กรอบแนวคดิในการจดัการภยั
พบิตั ิ(The Disaster Management Framework) ซึง่มวีธิกีารคดิอนัเป็นองคป์ระกอบส าคญั 3 
ประการ กล่าวคอื 

1)  Comprehensive Approach วธิกีารคดิที่สะท้อนยุทธศาสตรก์าร
พฒันาและการปฏบิตัคิรอบคลุมมมุมองการจดัการภยัพบิตัทิีส่มบูรณ์ในบรบิทการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
ทัง้การป้องกนัและลดผลกระทบ การเตรยีมความพรอ้ม รวมถงึการตอบโตแ้ละฟ้ืนฟู 

2)  All-Hazard Approach มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพฒันาและการ
ปฏิบตัิครอบคลุมในทุกประเภทภยั วิธีการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการพัฒนาระบบหรือ
ระเบยีบวธิปีฏบิตัสิ าหรบัภยัของชุมชนทีค่ลา้ยคลงึกนั 

3) Integrated Approach มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของทุกหน่วยงานทัง้
ภาครฐัเอกชน และชุมชนในการจดัการภยัพบิตั ิซึง่จะส่งเสรมิประสทิธภิาพในการประสานงาน
ของภาคส่วนต่างๆ (Multi-Sectoral and Intersectoral Coordination) และลดความซ ้าซอ้นของ
การปฏบิตังิานรว่มกนั 

2.1.2.3  The Developmental Relief Approach ชีใ้หเ้หน็การปรบัเปลีย่นวธิคีดิใน
การบรรเทาทุกขจ์ากเดมิทีม่องผูป้ระสบภยัว่าเป็นผูท้ีไ่มส่ามารถช่วยเหลอืตนเองและเรยีกรอ้งขอ
ความช่วยเหลอืจากภายนอกมาสู่การบรรเทาทุกขบ์นพืน้ฐานความคดิทีว่่าผูป้ระสบภยัเป็นผูท้ีม่ ี
ขดีความสามารถและศกัยภาพถงึแมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตักิต็าม ซึง่ภายใต้กรอบความคดิ
นี้จงึให้ความส าคญักับการวิเคราะห์โครงสร้างทางสงัคม เศรษฐกิจ ประชากร รวมถึงโครงสร้าง
พืน้ฐานของชุมชน เพื่อน ามาก าหนดความตอ้งการความช่วยเหลอืและบรรเทาทุกขด์ว้ยการมสี่วน
รว่มของชุมชน  

2.1.2.4  The Vulnerability Reduction Approach แนวคดิการลดความล่อแหลม
ของชุมชน ในการวเิคราะหค์วามล่อแหลมของชุมชนพจิารณาจากระดบัความอ่อนไหวต่อความ
เสีย่งทีเ่กดิจากภยั  และขดีความสามารถในการรบัมอืกบัภยัของชุมชน ทัง้นี้ การประเมนิความ
ล่อแหลม การวเิคราะหภ์ยั (Hazard Analysis) และการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
ก็เพื่อให้ชุมชนทราบว่าชุมชนมคีวามล่อแหลมอย่างไร และมีภยัใดบ้างที่อาจเกิดกับชุมชน 
แนวคดินี้น ามาประยุกต์ใช้ในการประสานความร่วมมอืและรบัผดิชอบร่วมกนัระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ และชุมชนในการป้องกนั ดว้ยการสรา้ง  ความตระหนัก และการเตรยีมความพรอ้มทัง้ใน
การวางแผน รวมถงึการฝึกอบรม 
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2.1.2.5  Total Disaster Risk Management Approach (TDRM) เป็นแนวคดิ
ในการจดัการภยัพิบตัิ/ภาวะฉุกเฉิน ที่มมีุมมองครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวมโดยมุ่งเน้นการให้
ความส าคญักบัประเด็นและช่องว่าง ที่มใีนวงจรการจดัการภยัพบิตัิทัง้สาเหตุการเกิดภยัพบิตั ิ
เงื่อนไขที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกดิภยัพบิตั ิความล่อแหลมของชุมชน การประสานและความ
ร่วมมอืในระดบั และมติิต่างๆ ในลกัษณะสหวทิยาการ (Multilevel, Multidimensional and 
Multidisciplinary Cooperation and Collaboration) เพื่อใหส้ามารถลดและตอบโต้กบัภยัพบิตัิ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แนวคดินี้ส่งเสรมิให้เกดิการบูรณาการการประสานความร่วมมอืในการ
ด าเนินการของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในทุกระดบั ซึ่งก่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมอย่างกวา้งขวางในนโยบาย
การพฒันาเพื่อลดและตอบโต้ภยัพบิตั ิไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นอื่นๆ อาท ิการ
วางแผนการใช้ที่ดิน การป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ความมัน่คงด้านอาหาร 
(Guzman, 2002: 10-11) อย่างไรกต็าม เนื่องจากแนวคดิ TDRM ตัง้อยู่บนหลกัการการบรหิาร
ความเสีย่งอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ การท าแผนทีภ่ยั (Hazard Mapping) และการประเมนิความเสีย่ง 
(Risk Assessment) จงึถอืเป็นเครื่องมอืพืน้ฐานส าคญัเพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจในการ
ก าหนดมาตรการลดความล่อแหลม (Vulnerability Reduction) และการสรา้งขดีความสามารถ 
(Capacity Enhancement) ใหก้บัชุมชน  

ทัง้นี้  Guzman (2002: 11-14) ไดเ้สนอยุทธศาสตร ์5 ประการส าหรบั TDRM 
กล่าวคอื 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด าเนินการลดและรบัมอืกบัภยัพบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย
การประสานความร่วมมอืในทุกระดบั และทุกมติใินลกัษณะสหวทิยาการ โดยใหค้วามส าคญักบั
ทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั เอกชน และองคก์ารไมแ่สวงหาก าไร รวมทัง้ชุมชน นอกจากนี้ การลดภยั
พบิตั ิเป็นองคป์ระกอบส าคญัของความร่วมมอืในระดบัประเทศ ดงันัน้ การรกัษาและเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของความร่วมมอืในภูมภิาค และต่างภูมภิาค รวมถึงการสรา้งเครอืข่ายระหว่าง
ภาครฐัและองค์การต่างๆ ในการรบัมอืกบัภยัพบิตัใินภาพรวมจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ ใน
ส่วนน้ีจงึกล่าวไดว้่าการสรา้งเครอืข่าย (Networking) จงึเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะเชื่อมโยงส่วนต่างๆ 
เขา้มาร่วมกนัเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ ขดีความสามารถ ทรพัยากร รวมถงึความเชีย่วชาญ
ในการด าเนินการลดภัยพิบตัิ ด้วยการสร้างเครอืข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ 
ทรพัยากร ซึง่ในส่วนนี้ Guzman (2002) ไดย้กตวัอย่างวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการลดภยัพบิตั ิ
อาท ิAsian Disaster Reduction and Response Network หรอืการประสานความร่วมมอืของ
ท้องถิน่ในการสรา้งขดีความสามารถในการประเมนิความเสี่ยงและความล่อแหลม การจดัการ
ขอ้มลูความเสีย่งภยัพบิตั ิการสื่อสารมวลชน เป็นตน้  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตดัสินใจก าหนดมาตรการลดและตอบโต้ต่อภยัพบิตัิบนพื้น
ฐานขอ้มูลความเสีย่งทีเ่ชื่อถอืไดจ้ากแผนที่ภยั (Hazard Mapping) การประเมนิความล่อแหลม 
(Vulnerability) จากหลากหลายหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และทรพัยากรทีม่อียู่ โดยในส่วนของการ
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ประเมนิความล่อแหลมมุ่งให้ความส าคญักบัการประเมนิและท าความเข้าใจบรบิทในมติิทาง
สงัคมและวฒันธรรม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และการเมอืง กจิกรรมหรอืแผนงานในยุทธศาสตรน์ี้ 
อาท ิการส่งเสรมิการจดัท าแผนที่ภยั และการประเมนิความล่อแหลมและความเสี่ยงในระดบั
ชุมชน และทอ้งถิน่ การประสานความร่วมมอืในการประเมนิความเสีย่งร่วมกบัองค์การส าคญัๆ 
เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล รวมทัง้การสนับสนุนระบบเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning 
System)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการประสานบูรณาการการท างานร่วมกันของผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งผ่านการสื่อสารทีด่ ีและการแลกเปลีย่นขอ้มลูที่เชื่อถอืได ้ขอ้มูลมบีทบาทส าคญัยิง่ใน
การตอบโต้และลดภยัพบิตัิ ข้อมูลที่ถูกต้องและได้รบัในเวลาที่เหมาะสมสามารถที่จะบรรเทา
ผลกระทบจากภยัพบิตัหิากไมส่ามารถป้องกนัภยันัน้ได ้นอกจากน้ี การสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มลู
จะช่วยส่งเสรมิการประสานการปฏบิตัิระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ดงันัน้ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการความเสีย่งภยัพบิตั ิ(Disaster Risk Management Information System) จงึความส าคญั
สามารถเชื่อมโยงกบัระบบเตอืนภยัล่วงหน้า และหน่วยงานระดบัทอ้งถิน่ รวมถงึสื่อต่างๆเพื่อสรา้ง
ความตระหนกั (Public Awareness) และเรยีนรู ้ตวัอยา่งกจิกรรมส าคญัในยุทธศาสตรน์ี้ อาท ิการ
ส่งเสริมให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการความเสี่ยงภัยพิบัติ ในหลายระดับ พัฒนาขีด
ความสามารถและทกัษะของผู้ท างานดา้นสื่อและครูในโรงเรยีน บูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และองคค์วามรูข้องทอ้งถิน่ เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหร้ะบบเตือนภยัล่วงหน้าส าหรบัภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาต ิเป็นตน้  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความพร้อมให้แก่กลไกในการลดและตอบโต้ภัยพิบัติทัง้
นโยบาย โครงสรา้งการบรหิารจดัการ การพฒันาขดีความสามารถ และทรพัยากร  กล่าวคอื มี
การก าหนดนโยบายทีม่วีตัถุประสงคแ์ละขอ้ผูกพนัระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ชุมชนที่
ชดัเจน ทัง้นี้ นโยบายหมายความรวมถงึกฎหมาย ระเบยีบ แนวทางการปฏบิตั ิและแผนต่างๆ
ด้วย ขณะที่ในส่วนของโครงสรา้งองค์การและระบบการบรหิารจดัการควรส่งเสรมิให้เกิดการ
ประสานการท างานรว่มกนัระหว่างผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมกีารก าหนด และพฒันาขดีความสามารถของ 
Focal Point ของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในระดบัชาติและท้องถิ่นในกิจกรรมการจดัการภยัพบิตั ิ
นอกจากนี้ จะต้องส่งเสรมิขดีความสามารถของประเทศและท้องถิ่นในการน ามาตรการลดและ
ตอบโตภ้ยัพบิตัไิปปฏบิตั ิซึง่หมายความรวมถงึการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมในดา้นการลดภยั
พบิตัแิละสาขาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ส าหรบัในดา้นทรพัยากรหมายความถงึการบรหิารงบประมาณ
และจดัสรรงบประมาณเพื่อการลดและตอบโต้ภยัพบิตัิอย่างเหมาะสม รวมถงึการจดัหาบุคลากรที่
จ าเป็นและผ่านการฝึกอบรมดว้ย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 น ากระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติไปปฏิบัติตั ้งแต่
ระดบัชาต ิไปจนถงึระดบัชุมชน โดยยุทธศาสตรน์ี้มกีจิกรรมที่ส าคญั อาท ิการพฒันาทรพัยากร
มนุษยใ์หม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจดัการความเสีย่งภยัพบิตั ิการส่งเสรมิความร่วมมอื
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ในการประเมนิความเสีย่งร่วมกบัชุมชนทีม่คีวามล่อแหลม และการประเมนิความสามารถในการ
ลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิเป็นตน้ 

อยา่งไรกต็าม การน า TDRM มาปรบัใชน้ัน้การมสี่วนร่วมของชุมชนมคีวามส าคญั
ยิง่มาตรการในการลดความเสี่ยงภยัพิบตัิจะสามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพหาก
ชุมชน และประชาชนผู้ตกอยู่ในความเสี่ยงได้มสี่วนร่วมในกระบวนการจดัการความเสี่ยงภัย
พบิตัโิดยตรง 

   
2.1.3  หลกัการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Principles of Emergency Management)  
FEMA (2007: 1-9) ไดร้วบรวมและก าหนดหลกัส าคญัทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

ทฤษฎ ีหรอืหลกัการในการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Doctrine of Emergency Management) 
ประกอบดว้ย 8 ประการซึง่มรีายละเอยีดโดยสงัเขป ดงันี้  

2.1.3.1  ความครอบคลุม (Comprehensive) หมายถงึการจดัการภาวะฉุกเฉิน
แบบองคร์วม (Comprehensive Emergency Management) จะต้องพจิารณาครอบคลุมสาระส าคญั 
ไดแ้ก่ 

1)  ให้ความส าคญักบัทุกประเภทภยั (All Hazards) ไม่ว่าภยันัน้จะ
เป็นภยัธรรมชาต ิภยัทางเทคโนโลย ีหรอืแมแ้ต่ภยัทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษย ์   

2)  ครอบคลุมทุกระยะของการจดัการภาวะฉุกเฉิน (All Phases) ใน
การจดัการภาวะฉุกเฉินสมยัใหม่ 4 ระยะได้แก่ ลดผลกระทบ (Mitigation) การเตรยีมความ
พรอ้ม (Preparedness) การตอบโต ้(Response) และการฟ้ืนฟู (Recovery)  

3)  ผลกระทบหรอืผลทีเ่กดิขึน้จากภยัทุกๆดา้นต้องถูกน ามาวเิคราะห์
และพจิารณา (All Impacts) ในการจดัการภาวะฉุกเฉิน 

4)  เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานภาครฐั เอกชน และภาคประชาชนทุกระดบั 
(All Stakeholders) 

2.1.3.2 การจดัการเชงิรุก (Progressive) การจดัการภาวะฉุกเฉินจะต้องมี
มาตรการป้องกนั และการเตรยีมการไว้ล่วงหน้า โดยจะต้องให้ความส าคญักบักจิกรรมในการ
ป้องกนัและลดผลกระทบเป็นส าคญั  

2.1.3.3 ความเสี่ยงเป็นตัวขบัเคลื่อนการจดัการ (Risk-Driven) คือการใช้
หลกัการจดัการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการก าหนดล าดบัความส าคญัของภยั การวางแผน 
ตลอดจนการใช้และจดัสรรทรัพยากรในทุกระยะของการของการจดัการภาวะฉุกเฉิน ซึ่ง
หลกัการจดัการความเสี่ยงประกอบด้วย การบ่งชี้ภยั (Hazard Identification) การวเิคราะห์
ความเสีย่ง (Risk Analysis) และการวเิคราะหผ์ลกระทบ (Impact Analysis)  

2.1.3.4 การบูรณาการ (Integrated) ในการจดัการภาวะฉุกเฉินต้องอาศยัความ
พยายามร่วมกนัของทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐัและองค์การต่างๆ ในชุมชนทุกระดบั การจดัการภาวะ
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ฉุกเฉินตอ้งถูกบรูณาการในการตดัสนิใจในภารกจิประจ าวนัของหน่วยงานมใิช่แต่เพยีงเฉพาะใน
หว้งเวลาทีเ่กดิภยัเท่านัน้ รวมทัง้ในการบรูณาการจะตอ้งเป็นไปทัง้ในแนวดิง่ และแนวราบ 

2.1.3.5  ความร่วมมอื (Collaborative) การจดัการภาวะฉุกเฉินต้องอาศยัการ
สรา้งความสมัพนัธ์อย่างจรงิใจระหว่างบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในการท างานร่วมกนัซึ่งจะ
ส่งเสรมิใหเ้กดิความไวเ้นื้อเชื่อใจ (Trust) บรรยากาศการท างานเป็นทมี และการสื่อสารทีร่าบรืน่  

2.1.3.6  การประสานงาน (Coordinated) การจดัการภาวะฉุกเฉินต้องใช้การ
ประสานกจิกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์่วมกนั ซึ่งในการ
ประสานงานนัน้จะต้องแสวงหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ขณะเดยีวกนัก็ต้อง
สร้างความมัน่ใจว่ากิจกรรมที่ด าเนินการนัน้ช่วยให้วตัถุประสงค์ที่ตั ้งไว้บรรลุผล หลกัการนี้
สามารถน าไปใชไ้ดใ้นกจิกรรมทุกๆระยะของการจดัการสาธารณภยั 

2.1.3.7  ความยดืหยุ่น (Flexible) การจดัการภาวะฉุกเฉินต้องมคีวามยดืหยุ่น
คอืมคีวามสรา้งสรรคใ์นการคดิกลยุทธ์ วธิกีาร แก้ไขปญัหาในทุกๆ ระยะของการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นระยะของการลดผลกระทบ การเตรยีมความพรอ้ม การตอบโต้ หรอืแมแ้ต่
การฟ้ืนฟู ความยดืหยุน่เป็นคุณลกัษณะหลกัของการจดัการภาวะฉุกเฉินทีป่ระสบผลส าเรจ็   

2.1.3.8  มคีวามเป็นมอือาชพี (Professional) การจดัการภาวะฉุกเฉินต้องตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของศาสตร ์องคค์วามรู ้ประสบการณ์ และจรรยาบรรณ  

อยา่งไรกต็าม จากรายงานการทบทวนกฎหมายและนโยบายการจดัการภยัพบิตัิ
ของมลรฐัควนีสแลนด ์ประเทศออสเตรเลยี พบว่าไดก้ าหนดหลกัการในการจดัการภาวะฉุกเฉิน
ไวเ้พยีง 5 ประการโดยมสี่วนทีค่ลา้ยคลงึกบั FEMA 3 ประการคอื ความครอบคลุม (Comprehensive 
Approach) การใหค้วามส าคญักบัทุกประเภทภยั (All hazard Approach) และมุ่งเน้นการบูรณา
การทุกภาคส่วน ส าหรบัหลกัการที่แตกต่างจาก FEMA (2011) คอืขดีความสามารถในการ
จดัการภยัพบิตัขิองทอ้งถิน่ (Local Disaster Management Capability) ในฐานะทีเ่ป็นพืน้ฐาน
ของระบบการจดัการภาวะฉุกเฉิน และการใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมความพรอ้มของชุมชน (A 
Prepared Resilient Community)  

 
2.1.4  แนวคิดระบบการบญัชาการเหตกุารณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  

(Incident Command System: ICS) 
การเกดิขึน้ของสาธารณภยั แต่ละครัง้แต่ละเหตุการณ์ถอืเป็นภาวะวกิฤตหรอืสถานการณ์

ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยระบบคิดในการบริหารจัดการในการแก้ ไขปญัหาให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื่อลดการสูญเสยีทัง้ชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนรวมทัง้ส่วนรวม แนวคดิ
หนึ่งซึง่เป็นเครื่องมอืทางการบรหิารทีเ่ชื่อว่าน่าจะเหมาะสมต่อการจดัการในภาวะวกิฤต หรอืภาวะ
ฉุกเฉิน คอื “ระบบบญัชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)” (Federal Emergency 
Management Agency, 2011 อ้างถงึใน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554: 1) ซึง่เป็น
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ระบบทีใ่ชเ้พื่อการสัง่การ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบรหิาร
สถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณภยั และเป็นระบบปฏบิตัิการในการระดมทรพัยากรไปยงัที่เกดิเหตุ 
เพื่อบรหิารจดัการเหตุฉุกเฉินใหส้ามารถปกป้องชวีติ ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 
และมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ แนวคดิ ICS ไดถู้กพฒันาขึน้เมื่อประมาณ 40 ปีทีผ่่านมาจากผลพวงที่
ประเทศสหรฐัอเมรกิาต้องประสบกบัความเสยีหายอย่างรา้ยแรงอนัเกิดจากไฟป่าทางตอนใต้
ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย ในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ.1970) เหตุการณ์ครัง้นัน้สะทอ้นบทเรยีน และปญัหา
ในการประสานการปฏบิตัทิี่ขาดประสทิธภิาพอนัเนื่องจากการทีม่หีน่วยงานหลายหน่วยงานมา
ปฏบิตังิานรว่มกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาการสื่อสารและการประสานงาน จงึเป็นทีม่าของการ
พฒันารปูแบบของระบบการบญัชาการเหตุการณ์ในเวลาต่อมา  

กล่าวโดยสรุประบบบญัชาการเหตุการณ์ หมายถงึเครื่องมอืในการบรหิารทีเ่ป็นมาตรฐาน
หนึ่งเดยีวที่สามารถใช้รบัมอืกบัเหตุการณ์หรอืภาวะฉุกเฉินในทีเ่กดิเหตุไดทุ้กชนิด และยงัสามารถ
บูรณาการโครงสรา้งองค์การในการจดัการกบัเหตุการณ์ทัง้ที่มคีวามซบัซ้อน โดยมองขา้มเส้น
แบ่งขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน  (FEMA, 2011) ทัง้นี้ ICS มจีุดเด่นส าคญักล่าวคอื
เป็นกรอบแนวคดิมาตรฐานในการปฏบิตัเิพื่อบรหิารจดัการเหตุการณ์ได้ทุกประเภท ทัง้ที่เป็น
เหตุการณ์ที่เกดิขึน้กะทนัหนั ฉุกเฉิน หรอืเหตุการณ์ในภาวะปกต ิรวมทัง้เป็นระบบทีส่นับสนุน
การใหแ้ละใช้ขอ้มูลที่แม่นย า มกีารวางแผน และค านวณค่าใชจ้่ายทีคุ่ ้มค่าอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ขณะเดยีวกนัโครงสรา้งการจดัองคก์ารภายใต้ ICS ยงัมลีกัษณะยดืหยุ่น ไม่ตายตวัสามารถ
ปรบัเปลี่ยนบูรณาการได้ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะและความซบัซ้อนในแต่ละเหตุการณ์ 
นอกจากนี้  โครงสร้างองค์การยงัสนับสนุนการน าเอาทกัษะ ความสามารถด้านเทคนิคเฉพาะทาง 
ทรพัยากรทัง้ก าลงัคน เครื่องมอื และวสัดุอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆ มาผสมผสานอยู่ภายใต้
องคก์ร ICS ไดอ้ย่างลงตวั ดงันัน้ ICS จงึถูกน ามาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการกู้ภยัซึง่เป็นภารกจิประจ า 
รวมทัง้สามารถใชก้บัเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินอื่นๆเช่น ภยัพบิตั ิไดด้ว้ย (FEMA, 2011 อ้างถงึใน 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554: 2)  

2.1.4.1  คุณลกัษณะพื้นฐานของแนวคิดระบบการบญัชาการเหตุการณ์ (Basic 
Features of ICS) 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) (2011) ไดอ้ธบิายแนวคดิ 
ICS ว่าประกอบดว้ยคุณลกัษณะพืน้ฐาน 14 ประการ กล่าวคอื    

1)  การวางมาตรฐาน (Standardization) หมายถงึ การก าหนดมาตรฐาน
การใช้ค าศพัท์หรอืภาษาทัว่ไปเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสากล เข้าใจง่าย 
และเป็นทีเ่ขา้ใจร่วมกนั (Common Terminology) ในระหว่างการปฏบิตังิาน อาท ิชื่อต าแหน่ง ชื่อ
วสัดุ เครื่องมอื อุปกรณ์ หรอืการใชภ้าษาทัว่ไปแทนภาษาเฉพาะวงการ/อาชพี/หน่วยงาน เช่น 
ภาษาวทิยุ ค าย่อต่างๆ เป็นต้น ทัง้นี้ การวางมาตรฐานดงักล่าวจะช่วยให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถ
สื่อสารและเขา้ใจตรงกนัลดความผดิพลาด ตลอดจนประหยดัเวลาในการปฏบิตังิานอกีดว้ย 
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2) การบัญชาการ/การควบคุมสัง่การ (Command) หมายถึงการ
อ านวยการสัง่การตลอดจนควบคุมภายใต้อ านาจหน้าที่ได้ก าหนดตามระเบยีบกฎหมาย หรอืที่
ไดร้บัมอบหมายซึง่ในพืน้ทีเ่กดิเหตุผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) จะเป็นผูท้ี่มี
อ านาจในการควบคุมสัง่การภาพรวมของเหตุการณ์ทัง้หมด ทัง้นี้ ในการบญัชาการเหตุการณ์
ภายใตร้ะบบ ICS ยดึหลกัการส าคญั 3 ประการ ประกอบดว้ย                 

(1)  สายบงัคบับญัชา (Chain of Command) และเอกภาพในการ
บงัคบับญัชา (Unity of Command) สายบงัคบับญัชา หมายถงึ ความสมัพนัธต์ามล าดบัชัน้
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา ลดหลัน่กนัลงมาเรื่อยๆ ขณะทีเ่อกภาพในการบงัคบั
บญัชา หมายถงึการควบคุมบงัคบับญัชาโดยอ านาจสทิธิม์าอยูท่ีบุ่คคลใดบุคคลหน่ึง กล่าวคอื การมี
ผู้บงัคบับญัชาเพยีงผู้เดยีว ดงันัน้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิานจงึต้องรบัมอบหมายงาน/ภารกจิ และ
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเพยีงคนเดยีวตามสายการบงัคบับญัชาของตน ทัง้นี้ ภายใต้ระบบ ICS 
การยดึหลกัสายบงัคบับญัชา และเอกภาพในการบงัคบับญัชาจะช่วยสรา้งความชดัเจน ลดความ
สบัสน ซึ่งเกดิจากความขดัแยง้กนัในการสัง่การ เนื่องจากผูบ้งัคบับญัชาทีเ่ป็นหวัหน้าในแต่ละ
ระดบัจะต้องสามารถควบคุมก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบุคลากรภายใต้บงัคบับญัชาของ
ตนเอง  

(2)  การแต่งตัง้และการถ่ายโอนอ านาจการบญัชาการ/ควบคุมสัง่
การ (Establishment and Transfer of Command) การถ่ายโอนอ านาจการบญัชาการ เป็นการ
โอนอ านาจหน้าที่ในการควบคุมสัง่การจากผู้บญัชาการเหตุการณ์ผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่ง ซึ่งจะ
เกดิขึน้ในกรณีทีม่บีุคคลทีไ่ดร้บัการยอมรับว่าเป็นผูม้คีวามเหมาะสมมากกว่าเขา้มาปฏบิตังิาน 
โดยไม่จ าเป็นว่าผู้ทีจ่ะรบัโอนอ านาจการบญัชาการเหตุการณ์ผู้นัน้จะต้องมเีป็นผูด้ ารงต าแหน่ง
สูงกว่าเสมอไป นอกจากนี้ ลกัษณะ ของสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา อาจส่งผล
ใหต้อ้งปรบัเปลีย่นการควบคุมสัง่การไปยงับุคคลใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งตามกฎหมาย รวมทัง้ใน
กรณีที่สถานการณ์ยดืเยือ้อาจมคีวามจ าเป็นต้องมกีารผลดัเปลีย่นเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเพื่อให้
เกดิความต่อเนื่องในการปฏบิตังิาน และกรณีสุดทา้ยคอื เมื่อสถานการณ์หรอืเหตุการณ์บรรเทา
เบาบางกม็กีารส่งมอบหน้าทีค่วามรบัผดิชอบคนืกลบัไปทีเ่จา้ของพืน้ที ่ 

(3)  การบญัชาการร่วม (Unified of Command) หมายถงึการ
บรหิารจดัการเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน มา
ประสานแผน การท างานในทีเ่กดิเหตุรว่มกนัภายใตว้ตัถุประสงค ์และกลยุทธก์ารท างานเดยีวกนั
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพได้ ทัง้นี้ การบญัชาการร่วมจะท าให้ผู้บญัชาการเหตุการณ์สามารถ
ตดัสนิใจภายใต้โครงสรา้งการบญัชาการเดี่ยวได้ (Single Command Structure) ถงึแมว้่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมาจากหลากหลายหน่วยก็ตาม ดังนัน้ การบัญชาการร่วมจึงเป็นการ
ปฏบิตังิานในลกัษณะเป็นทมี ซึง่จะสามารถท าใหล้ดความซ ้าซอ้น และ ขาดประสทิธภิาพอนัเกดิ
จากการท างานแบบต่างคนต่างท าของหน่วยงานหลากหลายหน่วย หลากหลายบทบาทหน้าที ่
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รวบถงึขอบเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบทัง้ในเชงิพืน้ที ่และอ านาจการบรหิารการปกครอง จงึกล่าวไดว้่า 
ขอ้ดขีองการบญัชาการรว่มทีส่ าคญัคอื การบญัชาการร่วมจะส่งเสรมิใหเ้กดิการสนับสนุนการบูร
ณาการทรพัยากรการปฏบิตังิานผ่านกระบวนการวางแผนเชงิยุทธวธิ ีและวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์
ในภาพรวมของการบรหิารจดัการกบัเหตุการณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3) การวางแผน/โครงสร้างการจัดองค์การ (Planning/Organizational 
Structure) การวางแผนและโครงสรา้งการจดัองคก์ารภายใต้ระบบ ICS ประกอบด้วยหลกัการ
ส าคญั 4 ประการกล่าวคอื  

(1)  การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค ์(Management by Objectives: 
MBO) ระบบ ICS เป็นระบบในการบริหารควบคุม สัง่การการปฏิบตัิงานเพื่อจดัการกับ
เหตุการณ์บนพื้นฐานของการก าหนดวตัถุประสงค์การท างานร่วมกันอย่างชดัเจน โดยการ
สื่อสารเป้าหมาย วตัถุประสงค์ ที่ได้ก าหนดไว้ให้ทราบอย่างชัดเจนทัว่ถึงทัง้องค์การ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการเหตุการณ์นัน้ได้ผ่าน
กระบวนการในการวางแผนร่วมกนัระหว่างผูท้ี่เกี่ยวขอ้งบนหลักการส าคญัทีค่ านึงถงึตามล าดบั
คอื ความปลอดภยัของชวีติ (Life Safety) การควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม/ขยายตวั 
(Incident Stabilization) และรกัษาทรพัย์สนิและสิง่แวดล้อม (Property Preservation) ทัง้นี้ 
ข ัน้ตอนส าคญัในการก าหนดวตัถุประสงค์ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนหลกั กล่าวคอื ขัน้ตอนที่ 1  
ท าความเข้าใจนโยบายและแนวทางของหน่วยงาน (Understand Agency Policy and 
Direction) ขัน้ตอนที ่2 ประเมนิสถานการณ์ (Assess Incident Situation) ขัน้ตอนที ่3 ก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการจดัการกบัเหตุการณ์ (Establish Incident Objectives) ขัน้ตอนที ่4: เลอืก
ยทุธวธิทีีเ่หมาะสมเพื่อใหส้ามารถบรรลุซึง่วตัถุประสงคท์ีก่ าหนด (Select Appropriate Strategy 
or Strategies to Achieve Objectives) ขัน้ตอนที ่5 ด าเนินการตามยุทธวธิ ี(Perform Tactical 
Direction) และขัน้ตอนที ่6 ก ากบั ตดิตามการด าเนินการตามยทุธวธิ ี 

(2)  การจดัท าแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ในการ
บรหิารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกๆ เหตุการณ์ภายใต้ระบบ ICS จะต้องมกีารจดัท าแผน
เผชิญเหตุเพื่อใช้  เป็นกรอบแนวทางในตอบโต้และรบัมอืกับสถานการณ์ทุกครัง้ ซึ่ง IAP มี
รายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ 
(Incident Objectives) ที่ได้ก าหนดไว้ ภารกจิหน้าที่ และกจิกรรมที่ต้องด าเนินการ รวมถงึ
ผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ และหว้งระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (Operational Period) ทัง้นี้ 
ในระบบ ICS จะต้องมกีารสื่อสาร IAP ใหผู้ป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดไดร้บัทราบ และเขา้ใจ
ตรงกนั 

(3)  โครงสรา้งองค์การแบบ Modular Organization ลกัษณะส าคญั
พืน้ฐานของระบบ ICS โครงสรา้งองค์การแบบ Modular เป็นโครงสรา้งองคก์ารในการบรหิาร
จดัการเหตุการณ์ทีม่ขียายตวัจากบน-ล่าง (Top-Down) และสามารถปรบัเปลีย่นขยายเพิม่เตมิ
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หรอืลดขนาดตามความเหมาะสมของประเภท ขนาด ตลอดจนความซบัซอ้นของแต่ละเหตุการณ์ภยั
ทีเ่กดิขึน้ กล่าวคอืหากเหตุการณ์ภยัมคีวามรุนแรงขยายตวั โครงสรา้งหน่วยงานในการบรหิาร
จดัการเหตุการณ์นัน้ๆ จะมขีนาดใหญ่และซบัซ้อนมากขึน้ ดงันัน้ โครงสรา้งองค์การ ICS จงึมี
จุดเด่นที่ความยดืหยุ่น (Flexible) และความคล่องตวั ทัง้นี้ ในการจดัโครงสร้างองค์การตามระบบ 
ICS มหีลกัการส าคญั กล่าวคอื ประการแรก การก าหนดขนาดของโครงสรา้ง หน้าทีต่ามต าแหน่งที่
รบัผิดชอบตามโครงสร้างขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ เหตุผล ความจ าเป็นของแต่ละเหตุการณ์ที่
ก าหนดไว้ ประการทีส่อง โครงสรา้งองคก์ารทีก่ าหนดขึน้ต้องมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน 
ประการทีส่าม ภายใตร้ะบบ ICS เจา้หน้าทีซ่ึง่เขา้มาปฏบิตังิานจะไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง
การบริหารงาน/ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ตนสังกัด แต่จะต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รบัผดิชอบประจ าของตนสงักดัเป็นการชัว่คราว และมาขึ้นตรงการบงัคบับญัชา ควบคุมสัง่การ
ภายใตร้ะบบ ICS และภายหลงัจากเสรจ็สิน้ภารกจิจงึจะกลบัไปปฏบิตัหิน้าทีต่ามอ านาจหน้าทีข่อง
ตน้สงักดัเดมิ 

(4)  ขอบเขตการควบคุมที่เหมาะสม (Manageable Span of 
Control) คุณลกัษณะพืน้ฐานทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งของระบบ ICS คอืขอบเขตการควบคุม ซึง่
หมายถงึ จ านวนของผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีเ่หมาะสมส าหรบัหวัหน้าคนหนึ่งจะสามารถควบคุมดูแล
ได้ทัว่ถงึอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ดงันัน้ ช่วงของการควบคุมจงึเป็นหวัใจส าคญัใน
การบรหิารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินที่มปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ ขอบเขตการควบคุมทีเ่หมาะสมใน
การบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉินควรอยู่ระหว่าง 3-7 ถงึแมว้่าจะมกีารขยายขนาดของโครงสรา้ง
องค์การในการบรหิารเหตุการณ์ ที่ใหญ่ขึน้หรอืลดขนาดองค์การให้มขีนาดเลก็ลงกต็าม ก็ควร
รกัษาจ านวนของขอบเขตการควบคุมให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การก าหนด
ขอบเขตการควบคุมขึน้อยู่กบัปจัจยัส าคญั 4 ประการไดแ้ก่ ประการแรก ประเภทและชนิดของ
เหตุการณ์ ประการที่สอง ธรรมชาตขิองงาน/ภารกจิ ประการที่สาม ปจัจยัความเสี่ยงอนัตราย 
และความปลอดภยั และประการสุดทา้ย ระยะในการบรหิารจดัการทรพัยากรและผูป้ฏบิตังิาน 

4)  การจดัพื้นที่ปฏบิตักิารและการบรหิารทรพัยากร (Facilities and 
Resources)  

(1)  การบรหิารจดัการทรพัยากรอย่างครบวงจร (Comprehensive 
Resource Management) ทรพัยากรในนิยามของระบบ ICS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
วตัถุประสงคข์องการใชง้าน ไดแ้ก่ ทรพัยากรปฏบิตักิาร (Tactical Resource) หมายถงึบุคลากรและ
วสัดุอุปกรณ์หลกัที่ใช้ในการปฏบิตัิการ และทรพัยากรสนับสนุน (Support Resource) หมายถึง
ทรพัยากรอื่นใดที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติการ อาทิ อาหาร อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ โดย
ทรพัยากรที่ใช้ในการรบัมอืและตอบโต้สถานการณ์/เหตุการณ์ฉุกเฉินดงักล่าวจะต้องมกีาร
บรหิารจดัการอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ความถูกต้องของขอ้มูลสถานะปจัจุบนัของ
การใชท้รพัยากรทัง้ทรพัยากรก าลงัคน และวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏบิตักิาร และสนับสนุนทีม่อียู่
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จงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการวางแผนจดัการเหตุการณ์ ทัง้นี้ ในระบบ ICS สามารถจดั
กลุ่มตามสถานะของทรพัยากรการปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มปฏิบตัิงานอยู ่
(Assigned) หมายถงึทรพัยากรนัน้อยู่ระหว่างปฏบิตักิารตามภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย กลุ่ม
พร้อมปฏบิตัิงาน (Available) หมายถึงทรพัยากรที่มสีภาพพร้อมปฏบิตัิการได้ทนัททีี่ได้รบั
มอบหมาย และ กลุ่มสุดทา้ยไมพ่รอ้มปฏบิตังิาน (Out of Service) หมายถงึทรพัยากรทีไ่ม่อยู่ใน
สภาพพรอ้มปฏบิตักิาร อาท ิช ารุด, อยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุง, หยุดพกัการปฏบิตังิานชัว่คราว 
เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม เพื่อใหม้คีวามชดัเจนในการแบ่งกลุ่มของทรพัยากรปฏบิตักิาร ณ บรเิวณ
พื้นที่เกดิเหตุ ในระบบ ICS จงึมกัใช้สญัลกัษณ์เป็นป้ายแสดงข้อมูลสถานการณ์ใช้งานของ
ทรพัยากรตามสทีี่เป็นมาตรฐาน เข้าใจร่วมกนั เช่น สเีขยีว (ปฏบิตัิงานอยู่) สเีหลอืง (พร้อม
ปฏบิตังิาน) และสแีดง (ไมพ่รอ้มปฏบิตังิาน) เป็นตน้ 

ส าหรบักระบวนการบรหิารทรพัยากรอย่างครบวงจรประกอบด้วย
ขัน้ตอนหลกั 5 ขัน้ตอน กล่าวคอื ขัน้ตอนแรก การจดัแบ่งประเภท/ชนิดของทรพัยากร 
(Categorizing Resources) ขัน้ตอนที่สอง การสัง่ซื้อหรอืการร้องขอทรพัยากร (Ordering 
Resources) ขัน้ตอนที่สาม การสัง่ใช้ และส่งทรัพยากรออกปฏิบัติงาน (Dispatching 
Resources) ขัน้ตอนที ่4 การตดิตามการน าทรพัยากรไปใช ้(Tracking Resources) และขัน้ตอน
สุดท้าย การน าทรพัยากรกลบัมาใช้ การฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษาและการชดเชยทรพัยากร (Recovering 
Resources)  

(2)  การจดัพืน้ทีป่ฏบิตักิารในทีเ่กดิเหตุ และสิง่อ านวยความสะดวก
ในการปฏบิตักิาร (Incident Locations and Facilities) ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์มหีน้าทีก่ าหนด
พื้นที่ปฏบิตัิการ และสถานที่อ านวยความสะดวกสนับสนุนการปฏบิตัิการในบรเิวณใกล้เคยีง
พืน้ทีเ่กดิเหตุตามความจ าเป็น และเหมาะสมขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นของแต่ละเหตุการณ์เท่านัน้ 
ไดแ้ก่  

ก)  ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post: ICP) 
เป็นสถานทีท่ี่ใช้ในการบญัชาการ ควบคุมสัง่การของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ในพื้นทีเ่กดิเหตุ โดยใน
แต่ละเหตุการณ์จะมศีูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์เพยีงจุดเดยีวเท่านัน้ ถงึแมว้่าเหตุการณ์ดงักล่าว
อาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยรวมกนัหรอืที่เรยีกว่า “การ
บญัชาการรว่ม” กต็าม 

ข)  จุดระดมทรพัยากร (Staging Area) เป็นสถานที่ที่ตัง้ขึ้น
ชัว่คราวในบรเิวณ หรอืใกล้เคยีงพื้นทีเ่กดิเหตุเพื่อเป็นพื้นทีส่ าหรบัการระดมทรพัยากรทัง้ก าลงัคน 
หรอืวสัดุอุปกรณ์ที่มคีวามพร้อมเพื่อรอรบัการมอบหมายภารกจิในการออกปฏบิตัิการ ซึ่งอาจ
ก าหนดจุดระดมทรพัยากรได้มากกว่าหนึ่งแห่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
สถานการณ์ขยายตวั/ลุกลาม จ าเป็นต้องใชท้รพัยากรในการปฏบิตักิารเพิม่มากขึน้ดว้ยโดยอาจ
มกีารก าหนดจุดพื้นที่ระดมพลหลายแห่งเพื่อให้สะดวกแก่การเข้าปฏบิตัิการ และหลีกเลี่ยง
ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมทรพัยากรหลายชนิดเขา้ดว้ยกนัมากเกนิไป  
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ค)  ฐานทีต่ ัง้ (Base) หมายถงึสถานทีต่ ัง้ของส่วนซึง่ท าหน้าที่
ประสานงานและบรหิารงานส่วนต่างๆ ที่ปฏิบตัิหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ  รวมทัง้เป็นสถานที่
ปฏบิตังิานของส่วนสนับสนุน (Logistics) ดว้ย ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์อาจจะจดัตัง้ฐานขึน้เพื่อให้
บรกิารพื้นฐานและสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ส าหรบัสถานการณ์นัน้ๆ  ในกรณีที่สถานการณ์ที่
เกดิขึน้ครอบคลุมพืน้ที่บรเิวณกว้าง หรอืคาดการณ์ว่าเหตุการณ์จะด าเนินต่อเนื่องจ าเป็นต้องใช้
ทรพัยากรจ านวนมากหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบตัิงานตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมาย ก็
สามารถก าหนดใหม้ฐีานสนบัสนุนการปฏบิตักิารไดเ้ช่นกนั นอกจากนี้ วตัถุประสงคก์ารตัง้ฐานที่
ส าคญัอีกประการคือใช้เป็นสถานที่ส าหรบัจดัวางทรพัยากรที่หยุดบรกิารชัว่คราว (Out of 
Service) 

ง)  แคมป์ (Camps) คือ พื้นที่ภายในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งแยก
ต่างหากจากฐาน เป็นสถานที่ส าหรบัเก็บทรพัยากรที่ใช้สนับสนุนการปฏบิตัิการที่ไม่สามารถใช้
งานได ้และยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ชัว่คราวภายในพืน้ทีเ่หตุการณ์ทีใ่ชใ้นการเตรยีมเสบยีงอาหาร น ้า เป็น
ทีใ่ชน้อน/พกัผ่อน และทีสุ่ขอนามยัของผูป้ฏบิตังิาน   

จ)  ลานจอด (Helibase) และจุดขึน้-ลงเฮลคิอปเตอร ์(Helispot) 
ลานจอดเฮลคิอปเตอร ์ใช้ในกรณีเหตุการณ์ทีต่้องอาศยัการปฏบิตักิารทางอากาศสนับสนุนการ
ปฏบิตังิาน ลานจอดเฮลคิอปเตอร ์(Helibase) โดยทัว่ไปมกัจะใชใ้นสถานการณ์ทีต่่อเนื่องเป็น
เวลายาวนาน ใช้ส าหรบัเป็นที่จอดเฮลคิอปเตอรเ์พื่อหยุดพกัชัว่คราว เตมิเชื้อเพลงิ หรอืซ่อม
บ ารุง ส่วนจุดขึ้น-ลงเฮลคิอปเตอร ์(Helispots) เป็นพื้นที่ส าหรบัจอดขึน้-ลงชัว่คราวเพื่อรบัส่ง
เจา้หน้าที/่อุปกรณ์ ซึง่อาจก าหนดใหม้มีากกว่าหนึ่งจดุได ้

ฉ)  จุดระดมผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ (Casualty Collection Points: 
CCP) จุดระดมผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็จะไม่ใช่การจดัสถานทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีป่ฏบิตักิารในทีเ่กดิเหตุอย่าง
เป็นทางการ แต่กเ็ป็นสิง่จ าเป็นในกรณีทีม่ผีูบ้าดเจบ็เป็นจ านวนมาก CCP จะถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อใชใ้น
การรกัษาพยาบาลในเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้ร ับบาดเจบ็ และเป็นจุดที่จะน าผู้บาดเจ็บส่งต่อไปยงั
โรงพยาบาล  

5)  การจดัการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Communications/ 
Information Management) ประกอบดว้ย 2 ส่วน  

(1)  การบูรณาการดา้นการสื่อสาร (Integrated Communications) 
ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินการสถาปนาระบบการสื่อสารและใช้แผนการสื่อสารเดียวกันมี
ความส าคญัยิง่ เนื่องจากระบบการสื่อสารเป็นเครื่องมอืในการส่งผ่านขอ้มูลเพื่อการบรหิารจดัการ
เหตุการณ์ให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 
(Interoperability) ซึ่งการพฒันาระบบการสื่อสารต้องมกีารวางแผนและก าหนดไวล้่วงหน้า ทัง้นี้ 
องค์ประกอบส าคญัในการบูรณาการการสื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย วธิกีาร 
(Modes) หมายถึงวธิกีาร/รูปแบบที่เป็นระบบฮารด์แว ซึ่งใช้ในการถ่ายทอด/เผยแพร่ข้อมูล 
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แผนการสื่อสาร (Communication Plan) หมายถงึแบบแผนการใชท้รพัยากรสื่อสารในภาพรวม 
และเครอืข่าย (Network) หมายถงึขัน้ตอนกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูลทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์การ ทัง้น้ี ในปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มามบีทบาทส าคญัในการส่งผ่าน
ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการบรหิารเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน อาท ิระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต 
ระบบดาวเทยีม เป็นตน้ 

(2)  การจัดการข้อมูลและการข่าว (Information and Intelligence 
Management) ในระบบ ICS จดัให้มกีระบวนการรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูล และจดัการข้อมูล
รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แมน่ย า  

6)  การด าเนินงานอยา่งมอือาชพี (Professionalism) ประกอบดว้ย 
(1)  ความรบัผดิชอบ (Accountability) ถอืเป็นหลกัการส าคญัและ

จ าเป็นอยา่งยิง่ ทีบุ่คลากรจะตอ้งปฏบิตัภิายใต ้ICS ดงันี้ 
ก)  การรายงานตวั (Check In) เจา้หน้าทีท่ี่เขา้ร่วมในการ

ปฏบิตัิงานทุกคน ไม่ว่าจะมาจากหน่วยงานใดก็ตามจะต้องเข้ารายงานตวัเพื่อรบัมอบภารกิจ
ตามขัน้ตอนกระบวนการ ทีผู่้บญัชาการเหตุการณ์ก าหนด ขอ้มูลการรายงานตวัจะท าให้ทราบ
สถานะของทรพัยากรทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในภาพรวม ซึง่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการบรหิาร
การใชท้รพัยากรในการจดัการเหตุการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ  

ข)  แผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิาน ทีเ่กีย่วขอ้งใชแ้ผนเผชญิเหตุเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าทีท่ี่
ไดร้บัมอบหมาย 

ค)  เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิจะขึ้นตรงการบงัคบับญัชา/ควบคุมสัง่การ และรบัมอบภารกิจจากหวัหน้า
เพยีงคนเดยีวเท่านัน้ 

ง)  ขอบเขตการควบคุม (Span of Control) หวัหน้าจะต้อง
สามารถควบคุม ก ากบัดูแลการปฏบิตัขิองผู้ใต้บงัคบับญัชา ตลอดจนสื่อสาร และบรหิารจดัการ
ทรพัยากรทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จ)  การตดิตามการใช้ทรพัยากร (Tracking Resource) ให้
ความส าคญักบัการบนัทกึและรายงานสถานการณ์การใช้ทรพัยากรที่อยู่ในความรบัผดิชอบให้
เป็นปจัจบุนัเสมอ   

(2) การสัง่ใช้ และส่งทรัพยากรออกไปปฏิบัติงาน (Dispatch/ 
Deployment) ในทุกๆ สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินจ าเป็นที่จะต้องมกีารประเมนิสถานการณ์ 
(Situation Assessment) เพื่อวางแผนในการก าหนดวตัถุประสงค ์แนวทาง กลยุทธ ์ยุทธวธิใีนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้สามารถบริหารจดัการทรัพยากรทัง้ก าลังคน และวัสดุอุปกรณ์ในการ
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ปฏบิตักิารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ดงันัน้ การจดัส่งทรพัยากร
ออกไปปฏบิตัิงานในแต่ละครัง้จะท าได้ก็ต่อเมื่อเป็นการส่งทรพัยากรตามแผนที่ก าหนดไว้ หรอื
ได้รบัการร้องขอรบัการสนับสนุน หรอืได้รบัมอบหมายภารกิจจากผู้มอี านาจโดยชอบเท่านัน้ 
ทัง้นี้ การทีท่รพัยากรออกไปปฏบิตังิานโดยไม่ไดร้บัการอนุญาตนอกจากจะไม่ปลอดภยัแลว้ ยงัอาจ
ส่งผลต่อการปฏบิตังิานในภาพรวมอกีดว้ย 

2.1.4.2  โครงสรา้งการจดัองคก์ารในการจดัการภาวะฉุกเฉิน   
ภายใตร้ะบบ ICS ไดม้กีารก าหนดโครงสรา้งองคก์ารทีเ่ป็นมาตรฐาน (Standard 

ICS Structure) ในการจดัการกบัภาวะฉุกเฉินตามภารกจิหน้าที่ความรบัผดิชอบ (Functional 
Responsibility) ประกอบดว้ย 2 ระดบัคอื ระดบับญัชาการ/ควบคุม สัง่การ (Command Staff) 
และระดบัอ านวยการ (General Staff) โดยแต่ละส่วนแบ่งตามโครงสรา้งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ดงันี้ (FEMA, 2011); กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554: 13-21) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2  โครงสรา้งองคก์ารมาตรฐานตามระบบบญัชาการเหตุการณ์                              
       (Standard ICS Organization Structure) 
แหล่งท่ีมา:  FEMA, 2011. 
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1) ระดบับญัชาการควบคุมสัง่การ (Command Staff) มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ก าหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย จดัล าดบัความส าคญั ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยรวม 
(Overall Responsibility) ซึง่มอีงคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 

(1)  ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) เป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัการกบัเหตุการณ์/สถานการณ์ฉุกเฉินในภาพรวม โดยมบีทบาทส าคญัทัง้ใน
เรื่องการก าหนดวตัถุประสงค์ในการบรหิารจดัการเหตุการณ์ ให้แนวทางการจดัท าแผนเผชญิเหตุ 
(Incident Action Plan: IAP) ประเมนิความต้องการของเจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตังิาน รวมทัง้สรา้ง
ความมัน่ใจในความปลอดภัยของเหตุการณ์ และให้ข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หมดของเหตุการณ์ในภาพรวม แต่ทัง้นี้  ความ
รบัผิดชอบในหน้าที่ของผู้บญัชาการเหตุการณ์จะด าเนินไปจนกว่าจะมกีารมอบหมาย หรอื
แต่งตัง้เจา้หน้าทีม่ารบัผดิชอบแทนต่อไป  

(2)  เจา้หน้าทีค่วบคุมสัง่การ (Command Staff) เป็นผูส้นับสนุน
การควบคุม/สัง่การให้แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยผู้
บญัชาการเหตุการณ์จะเป็นผูแ้ต่งตัง้ขึน้ตามความเหมาะสม และจ าเป็นในแต่ละเหตุการณ์ ทัง้นี้ 
เจา้หน้าทีค่วบคุมสัง่การ ประกอบดว้ย  

ก)  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ (Public Information Officer: 
PIO) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารแก่สื่อมวลชน หน่วยงาน
อื่นๆ และประชาชนโดยจะรบัผดิชอบรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ทุกๆ ด้าน เพื่อ
รายงานผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ และเผยแพร่ประชาสมัพนัธส์ู่ประชาชนไดร้บัทราบสถานการณ์ที่
มคีวามเป็นปจัจบุนั 

ข)  เจา้หน้าทีป่ระสานงาน (Liaison Officer: LO) มหีน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบเป็นศูนยก์ลางการประสานงานตดิต่อสื่อสารกบัหน่วยงานสนับสนุนและช่วยเหลอืใน
การปฏบิตังิาน รวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ทัง้หมด  

ค)  เจา้หน้าที่ดา้นความปลอดภยั (Safety Officer: SO) มี
หน้าที่รบัผดิชอบตดิตาม ดูแล ประเมนิความเสี่ยงและด าเนินมาตรการด้านความปลอดภยัแก่
เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน ตลอดจนใหค้ าแนะน าดา้นความปลอดภยัแก่ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์  

2)  เจา้หน้าทีอ่ านวยการ (General Staff) ประกอบดว้ยโครงสรา้งหลกั 
4 ส่วนส าคญั ดงันี้           

(1)  ส่วนปฏบิตักิาร (Operations Section) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการอ านวยการและประสานการปฏบิตักิารทางยุทธวธิี (Direct Tactical Actions) จดัสรรและ
ก ากบัดูแลทรพัยากรที่ใช้ ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ใหเ้ป็นไปตามแผนเผชญิเหตุที่ก าหนด ทัง้นี้ 
ส่วนปฏบิตักิารอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหวัหน้าส่วนปฏบิตักิาร (Operation Section Chief: 
OSC) ส าหรบัโครงสรา้งองคก์ารของส่วนปฏบิตักิารจะพฒันาโดยขยายขนาดของโครงสรา้งจะ
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มาจากระดบัล่างขึน้บน (Bottom-Up) จากระดบัพื้นที่ (Division)/กลุ่มภารกจิ (Group) จนถงึ
ระดบัสาขา (Branch) ทัง้นี้การขยายขนาดโครงสรา้งของส่วนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของแต่ละเหตุการณ์ โดยปกต ิส่วนปฏบิตักิารมกัเป็นหน่วยแรกทีไ่ปถงึทีเ่กดิเหตุ 

นอกจากนี้  ส่วนปฏิบัติการยังมีหน้าที่ร ับผิดชอบพื้นที่จุดระดม
ทรพัยากร (Staging Area) ซึ่งเป็นสถานที่ในการจดัวางและเตรยีมทรัพยากรทัง้ก าลงัคน 
เครื่องมอื และวสัดุอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานะที่มคีวามพร้อมปฏบิตัิงานเพื่อรอรบัการมอบหมาย
ภารกจิในการออกปฏบิตักิารทางยุทธวธิ ีส าหรบัในบางเหตุการณ์ทีม่คีวามจ าเป็นต้องใชอ้ากาศ
ยานในการปฏบิตังิาน ส่วนปฏบิตักิารอาจมโีครงสร้างองค์การที่รบัผดิชอบการปฏิบตักิารทาง
อากาศ (Air Operation Branch) สนบัสนุนการปฏบิตังิานดว้ย  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  ลกัษณะการขยายขนาดของโครงสรา้งองคก์ารของส่วนปฏบิตักิาร 
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   
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ส าหรบัการจดัโครงสร้างองค์การการปฏิบตัิของส่วนปฏิบตัิการ
สามารถด าเนินการไดห้ลายรปูแบบ ดงันี้   

ก)  พืน้ที่ (Division) เป็นการจดัโครงสรา้งองค์การโดยแบ่งตาม
พืน้ที/่สภาพทางภูมศิาสตร ์(Geographical or Area Structure) ทัง้นี้ การแบ่งตามสภาพภูมศิาสตร์
ในการปฏบิตังิานมวีตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อจ ากดัขอบเขตของเหตุการณ์ให้อยู่ภายใต้ศกัยภาพ
การท างานของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.4  โครงสรา้งองคก์ารส่วนปฏบิตักิารโดยแบ่งตามสภาพภมูศิาสตร ์
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   
 

ข)  กลุ่มภารกิจ (Group) เป็นการจดัโครงสร้างองค์การส่วน
ปฏบิตักิารตามภารกจิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ หรอืได้รบัมอบหมาย (Functional Structure) ซึง่เป็น
การจดัโครงสรา้งองคก์ารตามลกัษณะงานทีค่ลา้ยคลงึเหมอืนกนัไวด้ว้ยกนั โดยไมจ่ ากดัพืน้ที ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.5  โครงสรา้งองคก์ารส่วนปฏบิตักิารโดยแบ่งตามกลุ่มภารกจิ 
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   

ส่วนปฏิบัติการ 

Division A 

 
Division B 

 

AA BB

ส่วนปฏิบติัการ 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านการแพทยฉุ์กเฉิน 

 

กลุ่มภารกิจ 
ค้นหาและกู้ภยั 

 

กลุ่มภารกิจ 
รกัษาความปลอดภยั 
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ค)  พืน้ทีแ่ละกลุ่มภารกจิ (Division and Group) เป็นโครงสรา้ง
การจดัองค์การส่วนปฏบิตักิารที่บูรณาการทัง้การแบ่งตามพืน้ที่ทางภูมศิาสตรแ์ละกลุ่มภารกจิ
เข้าด้วยกัน การจดัโครงสร้างวธินีี้มกัใช้ในกรณีที่เหตุการณ์มคีวามซบัซ้อนและต้องการส่วน
ปฏบิตักิารที่สามารถสนองตอบต่อภารกิจความรบัผดิชอบเฉพาะด้าน ขณะเดยีวกนัพื้นที่เกิด
เหตุยงัครอบคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2.6  โครงสรา้งองคก์ารส่วนปฏบิตักิารโดยแบ่งตามพืน้ทีแ่ละกลุ่มภารกจิ 
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   
 

ง)  สาขา (Branch) เป็นโครงสร้างองค์การส่วนปฏบิตัิการที่
อาจจดัตัง้ขึน้โดยแบ่งตามพืน้ที่หรอืภารกจิ สาขาอาจมกีารจดัโครงสรา้งองคก์ารโดยแบ่งตามพืน้ที ่
ซึ่งอาจจะเกดิจากการขยายขอบเขตการควบคุมที่เพิม่มากขึน้ แต่หากเป็นกรณีสาขาที่มกีารจดั
โครงสรา้งองคก์ารตามภารกจิหน้าทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณทีีม่ภีารกจิหลากหลายทีต่อ้งด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนปฏิบติัการ 

กลุ่มภารกจิสุขภาพ & 
ความปลอดภยั 

 

กลุ่มงานทัว่ไป 
 

Division A 
(ฝ ัง่ตะวนัออก) 

 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นน ้า ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 2.7  โครงสรา้งองคก์ารส่วนปฏบิตักิารโดยแบ่งตามสาขา 
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   
 

จ)  หน่วยปฏบิตักิาร (Unit) ในการปฏบิตักิารในสถานการณ์
ฉุกเฉินโครงสรา้งของหน่วยปฏบิตักิารอาจจดัโครงสรา้งในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบั
ภารกจิและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ปฏบิตักิารในพืน้ทีเ่กดิเหตุ ดงันี้  

(ก)  ชุดปฏบิตักิารผสม (Task Force) เป็นหน่วยปฏบิตักิาร
ที่บุคลากรผู้ปฏิบตัิมาจากหน่วยงานหลายสงักัดแต่มาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขึ้นตรงต่อ
หวัหน้าหน่วยปฏบิตักิาร โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบและขดีความสามารถในการปฏบิตังิานได้
หลากหลายภารกจิ อาท ิดบัเพลงิ กูภ้ยั คน้หาและช่วยชวีติ  

(ข)  ชุดปฏบิตักิารทมี (Strike Force) เป็นหน่วยปฏบิตัทิี่
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลายหน่วยงานแต่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายหรือ
ภารกจิเดยีวกนั ภายใต้ระบบการสื่อสารประเภทเดยีวกนั อาท ิหน่วยดบัเพลงิที่มาจากหลาย
สถานีดบัเพลงิ 

(ค)  ชุดปฏบิตักิารเดีย่ว (Single Resource) หมายถงึหน่วย
ปฏบิตัิการที่ประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งมาจากหน่วยงานในสงักดัเดยีวกันเดยีว และมภีารกิจ
หน้าทีใ่นการปฏบิตัเิพยีงภารกจิเดยีว อาท ิการคน้หาผูป้ระสบภยัของหน่วยสุนัขต ารวจ (K-9) การ
ช่วยเหลอืตวัประกนัของหน่วยอรนิทราช การเกบ็กูร้ะเบดิของหน่วย EOD เป็นตน้  

 
 

ส่วนปฏิบติัการ 

Branch   บรหิาร
ฉุกเฉนิ 

กลุ่ม
สุขภาพ & 
การแพทย ์

Branch   กฎหมาย Branch 
สาธารณูปโภค 

กลุ่มแพทย ์
เฉพาะทาง 

กลุ่ม
ควบคุม 
ขอบเขต 

กลุ่ม
สอบสวน 

กลุ่มขนยา้ย
วสัด ุ

กลุ่มซ่อม
บ ารุง 
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ชุดปฏิบตักิารทมี ชุดปฏิบตักิารเดีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8  รปูแบบหน่วยปฏบิตักิาร (Unit)                                                                 
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   
 

(2)  ส่วนแผนงาน (Planning Section) มหีน้าที่หลกัในการจดัท า
แผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันายุทธวธิใีนการ
ปฏบิตัิงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวม ประเมนิผลข้อมูลสถานการณ์ และรกัษา
สถานะของทรพัยากรในการปฏบิตังิานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Prepare Action Plan-Maintain 
Recourse and Situation Status) ทัง้นี้ ในเหตุการณ์ ทีม่ขีนาด และระดบัของความรุนแรงน้อย ผู้
บญัชาการเหตุการณ์มกัจะเป็นผู้รบัผดิชอบวางแผนด้วยตนเอง แต่เมื่อเหตุการณ์ขยายความ
รนุแรง หรอืลุกลามมากขึน้ ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ อาจจ าเป็นต้องจดัตัง้ส่วนแผนงานขึน้มาเป็นการ
เฉพาะเพื่อจดัท าแผนเผชญิเหตุ ซึ่งแผนเผชญิเหตุ สามารถท าได้ในรูปแบบของวาจา และแผนที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ส าหรบัโครงสรา้งองค์การภายใต้ส่วนแผนงานสามารถแบ่งออกเป็นหน่วย
ยอ่ย 4 หน่วย ประกอบดว้ย 

ก)  หน่วยทรพัยากร (Resource Unit) มบีทบาทหน้าที่
รบัผดิชอบส าคญัในการรายงานตวั (Check-In) และรกัษาสถานะของทรพัยากรทัง้ก าลงัคน และ
เครือ่งมอือุปกรณ์ วสัดุครภุณัฑท์ีไ่ดร้บัมอบหมายภารกจิใหป้ฏบิตังิานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ข)  หน่วยสถานการณ์ (Situation Unit) มหีน้าที่รวบรวม
ตลอดจนประเมนิผลขอ้มลูสถานการณ์ พรอ้มทัง้จดัเตรยีมรายงานสรปุสถานการณ์ 

ค)  หน่วยเอกสาร (Documentation Unit) รบัผดิชอบรวบรวม
แผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ตลอดจนเกบ็รกัษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์
ทัง้หมด 

   

ดบัเพลงิ ต ารวจ EMS 

ชุดปฏิบตักิารผสม 
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ง)  หน่วยถอนก าลงั (Demobilization Unit) ในกรณีที่เกดิ
เหตุการณ์ขนาดใหญ่ และซบัซ้อน หน่วยนี้มหีน้าที่รบัผดิชอบวางแผนถอนก าลงัเคลื่อนย้าย
ทรพัยากรกลบัคนืตน้สงักดัใหเ้ป็นไปอยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย และมคีวามปลอดภยั เมื่อเสรจ็สิน้
ภารกจิ 

นอกจาก โครงสร้างองค์การภายใต้ส่วนแผนงานดงักล่าวแล้ว ส่วน
แผนงานยงัอาจประกอบด้วยส่วนผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Specialist) ซึ่งมหีน้าที่
วางแผนเตรยีมการและประสานงานผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้น ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
และการรบัมอืกบัเหตุการณ์ที่ต้องอาศยัความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาท ิเหตุการณ์ระเบดิเตา
ปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์  
 
 
 

 
    

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9  รปูแบบโครงสรา้งองคก์ารหน่วยปฏบิตักิารภายใตส้่วนแผนงาน 
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   
 

(3)  ส่วนสนับสนุน (Logistics Section) มหีน้าที่จดัหาสิง่อ านวย
ความสะดวก การบรกิาร เครื่องมอืวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุคลากรรบัผดิชอบใช้เครื่องมอื
อุปกรณ์ และยานพาหนะที่จ าเป็น ในการสนับสนุนการตอบโต้เหตุการณ์ (Provide Support) 
เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอรบัการสนับสนุนจากส่วนปฏบิตักิาร หรอืตามทีแ่ผนเผชญิเหตุไดก้ าหนดไว ้
นอกจากนี้ ยงัมหีน้าที่ร่วมพฒันาแผนเผชิญเหตุในส่วนของการสนับสนุนให้ส่วนปฏิบตัิการ 
ดงันัน้ หน้าที่หลกัของส่วนสนับสนุนจงึได้แก่ การสนับสนุนในด้านการสื่อสาร การบรกิารทาง
การแพทยใ์ห้แก่เจา้หน้าที่ปฏบิตังิาน การจดัหาอาหาร น ้าดื่ม และสุขอนามยัส าหรบัเจา้หน้าที่
ปฏบิตังิาน เครื่องมอื วสัดุ/อุปกรณ์ การจดัเตรยีมสถานที่สนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมถงึการ
สนับสนุนภาคพืน้ดนิ ทัง้นี้ ส าหรบักรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ขนาดใหญ่ และรา้ยแรง อาจจ าเป็นต้อง
แบ่งโครงสรา้งองคก์รภายใตส้่วนสนบัสนุนออกเป็น 2 สาขาหลกั กล่าวคอื 

 

หน่วยทรพัยากร หน่วยถอนก าลงั 

หน่วยรายงาน
สถานการณ์ 

หน่วยจดัท าเอกสาร 

ส่วนแผนงาน 
ผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนิค 
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ก)  สาขาบรกิาร (Service Branch) ประกอบดว้ย   
(ก)  หน่วยสื่อสาร (Communication Unit) มหีน้าที่

รบัผิดชอบจดัท าแผนการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนระบบสื่อสาร 
รวมทัง้สถาปนาและก ากบัดแูลศูนยก์ารสื่อสาร (Incident Communication Center)  

(ข)  หน่วยบรกิารทางการแพทย ์(Medical Unit) มหีน้าที่
จดัท าแผนการบรกิารทางการแพทย ์และใหบ้รกิารทางการแพทยเ์บือ้งต้น (First Aid and Light 
Medical Treatment) แก่เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารฉุกเฉินทีป่ฏบิตังิานใน ณ พืน้ทีเ่กดิเหตุ  

(ค)  หน่วยเสบยีง (Food Unit) รบัผดิชอบการจดัหา
อาหารและน ้าดื่มส าหรบัเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีเ่กดิเหตุ 

ข)  สาขาสนบัสนุน (Support Branch) ประกอบดว้ย  
(ก)  หน่วยพสัดุ (Supply Unit) มหีน้าทีก่ าหนดประเภท/

ชนิด และจ านวนของวสัดุ/อุปกรณ์ ทีต่้องการใชใ้นการปฏบิตังิาน รวมถงึรบัผดิชอบจดัซือ้ จดัหา 
จดัเกบ็ และแจกจา่ยวสัดุ/อุปกรณ์ รวมถงึการจดัระบบคงคลงั (Inventory System)  

(ข)  หน่วยจัดเตรียมพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติการ 
(Facilities Unit) มหีน้าทีร่บัผดิชอบจดัตัง้และเตรยีมสถานทีท่ีใ่ชใ้นการสนับสนุนการปฏบิตังิาน 
รวมทัง้แต่งตัง้ผูจ้ดัการเพื่อดูแลฐาน (Incident Base) และแคม้ป์ (Camps) ตลอดจนรกัษาความ
ปลอดภยัในสถานที่ และบรเิวณที่เกดิเหตุโดยรวม รวมทัง้ให้บรกิารด้านอื่นๆ อาท ิสุขอนามยั 
ระบบไฟฟ้า และการรกัษาความสะอาดของพืน้ทีด่งักล่าวอกีดว้ย 

(ค)  หน่วยสนับสนุนภาคพืน้ดนิ (Ground Support Unit) 
มหีน้าทีจ่ดัท าแผนการขนส่ง (Transportation Plan) อ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง การ
จดัหาเชือ้เพลงิส าหรบัเครือ่งมอื วสัดุอุปกรณ์ และพาหนะทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน รวมทัง้จดัระบบ
ขนส่งเคลื่อนยา้ยบุคลากร เสบยีง รวมทัง้วสัดุ/อุปกรณ์สนบัสนุนการปฏบิตักิาร 
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ภาพท่ี 2.10  รปูแบบโครงสรา้งองคก์ารส่วนสนับสนุน 
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   
       

(4)  ส่วนการบรหิาร/การเงนิ (Finance/Administration Section) 
มหีน้าที่ความรบัผดิชอบในการตรวจสอบ วเิคราะห์และประเมนิค่าใช้จ่าย ต่อรองเรื่องสญัญา
ต่างๆ จดัท าบัญชี จดัซื้อจดัหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ คิดค านวณหาต้นทุนในการจดัการ
เหตุการณ์ทัง้หมด บนัทกึเวลาการปฏบิตังิาน รวมทัง้ค านวณมลูค่าความเสยีหาย ค่าชดเชย การ
ชดใช้ความเสยีหายตามระเบยีบ ทัง้นี้ ส่วนการบรหิารจะปฏบิตัิงานใกล้ชดิกบัส่วนสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตักิาร ส าหรบัในกรณี
เหตุการณ์ขนาดใหญ่ โครงสรา้งองคก์ารของส่วนบรหิารอาจมกีารแบ่งโครงสรา้งออกเป็นหน่วย
ยอ่ยรบัผดิชอบเฉพาะดา้น ดงันี้ 

ก)  หน่วยบนัทกึเวลา (Time Unit) มหีน้าทีบ่นัทกึเวลาการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ทัง้หมดที่เขา้มาร่วมปฏบิตังิานเพื่อไวค้ านวณค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ อาท ิ
ค่าเบีย้เลีย้ง  

ข)  หน่วยจดัซือ้จดัจา้ง (Procurement Unit) มหีน้าทีจ่ดัซือ้/
จดัหา/ด าเนินการเช่าเครือ่งมอื วสัดุอุปกรณ์ ยาพาหนะทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นการปฏบิตังิาน รวมทัง้
จดัท าขอ้ตกลงทางการเงนิ  

ค) หน่วยชดเชย/เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน (Compensation/ 
Claims Unit) รบัผดิชอบค านวณค่าชดเชย และเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผูป้ฏบิตังิาน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

ง)  หน่วยค่าใชจ้่าย (Cost Unit) รบัผดิชอบในการประมาณ
การค่าใช้จ่าย รวบรวมขอ้มูลค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทัง้หมด รวมทัง้จดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางลด
หรอืประหยดัค่าใชจ้า่ย 

สาขาบรกิาร สาขาสนบัสนุน 

- หน่วยสือ่สาร 
- หน่วยบรกิารทางการแพทย ์
- หน่วยเสบยีง 

- หน่วยพสัด ุ
- หน่วยจดัเตรยีมพืน้ทีส่นบัสนุนการปฏบิตักิาร 
- หน่วยสนบัสนุนภาคพืน้ดนิ 

สว่นสนบัสนุน 
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ภาพท่ี 2.11  รปูแบบโครงสรา้งองคก์ารภายใตส้่วนบรหิาร/การเงนิ 
แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554.   
 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจดัองค์การกล่าวเป็นเพียงโครงสร้างมาตรฐาน
ภายใต้ ICS แต่เนื่องจากคุณลกัษณะพื้นฐานส าคญัของ ICS ที่มุ่งเน้นการบรหิารจดัการที่มี
ความยดืหยุน่ โครงสรา้งองคก์าร ICS ดงักล่าวจงึสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
ขนาด ความซบัซอ้น และลกัษณะพเิศษของภยัที่เป็นเหตุของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกดิขึน้ได้ตาม
หลกัการ Modular ดงันัน้ การจดัโครงสรา้งองค์การในการบรหิารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินจะมี
ขึ้นอย่างเต็มรูปแบบมาตรฐานหรอืไม่นัน้ จงึขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และจ าเป็นในแต่ละ
เหตุการณ์เป็นส าคญั กล่าวคอืมปีจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดรปูแบบ  ขนาดและโครงสรา้งขององคก์าร
ในการเขา้ตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินดว้ยกนั 6 ประการ ประกอบดว้ย ประการแรกความ
ซบัซอ้นของการบรหิารและเขตอ านาจหน้าที่ ประการทีส่อง พืน้ทีซ่ึง่ไดร้บัผลกระทบ ประการที ่3 
ขอบเขตการควบคุม ประการที ่4 ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีจ่ าเป็น ประการที ่5 ความต้องการดา้น
การสนับสนุนและส่งก าลงับ ารุง และประการสุดท้าย แนวโน้มการขยายตัวของเหตุการณ์  
(FEMA, 2011: 3.7)  

2.1.4.3  ภารกจิในการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Functions of Emergency 
Management)  

ในการจดัการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน/ภยัพบิตัจิะมกีารก าหนดภารกจิหลกั
ส าคญั ทีต่้องด าเนินการโดยแบ่งตามหน้าที ่(Functions) พบว่า Federal Emergency Management 
Agency (FEMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ได้จดัแบ่งกลุ่มภารกจิมาตรฐานเพื่อรบัผดิชอบสนับสนุนการจดัการภาวะฉุกเฉิน
เรยีกว่า “Emergency Support Functions (ESFs)” โดยแบ่งออกเป็น 15 กลุ่มภารกจิ รวมทัง้ได้
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มภารกิจดังกล่าวให้หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานทีม่ใิช่ภาครฐั (Non Government) ซึง่มทีรพัยากร  และขดีความสามารถสอดคลอ้งกบั
หน้าที่ตามกลุ่มภารกิจเพื่อเป็นกรอบแนวทางการจดัการภาวะฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ภายใต้กลุ่มภารกจินัน้ๆ ประกอบดว้ย 1) การขนส่ง (Transportation) 2) การสื่อสาร (Communications) 

หน่วยชดเชย/สนิไหมทดแทน 

หน่วยจดัซือ้จดัจา้ง 

ส่วนการบริหาร/การเงิน 

หน่วยบนัทกึเวลา 

หน่วยค่าใชจ้่าย 
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3) งานวศิวกรและโยธา (Public Works and Engineering) 4) การดบัเพลงิ (Firefighting) 5) การ
จดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 6) การดูแลผู้ป่วย/บาดเจ็บจ านวนมาก การ
ช่วยเหลอืฉุกเฉิน และการบรกิารด้านที่อยู่อาศยั (Mass Care, Emergency Assistance, 
Housing and Human Service) 7) การสนับสนุนทรพัยากร (Resource Support) 8) สาธารณสุข
และการบรกิารทางแพทย ์(Public Health  and  Medical Service) 9) การคน้หาและกู้ภยั 
(Search and Rescue) 10) การตอบโต้ภยัเกี่ยวกบัน ้ามนัและวตัถุอนัตราย (Oil and Hazardous 
Materials Response) 11) ทรพัยากรธรรมชาตแิละการเกษตร (Agriculture and Natural 
Recourses) 12) พลงังาน (Energy) 13) การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย (Public Safety and 
Security) 14) การฟ้ืนฟูชุมชนระยะยาว (Long Term Community Recovery) และ15) การ
ประชาสมัพนัธ ์(External Affair) (Department of Homeland Security, 2007a: 28)  

อย่างไรก็ตาม จะพบว่าในการจดัการภาวะฉุกเฉินในระดบัท้องถิน่ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาไดม้กีารแบ่งกลุ่มภารกจิหน้าที่สนับสนุนการจดัการภาวะฉุกเฉิน หรอื ESFs มา
ปรบัใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภูมสิงัคมของพื้นที่ อาท ิLeon County มลรฐั 
Florida ก าหนด ESFs ไว ้15 กลุ่มเช่นเดยีวกบัรฐับาลกลาง แต่ไดเ้พิม่เตมิกลุ่มภารกจิ การ
สนับสนุนทางทหาร (Military Support) และการพทิกัษ์สตัว ์(Animal Protection) ขณะที ่ Boulder 
County มลรฐั Colorado ก าหนด ESFs ใหม้ ี26 ESFs โดย ESFs ทีก่ าหนดขึน้เพิม่เตมิ อาท ิ
ภูมิสารสนเทศและการจัดท าแผนที่ (GIS-mapping) การบริหารสิ่งของและเงินบริจาค 
(Donation Management) การจดัการอาสาสมคัร (Volunteer Management) อุตุนิยมวทิยา 
(Metrology) เป็นต้น ทัง้นี้ ส าหรบัประเทศไทยพบว่ามกีารระบุถึงภารกิจที่ เกี่ยวข้องในการ
บรหิารสถานการณ์ฉุกเฉินภยัพบิตัไิว้ในแผนปฏบิตักิารการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบ
บูรณาการระดบักระทรวงซึง่ออกตามความในนโยบายเตรยีมพรอ้มแห่งชาติเช่นกนั (ส านักงาน
สภาความมัน่คงแห่งชาติ, 2550) โดยในแผนดงักล่าวได้ก าหนดภารกิจและหน่วยงานหลกัที่
รบัผดิชอบไว้ 17 ด้านประกอบด้วย ด้านการแจง้เตอืนภยั ด้านน ้า ด้านต่างประเทศ ด้านการ
พสิูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ด้านคมนาคม ด้านฐานข้อมูลและสนเทศ ด้านเชื้อเพลงิและพลงังาน 
ดา้นการศกึษา ดา้นการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิ ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นการสื่อสาร 
ด้านการประชาสมัพนัธ์และการสื่อสาร ด้านการบรจิาค ด้านการเกษตร ด้านการฟ้ืนฟู ด้าน
นิวเคลยีรแ์ละรงัส ีดา้นความมัน่คง อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาการก าหนดภารกจิในการบรหิาร
สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทยพบว่า เป็นการมอบภารกจิโดยเอาโครงสรา้งการแบ่งส่วน
ราชการเป็นตัวตัง้ หาได้พิจารณาเริม่ต้นจากภารกิจที่จ าเป็นต้องด าเนินการในการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินดงัเช่น ESFs ทีก่ าหนดไว ้ 
 
 



44 

2.1.5  สมรรถนะหลกัในการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Core Competencies in 
Emergency Management)  

สมรรถนะหลักเป็นองค์ประกอบส าคัญในการบริหารจัดการในฐานะที่ เ ป็นขีด
ความสามารถเฉพาะด้าน (Specific Capability) เพื่อให้เกิดการท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
(Barbera et al., 2005 อ้างถงึใน Kapucu, 2006a: 505) ซึง่หมายถงึความรู ้ทกัษะ และ
ความสามารถพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัมาตรฐานในการปฏบิตังิาน (Kapucu, 2006a: 505; Etkin, 
David, 2006: 3) ส าหรบัการบรหิารจดัการในภาวะฉุกเฉินกเ็ช่นกนัจ าเป็นต้องอาศยับุคลากรใน
การผลกัดนัการท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ มนีักวชิาการได้น าเสนอสมรรถนะหลกัของ
บุคลากรทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการสาธารณภยัไวอ้ยา่งน่าสนใจ กล่าวคอื    

2.1.5.1  สมรรถนะหลกัในการจดัการภาวะฉุกเฉินของ Kapucu 
Kapucu (2006a: 506-509) ได้น าเสนอสมรรถนะหลกัในการจดัการภาวะฉุกเฉิน

ไว้ 11 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก เขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉิน (Clarify Role) ประการที่สอง การบรหิารจดัการองค์การที่มปีระสิทธิภาพ 
(Effective Organizational Management) ไม่ว่าจะเป็นการบรหิารทรพัยากร และบุคลากร การ
บรหิารงบประมาณ และการวางแผน ประการทีส่าม ความสามารถในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ี
และการบรูณาการงานศกึษาวจิยัในศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้ง (Blanchard, 2001; Hite, 2003 อ้างถงึใน 
Kapucu, 2006a: 507) ในทุกระยะของการจดัการภยัพบิตั ิประการทีส่ ี ่ใชแ้นวทางการบูรณากา
รสหวทิยาการในการแก้ไขปญัหา (Interdisciplinary Approach to Problem Solving) ในการ
จดัการภยัพบิตัมิใิช่แต่เฉพาะความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัิการเพยีงอย่างเดยีว หากแต่
จ าเป็นต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจทัง้ในด้านสงัคม การเมือง กฎหมาย นโยบาย หรอืประเดน็ใน
ดา้นจรยิธรรมในการบรรเทาทุกข ์เตรยีมความพรอ้ม หรอืแมก้ระทัง่การฟ้ืนฟูดว้ย ประการทีห่า้ 
มภีาวะผู้น าและทกัษะในการสื่อสารและการวิเคราะห์ (Effective Leadership Through 
Communication and Analytical Skills) ซึง่จะสามารถตดัสนิใจภายใต้เวลา และสถานการณ์ 
ทีไ่มแ่น่นอน รวมถงึขอ้มลูทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประการทีห่ก ความสามารถ
ในการสร้างเครอืข่าย การประสานงาน ภาคคีวามร่วมมอืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective 
Networking, Coordination, Partnerships, and Collaboration) ประการทีเ่จด็ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ปจัจยัแวดล้อมทางการเมอืง สงัคม เศรษฐกิจเพื่อท าความเข้าใจภาพรวมของ
เหตุการณ์ทีเ่ผชญิอยู่ (Environment and Community-Sensitive Practices) ประการที ่8 มี
มุมมองสถานการณ์ที่เป็นภาวะฉุกเฉินในเชงิรุก และเป็นภาพรวมโดยให้ความส าคญักับทุก
ประเภทภยัทีอ่าจเกดิขึน้ (All-Hazards, Holistic, and Proactive Approach to Emergency 
Situations) ประการที ่9 ใชค้วามรู ้ประสบการณ์ และการฝึกอบรมเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจ 
(Knowledge, Training, and Experience-Based Critical Decision Making) ประการที ่10 
สร้างความสมัพนัธ์แนวราบอย่างเสมอภาคด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกนัและกนั (Horizontal, 
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Egalitarian, and Trustful Relationships) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสรา้งเครอืข่ายและความ
ร่วมมอื ทัง้ภายในองค์การเดยีวกนัและระหว่างองค์การซึ่งมาท างานร่วมกนั ประการที่ 11 
ด าเนินการตามกฎระเบียบข้อบงัคบัภายใต้โครงสร้าง การปฏิบตัิการ และการคิดที่มคีวาม
ยดืหยุ่น (Rule-Oriented Though Flexible Structures, Operations, and Thinking) ในการ
จดัการภาวะฉุกเฉินการปฏิบตัิการต้องเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาภายใต้กฎ ระเบียบ 
กตกิาซึง่เป็นวฒันธรรมและบรรทดัฐานของหน่วยงาน นอกจากนี้ ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการจดั
โครงสร้างองค์การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่มีความยืดหยุ่นนัน้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการคดิแกไ้ขปญัหา   

2.1.5.2  สมรรถนะหลกัและทกัษะในการจดัการภาวะฉุกเฉินของ Blanchard.  
Blanchard (2003: 8; 2005: 1-5) ไดเ้สนอสมรรถนะหลกัทีเ่ป็นทกัษะส าคญัของ

ผูบ้รหิารจดัการเหตุการณ์ฉุกเฉินในศตวรรษที่ 21 รวมทัง้สมรรถนะหลกั 10 อนัดบัของผูบ้รหิาร
จดัการสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งได้จากการอภิปราย และการประชุมเชงิปฏิบตัิการของผู้มสี่วน
เกี่ยวขอ้งในการบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยทกัษะส าคญัของผูบ้รหิารจดัการสถานการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉิน สรปุไดด้งันี้ (Blanchard, 2003: 8-19) 

1)  ทกัษะและคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
(1) อุทศิกายใจในการท างาน กระตอืรอืรน้ สามารถเชื่อถอืได้ มี

จนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรค ์
(2)  ทกัษะการแกไ้ขปญัหา การคดิวเิคราะห ์และการตดัสนิใจ 
(3)  มคีวามคดิก้าวหน้า เชงิรกุ และเปิดใจยอมรบัการ

เปลีย่นแปลงตลอดจนแนวคดิใหม่ๆ  
(4)  สนใจเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ 
(5)  มคีุณธรรมจรยิธรรม ความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์อดทนอดกลัน้ 

เหน็อกเหน็ใจ รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และยอมรบัความแตกต่าง 
(6)  สามารถเรยีนรูจ้ากบทเรยีนทีไ่ดร้บั 
(7)  ตอบโตก้ารวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยความเหมาะสม 
(8)  สามารถท างานไดภ้ายใตส้ภาวะทีก่ดดนั 
(9)  มคีวามรอบรู ้
(10)  การตดัสนิใจอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล 
(11)  ใหค้วามส าคญักบัการไดม้าซึง่การประเมนิผล วเิคราะห ์และ

สงัเคราะหข์อ้มลูสารสนเทศ 
(12)  มจีติใจรกับรกิาร 
 
 



46 

2)  ทกัษะและคุณลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ประกอบดว้ย 
(1)  ทกัษะการฟงั การสื่อสารและการน าเสนอ 
(2)  การสรา้งเครอืข่ายภาค ีการประสานความรว่มมอื การ

แลกเปลีย่นความคดิรว่มกบัชุมชน  
(3)  ทกัษะการเจรจาต่อรอง การเป็นตวักลางประสาน การแกไ้ข

ความขดัแยง้ 
(4)  ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการทางสงัคม วฒันธรรม 

ตลอดจนความตอ้งการเฉพาะ  
(5)  มปีฏภิาณไหวพรบิ 

3)  ทกัษะและคุณลกัษณะทางดา้นการเมอืง ประกอบดว้ย 
(1)  ทกัษะเกีย่วกบัระบบราชการ องคก์าร นโยบายสาธารณะ 

และการเมอืง  
(2)  ทกัษะทางการตลาดและส่งเสรมิการขาย ตลอดจนการเป็น

ตวัแทน 
4)  ทกัษะความเป็นผูน้ าและการจงูใจ 

(1) ทกัษะในการคดิและวางแผนเชงิยุทธศาสตรอ์ยา่งมวีสิยัทศัน์ 
(2) ทกัษะในการสรา้งค่านิยมสาธารณะ 

5)  ความรู ้ทกัษะ และหลกัการในการบรหิารจดัการ รวมถงึนโยบาย
สาธารณะประกอบดว้ย 

(1)  ทกัษะในการบริหารจดัการ 1) การบริหารทรพัยากรบุคคล 
อาท ิการคดัเลอืก การบรหิาร ทมีงาน 2) การบรหิารโครงการ 3) การบรหิารการเงนิการคลงั 4) 
การบรหิารทรพัยากร 5) การบรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศ 6) การบรหิารจดัการองคก์าร และ
7) การบรหิารเวลา  

(2)  สภาพแวดลอ้มของนโยบายสาธารณะ และกระบวนการ
นโยบาย  

6)  ทกัษะ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ พื้นฐาน
เกีย่วกบัภยั ความเสีย่ง รวมถงึการจดัการภยัพบิตั ิ

7)  ทกัษะเกี่ยวกับเทคโนโลย ีและมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ย 1) เครือ่งมอืเครือ่งใชท้างเทคโนโลย ี2)  วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์และ
การวจิยั 3) ประสบการณ์ 4) ระเบยีบวธิ ีขัน้ตอนการปฏบิตังิาน หรอืมาตรฐานอาชพี 5) ระบบ
การจดัการภาวะฉุกเฉิน อาท ิระบบการบญัชาการเหตุการณ์ (ICS) การปฏบิตังิานของศูนย์
ปฏบิตักิารฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) 
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นอกจากนี้ Blanchard (2005: 1-5) ยงัไดร้วบรวมสมรรถนะหลกั 10 อนัดบัของ
ผูบ้รหิารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินซึง่ไดจ้ากผลการอภปิราย และการประชุมเชงิปฏบิตักิารของ
ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบดว้ย ประการแรก ใหค้วามส าคญักบั
ปรชัญาการจดัการภยัพบิตั/ิภาวะฉุกเฉินทีค่รอบคลุม (Comprehensive Emergency Management 
Framework or Philosophy) ทุกประเภทภยั ทุกระยะของการเกดิภยั รวมถงึทุกองค์การที่
เกี่ยวข้อง ประการที่สอง ภาวะผู้น าและสร้างทมีงาน (Leadership and Team-Building) 
ประการที่สาม ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management) ประการที่สี่ การสร้าง
เครอืข่ายและการประสานงาน (Networking and Coordination) ระหว่างหน่วยงานในทุกระดบั
ของทัง้หน่วยงานราชการ เอกชน สมาคมอาสาสมคัรหรือแม้แต่องค์การ/หน่วยงานในระดบั
ทอ้งถิน่ ทัง้นี้ ในการปฏบิตักิารตอบโต้ภยัพบิตันิัน้จะประสบความส าเรจ็หรอืลม้เหลว ขึน้อยู่กบั
ปจัจยัส าคญั 2 ประการกล่าวคอืการประสานงานติดต่อสื่อสารระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของ
เครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ และความถี่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ประการที่ห้า 
ความสามารถในการจัดการภัยพิบัติโดยการบูรณาการการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ  
(Integrated Emergency Management) อย่างมสี่วนร่วมทัง้ในการวางแผน การฝึกอบรม 
รวมถงึการฝึกซอ้มร่วมกนั ประการทีห่ก ใหค้วามส าคญักบัภารกจิหน้าทีห่ลกัทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
จดัการภาวะฉุกเฉิน (Key Emergency Management Functions) อาท ิการประเมนิความเสี่ยง 
การวางแผนทีค่รอบคลุมทุกระยะการเกดิภยั การฝึกอบรม การฝึกซอ้ม การปฏบิตักิารของศูนย์
ปฏบิตัิการฉุกเฉิน การสถาปนาการสื่อสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และการ
ประยุกต์บทเรยีนและขอ้คน้พบจากการศกึษาวจิยัในการท างาน ประการที่เจด็ เขา้ใจในบรบิท
ของการเมอืง ระบบราชการ และสงัคม (Political, Bureaucratic, and Social Contexts)  
ประการทีแ่ปด มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง (Technical Systems and 
Standards) อาท ิแผนการจดัการภยัพบิตัขิองประเทศ ระบบการเตอืนภยัและการสื่อสาร ระบบ
ภมูสิารสนเทศ (GIS) เป็นตน้ ประการทีเ่กา้ มุง่ใหค้วามส าคญักบัแนวทางการลดความล่อแหลม
ของสงัคม (Social Vulnerability Reduction Approach) และประการสุดทา้ย ประสบการณ์การ
ท างานในภาวะฉุกเฉินภยัพบิตั ิ(Experience) ทัง้นี้ Blanchard ไดย้กตวัอย่างแนวทางการสรา้ง
ประสบการณ์การปฏบิตัิงานในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกเหนือจากการเรยีนรู้ที่เป็นทางการใน
หอ้งเรยีนหรอืในหลกัสูตรปกต ิอาท ิการฝึกงาน (Internship) การมสี่วนร่วมในการฝึกซอ้ม การ
ลงทะเบยีนปฏบิตัิงาน หรอืเป็นบุคลากรสนับสนุนในหน่วยงานที่มหีน้าที่เกี่ยวกบัการจดัการ
ภาวะฉุกเฉิน เช่น กาชาด เป็นต้น 
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2.2  แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่าย และการบริหารภาครฐัในรปูแบบเครือข่าย 
       (Governing by Network) 
      

2.2.1  เครือข่าย (Network) 
2.2.1.1  ความหมายของเครือข่าย มีผู้ให้นิยามความหมายของเครือข่ายไว้

มากมายซึง่ขอน าเสนอโดยสงัเขป ดงันี้  
พมิณรตัน์ ธรรมาธปิดิ,์ 2549: 16) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความเครอืข่ายว่าเป็นรปูแบบ

ของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรอืองคก์ารหลายๆ องคก์ารทีต่่างมทีรพัยากรของตวัเอง 
มเีป้าหมาย มวีธิกีารท างาน และมกีลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลเหล่าน้ีได้ประสานงานกนั
อย่างมเีวลายาวนานพอสมควร แมอ้าจจะไม่ได้มกีิจกรรมทีจ่ะต้องการขอความช่วยเหลอื หรอื
ขอความรว่มมอืจากกลุ่มอื่นเพื่อแกไ้ขปญัหากส็ามารถตดิต่อไปได ้

เสรยี์ พงศ์พศิ (2546 อ้างถงึใน เกษม นครเขตต์, 2548: 3) ให้ความหมาย
เครอืข่ายว่าหมายถึงกลุ่มบุคคลหรอืกลุ่มองค์การที่สมคัรใจสื่อสารสัมพันธ์กัน หรือด าเนิน
กจิกรรมบางอยา่งรว่มกนั โดยไมท่ าใหแ้ต่ละคนหรอืแต่ละองคก์ารสญูเสยีความเป็นอสิระ   

ขณะที ่Alter and Hage (1993 อ้างถงึใน นฤมล นิราทร, 2543: 6) กล่าวถงึ
เครอืข่าย คอื รปูแบบทางสงัคมที่เปิดโอกาสใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองค์การเพื่อแลกเปลีย่น
การสรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวและร่วมกนัท างาน เครอืข่ายประกอบด้วยองค์การจ านวน
หนึ่งซึง่มอีาณาเขตหรอืไม่กไ็ด ้และองคก์ารเหล่านี้มฐีานะเท่าเทยีมกนั ซึง่นิยามความสมัพนัธ์
ระดบัองคก์ารนี้สอดคลอ้งกบันิยามเครอืข่ายของ Kemm and Close (1995 อ้างถงึใน ประยรู 
อคัรบวร, และคณะ, 2553) ทีว่่าเครอืข่ายหมายถงึการทีอ่งคก์ารมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร
กันตามวัตถุประสงค์ มีการติดต่อสื่อสารกันทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการ
ปฏบิตังิานรว่มกนั และใหค้วามช่วยเหลอืกนั 

วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ (2549) นิยามความหมายเบือ้งตน้ของ “เครอืข่ายการท างาน” 
ในบรบิทของประเทศไทยว่าหมายถงึ การจดัรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งของการท างาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตัง้แต่สองหน่วยงานขึ้นไป โดยมอีงค์การภาครฐัเป็นแกนหลกัของ
เครอืขา่ย มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมเีป้าหมายของความ
ร่วมมอืเพื่อต้องการการแก้ไขปญัหาสาธารณะบางประการร่วมกนั ซึ่งเป็นปญัหาที่องค์การใด
องคก์ารหนึ่งมอิาจด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเรจ็โดยล าพงั  

ขณะทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดใ้หค้วามหมายเครอืข่ายการท างานใน
มุมมองของความร่วมมอืระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (อปท.) ตัง้แต่สองแห่งขึน้ไปร่วมมอืกนัในการด าเนินกจิการใดกจิการหนึ่ง หรอืหลาย
กจิการ ซึ่งกจิการนัน้อาจเป็นกจิการที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่สามารถ
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ด าเนินการไดโ้ดยล าพงั หรอืหากด าเนินการได้ ก็ต้องจ าเป็นต้องอาศยัทรพัยากรต่างๆ เป็น
จ านวนมาก  

จากนิยามเครอืข่ายดงักล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปความหมายของเครอืข่ายว่า  
เครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency/Disaster Management Network) หมายถงึ 
รปูแบบหนึ่งของการประสานงานของกลุ่มบุคคล หรอืองคก์ารหลายองคก์ารทีม่เีป้าหมายทีเ่ป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการในการด าเนินการเพื่อจดัการภาวะฉุกเฉินที่มสีาเหตุมาจากภยัที่
เกดิขึน้   

2.2.1.2  การก่อเกดิการพฒันาของเครอืขา่ยและรปูแบบของเครอืขา่ย 
สมัพนัธ ์เตชะอธกิ และคณะ (2537: 78) ไดก้ล่าวถงึการเกดิขึน้ของเครอืข่ายว่า

สามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบคือ แบบแรกเครอืข่ายเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อนัเป็นผลมาจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยเหตุปจัจยัทางเครอืญาติ ปจัจยัทางความเชื่อ และปจัจยัทาง
เศรษฐกิจ โดยมกัเกิดจากบุคคลหรอืกลุ่มที่มคีวามคดิ หรอืปญัหาคล้ายคลงึกนัในชุมชนที่มี
วฒันธรรมหรอืประวตัศิาสตรพ์ฒันาร่วมกนั (ประยูร อคัรบวร, และคณะ, 2553: 1) และแบบที่
สองเครอืข่ายเกดิขึน้โดยการจดัตัง้ อนัเป็นผลมาจากความพรอ้มและความต้องการของผูน้ าซึ่ง
สอดคลอ้งกบั Goldsmith and Eggers (2004: 11) ทีว่่าเครอืขา่ยมไิดเ้กดิขึน้เอง แต่ต้องมผีูค้ดิที่
จะรวบรวมองค์การต่างๆเขา้มาท างานร่วมกนั ซึ่งเครอืข่ายลกัษณะนี้มกัมคีวามเกี่ยวโยงกบั
นโยบาย รวมทัง้อาศยัอทิธพิลในการเกดิขึน้ของเครอืข่ายจากภายนอก นอกจากนี้ การเกดิขึน้
ของเครอืข่ายนอกจากเกดิขึน้โดยธรรมชาต ิและจากการจดัตัง้แลว้ ยงัสามารถก่อเกดิขึน้ได้ใน
แบบเครอืขา่ยววิฒันาการ ซึง่เป็นเครอืข่ายทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องจากเครอืข่ายจดัตัง้ แต่มกีารพฒันา
และเสรมิแรงจากภายในและไดร้บัการกระตุ้นจนสมาชกิในเครอืข่ายไดส้รา้งพนัธสญัญาร่วมกนั
จนในทีสุ่ดจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัเครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิ(ประยรู อคัรบวร, ม.ป.ป.: 1) 

ทัง้นี้  ไม่ว่าเครือข่ายจะเกิดขึ้นเอง เกิดจากการจัดตัง้ หรือจะเป็นเครือข่ าย
วิวัฒนาการนั ้นมีรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยมีนักวิชาการได้จ าแนกรูปแบบเครือข่ายไว้
หลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กบัเกณฑท์ี่น ามาจดัแบ่งประเภทที่ส าคญั อาท ิRichardson (1994: 
13-6 อ้างถงึใน ประยรู อคัรบวร, และคณะ, 2553: 1) แบ่งเครอืข่ายออกเป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
เครอืข่ายบุคคล (Personal Network) และเครอืข่ายวชิาชพี (Professional Network) ประหยดั 
จตุพรพทิกัษ์กุล (2536 อ้างถงึใน พมิณรตัน์ ธรรมาธปิดิ,์ 2549: 25) ไดจ้ าแนกเครอืข่ายเรยีนรู้
ของชุมชนตามพืน้ทีด่ าเนินการไว ้5 ระดบั คอืระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถิน่ ระดบั
จงัหวดั และระดบัภาค ซึง่แตกต่างจาก นฤมล นิราทร (2543: 18-218) ทีจ่ าแนกเครอืข่ายตาม
พื้นที่ด าเนินการเช่นกันแต่แบ่งเป็นระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภาค และประเทศ  
ขณะที ่สมัพนัธ ์เตชะอธกิ และคณะ (2537: 89-91) ไดจ้ าแนกเครอืข่ายไว ้3 ลกัษณะ ประกอบดว้ย
เครอืขา่ยดา้นความคดิ เครอืขา่ยกจิกรรม และเครอืขา่ยสนับสนุนทุน โดยเครอืข่ายความคดิเป็น
เครอืข่ายทีเ่น้นการท างานดา้นความคดิ ความรูห้รอืเทคนิคต่างๆ ขณะที่เครอืข่ายกจิกรรมเป็น
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เครอืข่ายที่มุ่งเน้นการช่วยเหลอืร่วมมอืกนัในการท ากจิกรรม ส่วนเครอืข่ายสนับสนุนทุน เป็น
เครอืข่ายที่ผู้น าชุมชนสามารถตดิต่อเครอืข่ายอื่น หรอืองค์การอื่นภายนอกชุมชน หรอืภายใน
ชุมชนเองทีส่ามารถสนบัสนุนการพฒันาชุมชนได ้ นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2538: 60-61 
อา้งถงึใน พมิณรตัน์ ธรรมาธปิดิ,์ 2549: 23) ไดแ้บ่งรปูแบบของเครอืข่ายตามรปูแบบโครงสรา้ง
หรอืความสมัพนัธ์เป็น 2 รูปแบบคอืเครอืข่ายแนวตัง้ และเครอืข่ายแนวนอน โดยเครอืข่าย
แนวตัง้เป็นเครอืข่ายทีค่วามสมัพนัธข์องสถานภาพและสถานะของสมาชกิในเครอืข่ายแตกต่าง
กนั จะเรยีงจากสูงมาหาต ่า ขณะทีเ่ครอืข่ายแนวนอน เป็นเครอืข่ายทีม่ฐีานะและสถานภาพของ
สมาชกิในกลุ่มทีเ่ขา้เป็นเครอืขา่ยกนันัน้มคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนั การแลกเปลีย่นทรพัยส์นิ
หรอืบรกิารต่างๆ มลีกัษณะช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนั ส่วนวเิชยีร แสงโชต ิ(2540: 113 อา้งถงึใน 
พมิณรตัน์ ธรรมาธปิดิ,์ 2549: 25) ไดจ้ าแนกรปูแบบของเครอืข่ายองคก์รชาวบา้นตามลกัษณะ
ของการก่อเกดิเป็น 2 รปูแบบได้แก่เครอืข่ายการเรยีนรู ้และเครอืข่ายอ านาจต่อรอง ซึ่งเครอืข่าย
การเรยีนรูเ้ป็นเครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้เพื่อการเรยีนรูก้จิกรรมการพฒันาทีอ่าจเกดิจากธรรมชาต ิหรอื
เครอืข่ายการจดัตัง้ซึง่เครอืข่ายการจดัตัง้นี้กค็อืเครอืข่ายอ านาจต่อรอง นอกจากนี้ Kilduff, and 
Tsai (2003: 4-8) ยงัไดแ้บ่งเครอืขา่ยตามระดบัของการศกึษาวเิคราะหเ์ครอืข่ายเป็น 4 ประเภท 
กล่าวคอื เครอืข่ายระดบัปจัเจกบุคคล เครอืข่ายระดบัหน่วยธุรกจิ เครอืข่ายระดบัองคก์าร และ
เครอืขา่ยระดบัอื่นๆ เช่นระดบัระหว่างองคก์าร  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเครอืข่ายจะมวีถิขีองการก่อเกดิ และถูกจ าแนกประเภทไป
ตามเกณฑเ์ช่นไรจะพบว่า เครอืข่ายนัน้มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญักล่าวคอืมสีมาชกิอยู่ในเครอืข่าย 
(Actors) มหีน้าที ่(Functions) และโครงสรา้งความสมัพนัธ ์(Relation) ซึง่กนัและกนับนพืน้ฐาน
ของเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ร่วมกนั (Common Purpose) ผ่านการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม 
(Social Relationship) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร กจิกรรมการมสี่วนร่วม และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั (ธนพฤกษ์ ชามะรตัน์, 2554: 7) ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็นัยส าคญั 3 
ประการ คอืนัยคุณค่าแห่งความสมัพนัธ์ นัยแห่งการประสานความร่วมมอื และนัยภารกจิและ
กระบวนการ ซึ่งส่งผลต่อสมัฤทธิผ์ลที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาไม่ว่าจะเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ การเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปญัหา และการพึ่งพาตนเอง รวมถึง เกิดการจดัการ
ทรพัยากร และกระบวนการผลกัดนัเชงินโยบาย (พระมหาสุทติย ์อาภากโร, 2548: 2) รวมทัง้
ก่อให้เกดิการรวมพลงั (Synergy) กนัท างานจนน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายอย่าง
รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ก่อเกดิผลลพัธท์ีม่คีุณค่าทวคีูณ หรอืเขม้แขง็กว่าการท างานโดยองคก์าร
หรอืหน่วยงานเดยีว (นฤมล นิราทร, 2543: 11; Ojasalo, 2004: 199)  

 
2.2.2  แนวทางการศึกษาเครือข่าย (Main Streams of Network Study) 
Berry et al. (2004: 539-552) ไดส้รุปแนวทางการพฒันาทฤษฎแีละการศกึษาวจิยั

เกี่ยวกบัเครอืข่ายว่ามอียู่ด้วยกนั 3 กระแสหลกั ประกอบด้วย การศกึษาทางด้านสงัคมวทิยา 
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(Sociology) ด้วยการวเิคราะห์เครอืข่ายทางสงัคม (Social Network Analysis) การศกึษา
เครอืข่ายเชงิรฐัศาสตร ์(Political Science) ซึ่งเป็นการศกึษาการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
ผลกระทบของเครอืข่ายทีม่ต่ีอผลลพัธข์องนโยบาย และการศกึษาเครอืข่ายทางดา้นการจดัการ
ภาครฐั (Public Management Network) อย่างไรกต็าม แนวทางการศกึษาทัง้สามแนวทางนัน้
แท้จริงแล้วไม่อาจจะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่มีสาระที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกัน 
(Overlap)   

ในการศกึษาเครอืข่ายในเชงิสงัคมวทิยานัน้สามารถแบ่งการศกึษาออกเป็น 3 แนวทาง
กล่าวคือ แนวทางแรก การศึกษาสงัคมมติิ (Sociometry) ซึ่งเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลในกลุ่ม โดยนักวชิาการที่ท าการศกึษาเครอืข่ายในแนวทางนี้ อาท ิการศกึษา 
Hawthorne Study ของ Elton Mayo (Berry et al., 2004: 540) และคณะทีท่ าการศกึษาโดยใช้
รปูแบบเครอืขา่ยในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทางสงัคม นอกจากนี้ กม็กีารวเิคราะหเ์ครอืข่ายทาง
สงัคมโดยตวัแบบสงัคมมติ ิ(Sociometric Model) ของนักจติวทิยากลุ่มเกสตลัท์ เช่น Jacob 
Moreo ที่ใช้ Sociogram ในการอธบิายความสมัพนัธ์ของบุคคลในเครอืข่าย ด้วยการบ่งชี้
รปูแบบแนวทางในการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั (Berry et al., 2004: 540)  แนวทางที่สอง 
การศกึษาทางมนุษยวทิยากลุ่มแมนเชสเตอร ์(The Manchester Anthropologist) ซึ่งเป็น
การศกึษาเครอืข่ายที่ให้ความส าคญัของบทบาททางสงัคม (Role) ในฐานะที่เป็นแนวคดิหลกั
ของการศกึษา ซึ่งแนวทางการศกึษานี้พจิารณาโครงสรา้งทางสงัคมคอืโครงสรา้งของบทบาท
หลายๆ บทบาท โดยที่บทบาทประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ส่งผล ต่อพฤติกรรม บทบาทไม่
เพียงแต่แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ทางสงัคมเท่านัน้ แต่รวมถึง บรบิท ปทสัถานและความ
คาดหวงัซึง่อยู่โดยรอบดว้ย (Nadel, 1957 อ้างถงึใน Berry et al., 2004: 540)  นอกจากนี้ 
Mitchell (1969 อ้างถงึใน Berry et al., 2004: 540-541) ยงัแบ่งการศกึษาเครอืข่ายแนว
มนุษยวทิยาตามโครงสรา้งของเครอืข่ายออกเป็น 2 แนวทาง คอื Ego-Centered Approach ซึง่
เป็นแนวทางศกึษาเครอืขา่ยทีย่ดึบุคคลเป็นศูนยก์ลางเครอืข่าย และแนวทางที่มุ่งเน้นการศกึษา
ความหมายหรอืสาระส าคญัของเครอืข่าย ในแง่มุมของกจิกรรมทางสงัคม อาท ิการปฏสิมัพนัธ์
ทางการเมอืง ความสมัพนัธแ์บบเครอืญาต,ิ การผกูพนัธท์างการสมรส การท างาน ขณะเดยีวกนั
ยงัไดก้ าหนดคุณลกัษณะของเครอืขา่ยว่าประกอบดว้ย 3 ประการ คอืความเขม้ขน้ของเครอืข่าย 
(Density) การเข้าถึงเครอืข่าย (Reachability) และการรวมกลุ่ม (Cliques and Clusters) 
แนวทางทีส่าม การศกึษาเครอืข่ายแนวทางโครงสรา้งของกลุ่ม Harvard ซึง่เป็นแนวทางทีมุ่่ง
ศกึษาเครอืข่ายในแง่มุมของอ านาจ (Power) อ านาจของชุมชน (Community Power) ตวัแบบ
และการวดับทบาททางสงัคมด้วยระบยีบวธิทีางคณิตศาตรท์ี่เรยีกว่า Blockmodeling รวมถงึ
บทบาทของความสมัพนัธอ์ยา่งไม่เป็นทางการของบุคคล  

ส าหรบัในการศึกษาเครอืข่ายในเชิงรฐัศาสตร์ เป็นการศึกษาเครือข่ายในเรื่องการ
ปรบัเปลีย่นนโยบายและการน านโยบายไปปฏบิตัซิึง่มกีารศกึษาเครอืข่ายใน 3 แนวทางดว้ยกนั
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กล่าวคอื แนวทางแรก นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) แนวทางที่สอง การ
ปรบัเปลีย่นนโยบายและการก าหนดวาระนโยบาย (Policy Change and Agenda Setting) ซึง่
ใหค้วามส าคญักบัการศกึษากลุ่มผลประโยชน์ และอ านาจของชุมชน อาท ิแนวคดิทฤษฎตีวัแบบ
หลายกระแสของ John Kingdon และ The Punctuated Equilibrium Model ของ Baungartner and 
Jones  (Berry et al., 2004: 542) กรอบแนวคดิเครอืข่ายพนัธมติรนโยบาย (Advocacy-Coalition 
Framework) และแนวทางที่สาม การประเมนิผลเครอืข่ายที่มต่ีอผลลพัธ์เชงินโยบายและการ
กระท าร่วม (Policy Outcome and Collective Action) ในมุมมองของเศรษฐศาสตรส์ถาบนัใหม ่
(Neo-Institutional Economics) ซึ่งมรีากเหง้ามาจากแนวคดิต้นทุนธุรกรรม โดยการศึกษา
เครือข่ายแนวนี้พิจารณาว่าเครือข่ายนั ้นเป็นแนวทางในการเพิ่มผู้จ ัดหา (Supply) ให้
ผู้ประกอบการซึ่งจะสามารถลดต้นทุนได้  นอกจากนี้  เครอืข่ายยงัเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการ
ประสานความรว่มมอืผ่านขอ้มลูขา่วสารซึง่จะส่งเสรมิใหเ้กดิประเดน็เชงินโยบาย ปทสัถานความ
ร่วมมือ และความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน ซึ่งแนวทางนี้ได้ขยายขอบเขตการศึกษาเครือข่าย
ครอบคลุมตวัแสดงที่มคีวามเชื่อมโยงทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกว้างมากขึน้ (Multi-
Actor Partnership) ดว้ยการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน (Interagency Cooperation) 
การจดัโครงการความร่วมมอืระหว่างภาครฐั (Intergovernmental Program Management 
Structure) การท าสญัญา (Complex Contracting Array) และหุน้ส่วนระหว่างภาครฐัและ
ภาคเอกชน (Public and Private Partnership)    

ส่วนการศึกษาเครือข่ายในเชิงการบริหารจัดการภาครัฐ มีกรอบในการศึกษาอยู่ 2  
แนวทางหลกั กล่าวคอื แนวทางแรก การบ่งชีเ้ครอืข่ายการจดัการภาครฐั และพฤตกิรรมในการ
จดัการเครอืข่ายการท างาน ซึ่งเป็นการศกึษาเครอืข่ายทีพ่ฒันามาจากการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั โดยมองว่าการเชื่อมโยงเครอืข่ายเป็นวธิกีารในการบรหิารจดัการ 
(Method of Management) เพื่อที่จะรวมความสมัพนัธ์ที่ซบัซ้อนในแนวราบและแนวดิง่เข้า
ด้วยกนั เพื่อให้โครงการความร่วมมอืระหว่างภาครฐัมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ยงัมุ่งเน้นท า
ความเขา้ใจการมอียู่ของเครอืข่ายและการท างานของเครอืข่าย รวมถงึการบรหิารเครอืข่ายใน
ฐานะผู้บรหิารเครอืข่ายทัง้ในเรื่องทกัษะและเทคนิคการบรหิารของเครอืข่ายในแต่ละรูปแบบ 
ตลอดจนผลกระทบของเครอืขา่ยทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ผลผลติและผลลพัธเ์ชงินโยบาย รวมทัง้
ศึกษาเครอืข่ายในฐานะที่เป็นระบบส าคญัที่มหีน้าที่น าส่งบรกิารสาธารณะ (Arganoff and 
McGuire, 1998 อ้างถงึใน Berry et al., 2004: 543) ส าหรบัแนวทางทีส่องในการศกึษาเครอืข่าย
ในเชงิการบรหิารรฐักจิ มุ่งศกึษาผลการปฏบิตังิานและผลลพัธข์องเครอืข่าย คุณลกัษณะของ
เครอืขา่ยการจดัการภาครฐัทีส่่งกระทบต่อผลการปฏบิตังิาน  

อย่างไรก็ตาม แนวทางการศึกษาเครือข่ายทัง้สามแนวทางดังกล่าวมีข้อแตกต่าง        
ทีส่ าคญั โดย Berry et al. (2004: 543-547) ไดช้ีใ้หเ้หน็ความแตกต่างระหว่างแนวทางการศกึษา
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เครอืข่ายทัง้สามกระแสหลกับนพื้นฐานเกี่ยวกบัฐานคตเิรื่องการจูงใจในการกระท าของมนุษย ์
วธิกีารศกึษาวจิยั ตลอดจนค าถามในการวจิยั กล่าวคอืในฐานคติเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย ์
การศกึษาตามแนวทางสงัคมวทิยาใหค้วามส าคญักบัแรงจงูใจของปจัเจกบุคคลทีอ่ยู่ในเครอืข่าย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการกระท าโดยตรง การกล่อมเกลาทางสงัคมและบรบิททางสังคมทัง้
ปทสัถาน ความคดิ รวมถงึโครงสรา้งก าหนดรปูแบบการกระท าอยา่งไร พฤตกิรรมมนุษยเ์กดิขึน้
จากบรบิทและความตัง้ใจ (Intention) ขณะที่การศกึษาแนวทางนโยบายเหน็ว่าปจัเจกบุคคลมี
เหตุผลในการเข้ามสี่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย ทัง้ในฐานะที่เป็นบุคคลหรอืสมาชิกใน
องค์การ ส่วนแนวทางการศกึษาการจดัการเครอืข่ายภาครฐัเหน็ว่าเป็นการยากในการอธบิาย
ฐานคตเิกีย่วกบัพฤตกิรรมมนุษย ์หากแต่เครอืขา่ยช่วยใหก้ารน าโครงการหรอืนโยบายไปปฏบิตัิ
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพเนื่องจากเครอืข่ายเป็นการบรหิารจดัการองค์การต่างๆ ในการแก้ไข
ปญัหาซึง่ไม่สามารถด าเนินการ หรอืด าเนินการไดโ้ดยง่ายเพยีงหน่วยงานเดยีว (Agranoff and 
McGuire, 2001 อา้งถงึใน Berry et al., 2004: 544)   

ส าหรบัวธิกีารศกึษาวจิยั (Research Method) เครอืข่ายพบว่า แนวทางศกึษาเครอืข่าย
ในเชงินโยบาย (Policy Network) และการจดัการเครอืข่ายภาครฐั (Public Management 
Network) มกัใช้กรณีศึกษา หรอืการเปรยีบเทยีบกรณีศึกษาโดยพฒันาจากการวจิยัในสนาม 
เพื่ออธบิายการท างาน การก่อเกดิของโครงสรา้งเครอืขา่ย ขณะทีแ่นวทางการศกึษาเครอืข่ายใน
เชงิสมัคมวทิยานัน้มกีารศกึษาทัง้กรณศีกึษาเช่นกรณศีกึษาเครอืขา่ยของกลุ่มกลุ่มแมนเชสเตอร ์
รวมถึงศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพในแง่ของอ านาจของชุมชน นอกจากนี้  เทคนิค Euclidean 
Distance Technique ถูกน ามาใชใ้นการศกึษาเครอืข่ายทัง้ในแนวทางของสงัคมวทิยาและการ
จดัการเครือข่ายภาครัฐ ขณะที่ไม่ถูกน ามาใช้ในการศึกษาเครือข่ายในเชิงนโยบาย ส่วน 
Blockmodeling น ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในการศกึษาเครอืข่ายทางสงัคมวทิยา นอกจากนี้ การ
วเิคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) เป็นเทคนิควธิทีี่ถูกน ามาใช้ ศกึษาเครอืข่ายทัง้สาม
แนวทาง โดยในแนวทางสงัคมวทิยามกัใชศ้กึษาเครอืข่ายร่วมกบัเทคนิค Euclidean Distance 
Technique เพื่อศกึษาผลกระทบของต าแหน่งเชงิโครงสรา้งของปจัเจกบุคคลทีส่่งผลต่อผลลพัธ ์
ส่วนการศึกษาเครอืข่ายแนวทางการจดัการเครอืข่ายภาครฐัใช้การวเิคราะห์ถดถอย ร่วมกบั 
Euclidean Distance Technique แต่มกัเป็นในการวจิยัแบบตดัขวาง (Cross Sectional) 
พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสมัพนัธข์อง
ปจัเจกบุคคลกบัผู้อื่นในเครอืข่าย รวมถงึผลการให้บรกิาร ขณะทีก่ารศกึษาวเิคราะห์เครอืข่าย
ทางเชิงนโยบาย ใช้การวิเคราะห์ถดถอยในการศึกษาที่ครอบคลุมหลายกลุ่ม เพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างเครอืข่ายและผลลพัธ์ของนโยบาย นอกจากนี้ ยงัมวีธิกีารศกึษาเครอืข่าย
อื่น อาท ิการวเิคราะห์เหตุการณ์เชงิประวตัศิาสตร ์(Event History Analysis) ในการศกึษา
ปจัจยัภายในและภายนอกทีม่ผีลต่อการแพร่กระจายนโยบายในการศกึษาเครอืข่ายแนวทางเชงิ
นโยบาย หรอืการวิเคราะห์เครอืข่ายพลวตัร (Dynamic Network Analysis) เพื่อวเิคราะห์
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เครอืข่ายทางสงัคมเพื่อทราบผลกระทบต่อเครอืข่ายที่มีอทิธพิล คุณลกัษณะเชงิโครงสรา้งและ
ตวัแสดงหลกัในเครอืขา่ย    

นอกจากแนวทางศกึษาเครอืข่ายจะแตกต่างในเรื่องฐานคตเิกี่ยวกบัแรงจงูใจของมนุษยแ์ละ
วธิกีารศกึษาแลว้ Berry et al. (2004) ยงัไดศ้กึษาความแตกต่างในมุมมองของปญัหาหลกัใน
การวิจยั โดยแนวทางการศึกษาเครือข่ายตามแนวสงัคมวิทยามุ่งเน้นศึกษาโครงสร้างของ
เครอืข่าย โดยเครอืข่ายถูกศกึษาทัง้ในฐานะเป็นทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม อย่างไรก็
ตาม ในผลงานศึกษาวจิยันัน้เครอืข่ายถูกศึกษาในฐานะที่เป็นตวัแปรอิสระมากกว่า (Borgatti 
and Foster, 2003 อ้างถงึใน Berry et al., 2004: 545) นอกจากนี้ โครงสรา้ง พฤตกิรรม และ
พลวตัรของเครอืข่ายต่างมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ส าหรบัผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากเครอืข่ายพบว่ามี
ทัง้ระดบั Micro หรอืปจัเจก และระดบั Macro โดยระดบั Micro เครอืข่ายก่อให้เกดิทศันคตทิี่
เหมอืนกนั ความพงึพอใจ  ในงาน อ านาจ ภาวะผู้น า ขณะที่ปจัจยัที่มอีทิธพิลกบัโครงสรา้งของ
เครอืขา่ย อาท ิตวัแปรการลื่นไหลของงานในองคก์าร สายบงัคบับญัชา บุคลกิภาพ  ส่วนผลลพัธ์
ในระดบั Macro เครอืขา่ยเป็นตวัแปรอสิระทีก่่อใหเ้กดิการควบต าแหน่งบรหิารในหน่วยงานสอง
หน่วยงาน (Board Interlock) การควบกจิการและพนัธมติร (Joint Venture and Alliances) และ
การจดัการความรู ้(Knowledge) ส าหรบัการศกึษาเครอืข่ายในแนวรฐัศาสตรท์ี่ให้ความส าคญั
กบันโยบายนัน้ ค าถามวจิยัมุ่งตอบค าถามส าคญั 2 ค าถามคอืผู้แสดงนโยบายผลกัดนัให้เกดิ
นโยบายไดอ้ยา่งไร ซึง่ในค าถามนี้การวจิยัจะมุง่ตรวจสอบพฤตกิรรมและปฏสิมัพนัธข์องผูม้สี่วน
ไดเ้สยี ผูเ้ชีย่วชาญ รวมถงึขา้ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายดา้นนัน้ๆ ส่วนค าถามวจิยัทีส่องคอื
บทบาทของตวัแสดง และโครงสร้างของเครอืข่ายนัน้มอีทิธพิลต่อนโยบายอย่างไร ซึ่งค าถาม
วจิยันี้อาจแยกออกเป็นค าถามย่อยๆ ได้หลายค าถาม อาทิ เครอืข่ายการสื่อสารมผีลต่อ
พฒันาการของนโยบายอยา่งไร โครงสรา้งของเครอืข่ายก่อใหเ้กดิและเพิม่จ านวนผูป้ระกอบการ
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายนัน้ๆ ไดอ้ย่างไร โครงสรา้งเครอืข่ายมอีทิธพิลต่อการมสี่วนร่วม
ในนโยบาย ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และประสทิธผิลของหน่วยงานภาครฐัอย่างไร ส่ วน
ค าถามวิจยัในการศึกษาเครอืข่ายแนวทางการบรหิารจดัการภาครฐั มุ่งตอบค าถามหลกั 2 
ค าถาม กล่าวคอืเครอืข่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่โครงสรา้งเครอืข่ายมอีิทธพิลต่อประสทิธผิลของ
การใหบ้รกิารสาธารณะอย่างไร และการกระท าของผูบ้รหิารเครอืข่ายส่งผลต่อเครอืข่ายและผล
การท างานของเครือข่ายอย่างไร เครือข่ายในการศึกษาแนวการบริหารจดัการภาครฐัถูก
พจิารณาในฐานะทีเ่ป็นทัง้วธิกีารและเป้าหมาย ของการใหบ้รกิารสาธารณะ ทัง้น้ี  เครอืข่ายถูก
น าไปเปรยีบเทยีบกบัองคก์ารทีม่สีายบงัคบับญัชา ในแง่มุมของความยดืหยุ่นและความคล่องตวั
ในการปฏบิตังิาน รวมถงึความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ 
ยงัมวีรรณกรรมบางส่วนตัง้ค าถามว่าคุณลกัษณะของโครงสรา้งองคก์ารแบบใดทีน่ าไปสู่ผลการ
ท างานทีป่ระสบความส าเรจ็ ทัง้นี้ ในส่วนของการศกึษาประสทิธผิลของเครอืข่ายมคีวามส าคญัใน
การท าความเขา้ใจการจดัรูปแบบของเครอืข่ายที่ส่งผลต่อการส่งมอบบรกิารสาธารณะ โดยการ



55 

ประเมนิผลเครอืขา่ยนัน้มคีวามซบัซอ้นมากกว่าการประสทิธผิลขององคก์าร เนื่องจากเครอืข่าย
ส่งมอบผลผลติสนิคา้หรอืบรกิารทีม่าจากหลากหลายหน่วยงานร่วมกนั (Joint Production) ดว้ย
เหตุนี้ Provan and Milward (2001: 415-423) จงึไดเ้สนอมุมมองผูม้สี่วนไดเ้สยีทีห่ลากหลาย 
(Multi Stakeholder Perspective) ในการประเมนิประสทิธผิลของเครอืข่าย 3 ระดบัไดแ้ก่ ระดบั
ชุมชน (Community Level) ระดบัเครอืข่าย (Network Level) และระดบัองคก์ารทีม่สี่วนร่วมใน
เครอืข่าย (Network’s Organizational Participants)  ทัง้นี้ การประเมนิประสทิธผิลของ
เครอืข่ายในแต่ละระดบัดงักล่าวมอีงค์ประกอบส าคญั 3 ส่วนคอืแกนกลางของเครอืข่าย 
(Principle) หมายถงึผูท้ี่รบัผดิชอบก ากบัดูแลและบรหิารเครอืข่าย หน่วยงาน (Agents) หมายถงึ 
องคก์าร/หน่วยงาน หรอืผูท้ีป่ฏบิตังิานในฐานะเครอืข่าย และลูกค้า (Client) หมายถงึผูร้บับรกิาร
จากเครอืขา่ย 

ในการประเมนิประสทิธผิลของเครอืข่ายระดบัชุมชน เครอืข่ายจะถูกประเมนิในฐานะที่
เป็นผูน้ าส่งบรกิารสาธารณะแก่ชุมชน (Service Delivery Vehicles) กล่าวคอืบรกิารสาธารณะ
นัน้ไมส่ามารถด าเนินการไดห้ากมไิดผ้่านเครอืขา่ย ดงันัน้ เป้าหมายของการใหบ้รกิารสาธารณะ
จงึอยู่ที่การส่งเสรมิการบรกิารให้ลูกค้าด้วยการปรบัปรุงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ รวมถึง
การบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้และขณะเดยีวกนักส็ามารถทีจ่ะรกัษาหรอื
ลดต้นทุนได้ ดงันัน้ การประเมนิเครอืข่ายในระดบันี้จงึให้ความส าคญักบัผลลพัธ์ (Outcome) 
ของการด าเนินงานเป็นส าคญั อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาในมุมมองของผูม้สี่วนไดเ้สยีจะพบว่า 
เครอืขา่ยตอ้งสรา้งความพงึพอใจดว้ยการตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของชุมชน 
นอกจากนี้ การประเมนิประสทิธผิลของเครอืข่ายระดบัชุมชน ยงัครอบคลุมไปถงึการประเมนิ
การสรา้งทุนทางสงัคมในชุมชนอกีดว้ย (Putnum, 1993 อ้างถงึใน Provan and Milward, 2001: 
417) ส าหรบัการวดัประสิทธิผลของเครอืข่ายระดบัเครอืข่าย  จะพบว่าเครอืข่ายก่อให้เกิด
โครงการ กจิกรรมทีเ่กดิจากความร่วมมอืขององค์การต่างๆ โดยมหีน่วยงานภาครฐัหรอืทอ้งถิน่
เป็นผู้บริหารจัดการที่เรียกว่า “หน่วยงานบริหารเครือข่าย” (Network Administrative 
Organization: NAO) ซึ่งมหีน้าที่ประสานงานให้เครอืข่ายมคีวามเจรญิเตบิโตและด ารงรกัษา
เครอืข่ายให้คงอยู่ โดยมีบทบาทส าคัญในการบรหิารจดัการงบประมาณ ประสานงานของ
เครอืข่าย ทัง้นี้ NAO เองจะเป็นทัง้หน่วยงานในชุมชน (Agent of Community) และแกนกลาง
ของเครอืขา่ย (Principle) ดว้ย ในการประเมนิประสทิธผิลของเครอืขา่ยและ NAO สามารถท าได้
หลายวิธกีารขึ้นกบัการเจรญิเติบโตและการพฒันาของเครอืข่ายโดยวธิีการที่ง่ายสุดคือการ
ประเมนิจ านวนการเขา้ออกของหน่วยงานในเครอืข่าย โดยเครอืข่ายที่มปีระสทิธภิาพจะยงัคง
รกัษาหน่วยงานหลกัๆ ทีใ่ห้บรกิารอยู่ นอกจากการประเมนิจ านวนหน่วยงานเครอืข่ายแล้ว ยงั
สามารถประเมนิไดจ้ากขอบเขตการบรกิารของเครอืข่ายที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า /
ผู้รบับรกิาร และความสมัพนัธ์ที่เข้มแขง็ระหว่างสมาชกิในเครอืข่าย ที่เรยีกว่า “Multiplexity” 
รวมถงึโครงสรา้งการบรหิารจดัการของ NAO ว่ามขีอบเขตการจดัสรรทรพัยากรไปยงัเครอืข่าย
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อย่างไร NAO ในฐานะหน่วยงานหลกัในการบรหิารจดัการเครอืข่ายจดัสรรทรพัยากรเพยีงพอ
ต่อภาพรวมความส าเรจ็ของเครอืข่ายในการน าส่งบรกิารไปยงัผู้รบับรกิารหรอืไม่ อย่างไรกต็าม 
การควบคุมทรพัยากรไว้รวมศูนย์ไม่ได้รบัประกันถึงความส าเร็จของเครือข่าย แต่ขึ้นอยู่กับ
แรงจงูใจในการร่วมมอืในการท างานร่วมกนั (Pravan and Milward, 1995 อ้างถงึใน Provan 
and Milward, 2001: 419)  

ส าหรบัการประเมนิผลประสทิธภิาพเครอืขา่ยระดบัองคก์ารทีม่สี่วนร่วมในเครอืข่ายตัง้อยู่
บนพืน้ฐานทีว่่าความส าเรจ็ของสมาชกิในเครอืข่ายกค็อืประสทิธผิลในภาพรวมของเครอืข่ายดว้ย
เช่นกัน ทัง้นี้ เกณฑ์ในการประเมินสมาชิกในเครือข่าย  ได้แก่ ผลลพัธ์ต่อลูกค้า/ผู้รบับรกิาร 
ความชอบธรรม การได้มาซึ่งทรพัยากร และต้นทุน อย่างไรกต็าม  การประเมนิประสทิธผิลของ
เครอืข่ายนัน้แท้จรงิแล้วอยู่ทีก่ารบูรณาการการวเิคราะหป์ระสทิธผิลของเครอืข่ายทัง้สามระดบั
ทัง้ระดบัชุมชน ระดบัเครอืข่าย และระดบัหน่วยงานดงัที่กล่าวมาแล้วข้างต้น (Provan and 
Milward, 2001: 421-422)  
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.12  ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธผิลของเครอืขา่ยในแต่ละระดบัและอทิธพิลทีม่ต่ีอ 
         ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 
แหล่งท่ีมา:  Provan and Milward, 2001: 421. 

 
ทัง้นี้ จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นสะทอ้นให้เหน็กรอบแนวทางในการศกึษาเครอืข่าย ส าหรบั

การศกึษาการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั ผูว้จิยัมคีวามสนใจ
และใหค้วามส าคญักบัแนวทางการศกึษาวเิคราะห์เครอืข่ายในเชงิการบรหิารจดัการภาครฐัเป็น
แกนหลกัในการศึกษา เพื่อบ่งชี้เครอืข่ายการจดัการภาครฐัและพฤติกรรมเครอืข่ายและการ
ท างานของเครอืข่าย รวมทัง้การบรหิารเครอืข่ายของผูบ้รหิารเครอืข่ายในเรื่องทกัษะ ตลอดจน
เทคนิคในการบรหิารเครอืข่าย และผลกระทบของเครอืข่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจ รวมทัง้
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ผลลพัธ์ของเครอืข่ายและคุณลกัษณะของเครอืข่ายที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
ประกอบกบับูรณาการแนวทางการศกึษาเครอืข่าย เชงิรฐัศาสตรแ์ละเชงิสงัคมวทิยามาอธบิาย
เพิ่มเติมเพื่อตอบค าถามวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของ
เครอืข่ายที่เหมาะสมในการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิรวมทัง้องค์ประกอบ  ที่เป็นปจัจยัส าคญัใน
การผลกัดนัการขบัเคลื่อนเครอืขา่ยในการจดัการภยัพบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพ 

 
2.2.3  การบริหารแบบเครือข่าย หรือการบริหารภาครฐัในรูปแบบเครือข่าย 

(Governing by Network) 
2.2.3.1  แนวคดิการบรหิารภาครฐัโดยเครอืขา่ย  
จุดเริ่มต้นแนวคิดการบริหารงานภาครฐัด้วยเครือข่ายการท างานได้รบัการ

ยอมรบัในวงกวา้งระดบัสากลและจะกลายเป็นรปูแบบหลกัขององคก์าร (Alter and Hage, 1993 
อา้งถงึใน Kapucu, 2006: 207) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ว่าเป็นแนวโน้มการบรหิาร
จดัการรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่การบรหิารจดัการตามสายบงัคบับญัชาในระบบ
ราชการ (Hierarchical Government) ไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ ขณะเดยีวกนักบัความโดดเด่นของการจดัการเครอืขา่ยในภาคเอกชนไดช้ีใ้หเ้หน็
ถึงความสามารถในการสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ ด้วยการสร้างศักยภาพและขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าและบรกิาร ลดต้นทุนของผู้ผลิต ตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้โดยการพึง่พาพนัธมติรธุรกจิ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 
2552) ส่งผลใหแ้นวคดิในการจดัการเครอืข่ายกลายมาเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทางการบรหิารทีใ่ช้
ในการแกไ้ขปญัหา รวมถงึการใหบ้รกิารสาธารณะของภาคราชการ  

Goldsmith and Eggers (2004) ไดอ้ธบิายการบรหิารแบบเครอืข่ายดว้ยการหยบิ
ยก ตัวอย่างประสบการณ์การแปรรูปกิจการให้แก่ภาคเอกชนในการบรหิารงานภาครฐัของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศในยุโรปตะวนัตก โดยกล่าวว่าบทบาทของหน่วยงานภาครฐั
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บรกิารโดยตรง (Direct Service Provider) ได้ลดความส าคญัลง ขณะที่
บทบาทในการสรา้งคุณค่าสาธารณะภายใต้เครอืข่ายระหว่างองค์การ (Multi-Organizational) 
ระหว่างหน่วยงานภาครฐัดว้ยกนั (Multi-Governmental) รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ (Multi-Sectoral Relationships) นัน้กลบัมบีทบาทส าคญัในการบรหิารงานภาครัฐ
สมยัใหม ่กล่าวคอืการบรหิารงานแบบดัง้เดมิทีมุ่ง่เน้นการใหภ้าครฐัด าเนินกจิกรรมทุกอย่างดว้ย
ตนเองกลบัมแีนวโน้มมุ่งไปสู่แนวคดิในการบรหิารกิจการสาธารณะ ที่ให้ความส าคญักบัการ
แสวงหาแนวรว่ม (Partnerships) ซึง่เป็นความสมัพนัธข์องความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานตัง้แต่
สองหน่วยงานจากหลายภาคส่วนทัง้ภาครฐั เอกชน ทอ้งถิน่ และองคก์ารไม่แสวงหาก าไร ในอนั
ทีจ่ะรวมทรพัยากรเขา้มาเพื่อแกไ้ขปญัหารว่มกนั โดยอาจอยู่ในรปูการควบกจิการ ความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถงึพนัธมติรระหว่างหน่วยงานดงักล่าว (Gray, 1985 อ้างถงึใน 
Kapucu, 2006a: 207) 
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ทัง้นี้ การบรหิารจดัการภาครฐัโดยอาศยัเครอืข่ายการท างานเกดิขึน้โดยอาศยั
การผสมผสานแนวโน้มทีส่ าคญั 4 ประการ (Goldsmith and Eggers, 2004: 3-5; ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552: 5-7) ประกอบดว้ย ประการแรก การขยายตวัของ
องค์การที่ไม่ใช่ภาครฐัมมีากขึ้น ส่งผลให้ภาครฐัสามารถที่จะด าเนินงานร่วมกบัองค์การต่างๆ
เหล่านัน้ในการด าเนินกจิกรรมสาธารณะได้ ประการที่สอง ความตื่นตวัของการร่วมมอืกนั
ท างานของหน่วยงานภาครฐัด้วยกนัเพื่อบูรณาการการให้บรกิารแก่ประชาชน หรอืที่เรยีกว่า 
“การร่วมกนัในการด าเนินงานในภาครฐั” (Joint-Up Government Service Delivery) ประการทีส่าม 
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อสื่อสารซึ่งส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขา่วสารระหว่างองคก์าร และประการที ่4 ความตื่นตวัของประชาชนในการดูแลความเป็นอยู่ของ
ตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.13  ตวัแบบการบรหิารงานภาครฐั  
แหล่งท่ีมา:  Goldsmith and Eggers, 2004: 4. 
  

ดงันัน้ การบรหิารภาครฐัโดยอาศยัเครอืข่ายจงึเป็นการผสมผสานและเชื่อมโยงการ
ท างานของหลายองค์การเข้าด้วยกนัด้วยการพึ่งพาการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างองคก์ารภาครฐั และเอกชนใหม้กีารด าเนินการร่วมกนัระหว่างองคก์ารต่างๆในเครอืข่าย
เพื่อให้เกดิความหลากหลาย และสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิารประชาชน และตอบสนองต่อ
สถานการณ์และความตอ้งการต่างๆ ดว้ยความรวดเรว็ เนื่องจากการท างานในลกัษณะเครอืข่าย
นัน้ก่อใหเ้กดิความยดืหยุน่ในการท างาน (Flexibility) ขณะเดยีวกนัการมสี่วนร่วมของหน่วยงาน
เครอืข่ายที่หลากหลายเอื้อให้เกดินวตักรรมสรา้งสรรค์ (Innovation) ตลอดจนการแบ่งภารกิจ
หน้าที่ความรบัผดิชอบของสมาชกิท าใหเ้กดิการท างานตามความถนัดเฉพาะดา้น (Specialization) 
ความรวดเรว็และประสทิธภิาพ (Speed) (Goldsmith and Eggers, 2004: 5; ส านักงาน
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คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552: 9) รวมทัง้การสรา้งคุณค่าร่วมกนัยงัก่อใหเ้กดิทุน
ทางสงัคมทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย (Kapucu, 2006a: 209) 

ส าหรบัรปูแบบการท างานแบบเครอืข่าย (Public-Private Networks) สามารถ
ด าเนินการไดใ้น 6 ลกัษณะเรยีงล าดบัตามระดบัความเขม้ขน้ของการมสี่วนร่วมของหน่วยงาน
รฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง (Degree of Involvement) จากมากไปน้อยกล่าวคอื 1) เครอืข่ายแบบจา้งเหมา
ดว้ยการท าสญัญาใหบ้รกิารสาธารณะ (Service Contract) 2) การจดัเครอืข่ายแบบโซ่การผลติ/
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นการลดภาระงานที่สลบัซบัซ้อนในกระบวนการท างานให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนภาครฐั ซึง่เป็นการทีภ่าครฐัท าสญัญากบัผู้รบัจา้งหรอืผู้รบัช่วงใน
การเชื่อมโยงงานบรกิารระหว่างสมาชกิในเครอืข่าย 3) เครอืข่ายการท างานแบบเฉพาะกจิ (Ad 
Hoc) เพื่อแก้ไขปญัหาฉุกเฉินเฉพาะหน้า เป็นรูปแบบความร่วมมอืที่ภาครฐัจดัให้มขีึ้นเพื่อ
รองรบัสถานการณ์พเิศษ 4) เครอืข่ายแบบตวัแทนการใหบ้รกิาร (Channel Partnership) เป็น
การที่ภาครฐัร่วมกบัองค์การ หน่วยงานต่างๆ ในเครอืข่ายซึ่งมชี่องทางทีด่ ีและสามารถเขา้ถงึ
ผู้รบับรกิารได้มากกว่าภาครฐั ในการจดับริการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  5) 
เครอืข่ายในการกระจายข้อมูล (Information Dissemination) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการแบ่งปนัทรัพยากรระหว่างภาครัฐ และองค์การต่างๆ ในเครือข่าย และ 6) 
เครอืขา่ยภาคประชาสงัคม (Civic Switchboard) เป็นเครอืข่าย ทีภ่าครฐัด าเนินการในลกัษณะที่
เป็นชุมสายเชื่อมโยง ดว้ยการการจดัเวทนีดัพบพดูคุยระหว่างกลุ่มหรอืองคก์ารต่างๆ  

 

 
ภาพท่ี 2.14  รปูแบบของความรว่มมอืระหว่างเครอืขา่ยภาครฐัและเอกชน  
แหล่งท่ีมา:  Goldsmith and Eggers, 2004: 7.  
 

ทัง้นี้ รูปแบบการบรหิารแบบเครอืข่ายในแต่ละรูปแบบดงักล่าวนัน้แตกต่างกนั
ขึน้อยู่กบัขอบเขตการด าเนินงาน ความหลากหลายของการให้บรกิาร ความซบัซ้อน รวมทัง้
ระดับของการมีส่วนร่วมของภาครัฐในการด าเนินงาน ซึ่งแต่ละรูปแบบดังกล่าวล้วนเป็น
ทางเลอืกในการใหบ้รกิารที่ทดแทนการด าเนินงานของภาครฐัโดยตรงทัง้สิน้ (Goldsmith and 
Eggers, 2004: 6; ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552: 10-11)  
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อย่างไรกต็าม จากรายงานการศกึษาวจิยัของกระทรวงมหาดไทยในโครงการบูรณา
การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนัดามนั (กระทรวงมหาดไทย, 2553: 7-3) ระบุว่าลกัษณะ
ภารกจิทีเ่หมาะสมในการน าการท างานแบบเครอืข่ายมาใชเ้พื่อใหภ้ารกจินัน้บรรลุวตัถุประสงค์
อยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ควรมลีกัษณะส าคญั ดงันี้  

1)  งานทีม่กีระบวนการท างานเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานหลายหน่วยงาน 
2) งานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนกระทัง่

สามารถเป็นแรงจูงใจให้เกิดการระดมสรรพก าลงัเข้ามาร่วมด าเนินการเพื่อสร้างประโยชน์
สาธารณะ  

3) ภารกิจหรือกระบวนการท างานที่หากต้องด าเนินการภายใต้
กฎระเบยีบภาครฐัแลว้ไมก่่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมการใหบ้รกิาร
อยา่งทัว่ถงึ 

4) งานทีต่อ้งอาศยัความรว่มมอืจากชุมชนซึง่เป็นผูร้บัผลกระทบ หรอืผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีโดยตรง  

การบรหิารกจิการสาธารณะแบบเครอืข่ายมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้จ ากดั กล่าวคอืขอ้ดี
ของการท างานแบบเครือข่ายจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปญัหา เน่ืองจาก
หน่วยงานทีร่่วมเป็นเครอืข่ายต่างใชจุ้ดแขง็ทีห่น่วยงานมอียู่ (Best of Breed) เขา้จดัการกบั
ปญัหาตามความถนัดและศกัยภาพที่ม ีนอกจากน้ี การประสานการท างานร่วมกนัยงัก่อใหเ้กดิ
นวตักรรมในการจดัการกบัปญัหาเน่ืองจากก่อให้เกดิมุมมองใหม่ๆในการท างาน รวมทัง้ หาก
องค์การหรอืหน่วยงานที่เขา้ร่วมเป็นเครอืข่ายมใิช่หน่วยงานภาครฐั การเขา้ถงึปญัหาจะรวดเรว็ 
และคล่องตวั ขณะเดยีวกนัยงัลดขอ้จ ากดัในเรื่องของความขาดแคลนทรพัยากรของหน่วยงาน
ภาครฐัอกีดว้ย  ขณะทีข่อ้จ ากดัของการท างานแบบเครอืข่ายทีส่ าคญัคอืความหลากหลายในเชงิ
อุดมการณ์ เป้าหมายและวธิกีารท างานของหน่วยงานภายในเครอืข่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่หาก
หน่วยงานซึง่เป็นสมาชกิในเครอืข่ายมใิช่ภาครฐัดว้ยกนั วฒันธรรมการท างานที่แตกต่างจงึเป็น
ข้อจ ากัดส าคัญ นอกจากนี้ การติดตามก ากับดูแลการท างานขององค์การต่างๆในเครอืข่าย  
รวมทัง้ปญัหาการสื่อสาร ประสานงานและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างองคก์รภายในเครอืข่ายกล็ว้น
เป็นขอ้จ ากดัส าคญัในการบรหิารงานแบบเครอืขา่ยดว้ย จงึกล่าวไดว้่า การบรหิารแบบเครือข่าย
ระหว่างองค์การต่างๆ นัน้ แตกต่างจากการบรหิารเครอืข่ายหรอืกลุ่มบุคคลภายในองค์การ
เดยีวกัน การบรหิารแบบเครอืข่ายอาจประสบกับความล้มเหลวด้วยเหตุผลส าคญั กล่าวคือ
ประการแรก การขาดความเชื่อมโยงเป้าหมายรว่มกนัระหว่างองคก์าร หรอืหน่วยงาน ประการที่
สอง การควบคุมก ากบัดูแลทีข่าดประสทิธภิาพ ประการทีส่าม ความลม้เหลว ในการสื่อสาร และ
ระบบขอ้มลูในการปฏบิตังิานระหว่างเครอืข่าย ประการทีส่ ี ่ปญัหาการประสานงานในเครอืข่าย ไม่
ว่าจะเป็นการประสานงานภายในหน่วยงานภาครฐัเองในทุกระดับ หรือการประสานงานกับ
ภาคเอกชนย่อมส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และหากเครือข่ายมีความซับซ้อน 
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ประกอบกับการมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานในเครือข่ายขาดความชัดเจน ปญัหาการ
ประสานงานย่อมเกิดขึ้น ประการที่ห้า ข้อมูลพื้นฐานที่ไม่ดี และประการสุดท้าย ปญัหา
ความสมัพนัธภ์ายในเครอืขา่ย อนัเกดิจากเครอืข่ายองคก์ารภาครฐัมอี านาจเหนือกว่าหน่วยงาน 
หรอืองค์การอื่นภายในเครอืข่ายซึ่งจะส่งผลต่อการสื่อสาร และความตงึเครยีดภายในเครอืข่าย  
(Goldsmith and Eggers, 2004: 8-9; ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552: 12) 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้การปรบัเปลีย่นกระบวนการท างานแบบเดมิของภาครฐั มา
สู่การบรหิารแบบเครอืขา่ย จงึจ าเป็นต้องอาศยัการท างานบนกรอบแนวทางพืน้ฐานส าคญัอนัจะ
น าไปสู่การบรหิารแบบเครอืข่ายซึ่ง Goldsmith and Eggers (2004: 9-23) ได้เสนอไว้ 5 
ประการ คอื การก าหนดยุทธศาสตร์เครอืข่าย การออกแบบเครอืข่ายและน าไปปฏบิตัิ การ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยดว้ยเทคโนโลย ีการบูณาการผลการด าเนินงาน และการพฒันาทุนมนุษย์ของ
เครอืขา่ย ซึง่มรีายละเอยีดโดยสงัเขป ดงันี้      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.15  แนวทางพืน้ฐานอนัจะน าไปสู่การบรหิารแบบเครอืขา่ย  
แหล่งท่ีมา:  Goldsmith and Eggers, 2004: 9. 
 

ประการแรก การก าหนดยุทธศาสตร ์(Strategy Formulation) นัน้มคีวามส าคญั
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งเครอืข่ายและองคป์ระกอบของเครอืข่าย การก าหนดยุทธศาสตร์
ท าให้ทราบเป้าหมายขององค์การว่าต้องการสรา้งมลูค่าสาธารณะใด (Public Value) และการ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้องคก์รมภีาระหน้าทีห่ลกั (Core Mission) คอือะไร สิง่เหล่านี้จะ
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สะท้อนบทบาทขององค์การที่แท้จรงิขององค์การ การก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ จุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัของสมาชกิถอืเป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีส่ าคญัของเครอืข่าย (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 
2543: 36; พระมหาสุทติย ์อาภาโร, 2547: 48) หรอืเรยีกไดว้่าเป็นการสรา้งเอกภาพในระดบั
เป้าหมายโดยใชแ้ผนยทุธศาสตรเ์ป็นแนวทาง (กระทรวงมหาดไทย, 2553: 7-21-22)   

ประการที่สอง การออกแบบเครอืข่าย (Network Design) หมายถงึการวาง
โครงสร้างความสมัพนัธ์ และการไหลเวียนข้อมูลตลอดจนทรพัยากรภายในเครอืข่าย ซึ่งจะ
พบว่าเครอืข่ายไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง หากแต่จะต้องมีผู้ผลักดันให้เกิดการรวมตัวของ
องค์การ หรือหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ดงันัน้ ผู้ออกแบบเครอืข่ายหรอืผู้กระตุ้นให้เกิด
เครือข่าย จึงมีหน้าที่พิจารณาว่าส่วนต่างๆ ภายในเครือข่ายจะท างานร่วมกันได้อย่างไร 
นอกจากนี้ ยงัต้องเป็นผู้ระบุว่าใครควรจะเป็นสมาชกิในเครอืข่ายบา้ง ซึง่มเีกณฑก์ารพจิารณา
เลอืกสมาชกิในเครอืข่าย 2 ประการ กล่าวคอื ประการแรก หน่วยงาน/องคก์ารนัน้จะต้องมขีดี
ความสามารถที่จะท าให้การบรหิารแบบเครอืข่ายนัน้ด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ได ้ ประการทีส่อง ผูบ้รูณาการเครอืข่ายหรอืหน่วยงานหลกัจะต้องสามารถควบคุมกจิกรรมและ
ขีดความสามารถของหน่วยงาน หรือองค์การที่จะรวมเป็นสมาชิกในเครือข่ายได้ แต่มิได้
หมายถึงควบคุมสัง่การทัง้หมด หากเป็นการควบคุมในแง่มุมของการอ านวยการให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สร้างนวตักรรม และช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัร่วมกนั หรอือาจกล่าวได้ว่าผู้
บูรณาการเครอืข่ายหรอืหน่วยงานหลกัจะหาความสมดุลในการควบคุมสมาชกิให้เหมาะสม 
(Ojasalo, 2004: 200) หลงัจากนัน้จงึน าผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หมดมาหารอืร่วมกนัเพื่อก าหนดและ
ตดัสนิใจในการใช้ทรพัยากรร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในเครอืข่าย รวมถึงการตดัสนิใจเลอืก
รูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสม ไม่ว่าเครือข่ายนัน้จะเป็นเครือข่ายในระดับเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Network) หรอืเครอืข่ายระดบัการปฏบิตักิาร (Operational Network) (Ojasalo, 
2004: 197)  

ทัง้น้ี ปจัจยัส าคญั 4 ประการทีน่ ามาใชพ้จิารณาก าหนดรปูแบบเครอืข่ายในการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ ประการแรก เป้าหมายทีห่น่วยงานตอ้งการ ประการที ่2 ลกัษณะของกจิกรรม
ทีต่้องการน าการบรหิารแบบเครอืข่ายมาใช้ ว่าเป็นกจิกรรมที่เกดิขึน้เฉพาะกจิ หรอืกจิกรรมที่
ตอ้งมกีารด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง ประการที ่3 งบประมาณในการบรหิารจดัการเครอืข่าย หาก
มงีบประมาณน้อย การเลอืกรูปแบบการบรหิารแบบเครอืข่ายโดยจา้งเหมาด้วยการท าสญัญา
ให้บริการสาธารณะอาจเป็นไปได้ยาก และประการสุดท้าย เป้าหมายของการบริหารแบบ
เครอืข่ายเน้นความยดืหยุ่นในการท างาน (Flexibility) หรอืความรบัผิดชอบ (Accountability) 
หากเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่ความยดืหยุ่นในการท างานเครอืข่ายที่มโีครงสร้างหลวม (Loose 
Framework) จะมคีวามเหมาะสมกว่า นอกจากนี้ การออกแบบโครงสร้างเครอืข่ายที่อยู่บน
พืน้ฐานความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในเครอืข่ายที่มคีวามสลบัซบัซอ้น ประเดน็การบูรณาการ
เครอืข่าย (Integrating Network) จงึมคีวามส าคญั ดงันัน้ จงึควรเริม่ต้นที่การท าความเข้าใจ
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กระบวนการและขัน้ตอนของกจิกรรมที่ต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด หรอืเรยีกว่า 
“Process Mapping” ซึ่งจะท าให้หน่วยงานที่ต้องการใช้การบริหารแบบเครือข่ายในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ทราบว่ามหีน่วยงานองค์การใดเกี่ยวข้อง และระดบัการมสี่วน
ร่วมดงักล่าวเป็นอย่างไร ก่อนที่จะตดัสนิใจเลอืกภารกิจที่ต้องอาศยัการท างานแบบเครอืข่าย 
(กระทรวงมหาดไทย, 2553: 7-6) หลงัจากนัน้ จงึก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงานหรอื
ความรบัผดิชอบทีต่อ้งการด าเนินการผ่านเครอืขา่ย รวมทัง้ก าหนดว่าใครเป็นผูม้คีวามเหมาะสม
ในการท าหน้าที่เป็นผู้บูรณาการเครอืข่าย (Network Integrator) ในการบรหิารเครอืข่ายนัน้ 
เนื่องจากผู้บูรณาการเครอืข่ายมหีน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และเป็นแกนกลางในการขบัเคลื่อน
กระบวนการเครอืข่ายในการปฏิบตัิงานให้บรรลุซึ่งภารกิจ  รวมทัง้เป็นผู้รกัษาคุณภาพของ
บรกิาร ดงันัน้ ผูบ้รูณาการเครอืขา่ยจงึเป็นจดุรวมศูนยก์ลางความเชื่อมโยง (Hub) กบัหน่วยงาน
อื่น อย่างไรก็ตาม ในภาคธุรกิจกลบัมมีุมมองว่าศูนย์กลางความเชื่อมโยงไม่มีบทบาทที่จะ
ควบคุมทัง้หมด (Ojasalo, 2004: 200)  

ทัง้นี้ Goldsmith and Eggers (2004: 12) ไดเ้สนอตวัแบบแนวทางในการเป็นผู้
บูรณาการเครอืข่ายไว้ 3 ตวัแบบ กล่าวคอื ตวัแบบที่หนึ่ง ภาครฐัมบีทบาทเป็นผู้บูรณาการ
เครอืข่ายเอง (Government as Integrator) หมายถึงภาครฐัท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางในการ
บรหิารเครอืข่ายดว้ยตนเองกล่าวคอืนอกจากหน่วยงานภาครฐัจะมหีน้าที่ปฏบิตังิานประจ าวนั
แล้ว ยงัต้องมหีน้าที่ในการบรหิารเครอืข่ายอีกประการหนึ่งด้วย  ตัวแบบนี้ภาครฐัจะใช้ข้อ
ได้เปรยีบจากอ านาจหน้าที่ที่มอียู่ในการดงึให้องค์การ หน่วยงานและภาคทีี่เกี่ยวข้องเข้ามา
ท างานรว่มกนั อยา่งไรกต็าม หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาว่าภาครฐัควรมบีทบาทในฐานะผูบู้รณา
การเครอืข่ายหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัศกัยภาพความพรอ้มของหน่วยงานภาครฐันัน้ๆ ทัง้ในเรื่อง
ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรส าหรับบริหารจัดการเครือข่าย อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง และการเงินของหน่วยงานภาครัฐ  
กฎระเบยีบขอ้กฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคในการบรหิารแบบเครอืข่าย เงื่อนไขด้านเวลาในการ
สรา้งเครอืข่าย รปูแบบเครอืข่ายทีเ่หมาะสม รวมถงึการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
บรหิารในรปูแบบเครอืขา่ย (กระทรวงมหาดไทย, 2553: 7-5)   
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ภาพท่ี 2.16  ตวัแบบภาครฐัในฐานะผูบ้รูณาการเครอืขา่ย (Government as Integrator) 
แหล่งท่ีมา:  Goldsmith and Eggers, 2004: 12. 
 

ตวัแบบทีส่องคอื ผูร้บัช่วงหลกัเป็นผูบู้รณาการเครอืข่าย (Prime Contractor as 
Integrator) คอืภาครฐัจ้างผู้รบัช่วงซึ่ง Goldsmith and Eggers (2004) เรยีกว่า “Prime 
Contractor” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ โดยรฐัมอบหมายภารกจิหน้าที่ทัง้หมดให้ผู้รบัช่วง
หลกัเป็นตวัแทนในการบรหิารจดัการเครอืขา่ยการใหบ้รกิารทัง้หมด   
 

 
ภาพท่ี 2.17  ตวัแบบผูร้บัช่วงหลกัเป็นผูบ้รูณาการเครอืขา่ย (Prime Contractor as Integrator) 
แหล่งท่ีมา:  Goldsmith and Eggers, 2004: 12. 
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และตวัแบบสุดท้าย คอืผู้ให้บรกิารบุคคลที่สามเป็นผู้บูรณาการ (Third Party 
Integrator) เครอืขา่ยทัง้หมด เป็นการจา้งเอกชนหรอืองคก์ารไม่แสวงหาก าไรเป็นผูแ้ทนภาครฐั
ในการเข้ามาบรหิารจดัการองค์การ ออกแบบโครงสร้างเครือข่าย และก าหนดกระบวนการ
ท างาน ซึง่รปูแบบน้ี ผูบ้รูณาการเครอืขา่ยเขา้มาท าหน้าทีต่วัแทน (Network’s Broker)  
 

 
ภาพท่ี 2.18  ตวัแบบผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามเป็นผูบ้รูณาการ (Third Party Integrator)  
แหล่งท่ีมา:  Goldsmith and Eggers, 2004: 12. 
 

อยา่งไรกต็าม ในการออกแบบเครอืขา่ยนัน้ มปีระเดน็ทีพ่งึระลกึไวก้ค็อืเครอืข่าย        
ทีอ่อกแบบนัน้จะต้องมคีวามยดืหยุ่น (Flexible Design) สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ได้เป็นอย่างด ีกล่าวคือสามารถเพิม่ขยายและปรบัลดสมาชกิ ขอบเขตการด าเนินงาน ปรบั
กจิกรรมการท างานของเครอืขา่ยได ้ขณะเดยีวกนั หน่วยงานองคก์ารทีเ่ป็นสมาชกิของเครอืข่าย
จะต้องยอมรบัและแบ่งปนัความส าเร็จ รวมทัง้จดัการกับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นร่วมกัน
นัน่เอง   

ประการทีส่าม การเชื่อมโยงเครอืข่าย (Connecting Network) ด้วยเทคโนโลย ี
เทคโนโลยเีป็นตวัเชื่อมโยงเครอืข่ายเขา้ดว้ยกันโดยการใหภ้าคเีครอืข่ายไดส้ามารถแลกเปลีย่น
ความรู ้กระบวนการท างาน การตดัสนิใจ ขอ้มูลของผู้รบับรกิาร หรอืขอ้มูลอื่นๆ ร่วมกนัในทุก
ระดบัทัง้องคก์ารและระหว่างหน่วยงาน ในปจัจบุนัเทคโนโลยทีีม่รีะบบอนิเตอรเ์น็ทเป็นพืน้ฐานมี
ความส าคญัและสามารถสร้างขดีความสามารถในการท างานของเครอืข่าย อนิเตอร์เน็ทเป็น
เครื่องมอืในการประสานงาน ระหว่างองค์การ หรอืหน่วยงานต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดเครอืข่าย
ความรู้ร่วมกนั (Collaborative Knowledge Networks-CKNs) ส่งผลให้การบรหิารรูปแบบ
เครอืข่ายของภาครฐัมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เนื่องจาก CKNs เป็นตวัช่วยในการถ่ายทอดวธิกีาร
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ปฏบิตังิานที่เป็นเลศิ (Best Practice) รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู ้ลดความผดิพลาดและ
สรา้งความเชื่อใจระหว่างเครอืข่าย ตลอดจนสรา้งภาพและมุมมองใหแ้ก่สมาชกิในเครอืข่ายให้
เป็นมุมเดยีวกนั นอกจากนี้ เทคโนโลยเีครอืข่ายอนิเตอรเ์นทยงัได้เพิ่มการมองเหน็ (Visibility) 
กระบวนการท างานของหน่วยงานสมาชิกในเครอืข่ายได้อย่างครอบคลุม และชดัเจน ท าให้
ภาครฐัสามารถที่จะเชื่อมโยงกระบวนการท างานระหว่างสมาชกิในเครอืข่ายได้ อย่างไรก็ตาม    
ในการเชื่อมโยงเครอืข่าย การสื่อสารแบบ Face to Face ยงัคงมคีวามส าคญั ดงันัน้การจดั
สถานที่ท างานไวใ้กลเ้คยีงกนันอกจากจะเอื้อใหเ้กดิการสื่อสารแบบ Face to Face แลว้ยงั
ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ (Tactic Knowledge) ระหว่างสมาชกิในเครอืข่าย
ด้วย ขณะเดยีวกนั การประสานกิจกรรมที่ด าเนินการระหว่างสมาชกิในเครอืข่าย บนพื้นฐาน
ความเข้าใจเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานในเครอืข่ายที่มคีวาม
เข้าใจตรงกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ย ัง่ยืน โดยผู้บูรณาการเครือข่ายผลักดันให้
เครอืข่ายมโีครงสรา้งองค์การและเงื่อนไขการด าเนินงานที่เอื้อต่อความสมัพนัธ์ของทุกภาคใีน
เครอืข่ายด้วยการให้มกีารก ากับดูแลผลการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ตลอดจนการจดัการความ
แตกต่างทางด้านวฒันธรรมของแต่ละองค์การ และการจดัระบบความรบัผดิชอบของเครอืข่าย 
ล้วนแล้วแต่เป็นประเดน็ที่มคีวามส าคญัในการเชื่อมโยงเครอืข่ายทัง้สิ้น (กระทรวงมหาดไทย, 
2553: 7-7) 

ประการที่สี่ การบูรณาการผลการด าเนินงาน (Performance Integration) 
ประเด็นเรื่องความรบัผิดชอบเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารแบบเครือข่าย 
กล่าวคือ การบริหารแบบเครือข่ายต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในความรบัผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงานร่วมกนัระหว่างสมาชกิในเครอืข่าย ขณะทีจ่ะพบว่าความผดิพลาดที่เกดิขึน้จากการ
บรหิารแบบเครอืขา่ยโดยภาครฐัมกัถูกพจิารณาว่าปญัหาในการบรหิารงานดงักล่าวเป็นประเดน็
ทางการเมอืง รวมทัง้พยายามต าหนิเพื่อหาผูร้บัผดิชอบต่อความผดิพลาด อย่างไรกต็าม ในการ
บรหิารแบบเครอืขา่ยเพื่อใหส้มาชกิในเครอืขา่ยมคีวามรบัผดิชอบในผลการด าเนินงานร่วมกนัได้
นัน้ มอีงคป์ระกอบส าคญัทีต่้องด าเนินการ 4 ประการกล่าวคอื 1) การสรา้งแรงจงูใจแก่สมาชกิ
ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (Aligning Incentives) โดยจะต้องวางเป้าหมาย กลยุทธ ์ผลลพัธท์ี่
ชดัเจน และปล่อยให้การตัดสินใจด าเนินการเป็นไปโดยสมาชิกในเครอืข่าย ขณะที่สิ่งจูงใจ
ทางการเงนิควรมุ่งเน้นไปทีก่ารประหยดัต้นทุนทีเ่กดิขึน้ การเกดิความสรา้งสรรคน์วตักรรมและ
การพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 2) การวดัผลการด าเนินงาน (Performance Measurement) ระบบการ
วดัผลการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพมคีวามจ าเป็นเนื่องจากการบรหิารแบบเครอืข่ายหาก
ขาดข้อมูลผลการด าเนินงานที่มคีวามเชื่อถือได้ย่อมส่งผลให้ไม่ทราบว่าสมาชกิในเครอืข่าย
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาททีไ่ดร้บัครบถ้วนหรอืไม่ ทัง้นี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีสี่วนช่วย
ในการรวบรวมขอ้มลูผลงานไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ ซึง่จะท าใหภ้าครฐัเหน็ภาพรวมของเครอืข่าย
ไดช้ดัเจน อาท ิระบบคลงัขอ้มลูท าใหห้น่วยงานภาครฐัมขีอ้มลูความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
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ของสมาชกิในเครอืขา่ย นอกจากนี้ เครือ่งมอืส าคญัในการวดัผลการด าเนินงานของเครอืข่ายอกี
ประการหนึ่ง คอื ขอ้มลูความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Data) 3) การสรา้ง
ความไวว้างใจ (Building Trust) ความรบัผดิชอบผลการด าเนินงานของสมาชกิในเครอืข่ายมไิด้
เกดิขึน้เพราะสญัญาทีจ่ดัท าขึน้ระหว่างกนัเท่านัน้แต่เกดิขึน้จากความไว้วางใจระหว่างกนัด้วย 
ทัง้นี้ หากขาดความไวว้างใจระหว่างสมาชกิในเครอืข่ายแลว้จะท าใหส้มาชกิในเครอืข่ายไม่เต็ม
ใจที่จะแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกนัส่งผลให้การประสานงานเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้ ความ
ไวว้างใจยงัมสี่วนช่วยลดต้นทุนการท าธุรกรรม (Transaction Cost) ทีเ่กดิขึน้ระหว่างสมาชกิใน
เครอืข่ายด้วย  เนื่องจากความไวเ้นื้อเชื่อใจส่งเสรมิใหส้มาชกิแลกเปลีย่นขอ้มูลอย่างเปิดกว้าง 
ส าหรบัแนวทางในการสรา้งความไวว้างใจระหว่างสมาชกิในเครอืข่ายทีง่่ายทีสุ่ดคอืการพจิารณา
เลอืกผู้ที่จะเป็นภาคเีครอืข่ายที่มเีป้าหมายในการท างานร่วมกนั 4) การแบ่งปนัความเสี่ยง 
(Sharing Risk) ขอ้ดหีนึ่งของการบรหิารจดัการภาครฐัโดยเครอืข่ายคอืการโอนความเสีย่งทาง
การเงนิและผลการด าเนินงานบางส่วนไปยงัภาคเอกชน หรอืองคก์ารไม่แสวงหาก าไรทีเ่ป็นภาคี
เครอืขา่ย ทัง้น้ี ภาครฐัควรทีจ่ะค านึงถงึการแบ่งปนัความเสีย่ง (Optimal) ทีค่วามเหมาะสมทีสุ่ด
มใิช่การแบ่งปนัความเสีย่งใหม้ากทีสุ่ด (Maximum) ซึง่สดัส่วนการแบ่งปนัความเสีย่งทีเ่หมาะสม
มปีระเดน็ในการพจิารณา ประกอบดว้ย งบประมาณสนบัสนุน ขดีความสามารถของภาคสีมาชกิ
ในการแบกรบัความเสี่ยง ผู้น านวตักรรมเขา้มาสู่เครอืข่าย ความสามารถในการควบคุมก ากบั
ดูแลของภาครฐั และต้นทุนของสญัญา นอกจากการบูรณาการผลการด าเนินงานแล้ว การ
บริหารความสัมพันธ์ของเครือข่ายต้องอาศัยแนวทางการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ 
(Relationship Portfolio Management) ซึง่ประกอบดว้ย การประยุกต์ใชร้ะบบควบคุม (Control 
System) การลดการพึ่งพาระหว่างกนั (Minimizing Dependency Risk) การวดัผลการ
ด าเนินงานของภาคเีครอืข่าย (Measuring Partner Performance) การใชเ้หตุผลในการบรหิาร
พอรต์โฟลโิอ (Rationalizing The Portfolio) และ การหาโอกาสในการลดต้นทุน (Identifying 
Cost Reduction Opportunities) (Goldsmith and Eggers, 2004: 17-20) 

ประการที่สุดท้าย การพฒันาทุนมนุษย์ (Human Capital) โดยเฉพาะอย่างยิง่
ขา้ราชการใหเ้ป็นผูจ้ดัการเครอืข่าย ในการบรหิารแบบเครอืข่ายมคีวามแตกต่างจากการบรหิาร
โดยยดึสายบงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ตามระบบราชการดัง้เดมิ ทกัษะและขดีความสามารถของ
ขา้ราชการที่มอียู่จงึไม่เพยีงพอส าหรบัการบรหิารจดัการในสภาพแวดล้อมที่ใช้ระบบเครอืข่าย 
ขา้ราชการจงึตอ้งมคีวามสามารถและทกัษะทีจ่ าเป็นกล่าวคอื การสอนงาน (Coaching) การเป็น
คนกลางในการประสานงาน (Mediation) และผู้เชื่อมต่อ (Connector) การเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) การวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk Analysis) การบรหิารสญัญา (Contract Management) 
ความสามารถในการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า (Ability to Tackle Unconventional Problems) 
การคดิเชงิกลยุทธ ์(Strategic Thinking) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communications) 
การบรหิารโครงการและธุรกจิ (Project and Business Management) และทกัษะการสรา้ง
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ทมีงาน (Team Building) (Goldsmith and Eggers, 2004: 22) ดงันัน้ ภาครฐัจงึจ าเป็นต้อง
พฒันาทักษะดังกล่าวให้แก่ข้าราชการอยู่เสมอ ขณะเดียวกันการบริหารภาครฐัในรูปแบบ
เครอืข่ายจะประสบความส าเรจ็ได้นอกจากจะต้องการขา้ราชการที่มทีกัษะและความสามารถ
ดงักล่าวแลว้ ยงัตอ้งอาศยัการสนบัสนุนของผูบ้รหิารระดบัสงูในการเขา้มามสี่วนรว่มผลกัดนัดว้ย   

กล่าวโดยสรุป ในการจดัหาและน าส่งบรกิารสาธารณะของภาครฐัไปสู่ประชาชน
โดยระบบราชการเริม่เปลี่ยนแนวคดิและวธิกีารมาเป็นการบรหิารรูปแบบเครอืข่ายด้วยการบูร
ณาการเครอืข่ายภาคเอกชน ทอ้งถิน่ องคก์ารไม่แสวงหาก าไร หรอืหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ มาก
ขึน้ไมเ่พยีงแต่ใชว้ธิกีารใหเ้อกชนมาด าเนินการแทนเท่านัน้ แต่เป็นความสมัพนัธข์องเครอืข่ายที่
มคีวามซบัซ้อน หลากหลายข้ามขอบเขตในลกัษณะอื่นๆ ด้วย  อย่างไรก็ตาม วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ 
(2547: 7-10) ไดว้เิคราะหก์ารบรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Eggers (2004) ใน
บทความไว้ในวรรณกรรมปรทิศัน์ว่าถงึแมแ้นวคดิดงักล่าวจะก่อให้เกดิคุณค่าทางวชิาการและ
ทางปฏบิตัิ หากแต่มไิด้เสนอแนวทางการบรหิารรูปแบบอื่นๆ ขณะเดยีวกนัก็มไิด้อธบิายถึง
บรบิทหรอืภารกจิของรฐัที่เหมาะสมทีจ่ะน าการบรหิารแบบเครอืข่ายมาใช้ ซึ่งในทศันะของวรีะ
ศกัดิ ์เครอืเทพ เหน็ว่าระบบการบรหิารภาครฐัโดยยดึสายการบงัคบับญัชายงัคงมคีวามจ าเป็น 
การบรหิารแบบเครอืข่ายนัน้ไม่เหมาะสมกบัภารกจิในการบงัคบัใช้กฎหมาย การรกัษาความ
ยุตธิรรม การบรหิารกองทพั แต่เหมาะสมกบัภารกจิในการส่งมอบสนิค้าและบรกิารสาธารณะ 
นอกจากนี้ ยงัขาดการมองความส าคญักบัภาคประชาชน หรอืภาคชุมชนในการท างานร่วมกบั
ภาครฐั แต่ใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัภาคเอกชน (Public-Private-Network) 
เป็นหลกั ขณะที่ในบรบิทของสงัคมไทยมจีุดแขง็ด้านทุนทางสงัคมและความสมัพนัธ์แบบปฐม
ภูมิ การจัดการเครือข่ายในสังคมไทยจึงมีขอบเขตรวมถึง Public-Public-Private-Citizen–
Multiple Network (P-P-P-C-MN) ซึง่วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ ใหนิ้ยามว่าคอืเครอืข่ายทีห่น่วยงาน
ราชการซึ่งอาจจะมจี านวนมากกว่าหนึ่งแห่งร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ก าร
ภาคเอกชน หรอืภาคประชาชนในการแก้ไขปญัหาสาธารณะต่างๆ และอาจมเีครอืข่ายซอ้นกนั
หลายเครอืข่ายในการแก้ไขปญัหาเดยีวกนัได ้ทัง้น้ี ประเดน็ทา้ทายคอืส่วนผสมของการท างาน
ในระบบเครอืขา่ยระหว่างรฐั เอกชน และประชาชน 

ขณะที่ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552: 16-31, 99) ได้น า
ขอ้เสนอและแนวคดิการบรหิารแบบเครอืข่าย (Governing by Network) ของ Goldsmith and 
Eggers (2004) มาวเิคราะห์และจดัท ากรอบแนวทางการบรหิารแบบเครอืข่ายให้แก่หน่วยงาน
ภาครฐัของไทยน าไปประยุกต์ใช ้โดย ก.พ.ร. ไดใ้หค้ าจ ากดัความ การบรหิารแบบเครอืข่าย ว่า
หมายถึง “การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายที่จ ัดท าขึ้นเพื่อเ ป็นแนวทางในการ
แก้ปญัหาต่างๆ ในสงัคมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ด้วยองค์การหรอืหน่วยงานภาครฐั
เพียงองค์การหรือหน่วยงานเดียว เน่ืองจากเป็นปญัหาที่ซับซ้อน และต้องเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานจ านวนมากหรอืเป็นปญัหาทีค่รอบคลุมหลายจงัหวดั”  ทัง้นี้ การบรหิารแบบเครอืข่าย 
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เป็นเครื่องมอืการบรหิาร เพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในกระบวนการบรหิารจดัการ โดยหน่วยงาน
ภาครฐัจะต้องสรา้งระบบการด าเนินงานร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานภายนอกทัง้
ภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ รวมถงึภาคประชาชนเพื่อสรา้งคุณค่าของสงัคม (Public Value) ซึ่ง
ประกอบดว้ยการใหบ้รกิาร (Service) ผลลพัธข์องกจิกรรมหรอืบรกิาร (Outcome) รวมทัง้ความ
เชื่อถอื (Trust) ส าหรบัรูปแบบการบรหิารแบบเครอืข่าย ก.พ.ร. ก าหนดรูปแบบไว้ 6 รูปแบบ
เช่นเดยีวกบัแนวคดิของ Goldsmith and Eggers (2004) ดงักล่าว นอกจากนี้ ยงัไดร้ะบุลกัษณะ
ของประเดน็ปญัหาทีส่ามารถน าการจดัการแบบเครอืข่ายมาใชเ้พื่อตอบสนองความต้องการของ
สงัคมและประชาชน ซึ่งเป็นการลดช่องว่างทางวชิาการในงานของ Goldsmith and Eggers 
(2004) ที่วรีะศกัดิไ์ด้กล่าวไว้ส่วนหน่ึง ทัง้น้ี ประเดน็ปญัหาที่สามารถน าการจดัการแบบเครอืข่าย
มาใชต้ามทศันะของ ก.พ.ร. ไดแ้ก่ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552: 33-36)   

1) ปญัหาที่มขี้อจ ากัดด้านงบประมาณอันเป็นผลมาจากขนาดและ
ความหลากหลายของปญัหา และรปูแบบการจดัสรรงบประมาณทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัปญัหาทีต่้อง
อาศยัความรว่มมอืจากหลายหน่วยงาน 

2) ขอ้จ ากดัในดา้นก าลงัคนในการบรกิารจดัการแกไ้ขปญัหาเชงิพืน้ที ่ 
3) ความคาดหวงัทีส่งูขึน้ของประชาชน 
4) ความตอ้งการความคล่องตวัในการแกไ้ขปญัหา  
5) ความตอ้งการทกัษะ และองคค์วามรูใ้นการแกไ้ขปญัหา  

อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552: 33-69) ได้
น าเสนอองคป์ระกอบพื้นฐานในการบรหิารเครอืข่ายภาครฐัใหป้ระสบผลส าเรจ็ซึง่สอดคล้องกบั
แนวทางของ Goldsmiths and Eggers (2004) 5 ประการ กล่าวคอื ประการแรก การพฒันาแผน
ยุทธศาสตร ์ เพื่อก าหนดคุณค่าทางสงัคมทีเ่ครอืข่ายต้องการสรา้ง ระบุปญัหาทีต่้องการแก้ไขที่
ชดัเจน ตลอดจนเป้าหมายในการด าเนินงานของเครอืขา่ย ประการทีส่อง การออกแบบเครอืข่าย
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยเน้นการก าหนดลกัษณะของการด าเนินงาน และก าหนด
คุณสมบตัขิองสมาชกิในเครอืขา่ย ประการทีส่าม การบรูณาการการเชื่อมโยงการด าเนินการและ
การวดัผล เป็นการเน้นถงึความส าคญัของกลไกการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประสานงานเครอืข่าย 
และสมาชกิในเครอืข่าย  หรอืสมาชิกในเครอืข่ายด้วยกนัเพื่อให้เกิดการประสานงานและ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของเครือข่าย ประการที่สี่  การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเครอืข่าย โดยเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกนัเพื่อให้
สมาชิกในเครอืข่ายสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ตดัสนิใจ และประการที ่5 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะเจา้หน้าทีภ่าครฐั ใหม้บีทบาทในฐานะผู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) โดยพฒันาใหม้ทีกัษะในการฝึกสอน การเป็นคนกลางประสานงาน 
การเจรจาต่อรอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การจดัโครงการและธุรกจิ การวเิคราะห์ความเสีย่ง 
การจดัการดา้นสญัญา ความสามารถในการแก้ไขปญัหาที่ไม่เป็นไปตามแบบแผน การคดิกล
ยทุธแ์ละการสรา้งทมีงาน เป็นตน้ 
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ขณะเดยีวกนั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2552: 71-
83)   ยงัได้เสนอขัน้ตอนหลกัในการสร้างเครอืข่าย หรอืการเป็นผู้ประสานงานหลกัในการ
ขบัเคลื่อนเครอืข่ายให้เกิดการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ส าหรบัหน่วยงาน
ภาครฐั 4 ประการกล่าวคอื  

ประการแรก การเชื่อมโยงเครอืข่ายหรอืการสรา้งเครอืข่าย โดยการเหน็พอ้งใน
วตัถุประสงค์และผลที่คาดหวงัของการด าเนินงานในรูปแบบเครอืข่ายร่วมกนัของสมาชกิ บน
พื้นฐานของความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนข้อจ ากัดของหน่วยงานหรอืองค์ก าร
ตนเอง และหน่วยงานหรอืองคก์ารสมาชกิอื่นในเครอืข่าย ทัง้นี้ ควรมกีารเพิม่เอาภาคประชาชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เขา้ไปในเครอืขา่ยดว้ย 

ประการที่สอง การประเมนิความพรอ้มของเครอืข่ายทัง้ผู้ประสานงานหลกัเอง
และสมาชิกในเครือข่ายเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตการด าเนินงานของสมาชิกในเครอืข่ายที่ผู้
ประสานงานหลักจะมอบหมาย ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถและ
ยกระดบัความพรอ้มของสมาชกิ ทัง้การประเมนิความพรอ้มควรด าเนินการอยูเ่สมอ  

ประการที่สาม การด าเนินการปฏบิตังิานภาครฐัในรูปแบบเครอืข่าย ควรมกีาร
ก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของ
เครอืขา่ยทีช่ดัเจน 

และประการสุดทา้ย การตรวจตดิตามและประเมนิผลงานของเครอืข่าย ทัง้ในแง่มุม
ของลกัษณะการด าเนินการ รปูแบบการด าเนินการ ปญัหาการด าเนินการ แนวทางในการแก้ไข
ปญัหา เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการปรบัปรงุต่อไป   

2.2.3.2  การบรหิารภาครฐัในลกัษณะเครอืขา่ยในประเทศไทย 
กระทรวงมหาดไทย (2553: 7-9) ได้สรุปการให้บรกิารสาธารณะในลกัษณะ

เครอืข่ายในประเทศไทยไว้ว่า มวีิวฒันาการภายหลงัจากทศิทางการบรหิารรฐักจิมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 ส่งผลใหป้ระชาชนมบีทบาทในการมสี่วนร่วมเพื่อ
ตรวจสอบ ก ากบัดูแลการท างานของท้องถิ่นเพื่อให้ได้รบัการบรกิารสาธารณะที่ตรงกบัความ
ต้องการมากขึ้น แนวคดิรูปแบบความร่วมมอืในการบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในลกัษณะเครอืขา่ย จงึไดร้บัการกล่าวถงึและผลกัดนัอย่างจรงิจงั โดยเฉพาะมกีารจดัตัง้
คณะอนุกรรมการพฒันารูปแบบการให้บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ลกัษณะเครอืข่ายหรอืกลุ่มพื้นที่ และรูปแบบการจดัตัง้องค์การ บรหิารจดัการในพื้นที่พเิศษ 
ทัง้นี้ กรอบการใหบ้รกิารสาธารณะทีส่ามารถใชร้ปูแบบเครอืขา่ยควรมคีุณลกัษณะ 5 ประการคอื 
ประการที่หนึ่ง เป็นภารกิจร่วมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ผูร้บับรกิาร ประการทีส่อง เป็นภารกจิทีค่ านึงถงึประโยชน์ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ประการทีส่าม มี
การประสานทรพัยากรเพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุน ประการทีส่ ี ่เน้นลูกคา้และกระบวนการมากกว่า
อ านาจหน้าที ่และประการทีห่า้ เน้นการสรา้งความพอ้งมากกว่าการสัง่การ  
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ส าหรบัรปูแบบความรว่มมอืในลกัษณะเครอืข่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ ไดร้ะบุไวใ้นโครงการวถิใีหม่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย 
ว่าแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย เครอืข่ายการปรกึษาหารอื (Consultive Model) 
เครอืข่ายการท างานจา้งเหมา (Contractive Model) เครอืข่ายภาคประชาสงัคม (Decentralized 
Model) และเครอืขา่ยรว่มปฏบิตักิาร (Collaborative Model) (กระทรวงมหาดไทย, 2553: 7-12) 
ขณะทีก่รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ แบ่งรปูแบบความร่วมมอืแบบเครอืข่ายออกเป็น 5 
ประเภท กล่าวคอื ความรว่มมอืแบบหลวม การมอบหมายใหห้น่วยงานภายนอกด าเนินการแทน 
ความร่วมมอืทีไ่ม่เป็นนิตบิุคคล ความร่วมมอืที่เป็นนิตบิุคคล และการควบรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทัง้น้ี ปจัจยัส าคญัทีส่นับสนุนให้ความร่วมมอืในลกัษณะเครอืข่ายดงักล่าวประสบ
ความส าเรจ็ เน่ืองมาจากการทีส่มาชกิในเครอืข่ายเลง็เหน็เป้าหมายร่วมกนั มพีนัธกจิชดัเจน มี
ระบบการบรหิารจดัการองค์กรเครอืข่ายที่มปีระสทิธภิาพ ขณะเดยีวกนัแกนน าชุมชนมคีวาม
เขม้แขง็ ปราศจากความขดัแยง้ ตลอดจนมกีารสรา้งบรรยากาศแห่งความไวว้างใจ รวมถงึการที่
ชุมชนมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของในภารกจิของเครอืขา่ย 

  
2.2.4  ปัญหาอปุสรรค และปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการสร้างเครือข่าย  
ศศิ โพธิส์ุวรรณ (2549) ได้ศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารเครอืข่ายของการ

พฒันาครแูละการบรหิารบุคลากรทางการศกึษาพบว่าม ี5 ประการคอื 1) การขาดความชดัเจนในทศิ
ทางการบรหิารเครอืข่าย 2) ความล่าชา้ในการน าไปปฏบิตั ิ3) การขาดทรพัยากรสนับสนุนการ
บรหิารเครอืข่าย 4) การขาดแคลนทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามรูใ้นหน่วยงานเครอืข่าย 5) การ
ตดิตามผลการพฒันาบุคลากรของเครอืข่าย  ขณะทีก่ระทรวงมหาดไทย (2553: 7-21) เหน็ว่าผู้
มสี่วนเกีย่วขอ้งในกระบวนการพฒันาเครอืขา่ยยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้อง รวมทัง้ทกัษะ
ที่จ าเป็นเพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการท างานแบบเครอืข่ายเป็นปญัหาอุปสรรคส าคญัในการ
บรหิารแบบเครอืขา่ย 

ส าหรบัปจัจยั องค์ประกอบ ตลอดจนเงื่อนไขแห่งความส าเรจ็ในการสร้างและพฒันา
ศกัยภาพของการท างานแบบเครอืข่ายจากการศกึษาทบทวนผลงานทางวชิาการทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศพบว่า เอกพงศ์ ไทรพุฒทอง (2549: 135) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการพฒันา
ศักยภาพของเครือข่ายในการท างานแบบเครือข่ายของภาครัฐ ระหว่างองค์ก ารส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิกบัส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ พบว่ามอียู่ด้วยกัน 3 ด้านคอืด้านทรพัยากร ด้านทรพัยากรบุคคล และด้าน
โครงสรา้งองคก์ร ขณะที ่ชนิภตัร ภูมริตัน์ (2536 อ้างถงึใน พมิณรตัน์ ธรรมาธปิดิ,์ 2549: 17) 
กล่าวว่าในการด าเนินงานของเครือข่ายมีปจัจัยส าคัญที่แกนหลักของเครือข่าย และการ
ประสานงานบนพื้นฐานของหลกัความยุติธรรม เสรภีาพ ความสามคัคี และความเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี้ ทรงพล สุภาพงษ์ (2537 อ้างถงึใน พมิณรตัน์ ธรรมาธปิดิ,์ 2549: 18) ยงัมคีวามเหน็
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ว่าความส าเรจ็ของเครอืข่ายขึน้อยู่กบัสมาชกิทุกคนในเครอืข่าย ส่วน Vasavada (2013: 374 - 
478) กล่าวว่าปจัจยัส าคญัของการบรหิารเครอืข่ายทีม่ปีระสทิธผิลม ี4 ประการคอื ความไวเ้นื้อ
เชื่อใจ (Trust) จ านวนผู้มสี่วนร่วมในเครอืข่าย (Number of Network Participants) ความเหน็
พอ้งในเป้าหมาย (Network Goal Consensus) ระดบัสมรรถนะของเครอืข่ายตามภารกจิ (Need 
for Network-Level Competencies) 

ส าหรบัการบรหิารแบบเครอืข่ายในภาคธุรกิจนัน้ เหรยีญชยั น าชยัศรคี้า และคณะ 
(2550: 1-10) ไดศ้กึษาการท างานแบบเครอืข่ายโดยใชแ้นวคดิในการบรหิารจดัการ 6 แนวทาง
มาเป็นกรอบในการศกึษาประกอบกรณีศกึษาหน่วยงานในภาคธุรกจิพบปจัจยัแห่งความส าเรจ็
ในการท างานแบบเครอืขา่ย 16 ประการ กล่าวคอื 

1)  แนวคิดด้านการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง (External 
Environment and Changing) ประกอบดว้ยการก้าวใหท้นัการเปลีย่นแปลง (On Time Change 
and Movement) การมองขา้งหน้าใหท้ะลุ (Future Visibility and Breakthrough) การใหค้วามส าคญั
กบัส่วนแบ่งตลาด กลุ่มเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด (Market Target Becomes 
First) 

2)  แนวคดิดา้นการวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย การมจี านวนสาขาทีพ่อดี
และครอบคลุมพืน้ที ่(Right Number of Branch Office) การวางแผนระบบงบประมาณ (Budget 
Planning) ทุกสาขาตอ้งเป็นศูนยก์ าไร (Every Branch of Profit Center) 

3)  แนวคดิด้านการจดัองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย การใช้โครงสรา้ง
แบบเครอืขา่ย (Networking Structure) การจดับุคลากรใหเ้หมาะสม (Suitable Staffing) และแต่
ละสาขาตอ้งเกือ้กูลกนัได ้(Have Helping between Branch) 

4)  แนวคดิด้านการน า (Leading) ประกอบด้วย การสรา้งภาวะผู้น าในแต่ละ
สาขา (Leadership) และการสื่อสารทีช่ดัเจน (Good Communication)  

5)  แนวคิดด้านการควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย การควบคุมอย่าง
สม ่าเสมอ (Consistency Controlling) การควบคุมคุณภาพทัว่ทัง้องค์การ (Total Quality 
Control: TQM) และตอ้งมตีวัชีว้ดัความส าเรจ็ (Key Performance Indicator) 

6)  แนวคดิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) ประกอบดว้ย
การกา้วทนัโลก (IT Prompt) และขอ้มลูสารสนเทศตอ้งรูพ้รอ้มกนั (Real Time Information) 
 
2.3  แนวคิด ทฤษฎีองคก์าร และการจดัการ  
 

แนวคดิเกี่ยวกบัการสรา้งเครอืข่ายได้รบัการพจิารณาว่าเป็นวธิกีาร (Method) หนึ่งใน
การบรหิารจดัการ (Berry et al., 2004: 542) ขณะเดยีวกนัเครอืข่ายถูกมองว่าไม่ไดม้คีวาม
แตกต่างจากองค์การในแง่ที่ว่าเครือข่ายจ าเป็นต้องมรีูปแบบ โครงสร้าง กฎระเบียบ และ



73 

ยุทธศาสตรใ์นการท างาน (พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, 2552: 321-322) เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตามบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิยัจงึได้น าแนวคดิ
ทฤษฎอีงคก์าร และการจดัการภายใต้กระบวนทศัน์ทฤษฎอีงคก์ารนวสมยั (Modern Organization 
Theory) หรอืทศันะเหตุผลนวสมยั ที่ให้ความส าคญักบัการจดัการเชงิผสมผสานระหว่างการ
จดัการภายในองค์การและการจดัการสิง่แวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่ความส าเรจ็ หรอืผลลพัธ์ของ
องค์กร ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้น า ตลอดจนระบบในการก ากบัควบคุมมาประยุกต์ใช้เพื่อพฒันา
กรอบแนวทางในการศกึษาวจิยัการบรหิารแบบเครอืขา่ยในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั
ในครัง้นี้ โดยตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าองค์การเครือข่ายการจดัการภยัพิบตัิมปีฏิสมัพนัธ์
โดยตรงกบัสิง่แวดล้อมอยู่ตลอดเวลา การบรหิารจดัการเครอืข่ายภายใต้บรบิทการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินภยัพบิตัมินีัยของความซบัซ้อน ไม่แน่นอนและความหลากหลายของสิง่แวดล้อม ดงันัน้ 
การจดัการองค์การในลักษณะของเครือข่ายจงึเป็นการจดัการเงื่อนไขของการปฏิสมัพันธ์
ระหว่างสิง่แวดลอ้มภายนอกและปจัจยัภายในองคก์ารเครอืข่ายในสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามซบัซอ้น 
และไมแ่น่นอนเช่นกนั   

จากพืน้ฐานความคดิตามกระบวนทศัน์ดงักล่าว การศกึษาวจิยัครัง้นี้ จงึใชก้รอบแนวคดิ 
ทฤษฎอีงค์การและการจดัการซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการศกึษาเครอืข่ายทางด้านการบรหิาร
ภาครฐั(Public Management Networks) (Berry et al., 2004: 542-543) มาบูรณาการใน
การศกึษา ประกอบด้วย ทฤษฎกีารบรหิารตามสถานการณ์ (Contingency Theory) ทฤษฎี
โครงสรา้งตามสถานการณ์ (Structural Contingency Theory) และแนวคดิเกี่ยวกบัแบบจ าลอง 
7-S Framework ของ McKinsey ซึง่สรปุสาระส าคญั ไดด้งันี้ 

  
2.3.1  ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Theory) 
เป็นทฤษฎกีารบรหิารจดัการที่สะทอ้นขอ้เทจ็จรงิของพลวตัรสิง่แวดล้อมในยุคปจัจุบนั

ได้เป็นอย่างด ีทฤษฎกีารบรหิารตามสถานการณ์ไดพ้ฒันาขึน้ โดย Fiedler (1967) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่มทีศันะการมององค์การแบบระบบเปิด สภาพแวดล้อมมปีฏิสมัพนัธ์ส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัองค์การ โดยองค์การที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นองค์การที่มโีครงสรา้งและระบบที่
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ การบรหิารตามสถานการณ์เป็นแนวคดิที่เชื่อว่าไม่มี
ทฤษฎหีรอืวธิกีารการบรหิารวธิใีดทีจ่ะสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กสถานการณ์ หรอือาจกล่าวไดว้่าไม่
มรีูปแบบการบรหิารแบบใดจะดทีี่สุด  เนื่องจากการบรหิารในแต่ละแบบแต่ละวธิจีะก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ทีแ่ตกต่างกนัตามแต่ละสภาพแวดล้อม ดงันัน้ การเลอืกการบรหิารแบบใดให้มคีวาม
เหมาะสมจงึขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นส าคญั เพราะแต่ละแนวทางจะมทีัง้ข้อดี และข้อจ ากัด
ทัง้สิน้ ดว้ยเหตุนี้  การบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพจงึเป็นการบรหิารที่ใหค้วามส าคญักบัการเลอืกใช้
รูปแบบวธิกีารบรหิารจดัการให้เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ที่เกดิกบัปญัหาแต่ละปญัหาบน
พื้นฐานของความสมัพันธ์ของปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงความสมัพันธ์
ระหว่างองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มดว้ย  
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ดงันัน้ เมื่อพจิารณาเครอืข่ายในฐานะที่เป็นวธิกีารบรหิารจดัการแบบหนึ่งดงักล่าวแล้วจะ
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าการบรหิารแบบเครอืข่ายเป็นทางเลอืกในการตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยไม่
ว่าจะเป็นการประสานเชื่อมโยงกบัสิง่แวดล้อมซึ่งอาจด าเนินการโดยวธิกีารสร้างบรรทดัฐาน
ร่วมกัน (Normative Coordination) การร่วมมอืกันระหว่างองค์กร (Interorganization 
Cooperation) การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ (Cooptation) การบญัชาการร่วมประสาน (Interlocking 
Directorate) (Pfeffer and Salancik, 1978  อ้างถงึใน พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, 2552: 94) 
หรอืการควบคุมสิง่แวดล้อม อาท ิการควบคุมทางความคดิ (Opinion Manipulate) และการ
ด าเนินงานทางการเมอืง (Political Operation) (พชิาย รตันดลิก ณ ภเูกต็, 2552: 96-97) 

 
2.3.2  ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ (Structural Contingency Theory)  
ภายใต้กรอบทฤษฎีการบรหิารตามสถานการณ์ที่มององค์การเป็นระบบเปิด และมี

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การก าหนดรูปแบบโครงสร้างองค์การจึงต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้องค์การท างานอย่างมปีระสิทธิผลได้ ทัง้นี้ ผู้บรหิารจะ
สามารถพจิารณาก าหนดรูปแบบโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกบัสิง่แวดล้อมได้นัน้ จะต้อง
เขา้ใจมติิในการวเิคราะห์โครงสร้างขององค์การเพื่อน ามาก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมซึ่ง Robbin 
(1990, 83-87 อ้างถงึใน พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, 2552: 141-168) ไดจ้ าแนกมติกิารวเิคราะห์
โครงสรา้งองคก์ารออกเป็น 3 มติ ิประกอบดว้ย ความซบัซอ้น (Complexity) ความเป็นทางการ 
(Formalization) และการรวมอ านาจ (Centralization) สรปุสาระส าคญัโดยสงัเขปได ้ดงันี้  

1)  ความซบัซอ้น (Complexity) เป็นมติโิครงสรา้งขององคก์ารทีแ่สดงระดบัของ
ความแตกต่างหลากหลายภายในองค์การซึ่งพิจารณาได้จากความแตกต่างในเชิงระนาบ 
(Horizontal Differentiation) ความแตกต่างในแนวดิง่ (Vertical Differentiation) และความ
แตกต่างในเชงิพิน้ที ่(Spatial Differentiation) ซึง่หากองคก์ารใดมคีวามแตกต่างทัง้สามประการ
เหล่านี้มากย่อมสะท้อนถงึว่าองคก์ารมคีวามซบัซอ้นมาก ทัง้นี้ ส าหรบัสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ความแตกต่าง
ในเชิงระนาบได้แก่ ความเฉพาะเจาะจง (Specialization) หมายถึง การจดักลุ่มงานเฉพาะของ
กิจกรรมของบุคลากร ประกอบด้วย ความเฉพาะเจาะจงเชงิหน้าที่ และความเฉพาะเจาะจงเชิง
สงัคม นอกจากนี้ ความแตกต่างเชงิระนาบยงัแสดงโดยการจดักลุ่มงาน (Departmentalization) 
ซึง่เป็นวธิกีารทีอ่งคก์ารจะมกีารแบ่งงานในแนวระนาบซึง่ชีใ้หเ้หน็รปูแบบของโครงสรา้งองคก์าร 
โดย Daft (2003: 302-335 อ้างถงึใน พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, 2552: 141-168) ไดแ้บ่งองคก์าร
จากการจดักลุ่มงานแนวระนาบไว้ 6 แนวทาง กล่าวคอื แนวทางแรก องค์การทีม่กีารจดักลุ่ม
งานตามหน้าที่ (Functional Approach) ยดึหลกัการจดังานโดยการแบ่งออกเป็นแผนกตาม
ลกัษณะงานทีต่้องปฏบิตัโิดยงานทีอ่ยู่ในแผนกเดยีวกนั จะเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั  แนวทางที่
สอง องคก์ารทีม่กีารจดักลุ่มงานแบบผลผลติหรอืบรกิาร เป็นการจดัโครงสรา้งขององค์การโดย
ใชผ้ลผลติหรอืบรกิารขององคก์ารเป็นเกณฑใ์นการก าหนด ซึง่หน่วยงานย่อยภายในแต่ละกลุ่ม



75 

ผลผลติหรอืบรกิารจะท าหน้าที่ (Function)  แบบเบด็เสรจ็ครบทุกขัน้ตอนด้วยตนเอง (Self-
contained-division) แนวทางทีส่าม การจดักลุ่มงานแบบแมทรกิต์ (Matrix Approach) เป็นการจดั
โครงสรา้งองค์การโดยการผสมผสานระหว่างการจดักลุ่มงานตามหน้าที ่(Function)  และตาม
ผลผลติเขา้ไวด้้วยกนั แนวทางที ่4 องค์การที่มกีารจดักลุ่มงานเป็นทมี เป็นการจดัโครงสรา้ง
องค์การที่ช่วยให้องค์การมีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สามารถท าไดใ้น 2 ลกัษณะกล่าวคอื การจดักลุ่มงานแบบขา้มสายงานเชงิหน้าที ่
(Cross Functional Team) และการจดักลุ่มงานแบบทมีถาวร (Permanent Team)  แนวทางที ่
5 การจดักลุ่มงานแบบเครอืข่าย (Network Approach) ซึง่เป็นโครงสรา้งทีม่กีารจดัแบ่งหน้าที่
ขององคก์ารบางส่วนใหอ้งคก์ารซึง่อยู่ภายในเครอืข่ายเป็นผูด้ าเนินการ และแนวทางสุดทา้ยองคก์าร
เสมอืนจรงิ (Visual Organization) ซึง่เป็นโครงสรา้งองคก์ารทีม่บีุคลากรท างานเตม็เวลาเพยีง
จ านวนน้อย และมกีารจา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเขา้มาท างานเฉพาะกจิและเลกิจา้งเมื่อภารกจินัน้ๆ 
เสรจ็สิน้  

ส าหรบัความซบัซ้อนของโครงสรา้งองคก์ารตามมติคิวามแตกต่างในแนวดิง่ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ตามจ านวนล าดบัชัน้ของสายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) จะเหน็ไดว้่า
ยิง่องคก์ารมสีายบงัคบับญัชามากองคก์ารกจ็ะมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ตามไปดว้ย ทัง้น้ี ปจัจยัที่
เป็นตวัก าหนดล าดบัขัน้ในการบงัคบับญัชาไดแ้ก่ ขอบเขตการควบคุม (Span of Control) ซึ่ง
หมายถึงก าหนดจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถสัง่การได้อย่างมปีระสิทธิภาพโดยหาก
ขอบเขตการควบคุมยิง่แคบจะท าให้มสีายบงัคบับญัชามากและองค์การจะเป็นแบบสูง (Tall 
Organization) อย่างไรก็ตาม ทางวิชาการมิได้ระบุอย่างชัดเจนว่าองค์การแบบสูง (Tall 
Organization) หรอืองคก์ารแบบแบน (Flat Organization) แบบใดจะมปีระสทิธภิาพมากกว่ากนั 
ขณะเดยีวกนัในเรื่องสายบงัคบับญัชานัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานทีส่ าคญั 2 ประการกล่าวคอื เอกภาพ
ในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) คอืหลกัการที่บุคลากรจะมผีู้บงัคบับญัชาโดยตรง
เพยีงผู้เดยีว และหลกัการสกาลา (Scalar Principle) ซึ่งเป็นหลกัการที่ก าหนดอ านาจหน้าที่
ความรบัผดิชอบของบุคลากร ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่าสายบงัคบับญัชาแสดงถงึอ านาจหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ ตลอดจนการมอบหมายหน้าที ่(พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, 2552: 153)  ส่วนความ
ซบัซอ้นของโครงสรา้งองค์การประการสุดทา้ยคอืความแตกต่างเชงิพืน้ที่ (Spatial Differentiation) 
เป็นการขยายความแตกต่างเชงิระนาบและแนวดิง่ไปยงัสาขาที่จดัตัง้ตามพื้นที่ทางภูมศิาสตร์ 
อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างองค์การมคีวามแตกต่างในแนวดิง่มากคอืเป็นองค์การแบบที่มี
โครงสร้างสูง สายบงัคบับญัชามากเมื่อมกีารขยายสาขาตามความแตกต่างเชิงพื้นที่จะมคีวาม
ซบัซ้อนมากกว่าองค์การแบบแบนราบ อย่างไรก็ตาม ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัความซบัซ้อนของ
โครงสร้างซึ่งมีความส าคญัอย่างยิง่ คือการสื่อสาร การประสานงาน และควบคุมก ากบัดูแล 
กล่าวคอืโดยยิง่หากองคก์ารมคีวามซบัซอ้นมากยิง่ต้องการการสื่อสาร ประสานงาน และก ากบั
ดแูลใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 
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2)  ความเป็นทางการ (Formalization) หมายถึงระดบัของงานภายในองค์การที่
ก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐาน ซึง่แสดงใหเ้หน็ดว้ยความชดัเจนของกฎ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์และคู่มอื
การปฏบิตังิาน ทัง้นี้ ขอบเขตของความเป็นทางการมหีลายระดบัขึน้อยู่กบัลกัษณะของงานที่
ด าเนินการ ความเป็นวชิาชพี ระดบัต าแหน่งภายในองคก์าร และประเภทของงานเป็นส าคญั  

3)  การรวมอ านาจ (Centralization) หมายถงึ ระดบัทีซ่ึง่อ านาจหน้าทีอ่ย่างเป็น
ทางการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ บุคลากร และวิธีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมได้รบัการรวมศูนย์ในปจัเจกบุคคล หน่วยงาน หรอืระดบัภายใน
องคก์าร ทัง้นี้ หากการตดัสนิใจถูกรวมศูนยไ์วท้ีจ่ดุใดจดุหนึ่งมากเป็นสิง่ชีใ้หเ้หน็ว่าองคก์ารนัน้มี
การรวมอ านาจมาก 

อย่างไรกต็าม เมื่อน าองคป์ระกอบของการจดัโครงสรา้งองคก์ารทัง้สามประการ
คอืความซบัซอ้น ความเป็นทางการ รวมถงึการรวมอ านาจ มาออกแบบโครงสรา้งองคก์ารจะได้
องคก์ารทีม่รีปูแบบแตกต่างกนั 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ องคก์ารแบบจกัรกล (Mechanistic Organization)  
และองคก์ารแบบสิง่มชีวีติ (Organic Organization) โดยองคก์ารแบบจกัรกล เป็นรปูแบบทีน่ า
แนวคดิการจดัการแบบวทิยาศาสตร ์(Scientific Management) มาใช้ซึ่งเหมาะสมในบรบิท
สภาพแวดลอ้มทีค่งที ่มกีารเปลีย่นแปลงค่อนขา้งน้อย  คุณลกัษณะขององคก์ารแบบจกัรกลคอื
มคีวามซบัซ้อนสูง เนื่องจากเน้นให้ความส าคญัความช านาญเฉพาะทางของบุคลากรในการ
ปฏิบตัิงาน ขณะเดียวกันก็มกีารบรหิารแบบรวมศูนย์มาก โดยเน้นการใช้อ านาจและความ
รบัผดิชอบทีส่ามารถตรวจสอบได้ (Authority and Accountability) นอกจากนี้ องคก์ารแบบ
จกัรกลยงัมคีวามเป็นทางการสูง โดยเน้นการแบ่งเป็นแผนกงานตามหน้าทีแ่ต่ละด้าน  ขณะที่
องค์การแบบสิง่มชีวีติ เป็นองค์การทีม่ลีกัษณะเหมาะสมกบัภาวะเงื่อนไขของสิง่แวดลอ้มทีผ่นั
ผวนหรือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเช่นปจัจุบัน  องค์การแบบสิ่งมีชีวิตเป็นองค์การที่มี
ความสามารถในการยดืหยุ่นไดสู้ง มกีารเน้นกฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนที่เป็นทางการค่อนขา้งน้อย 
ใหค้วามส าคญัของการกระจายอ านาจ  

ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทียบคุณลกัษณะขององค์การแบบจกัรกล กับองค์การแบบ
สิง่มชีวีติใน 8 ประเดน็ ประกอบด้วย ภาวะผู้น า การจูงใจ การสื่อสาร การปฏสิมัพนัธ์ การ
ตดัสนิใจ การก าหนดเป้าหมาย การควบคุม และเป้าหมายการท างาน สรุปได้ดงัตารางที่ 2.1 
ดงันี้ 
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ตารางท่ี 2.1  เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะขององคก์ารแบบจกัรกลกบัองคก์ารแบบสิง่มชีวีติ 
 

ประเดน็ โครงสรา้งแบบจกัรกล 
(Mechanistic Structure) 

โครงสรา้งแบบมีชีวิต 
(Organic Structure) 

1. ภาวะผูน้ า  
   (Leadership) 

- ไม่เชื่อมัน่และไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบั 
  บญัชา จงึไมย่อมใหม้โีอกาส 
  อภปิรายปญัหาการท างานหรอื 
  เสนอความคดิเหน็กบัหวัหน้า 

- ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัหวัหน้า 
  เชื่อมัน่ และไวว้างใจต่อกนั มกีาร 
  ถกปญัหาการท างานและแลก  
  เปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั 

2. การจงูใจ  
   (Motivation) 

- ใชว้ตัถุ เงนิและความมัน่คงเพือ่จงูใจ 
  ใชก้ารลงโทษหรอืขูใ่หก้ลวั 
  พนกังานรูส้กึทีไ่ม่ดต่ีอเพื่อนร่วม 
  งานและองคก์าร 

- สรา้งการจงูใจดว้ยวธิเีขา้มาม ี
  สว่นร่วม พนกังานเกดิเจตคตทิีด่ ี
  ต่อองคก์ารและเป้าหมาย 

3. การสือ่สาร  
    (Communication) 

- การไหลของสารสนเทศจากระดบับน 
  ลงสูร่ะดบัล่าง และมกัคลาดเคลื่อน 
  ไม่ถูกตอ้ง พนกังานสงสยัต่อ   
  ความคดิเหน็ของหวัหน้า 

- สารสนเทศเลื่อนไหลอย่างอสิระ 
  ทุกทศิทางจากบนลงล่าง ล่างขึน้ 
  บนและแนวนอน ขอ้มลูจงึถูกตอ้ง 
  ไม่คลาดเคลื่อน 

4. การปฏสิมัพนัธ ์ 
    (Interaction) 

- จ ากดัในวงแคบ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาม ี
  ผลต่อเป้าหมาย วธิกีารและกจิกรรม 
  ของแผนกงานน้อยมาก 

- เปิดเผยและทัว่ถงึ โดยทัง้ผูบ้งัคบั 
  บญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างม ี
  ผลต่อเป้าหมาย วธิกีารและ 
  กจิกรรมของแผนกงานมาก 

5. การตดัสนิใจ  
   (Decision) 

- ค่อนขา้งรวมศนูย ์ผูบ้รหิารระดบัสงู  
  เป็นผูต้ดัสนิใจ 

- ค่อนขา้งกระจายอ านาจตดัสนิใจ 
  ไปทุกระดบั 

6. การก าหนดเป้าหมาย    
   (Goal Setting) 

- อยู่ทีผู่บ้รหิารระดบัสงู ไม่ค่อยใหก้ลุ่ม 
  มสีว่นร่วม 

- กระตุน้กลุ่มเขา้มสีว่นรว่มในการ 
  ก าหนดเป้าหมายทุกระดบัและม ี
  ความเป็นไปไดส้งู 

7. การควบคุม   
   (Control) 

- ใชก้ารรวมศนูย ์เน้นการใชก้ฎเกณฑ ์ 
  บงัคบั ลงโทษ/ต าหน ิ

- กระจายทัว่องคก์าร เน้นการ 
  ควบคุมและการแกป้ญัหาดว้ย 
  ตนเอง 

8. เป้าหมายการท างาน  
   (Performance  
   Goals) 

- ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและผกูพนั 
  ต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์อง 
  องคก์ารค่อนขา้งน้อย 

- ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและเน้น 
  การพฒันาศกัยภาพทรพัยากร 
  มนุษยข์ององคก์ารอย่างจรงิจงั 

 
แหล่งท่ีมา:  Greenberg and Baron, 1997: 524.  
  

อย่างไรก็ตาม หากพจิารณาโครงสรา้งองค์การตามระบบการบญัชาการเหตุการณ์ (ICS) 
จากมติกิารวเิคราะหโ์ครงสรา้ง 3 ประการคอืความซบัซอ้น ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ 
เพื่อบ่งชีร้ปูแบบโครงสรา้งองคก์ารสามารถเปรยีบเทยีบในแต่ละมติ ิสรปุไดด้งัตารางที ่2.2   
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ตารางท่ี 2.2  เปรยีบเทยีบการจดัโครงสรา้งองคก์าร ICS ตามมติคิวามซบัซอ้นขององคก์ร  
                  ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ 
 

การจดัโครงสรา้งองคก์าร โครงสรา้งองคก์าร ICS 
1. มิติความซบัซ้อนขององคก์าร 
   1.1 ความแตกต่างเชงิระนาบ (Horizontal Differentiation) 
        1.1.1 ตามความเฉพาะเจาะจง (Specialization) 
                (1) ความเฉพาะเจาะจงเชงิหน้าที ่
                     (Functional Specialization) 

การแบ่งงานกนัท าของบคุลากรในสว่นต่างๆ ตาม
โครงสรา้ง  

                (2) ความเฉพาะเจาะจงเชงิสงัคม 
                    (Social Specialization) 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น (Technical Specialist) 

        1.1.2 ตามการจดักลุ่มงาน (Departmentalization) 
               (1) การจดักลุ่มตามหน้าที ่ การจดัโครงสรา้งองคก์าร  

1) ระดบับญัชาการ (ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์ฝา่ย
ความปลอดภยั และฝา่ยประสานงาน) 

2) ระดบัอ านวยการ ซึง่ประกอบดว้ยสว่นต่างๆ 
ตามหน้าที ่(สว่นวางแผน สว่นปฏบิตักิาร สว่น
สนบัสนุน สว่นบรหิารและการเงนิ) 

3) โครงสรา้งภายในของสว่นต่างๆ  
               (2) การจดักลุ่มตามผลผลติ  การจัดโครงสร้างส่วนปฏิบัติการตามกลุ่มภารกิจ

(Group)   
               (3) การจดักลุ่มงานแบบแมทรกิต ์ 
                    (Matrix Approach) 

การจดัโครงสรา้งสว่นปฏบิตักิารตามสาขา (Branch)   

               (4) การจดักลุ่มงานเป็นทมี  โครงสรา้งหน่วยปฏบิตักิาร (Unit) 
1) แบบขา้มสายงานเชงิหน้าที ่ 

            (Cross Functional Teams) 
1) ชุดปฏบิตักิารผสม (Strike Force) 
2) ชุดปฏบิตักิารทมี (Strike Team) 

2) แบบทมีถาวร  
                      (Permanent Team)  

3) ชุดปฏบิตักิารเดีย่ว (Single Resource)  

             (5) การจดักลุ่มงานแบบเครอืขา่ย  
                 (Network Approach) 

4) โครงสรา้งองคก์าร ICS ตาม ESFs  
5) โครงสรา้งหน่วยงาน (Unit) ในสงักดัสว่น 

(Sections)  
    1.2 ความแตกต่างเชงิระนาบตามแนวดิง่ (Vertical Differentiation) 
         (1) สายการบงัคบับญัชา (Chain of  
              Command) ขึน้อยู่กบัพืน้ฐานหลกัการ 
              ส าคญั 2 ประการ   
   

(1) สายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) 
ขึน้อยู่กบัพืน้ฐานหลกัการ 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

 

การจดัโครงสรา้งองคก์าร โครงสรา้งองคก์าร ICS 
1) เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of 

Command)   
2) หลกัสกาลา (Scalar Principle) 

สายบงัคบับญัชา:  
3) อ านาจหน้าที ่(Authority) 
4) ความรบัผดิชอบ (Responsibility) 

การมอบอ านาจหน้าที ่(Delegation) 

1) เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of  
Command) ภายใตร้ปูแบบการควบคุมสัง่การ     
      (1) แบบการบญัชาการเดีย่ว  
           (Single Command)   

  (2) การบญัชาการรว่ม (Unified Command)  
2) การด าเนินการอย่างมอือาชพี  
(Professionalism)  

(1) ความรบัผดิชอบ (Responsibility) 
(2) การจดัสง่ทรพัยากรไปฏบิตังิานตามที ่

รอ้งขอ (Dispatch/Deployment) 
          (2) ขอบเขตการควบคมุ  
               (Span of Control) 
              ตามหลกัการทางวชิาการไม่มกีารก าหนด
ว่าขอบเขตการควบคุมควรเป็นเท่าใด เพยีงชีใ้หเ้หน็
ว่าหากขอบเขตการควบคมุกวา้งลกัษณะโครงสรา้ง
องคก์ารจะแบนราบ (Flat Organization) ขณะทีห่าก
ขอบเขตการควบคมุแคบกจ็ะยิง่ท าใหเ้ป็นองคก์าร
แบบสงู (Tall Organization) นอกจากนี้ ยงัไม่
สามารถระบุไดว้่าองคก์ารแบบสงูหรอืแบบแบนอย่าง
ใดจะมปีระสทิธภิาพมากกว่ากนั (พชิาย รตันดลิก  
ณ ภูเกต็, 2552: 152-153) 

(2) ขอบเขตการควบคุม  
     (Span of Control) 
      ตามระบบ ICS ก าหนดขอบเขตการควบคุม
ส าหรบัการบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉินไวร้ะหว่าง  
3 - 7 โดยขอบเขตการควบคมุทีเ่หมาะสมทีส่ดุ  
คอื 5  

    1.3 ความแตกต่างเชงิพืน้ที ่(Spatial Differentiation) 
        ขยายความแตกต่างเชิงระนาบและแนวดิง่ไป
ยงัสาขาทีจ่ดัตัง้ตามพืน้ทีภู่มศิาสตร ์

การจดัโครงสรา้งสว่นปฏบิตักิาร (Operation 
Section) เป็น  

1) พืน้ที ่(Division) 
2) พืน้ทีแ่ละกลุ่มภารกจิ (Division and Group) 
3) สาขา (Branch) 

2. มิติความเป็นทางการ (Formalization) 
            มปีจัจยัก าหนดความเป็นทางการของ
โครงสรา้งองคก์าร ประกอบดว้ย   
   1) ลกัษณะของงานที่ด าเนินการ และความเป็น
วชิาชพี 
   2) ระดบัต าแหน่งภายในองคก์าร 
   3) ประเภทของงาน 

1. มกีารผสมผสานความเป็นทางการสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์บนพืน้ฐานของคุณลกัษณะพืน้ฐาน ของ
ระบบ ICS ทีส่ าคญัภายใตบ้รบิทสภาพแวดลอ้มที่
ตอ้งอาศยั Multi-disciplinary Approach ดงันี้ 
   1.1 การเป็นมาตรฐาน (Standardization) 
   1.2 การบญัชาการ (Command)  
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

 

การจดัโครงสรา้งองคก์าร โครงสรา้งองคก์าร ICS 
 1.3 การวางแผนและจดัโครงสรา้งองคก์าร  

         (Planning and Organization Structure) 
      แผนเผชญิเหตุ ดว้ยกระบวนการวางแผน 

Planning P 
 1.4 การด าเนินงานอย่างมอือาชพี 

(Professionalism) 
2. ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ(Standard Operating 
Procedures: SOPs) ค าอธบิายงาน (Job 
Description or Job Aids) 

 
ทัง้นี้ จากตารางการวเิคราะหม์ติโิครงสรา้งองคก์าร ICS ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็รปูแบบ

โครงสรา้งองคก์าร ICS ว่าเป็นโครงสรา้งองคก์ารที่มชีวีติคอืมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้ง และ
สามารถตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเป็นพลวตัรโดยเฉพาะอย่างยิง่สถานการณ์
ฉุกเฉินซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่แน่นอน และมคีวามซบัซ้อน ขณะเดยีวกนัโครงสร้างองค์การ ICS 
เป็นโครงสรา้งทีม่คีวามยดืหยุน่สงู รวมทัง้เป็นโครงสรา้งทีส่่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมทางความคดิ 
และการปฏบิตัิ การมสี่วนร่วม และกระจายอ านาจในการตดัสนิใจเป็นบนพื้นฐานของความมี
เหตุผล  

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จงึสามารถสรุปไดว้่า ผูบ้รหิารในระบบของการบรหิารสถานการณ์
ฉุกเฉินเรยีกที่ว่า “ผู้บญัชาการเหตุการณ์” จะต้องพจิารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์าร ICS ซึ่ง
ประกอบด้วยเครอืข่ายการบรหิารจดัการภยัพบิตัใิห้เหมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินซึ่งมีความไม่แน่นอน ซับซ้อน และเป็นพลวัตรบนฐานความคิดการบริหารตาม
สถานการณ์นัน่เอง 
 

2.3.2  แนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลอง 7-S Framework ของ McKinsey  
Waterman, Peter and Phillip (1980: 18) ได้น าเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัการประเมนิ

ประสทิธภิาพองค์การที่เรยีกว่า McKinsey 7-S Framework ขณะท างานเป็นที่ปรกึษาอยู่ใน
บรษิทั แมกแคนซยี ์ แอนด์ โค โดยไดร้บัการเผยแพร่เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1980 แนวคดินี้
ต้องการน าเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์การเกิดจากปจัจยัซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญั 7 
ประการทีม่คีวามสมัพนัธ์ (Interdependent Factors) สอดประสานกนั (Working in Harmony) 
ซึง่ประกอบดว้ยส่วนที่เรยีกว่าเป็น “Hard Elements”  และ Soft Elements” โดยส่วนทีเ่ป็น 
Hard Elements นัน้ ไดแ้ก่ กลยุทธ ์ โครงสรา้ง และระบบการท างาน ขณะที ่Soft Elements 
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ประกอบดว้ย การจดัสรรหรอืจดัหาก าลงัคน/บุคคลเขา้ท างาน ทกัษะ รูปแบบ และค่านิยมร่วม 
ทัง้นี้ สามารถสรปุสาระส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบดงักล่าว ไดด้งันี้  

1)  กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรบ์นพื้นฐานการ
ค านึงถงึการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยการพจิารณาวเิคราะห์จุด
แขง็ จุดอ่อน ขององค์การเพื่อน ามาก าหนดทศิทางการด าเนินงานขององค์การให้ประสบ
ผลส าเรจ็  

2)  โครงสรา้ง (Structure) เป็นการแสดงรปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ รวมถงึขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจ 
ของผูบ้รหิาร ตลอดจนการแบ่งโครงสรา้งไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3)  ระบบการท างาน (System) หมายถงึกระบวนการและล าดบัขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับซึ่งจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน 
(Accounting/Financial System) ระบบพสัดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology System) ระบบการตดิตาม/ประเมนิผล (Monitoring/Evaluation 
System) 

4)  การวางแผนทรพัยากรมนุษย์ (Staffing) หมายถงึ การก าหนดคุณลกัษณะ 
การคดัเลอืกและการจดัวางบุคลากรที่เหมาะสมที่มคีวามสามารถผลกัดนัให้องค์การสามารถ
ด าเนินการไปตามเป้าหมาย ทศิทางและกลยทุธท์ีก่ าหนดเอาไวไ้ด ้

5)  ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ (Skills) หมายถงึ ทกัษะในการปฏบิตังิานของ
ทรพัยากรบุคคล ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ดา้นหลกั คอื ทกัษะดา้นงานอาชพี (Occupational Skills) 
เป็นทกัษะทีจ่ะท าใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีไ่ด้ ตามหน้าที่ และลกัษณะ
งานทีร่บัผดิชอบบนพืน้ฐานการศกึษาหรอืไดร้บัการอบรมเพิม่เตมิ และทกัษะ ความถนัด หรอื
ความชาญฉลาดพเิศษ (Aptitudes and Special Talents) ซึง่เป็นความสามารถทีท่ าใหพ้นักงาน
นัน้ๆโดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลใหม้ผีลงานทีด่กีว่าและเจรญิก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานไดร้วดเรว็ 
ซึง่องคก์ารคงตอ้งมุง่เน้นในทัง้ 2 ความสามารถไปควบคู่กนั  

6)  รูปแบบการบรหิารจดัการ (Style) หมายถงึแบบแผนพฤติกรรมในการ
ปฏบิตัิงานของผู้บรหิาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน
องคก์ารเช่น การสัง่การ การควบคุม การจงูใจ ซึง่สะทอ้นถงึวฒันธรรมองคก์าร ทัง้นี้ ความเป็น
ผูน้ าขององคก์ารจะมบีทบาททีส่ าคญัต่อความส าเรจ็หรอืลม้เหลวขององคก์าร  

7)  ค่านิยมร่วม (Shared Value) หมายถงึ ค่านิยมและบรรทดัฐานทีย่ดึถอื
ร่วมกนัระหว่างคนในองค์การ และเป็นรากฐานของระบบการบรหิาร และวธิกีารปฏบิตัขิอง
บุคลากรและผูบ้รหิารภายในองคก์าร หรอืเรยีกว่า “วฒันธรรมองค์การ” และหากค่านิยมและ
ความเชื่อไดถู้กยอมรบัทัว่ทัง้องคก์ารและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านัน้แลว้องคก์ารกจ็ะมี
วฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 
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ภาพท่ี 2.19  แบบจ าลองของ McKinsey 7-S Framework 
แหล่งท่ีมา:  Waterman, Peter and Phillip, 1980: 18. 
 
 

2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  

จากแนวคดิการจดัการภาวะฉุกเฉิน/ภยัพบิตั ิการบรหิารแบบเครอืข่าย รวมทัง้กรอบ
แนวคดิ และทฤษฎอีงค์การ และการจดัการดงักล่าวขา้งต้น ผู้ศกึษาได้คน้คว้างานศกึษาวจิยัที่
เกีย่วขอ้งทีส่ าคญัโดยสรปุ ดงันี้  

Moa and Pathranarakul (2006: 396-411) ได้ศกึษาแนวทางการบูรณาการในการ
จดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัทิี่มปีระสทิธภิาพในมุมมองของการบรหิารงานภาครฐั รวมถงึระบุ
ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในการจดัการโครงการของภาครฐัในการจดัการภยัพบิตัขิองประเทศไทย 
โดยใชเ้หตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นกรณีศกึษาภายใต้กรอบแนวคดิการบรหิาร
โครงการ (Project Management) ทัง้น้ี จากการศกึษาพบว่าปญัหาในการจดัการภยัพบิตัขิอง
ประเทศไทยทีส่ าคญั  ไดแ้ก่ขาดแผนหลกัในการบรหิารจดัการภยัพบิตัซิึง่มสีาระส าคญัเกี่ยวขอ้ง
กบัการพยากรณ์/การคาดการณ์ล่วงหน้า การเตอืนภยั การบรรเทาทุกข ์การเตรยีมความพรอ้ม 
การมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแก่หน่วยงานภาครฐัทีข่าดความชดัเจน การประสานความ
รว่มมอืระหว่างหน่วยงานในหลายระดบัทีข่าดประสทิธภิาพ ตลอดจน การขาดการส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของท้องถิน่ และองค์การไม่แสวงหาก าไรระหว่างประเทศ การขาดการส่งเสรมิและให้
ความรูเ้กีย่วกบัสนึามใินชุมชน รวมทัง้ระบบการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารจดัการ
ภยัพบิตัิมปีระสทิธภิาพจงึได้เสนอแนวทางการบูรณาการ ในการจดัการภยัพบิตัิที่ครอบคลุม
ยุทธศาสตรเ์ชงิรุกและเชงิรบั (Proactive and Reactive Strategies) มาปรบัใชใ้นการจดัการ   



83 

สาธารณภยั ซึ่งมปีจัจยัแห่งความส าเรจ็ในการจดัการภยัพบิตัิตามแนวทางการบูรณาการเชงิรุก
ดงักล่าว 10 ประการ ประกอบด้วย 1) การจดัโครงสร้างองค์การในการบรหิารจดัการที่มี
ประสทิธภิาพ 2) การประสานงานและความร่วมมอื โดยการศกึษาพบการประสานความร่วมมอื
ในผู้มสี่วนไดเ้สยีหลกั 5 ระดบั กล่าวคอืระหว่างประเทศ ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค ระดบัองค์การ 
และระดบัโครงการ 3) ระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 4) ระบบการจดัการและแลกเปลี่ยนขอ้มลูทีม่ ี
ประสทิธภิาพระหว่างผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 5) สมรรถนะของผูจ้ดัการและเจา้หน้าที ่6) การมสี่วนร่วม
ของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและผู้ได้รบัผลประโยชน์ 7) กลไกในการสื่อสารและความร่วมมอื
โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ในการร่วมมอืกนัท างานบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ างผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 8) เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้ผูกมดัทีช่ดัเจนซึง่เป็นทีย่อมรบัร่วมกนัระหว่างผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง โดยจากการศกึษาพบว่าเป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็ที่ส าคญัมากทีสุ่ด 9) การจดัการ
ดา้นโลจสิตกิ/ส่วนสนับสนุน ทีม่ปีระสทิธภิาพ และ 10) การวางแผนจดัสรรและการเคลื่อนยา้ย
ทรพัยากร  

Manuta, Khrutmung, Huaisai and Lebel (2006: 10-21) ไดศ้กึษาขดีความสามารถ
ของหน่วยงานของประเทศไทยในการจดัการความเสี่ยงจากภยัพิบตัิที่เกิดจากอุทกภยั ซึ่ง
การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งท าความเข้าใจและการด าเนินการตามกลไกนโยบาย กฎหมาย 
โครงการ รวมถึงขัน้ตอนการท างานในการจดัการอุทกภยั และความเสี่ยงภยัพิบตัิที่เกิดจาก
อุทกภยั ตลอดจน ตรวจสอบขดีความสามารถในการประสานและเคลื่อนยา้ยทรพัยากร ตดิตาม
ก ากบัดแูลหน่วยงานทัง้ระดบัชาติจนกระทัง่ระดบัทอ้งถิน่ ทัง้นี้ โดยใชว้ธิกีารศกึษาแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน กล่าวคอืศกึษาเอกสาร และสมัภาษณ์ เพื่อทราบพฒันาการความเปลี่ยนแปลงเชงิสถาบนัที่
เกี่ยวข้อง และประเมนิขดีความสามารถของหน่วยงาน และใช้วิธีการสงัเกต อภิปรายกลุ่ม 
สมัภาษณ์ รวมทัง้ทบทวนเอกสาร ในกรณีศกึษา 3 พื้นที่ภายหลงัเหตุการณ์อุทกภยัเพื่อท า
ความเขา้ใจการท างานของหน่วยงานต่างๆ ประกอบดว้ย อ.อมก๋อย  จ.เชยีงใหม่ อ.สารภ ีและอ.
เมอืง จ.เชยีงใหม่ และ อ.เสนา และ อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา  ซึ่งการศกึษาพบ
การเปลีย่นแปลงในเชงิสถาบนัของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัการภยัพบิตัอุิทกภยัโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาทุกข์ และการจดัการภาวะฉุกเฉิน ด้วยการ  ตัง้
คณะกรรมการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัอุิทกภยัขึน้ในช่วงมรสุมในพื้นที่เสี่ยงอุทกภยั รวมถงึเริม่มี    
ความพยายามให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย 
นอกจากน้ี การศึกษายงัพบว่าปญัหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ส่งผลต่อ
มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบนั ้นให้เป็นไปโดยแยกส่วน อันผลเนื่ องมาจาก
โครงสรา้งการจดัองคก์ารตามสายบงัคบับญัชาภายใต้กระทรวง ทบวง กรม ซึง่ Manuta et al. 
(2006: 17) เสนอว่าการประสานงานแบบไขว ้(Cross Scale Coordination) ระหว่างหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจดัการภัยพิบัติอุทกภัย ทัง้น้ี ปญัหาในการ
ประสานงานเริ่มต้นขึ้นจากการแข่งขันกันในระดับสูงของกระทรวง นอกจากนี้  การไร้
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ประสทิธภิาพเนื่องจากขาดการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตั ิและความโปร่งใส โดยเฉพาะ
ในการบรรเทาทุกข์ ขณะเดยีวกนัยงัขาดการทบทวนและประเมนิผลในกระบวนการวางแผน
จดัการปญัหา ขณะที่ การเคลื่อนไหวทางสงัคมอาจมคีวามจ าเป็นในการแสดงบทบาทในสงัคม
เพื่อลดความเสีย่งภยัพบิตัอุิทกภยั  

Kapucu (2006a: 205-220) ไดศ้กึษาปญัหาในการสรา้งความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัและองคก์ารไมแ่สวงหาก าไร (Non Profit Organizations) ตลอดจนปจัจยัเสรมิทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ และปจัจยัที่เป็นอุปสรรคของภาคคีวามร่วมมอืระหว่างรฐัและองค์การไม่แสวงหา
ก าไร (Public-nonprofit Partnerships) ในภารกจิการจดัการภาวะฉุกเฉินของภาครฐับนพืน้ฐาน
ของแนวคดิทุนทางสงัคม ทฤษฎเีครอืข่าย และแนวคดิความร่วมมอืขององค์การ โดยใช้แนว
ทางการวเิคราะหเ์ครอืข่ายเพื่อประเมนิความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในมติิ
ของความเขม้แขง็ ทศิทางความสมัพนัธ ์และความเขม้ขน้ของความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในการปฏบิตักิารตอบโตเ้หตุฉุกเฉินการก่อการรา้ยโจมตตีกึ World Trade Center เมื่อ
วนัที ่11 ธนัวาคม ค.ศ. 2001 โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากรายงานข่าว รายงานสถานการณ์ 
การสมัภาษณ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ จากการศกึษาพบว่าการปฏบิตักิารในภาวะ
ฉุกเฉินเกดิขึน้ภายใต้ความเชื่อมโยงของเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึง่ต้องพึ่งพาอาศยั
ซึ่งกนัและกนัในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน การตอบโต้ที่มปีระสทิธภิาพขึน้อยู่กบัความรวดเรว็ 
(Speed) ความยดืหยุ่น (Flexibility) และความสร้างสรรค์ (Creativity) ดงันัน้ ปจัจยัส าคญัส าหรบั
องค์การต่างๆ ในภาวะฉุกเฉินจงึอยู่ที่การสื่อสาร (Communication) ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกบั
ส่วนต่างๆ ในองคก์ารเดยีวกนั (Intra Organizational) หรอืการสื่อสารระหว่างองค์การ (Inter 
Organizational) ซึ่งความเข้มข้นของการสื่อสารสะท้อนให้เห็นการประสานงานภายในและ
ระหว่างองคก์ร นอกจากนี้ ประสทิธภิาพของการไหลเวยีนขอ้มลูระหว่างองคก์ารกม็คีวามส าคญั
อย่างยิง่ในสภาพแวดล้อมภยัพบิตั ิโดยการสื่อสารขอ้มูลระหว่างหน่วยงานที่เกดิขึน้จากการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งย่อมส่งผลต่อการตดัสนิใจด าเนินการตอบโต้ต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน ด้วยเหตุนี้ การปรบัปรุงการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งมี
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ตกต่างกนัจงึมคีวามส าคญัต่อหน่วยงานภาครฐัเป็นล าดบัแรก เนื่องจาก
การจดัการภาวะฉุกเฉินจ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานและสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการประสานกจิกรรมภายในและ
ขา้มหน่วยงาน กล่าวโดยสรุป การสื่อสารเกี่ยวกบัแผน และการปฏบิตัทิี่มคีวามถูกต้อง เชื่อถอื
ได ้ตรงเวลา บนพืน้ฐานของความไวเ้นื้อเชื่อใจส่งผลต่อการประสานความร่วมมอืของภาคคีวาม
รว่มมอืระหว่างรฐัและองคก์ารไมแ่สวงหาก าไรในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน  

Greiving et al. (2012: 1085-1106) ไดศ้กึษาตวัแสดงและนโยบายในการจดัการภยั
พบิตัทิี่มุ่งเน้นผลผลติเป็นหลกั (Output Oriented Management Approach) โดยใช้วธิกีาร
จดัท าขอ้ตกลงในวตัถุประสงคร์ว่มกนั (Agreement on Objectives) และใหค้วามส าคญักบัความ
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รว่มมอืและกระบวนการตดัสนิใจ ทัง้นี้ การศกึษาดงักล่าวมขีอบเขตการศกึษาเฉพาะภยัพบิตั ิ2 
ภยัในบรบิทของหน่วยงานในประเทศต่างๆ 3 แห่ง ประกอบด้วย เหตุน ้าท่วมฉับพลนั เมอืง 
Dortmund ประเทศเยอรมนี เหตุไฟป่า ภาคตะวนัออกของ Atica ประเทศกรซี และภูมภิาค 
Lazio ในประเทศอิตาลี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการก าหนดข้อตกลงในวตัถุประสงค์ร่วมกัน
สามารถลดความเสีย่งจากภยัพบิตัไิดเ้นื่องจากไดน้ าเอาผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในวงจรภยัพบิตัทิัง้หมดมา
ร่วมกนั และพฒันาความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ขณะเดยีวกนัมาตรการที่เป็นทางเลอืกถูก
น าไปใชใ้นการก ากบัตดิตามผลการด าเนินงานไดท้ัง้กระบวนการ นอกจากนี้ การใช ้Road Map 
มปีระโยชน์อยา่งยิง่ในการด าเนินกระบวนการเพื่อจดัท าขอ้ตกลงรว่มกนั แต่อย่างไรกต็าม ความ
เต็มใจ (Willingness) ในการร่วมก าหนดข้อตกร่วมกนัระหว่างหน่วยงานเป็นประเดน็ส าคญัที่
ตอ้งค านึงถงึ 

Hwang and Moon (2008) ไดศ้กึษาพฒันาการของการวจิยัเกี่ยวกบัเครอืข่ายในการ
บรหิารรฐักจิและนโยบายสาธารณะ โดยพยายามชีใ้หเ้หน็ในเชงิประจกัษ์ว่าค าว่า “เครอืข่าย”  ถูก
น ามาใชใ้นการบรหิารรฐักจิและนโยบายสาธารณะอย่างไร ทัง้น้ี เป้าหมายของการศกึษาน้ี เพื่อ
ตอบค าถามของ Rethemeyer (2005 อ้างถงึใน Hwang and Moon, 2008: 1) ทีเ่รยีกรอ้งใหม้ี
การศกึษาการจดัการเครอืขา่ยเชงิประจกัษ์ ขณะเดยีวกนักเ็พื่อท าความเขา้ใจ และใชร้ะเบยีบวธิี
ดา้นการบรหิารรฐักจิในการวเิคราะหเ์ครอืข่าย โดยการศกึษานี้เกบ็ขอ้มลูจาก Social Science 
Citation Index และวเิคราะห์ข้อมูลโดยอาศยัการวเิคราะห์เครอืข่ายทางสงัคมโดย ORA 
Software Package ในการน าเสนอความเชื่อมโยง Article to Article Citation ซึง่จากการศกึษา
พบว่าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัเครอืข่ายในทางวชิาการเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในสาขาสงัคมศาสตร ์
โดยมกีารวเิคราะหเ์ครอืขา่ยเพิม่ขึน้ในศาสตรก์ารบรกิารรฐักจิและนโยบายสาธารณะ และเมื่อจดั
กลุ่มของงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเครอืข่ายด้วยเทคนิคการวเิคราะห์เครอืข่ายโดยใช้ Centrality 
เป็นเกณฑ์จะพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับเครอืข่ายในการบรหิารรฐักิจและนโยบายสาธารณะ
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกั กล่าวคอื กลุ่มงานวจิยัของ O’Tool’s กลุ่มงานวจิยัของ 
Provan, Milward และ Argranoff and McGuire ขณะทีอ่กีสองกลุ่มไม่สามารถทีจ่ะแสดงโดย 
Node ของกลุ่มงานวจิยั ที่ชี้ให้เหน็ความเป็นศูนยก์ลาง (Centrality) ของงานวจิยัในกลุ่ม
งานวจิยันัน้ๆ ได ้ขณะทีเ่มื่อพจิารณาถงึความถี่ (Frequency) ในการใชค้ าส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
เครอืข่ายในงานศกึษาวจิยัมคี าส าคญัเกี่ยวข้องกบัเครอืข่ายเรยีงตามล าดบัจากมากไปน้อย 5 
อนัดบัแรกจะพบค าว่า เครอืข่ายนโยบาย  (Policy Network) มกีารอ้างองิมากทีสุ่ด รองลงมา
เป็น ธรรมาภบิาล (Governance) ภาค/ีแนวร่วม (Partnership) ความร่วมมอื (Collaboration) 
และ การจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในมติิ
ความหมายของเครอืข่ายด้วยเกณฑ์ความเป็นศูนย์กลาง (Centrality) จะพบว่าในงานวิจยั
ชีใ้หเ้หน็ความหมายของเครอืข่ายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กล่าวคอืกลุ่มทีห่นึ่งมุ่งเน้นเรื่องธรรมาภบิาล 
ภาค ีและความร่วมมอื งานวจิยัในกลุ่มนี้มุ่งศึกษา Collaborative Governance และ Inter 



86 

Organizational Partnership เป็นส าคญั กลุ่มที่สอง มุ่งเน้นการบรหิารจดัการ (Management) 
ผลการปฏิบตัิงาน (Performance) การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) การท า
สญัญา (Contracting) การจดัการเครอืข่าย (Network Management) และโครงสรา้งเครอืข่าย 
(Network Structure) ซึ่งความสนใจของงานวจิยันักวชิาการกลุ่มนี้ให้ความส าคญักบัผลการ
ด าเนินงานและประสทิธผิลในการบรหิารจดัการโดยเครอืข่าย และกลุ่มที่สาม มุ่งเน้นเครอืข่าย
นโยบาย (Policy) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change) การก าหนดนโยบาย (Policy 
Making) และความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ซึ่งจุดยนืของนักวชิาการกลุ่มนี้จะให้ความส าคญักบั
จุดยนืเครอืข่ายนโยบายเป็นส าคญั แต่อย่างไรก็ตาม การศกึษาของ Hwang and Moon มี
ข้อจ ากดัส าคญัคอืข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิา และเป็น
งานวิจยัที่ตีพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเท่านัน้  ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลดงักล่าวจงึมไิด้ครอบคลุมงาน
วชิาการในภาพรวมของโลก 

Karger et al. (2012) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบบทบาทของรฐับาลและหน่วยงานอาสาสมคัร
ในการตอบโตต่้อสถานการณ์ภยัพบิตัโิดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งการใหค้วามช่วยเหลอื การสรา้ง
และโยกยา้ย และการพฒันาต่างๆ โดยใชส้ถานการณ์พายุเฮอรเิคนแคทรนิา เมอืงนิวออรล์นี 
ประเทศสหร้ฐอเมริกา และสถานการณ์ไฟป่าในเขตวิคเตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็น
กรณศีกึษา ทัง้นี้ จากการศกึษาพบว่า ภยัพบิตัทิัง้สองเหตุการณ์ถงึแมเ้กดิจากสาเหตุทีแ่ตกต่าง
กนั แต่ในมมุมองของนโยบายสาธารณะนัน้เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ยากทีจ่ะคาดการณ์ 
รวมทัง้มคีวามรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน (Unprecedented Scale) และเกนิกว่าที่จะ
รบัมอืดว้ยขดีความสามารถทีม่อียู ่ถงึแมจ้ะมสีญัญาณที่ชดัเจนถงึภยัพบิตัริา้ยแรงจะเกดิขึน้กต็าม 
นอกจากนี้ ยงัพบว่าการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ทัง้ในระดบัชาติและมลรฐันัน้ขาดความระเอียด
รอบคอบในการบรรเทาทุกข์อย่างชดัเจน ส่งผลให้ภาครฐัไม่สามารถรบัมือกับเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ขณะที่อาสาสมคัรหรอืองคก์ารการกุศลมบีทบาทส าคญัที่มสี่วน
ช่วยในการจดัการภาวะฉุกเฉิน ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้บัผลกระทบไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
โดยในกรณพีายเุฮอรเิคนแคทรนิา จะพบว่า  Faith-Based Organizations (FBOs) มบีทบาทใน
การตอบโต้กบัสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทัง้ๆ ที่องค์การหลายองค์การดงักล่าวมไิด้ถูกระบุไว้ใน
แผนการตอบโต้ของทางราชการ รวมทัง้องค์การดงักล่าวไม่ได้มปีระสบการณ์ในการบรรเทา
ทุกข์อันเกิดจากภยัรูปแบบนี้  แต่กระนัน้ FBOs มีการด าเนินการโดยอาศัยภาคีเครอืข่าย 
(Network) ในการสนับสนุนการจดัการภยัพิบตัิ โดยได้เริม่ด าเนินการตัง้แต่ก่อนที่หน่วยงาน
ภาครฐัจะมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ อาท ิการเตรยีมการช่วยเหลอืและอพยพ การจดัตัง้ศูนย์
พกัพงิ การบรกิารด้านสุขอนามยั จงึกล่าวได้ว่า FBOs มบีทบาทในฐานะ First Responder 
อย่างแท้จรงิหลงัจากเกดิเหตุการณ์ นอกจากนี้ อาสาสมคัร FBOs ยงัมบีทบาทส าคญัในการ
ฟ้ืนฟู อาทิ การท าความสะอาดพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบ และการฟ้ืนฟูโรงเรยีนที่ได้รบัความ
เสยีหาย ทัง้นี้ จุดแขง็ซึง่เป็นขอ้ดขีอง FBOs กค็อื FBOs สามารถทีจ่ะอุดช่องว่างในการช่วยเหลอื
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เบือ้งต้นในเวลาก่อนทีค่วามช่วยเหลอืจากภาครฐัจะเขา้ถงึ อย่างไรกต็าม จุดอ่อนของ FBOs ที่
ส าคญัคอืความเป็นเครอืข่ายอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Network) ภายใต้โครงสรา้งการ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ท าให ้FBOs ไม่สามารถเขา้ถงึงบประมาณ การสื่อสาร และการสนับสนุน
อื่นๆ จากภาครฐั ขณะเดยีวกนั การขาดความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างานดา้นเหตุฉุกเฉิน
อาจส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิาร หรอือาจเป็นอนัตรายต่อผูป้ระสบภยัได ้และนอกจาก FBOs แลว้
ยังมีองค์การ และอาสาสมัครระดับรากหญ้าที่เข้าร่วมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือใน
เหตุการณ์เฮอรเิคนแคทรนิาอกีหลายองคก์าร อาท ิCommon Ground Relief, Katrina Help 
Austin, Project Town Angel, Katrina Krewe และ St. Bernard Project เป็นตน้  

ส าหรบักรณีไฟป่าครัง้ร้ายแรงที่สุดในประวตัิศาสตร์ของประเทศออสเตรเลยีซึ่งเป็น 
ทีรู่จ้กัภายหลงัในชื่อเหตุการณ์ว่า “Black Saturday” พบว่ามกีารระดมทรพัยากรและบุคลากร
จากทัว่ทัง้ประเทศเข้ามาตอบโต้ ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยั ขณะเกิด
เหตุการณ์สถานีวทิยุทอ้งถิน่ เช่น Australian Broadcast Cooperation (ABC) มบีทบาทในการ
เป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารอย่างแทจ้รงิ (Virtual Town Square) 
ขณะทีน่ักขีม่า้ทัง้จากแคนาดา องักฤษ และประเทศยุโรปรวมตวักนัสนับสนุนทางการเงนิ และ
จดัให้มคีลงัอาหาร ส่วน The National Farmer Federation (NFF) รวมกนัต่อสายความ
ช่วยเหลอืจากชาวนาทัว่ประเทศเพื่อใหก้ารสนับสนุนเรื่องอาหารสตัว์และการฟ้ืนฟูพืน้ทีไ่ร่สวน
ใหม่ ซุปเปอรม์ารเ์กตหลายแห่งมบีทบาทในการเป็นศูนยจ์ดัหาอาหารและน ้าดื่ม เป็นต้น และ
ภายหลังจากเหตุการณ์มีการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูชุมชนที่ได้ร ับ
ผลกระทบในระยะยาวโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยรฐับาลได้จดัตัง้ Victorian 
Bushfire Reconstruction and Recovery Authority (VBRRA) มหีน้าทีเ่ป็นหน่วยประสานงาน 
ด าเนินการร่วมกบัชุมชน ภาคธุรกจิ ท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ เพื่อฟ้ืนฟูชุมชนที่
ได้รบัผลกระทบ ขณะเดยีวกนัมลรฐั Victoria โดยความร่วมมอืกบัเครอืจกัรภพและกาชาด
ประเทศออสเตรเลยีไดต้ัง้กองทุน Victorian Bushfire Appeal Fund (VBAF) เพื่อประสานความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิที่หลัง่ไหลมาจากภาคต่างๆ ของออสเตรเลยีและนานาชาติ นอกจากนี้ 
VBRF ยงัได้ตัง้ศูนยใ์หบ้รกิารชุมชน (Community Service Hub) เพื่อเป็นจุดบรกิารเบด็เสรจ็ 
(One Stop Shop) ในการใหบ้รกิารแก่ประชาชนผูป้ระสบภยัทัง้ในดา้นการเงนิ ทีอ่ยู่อาศยั ทีป่รกึษา 
ฯลฯ ขณะเดยีวกนั ยงัมกีจิกรรมรเิริม่โดยการสนับสนุนจาก VBRF และ VBRRA อาท ิWoman’s 
Bush to Beach Retreats ซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่งเสรมิภาวะผู้น า และสรา้งรายได้ใหแ้ก่กลุ่มสตร ี
โครงการท าความสะอาดพื้นที่และวตัถุอนัตราย จากที่กล่าวมาขา้งต้น สะท้อนให้เหน็บทบาท
ความรว่มมอืของภาครฐั และชุมชนในการตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีศกึษาทัง้สองได้
อยา่งชดัเจน 

Bonye and Godfred (2011: 204-218) ศกึษากลไกในการจดัการภยัพบิตัใินพืน้ทีข่อง 
Builsa and Sisala Districts ทางตอนเหนือของประเทศ Ghana โดยการเกบ็ขอ้มลู สนทนากลุ่ม 



88 

สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคญั การแจกแบบสอบถาม รวมทัง้การท าแผนที่ชุมชน ตลอดจนการ
วเิคราะห์แนวโน้ม และวเิคราะหข์อ้มูลด้วยวธิเีชงิปรมิาณและคุณภาพ ซึ่งจากการศกึษาพบว่า 
ชุมชนชนบทมีองค์ความรู้ที่เป็นภูมปิญัญาในการพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ที่มี
บทบาทส าคญัในการพยากรณ์คอื Tindana (Rainmaker and Earth Priest) ส าหรบัภยัพบิตัทิี่
เกดิขึน้เป็นประจ าในพื้นที่ศกึษาเรยีงล าดบัตามความส าคญัจากมากไปหาน้อยได้แก่ ความหวิ
โหย อุทกภยั การระบาดของโรคระบาดสตัว์และโรคตดิต่อในมนุษย ์ไฟป่า ภยัแลง้ และการกดั
กร่อนของหน้าดิน ทัง้นี้ กลไกในการจดัการภยันัน้พบว่าชุมชนสามารถจดัการกบัภยัพิบตัิที่
เกดิขึน้โดยชุมชน (Self Reliance) ดว้ยความสามคัคขีองครวัเรอืนและเครอืข่ายทางสงัคมทีไ่ม่
เป็นทางการซึง่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความสมัพนัธเ์ครอืญาต ิเพื่อนบ้าน สมาชกิของกลุ่มต่างๆ 
เพื่อน และศาสนา โดยจากการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่าแหล่งแรกทีส่นับสนุนการช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์
เมือ่เกดิภยัพบิตัคิอืสถาบนัและสมาชกิในชุมชน และเครอืข่ายทอ้งถิน่ ซึง่มปีระสทิธภิาพในระยะ
ยาวมากกว่าความช่วยเหลอืจากภายนอก นอกจากนี้  Bonye and Godfred (2011) ยงัไดใ้ห้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยันี้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพยากรณ์ไม่สามารถ
น ามาใชแ้ทนวถิดีัง้เดมิของชุมชน แต่ควรพยายามบรูณาการองคค์วามรูท้ ัง้สองส่วน และส่งเสรมิ
ให้ชุมชนเข้าใจสาเหตุของภัยพิบัติ รวมทัง้พัฒนากลไกในการป้องกันและ ลดผลกระทบ 
นอกจากนี้ ควรปรบัเปลีย่นแนวทางการปฏบิตักิารบรรเทาทุกขด์า้นมนุษยธ์รรมทีมุ่่งด าเนินการ
ภายใต้แนวคดิที่จะฟ้ืนฟูให้กลบัสู่สภาพเดมิแต่เพยีงอย่างเดยีว ไปสู่การให้ความส าคญัในเรื่อง
สาเหตุของความเสีย่ง/ล่อแหลม เพื่อทีจ่ะลดผลกระทบจากภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ 

Vasavada (2013: 363-382) ได้ศกึษาเครอืข่ายการจดัการภยัพบิตัใินรฐั Gujarat
ประเทศอินเดยีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสรา้งของเครอืข่ายการจดัการภยัพบิตัิ และ
แสวงหาปจัจยัส าคญัซึ่งส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของรูปแบบการบรหิารแบบเครอืข่ายการ
จดัการภยัพบิตัใินระยะฟ้ืนฟู (Recovery Phase) โดยใชแ้นวคดิการบรหิารงานแบบเครอืข่าย
และทฤษฎพีึง่พาทรพัยากร (Resource Dependency Theory) เป็นกรอบในการศกึษา ส าหรบั
วธิกีารศึกษาใช้วธิกีารศึกษาเชงิปรมิาณและคุณภาพโดยการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลจาก
การเทคนิคการวเิคราะห์โครงสรา้งทางสงัคม (Social Network Analysis) ประกอบกบัการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ทัง้นี้  ผลการศึกษาพบว่าเครือข่ายการจัดการภัย พิบัติ
ประกอบดว้ย หน่วยงานสนบัสนุนการเงนิระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครฐั เอกชน องคก์ารไม่
แสวงหาก าไร และสถาบนัการศกึษา ส าหรบัปจัจยัซึ่งส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของรูปแบบ
การบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัใินระยะฟ้ืนฟู ประกอบด้วย ความไวเ้นื้อเชื่อใจ 
(Trust) ภายในองค์การในเครอืข่าย จ านวนผู้มสี่วนร่วมในเครอืข่ายไม่มากหรอืน้อยเกินไป 
ระดบัความเหน็พ้องในเป้าหมายของเครอืข่ายอยู่ระดบักลางถงึสูง (Moderate to High) และ
ระดบัสมรรถนะของเครอืขา่ยปานกลาง   
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Eisenmath, Cordasco, Asch, Golden and Glik (2007: 109-115) ไดศ้กึษาประสบการณ์
ผู้อพยพจากเหตุการณ์เฮอรเิคนแคทรนิา เพื่อท าความเขา้ใจปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
อพยพของคนยากจนในชนกลุ่มน้อยซึ่งได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างร้ายแรง โดยใช้
การศึกษาเชงิคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวธิกีารสมัภาษณ์ ผู้อพยพจ านวน 58 รายในศูนย์อพยพ 
Houston และใชท้ฤษฎฐีานรากในการวเิคราะห์ขอ้มลู ทัง้นี้ การศกึษาพบว่าผูอ้พยพส่วนใหญ่
เป็นชาวอเมรกินัเชือ้สายแอฟรกินัซึง่มาจาก New Orlean และเป็นผูม้รีายได้น้อย โดยปจัจยั
ส าคญัในการตดัสนิใจอพยพประกอบด้วย ความสมัพนัธ์ของครอบครวั เพื่อน และชุมชน การ
คมนาคม การเข้าถึงศูนย์พักพิง และการรับรู้ข่าวสารการอพยพ ดังนัน้ การศึกษาของ 
Eisenmath และคณะ จงึเสนอใหแ้ผนการจดัการภยัพบิตัคิวรใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดงักล่าว
ใหแ้ก่ชนกลุ่มน้อยดว้ย 

วริุญา แก้วสมบูรณ์ (2556: 1-167) ไดศ้กึษาบทบาทของภาคประชาสงัคมในการมสี่วน
ร่วมในการจดัการน ้าท่วม พ.ศ. 2554 ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบุร ีโดยมวีตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อศึกษาพฒันาการการก่อเกดิ ลกัษณะของบทบาท และ
รูปแบบปฏสิมัพนัธ์กบัรฐัของภาคประชาสงัคม รวมทัง้ศึกษาปฏสิมัพนัธ์ภาคประชาสงัคมกบั
เทศบาลนครปากเกรด็และตวัแสดงทางสงัคมการเมอืงอื่นๆ ในการแก้ไขและจดัการปญัหาน ้า
ท่วมปี 2554 ซึ่งผลการศกึษาพบความส าเรจ็ของการจดัการน ้าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครปาก
เกรด็เกดิมาจากการพฒันาของภาคประชาสงัคมที่มคีวามเขม้แขง็ ภายใต้เงื่อนไขการของการ
ปฏริปูทางทางเมอืง และการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยผลส าเรจ็เกดิ
จากการเปิดโอกาส และเหน็ความส าคญัในบทบาทการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนทุกขัน้ตอน
ของเทศบาลนครปากเกรด็ในการก าหนด “แผนฉุกเฉินเพื่อป้องกนัน ้าท่วมในเขตเทศบาลนคร
ปากเกรด็ปี 54” หรอืที่เรยีกกนัว่า “นครปากเกรด็โมเดล” โดยพบภาคประชาสงัคมที่เขา้ไปมี
ส่วนร่วมทัง้ภาคประชาสงัคมที่จดัตัง้ขึ้นโดยรฐัหรอืรฐัให้การรบัรองการจดัตัง้ และภาคประชา
สงัคมที่มกีารจดัตัง้ขึ้นโดยตนเอง ทัง้นี้ แผนฉุกเฉินดงักล่าวได้มกี าหนดภารกิจหลกัในการ
จดัการแก้ไขปญัหาน ้าท่วมโดยอาศยัการแบ่งมอบภารกจิให้ภาคประชาสงัคมดงักล่าวเขา้มามี
ส่วนร่วมใน 8 ภารกจิ ประกอบดว้ย 1) หน่วยเฝ้าระวงั ตรวจสอบและแก้ไขสถานการณ์ 24 
ชัว่โมง 2) หน่วยประชาสมัพนัธป์ระสานแจง้เตอืนโดยคนในพืน้ที ่3) หน่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทัง้
ในและนอกสถานที่ 4) หน่วยบรรเทาทุกข ์ฟ้ืนฟูจติใจและสุขภาพบ้านเรอืน 5) ศูนยฟ้ื์นฟู
ผูป้ระสบภยั พกัปลอดภยั ห่างไกลน ้า 6) หน่วยประเมนิสถานการณ์แก้ไขเฉพาะหน้ากรณีน ้ามา
ฉุกเฉิน 7) หน่วยส่วนรว่มชุมชน แรงเสรมิหลกัเฝ้าระวงั 8) หน่วยตดิตามประเมนิสถานการณ์น ้า
วนัต่อวนั อยา่งไรกต็าม งานวจิยัน้ียงัสะทอ้นใหเ้หน็ตวัชีว้ดัในการดงึภาคประชาชนเขา้มามสี่วน
ร่วมในการจดัการแก้ไขปญัหาน ้าท่วมดงักล่าวว่าขึ้นอยู่กบั 1) ช่องทางและสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ ์2) ผูน้ า การจงูใจ การสรา้งสายสมัพนัธแ์ละความเชื่อมัน่ 3) การกระจายอ านาจ
ของภาครฐัใหภ้าคประชาสงัคมมสี่วนรว่ม และ 4) จติส านึกของภาคประชาสงัคม 
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2.5  แนวคิดน าการศึกษา (Core Concept) 
   

จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารทางวชิาการ ตลอดจนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัประเดน็การวจิยัซึ่งประกอบดว้ย แนวคดิการจดัการภาวะฉุกเฉิน/ภยัพบิตั ิแนวคดิเกี่ยวกบั
เครอืข่ายและการบรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Eggers (2004) แนวคดิทฤษฎี
องค์การและการจดัการซึ่ง ได้แก่ ทฤษฎีการบรหิารตามสถานการณ์ (Contingency Theory) 
ทฤษฎโีครงสรา้งตามสถานการณ์ (Structural Contingency Theory) และแนวคดิประสทิธผิลการ
ด าเนินงานขององคก์ารตามแบบจ าลอง 7-S Framework ของ McKinsey รวมถงึงานศกึษาวจิยัที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจยัได้น าแนวคิด และทฤษฎีดงักล่าวมาสงัเคราะห์ และบูรณาการสรุปมาเป็น
แนวคดิน า (Core Concept) ในการศึกษาวจิยัเรื่อง “การบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยั”ในครัง้นี้โดยได้ตัง้สมมติฐานชัว่คราว (Provisional Hypothesis/ 
Working) ว่าการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัเิป็นวธิกีารบรหิารจดัการรูปแบบ
หนึ่งทีส่ามารถท าใหก้ารบรหิารจดัการภยัพบิตัมิปีระสทิธภิาพ โดยทีก่ารบรหิารจดัการเครอืข่าย
องคก์ารทีเ่ขา้มาร่วมในการจดัการภยัพบิตัเิป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารเครอืข่ายทีจ่ะต้องด าเนินการ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัิ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มคีวามไม่
แน่นอน ซบัซ้อน และเป็นพลวตัร ทัง้นี้ ในการขบัเคลื่อนการบรหิารจดัการเครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพบิตัขิองผู้บรหิารเครอืข่ายจะต้องให้ความส าคญักบัองค์ประกอบที่ส าคญัทัง้ภายใน
เครอืขา่ยและภายนอกเครอืขา่ยเช่นเดยีวกบัการขบัเคลื่อนองคก์าร เพยีงแต่การบรหิารเครอืข่ายมไิด้
เป็นการขบัเคลื่อนการด าเนินงานเพยีงองคก์ารเดยีวแต่ประกอบไปดว้ยผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง/ผูม้สี่วนได้
เสยี ซึง่เป็นองคก์ารจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน ทอ้งถิน่ องคก์ารไม่แสวงหาก าไรรวมถงึ
ภาคประชาชน   

ดงันัน้ จากสมมติฐานชัว่คราวดงักล่าวจงึน ามาสู่การก าหนดปจัจยัอนัเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของแนวคดิน าในการวจิยับนฐานของการขบัเคลื่อนการบรหิารเครอืข่ายในการจดัการภยั
พบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัภาวะเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยัทีม่คีวามซบัซอ้น และเป็นพลวตัร 3 ส่วน คอื
ส่วนที่เป็นปจัจยัภายในเครอืข่าย และส่วนทีเ่ป็นปจัจยัภายนอกเครอืข่าย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
กับการขบัเคลื่อนเครอืข่าย และผลลพัธ์การขบัเคลื่อนการบรหิารเครอืข่ายอันท าให้เกิดการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัทีเ่ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยสรปุไดด้งันี้ 

 
2.5.1  ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในเครือข่ายการจดัการอทุกพิบติัภยั 
มทีีม่าจากการบูรณาการแนวคดิการบรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Eggers 

(2004) และแนวคดิ 7-S Framework ของ Waterman, Peters and Phillips (1980) เป็นแกนหลกั
ส าคญัโดยที ่แนวคดิการบรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Eggers (2004) ใหค้วามส าคญั
กับแนวทางการพัฒนาไปสู่การบริหารแบบเครือข่ายว่าต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ การ
ออกแบบเครอืขา่ยและการน าไปปฏบิตั ิการเชื่อมโยงเครอืขา่ยดว้ยเทคโนโลย ีการบูรณาการผลการ
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ด าเนินงานด้วยการสรา้งแรงจูงใจ การวดัผลการด าเนินงาน และการสรา้งความไว้วางใจ รวมทัง้
การพฒันาทุนมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้ราชการให้เป็นผู้จดัการเครอืข่าย แต่อย่างไรก็ตาม 
แนวคดิของ Goldsmith and Eggers (2004) ยงัขาดการพจิารณาองคป์ระกอบอนัก่อใหเ้กดิการ
ขบัเคลื่อนเครอืขา่ยทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ค่านิยมและวฒันธรรมร่วมของเครอืข่าย รวมทัง้ยงัมุ่งเน้นกบั
การเชื่อมโยงเครอืข่ายด้วยเทคโนโลยซีึ่งเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงเครอืข่ายเท่านัน้ 
แต่การขบัเคลื่อนเครอืขา่ยจ าเป็นตอ้งพจิารณาในเรื่องการบรหิารจดัการทรพัยากรของเครอืข่าย 
ตลอดจนกิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกันด้วย นอกจากนี้ ในประเด็นการพฒันาทุนมนุษย์
นอกเหนือจากขา้ราชการในฐานะผูบ้รหิารเครอืข่ายแลว้ ในการขบัเคลื่อนการท างานของเครอืข่าย
จ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์การซึ่งเป็นสมาชิกของเครอืข่ายไป
พรอ้มๆ กนัดว้ย ซึง่แนวคดิ 7-S Framework ของ Waterman, Peters and Phillips (1980) มี
สาระส าคญัครอบคลุมในประเดน็ดงักล่าว ดว้ยเหตุนี้ ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายในเครอืข่ายในการ
ขบัเคลื่อนการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัจงึประกอบดว้ยปจัจยัส าคญั 8 ประการซึง่จะต้อง
มคีวามสมัพนัธส์อดประสานซึง่กนัและกนั กล่าวคอื 

1)  ยุทธศาสตร์ของเครอืข่าย (Network Strategy) หมายถึง การก าหนด
ยทุธศาสตร ์เป้าหมาย กลยทุธ ์จดุมุง่หมายแนวทางรว่มกนัของหน่วยงาน/องคก์ารทีเ่ป็นสมาชกิ
ในเครอืขา่ย เพื่อจดัการอุทกพบิตัภิยัรว่มกนั (Network Strategic Formulation)  

2)  โครงสร้างของเครอืข่าย (Network Structure) หมายถึง การออกแบบ
เครอืขา่ย และกระบวนการท างานของเครอืขา่ย บนพืน้ฐานของโครงสรา้งทีม่คีวามยดืหยุ่น (Modular 
Organization) สอดคล้องต่อสภาวการณ์อุทกพิบัติภัย และตอบสนองภารกิจในการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งครบถว้น  

3)  ระบบการท างานของเครอืข่าย (Network System) หมายถงึ การเชื่อมโยง
การท างานระหว่างองคก์ารภาคเีครอืข่ายโดยระบบการท างานต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบบรหิารขอ้มลูและ
การข่าว ระบบการตดิต่อสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจดัการทรพัยากรร่วมกนั 
(Resource Management) และการบูรณาการผลการด าเนินการร่วมกัน (Performance 
Integration) 

4)  ทกัษะและสมรรถนะของผูบ้รหิารเครอืข่าย (Network Skills and Competencies) 
หมายถงึ ทกัษะและขดีความสามารถของภาครฐัในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในฐานะ
ผูบู้รณาการเครอืข่าย (Development Human Capital According to Skills and Competencies 
in Emergency Management) 

5)  รูปแบบการบริหารเครือข่ายของผู้บริหารเครือข่าย (Network Integrator 
Managerial Styles) หมายถงึ ภาวะผูน้ า การสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารแบบมสี่วนร่วมของภาครฐั
ในฐานะผูบ้รหิารเครอืขา่ย (Leadership and Managerial Styles) 

6)  การคดัเลอืกและบรหิารองค์การสมาชกิในเครอืข่าย (Network Management 
and Selection) หมายถงึ การพจิารณาคดัเลอืกภาคสีมาชกิเขา้ร่วมในเครอืข่าย และการพฒันา



92 

สมรรถนะและขดีความสามารถของหน่วยงานภาคสีมาชกิในเครอืข่าย (Partnership Selection 
and Partnership Capacity Building) 

7)  ค่านิยมและวฒันธรรมร่วมของเครอืข่าย (Network Share Value and 
Culture) หมายถงึ ค่านิยมและวฒันธรรมร่วมของหน่วยงานภาคสีมาชกิในเครอืข่ายในการ
จดัการภยัพบิตั ิ 

8)  การสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจอย่างจรงิใจภายในเครอืข่าย (Building Sincere 
Trust) หมายถงึ การสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจอยา่งจรงิใจระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 

 
2.5.2  ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกเครือข่ายการจดัการอทุกพิบติัภยั 
นอกจากความสมัพนัธ์ของปจัจยัภายในเครอืข่าย 8 ประการที่จะผลกัดนัการขบัเคลื่อน

เครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัแลว้ จะเหน็ไดว้่า จากกรอบทฤษฎกีารบรหิาร
และโครงสรา้งตามสถานการณ์ดงักล่าวยงัให้ความส าคญักบัสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย ซึ่ง
ผู้วจิยัมคีวามเห็นสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนัว่าปจัจยัสภาพแวดล้อมภายในเครอืข่าย 8 
ประการดงักล่าวนัน้ยงัไม่สามารถอธบิายปรากฏการณ์และตอบค าถามทีผู่ว้จิยัต้องการศกึษาได้
อยา่งเพยีงพอ จงึจ าเป็นทีต่อ้งเพิม่ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกอกี 2 ประการ กล่าวคอื 

2.5.2.1  ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) หมายถึง ผู้ที่ได้รบัผลกระทบทัง้
ทางบวกและทางลบ รวมถงึมอีทิธพิลส าคญัต่อการด าเนินการหรอืความส าเรจ็ของการขบัเคลื่อน
เครอืขา่ยการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั ประกอบดว้ย 

1) หน่วยงานส่วนราชการ (Public Sectors and Enterprises) หมายถงึ
หน่วยงานในสงักดักระทรวง ทบวง กรม รฐัวสิาหกจิ ส านักงานหรอืหน่วยงานอื่นใดของรฐัทัง้ใน
ราชการบรหิารส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และทอ้งถิน่ 

2)  หน่วยงานภาคธุรกจิเอกชน (Private Sector) หมายถงึ บรษิทั หา้ง
รา้น สถานประกอบการ ฯลฯ  

3)  ภาคประชาชน (People) ทัง้ประชาชนโดยทัว่ไป และประชาชนผู้
ซึง่ไดร้บัผลกระทบอนัเกดิจากอุทกพบิตัภิยั  

4)  องค์การไม่แสวงหาก าไร/องค์การสาธารณกุศล (Non-Profit 
Organization) 

5)  ฝา่ยการเมอืง (Political Parties) หมายถงึ แรงกดดนัทางการเมอืง
จากกลุ่มต่างๆ อาท ิขา้ราชการการเมอืง พรรคการเมอืง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร สมาชกิวุฒสิภา 
ทัง้ทางบวกและทางลบ 

6)  กลุ่มวชิาชพี (Professional) หมายถงึบุคคล กลุ่ม องคก์าร สมาคม
ดา้นวชิาชพีต่างๆ อาท ินกัวชิาการในสถาบนัการศกึษา สื่อสารมวลชน ฯลฯ 
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2.5.2.2  ล าดบัเหตุการณ์ภยัพบิตัติามวงจรภยัพบิตั ิ(Sequences of Emergency 
Management Cycle) หมายถงึ ล าดบัเหตุการณ์และกจิกรรมตามวงจรภยัพบิตัทิัง้ก่อนเกดิ ขณะ
เกดิ และหลงัเกดิ 
  

2.5.3  ผลลพัธข์องการบริหารเครือข่ายการจดัการอทุกพิบติัภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
หมายถึงผลที่ได้รบัจากการบรหิารจดัการเครอืข่ายอุทกพบิตัิภยัที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นอุดมคติในการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ ซึง่มดีชันีชีว้ดัทีส่ าคญั 3 ประการ คอืประการแรกความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของเจา้หน้าที ่และประชาชน (Safety of Responders and Others) ประการทีส่องการขบัเคลื่อน
เครอืข่ายการจดัการอุทกพบิตัภิยับรรลุวตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ (The Achievement of 
Tactical Objectives) และประการสุดทา้ย การใชท้รพัยากรดว้ยความประหยดัและคุม้ค่า (The 
Efficient Use of Resources)  

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจะขอเรยีกแนวคดิน าทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ดงักล่าวว่า”
10-S-6-P of Disaster Management Network Driven” ซึง่จะไดอ้ธบิายในภาพที ่2.20 

 
ภาพท่ี 2.20  แนวคดิน าในการศกึษาวจิยั 10-S-6-P of Disaster Management Network Driven 
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ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความเข้าใจที่ชดัเจนในแหล่งที่มาของปจัจยัอนัเป็นองค์ประกอบของ
แนวคิดน าดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัจงึได้สรุปที่มาของปจัจยัในการขบัเคลื่อนเครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิดน าใน
การศกึษา10-S-6-P of Disaster Management Network Driven ในแต่ละส่วนตามตารางที ่2.3 
ดงันี้  
 

ตารางท่ี 2.3  ทีม่าของปจัจยัอนัเป็นองคป์ระกอบภายใตแ้นวคดิน าในการศกึษา 10-S-6-P of    
                 Disaster Management Network Driven 
 

ปัจจยั/องคป์ระกอบ ท่ีมาของแนวคิด/แนวคิดท่ีน ามาบูรณาการใช้รว่ม 
1. ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในเครอืข่าย 
   1.1 S-Network Structure: การออกแบบ
โครงสรา้งและกระบวนการท างานของ
เครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยัทีย่ดืหยุ่น
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
(Network Design) 

1) การบรหิารจดัการ 7-S ของแมคคนิซยี ์(McKinsey 
7-S Framework) ในเรื่องโครงสรา้ง (Structure) 
2) โครงสรา้งการบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉินแบบ 
Modular และการจดัแบง่ภารกจิในการบรหิาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ESFs) ตามแนวคดิระบบ
บญัชาการเหตุการณ์ของ FEMA 
3) องคป์ระกอบพืน้ฐานของการจดัการภาครฐัโดยใช้
เครอืขา่ย และรปูแบบการบรหิารแบบเครอืขา่ยของ 
Goldsmith และ Eggers   

   1.2  S-Network Strategy:  
การก าหนดยุทธศาสตร ์เป้าหมาย  
กลยุทธ ์จุดมุ่งหมาย แนวทางรว่มกนัของ
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 
(Network Strategic Formulation) 

1) การบรหิารจดัการ 7-S ของแมคคนิซยี ์(McKinsey 
7-S Framework) ในเรื่องยุทธศาสตร ์(Strategy) 
2) องคป์ระกอบพืน้ฐานดา้นยุทธศาสตร ์และการบรูณา
การ 
ผลการด าเนินงานในการจดัการภาครฐัโดยใชเ้ครอืขา่ย
ของ Goldsmith และ Eggers 
3) การบรหิารแบบ MBO ภายใตแ้นวคดิระบบ ICS ของ 
FEMA 
4) แนวคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ยและการสรา้งเครอืขา่ย 

   1.3 S-Network System:  
การเชื่อมโยงการท างานระหว่างองคก์ารภาคี
เครอืขา่ยดว้ยระบบงานต่างๆ (Network 
Connecting System) 

1) การบรหิารจดัการ 7-S ของแมคคนิซยี ์(McKinsey 
7-S Framework) ในเรื่องระบบ (System) 
2) องคป์ระกอบพืน้ฐานของการจดัการภาครฐัโดยใช้
เครอืขา่ยในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ี
และการบรูณาการผลการด าเนินงานร่วมกนัของ
เครอืขา่ยของ Goldsmith และ Eggers 
3) การบรูณาการการสือ่สาร การบรหิารจดัการขอ้มลู
และการขา่ว รวมทัง้การบรหิารจดัการทรพัยากรตาม
แนวคดิระบบบญัชาการเหตุการณ์ของ FEMA 
4) แนวคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ย และการสรา้งเครอืขา่ย 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยั/องคป์ระกอบ ท่ีมาของแนวคิด/แนวคิดท่ีน ามาบูรณาการใช้รว่ม 
   1.4 S-Network Skills and Competencies: 
ทกัษะและสมรรถนะของผูบ้รหิารเครอืขา่ยใน
การจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในฐานะ 
ผูบ้รูณาการเครอืขา่ย 

1) การบรหิารจดัการ 7-S ของแมคคนิซยี ์(McKinsey 
7-S Framework) ในเรื่องทกัษะ (Skills) 
2) สมรรถนะหลกัในการจดัการภาวะฉุกเฉิน ของ 
Blanchard  
3) สมรรถนะหลกัทีเ่ป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของ
ขา้ราชการ  ในฐานะผูบ้รหิารเครอืขา่ยของ Goldsmith 
และ Eggers   

   1.5 S-Network Integrator Managerial 
Style): ภาวะผูน้ า และการสรา้งแรงจงูใจของ
ผูบ้รหิารเครอืขา่ย 

1) การบรหิารจดัการ 7-S ของแมคคนิซยี ์(McKinsey 
7-S Framework) ในเรื่องรปูแบบการบรกิารจดัการ 
(Styles) 
2) แนวคดิทฤษฎกีารบรหิารตามสถานการณ์ 
(Contingency Theory) 
3) องคป์ระกอบพืน้ฐานของการจดัการภาครฐัโดยใช้
เครอืขา่ยในการเชื่อมโยงเครอืขา่ย และการบรูณาการ
ผลการด าเนินงานร่วมกนัของเครอืขา่ยของ Goldsmith 
และ Eggers   
4) แนวคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ย และการสรา้งเครอืขา่ย 

   1.6 S-Network Member Management 
and Selection: การคดัเลอืกภาคสีมาชกิเขา้
ร่วมในเครอืขา่ย และการพฒันาสมรรถนะและ
ขดีความสามารถของหน่วยงานภาคสีมาชกิใน
เครอืขา่ย 

1) การบรหิารจดัการ 7-S ของแมคคนิซยี ์(McKinsey 
7-S Framework) ในเรื่องการจดับุคลากร (Staffing) 
2) องคป์ระกอบพืน้ฐานของการจดัการภาครฐั โดยใช้
เครอืขา่ยและรปูแบบการบรหิารแบบเครอืขา่ยของ 
Goldsmith และ Eggers 
3) แนวคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ย และการสรา้งเครอืขา่ย  

   1.7 S-Network Share Value and Culture:  
ค่านิยม บรรทดัฐาน วฒันธรรมทีย่ดึถอืร่วมกนั
ในระหว่างหน่วยงานภาคใีนเครอืขา่ยการ
จดัการอุทกพบิตัภิยั  

- การบรหิารจดัการ 7-S ของแมคคนิซยี ์(McKinsey 7-
S Framework) ในเรื่องค่านิยมร่วม (Share Value) 
- หลกัการการจดัการภาวะฉุกเฉนิของ FEMA  
- แนวคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ย และการสรา้งเครอืขา่ย 

   1.8 S-Building Sincere Trust: การสรา้ง
ความไวเ้น้ือเชื่อใจอย่างจรงิใจระหว่าง
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 

1) องคป์ระกอบพืน้ฐานของการจดัการภาครฐัโดยใช้
เครอืขา่ย โดยการบรูณาการผลการด าเนินงานของ 
Goldsmith และ Eggers   
2) แนวคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ยและการสรา้งเครอืขา่ย 
3) งานศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยั/องคป์ระกอบ ท่ีมาของแนวคิด/แนวคิดท่ีน ามาบูรณาการใช้รว่ม 
2. ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกเครอืข่าย 
   2.1 S-Stakeholders: ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
          (6P)  
  1) หน่วยงานสว่นราชการ (Public 
Sectors and Enterprises)  
           2) หน่วยงานภาคธุรกจิเอกชน 
(Private Sector)  
           3) ภาคประชาชน (People)  
           4) องคก์ารไมแ่สวงหาก าไร/องคก์าร
สาธารณกุศล (Non-Profit Organization) 
           5) ฝา่ยการเมอืง (Political Parties) 
  6) กลุ่มวชิาชพี (Professionals)  
   2.2 S-Sequences of Emergency 
Management Cycle: ล าดบัเหตุการณ์และ
กจิกรรมตามวงจรภยัพบิตั ิ

แนวคดิการจดัการภยัพบิตั ิหลกัการจดัการภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคดิการจดัการภยัพบิตั ิ 

3. ผลลพัธข์องการบริหารเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอทุกพิบติัภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
    การจดัการภาวะฉุกเฉินทีม่ปีระสทิธภิาพ  เป้าประสงคข์องระบบบญัชาการเหตุการณ์ 3 ประการ  

ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการจดัการเหตุการณ์  และใช้
ทรพัยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า 

 



 
บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีในการศึกษา 

 
ในการศกึษาวจิยันี้ ผู้วจิยัมุ่งศกึษาและท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ในการจดัการภาวะ

ฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในแง่มุมของสถานะเครอืข่าย และการบรหิารแบบเครอืข่ายที่มบีทบาทใน
การจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั ตลอดจนปญัหาอุปสรรคในการบรหิารเครอืข่ายดงักล่าว
โดยหน่วยงานภาครฐัทีม่อียู่ในปจัจุบนั รวมถงึแสวงหาแนวทางการบรหิารเครอืข่ายทีเ่หมาะสม
และควรจะเป็น รวมทัง้เงื่อนไขสนับสนุน และเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคลื่อน
เครอืข่ายภายใต้บรบิทสงัคมไทย อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางหรอืมาตรการพฒันาและ
สนับสนุนการบรหิารแบบเครอืข่าย ทัง้นี้ โดยใช้วธิกีารศึกษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Methodology) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามวตัถุประสงค์การศกึษาทีก่ าหนดดงักล่าว ซึง่มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

 
3.1  การออกแบบการวิจยั 

 
การศกึษาครัง้นี้ตัง้อยู่บนกระบวนทศัน์แนวตคีวาม (Interpretative Paradigm) ทีมุ่่งท า

ความเข้าใจการกระท า แนวปฏิบตัิ และรูปแบบของปรากฏการณ์ทางสงัคมที่จะศึกษาซึ่งมี
คุณลกัษณะหลากหลายและลึกซึ้ง รวมทัง้เป็นกรอบแนวทางการแสวงหาความรู้ ความจรงิ
เกี่ยวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์และสงัคม ความสมัพนัธ์ทางสงัคมในโลกทศัน์ของความหมาย 
การตคีวาม และการเรยีนรู ้ตลอดจนเขา้ใจในบรบิทซึง่มคีวามซบัซอ้นและเป็นพลวตัรอย่างเป็น
องค์รวม (Holistic Perspective) โดยการใช้วธิีค้นหา สรุปข้อเท็จจรงิโดยการอนุมานไปยงั
ข้อสรุปที่เรยีกว่า วธิกีารอุปนัย (Inductive Method) ด้วยการหาข้อมูลจากภาคสนาม เพื่อ
น าไปสู่การสร้างสมมติฐาน/ทฤษฎีต่อไป ทัง้นี้ วิธีการอุปนัย เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
รายละเอยีดครอบคลุมครบถ้วน เจาะลกึ มมีุมมองในดา้นต่างๆ และการเขา้ใจภาพรวมในแต่ละ
บรบิท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มลีกัษณะเนื้อหาสาระของแก่นสารความรู ้ (Core) และแบบแผนและ
ความหมาย ซึ่งก่อให้เกิดการกระท าหรอืปรากฏการณ์ทางสงัคม และเกิดความรูเ้ขา้ใจสภาพ 
ประสบการณ์ มมุมอง จนสามารถเขา้ใจความหมายของผูใ้หข้อ้มลูได ้ 

จากจดุยนืในการแสวงหาความรูต้ามกระบวนทศัน์ดงักล่าว การศกึษาวจิยัครัง้นี้จงึเป็น 
การศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Methodology) ซึง่เป็นการศกึษาความรูค้วามเป็นจรงิ
โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมายในสนามภายใตธ้รรมชาตขิองสถานการณ์ทีจ่ะศกึษาดว้ยการท าความ
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เข้าใจกระบวนการและความหมายอย่างเป็นองค์รวมในทศันะของคนใน โดยอาศัยแนวการ
วเิคราะห์ตามหลกัตรรกะแบบอุปนัยภายใต้บรบิทของสิง่ทีจ่ะศกึษา (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552: 
32) กล่าวคอืมุ่งศกึษา และค้นหาว่าในบรบิทการจดัการภาวะฉุกเฉินของประเทศไทยภายใต้
สถานการณ์อุทกพบิตัภิยัซึง่เป็นภาวะฉุกเฉินนัน้มเีครอืข่ายใดเขา้ไปมสี่วนร่วมหรอืมบีทบาทใน
การจดัการภาวะฉุกเฉินบ้าง รูปแบบ ความสมัพนัธ์ภายใน และระหว่างเครอืข่ายดงักล่าวเป็น
อย่างไร ภาครฐัได้เขา้มามบีทบาท และบรหิารจดัการเครอืข่ายนัน้อย่างไร และพบปญัหาและ
อุปสรรคใดขดัขวางการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของเครอืข่ายบ้าง อนัจะน าไปสู่ข้อสรุปเพื่อ
เสนอแนวทางการบรหิารเครอืขา่ยทีเ่หมาะสมและควรจะเป็นในบรบิทสงัคมไทย รวมถงึแนวทาง
การลดปญัหาและอุปสรรคดงักล่าวเพื่อให้การบรหิารเครอืข่ายนัน้ประสบผลส าเรจ็ ทัง้นี้ โดย
อาศยัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายซึง่เป็นผูแ้ทนองคก์ารระดบันโยบาย และผูป้ฏบิตัิ
ในองค์การทัง้ภาครฐั เอกชน องค์การไม่แสวงหาก าไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชน ที่ได้เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัเมื่อครัง้ที่ประเทศไทย
ประสบมหาอุทกภยัครัง้ใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในการจัดการภัยพิบัติ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ ประกอบด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Topical 
Interview) โดยใหผู้ใ้หข้อ้มลูส าคญัเล่าประสบการณ์ บทบาท แรงจงูใจในการเขา้ไปมสี่วนร่วมใน
การจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) แบบ
มแีนวค าถามประเดน็สมัภาษณ์ (Interview Guideline) ไวล้่วงหน้า รวมทัง้การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) อนัจะท าให้สามารถตอบค าถามตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยัไดอ้ย่างครอบคลุม 
ครบถว้น และลุ่มลกึ 
  
3.2  กลุ่มเป้าหมาย (ผูใ้ห้ข้อมลูส าคญั) 
 

กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ในการศึกษานี้ เป็นผู้แทนองค์การระดบันโยบายและ 
ผูป้ฏบิตัใินองค์การทัง้ภาครฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การไม่แสวงหาก าไร/
องคก์ารสาธารณกุศล และภาคประชาชน ทีไ่ดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิ
ภยัในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาเมื่อครัง้ที่ประเทศไทยประสบมหาอุทกภยัครัง้ใหญ่เมื่อปี พ.ศ.
2554 ในระหว่างช่วงระยะเวลาเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์อุทกภยัของจงัหวดั
จนกระทัง่การตอบโต ้และบรรเทาทุกขใ์นระยะวกิฤตซิึง่เกนิกว่าขดีความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ของจงัหวดั หรอืเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการภยัพบิตั ิโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  
3.2.1  ระดบันโยบาย (Policy Makers)  
ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์าร หน่วยงานในระดบันโยบายตามค าสัง่ดงัต่อไปนี้  

1)  ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนั และแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยั และดนิ
โคลนถล่ม (ศอฉ.)  
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2)  คณะกรรมการอ านวยการและบรหิารสถานการณ์อุทกภยั วาตภยั และดนิ
โคลนถล่ม (คอส.) 

3)  ศูนยส์นับสนุนการอ านวยการและการบรหิารสถานการณ์ อุทกภยั วาตภยั 
และดนิโคลนถล่ม (ศอส.)  

4)  ศูนยป์ฏบิตักิารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั (ศปภ.) 
5)  และบุคคลในขอ้สัง่การตามค าสัง่ในขอ้ 3.2.1: 1-4 
  

3.2.2  ระดบัปฏิบติั (Practitioners)  
ประกอบดว้ยผูแ้ทนในองคก์ารทัง้ภาครฐั เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารไม่

แสวงหาก าไร/องคก์ารสาธารณกุศล และภาคประชาชน ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยาเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกมติขิองการศึกษาการบรหิารแบบเครอืข่ายใน
ภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั 

  
3.2.3  ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการภยัพิบติั  
ประกอบด้วยผูแ้ทนองค์การ หน่วยงานซึ่งเป็นนักวชิาการหรอืผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมคีวามรู ้

และประสบการณ์ในการจดัการภยัพบิตั ิรายละเอยีดปรากฏตามตารางที ่3.1 
 

ตารางท่ี 3.1  สรปุกลุ่มเป้าหมายในการศกึษา 
  

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด 
1. ระดบันโยบาย 
   1.1 ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนั และแกไ้ข
ปญัหาอุทกภยั วาตภยั และดนิโคลนถล่ม (ศอฉ.)  
   1.2 คณะกรรมการอ านวยการและบรหิาร
สถานการณ์ อุทกภยั วาตภยั และดนิโคลนถล่ม 
(คอส.) 
   1.3 ศนูยส์นบัสนุนการอ านวยการและการบรหิาร
สถานการณ์ อุทกภยั วาตภยั และดนิโคลนถล่ม
(ศอส.)  
    1.4 ศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 
(ศปภ.) 

ผูแ้ทนหน่วยงานทีไ่ดร้บัค าสัง่แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าที่
ใน ศอฉ., คอส., ศอส. และ ศปภ. 

2. ระดบัปฏิบติั 
    2.1 หน่วยงานภาครฐั 1. ผูแ้ทนสว่นราชการสว่นกลาง 
 2. ผูแ้ทนสว่นราชการระดบัจงัหวดั 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด 
 3. ผูแ้ทนสว่นราชการระดบัอ าเภอ 
 4. ผูแ้ทนราชการสว่นทอ้งถิน่  

  (เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
    2.2 หน่วยงานภาคเอกชน 1. บรษิทั หา้งรา้น สถานประกอบการ ฯลฯ 
 2. สวนอุตสาหกรรม นิคมอตุสาหกรรม 
    2.3 องคก์ารไม่แสวงหาก าไร/องคก์ารสาธารณ
กุศล 

1. หน่วยกูภ้ยัพุทไธสวรรย ์(ปอ่เตก็ตึ๊ง) 
2. สมาคมอยุธยารวมใจ 
3. มลูนิธริว่มกตญัญ ูสาขาพระนครศรอียุธยา 
4. สมาคมไตรรตันธรรม 

   2.4 อาสาสมคัร และภาคประชาชน  1. อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น 
2. อาสาสมคัรพทิกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและ  
    สิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น (ทสม.) 
4. อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
5. อาสากูช้พี 
6. อาสาสมคัรชลประทาน 
7. อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) 
8. อาสาสมคัรอาสารกัษาดนิแดน (อส.) 
9. ชุดรกัษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) 
10. อาสาสมคัรแรงงาน 
11. อาสาสมคัรชุมชน 
12. หนึ่งต าบลหนึ่งกูช้พีกูภ้ยั (OTOS)  
13. มสิเตอรเ์ตอืนภยั  

   2.5 ผูน้ าชมุชน  1. นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล/ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น 
/แกนน าในชมุชน/ผูน้ ากลุ่มสตร ี

3. ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการภยัพิบติั 
   1.ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการภยัพบิตัจิากหน่วยงาน 

และสถาบนัการศกึษา 
 

อนึ่ง ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาดงักล่าวจะต้องเป็นผูม้ลีกัษณะร่วม
3 ประการ ประกอบดว้ย 

1) เป็นผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืมบีทบาทในการเขา้ร่วมการบรหิารจดัการภาวะ
ฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาโดยอาจเป็นผู้ที่มอี านาจ
หน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง หรอืเขา้ร่วมการจดัการภาวะฉุกเฉินดงักล่าวดว้ยเหตุผลหรอืเหตุจงูใจ
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อื่น หรอืเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์ในการจดัการภยัพบิตั ิซึ่งเหตุผลในการเลอืกผู้ให้
ข้อมูลส าคญัด้วยเหตุนี้ก็เพราะจะสามารถอธิบายโดยใช้ความรู้ ความเข้าใจได้อย่างชดัเจน 
(Topic Involvement) 

2) มเีวลาเพยีงพอในการใหข้อ้มลูเพื่อการวจิยั (Adequate Time) เนื่องจากการ
วจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพซึง่จะต้องใช้ระยะเวลานานในการศกึษา  จงึจ าเป็นทีจ่ะต้อง
เลอืกผูใ้หข้อ้มลูส าคญัทีม่เีวลาพอหรอืผูท้ีส่ามารถตดิตามขอ้มลูไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

3)  ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัจะต้องไม่ใช่ผูว้เิคราะห์ (Non-Analytic) คอื ผูใ้หข้อ้มลูส่วน
ใหญ่จะใช้ภาษาและความคดิของตนเองในการอธบิายเหตุการณ์และการกระท าโดยไม่มกีาร
วเิคราะหถ์งึความหมายหรอืนยัส าคญัของเหตุการณ์เหล่านัน้ 

ทัง้นี้ วธิกีารเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ให้ขอ้มูลส าคญัผู้วจิยัใช้เทคนิค Snowball 
Technique) กล่าวคอืผูว้จิยัเขา้ถงึผูใ้หข้อ้มลูส าคญัโดยผ่านเพื่อนคนส าคญั (Significant Friend) 
หลายคนน าเขา้ไปสู่เพื่อนคนส าคญัต่อๆ ไป ทีม่ลีกัษณะเป็นผูท้ีส่ามารถให้ขอ้มลูในการศกึษาได้
อย่างลกึซึง้ และสามารถสะทอ้นความจรงิไดด้ทีีสุ่ด (Information Rich Cases) ซึง่กระบวนการ
จะเป็นเช่นนี้ไปจนกว่าผูว้จิยัจะเหน็ว่ามขีอ้มลูสมบรูณ์เพยีงพอ  

ส าหรบัเหตุผลความสนใจของผู้วจิยัที่ใช้จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ของกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะศกึษาเน่ืองจากเหตุผลส าคญั 4 ประการ กล่าวคอื  

1)  เป็นจงัหวดัพืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยั และประสบอุทกภยัซ ้าซากเป็นประจ าทุกปี  
2)  เป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัผลกระทบรา้ยแรงจากอุทกพบิตัภิยัเมือ่ปี พ.ศ.2554 โดย

จงัหวดัฯ ไดป้ระกาศเป็นพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัอุิทกภยัทัง้จงัหวดัครบทัง้ 16 อ าเภอ   
3)  เป็นจงัหวดัที่มคีวามหลากหลายทางสงัคมและเศรษฐกิจ โดยจะพบว่า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจทัง้ภ าคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้เป็นจงัหวดัทีม่ผีลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัมมีลูค่าสูงอนัดบั 7 ของ
ประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศษฐกจิและสงัคมแห่งชาตมิ, 2554: 7) 

4)  เป็นจงัหวดัทีม่คีวามส าคญัและมคีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมและ
มรดกโลก (World Heritage)  
 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

เครื่องมอืทีส่ าคญัทีสุ่ดในการวจิยัเชงิคุณภาพคอื ตวัผูว้จิยั (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552: 
32) เนื่องจากผู้วจิยัถอืเป็นเครื่องมอืหนึ่งทีจ่ะไดม้าซึง่ขอ้มูลที่มคีวามน่าเชื่อถอื ผูว้จิยัจงึมกีาร
วางแผนเตรยีมตวัใหม้คีวามพรอ้มเพื่อใหก้ารศกึษาวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามระยะเวลาที่
ก าหนด ทัง้นี้การเตรยีมตวัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
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3.3.1  การท าความเข้าใจกบัแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ  
ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมทัง้เอกสารทางวิชาการ บทความ 

สิง่พมิพ์ เอกสารรายงาน งานวจิยั และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการภาวะฉุกเฉินภยั
พบิตั ิ เครอืข่าย การบรหิารแบบเครอืข่าย รวมถงึทฤษฎแีนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิารรฐักจิ และ
องค์การและการจดัการเพื่อก าหนดแนวคดิน าในการศกึษา (Core Concept) และน ามาเป็น
กรอบในการพฒันาแนวค าถาม (Guideline) และประเดน็การสนทนากลุ่มเพื่อใหส้ามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได้ครบถ้วน ครอบคลุม และลุ่มลกึมากทีสุ่ด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการ
วเิคราะห์ข้อมูล อธบิาย ตลอดจนการท าความเข้าใจกบัปรากฏการณ์ที่จะศึกษา และสามารถ
ตอบวตัถุประสงคว์จิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  
3.3.2  การเตรียมความพร้อมในด้านการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ผู้วจิยัได้ท าการศึกษาจากทฤษฎี และการฝึกปฏบิตัิโดยการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มี

ความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัองค์การที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการภยัพบิตั ิและ
เครอืข่ายชุมชน ขณะเดยีวกนั ผูว้จิยัไดเ้ตรยีมเครื่องมอื และวสัดุอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ เพื่อ
ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่ม อาทิ อุปกรณ์บนัทกึเสยีง 
(MP3) สมุดโน้ต ปากกา รวมทัง้แนวประเดน็ค าถาม (Interview Guideline) และประเดน็การ
สนทนากลุ่มส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูซึง่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว 

 
3.3.3  การเตรียมตวัผูใ้ห้ข้อมลูส าคญั  
เนื่องจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ก าหนดประชากรกลุ่มตวัอย่างไว้ทัง้ระดบันโยบาย และ

ระดบัปฏบิตัใินจงัหวดั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึตอ้งจดัท าแผนการสมัภาษณ์ และแผนการจดัสนทนากลุ่ม
อย่างชดัเจน และล่วงหน้า โดยการจดัท าหนังสอืขอความร่วมมอืผู้ให้ข้อมูลส าคญัในการเข้า
สมัภาษณ์ รวมทัง้หนังสอืถงึผู้ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อเชญิเขา้ร่วมสนทนากลุ่มอย่างเป็นทางการ 
พรอ้มทัง้จดัท าเอกสารชีแ้จงขอ้มูลโครงการศกึษาวจิยั (Research Information Sheet) แจง้
วตัถุประสงค ์ระยะเวลา แนวทาง/วธิกีารศกึษาวจิยั ตลอดจนประโยชน์ และผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
จากการวจิยัทัง้ทางวชิาการ และทางปฏบิตัใิหผู้ใ้หข้อ้มลูส าคญัและผูร้ว่มสนทนากลุ่มไดร้บัทราบ 
ในคราวเดยีวกนั ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดตวัเพื่อท าความรูจ้กักบัผู้ใหข้อ้มูลส าคญัและผู้ร่วม
สนทนากลุ่มในเบือ้งต้นแล้ว ยงัเป็นโอกาสในสรา้งความคุน้เคยกบักลุ่มเป้าหมายเนื่องจากต้อง
ประสานงานในการเกบ็ขอ้มูลอย่างต่อเนื่องด้วย นอกจากน้ี การท าหนังสอืถงึกลุ่มเป้าหมายจะ
ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลส าคญัและผู้ร่วมสนทนา มกีารเตรยีมตัวในการให้ข้อมูล และยนิดทีี่จะให้
ขอ้มลูกบัผูว้จิยัอยา่งเตม็ใจ 
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3.3.4  การเตรียมความพร้อมผูช่้วยนักวิจยั และวิทยากรกระบวนการ  
(Facilitators)  

ผู้วจิยัได้ร่วมหารอื และชี้แจงท าความเขา้ใจแนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูล ข้อจ ากดั 
และประเด็นส าคญัอื่นในการศกึษาวจิยัเพื่อให้ผู้ช่วยนักวจิยั และวทิยากรกระบวนการมคีวาม
เข้าใจแนวคดิ และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งจะท าให้
ผูว้จิยัสามารถด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

 
3.4  การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 

ก่อนน าแนวประเดน็สมัภาษณ์ (Interview Guideline) และประเดน็การสนทนากลุ่มยอ่ย
ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญัและผูร้ว่มสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัใชว้ธิใีนการตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่งมอื 2 วธิ ีประกอบดว้ย 

  
3.4.1  การให้ความเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ  
โดยผู้วจิยัให้ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาผู้ควบคุมวทิยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 คน พจิารณาใหค้วามเหน็ 
  
3.4.2  การน าแนวประเดน็สมัภาษณ์ไปทดสอบกบัผูท่ี้มีคณุสมบติัร่วม 
ผู้ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 3 คน หลงัจากนัน้จงึท าการปรบัแก้และน าเสนออาจารย์ที่

ปรกึษาผูค้วบคุมวทิยานิพนธอ์กีครัง้ ก่อนน าไปเกบ็ขอ้มลูจรงิในภาคสนามต่อไป 
 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 
ในการเกบ็ขอ้มลูงานวจิยัคุณภาพมวีธิกีารเกบ็ขอ้มลู 2 ประเภท คอืประเภทที่นักวจิยั

ตอ้งเขา้ถงึตวัผูใ้หข้อ้มลูโดยตรงในเวลาเกบ็ขอ้มลู (Obtrusive Method) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นขอ้มลู
ปฐมภมู ิและประเภททีน่กัวจิยัไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้ถงึตวัผูใ้หข้อ้มลูโดยตรง (Unobtrusive Method) 
ซึ่งขอ้มูลที่ได้จะเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552: 78) ส าหรบัการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในการศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีธิกีารเกบ็ขอ้มลูทัง้สองประเภทกล่าวคอื 

  
3.5.1  ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data)  
เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคญัในพื้นที่การ

ศกึษาวจิยั และผู้ให้ขอ้มูลส าคญัจากการสนทนากลุ่ม ทัง้นี้ การเก็บขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัได้ใช้
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เทคนิคการเล่าประสบการณ์ การสมัภาษณ์เจาะลกึ และการสนทนากลุ่ม โดยมรีายละเอยีดตาม
ตารางที ่3.2 ดงันี้  
 

ตารางท่ี 3.2  เทคนิคการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 
1. ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในพืน้ทีศ่กึษาวจิยั - การเล่าประสบการณ์ (Topic Interview) 

- การสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview)  
2. ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในพืน้ทีศ่กึษาวจิยั และ 
   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการภยัพบิตั ิ

- การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

  
ส าหรบัวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในพืน้ทีศ่กึษาวจิยัดว้ย

เทคนิคการเล่าประสบการณ์ และการสัมภาษณ์เจาะลึก ในการวิจยัครัง้นี้นัน้จะเป็นการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) โดยผู้วจิยัจะท าการสมัภาษณ์ผู้ให้
ขอ้มูลส าคญัโดยมผีู้ช่วยวจิยัเขา้ร่วมด้วย และท าการบนัทกึข้อมูลที่ได้จากการสนทนาด้วย
อุปกรณ์บนัทกึเสยีง (MP3) พร้อมทัง้สงัเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลส าคญัไปพร้อมกนัด้วย 
ทัง้นี้ จะใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ประมาณ 1 ชัว่โมง โดยไม่รวมถงึการพูดคุยเพื่อสรา้งความคุน้เคย
และการเขา้ร่วมหรอืท ากจิกรรมกบับุคคลที่เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซึ่งจะท าให้ผู้วจิยัมโีอกาสใน
การเก็บขอ้มูลเพิม่เติมจากผู้ให้ข้อมูลส าคญัโดยง่าย ซึ่งนอกจากจะท าให้ได้ข้อมูลที่มคีวาม
น่าเชื่อถอื ครอบคลุม ครบถ้วนแลว้ ก็จะส่งผลให้การวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากภาคสนามมากทีสุ่ด ทัง้นี้ การไดม้าซึง่ขอ้มลู คุณภาพของขอ้มลู ความ
ลุ่มลึก ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้วิจยัต่อ 
สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลส าคญัพรรณนาเป็นส าคญั ซึ่งผู้วิจยัต้องคอยกระตุ้นและตะล่อมกล่อมเกลา 
(Prob) ให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถเรียกความคิด ความทรงจ า เกี่ยวกับเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์ และเรยีบเรยีงออกมาใหเ้ป็นเรื่องราวที่มคีวามหมายในการวจิยั (สุพรรณี ไชยอ าพร, 
2552: 80)  นอกจากนี้ ผูว้จิยัพยายามสรา้งความสมัพนัธ์ บรรยากาศ และวธิถีามค าถามทีเ่ป็น
ธรรมชาต ิ โดยจะใช้แนวค าถามทีม่หีวัขอ้กวา้งๆ ก่อนแลว้จงึค่อยๆ เจาะเอารายละเอยีดของ
ขอ้มูลในระดบัลกึเป็นล าดบั ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างปฏสิมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างผู้วจิยักบัผู้ให้
ขอ้มูลส าคญัแล้ว จะท าให้ได้ขอ้มูลที่ถูกต้อง ตรงประเดน็ และเชื่อถอืได้มากที่สุด  และเมื่อท า
การสมัภาษณ์แล้วเสร็จในแต่ละครัง้ผู้วิจยัจะกลบัมาบนัทึกข้อมูล  และถอดประเด็นที่ได้การ
สนทนาในครัง้นัน้ๆ ประกอบกบับนัทกึประเดน็ส าคญัทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวจิยั
ทนัทเีพื่อใหข้อ้มลูทีไ่ดม้คีวามละเอยีดครบถว้น  

อยา่งไรกต็าม ก่อนทีจ่ะด าเนินการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ผูว้จิยัในฐานะผู้สมัภาษณ์
ได้อธบิายรายละเอยีด วตัถุประสงค์ ระยะเวลา ของการสมัภาษณ์ที่ชดัเจนอกีครัง้ นอกเหนือจาก
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เอกสารชี้แจงโครงการศึกษาวจิยัที่แจ้งให้ผู้รบัการสมัภาษณ์ทราบพร้อมกบัหนังสอืขอความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์ ทัง้นี้  เพื่อเน้นย ้าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจถึงความต้องการในการ
สมัภาษณ์ หลงัจากนัน้จงึเริม่พูดคุยเพื่อสรา้งความคุน้เคย และด าเนินการสมัภาษณ์จากค าถาม
ทัว่ๆ ไปก่อนดงักล่าว อาท ิค าถามเกี่ยวกบัรายละเอยีดขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล หลงัจากนัน้จงึ
เริม่สมัภาษณ์ดว้ยการให้เล่าประสบการณ์ซึ่งเป็นขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบัสถานการณ์อุทก
พบิตัภิยั ปี พ.ศ. 2554 ทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดั แลว้จงึเกริน่น าเขา้สู่เนื้อหาสาระของการวจิยัโดยการ
สมัภาษณ์พืน้ฐานความเขา้ใจเกี่ยวกบัหวัขอ้การวจิยั และเขา้สู่การสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-Depth 
Interview) แบบมแีนวค าถาม (Guideline) ไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้วิจยัได้พฒันาข้อค าถามจาก
การศกึษาค้นคว้า และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ในประเดน็ที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ของการวจิยั ตลอดจนแนวคดิน าในการวจิยัเพื่อที่ผู้วจิยัจะเก็บขอ้มูลในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งซึ่ง
เป็นขอ้มลูประกอบในการตคีวามหมาย และอธบิายถงึปรากฏการณ์ต่างๆ ได ้ อย่างไรกต็าม การ
ซกัถามจะเน้นการถามประเด็นหลกัที่ผู้วิจยัก าหนดไว้เพียงไม่กี่ข้อเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
สมัภาษณ์ และตดิตามซกัถามเพิม่เตมิ (Probe) เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน และไดส้าระส าคญัที่
ผูว้จิยัจะน ามาประมวล/สรุป/เสนอในรายงานวจิยั (สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2547) นอกจากนี้ ใน
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ผู้วจิยัจะให้ความส าคญักบัขอ้มูลที่อาจได้มานอกเหนือจากประเดน็
ค าถามทีก่ าหนดไว้ดว้ย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้รบัการสมัภาษณ์สามารถแสดงความคดิเหน็ใน
ประเดน็อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างอสิระ โดยอาจเป็นประเดน็ทีม่ไิดม้กีารก าหนดไวล้่วงหน้า ซึง่
จะท าให้ผูว้จิยัได้ขอ้มูลอื่นทีค่รอบคลุม และเสรมิประเดน็ทีต่้องการศกึษาไดม้ากยิง่ขึน้  ดงันัน้ 
ระยะเวลาการสมัภาษณ์ในภาพรวมตามแผนการสัมภาษณ์ของผู้วจิยัทัง้สิ้นใช้เวลาอย่างน้อย 
1.5 ชัว่โมง  

นอกจากนี้ ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัยงัใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Groups)  
เพื่อเกบ็ขอ้มลูภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมายและวพิากษ์ตวัแบบซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษาวจิยัเป็น
ทีย่อมรบั เนื่องจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มจะเป็นขอ้มลูทีผ่่านการถกเถยีงของกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสนทนากลุ่มนัน้อาจเป็นขอ้มูลทีส่นับสนุนขอ้มลูทีม่อียู่เดมิ
จากการสมัภาษณ์เจาะลกึ และการเล่าประสบการณ์ หรอือาจเป็นประเดน็ขอ้ขดัแยง้ ซึง่จะท าให้
ขอ้มูลที่ได้รบัมคีวามถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนและสะท้อนขอ้เทจ็จรงิมากที่สุดเพราะได้มกีาร
ช่วยกนัพจิารณาระดมความคดิเหน็และยนืยนัขอ้มูลเหล่านัน้ร่วมกนั  ซึ่งถอืเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของขอ้มลูทีเ่รยีกว่า วธิกีารสามเสา้ (Triangulation) ในคราวเดยีวกนั นอกจากนี้ 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ อนัเกดิจากการอภปิรายภายในกลุ่ม จะมสี่วนเตมิเตม็ขอ้มลูการวิจยัให้
มคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึ้น รวมทัง้ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มจะเป็นข้อมูลที่ลุ่มลกึด้วยแง่มุม
ต่างๆ ของความคดิและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม (Emic) ร่วมกนั ส าหรบัระยะเวลาในการ
สนทนากลุ่มนัน้ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง โดยใหค้วามส าคญักบัการอภปิรายทีส่มาชกิในกลุ่มมี
การโต้ตอบกนัเกี่ยวกบัประเด็นสนทนาที่ผู้วจิยัหยบิยกมาเป็นหวัข้อการสนทนาโดยผ่านการ
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ปฏสิมัพนัธ์ต่อกนัของสมาชกิในวงสนทนาหรอืที่เรยีกว่า การอภปิรายกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Focus Group Discussion: FGD) (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552: 83)  ซึง่ผูว้จิยัก าหนดหวัขอ้ใน
การสนทนา 3-5 ประเดน็ใหก้ลุ่มไดอ้ภปิรายรว่มกนั  

ทัง้นี้ ในการจดัการสนทนากลุ่มผูว้จิยัไดก้ าหนดบทบาทหน้าทีใ่หม้ผีูเ้ขา้ร่วมการสนทนา
กลุ่มประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื  

1) วทิยากรกระบวนการ (Facilitators) หรอืผู้ด าเนินรายการ (Moderator) มี
หน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกระกระบวนกลุ่มให้ได้คิดและถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ 
ขอ้เทจ็จรงิให้เป็นไปตามประเดน็หวัขอ้ค าถาม โดยผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถ 
ความเข้าใจในงานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน และมีพื้นความรู้ตามประเภทของกลุ่ม 
ขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูม้ทีกัษะ ในการเป็นวทิยากรกระบวนการดว้ย 

2)  ผู้ช่วยวจิยั (Research Assistant) มหีน้าที่คอยจดบนัทกึปฏกิริยิาโต้ตอบ
และปฏสิมัพนัธ์ของคนในกลุ่มไว้ นอกเหนือจากการบนัทกึเสยีงในการสนทนากลุ่ม ตลอดจน
เป็นทมีงานสนบัสนุนใหก้ารด าเนินการสนทนาเป็นไปอยา่งราบรืน่ 

3)  ผูร้่วมวงสนทนา (Participants) คอืกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวจิยัโดยผู้วจิยั
ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการเขา้ร่วมวงสนทนากลุ่มไวจ้ านวน 8 คน เพื่อใหเ้กดิพลวตัรก
ลุ่ม กระบวนการกลุ่มที่ครอบคลุม ทัว่ถึงทุกคน นอกจากนี้ การคดัเลือกผู้เข้าร่วมวงสนทนา
ผูว้จิยัให้ความส าคญักบัการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัทางด้านสถานภาพ 
สงัคม และเศรษฐกจิ รวมทัง้ต้องเป็นบุคคลที่สามารถให้ค าตอบในเรื่องที่สนใจได้ตรงประเด็น
ทีสุ่ด (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552: 104) เพื่อให้การสนทนาอยู่ในกรอบความคดิในมติเิดยีวกนั 
รวมถึงจะท าให้ผู้ร่วมวงสนทนากล้าแสดงออกทางความคิด ประสบการณ์ร่วมกับบุคคลใน
สถานภาพเดยีวกนั กล่าวคอืก าหนดผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาไว ้2 ส่วนคอืกลุ่มเป้าหมายซึง่เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัในพื้นที่ศกึษาวจิยั และผู้เชี่ยวชาญมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการจดัการภยั
พบิตั ิ

ส าหรบัสถานที่ และวนัเวลา ในการสมัภาษณ์และท าการสนทนากลุ่มนัน้ ผู้วจิยัพจิารณา
ก าหนดแผนการจดัสนทนากลุ่มโดยใหส้อดคลอ้งและไม่เป็นการรบกวนการท างานโดยปกต ิและ
วถิชีวีติของผูร้ว่มการสนทนากลุ่มทีจ่ะท าการศกึษาเป็นส าคญั 

 
3.5.2  ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data)  
เก็บรวบรวมจากการศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวจิยัต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 

หนังสอืนโยบาย แผนงาน และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เอกสารทางวชิาการรายงานวจิยั บทความ 
วารสาร วทิยานิพนธ ์รายงานการประชุม รายงานสถานการณ์ หนังสอืราชการ ค าสัง่ ขอ้สัง่การ
ต่างๆ หนงัสอืพมิพ ์ตลอดจนขอ้มลูดจิติอลของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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3.6  การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลบนพื้นฐาน
กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและแนวคดิน า เพื่อน ามาสู่ขอ้สรุปโดยได้ด าเนินการตามขัน้ตอน (สุพรรณ ี
ไชยอ าพร, 2552: 156) ดงันี้ 

  
3.6.1  การตรวจสอบข้อมูล 
ความถูกต้องตรงประเด็น (Validity) และความเชื่อถือได้ (Creditability) ถือเป็นหวัใจ

ส าคญัของงานวจิยัน้ี ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 2 วธิ ีกล่าวคอื  
3.6.1.1  การตรวจสอบสามเสา้ (Triangulation) ประกอบดว้ย 

1)  สามเสา้ของแหล่งขอ้มลู (Source of Data Triangulation) เพื่อ
พสิูจน์ว่าขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดม้าทัง้จากภาคสนามและจากการเกบ็รวบรวมเอกสารมีถูกต้องหรอืไม่ 
โดยตรวจสอบ จากบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะตอ้งไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และตรงกนั  

2)  ตรวจสอบสามเส้าของวธิกีาร (Methodological Triangulation) 
เพื่อตรวจสอบขอ้มลูจากสนามและเอกสารนัน้ถูกต้องโดยใชเ้ทคนิคและวธิกีารทีต่่างกนัเพื่อเกบ็
ขอ้มูลในประเดน็เดยีวกนั ทัง้นี้ ผู้วจิยัใชเ้ทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มลูอย่างน้อย 2 เทคนิคต่อ
กลุ่มตวัอยา่งดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

3)  ตรวจสอบดา้นผูว้จิยั (Investigator Triangulation) ควบคู่ไปดว้ย 
โดยการมผีูช้่วยวจิยัจะท าใหผู้ว้จิยัสามารถตรวจสอบไดว้่าขอ้มลูซึง่ผูว้จิยั และผูช้่วยวจิยัได้รบัมา
นัน้เหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร  

3.6.1.2  การตรวจสอบโดยใช้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง (Member Check) โดยผูว้จิยัจะให้
บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในบรบิทเดยีวกนักบักลุ่มเป้าหมาย ได้เข้ามามสี่วนตรวจสอบและรบัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูตลอดช่วงระยะเวลาการเกบ็และบนัทกึขอ้มลู (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552: 112-
116; องอาจ นยัพฒัน์, 2551: 154-155)   

นอกจากนี้ เมื่อผู้วิจยัเขียนรายงานวิจยัเสร็จสิ้น ผู้วิจยัก็ให้ผู้ให้ข้อมูลส าคญัได้อ่าน
ทบทวนว่าขอ้มลูและการตคีวามหมายนัน้มคีวามถูกต้อง ครอบคลุมหรอืไม่ แลว้ผูว้จิยัจงึกลบัมา
แกไ้ขรายงานใหม้ขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น ก่อนจดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อไป 

   
3.6.2 การตรวจสอบคณุภาพของข้อมลู 
โดยเมื่อผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัจะพิจารณาความครบถ้วน พอเพียง 

ความเป็นไปได ้ความมอีคติส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มลู รวมถงึความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูโดยผูว้จิยั
จะต้องด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลที่เก็บรวบรวมมาดงักล่าวจากการถอดเทป และ
การจดบนัทกึสรปุประเดน็ ทัง้นี้ เพื่อมใิหผู้ว้จิยัหลงลมื หรอืขาดในประเดน็ส าคญัไป 



108 

3.6.3  การจดัระเบียบของข้อมลู (Data Organization)  
ผู้วิจยัจะด าเนินการจดัระเบียบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมดขณะที่

ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลู โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคอืส่วนทีเ่ป็นกายภาพ และเนื้อหา 
(สุพรรณ ีไชยอ าพร, 2552: 117-118) กล่าวคอื 

3.6.3.1  การจดัระเบยีบขอ้มลูทางกายภาพ ประกอบดว้ย  
1)  การถอดการพูดและการสนทนา จากการสมัภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 

โดยผูว้จิยัจะใชว้ธิบีนัทกึประเดน็ส าคญั และการถอดเทปการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่ม  
2)  การจดัเกบ็ขอ้มลู (Data Storage) ผูว้จิยัใชก้ารจดัเกบ็ขอ้มลูดบิใน

รปูแบบดจิติอลไฟล์ โดยจ าแนกตามวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและระดบัของกลุ่มเป้าหมายเป็น
ส าคญั ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการเรยีกใชข้อ้มลู หรอืเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการถอดการ
พดูหรอืสนทนาดงักล่าว  

3.6.3.2 การจดัระเบยีบเนื้อหา ผูว้จิยัจะใช้วธิกีารจ าแนกประเภทขอ้มลู (Typology 
or Classification) ซึ่งเป็นการจดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ หรอืประเภทจากขอ้มูลที่ผู้วจิยัเก็บ
รวบรวมมาประกอบกบัแนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่เป็นพืน้ฐานในการวเิคราะห์
และสงัเคราะหเ์พื่อหา ความหมายกบัขอ้มลูทีไ่ดม้า 

  
3.6.4  การก าหนดรหสั  
ใหก้บัขอ้มลูเพื่อลดความยุง่ยากในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจะก าหนดรหสัขอ้มลูแบบ

ผสมผสานระหว่างแบบนิรนัยและอุปนัย (สุพรรณ ีไชยอ าพร, 2552: 118) คอืจะก าหนดรหสัไว้
ล่วงหน้าบางส่วนก่อน โดยจะด าเนินการไปพรอ้มๆ กบัการเกบ็ขอ้มลู ซึง่ในขัน้ตอนน้ีจงึเป็นการ
ลดทอน (Data Reduction) ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาดว้ย 

 
3.6.5  การบนัทึกข้อมูล (Field Note) และบนัทึกย่อ (Scratch Note) (ชาย โพธสติา, 

2550: 342)  
ผู้วจิยัจะจดัท าบนัทกึย่อ แล้วจงึน ามาขยายความเป็นบนัทกึขอ้มูล ทัง้นี้ ในการบนัทกึ

ยอ่ผูว้จิยัไดอ้อกแบบแบบฟอรม์ส าหรบัเป็นเครื่องมอืช่วยในการบนัทกึขณะเกบ็รวบรวมขอ้มลูที่
เป็นประเดน็ส าคญัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษาโดยใชใ้นการจดประเดน็รายละเอยีด
ส าคญัทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยเทคนิคต่างๆ  ดงัแบบฟอรม์ในตารางที ่3.3  
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ตารางท่ี 3.3  ตารางบนัทกึยอ่ขอ้มลูทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศกึษา จ าแนก ตามกลุ่มตวัอยา่งและเทคนิคการรวบรวมขอ้มลู 
 
กลุ่มตวัอย่าง เทคนิคการ

เกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

ประเดน็สอดคล้อง 
 

วตัถปุระสงค์
ข้อท่ี 1 

องคป์ระกอบ
แนวคิดน า 

วตัถปุระสงค์
ข้อท่ี 2 

องคป์ระกอบ
แนวคิดน า 

วตัถปุระสงค์
ข้อท่ี 3 

องคป์ระกอบ
แนวคิดน า 

วตัถปุระสงค์
ข้อท่ี 4 

องคป์ระกอบ
แนวคิดน า 

ระดบันโยบาย การเล่า
ประสบการณ์ 

 
 
 

       

การสมัภาษณ์
เชิงลึก 

 
 
 

       

ระดบัปฏิบติั การเล่า
ประสบการณ์ 

 
 
 

       

การสมัภาษณ์
เชิงลึก 

 
 
 

       

ผูร้ว่มวงสนทนา การสนทนา
กลุ่ม 
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3.6.7 การสรปุ ตีความ และตรวจสอบความถกูต้องตรงประเดน็ของข้อมลู 
(Conclusion, Interpretation and Verification)  

ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึง่เป็นวธิกีารสรา้งขอ้สรุป
ทัว่ไปทีพ่ยายามหาแบบแผน และหรอืความสมัพนัธ ์ กล่าวคอืผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีารสรา้งขอ้สรุป
จากขอ้มลูบนัทกึ โดยอาจใช้การแจงนับคอืการใหข้อ้มูลมสีภาพเป็นเชงิปรมิาณ โดยการนับ
จ านวนครัง้ของค าหรอืแนวคดิทีป่รากฏอยูใ่นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ แต่อย่างไรกต็าม การ
นับจ านวนค าและแนวคิดนัน้ ผู้วิจยัจะได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบที่มาของจ านวน
ดงักล่าวดว้ย นอกจากนี้ ผูว้จิยัจะเปรยีบเทยีบหาความคลา้ยคลงึของขอ้มลูหรอืเหตุการณ์  ซึง่
เป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม ตวัอย่างหนึ่งกบัอกีคนหนึ่ง หรอื
กลุ่มเดมิเพื่อหาลกัษณะทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัของขอ้มลูทัง้สองชุด แลว้จงึขยายขอบข่าย
ของเปรยีบเทยีบเดมิไปยงัขอ้มลูชุดต่อๆ ไป ซึง่การโยงความคลา้ยคลงึต่อไปเรื่อยๆ นี้ช่วยให้
ผูว้จิยัสามารถน าขอ้สรปุยอ่ยหลายชุดมารวมเป็นขอ้สรุปทีใ่หญ่ขึน้ จนไดแ้บบแผนความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูในเรือ่งทีค่ลา้ยคลงึกนั  
 
3.7  จริยธรรมในการวิจยั 
 

จรยิธรรมในการวจิยัเป็นขอ้ควรค านึงที่ผูว้จิยัอย่างมอือาชพีใหค้วามส าคญัไวต้ลอดการ
ท าวจิยัโดยเฉพาะอย่างยิง่จรรยาบรรณของนักวจิยั และการเคารพและรกัษาสทิธอินัพงึมขีอง
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั กล่าวคอืตลอดการวจิยัโดยการสมัภาษณ์ผูว้จิยัจะค านึงถงึความสมคัรใจในการ
ใหข้อ้มลูเป็นส าคญัซึง่มหีลกัการดงันี้ 

   
3.7.1  การเคารพความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
ผูว้จิยัจะเคารพความเป็นส่วนตวั ความคดิเหน็ ความรูส้กึ และทศันคตซิึง่เป็นขอ้มลูของ

ผูใ้ห้สมัภาษณ์ โดยผู้วจิยัจะพยายามรกัษาบรรยากาศในการสมัภาษณ์ให้มคีวามเป็นส่วนตวั 
หลกีเลี่ยงไม่ให้มสีิง่รบกวนขณะสมัภาษณ์ รวมทัง้ให้การสนทนาซกัถามด าเนินไปอย่างเป็น
ธรรมชาต ิโดยระมดัระวงักริยิา ใหเ้กยีรต ิและมคีวามจรงิใจ เพื่อสรา้งความไวว้างใจใหเ้กดิขึน้ 
โดยจะไม่ก้าวล่วงและละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ให้สมัภาษณ์  ทัง้นี้ โดยค านึงถึงความ
ต้องการและความสบายใจของผู้ให้สมัภาษณ์เป็นส าคญั ส าหรบัสถานที่และวนัเวลาในการ
สมัภาษณ์ผูว้จิยัจะก าหนดสถานทีซ่ึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์สะดวกทีจ่ะใหส้มัภาษณ์ ขณะเดยีวกนัผูว้จิยั
จะหลกีเลี่ยงการก าหนดวนัเวลาวนัสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มทีส่่งผลกระทบต่อการท างานและ
วถิชีวีติโดยปกตขิองผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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3.7.2  การรกัษาความลบั (Confidentiality)  
ผู้วจิยัจะให้ค ามัน่สญัญาในการปกปิดความลบั และปกป้องความเป็นส่วนตวัของผู้ให้

สมัภาษณ์ โดยการบนัทกึเทปนัน้จะขอรบัความยนิยอมจากผู้ให้สมัภาษณ์ก่อน ซึ่งผู้วจิยัจะ
อธบิายเหตุผลความจ าเป็นในการบนัทกึเทปผู้ใหส้มัภาษณ์ไดร้บัทราบว่ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้
ได้มาซึ่งรายละเอยีดเนื้อหา ข้อมูลที่มคีวามถูกต้อง และครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้วจิยัจะไม่ระบุชื่อ
และสถานที่ท างานจรงิของผู้ให้สมัภาษณ์ในรายงานวจิยัซึง่อาจท าให้เกดิประเดน็ความขดัแยง้ 
และประเดน็ในทางลบอื่นๆ กบัผูใ้หส้มัภาษณ์ได ้
  

3.7.3  การช้ีแจงรายละเอียดการศึกษาวิจยัแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษาได้รบัทราบ 
(Debriefing)  

ผู้วิจ ัยจะชี้แจงรายละเอียดในการศึกษาวิจัยให้กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้สัมภาษณ์ และ
ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดร้บัทราบทัง้ หวัขอ้เรื่องทีจ่ะท าวจิยั วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธิกีาร
ศกึษาวจิยั เหตุผลที่เลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้จากการวจิยั ทัง้ต่อกลุ่มตวัอย่างเอง หน่วยงาน ผูอ้ื่น ตลอดจนการรกัษาความลบัและ
ความเป็นส่วนตวัของผูใ้หส้มัภาษณ์ ทัง้นี้ กเ็พื่อใหผู้ใ้หก้ารสมัภาษณ์รูส้กึสบายใจ และยนิดทีีจ่ะ
เปิดใจใหส้มัภาษณ์ อนัจะน าไปสู่การไดม้าซึง่ขอ้มลูทีม่คีวามสมบรูณ์ ถูกตอ้งและครบถว้น 

 
3.7.4  ผลประโยชน์ การแลกเปล่ียนและแบ่งปัน (Benefits and Reciprocity) 
เนื่องจากเทคนิคทีผู่้วจิยัได้ใช้การสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้มาซึง่ขอ้มูลที่มกีารมองร่วมกนั

ในระดบักลุ่ม ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มได้มโีอกาส แลกเปลี่ยน เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจใน
ประเดน็ทีต่่างมสี่วนร่วมซึง่กนัและกนัตามหวัขอ้วจิยั ขณะเดยีวกนัการอภปิรายแลกเปลีย่นเป็น
การสรา้งเวทใีนการเตมิเตม็ และบ่มเพาะการประสานความรว่มมอืระหว่างกนัในหมูผู่ใ้หส้มัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จากข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย 

และการสนทนากลุ่มทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตัใินพื้นที่ศกึษาทีก่ าหนดท าให้ทราบผล
การศกึษาโดยล าดบั ดงันี้ 

  
4.1  ข้อมลูพืน้ฐานและสถานการณ์อทุกพิบติัภยั ปี พ.ศ. 2554 จงัหวดั 
       พระนครศรีอยธุยา 
       

4.1.1  ข้อมลูพื้นฐานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
4.1.1.1  ภมูปิระเทศ อาณาเขต และสภาพภมูอิากาศ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาตัง้อยู่บรเิวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ 

มเีนื้อทีป่ระมาณ 2,556.64 ตารางกโิลเมตร ซึง่นบัไดว้่าเป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่เป็นล าดบั
ที่ 63 ของประเทศไทย ลกัษณะภูมปิระเทศของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มน ้า
ท่วมถงึ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มภีูเขาและป่าไม ้มแีม่น ้าสายหลกัไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ 
แมน่ ้าเจา้พระยา แมน่ ้าปา่สกั แมน่ ้าลพบุร ีและแมน่ ้าน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กโิลเมตร 
มีล าคลองน้อยใหญ่เชื่อมต่อกับแม่น ้ า 1,254 คลองทัว่พื้นที่ของจงัหวัด คลองชลประทานอีก
มากกว่า 1,261 สาย มปีระตูควบคุมระดบัน ้า 103 แห่ง ภายใต้การบรหิารจดัการของโครงการ
ชลประทาน 13 โครงการ (ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา, 
2554: 1) ดังนัน้ จึงท าให้จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจงัหวัดหนึ่งที่มีความส าคัญทางด้าน
เกษตรกรรมของประเทศ ส าหรบัอาณาเขตตดิต่อกบัจงัหวดัใกล้เคยีงนัน้ ทศิเหนือ ตดิต่อกบั
จงัหวดัอ่างทองและลพบุร ีทศิใตต้ดิต่อกบัจงัหวดันครปฐม นนทบุร ี และปทุมธานี ทศิตะวนัออก
ตดิต่อกบัจงัหวดัสระบุร ีและทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัจงัหวดัสุพรรณบุร ี

ส าหรบัในส่วนของภูมอิากาศจงัหวดัพระนครศรอียุธยามลีกัษณะรอ้นชื้นโดยอยู่
ภายใต้อทิธพิลของลมมรสุม 2 ฤดู คอืลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว ซึ่งอากาศจะ
เย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝนท าให้มีฝนตกชุกเป็นเวลานาน 
(ส านกังานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา, 2557: 4) 
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4.1.1.2  เขตการปกครอง และการบรหิารราชการ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ (อ าเภอ

พระนครศรอียุธยา อ าเภอท่าเรอื อ าเภอนครหลวง อ าเภอบางไทร อ าเภอบางบาล อ าเภอบาง
ปะอนิ อ าเภอบางปะหนั อ าเภอผกัไห่ อ าเภอภาช ีอ าเภอลาดบวัหลวง อ าเภอวงัน้อย อ าเภอเสนา 
อ าเภอบางซา้ย อ าเภออุทยั อ าเภอมหาราช และอ าเภอบ้านแพรก) 209 ต าบล 1,459 หมู่บา้น 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมอืง 4 แห่งเทศบาลต าบล 31 
แห่ง องค์การบรหิารส่วนต าบล 121 แห่ง มปีระชากรรวมทัง้สิ้น 796,279 คนหรอื 288,888 
ครวัเรอืน (ขอ้มลู ณ พฤศจกิายน พ.ศ. 2556)  

ส าหรบัข้อมูลด้านการบรหิารราชการนัน้ จงัหวดัพระนครศรอียุธยามีหน่วย
ราชการในสงักดัภูมภิาคจ านวน 34 หน่วยงาน ส่วนราชการส่วนกลางที่มสี านักงานตัง้อยู่ในส่วน
ภูมิภาค 57 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 24 แห่ง หน่วยงานอิสระ 9 แห่ง (ส านักงานจังหวัด
พระนครศรอียธุยา, 2557: 7-8)   

4.1.1.3  ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม พาณชิยกรรมและเกษตรกรรม 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่าเป็นจงัหวัดที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมทัง้ในแง่การผลติ ตลอดจนการกระจาย
สนิคา้และบรกิาร ส่งผลใหจ้งัหวดัพระนครศรอียุธยามผีลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่
ในล าดบัที ่3 ของประเทศไทย (ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา, 
2554: 2) โดยในภาคอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรอียุธยามนีิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสห
รตันนคร นอกจากนี้ ยงัมเีขตประกอบการอุตสาหกรรมอีก 2 แห่งได้แก่ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย และเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั นอกจากนี้ ยงัมโีรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมอกีกว่า 1,715 โรง รวมเงนิทุน 374,527.82 ลา้นบาท ส าหรบัในดา้นการพาณิชยก
รรมนัน้ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม ท าใหก้ารเดนิทางทัง้ทางรถยนต ์
รถไฟ และทางเรอืมคีวามสะดวก ดงันัน้ จงึมผีู้ประกอบการจดัตัง้โรงงานแปรรูปสนิค้าเกษตร 
คลงัสนิคา้ขนาดใหญ่ หอ้งเยน็ และกจิการโรงสใีนจงัหวดัเป็นจ านวนมาก เพื่อจดัเก็บสนิคา้และ
แปรรปูสนิคา้ เพื่อส่งไปยงักรงุเทพมหานคร และส่งออกไปต่างประเทศ ทัง้นี้ ธุรกจิดงักล่าวส่วน
ใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน วงัน้อย และอุทยั รวมทัง้ยงัมี
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง กระจายตัวอยู่ในชุมชน อาทิ อยุธยาซิตี้พาร์ค 
ห้างสรรพสนิค้าเทสโกโลตัส ห้างสรรพสินค้าบิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร 
หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั ฯลฯ อกีดว้ย (ส านกังานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา, 2557: 11) 

ในส่วนด้านการเกษตรกรรมในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา จากขอ้มูลส านักงาน
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (2557: 15) ระบุว่ามจี านวนครวัเรอืนผู้ถือครองการเกษตรทัง้สิ้น 
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47,400 ครวัเรอืน หรอืคดิเป็นจ านวนประชากรโดยเฉลีย่ 3-5 คนต่อครวัเรอืน โดยพชืเศรษฐกจิ
ส าคญัของจงัหวดัไดแ้ก่ ขา้ว และมะมว่ง ขณะทีส่ตัวเ์ศรษฐกจิไดแ้ก่ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบอื และ
สตัวน์ ้าจดื  ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาการใชท้ีด่นิเพื่อการเกษตรคดิเป็นรอ้ยละ 71.75 ของพืน้ทีท่ ัง้จงัหวดั 
กล่าวคอื 1,146,578 ไร่จากพืน้ทีท่ ัง้หมด 1,597,900 ไร่ ทัง้นี้ พืน้ทีส่่วนใหญ่ใชเ้พื่อการปลูกขา้ว 
ไมผ้ล พชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั พชืไร่ เพาะเหด็และอื่นๆ ตามล าดบั ดงันัน้ อาชพีหลกัทีส่รา้ง
รายไดใ้หแ้ก่ประชาชนจงึยงัอยูใ่นภาคการเกษตรเป็นหลกั (ส านักงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยา, 
2557: 37)  

4.1.1.4  ขอ้มลูดา้นวฒันธรรม และการท่องเทีย่ว  
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นราชธานีเก่าของประเทศไทยที่มปีระวตัิศาสตร์

ต่อเนื่ องยาวนานมากว่า 662 ปี และเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทัง้ทางด้านกายภาพ 
ประวตัศิาสตร ์และคุณค่าทางวฒันธรรมโดยมแีหล่งโบราณสถานเก่าแก่กว่า 130 แห่งจนองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้รบัอุทยานประวตัิศาสตร์
พระนครศรอียุธยาไวเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เมื่อปี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 ทัง้นี้ ความ
น่าสนใจของจงัหวดัอยู่ที่โบราณสถานที่สวยงามและทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  
นอกจากนี้ การมวีดัวาอารามกว่า 505 วดั จงึท าใหม้นีักท่องเทีย่ว ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศให้
ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจงัหวดัเป็นจ านวนมากซึ่งท ารายได้ให้จงัหวดักว่า 11,569.24 
ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ ปี 2555) (ส านกังานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา, 2557: 25) 

 
4.1.2  ข้อมลูพื้นท่ีเส่ียงอทุกภยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จากข้อมูลความเสี่ยงอุทกภยัในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยานัน้ พบว่ามคีวามเสี่ยง

อุทกภยัทีเ่กดิจากน ้าท่วมขงั และน ้าลน้ตลิง่ (Inundation or Over Bank Flow) เป็นหลกั
กล่าวคือเป็นสภาวะน ้ าท่วมหรือสภาวะน ้ าล้นตลิ่งที่ เกิดขึ้นเนื่ องจากระบบระบายน ้ าไม่มี
ประสทิธภิาพ มลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไป อนัเป็นผลมาจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บรเิวณนัน้ 
ตดิต่อกนัเป็นเวลานานหลายวนั  มกัเกดิขึน้ในบรเิวณทีร่าบลุ่มรมิแม่น ้า และบรเิวณชุมชนเมอืง
ขนาดใหญ่ ทัง้นี้ น ้าท่วมขงัส่วนใหญ่จะเกดิบรเิวณทา้ยน ้าและแผ่เป็นบรเิวณกว้างเนื่องจากไม่
สามารถระบายน ้าได้ทนั (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2552: 112) ทัง้นี้ จงัหวดั
พระนครศรอียุธยามพีืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยัทัง้สิน้ 15 อ าเภอ 118 ต าบล 594 หมู่บา้น โดยอ าเภอวงั
น้อยเป็นอ าเภอเดยีวที่ไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัของจงัหวดั ทัง้นี้ เมื่อจ าแนก
พืน้ทีเ่สยีงอุทกภยัตามระดบัความเสีย่งจะพบว่าในพืน้ที่ 15 อ าเภอดงักล่าวเป็นพื้นทีท่ีม่คีวาม
เสีย่งอุทกภยัทีม่รีะดบัสูงจ านวน 579 หมู่บา้น พืน้ทีเ่สีย่งอุทกภยัทีม่รีะดบัความเสีย่งปานกลาง  
6 หมู่บา้น และพืน้ทีเ่สี่ยงอุทกภยัที่มรีะดบัความเสีย่งต ่า 9 หมู่บ้าน (กรมป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั, 2555)     
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อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกพบิตัภิยัที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2554 พบว่าขนาดความ
รุนแรงของสถานการณ์อุทกภยัส่งผลกระทบเป็นบรเิวณกว้างโดยอุทกภยัได้เขา้ท่วมพื้นที่ของ
จงัหวดัครบทัง้ 16 อ าเภอ ซึง่รุ่งโรจน์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ถงึกบักล่าวว่า “เหตุการณ์
ปี พ.ศ. 2554 มนัเป็น “Wide Impact คอืทุกหน่วยออกมาหมด” นอกจากนี้ลกัษณะของอุทกภยัที่
เกดิขึน้ยงัแตกต่างจากอุทกภยัทีเ่กดิขึน้โดยปกต ิทัง้นี้ มผีูใ้หข้อ้มลูส าคญัใหข้อ้มลูว่าลกัษณะของ
อุทกพบิตัิภยัที่เกดิขึน้ในปี 2554 มใิช่อุทกภยัจากน ้าล้นตลิง่ซึ่งเกิดขึน้เป็นประจ าทุกปี แต่มี
ลกัษณะเหมอืนเป็นน ้าท่วมฉบัพลนั ดงัเช่นทีพ่รเลศิ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า 

 
สถานการณ์อุทกภยัจะมปีระจ าทุกปี แต่จะเป็นลกัษณะของน ้าลน้ตลิง่กค็อืเป็น
หว้งเวลาที่มนี ้าฝนมากกจ็ะไหลเขา้มาลงแม่น ้าล าคลองในพื้นที่แล้วก็มรีะดบัที่
สูงขึ้นท าให้น ้าล้นตลิ่ง พอล้นตลิ่งพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบก็เป็นพื้นที่ที่เรามี
ขอ้มลูอยู ่เราสามารถดแูลเตรยีมการป้องกนัไวไ้ดง้า่ยแต่ปี พ.ศ. 2554 แตกต่าง
จากปีอื่น เพราะไมไ่ดเ้ป็นลกัษณะทีไ่ม่ไดม้าตามล าน ้า ...แต่มาตามทุ่งตามช่อง
ทุกจุด ซึ่งไม่สามารถทีจ่ะไปป้องกนัไดเ้ลย น ้ารวดเรว็มากในเวลาไม่ถงึ 1 วนั
ระดบัสงูขึน้หลายเมตร เป็นลกัษณะไหลมาทุกทศิทุกทาง 

 
ซึง่ตรงกบัที่วุฒกิร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ให้ขอ้มลูไวเ้ช่นกนัว่า “อยุธยา

ไมใ่ช่รองรบัน ้าไหลหลาก อยธุยาไมใ่ช่อยูพ่ืน้ทีภู่เขา เป็นพืน้ทีลุ่่ม เพราะฉะนัน้จะเหน็ทนัทวี่าน ้า
จะมาอย่างไร จะมาเมื่อไหร่ การป้องกนัไม่ได้ป้องกนัแบบฉุกเฉิน มนัป้องกนัแบบเตรยีมการ
ล่วงหน้าไดเ้ลย ซึง่ไมค่วรเจอเช่นในปี พ.ศ. 2554 

ทัง้นี้ ส าหรบัรายละเอยีดของสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จะไดน้ าเสนอให้หวัขอ้ถดัไป 
    
4.1.3  สถานการณ์อทุกพิบติัภยัปี 2554   

4.1.3.1  ภาพรวมสถานการณ์ 
ในปี พ.ศ. 2554 ถือได้ว่าประเทศไทยประสบปญัหาอุทกภยัร้ายแรง อนัเป็นผล

สบืเนื่องจากอิทธพิลของพายุโซนร้อน ไหหม่า นกเตน ไห่ถาง เนสาด และนาแก  ท าให้เกิด
ความกดอากาศต ่าก าลงัแรงพดัผ่านช่วงเวลาตัง้แต่ปลายเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2554 จนกระทัง่
ถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2554 ก่อใหเ้กดิอุทกภยัในพืน้ทีลุ่่มต ่า รวมทัง้ลุ่มน ้าใกลเ้คยีงเป็นวงกวา้ง
ครอบคลุมพื้นที่หลายจงัหวดัทัง้ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 65 
จงัหวดั ส่งผลกระทบใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน เอกชนและทาง
ราชการอย่างมหาศาลจนกล่าวไดว้่าอุทกภยัครัง้นี้นัน้เป็น “มหาอุทกภยั” ที่รุนแรงครัง้หนึ่งใน
ประวตัศิาตรข์องประเทศไทย ทัง้นี้ แมห้น่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  จะไดเ้ขา้ตอบโต้และบรหิาร
จดัการภยัพบิตัอิย่างเตม็ความสามารถ แต่ดว้ยปรมิาณฝนที่มากกว่าเกณฑป์กต ิ39 เปอรเ์ซน็ต ์
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และ 22 เปอรเ์ซน็ต์ ในภาคเหนือ และภาคกลางตามล าดบั (ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา, 2554ข: 3) อนัเป็นผลพวงจากการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศ ท าให้ฝนตกหนักตัง้แต่เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ส่งผลให้ปรมิาณน ้าใน
เขื่อนหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมพิล เขื่อนสริกิติิ ์เขื่อนป่าสกัชลสทิธิ ์มปีรมิาณน ้าเกนิกว่า
ระดบักกัเกบ็จงึจ าเป็นต้องระบายน ้าออกเพื่อป้องกนัมใิห้เขื่อนได้รบัความเสยีหายท าให้แม่น ้า
สายต่างๆ ได้แก่ แม่น ้าปิง แม่น ้าวงั แม่น ้ายม และแม่น ้ าน่าน มนี ้ าไหลบ่าล้นตลิ่งเข้าท่วม
บ้านเรอืนราษฎร พื้นที่เกษตรได้รบัความเดอืดร้อน และเสยีหาย และเมื่อแม่น ้า ทัง้ 4 สาย 
ดงักล่าวไหลมารวมกนัทีแ่ม่น ้าเจา้พระยาทีจ่งัหวดันครสวรรค ์ส่งผลใหม้มีวลน ้าจ านวนมหาศาล
ไหลผ่านจงัหวดันครสววรคไ์ปยงัพืน้ทีลุ่่มต ่าตอนกลางและตอนล่าง โดยคดิเป็นปรมิาณน ้าสูงสุด
ทีไ่หลอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนสงิหาคม-กลางเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2554 ไหลผ่านรวมจ านวน 
36,961 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซึง่มากกว่า ปี พ.ศ. 2538 ถงึ 9,890 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ส านักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา, 2554ข: 3) เป็นผลใหร้ะดบัน ้าในแม่น ้า
เจา้พระยาเพิม่สูงขึน้เรื่อยๆ จนน ้าไหลล้นตลิง่เขา้ท่วมพื้นที่บ้านเรอืน พื้นที่เกษตรของราษฎร
บรเิวณสองฝากฝ ัง่แม่น ้าเจ้าพระยาตัง้แต่จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัอุทยัธานี จงัหวดัชยันาท 
จงัหวดัสิงห์บุร ีจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัลพบุร ีและจงัหวดัพระนครศรอียุธยาได้รบัผลกระทบ
อยา่งรนุแรง 

4.1.3.2  สถานการณ์อุทกพบิตัภิยัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นจงัหวดัที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ลุ่มต ่าของภาคกลาง มี

พืน้ทีร่บัผดิชอบ 16 อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอพระนครศรอียุธยา อ าเภอท่าเรอื อ าเภอนครหลวง 
อ าเภอบางซ้าย อ าเภอบางไทร อ าเภอบางบาล อ าเภอบางปะหนั อ าเภอบางปะอนิ อ าเภอบ้าน
แพรก อ าเภอผกัไห่ อ าเภอภาช ีอ าเภอมหาราช อ าเภอลาดบวัหลวง อ าเภอวงัน้อย อ าเภอเสนา 
และอ าเภออุทยั รวมพืน้ทีป่ระมาณ 1,597,900 ไร่ โดยมแีม่น ้าไหลผ่านพืน้ทีเ่ขตจงัหวดั รวม 4 สาย 
(ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา, 2554ข: 4-5) ไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 4.1  แผนทีลุ่่มน ้าทีไ่หลผ่านจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา, 2554ข: 4.   
  

1)  แม่น ้าลพบุรี เริ่มตัง้แต่แยกจากแม่น ้าเจ้าพระยาที่ ต าบลม่วงหมู ่
อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรจีงัหวดัสงิหบ์ุร ีผ่านประตูระบายน ้าปากแม่น ้าลพบุร ีซึง่เป็นประตูระบายการ
คุมตน้น ้าในโครงการพฒันาแม่น ้าลพบุรไีหลผ่านประตูระบายน ้ากลางแม่น ้าลพบุร ีต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
อ าเภอเมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุร ีไหลผ่าน อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอมหาราช อ าเภอบางปะหนั 
และอ าเภอพระนครศรอียธุยา ระยะทางยาวประมาณ 62.5 กโิลเมตร  

2)  แม่น ้าป่าสกั มตี้นก าเนิดที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ไหลผ่าน อ าเภอชยั
บาดาล จงัหวดัลพบุร ีเก็บกกัที่เขื่อนป่าสกัชลสทิธิ ์อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุร ีมคีวามจ ุ
960 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แล้วระบายผ่านเขื่อนป่าสกัฯ ผ่านอ าเภอแก่งคอย, เสาไห,้ จงัหวดั
สระบุร ีผ่าน อ าเภอท่าเรอื, นครหลวง, จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ไหลลงมาบรรจบแม่น ้า
เจ้าพระยาที่ ต าบลป้อมเพชร อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ระยะทาง
ประมาณ 52 กโิลเมตร 

3)  แมน่ ้าเจา้พระยา ต้นก าเนิดจากแม่น ้า ปิง, วงั, ยม, น่าน และล าน ้า
สาขาต่างๆ   ในภาคเหนือไหลลงมาบรรจบ เป็นแมน่ ้าเจา้พระยาทีป่ากน ้าโพ จงัหวดันครสวรรค ์
ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่จงัหวัดชยันาท และไหลผ่านจงัหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง เข้าเขตจงัหวัด
พระนครศรอียธุยา ทีอ่ าเภอบางบาล ผ่านอ าเภอบางบาล พระนครศรอียุธยา บางไทร และบางปะอนิ 
ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร แลว้ไหลผ่านจงัหวดัปทุมธานี นนทบุร ีกรุงเทพมหานคร และไหล
ลงสู่ทะเลทีป่ากน ้าสมทุรปราการ 
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4)  แม่น ้าน้อย เริม่ต้นแยกจากแม่น ้าเจ้าพระยาที่ ต าบลบรมธาตุเหนือ
เขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่าน จงัหวดัชยันาท จงัหวดัสงิห์บุร ีและจงัหวดัอ่างทอง เข้าเขต จงัหวดั
พระนครศรอียธุยาทีอ่ าเภอผกัไห่ มาบรรจบกบัแมน่ ้าเจา้พระยา (สายแยก 1) ทีบ่า้นสกุีก อ าเภอ
เสนา ความยาวช่วงผ่าน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ประมาณ 27 กโิลเมตร  

ดงันัน้ จากการทีแ่มน่ ้าสายหลกัทัง้ 4 สายไดไ้หลผ่านพืน้ทีเ่ขตอ าเภอต่างๆ ของ
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ท าใหเ้มือ่ถงึฤดนู ้าหลาก จงัหวดัพระนครศรอียุธยาจงึเป็นจงัหวดัที่จะ
ไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ดจงัหวดัหนึ่งในแต่ละปีทีเ่กดิอุทกภยั และส าหรบัในปี พ.ศ. 2554 ซึง่เป็นปี
ทีเ่กดิอุทกภยัครัง้รา้ยแรงทีสุ่ด จงึท าใหจ้งัหวดัพระนครศรอียุธยาไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัเกอืบ
เต็มพื้นที่ ทัง้ 16 อ าเภอ อันเป็นผลจากจากสถานการณ์น ้ าล้นตลิ่งจากแม่น ้ าทัง้ 4 สาย ซึ่ง
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา (2554ก: 5 -10) ไดจ้ดัท าสรุป
สถานการณ์น ้าในแมน่ ้าดงักล่าวในช่วงเกดิอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ไวด้งันี้  

1)  สถานการณ์น ้าในแมน่ ้าลพบุร ี 
หลงัจากทีค่นัประตูระบายน ้าบางโฉมศร ีจงัหวดัสงิหบ์ุร ีพงั เมื่อวนัที ่13 

กนัยายน พ.ศ. 2554 ปรมิาณน ้าไดไ้หลลงมาลงแมน่ ้าลพบุร ีส่งผลใหป้รมิาณน ้าลน้ตลิง่เนื่องจาก
เกนิความจุของล าน ้า  ทีจ่ะสามารถรบัน ้าได้ท าใหท้ัง้ 2 ฝ ัง่แม่น ้ามนี ้าเอ่อลน้ตลิง่ส่งผลต่อบา้นเรอืน
ที่อยู่รมิตลิ่งแม่น ้าลพบุร ี เขตอ าเภอบ้านแพรก อ าเภอมหาราช และอ าเภอบางปะหัน จงัหวัด
พระนครศรอียธุยา ไดร้บัความเดอืดรอ้น ต่อมาระดบัน ้าในแม่น ้าลพบุร ีไดย้กตวัสูงขึน้จนไหลขา้ม
คนักนัน ้า และถนนทางหลวงหมายเลข 3196 ถนนสายลพบุร-ีบางปะหนั เป็นระยะทางยาวกว่า 
20 กิโลเมตร ทางด้านฝ ัง่ทศิตะวนัออกของแม่น ้าลพบุร ีส่งผลให้น ้าได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ในเขต
อ าเภอมหาราช  อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และเขตอ าเภอดอนพุด อ าเภอหนอง
โดน  อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุร ีส่วนทางด้านฝ ัง่ทศิตะวนัตก น ้าได้ไหลล้นขา้มคนักัน้น ้า 
และถนนสายเอเชยีเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรอืน และพื้นที่เกษตรกร ในเขตพื้นที่อ าเภอบางปะหนั 
อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มวลน ้าได้ไหลบ่าขา้มถนนสาย 
347 และน ้าบางส่วนไดไ้หลเขา้คลองระบายน ้าตาเมฆ และคลองระบายน ้าบางพระคร ูมาลง แม่
น ้าป่าสกั ที่บรเิวณเหนืออ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มวลน ้าจาก 2 แม่น ้า คอืแม่
น ้าป่าสกั และแม่น ้าลพบุร ีได้ไหลเข้าท่วมเขตนิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร ในวนัที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 และเต็มพื้นที่นิคม ประมาณ 2,050 ไร่ ในวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้รบัความ
เสียหายอย่างหนัก ระดับน ้าภายในพื้นที่นิคมสูงกว่า 3 เมตร และมวลน ้ าจะไหลลงสู่แม่น ้ า
เจา้พระยาทีอ่ าเภอพระนครศรอียุธยาบ่ามาจากแม่น ้า ป่าสกัและแม่น ้าเจา้พระยา ท าให้น ้าท่วม
ขยายวงกวา้งส่งผลกระทบต่อพืน้ทีอ่ าเภอทางตอนล่าง 

2)  สถานการณ์น ้าในแมน่ ้าป่าสกั  
เขื่อนป่าสกัชลสทิธิ ์ปรมิาณน ้าที่ไหลลงอ่างเหนือเขื่อนเกนิความจุเก็บ

กกัปกตทิี ่785 ล้านลกูบาศก์เมตร เมื่อวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2554 จากปรมิาณน ้าฝนที่ไหล
ลงอ่างเหนือเขื่อนป่าสกัฯ มากกว่า 1,100 ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาทเีมื่อวนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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ประกอบกับน ้าในเขื่อนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  ที่ความจุเก็บกักปกติท าให้เขื่อนป่าสกัฯ มคีวาม
จ าเป็นตอ้งเพิม่การระบายน ้าใหม้ากขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณน ้าทีไ่หลลงมาในอ่าง ก่อนทีต่วั
เขื่อนจะไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณน ้า และระดบัน ้าเกนิระดบักกัเกบ็สูงมากจนท าใหเ้ขื่อนอาจ
พงัได ้

เขื่อนป่าสกัชลสทิธิ ์เริม่ระบายน ้าเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ  จนระบายน ้าผ่าน
เขื่อนสูงสุดอยู่ที่ 981 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีและไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ที่อ าเภอท่าเรอื 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาในวนัที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ในปรมิาณน ้าไหลผ่านสูงสุดที่ 1,312 
ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีซึ่งโดยปกตปิรมิาณน ้าไหล 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีก็เริม่มนี ้าเอ่อ
ลน้ตลิง่แลว้ ต่อมาในวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2554 โครงการชลประทานพระนครศรอียุธยา ไดม้ี
หนังสือถึงนายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
นายกเทศมนตรเีทศบาลเมอืงอโยธยา ให้เฝ้าระวงั และเสรมิแนวคนักนัน ้ารอบเกาะเมอืงให้มี
ขนาดและระดบัให้แขง็แรงมากขึน้มากกว่า +6.000 ม.รทก. โดยคาดการณ์ว่ามวลน ้าจากแม่น ้า
ลพบุร ีและแม่น ้าป่าสกั จะเดนิทางมาถึงจงัหวดัพระนครศรอียุธยาประมาณต้นเดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 

ในวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 น ้าจากแม่น ้าลพบุร ีและแม่ป่าสกั ไหล
ลน้ขา้มถนนทางหลวงชนบทฝ ัง่ซา้ยแมน่ ้าปา่สกั จากอ าเภอนครหลวง ผ่าน อบต.บ่อโพง ถงึสาย
เอเชยีตลอดเส้นทาง   ไดไ้หลบ่าลน้ตลิง่ เขา้ท่วมพืน้ที ่เขตอ าเภอพระนครศรอียุธยากดัเซาะคนัดนิ
และแนวกระสอบทรายของเทศบาล ทีปิ่ดป้องกนัน ้าบรเิวณถนนสายสถานีรถไฟพระนครศรอียุธยา 
ถงึคลงัแสง ขาดเป็นทางยาว ส่งผลให้  น ้าไหลเขา้ท่วมเรอืนจ ากลางจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิศูนยห์นัตรา และไหลบ่าเขา้ท่วมถนนสายเอเชยี 
ลงสู่คลองขา้วเม่า คลองสาคู และล ารางธรรมชาตบิรเิวณสะพานขา้มทางรถไฟ (กม.24+446) ใน
วนัพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 น ้าได้เข้าท่วมโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ  

ปริมาณน ้ าจากแม่น ้ าลพบุรีและแม่น ้ าป่าสัก  ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่
ชุมชนรมิคลองขา้วเม่าและพืน้ทีเ่กษตรเขตพืน้ทีอ่ าเภออุทัย  อ าเภอนครหลวง และ อ าเภอภาช ี
ได้รบัความเสยีหาย  จนเตม็พื้นที่ทีม่รีะดบัต ่า และไหลลน้ขา้มคนักัน้น ้ารอบนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึ่งมพีื้นที่ประมาณ 11,000 ไร่ เข้าท่วมนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะในวนัที ่10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ระดบัของหลงัคนักัน้น ้ารอบนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะมรีะดบัเฉลี่ยอยู่ที่ +4.500 ถึง +5.100 ม.รทก. ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ กรมชลประทาน 
และนิคมอุตสาหกรรมไดน้ าเครื่องจกัรแบคโฮเขา้เสรมิคนัชัว่คราวเร่งด่วน แต่ไม่สามารถต้านทาน
กระแสน ้าได ้เนื่องจากระดบัน ้าในแม่น ้าสูงมากกว่าทุกปีทีเ่กิดอุทกภยัซึง่ระดบัน ้าในแม่น ้าป่าสกั
ทีส่ถานีวดัน ้า S5 (สาธารณสุข) มรีะดบัสงูสุด +5.90 ม.รทก. เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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ในส่วนพื้นที่ชุมชนเกาะเมอืงพระนครศรอียุธยา วนัที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 
2554 น ้าจากแม่น ้า ลพบุร ีและแม่น ้าป่าสกั ได้เดนิทางมาจบกนัของ 2 แม่น ้า บรเิวณต าบลหวัรอ 
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ส่งผลใหค้นักัน้น ้ารอบเกาะเมอืงไม่สามารถ
ตา้นทานกระแสน ้าได ้น ้าไดไ้หลกดัเซาะคนัดนิเลก็และแนวเสรมิกระสอบทรายของเทศบาลนคร
ฯ ขาดบรเิวณชุมชนตลาดหวัรอ ท าให้ น ้าเข้าท่วมชุมชนเกาะเมอืงพระนครศรอียุธยา เนื้ อที่
ประมาณ 5,000 ไร ่จนเตม็พืน้ที ่   

หลงัจากน ้าทีไ่หลบ่าขา้มถนนสายเอเชยี และถนนทางหลวงชนบทสาย
ฝ ัง่ซา้ย  แม่น ้าป่าสกัจากอ าเภอนครหลวง ผ่าน อบต.บ่อโพง ถงึสายเอเชยี น ้าได้ไหลเขา้ท่วม
พื้นที่บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อ าเภออุทัย จัง หวัด
พระนครศรอียุธยา ปรมิาณน ้าบางส่วนได้ไหลเข้าท่วมเขตพื้นที่ อ าเภอภาชี อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และไหลเขา้ท่วมแฟคเตอรแีลนด์อ าเภอวงัน้อย มพีืน้ที่ประมาณ 130 ไร ่
ประมาณวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และมวลน ้ าได้ไหลข้ามถนนพหลโยธินบริเวณหน้า
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ (ใกล้วงแหวนตะวนัออก) อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ไหลไปยงัพื้นที่คลองรงัสิตและอื่นๆ ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น ้ าเจ้าพระยาปรมิาณน ้ า
บางส่วนได้ไหลย้อนกลบัมาทางแม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งขณะนัน้ระดบัน ้าทางด้านแม่น ้าป่าสกัมี
ระดบัสูงกว่าทางแม่น ้าเจ้าพระยาประมาณ 23 เซนติเมตร น ้าได้ไหลล้นข้ามถนนสายเอเชีย
บรเิวณใกล้ด่านเก็บเงนิ อ าเภอบางปะอนิ บรเิวณหน้านิคมอุตสาหกรรมบา้นหว้า (ไฮเทค) ใน
วนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และเขา้ท่วมจนเตม็พืน้ที่ประมาณ 2,446 ไร่ และต่อมาในวนัที ่15 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเขตอ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ประมาณ 1,962 ไร่ ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมของจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้รบัผลกระทบและเสียหายจากอุทกภยัทัง้หมด กระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  ประชาชนไม่มงีานท าเป็นจ านวนมากกว่า 3 แสนคนกระทบต่อการ
ท่องเทีย่วทีม่มีากกว่าเดอืนละ 2-3 แสนคน    

3)  สถานการณ์น ้าในแมน่ ้าเจา้พระยา  
หลงัจากปรมิาณน ้าไหลผ่านแม่น ้าเจา้พระยาทีส่ถานีวดัน ้า C2 จงัหวดั

นครสวรรค ์และมปีรมิาณไหลผ่านสูงสุดเมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ปรมิาณน ้าไหลผ่าน
สูงสุด 4,704 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีซึง่ในช่วงนัน้ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2554 เขื่อน
เจ้าพระยาซึ่งท าหน้าที่เป็นเขื่อนทดน ้า  มคีวามจ าเป็นต้องเพิม่การระบายน ้าท้ายเขื่อนเพิม่ขึ้น
ตามล าดบั เนื่องจากระดบัน ้าตามทีก่รมชลประทานไดพ้ร่องน ้ามาเหนือเขื่อนอยู่ทีร่ะดบั +14.80 
ม.รทก. เพื่อรองรบัน ้าเหนือที่จะได้มาสมทบจากอทิธพิลของพายุ ที่พดัผ่านในช่วงที่เกิดพาย ุ 
“นกเตน” ระดบัน ้าสูงสุดบรเิวณเหนือเขื่อนมรีะดบัสูงสุด +17.63 ม.รทก. เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 และเขื่อนเจา้พระยาระบายสูงสุดเมื่อวนัที ่21 กนัยายน พ.ศ. 2554 ปรมิาณน ้าผ่าน
เขื่อน 3,721 ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีปกตหิากมกีารระบายน ้ามากกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร ก็
จะมผีลกระทบท าใหน้ ้าลน้ตลิง่ 
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จากอทิธพิลของการระบายน ้าเขื่อนเจา้พระยา ซึ่งระบายน ้าท้ายเขื่อน
ระหว่าง 3,000-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีระหว่างวนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2554 ถงึวนัที ่5 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2554   ซึง่ปรมิาณน ้าผ่านเขื่อนมากกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีเป็น
เวลานานถงึ 54 วนั ซึง่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณน ้าทีไ่หลผ่าน
จงัหวดันครสวรรค์ ส่งผลกระทบ  ให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตัง้แต่จงัหวดัชยันาท สิงห์บุร ีอ่างทอง 
พระนครศรอียุธยา ปทุมธานี นนทบุร ีและกรุงเทพมหานคร ได้รบัผลกระทบจากน ้าท่วมจาก
มวลน ้าดงักล่าว จากสาเหตุปรมิาณน ้าที่ท่วมขงัในพื้นที่เกษตรบรเิวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 
พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มปีรมิาณน ้าท่วมขงัอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 20,000 ล้านลูกบาศก์
เมตร ในพื้นที่ทุกจงัหวดัที่อยู่ติดกบัแม่น ้า เมื่อรวมกบัปรมิาณน ้าฝนที่ตกในพื้นที่ท าให้มวลน ้า
เพิม่จ านวนมากขึน้อกี จงัหวดัพระนครศรอียุธยาจงึไดร้บัผลกระทบบรเิวณพืน้ที ่อ าเภอต่างๆ ที่
อยู่ติดแม่น ้ าเจ้าพระยา ได้แก่ อ าเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร และอ าเภอบาง 
ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ระดบัในแม่น ้าเจา้พระยาที่สถานีวดัน ้าพระต าหนักสริยิาลยัมี
ระดบัน ้าสูงสุดวนัที ่10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ระดบัน ้าสูงสุดอยู่ที ่+5.730 ม.รทก. สูงกว่าระดบัน ้า
สงูสุดปี พ.ศ. 2553 ซึง่มรีะดบัอยูท่ี ่+5.18 ม.รทก. หรอืประมาณ 55 เซนตเิมตร  

ระดบัน ้าสูงสุดที่สถานีวดัน ้า อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
มรีะดบัน ้าสูงสุดในวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ระดบัน ้าสูงสุดอยู่ที ่+4.210 ม.รทก. สูงกว่าระดบั
น ้าในปี พ.ศ. 2553 ซึง่มรีะดบัสงูสุดอยูท่ี ่+3.440 ม.รทก. หรอืประมาณ 77 เซนตเิมตร 

การระบายน ้าผ่านเขือ่นเจา้พระยา เริม่มผีลกระทบกบัพืน้ทีชุ่มชนซึง่อยู่
รมิคลองบางบาล และคลองบางหลวง (คลองโผงเผง) ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมื่อ
เขื่อนเจ้าพระยาระบายท้ายเขื่อนมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ีซึ่งปจัจุบนัยงัไม่มี
ประตูระบายน ้าปากคลองทัง้สองสาย ท าใหน้ ้าไหลเขา้ปากคลอง และปรมิาณน ้าลน้ตลิง่เขา้ท่วม
พืน้ที่ชุมชนรมิน ้าทัง้ 2 ฝ ัง่คลองดงักล่าวทุกปีที่ปลูกบา้นอยู่ตดิกบัตลิง่รมิคลอง และปรมิาณน ้า
จากคลองทัง้ 2 สายนี้ จะไหลลงสู่แมน่ ้าน้อย ตามล าดบั ส่งผลใหร้ะดบัน ้าในแม่น ้าน้อยเพิม่สูงขึน้
ตามไปดว้ยจากอทิธพิลการระบายน ้าทา้ยเขือ่นเจา้พระยา   

4)  สถานการณ์น ้าในแมน่ ้าน้อย  
แมน่ ้าน้อยปรมิาณน ้าในแม่น ้าเริม่มรีะดบัน ้าสูงขึน้เรื่อยๆ จากอทิธพิลของ

การระบายน ้าจากเขื่อนเจ้าพระยา และจากปริมาณน ้าที่รบัเข้าปากแม่น ้าน้อยโดยตรงที่ประตู
ระบายน ้าบรมธาตุ อ าเภอสรรพยา  จงัหวดัชยันาท และส่วนหนึ่งจากอทิธพิลของน ้าทะเลหนุน 
ผลกระทบจากสาเหตุที่น ้า ในแม่น ้าเพิม่ระดบัสูงขึ้น จนท าให้น ้าไหลล้นตลิง่ 2 ฝ ัง่แม่น ้า ซึ่งมี
ชุมชนที่ปลูกบ้านเรือนริมแม่น ้ ามีน ้ าท่วม ได้แก่  อ า เภอผักไห่  อ า เภอเสนา จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ประมาณปลายเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2554 ราษฎร ที่ปลูกบ้านอยู่รมิแม่น ้า
น้อยได้รวมตัวกันมาปิดถนนบริเวณหน้าประตูระบายน ้ าลาดชะโด อ าเภอผักไห่ จงัหวัด
พระนครศรอียุธยา  เพื่อขอให้ชลประทานเปิดประตูระบายน ้าลาดชะโด เพื่อรบัน ้าเข้าพื้นที่
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เกษตร จากปญัหามนี ้าท่วมสูงเกอืบถงึพืน้บา้นชัน้สอง โดยขอใหโ้ครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษา
ผกัไห่ เปิดบานประตูระบายน ้าลาดชะโดประมาณ 30 เซนตเิมตร ต่อมาเกษตรกรฝ ัง่ในทุ่งเขต
อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร ีไดร้วมตวักนั
ปิดถนน เนื่องจากเกษตรกรยงัเกบ็เกีย่วผลผลติไม่แลว้เสรจ็ และขอต่อรองการเปิดประตูลาดชะโด
ประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ทางด้านชุมชนริมแม่น ้ าน้อยไม่ยอม การเจรจาของจังหวัด
พระนครศรอียุธยา และโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาผกัไห่จงึไม่ส าเรจ็ ถงึแมจ้ะมกีารเปิดการ
รบัน ้าเข้าทางผกัไห่แล้วก็ยงัไม่ท าให้ระดบัน ้าในแม่น ้าน้อยลดลง  แต่อย่างใด เนื่องจากเขื่อน
เจา้พระยายงัมกีารระบายน ้าเพิม่ขึน้ตลอดเวลา จากปญัหาปรมิาณน ้าเหนือเขื่อน มปีรมิาณมาก 
และมรีะดบัสงูเกนิ +16.50 ม.รทก. 

เกษตรกรในทุ่งผักไห่ได้เร่งการเก็บเกี่ยว และมีผลผลิตเสียหาย
บางส่วนจากสาเหตุทีเ่กบ็เกี่ยวไม่ทนั เนื่องจากน ้าในแม่น ้าน้อย ไดไ้หลลน้ขา้มถนนซึง่ท าหน้าที่
เป็นคนักัน้น ้าทัง้ 2 ฝ ัง่ของแม่น ้าน้อย โดยระดบัน ้าสูงสุดในแม่น ้าน้อยทีส่ถานีวดัน ้าประตูระบาย
น ้ากุฎ ีอ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ระดบัน ้าสูงสุด
อยู่ที่ +5.98 ม.รทก. ระดบัน ้าสูงกว่าตลิง่ประมาณ 2.98 เมตร สูงกว่าระดบัหลงัคนักัน้น ้าประมาณ 
28 เซนตเิมตร ซึง่ระดบัหลงัคนักัน้น ้าหรอืระดบัถนนจะมรีะดบัฉลีย่อยูท่ี ่+5.70 ม.รทก. 

ดงันัน้ สถานการณ์น ้าล้นตลิง่ในแม่น ้า 4 สายหลกัดงักล่าวข้างต้น 
ส่งผลให้จงัหวดัพระนครศรอียุธยาประกาศพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน (อุทกภยั) ครบทัง้ 
16 อ าเภอโดยแต่ละอ าเภอเริม่เปิดสถานการณ์อุทกภยัแตกต่างกนักล่าวคอื อ าเภอบางไทร (1 
สงิหาคม พ.ศ. 2554) อ าเภอบางปะอนิ (2 สงิหาคม พ.ศ. 2554) อ าเภอพระนครศรอียุธยา (2 
สงิหาคม พ.ศ. 2554) อ าเภอมหาราช (4 สงิหาคม พ.ศ. 2554) อ าเภอบางบาล (8 สงิหาคม 
พ.ศ. 2554) อ าเภอผกัไห่ (18 สงิหาคม พ.ศ. 2554) อ าเภอเสนา (19 สงิหาคม พ.ศ. 2555) 
อ าเภอบางซา้ย (22 สงิหาคม พ.ศ. 2554) อ าเภออุทยั (26 สงิหาคม พ.ศ. 2554) อ าเภอบางปะหนั 
(1 กนัยายน พ.ศ. 2554) อ าเภอบ้านแพรก (1 กนัยายน พ.ศ. 2554) อ าเภอท่าเรอื (11 
กนัยายน พ.ศ. 2554) อ าเภอนครหลวง (11 กนัยายน พ.ศ. 2554) อ าเภอภาช ี(12 กนัยายน 
พ.ศ. 2554) อ าเภอวงัน้อย (12 กนัยายน พ.ศ. 2554) และอ าเภอลาด บวัหลวง (22 กนัยายน 
พ.ศ. 2554) ทัง้นี้ สถานการณ์อุทกพบิตัภิยัดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหาย และส่งผลกระทบต่อ
ชวีติของราษฎร บ้านเรอืน วดั สถานที่ราชการ สิง่สาธารณประโยชน์ พื้นทีท่ าการเกษตร การ
ประมง ปศุศตัว ์และพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และเป็นเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยัทีก่นิระยะเวลายาวนาน 
โดยพบว่าจงัหวดัได้จดัท าประกาศแจง้การสิ้นสุดของอุทกพบิตัิภยัเพื่อปิดสถานการณ์อย่างเป็น
ทางการเมื่อ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 (ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา, 2554ก: ภาคผนวก ง)  
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4.1.3.3  ภาพรวมความสูญเสยี และความเสยีหายจากอุทกพบิตัิภยัของจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 

จากการสบืคน้เอกสารรายงานสรุปเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 พบว่า
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา (2554ข: 11-13) ไดจ้ดัท าสรุป
ภาพรวมความสูญเสยี และเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากอุทกพบิตัภิยัไว้โดยสรุปว่าเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยั
ครัง้นัน้จงัหวดัพระนครศรอียธุยาไดป้ระกาศเป็นพืน้ทีป่ระสบภยัครบทัง้ 16 อ าเภอ โดยมพีืน้ทีซ่ึง่
ได้ร ับผลกระทบจ านวน 194 ต าบล 1,378 หมู่บ้าน 271,718 ครัวเรือน ประชาชนได้ร ับ
ผลกระทบ จ านวน 798,830 คน  ทัง้นี้ มวลน ้าได้เข้าท่วมพื้นที่ประมาณ 1,592,900 ไร่ จาก
พืน้ทีข่องจงัหวดั 1,597,900 ไร ่คงเหลอืพืน้ทีท่ีน่ ้าไมท่่วมเพยีงประมาณ 5,000 ไร่ ส าหรบัความ
สญูเสยี ผลกระทบและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากอุทกพบิตัภิยัดงักล่าว สามารถสรปุไดด้งันี้ 

1)  ความสูญเสียต่อชวีิต มรีายงานยนืยนัข้อมูลผู้เสียชวีิตในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยาจากเหตุการณ์อุทกพบตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ทัง้สิน้ 207 ราย โดยมสีาเหตุการ
ตายจากการจมน ้า 184 ราย ไฟฟ้าช๊อต 16 ราย เรอืล่มเสยีชวีติ 5 ราย และงกูดั 2 ราย  

2)  ผลกระทบดา้นสิง่ก่อสรา้งและโครงสรา้งพืน้ฐาน ประกอบดว้ย  
(1)  ถนน สะพาน ป้ายสญัญาณ ภูมทิศัน์ ได้รบัความเสยีหาย 1,837 

แห่ง ความเสยีหายประมาณ  6,152,281,801 บาท  
(2) ไฟฟ้า มเิตอร์ไฟฟ้าเสยีหาย 37,971 ลูก สถานีจ่ายไฟ 12 

แห่ง เสาไฟฟ้าแรงสงู 2 ตน้ เสาไฟฟ้าแรงต ่า 3 ต้น หมอ้แปลง 1 เครื่อง ความเสยีหายประมาณ 
187,833,942 บาท  

(3)  ระบบประปาได้ร ับความเสียหาย 589 แห่ง มูลค่าความ
เสยีหายประมาณ 85,024,979 บาท  

(4)  ระบบชลประทานไดร้บัความเสยีหาย 238 แห่ง ความเสยีหาย
ประมาณ 1,563,142,400 บาท  

(5)  โบราณสถานได้ร ับความเสียหาย 131 แห่ง ความเสียหาย
ประมาณ 650,000,000 บาท  

(6)  ศาสนสถาน โบลถ์ครสิต์ มสัยดิ ศาลเจา้ ได้รบัความเสยีหาย 
532 แห่ง ความเสยีหายประมาณ 865,697,379 บาท  

(7)  สถานศึกษา ได้รบัความเสียหาย 393 แห่ง ความเสียหาย
ประมาณ773,488,534 บาท  

(8) น่วยบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ไดแ้ก่ โรงพยาบาล 
ได้รบัความเสยีหาย 16 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบาล 190 แห่ง และศูนย์แพทย์
ชุมชนเขตเมอืง 6 แห่ง ความเสยีหายประมาณ 50,000,000 บาท  
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3)  ความเสยีหายดา้นเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม  
ในภาคอุตสาหกรรม มนีิคมอุตสาหกรรม ไดร้บัผลกระทบ 3 แห่ง ไดแ้ก่ 

นิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ เขตประกอบการอุตสาหกรรม บรษิัท สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั รวมมจี านวนโรงงานที่อยู่ในนิคมฯ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการ SME ภาคการผลติ ไดร้บัผลกระทบ จ านวนทัง้สิน้ 5,346 แห่ง มลูค่าการลงทุน 
417,593 ลา้นบาท มแีรงงานในภาคอุตสาหกรรมไดร้บัผลกระทบ 361,398 คน 

4) ความเสยีหายดา้นการเกษตร ประมงและปศุสตัว ์มพีืน้ทีเ่กษตรกรรม
ไดร้บัผลกระทบจากอุทกพบิตัภิยั 356,276 ไร ่โดยจ าแนกเป็น นาขา้ว 345,394 ไร่ พชืไร่ 78 ไร ่
พชืสวนและอื่นๆ 10,804 ไร่ เกษตรกรได้รบัผลกระทบ 15,571 ราย ประมาณการค่าเสยีหาย 
35,000 ลา้นบาท ส่วนด้านประมงและปศุสตัว์ นัน้มพีื้นที่ประสบอุทกภยัที่เป็น บ่อปลา 6,474 
บ่อ พื้นที่ 17,631 ไร่ บ่อกุ้ง 186 บ่อ พื้นที่ 1,475.50 ไร่  สตัว์น ้าในกระชงั/ซเีมนต์ 1,655 
กระชัง/บ่อ มูลค่าความเสียหายประมาณ 140,032,100 บาท จ านวนสัตว์ (สูญหาย-ตาย) 
แบ่งเป็น โค-กระบือ จ านวน 34 ตัว เป็นเงนิ 537,200 บาท สุกร จ านวน 580 ตัว เป็นเงิน 
725,000  บาท สตัว์ปีก จ านวน 2,950,000 ตวั เป็นเงนิ 88,500,000 บาท แปลงหญ้า จ านวน 
1,200 ไร ่เป็นเงนิ 750,000 บาท รวมความเสยีหายประมาณ 90,512,200 บาท 

5)  ความเสียหายและผลกระทบด้านการท่องเที่ยว พบว่าในภาคการ
ท่องเที่ยวนัน้ โดยปกตจิงัหวดัพระนครศรอียุธยาจะมนีักท่องเทีย่วเฉลีย่เดอืนละ 109,165 คน 
สรา้งรายไดปี้ละประมาณ 9,000 ลา้นบาท ในช่วงประสบมหาอุทกภยัตัง้แต่กนัยายน-พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2554 นกัท่องเทีย่วลดลงจนเกอืบเป็นศูนย ์สญูเสยีรายได ้2,250 ลา้นบาท 

  
4.2  ข้อค้นพบในการศึกษา 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตามแนวคดิน าในการวิจยัของผู้วจิยั ท าให้ทราบ    
ขอ้คน้พบในพืน้ทีศ่กึษาตามวตัถุประสงคใ์นการศกึษาวจิยัโดยล าดบั ดงันี้ 

 
4.2.1  สถานะปัจจุบนัของเครือข่ายและการบริหารแบบเครือข่ายในการจดัการ

ภาวะฉุกเฉินอทุกพิบติัภยัท่ีเป็นอยู่ในปี พ.ศ. 2554 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูเอกสาร และการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในพืน้ทีว่จิยัตาม

แผนการศกึษาวจิยัพบว่ามคีวามเขา้ใจเบื้องต้นเกี่ยวกบัเครอืข่ายในการจดัการภยัพิบตัโิดยให้
ความหมายเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตั ิอาท ิอุดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) เหน็ว่า 
“องค์การภาครฐั เอกชน อาสาสมคัร ภาคประชาชน ในทุกหน่วยงานที่เขา้มาร่วมในการจดัการภยั
พบิตั ิรวมถงึประชาชนเองดว้ย” สุชาต ิ(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ระบุว่า “การทีอ่งคก์าร
หรอืหน่วยงานหลายฝา่ยมาท างานรว่มกนัในสถานการณ์ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ภายใต้บทบาทอ านาจ
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของตนเองโดยมีการวางแผนการท างานร่วมกันไว้
ล่วงหน้า” ปรารถนา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “เครอืข่ายแบ่งออกเป็นสองส่วน
คอืระหว่างหน่วยงานของตนเองกบัหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานของตนเองกบัหน่วยงาน
ในสงักดั” เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัมผีูใ้ห้ขอ้มลูส าคญัเช่น รตันา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) 
มคีวามเขา้ใจว่าเครอืข่ายการจดัการภยัพบิตัหิมายถงึหน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้งเฉพาะสาย
งาน หรอืวชิาชพีเฉพาะดา้นเท่านัน้โดยมไิดม้องในภาพรวมของการจดัการภยัพบิตัทิัง้กระบวนการ 
แต่ภายหลงัอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 จงึไดม้องเครอืข่ายการจดัการภยัพบิตัอิย่างเป็นองคร์วม 
และพจิารณาหน่วยงานหรอืเครอืข่ายของหน่วยงานตนเอง เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของเครอืข่ายใน
การจัดการภัยพิบัติของทัง้จังหวัด โดยกล่าวว่า “เดิมที่ผ่านมาเราด าเนินงานเดี่ยวในสาย
การแพทยแ์ละสาธารณสุข... แต่เหตุการณ์ปี พ.ศ. 2554 ท าใหท้ราบและเหน็ภาพว่าเราเป็นส่วน
หนึ่งของจงัหวดัทีม่ภีารกจิการแพทยซ์ึง่ตอ้งเชื่อมโยงกบัส่วนอื่น”  

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาความหมายทีผู่ใ้หข้อ้มลูส าคญัไดใ้หไ้วด้งักล่าว จงึสามารถสรุปไดว้่า
เครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตั ิหมายถงึการทีห่น่วยงาน/องคก์ารภาครฐั ทอ้งถิน่ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน องค์การไม่แสวงหาก าไร อาสาสมคัร ภาคประชาสงัคม และองค์การอื่นๆ รวมทัง้
เครอืขา่ยขององคก์ารเหล่านัน้เขา้มารว่มกนัโดยมจีุดมุ่งหมายในการจดัการภยัพบิตัติามบทบาท
หน้าที่และขดีความสามารถของแต่ละหน่วยหรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมายภายใต้กระบวนการและ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติในการจัดการภัยพิบัติ โดยที่องค์ก าร หรือหน่วยงาน เหล่านั ้นมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันในมิติต่างๆ ทัง้ความสัมพันธ์ที่ เ ป็นทางการซึ่งเป็น
ความสมัพนัธ์ที่เกดิขึน้ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมาย แผน หรอืระเบยีบวธิทีี่ก าหนดขึน้ และ
ความสมัพนัธ์ที่ไม่เป็นทางการซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน/องค์การที่เกิดขึ้นจาก
สัมพันธภาพ ที่ดีระหว่างบุคคลระหว่างหน่วยงาน/องค์การ ทัง้นี้  ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน/องคก์ารดงักล่าว มทีัง้ความสมัพนัธใ์นแนวดิง่ซึ่งเป็นความสมัพนัธท์ีต่ ัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของสายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ในแนวราบซึ่งสะท้อนความเท่าเทียมกันของ
หน่วยงาน/องคก์ารภายในเครอืขา่ยดว้ย    

ทัง้นี้ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกรณีศกึษาการบรหิารจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั 
พระนครศรอียุธยาที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
บรหิารจดัการในระยะของการเตรยีมความพร้อม (Preparedness) ก่อนเกดิเหตุ การบรหิาร
จดัการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หรอืการตอบโต้ (Response) และการบรรเทา
ทุกข์ (Relief) ในขณะเกิดเหตุ ตามกรอบแนวคิดน าในการศึกษานัน้ พบข้อค้นพบที่ส าคัญที่
สะทอ้นใหเ้หน็องคป์ระกอบในการขบัเคลื่อนการท างานของเครอืข่ายหน่วยงานในการจดัการอุทก
พบิตัภิยัตามประเดน็โดยล าดบั ดงัต่อไปนี้  
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4.2.1.1  โครงสรา้งของหน่วยงานเครอืขา่ยในการจดัการภยัพบิตั ิ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่

ศกึษาวจิยัพบว่าในเหตุการณ์อุทกพบิตัิภยัปี พ.ศ. 2554 มหีน่วยงาน องค์การ กลุ่มบุคคล 
เครอืข่าย ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ขา้มามบีทบาท หรอืมสี่วนร่วมในการจดัการอุทกพบิตัิภยัของจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา ทัง้ที่เป็นหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ท้องถิ่น องค์การไม่แสวงหาก าไร/
องค์การสาธารณกุศล ภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม และหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

1)  ประเภทของเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั  
เมือ่พจิารณาจดักลุ่มเครอืขา่ยทีเ่ขา้มามสี่วนรว่มและมบีทบาทในอุทกพบิตัิ

ภยัดงักล่าวในมติเิครอืข่ายกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั จะพบว่า
ประกอบดว้ย  

(1)  เครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยัทีเ่ป็นทางการ เป็นเครอืข่าย
การท างานของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายหลกั (Key Network Partners) ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนท้องถิ่น องค์การไม่แสวงหาก าไร/องค์การสาธารณกุศล อาท ิ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด โครงการชลประทาน
พระนครศรอียุธยา ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอ เทศบาล องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  และองค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.)ใน
พื้นที่ บรษิัท ทศท.คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ทัง้นี้ แบบความสมัพนัธ์ และการ
ประสานงานเชิงโครงสร้างการท างานระหว่างหน่วยงานภาคีเครอืข่ายหลกัดงักล่าวเป็นไป
ภายใตเ้งือ่นไขของแผน กฎหมาย โดยมวีตัถุประสงคร์่วมกนัในการก าหนดยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์
ยุทธวธิ ีตลอดจนแนวทางในแก้ไขปญัหาอุทกพบิตัภิยัในภาพรวมของจงัหวดั โดยมสี านักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัซึง่เป็นองคก์ารภาครฐัเป็นแกนหลกัของเครอืขา่ย  

ส าหรบัโครงสรา้งเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัที่เป็นทางการ
หรอืหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัดงักล่าวพบว่าอยู่ในรูปโครงสร้างองค์กรปฏบิตัทิี่ก าหนดขึ้น
ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 แผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557 และแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ทีเ่รยีกว่า 
“ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยัและวาตภยั” กล่าวคอืโครงสร้าง
องค์การดงักล่าวประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั ทัง้นี้ จะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบของภาคส่วนต่างๆ ในโครงสรา้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯดงักล่าวนอกจากจะมี
องคป์ระกอบส าคญัทีเ่ป็นหน่วยงานภาครฐัแลว้ ยงัประกอบดว้ยภาคประชาสงัคมในจงัหวดัไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานภาคเอกชน และองคก์ารสาธารณกุศล/องคก์ารไมแ่สวงหาก าไรดว้ย  

(2)  เครือข่ายของหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลัก หรือจะเรียกว่า 
“หน่วยงานภาคเีครอืข่ายรอง” (Secondary Network Partners) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มบีทบาท
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หน้าที่สนับสนุนการปฏบิตัขิองหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัในการด าเนินการจดัการอุทกพบิตัิ
ภยัตามขดีความสามารถและสมรรถนะของหน่วยงาน/องค์การตนเอง โดยมคีวามสมัพนัธ์
เชื่อมโยงกบัหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยหลกัโดยตรงทัง้ในรปูแบบทางการตามอ านาจหน้าที ่และไม่
เป็นทางการดว้ยการประสานความร่วมมอื  ตวัอย่างเช่น ในการจดัการอุทกพบิตัภิยัมสี านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักของจงัหวัดที่มีบทบาทหน้าที่
รบัผดิชอบในด้านการแพทย ์สาธารณสุข และอนามัย โดยมเีครอืข่ายรองทัง้ที่เป็นหน่วยงาน/
องคก์ารภาครฐั เอกชน หรอืภาคประชาชน ทีม่บีทบาทเกี่ยวขอ้งกบัการแพทย ์สาธารณสุข และ
อนามยัเช่นเดยีวกนัโดยท าหน้าทีส่นบัสนุนใหแ้ก่ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
อาท ิกระทรวงสาธารณสุขซึง่เป็นหน่วยงานต้นสงักดั (ส่วนกลาง) โรงพยาบาลรฐั และเอกชนใน
จงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอื่น สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ(สพฉ.) เป็นตน้ 

(3)  เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนซึ่งมีการก่อเกิดและ
พฒันาการโดยการจดัตัง้หรอืรบัรองโดยหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั อาท ิอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมคัรอาสารกัษาดินแดน (อส.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้น (อสม.) ชุดรกัษาความปลอดภยัหมูบ่า้น (ชรบ.) ต ารวจชุมชน เป็นตน้    

(4)  เครอืขา่ย องคก์าร กลุ่มบุคคลหรอืภาคประชาชน ภาคประชา
สงัคมอื่นๆ ทัง้ภายใน และนอกจงัหวดั ที่มวีตัถุประสงค์เฉพาะในการเข้ามาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบตัิภารกิจเฉพาะด้านในการจดัการอุทกพิบัติภยั อาทิ เครอืข่ายองค์การภาคธุรกิจ มูลนิธ ิ
องคก์ารการกุศล องคก์ารระหว่างประเทศ ฯลฯ  

ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจเครอืขา่ยทีเ่ป็นรปูธรรมในการจดัการอุทกพบิตัิ
ภยัของจงัหวดั ผู้วิจยัจงึได้หยิบยกตัวอย่างเครอืข่ายการจดัการอุทกพิบตัิภยัของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัภารกจิการแพทย ์สาธารณสุข และอนามยัไวด้งัภาพที ่4.2 
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ภาพท่ี 4.2  เครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยัของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภารกจิการแพทย ์ 
               สาธารณสุข และอนามยั 
  

2)  โครงสรา้งการบรหิารจดัการเครอืขา่ย 
ส าหรบัภาพรวมของการบูรณาการการท างานในการจดัการอุทกพบิตัภิยั

ของเครอืขา่ยดงักล่าวพบว่าในระดบัทอ้งถิน่ และระดบัอ าเภอมผีูบ้รหิารทอ้งถิน่ (นายกเทศมนตร ี
และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล) และนายอ าเภอเป็นผู้รบัผิดชอบในการบูรณาการการ
ท างานและขบัเคลื่อนเครอืขา่ยตามล าดบัภายใตโ้ครงสรา้งองคก์รปฏบิตั ิ“ศูนยอ์ านวยการเฉพาะ
กจิป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยั องค์การบรหิารส่วนต าบล/เทศบาล/อ าเภอ” โดยมี
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เป็นหน่วยงานหลกัในส่วนภูมภิาคให้การสนับสนุน
การปฏบิตั ิ ทัง้นี้ การขบัเคลื่อนการท างานในระดบัปฏบิตัอิาศยัการท างานผ่านผูน้ าชุมชนไม่ว่า
จะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าในชุมชน และภาคประชาสงัคม ตลอดจนการประสานการ
ท างานร่วมกบัเครอืข่ายหน่วยงานในพื้นที่เป็นส าคญั ขณะทีใ่นระดบัจงัหวดัการขบัเคลื่อนการ
ท างานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายอยู่ภายใต้องค์กรปฏิบัติ ระดับจังหวัด กล่าวคือ “ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยัจงัหวดั” และมสี านักงานป้องกนัและ
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บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ซึง่เป็นราชการส่วนภูมภิาคในสงักดักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักมีบทบาทหน้าที่ร ับผิดชอบในการบู รณาการ
เครอืข่ายในระดบัจงัหวดั ทัง้น้ี บทบาทหน้าที่ของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัทัง้ในการบรหิารจดัการอุทกภยัทัง้ในระดบัท้องถิ่น อ าเภอ และจงัหวัด เป็นไปตาม
บทบาทหน้าทีข่องกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ในมาตรา 11 ว่า “ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็น
หน่วยงานของรฐัในการด าเนินการเกีย่วกบัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศ...” (กรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2554: 11) 

ทัง้นี้ ในการจดัการอุทกภยัในภาพรวมของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาใน 
ปี พ.ศ. 2554 จะพบว่าโครงสรา้งองคก์รปฏบิตัดิงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็การขบัเคลื่อนการท างานของ
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในแต่ละดบัเขตการปกครอง ซึง่สอดคลอ้งกบั
หลกัการป้องกนัและบรรเทา   สาธารณภยัทีก่ าหนดความรุนแรงของสาธารณภยั และระดบัของ
การบรหิารจดัการ ส าหรบัในกรณีของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาระดบัความรุนแรงของอุทกภยั
ไดข้ยายตวัจากระดบั 1 เป็น 2 และเกนิขดีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของจงัหวดั
ตามล าดบัอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ องคก์รการปฏบิตัิของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทก
พบิตัภิยั จงึเริม่ตน้และขยายตวัตามล าดบัของความรนุแรงของอุทกภยั กล่าวคอื 

(1)  อุทกภยัรุนแรงระดบั 1 มอีงค์กรปฏิบตัิของหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ย ประกอบดว้ย 

ก)  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปญัหา
อุทกภัย วาตภัย ระดบัท้องถิ่น ได้แก่องค์การบรหิารส่วนต าบล และเทศบาล โดยมีหน้าที่
รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล และเทศบาล
ในเขตพื้นที่รบัผดิชอบตามล าดบั รวมทัง้มหีน้าทีช่่วยเหลอืผูว้่าราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ 
ตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ทัง้นี้ 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ระดบัท้องถิ่น มอีงค์ประกอบของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายทัง้ส่วน
ราชการ เอกชน ภาคประชาสงัคม ในเขตพื้นที่ที่รบัผดิชอบโดยมนีายกองค์การบรหิารต าบล 
หรือนายกเทศมนตรี เป็นผู้ร ับผิดชอบบริหารจัดการเหตุการณ์ตลอดจนบูรณาการการ
ด าเนินงานของภาคเีครอืข่ายในพื้นที่ ซึ่งในทางปฏบิตัิจะพบว่าการด าเนินการขบัเคลื่อนการ
ท างานของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยในเขตพืน้ทีข่อง อบต. จะมกีารรายงานใหน้ายอ าเภอทราบ 

ข)  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปญัหา
อุทกภยั วาตภยั ระดบัอ าเภอ มหีน้าที่รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขต
อ าเภอ และช่วยเหลือผู้ว่าราชการจงัหวัด ตามบทบญัญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 19 ส าหรบัศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ระดบัอ าเภอ 
นายอ าเภอจะเป็นผู้ร ับผิดชอบบริหารจัดการเหตุการณ์ตลอดจนบูรณาการการท างานของ
หน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ 
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(2) อุทกภยัรุนแรงระดบั 2 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เก ินขดี
ความสามารถทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ ตลอดจนนายอ าเภอ จะควบคุมสถานการณ์ในพืน้ทีไ่ด ้จ าเป็นที่
ต้องอาศัยการสนับสนุนของจงัหวดั จงึมอีงค์กรปฏบิตัิของหน่วยงานภาคีเครอืข่าย คอืศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยัระดับจงัหวดั ซึ่งผู้ว่าราชการ
จงัหวัดรับผิดชอบบริหารสถานการณ์ และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
เลขานุการศูนย ์รบัผดิชอบการบรูณาการบรหิารจดัการหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ย 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิพบว่าจงัหวดัจะตัง้ศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจป้องกนั และแก้ไขปญัหาวาตภยัระดบัจงัหวดัเพื่อเป็นกลไกการเตรยีมความพร้อม
สนับสนุนการปฏบิตัขิองอ าเภอ และท้องถิน่ในขณะเดยีวกนั ดงันัน้ การขบัเคลื่อนการท างาน
ของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ทัง้สองระดบัจงึเป็นดงัภาพที ่4.3 
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อ าเภอ ก 

อ าเภอ ค 

ภาพท่ี 4.3  เครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยัจงัหวดัพระนครศรอียธุยาตามระดบัความรุนแรงของอุทกพบิตัภิยัระดบั 1 และ 2 

อทุกภยัระดบั 1 

อทุกภยัระดบั 2 
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(3)  อุทกพบิตัภิยัหรอือุทกภยัที่มคีวามรุนแรงของสถานการณ์ที่
เกนิกว่าขดีความสามารถทีจ่งัหวดัจะควบคุมสถานการณ์ไดโ้ดยล าพงั (อุทกภยัระดบั 3 และ 4) 
พบว่าจงัหวดัมกีารจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดั ซึ่งเป็นโครงสรา้งองค์การ
การบรหิารจดัการเหตุการณ์  ในภาวะวิกฤติเพื่อเชื่อมโยงการปฏบิตัิงานในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยกับโครงสร้างองค์กรปฏิบัติในระดับชาติซึ่งร ับผิดชอบบริหารจัดการ
สถานการณ์อุทกพบิตัภิยัในภาพรวมของประเทศในขณะนัน้ ซึ่งก็คอื ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยั และดนิโคลนถล่ม (ส่วนกลาง) คณะกรรมการอ านวยการ 
และบรหิารสถานการณ์อุทกภยัวาตภยั และดนิโคลนถล่ม (คอส.) ศูนยส์นับสนุนการอ านวยการ
และบริหารสถานการณ์ (ศอส.) และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) 
ตามล าดบั  

จากการเล่าประสบการณ์และสมัภาษณ์เชงิลกึในพืน้ทีว่จิยัมคีวามเหน็ไป
ในทิศทางเดียวกันว่ากรณีอุทกพิบัติภัยที่เกิดขึ้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
สถานการณ์อุทกภยัขยายตัวและยกระดบัความรุนแรงอย่างรวดเร็ว และยาวนาน กล่าวคือ
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเริม่เปิดสถานการณ์อุทกภยัตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2554 โดย
อุทกภยัเขา้ท่วมพื้นทีอ่ าเภอบางไทรเป็นอ าเภอแรก และขยายตวัเขา้ท่วมพื้นทีอ่ าเภออื่นๆ อย่าง
ต่อเนื่องต่อไปจนครบทัง้ 16 อ าเภอ เมื่อวนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2554 โดยอ าเภอลาดบวัหลวง
เป็นอ าเภอสุดท้ายที่ได้รบัผลกระทบ ทัง้นี้ สถานการณ์ถือได้ว่าเข้าสู่ภาวะวกิฤตเมื่อวนัที่ 7 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 เมื่ออุทกภยัเข้าท่วมในพื้นที่เกาะเมอืง อ าเภอเมอืงพระนครศรอียุธยา 
(ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา, 2554ก) ซึ่งสอดคล้องกบั
ขอ้มลูจากประสงค ์(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวไวว้่า “ขณะเกดิภยัปี พ.ศ. 2554 
ต้องยอมรบัว่ามนัมาเรว็มาก ผมว่ามนัเป็นอุทกภยัที่มนัฉุกละหุก มนัฉับพลนั ...มนัตัง้หลกัไม่
ทนั” ซึง่สอดคลอ้งกบัวรีะ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีพู่ดว่า “ช่วงปี พ.ศ. 2554 มนัแย่
ตรงทีน่ ้าจากบางขุนศรมีนัมาผนวกกบัพายุอกี 3-4 ลูก ปรมิาณจงึเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัการ
ระบายน ้าไมเ่ป็นไปตามวฏัจกัรทีค่วรจะเป็นมกีารกัน้ไม่ใหเ้ป็นไปตามทางของมนั มวลน ้าจงึมาก
และระบายไม่ทนั” อย่างไรกต็าม ขณะนัน้รฐับาลไดม้มีตเิมื่อวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2554 ใหทุ้ก
จงัหวดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดั เมื่อมกีารประกาศยกระดบัความรุนแรงของ
อุทกภยั ดงันัน้ ในภาพรวมการบรหิารจดัการเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั จงึมโีครงสรา้ง
องคก์รการปฏบิตัภิายใต้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ระดบัจงัหวดั และศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์
ส่วนหน้าจงัหวดัเป็นแกนหลกั ในการสนับสนุนการปฏิบตัิงานแก่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
ระดบัทอ้งถิน่และอ าเภอ ทัง้นี้ ในทางปฏบิตัจิะพบว่าบทบาทของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิระดบั
ทอ้งถิน่และอ าเภอจะเป็นไปในลกัษณะของหน่วยปฏบิตัริะดบัพืน้ที ่ 

ดังนั ้น จากเก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างขององค์กรปฏิบตัิของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจดัการอุทกพิบัติภัยที่เป็น
ทางการในแต่ละระดบัดงัแสดงในภาพที ่4.4 
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ภาพท่ี 4.4  ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งระหว่างศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแกไ้ข 
               ปญัหาอุทกภยั วาตภยัในแต่ละระดบั 
 

อยา่งไรกต็าม เนื่องจากการศกึษาวจิยันี้มขีอบเขตการศกึษาเชงิเนื้อหา
เฉพาะการจดัการอุทกพบิตัภิยั ดงันัน้ รายละเอยีดโครงสรา้งการบรหิารจดัการการจดัองคก์าร
เครอืขา่ยจงึเป็นการศกึษาแต่เฉพาะในระดบัจงัหวดัเป็นส าคญั 

3)  โครงสร้างการจดัองค์การเครือข่ายศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
ระดบัจงัหวดั  

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูพบว่าโครงสรา้งของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 
ระดบัจงัหวดั ประกอบด้วยหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา ทัง้หน่วยงานภาครฐั และรฐัวสิาหกจิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงาน
ภาคเอกชน องคก์ารไม่แสวงหาก าไร/องค์การสาธารณกุศล และภาคประชาสงัคมในพื้นที่ โดยมี
การจดัแบ่งโครงสรา้งเครอืข่ายการท างานตามบทบาทหน้าที่ในการจดัการภาวะฉุกเฉิน ที่ได้รบั
มอบหมายตามค าสัง่ของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ไว ้7 ภารกจิซึง่แบ่งออกเป็นฝ่าย ซึง่แต่ละ
ฝ่ายจะประกอบด้วยหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เขา้มาร่วมปฏบิตังิาน ซึ่งมรีายละเอยีดโดยสรุป 
ดงันี้    

ศนูยบ์ญัชาการเหตกุารณ์ส่วนหน้า

จงัหวดั 

ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ จงัหวดั 

ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ อ าเภอ 

ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ 

เทศบาล 

ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ 

อบต. 

หน่วยปฏิบติัระดบั

พืน้ท่ี 

อทุกพิบติัภยั 

(อทุกภยัระดบั 3 และ 4) 

อทุกภยัระดบั 1  

อทุกภยัระดบั  2 
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(1)  ฝ่ายอ านวยการ มหีน้าที่ส าคญัในด้านธุรการ รบัรายงานและ
รายงานเหตุการณ์ ประสานงานในการสนับสนุน ตลอดจนจดัเตรยีมจดัหาดา้นงบประมาณ รวมทัง้
รบัผดิชอบในเรือ่งการตรวจเยีย่มการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั และจดัการประชุมเพื่อพจิารณา
ในการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ทัง้น้ี ฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย กองอ านวยการรกัษา
ความมัน่คงภายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา (ฝ่ายทหาร) ส านักงานอัยการจงัหวดั ที่ท าการ
ปกครองจงัหวดั ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั เหล่ากาชาด
จงัหวดั จงัหวดัทหารบกสระบุร ีศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 1 ปทุมธานี ส านักงาน
คลังจงัหวัด ส านักงานจงัหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด โครงการชลประทาน
พระนครศรอียุธยา ส านักงานประมงจงัหวดั ส านักงานปศุสตัว์จงัหวดั ส านักงานเกษตรจงัหวดั 
หวัหน้าสถานีพฒันาที่ดนิ ส านักงานโยธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั แขวงการทางอยุธยา ส านักงาน
ทางหลวงชนบทจงัหวดั ส านักงานขนส่งจงัหวดั ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดั ส านักงานแรงงานจงัหวดั ส านักงานจดัหางานจงัหวดั ส านักงานสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานจงัหวดั ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียุธยาเขต 
1 และ 2 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั ส านักงานการคา้ภายในจงัหวดั ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั 
ส านักงานสรรพสามติพื้นที่พระนครศรอียุธยา เขต (1) (2) ส านักงานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 ส านักศลิปากรที่ 3 ส านักงานอุทยานประวตัิศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา กองก ากับการต ารวจท่องเที่ยว ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรอียุธยา ส านักงานการขนส่งทางน ้า ศูนยพ์ฒันาและบ ารุงรกัษาทางน ้าที ่1 (อยุธยา) 
ศูนยท์หารมา้สระบุร ีกองพนัทหารมา้ที ่5 รกัษาพระองค ์กองพนัทหารมา้ที่ 17 รกัษาพระองค ์
กองพนัทหารมา้ที ่ 20 รกัษาพระองค์ กองพนัทหารมา้ที่ 23 รกัษาพระองค ์กองพนัทหารมา้ที่ 
24 รกัษาพระองค ์กองพนัทหารมา้ที่ 27 รกัษาพระองค์ ส านักงานสสัดจีงัหวดั กองโรงงานซ่อม
สรา้งรถยนต์ทหาร กองโรงงานวตัถุระเบดิ สารวตัรทหารที่ 4 ศูนยต่์อสู้ป้องกนัภยัทางอากาศ 
กองทพับกที ่1 ประจ าพืน้ทีภ่าคกลาง เรอืนจ าจงัหวดั ส านักงานต ารวจทางหลวง 1 กองก ากบั
การ 1 ส านกังานคุมประพฤตจิงัหวดั ส านักงานทอ้งถิน่จงัหวดั ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจงัหวดั ส านักงานวฒันธรรมจงัหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ที่ว่าการ
อ าเภอทัง้ 16 อ าเภอ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาลนครพระนครศรอียุธยา เทศบาลเมอื
งอโยธยา เทศบาลเมืองเสนา และหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ ได้แก่    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส านักงานประปาพระนครศรอียุธยา บรษิทั ทศท.คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สมาคมพ่อค้า
จงัหวดั คณะกรรมการประสานงาน อปพร.มลูนิธพิระมงคลบพติร หน่วยกู้ภยัพุทไธสวรรค ์(ป่อ
เต็กตึ้ง) สมาคมอยุธยาร่วมใจ มูลนิธริ่วมกตญัญู และส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดั  

(2)  ฝ่ายปฏบิตักิาร มหีน้าทีร่ะดมสรรพก าลงัในการเขา้ช่วยเหลอื
ผู้ประสบภยั จดัหาเครื่องมอืเครื่องใช้ จดัตัง้หน่วยพยาบาล ตลอดจนจดัเตรยีมเครื่องอุปโภค
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บรโิภค และจดัหาอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ซึ่งฝ่ายปฏบิตักิารจะประกอบด้วย ที่ท า
การปกครองจงัหวดั ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงานประมงจงัหวดั ส านักงานปศุสตัว์
จงัหวดั ส านักงานเกษตรจงัหวดั ส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั แขวงการทางอยุธยา 
ส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดั ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั 
ส านกังานสสัดจีงัหวดั กองโรงงานซ่อมสรา้งรถยนต์ทหาร กองโรงงานวตัถุระเบดิ สมาคมพ่อคา้
จงัหวดั คณะกรรมการประสานงาน อปพร.มูลนิธิพระมงคลบพิตร และส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  

(3)  ฝ่ายรบับรจิาค รบัผิดชอบในการจดัตัง้ศูนย์รบับรจิาค และ
ขนส่งเครื่องอุปโภคและบรโิภค รวมทัง้จดัสรรเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ซึ่งประกอบด้วย เหล่า
กาชาดจงัหวดั ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั ส านักงานคลงัจงัหวดั 
ส านักงานขนส่งจงัหวดั ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ที่ท าการปกครองจงัหวดั (ฝ่ายการเงนิ) 
และส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  

(4)  ฝ่ายแจง้เตอืนภยัและรายงานเหตุด่วน มหีน้าทีร่บัผดิชอบจดั
เวรยามเฝ้าระวงั และติดตามพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์น ้า ตลอดจนแจ้งเตือนภยัแก่
ประชาชน ประกอบด้วยหน่วยงานโครงการชลประทานพระนครศรอียุธยา ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 หวัหน้าสถานีอุตุนิยมวทิยา ทีว่่าการอ าเภอทุกอ าเภอ เทศบาล 
และส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

(5)  ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์และสื่อสาร มหีน้าที่รบัผ ิดชอบ 
ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ และจุดเกดิภยั ตลอดจนการให้การช่วยเหลอื รวมทัง้ภารกิจในการ
ตอบโต้การข่าว ประกอบด้วยหน่วยงาน ส านักงานประชาสัมพันธ์จ ังหวัด ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 ทีท่ าการปกครองจงัหวดั และส านักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดั 

(6)  ฝ่ายรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและจราจร มหีน้าที่รกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ยและคุม้ครองความปลอดภยัของประชาชน จดัการจราจรเพื่อการคมนาคมขนส่ง 
ประกอบดว้ย กองก ากบัการต ารวจภธูรจงัหวดั สถานีต ารวจภูธรทุกอ าเภอ หมวดสารวตัรทหาร
ที ่4 สถานีต ารวจทางหลวงกองก ากบัการต ารวจท่องเทีย่ว และทีท่ าการปกครองจงัหวดั  

(7)  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ รบัผดิชอบงานซ่อมแซมเฉพาะกจิ จดัท าแผน
ฟ้ืนฟูด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ตลอดจนฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 
ประกอบดว้ย ทีท่ าการปกครองจงัหวดั ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด โครงการชลประทาน
พระนครศรอียุธยา ส านักงานประมงจงัหวดั ส านักงานปศุสตัว์จงัหวดั ส านักงานเกษตรจงัหวดั 
ส านักงานโยธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั แขวงการทางอยุธยา ส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดั 
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั ส านักงานแรงงานจงัหวดั ส านักงานจดัหา
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งานจงัหวดั ศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดั ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั กองโรงงานซ่อม
สรา้งรถยนต์ทหาร กองโรงงานวตัถุระเบดิ หมวดสารวตัรทหารที ่4 ศูนยต่์อสูป้้องกนัภยัทางอากาศ 
กองทพับกที่ 1 ประจ าพื้นที่ภาคกลาง ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดั 
ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ที่ว่าการอ าเภอทัง้ 16 อ าเภอ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาลนครพระนครศรอียุธยา เทศบาลเมอืงอโยธยา เทศบาลเมอืง
เสนา และส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

ส าหรบัความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายใน
การปฏิบตัิการของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายภายใต้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ที่แบ่งภารกิจ
ออกเป็นฝ่ายดงักล่าว พบว่าขึน้ตรงการบงัคบับญัชาและการสัง่การของผู้ว่าราชการจงัหวดัใน
ฐานะผู้อ านวยการจงัหวดัตามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ซึง่ก าหนดให ้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้อ านวยการจงัหวดัรบัผดิชอบใน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตจงัหวดั ขณะทีค่วามสมัพนัธใ์นการปฏบิตังิานภายในฝ่าย
และระหว่างฝ่ายของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะที่อาศยัการประสานการ
ปฏบิตัริะหว่างกนัเป็นส าคญั ทัง้นี้ จากการสอบถามอุดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ผูใ้ห้
ข้อมูลส าคญัพบว่าการขบัเคลื่อนการท างานจ าเป็นต้องอาศยัการประสานการปฏบิตัิเนื่องจาก
หน่วยงานที่เข้ามาร่วมปฏบิตัิงานในฝ่ายและระหว่างฝ่ายมาจากต่างสงักดักนั ถึงแม้ค าสัง่ของ
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจจะระบุบทบาทหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นสายบงัคบับญัชา แต่ในทาง
ปฏบิตักิารขบัเคลื่อนการท างานรว่มกนันัน้อาศยัการประสานความร่วมมอืเป็นหลกั ทัง้นี้ ผูว้จิยัได้
สรปุโครงสรา้งหน้าทีข่องศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวดัไวด้งัภาพที ่4.5 
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ภาพท่ี 4.5  โครงสรา้งหน้าทีข่องศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิในการแกไ้ขปญัหาอุทกภยั และ 
               วาตภยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
 

อย่างไรก็ตาม จากการเก็บขอ้มูลโครงสรา้งหน่วยงานที่เป็นองค์การ/หน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายหลกัในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวัดพระนครศรอียุธยาดงักล่าวขา้งต้น  จะ
พบขอ้สงัเกตส าคญั 3 ประเดน็ กล่าวคอื 

1)  ประเดน็แรก องคก์าร/หน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัิ
ภยัไม่ได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในจงัหวดัทัง้ๆ ที่หน่วยงานนัน้ๆ อยู่ในสงักัดเดยีวกนั อาท ิ
หน่วยงานในสงักัดกระทรวงยุติธรรม มีเฉพาะเรอืนจ าจงัหวัดเท่านัน้ที่เป็นหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยหลกั ขณะทีเ่รอืนจ ากลาง มไิดผ้นวกรวมอยูใ่นเครอืขา่ยองคก์ารภายใตศู้นยอ์ านวยการ
เฉพาะกจิฯ เป็นตน้  

2)  ประเด็นที่สอง องค์การภาคเีครอืข่ายหลกับางองค์การมทีี่ตัง้อยู่
นอกพื้นที่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ถูกก าหนดให้เป็นองค์การเครือข่ายภายใต้ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกจิ เช่น จงัหวดัทหารบกสระบุร ีศูนยท์หารมา้สระบุร ีกองพนัทหารมา้ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ จากการศกึษาเอกสาร และสอบถามขอ้มูลจากอุดม (นามสมมต,ิ 
2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้หเ้หตุผลไวต้ามล าดบัประกอบดว้ย ประการแรก การพจิารณาก าหนด
องค์การภาคเีครอืข่ายเป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่และขดีความสามารถในการด าเนินการ
ตามกระบวนการจดัการอุทกภยั/ตามค าสัง่โครงสรา้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ประการทีส่อง 

ผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ฝา่ยอ านวยการ 

ฝา่ยปฏบิตักิาร 

ฝา่ยรบับรจิาค 

ฝา่ยแจง้เตอืนภยัและรายงานเหตุด่วน 

ฝา่ยประชาสมัพนัธ์และสื่อสาร 

ฝา่ยรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและจราจร 

ฝา่ยฟ้ืนฟูและบูรณะ 

สัง่การ/ควบคมุบงัคบับญัชา 

ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุทกภยั วาตภยั  

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ประสานการปฏิบติั 
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การก าหนดหน่วยงานเครอืข่ายหน่วยทหารเป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภยักลาโหม และ
บนัทกึขอ้ตกลงว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ระหว่างผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะผู้อ านวยการจงัหวดักบั
หน่วยทหารในพื้นที่ ทัง้นี้ รายละเอยีดในส่วนการคดัเลอืกสมาชกิในเครอืข่ายจะได้น าเสนอใน
หวัขอ้การคดัเลอืกและบรหิารสมาชกิในเครอืขา่ยต่อไป      

3)  ประเดน็ทีส่าม โครงสรา้งองคก์ารเครอืข่ายมภีาคประชาสงัคม เช่น 
สมาคมพ่อค้าจงัหวดั คณะกรรมการประสานงาน อปพร.มูลนิธ ิเข้ามามสี่วนร่วมเพยีงบางส่วน 
อาท ิภารกจิในฝา่ยปฏบิตักิาร  

นอกจากนี้ ผู้วจิยัยงัพบว่าโครงสร้างองค์กรปฏบิตัิของหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยดงักล่าว ภายใต้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ นัน้ไดจ้ดัตัง้ขึน้มาตัง้แต่ก่อนเกดิอุทกพบิตัิ
ภยักล่าวคอืเมื่อวนัที่ 9 มถุินายน พ.ศ. 2554 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเตรยีมความพรอ้มของ
หน่วยงานในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย ตลอดจนเพื่อเตรยีมการในการสนับสนุนการปฏบิตัขิองศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 
อ าเภอและทอ้งถิน่เมือ่สถานการณ์ขยายความรุนแรงไปสู่ระดบั 2 ตามแผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งเป็นสาธารณภยัขนาดกลางและอยู่ในขอบเขตและขดีความสามารถ
ของผู้ว่าราชการจงัหวดัเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสบืค้นขอ้มูลเอกสาร และการสอบถามนายอุดม 
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญัพบว่า 

 
ในทางปฏบิตัมิกีารตัง้องคก์รปฏบิตัเิพื่อเตรยีมความพรอ้มในการใหก้ารสนับสนุน
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ จงัหวัด ในระดับส่วนกลางก่อนเกิดอุทกภัยด้วย
เช่นกนั โดยมวีตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อก าหนดกรอบ แนวทางการปฏบิตัใิห้จงัหวดั 
ตลอดจนซกัซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อเตรียมความ
พรอ้มสนบัสนุนจงัหวดัในกรณทีีจ่งัหวดัไมส่ามารถควบคุมสถานการณ์ได ้เรยีก 
“ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยั และโคลนถล่ม 
ปี พ.ศ. 2554” โดยตัง้ขึน้เมือ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554”  

 
และนอกเหนือจากการตัง้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวดัซึง่เป็นองคก์รปฏบิตัทิีก่ าหนดตาม
แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557 แลว้ ในกรณีศกึษาของจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา ผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะผู้อ านวยการศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ยงัได้
แต่งตัง้ทมีงานสนับสนุนขึน้มาเพิม่เตมิ 2 คณะ เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัขิองศูนยอ์ านวยการ
เฉพาะกิจฯ จงัหวดัซึ่งเป็นองค์กรปฏบิตัิหลกัตามค าสัง่กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยาที่ 010/2554 ลงวนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2554 และ 011/2554 
ลงวนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2554 โดยมรีายละเอยีด ประกอบดว้ย  
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1)  คณะกรรมการก ากบัดูแลการป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาต
ภยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลการขบัเคลื่อนการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจต่างๆให้มปีระสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการฯ ได้แบ่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ
รบัผดิชอบให้แก่หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายตามสภาพภูมศิาสตร์ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ทัง้สิน้ 3 ชุด ไดแ้ก่    

(1)  ชุดที ่1 ดแูลรบัผดิชอบพืน้ที ่อ าเภอพระนครศรอียุธยา มหาราช 
บา้นแพรก บางปะหนั  

(2)  ชุดที ่2 ดแูลรบัผดิชอบพืน้ทีอ่ าเภอผกัไห่ บางบาล เสนา บาง
ซา้ย บางไทร และลาดบวัหลวง  

(3)  ชุดที่ 3 ดูแลรบัผดิชอบอ าเภอท่าเรอื ภาช ีอุทยั บางปะอิน 
และวงัน้อย 

2)  คณะท างานตรวจติดตามการจดัท าแผนป้องกนัและแก้ไขปญัหา
อุทกภยั วาตภยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ไดแ้ก่ 

(1) คณะท างานชุดที่ 1 รบัผดิชอบอ าเภอพระนครศรอียุธยา 
มหาราช บา้นแพรก บางปะหนั  และนครหลวง 

(2)  คณะท างานชุดที่ 2 รบัผดิชอบอ าเภอผกัไห่ บางบาล เสนา 
บางซา้ย บางไทร และลาดบวัหลวง 

(3)  คณะท างานชุดที่ 3 รบัผดิชอบอ าเภอท่าเรอื ภาช ีอุทยั บาง
ปะอนิ และวงัน้อย  

ดงันัน้ กล่าวโดยสรุปโครงสร้างองค์กรปฏบิตัิภาพรวมในการบรหิาร
จดัการอุทกภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาที่เป็นทางการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยัภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงของอุทกภยัระดบั 1 และ 2 จงึ
เป็นดงัภาพที ่4.6  
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ภาพท่ี 4.6  โครงสรา้งองคก์รปฏบิตัภิาพรวมในการบรหิารจดัการอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ของ 
               จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 

ส าหรับโครงสร้างองค์กรปฏิบัติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ
สถานการณ์อุทกภยัไดข้ยายขนาดและยกระดบัความรุนแรงจนเป็นอุทกพบิตัภิยั ซึง่เป็นระดบัของ
สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงยิ่ง ซึ่งตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557 เรยีกว่ามคีวามรุนแรงระดบั 3 และ 4 ตามล าดบันัน้ ถูกก าหนดใหเ้ป็น
ระดบัของการจดัการสาธารณภยัภายใต้กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ
(บก.ปภ.ช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ร ับมอบหมายเป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์  ส่งผลให้มกีารปรบัเปลีย่น โครงสรา้งองคก์รปฏบิตัใินการจดัการอุทกพบิตัภิยัของ
หน่วยงานภาคีเครอืข่าย และระดบัของการจดัการและการควบคุมสถานการณ์ โดยในการ
จดัการสถานการณ์ภาพรวมของทุกจังหวดัที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภยัขึ้นตรงการบงัคับ
บญัชากับองค์กรปฏิบตัิที่รฐับาลจดัตัง้ขึ้น กล่าวคือ คณะกรรมการอ านวยการ และบรหิาร
สถานการณ์อุทกภยัวาตภยั และดนิโคลนถล่ม (คอส.) และศูนย์สนับสนุนการอ านวยการและ
บรหิารสถานการณ์ (ศอส.) ตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 สงิหาคม พ.ศ. 2554 และศูนยป์ฏบิตักิารเพื่อ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั (ศปภ.) ตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตามล าดบั  ในขณะทีร่ะดบั
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จงัหวดัแต่ละจงัหวดัจะปรบัเปลีย่นศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ของจงัหวดัไปเป็นศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าดงักล่าว แต่ยงัคงภารกจิเป็นองคก์รปฏบิตัใินระดบัจงัหวดั โดยผูว้่าราชการ
จงัหวดัในฐานะผูอ้ านวยการศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ เดมิจะปรบัเปลี่ยนมาเป็นผูอ้ านวยการ
ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า และขึ้นตรงการบงัคบับญัชาโดยรบัค าสัง่ /ข้อสัง่การ /ข้อ
อ านวยการการบญัชาการจาก คอส. ศอส. และ ศปภ. เป็นหลกั แต่อย่างไรกต็าม ในระดบัพืน้ที่
อ าเภอ เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบลจะพบว่าการขบัเคลื่อนการท างานยงัคงภารกจิหน้าที่
ในการปฏบิตัเิช่นเดมิ  

ทัง้นี้ โครงสรา้งของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
ตามค าสัง่กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยาที่ 07/2554 
ลงวนัที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยที่ปรกึษาซึ่งมาจากฝ่ายการเมอืง และหน่วยงาน/
องคก์ารภาคเีครอืขา่ยหลกัปฏบิตัหิน้าทีใ่นส่วนต่างๆ ตามภารกจิ  6 ส่วน 22 ฝา่ย ดงัน้ี 

1)  ทีป่รกึษา ประกอบดว้ยฝ่ายการเมอืง โดยพบว่าเป็นนายวทิยา บูรณ
ศริ ิซึง่ในขณะนัน้ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข และจงัหวดัทหารบกสระบุร ี 

2)  ส่วนอ านวยการและสัง่การ มหีน้าที่บญัชาการเหตุการณ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน ควบคุมก ากบัดแูลการประสานการปฏบิตังิานของส่วนต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย 
ตลอดจนก าหนดกลยุทธ์ ยุทธวิธี ในการแก้ไขปญัหาในภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้ประกาศและ
พจิารณายกระดบัความรุนแรงของสถานการณ์ ทัง้นี้ ส่วนอ านวยการและสัง่การประกอบด้วย 
ผูว้่าราชการจงัหวดั และรองผู้ว่าราชการจงัหวดั และหวัหน้าหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล เหล่ากาชาดจงัหวดั ที่ท าการปกครองจงัหวดั กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั กอง
อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน (ฝ่ายทหาร) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดั ส านักงานเกษตรจงัหวดั ส านักงานประมงจงัหวดั ส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดั 
โครงการชลประทานพระนครศรอียุธยา ส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั ส านักงานสสัดี
จงัหวดั ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ส านักงานทอ้งถิน่จงัหวดั ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั 
ส านักงานแรงงานจงัหวดั ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั แขวงการ
ทางอยุธยา ส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดั ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
จงัหวดั ส านักงานสถิติจงัหวดั ส านักงานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั ส านักงานคลงัจงัหวดั และ
ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

2)  ส่วนแผนปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณ์ ประกอบดว้ย 
(1)  ฝ่ายอ านวยการและตดิตามผลการปฏบิตั ิมหีน้าที่ อ านวยการ

ประสานการประชุมของศูนย์บญัชาการฯ บูรณาการแผนปฏบิตัิการฉุกเฉินของทุกหน่วยงาน 
และตดิตามผลการปฏบิตั ิมหีน่วยงานรบัผดิชอบไดแ้ก่ ส านักงานจงัหวดั และส านักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 



142 

(2)  ฝ่ายวเิคราะห ์ตดิตามสถานการณ์ และแจง้เตอืนภยั มหีน้าที่
วเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์น ้าประจ าวนั และคาดการณ์ /พยากรณ์อากาศล่วงหน้า มี
หน่วยงานรบัผิดชอบ ได้แก่ สถิติจ ังหวัด โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา สถานี
อุตุนิยมวทิยา ส านักงานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั และส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดั  

(3)  การมอบหมายบุคลากรของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย
รบัผิดชอบติดตามสถานการณ์น ้ า และการให้ความช่วยเหลือเป็นรายอ าเภอโดยเรียกว่า 
“มสิเตอรอ์ าเภอ” ประกอบดว้ย ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั ส านักงานทีด่นิ เรอืนจ า
จงัหวดั ส านักงานคุมประพฤติจงัหวดั ส านักงานธนารกัษ์พื้นที่พระนครศรอียุธยา ส านักงาน
ปฏริูปที่ดนิจงัหวดั ส านักงานพฒันาที่ดนิจงัหวดั ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั ส านักงานการค้า
ภายในจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรอียุธยาเขต 1 และ 2 ส านักงานจดัหางานจงัหวดั ศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดั 
ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั ส านักงานศลิปากรที ่3 อุทยานประวตัศิาสตร ์ส านักงานท่องเทีย่ว
และการกฬีาจงัหวดั และส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั   

(4)  ฝ่ายจดัสรรและติดตามทรพัยากร มีหน้าที่ จดัท าทะเบียน 
และจดัส่งเครื่องมอือุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยั ตลอดจนติดตามการใช้ทรพัยากร
ดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยงานส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ
ส านกังานทอ้งถิน่จงัหวดั  

(5)  ฝา่ยกฎหมาย รบัผดิชอบ ด าเนินการเกบ็กฎหมาย และระเบยีบ 
ตลอดจนพจิารณา วนิิจฉัย ปญัหาข้อกฎหมาย รวมทัง้ตอบข้อปรกึษา/หารอื และข้อร้องเรยีน 
ประกอบด้วยหน่วยงาน ส านักงานอยัการจงัหวดั ส านักงานจงัหวดั ที่ท าการปกครองจงัหวดั 
และส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

3)  ส่วนปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย 
(1)  ฝ่ายสื่อสาร มหีน้าที่แจง้เตอืนประชาชนในพืน้ทีเ่สี่ยง และท า

หน้าที่เป็นศูนย์สื่อสารของศูนย์บัญชาการฯ ประกอบด้วย ที่ท าการปกครองจงัหวัด และ
ส านกังานจงัหวดั 

(2)  ศูนย์รบัเรื่องร้องเรยีน มหีน้าที่ ลงทะเบียนรบัเรื่องร้องเรยีน 
วเิคราะหค์วามตอ้งการความช่วยเหลอืและประสานส่วนราชการเพื่อด าเนินการ ตลอดจนตดิตาม
ผลการด าเนินการตามที่ได้รบัการร้องเรียน ประกอบด้วย ส านักงานท้องถิ่นจงัหวัด และ
ส านกังานจงัหวดั (ศูนยด์ ารงธรรม) 

(3)  ฝ่ายปฏบิตัิการด้านกู้ภยั มหีน้าที่ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที่มผีลกระทบต่อบุคคล สถานที่ และทรพัยส์นิทางราชการ 
รวมทัง้วางแผนอพยพ และการจดัส่งล าเลยีงเครื่องอุปโภคบรโิภคในการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 
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ตลอดจนจดัชุดเคลื่อนทีเ่รว็เขา้ปฏบิตังิานเมื่อมกีารรอ้งขอ ประกอบด้วย กองอ านวยการรกัษา
ความมัน่คงภายใน (ฝ่ายทหาร) กองโรงงานซ่อมสรา้งรถทหาร กองโรงงานวตัถุระเบดิ กองพนั
ทหารมา้ที ่5, 17, 20, 24, และ 27 รกัษาพระองค ์สสัดจีงัหวดั สมาคมอยุธยารวมใจ มลูนิธพิุทธ
ไธสวรรค ์และมลูนิธริว่มกตญัญู 

(4)  ฝ่ายปฏบิตักิารดา้นกู้ชพี มหีน้าทีส่ าคญัในการรกัษาพยาบาล
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ และผู้ประสบภบัตลอดจนส่งต่อผูป้่วย ตลอดจนจดัหน่วยบรกิารทางการแพทย์
ฉุกเฉินและจัดทีมแพทย์ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัย และเฝ้าระวัง ควบคุมสถานการณ์
โรคตดิต่อดว้ย ทัง้น้ี ฝ่ายปฏบิตักิาร  ดา้นกู้ชพีประกอบดว้ย ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั และ
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา  

(5)  ฝ่ายปฏบิตักิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน มหีน้าที ่รกัษาเสน้ทาง
คมนาคมสายหลกัใหส้ามารถใชส้ญัจรในภาวะฉุกเฉิน และก าหนดเสน้ทางสายรองในการสญัจร 
รวมทัง้ด าเนินการป้องกนัและด ารงระบบโครงสรา้งพื้นฐานใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิประกอบด้วย
หน่วยงานแขวงการทางอยุธยา ส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดั การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 
ภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั การประปาส่วนภูมภิาคสาขาพระนครศรอียุธยา เสนา 
และท่าเรอื ส านกังานขนส่งจงัหวดั สถานีรถไฟอยธุยา และองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (กองการช่าง) 

(6)  ฝ่ายปฏบิตักิารด้านการเกษตร มหีน้าที่ปฏบิตักิารช่วยเหลอื
ดา้นการเกษตร ประมง และปศุสตัว์ และจดัชุดเฉพาะกจิส ารวจความเสยีหาย รวมทัง้ใหค้วาม
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ประกอบด้วย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด 
ส านกังานประมงจงัหวดั ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั และส านกังานเกษตรจงัหวดั  

(7)  ฝ่ายปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมและแรงงาน มีหน้าที ่
ด าเนินการในการป้องกนัพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งในจงัหวดั ส ารวจและประเมนิความ
เสยีหายโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ตลอดจนขอ้มูลแรงงานที่ไดร้บัผลกระทบ 
รวมทัง้สนบัสนุนขอ้มลูและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการสารเคม ีและวตัถุอนัตรายลงปฏบิตักิารใน
พื้นที่ประสบภัย ประกอบด้วย ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด 
ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั และส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั  

(8)  ฝา่ยบรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิ มหีน้าที ่จดัสถานทีป่ลอดภยั ที่
อยูอ่าศยัชัว่คราว และระบบสาธารณูปโภคใหบ้รกิาร รวมทัง้จดัท าทะเบยีนประวตัิ และจดัล าดบั
ความส าคญัในการดูแลแก่ผู้ประสบภยั นอกจากนี้ ยงัจดัให้มกีารบรกิารทางการแพทยใ์นศูนย์
พกัพงิ ฝ่ายน้ีประกอบด้วยหน่วยงานส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  

4)  ส่วนสนบัสนุน ประกอบดว้ย 
(1)  ฝ่ายสนับสนุนการขนส่ง  มีหน้าที่  สนับสนุนการจัดหา

ยานพาหนะขนส่งทรพัยากรช่วยเหลือทัง้ทางบกและทางน ้า ประกอบด้วย ส านักงานขนส่ง
จงัหวดั และส านกังานเจา้ท่าภมูภิาคทีส่อง  
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(2)  ฝ่ายสนับสนุนการสื่อสาร มีหน้าที่ จ ัดเตรียม/จัดเตรียม
อุปกรณ์สื่อสารหลกั รอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ใหส้ามารถใชบ้รกิารได ้24 ชัว่โมง ประกอบดว้ย
หน่วยงานศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารเขต 1 และบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)  

(3)  ฝ่ายสนับสนุนทัว่ไป มีหน้าที่ ประสานงานหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประกอบด้วยหน่วยงานส านักงาน
จงัหวดั และส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

5)  ส่วนบรหิารและการเงนิ ประกอบดว้ย 
(1)  ฝ่ายงบประมาณ มหีน้าที ่พจิารณา ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและ

จดัสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจดัหางบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานของผู้ปฏบิตัิงานของศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ประกอบด้วยส านักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  

(2)  ฝ่ายรบับริจาค มีหน้าที่ รบับริจาคเงินและสิ่งของ รวมทัง้
จดัเกบ็รกัษา และจดัส่งสิง่ของบรจิาค ประกอบดว้ย ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั เหล่ากาชาด
จงัหวดั และทีท่ าการปกครองจงัหวดั 

ทัง้นี้ มสี านักงานคลงัจงัหวดัเป็นหน่วยงานควบคุมการปฏบิตังิานของ
ทัง้สองฝา่ยดงักล่าว 

6)  ส่วนประชาสมัพนัธ/์ประสานงาน/รกัษาความปลอดภยั มกีองก ากบั
การต ารวจภธูรจงัหวดัเป็นหน่วยงานควบคุมก ากบัดแูล ประกอบดว้ย 

(1)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์
อุทกภยั การปฏิบตัิงานของศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า และเชิญชวนผู้มจีติศรทัธา
บรจิาค โดยมสี านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ  

(2)  ฝ่ายประสานการปฏิบัติองค์การเอกชน มีหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน จดัท าบญัชรีายชื่อหน่วยงานเอกชนทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในพืน้ที ่ประกอบดว้ย ทีท่ า
การปกครองจงัหวดั และส านกังานจงัหวดั  

(3)  ฝ่ายปฏบิตักิารรกัษาความปลอดภยั มหีน้าที่ จดัก าลงัพลใน
การตรวจตราป้องกนัการโจรกรรม รกัษาความปลอดภยั รวมทัง้จดัระเบยีบการจราจรในพื้นที่
ประสบภยั พื้นที่รองรบัการอพยพ บ้านพกัชัว่คราวและสถานที่ใกล้เคยีง โดยมกีองก ากบัการ
ต ารวจภธูรจงัหวดัเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ  

(4)  ศูนยข์อ้มลูข่าวสารร่วม (Joint Information Center: JIC) มี
หน้าที่ รบัรายงานและสรุปสถานการณ์อุทกภยั และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัประจ าวนั 
รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการประสานงานขอ้มลูดา้นต่างๆ ระหว่างส่วนราชการ อ าเภอ และองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมหีน่วยงานประกอบด้วยส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดั สถานีโทรทศัน์ช่อง 7, 3 หนงัสอืพมิพม์ตชิน และหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั  
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ภาพท่ี 4.7  โครงสรา้งองคก์รการปฏบิตัขิองหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั  
               จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  . 
   

อย่างไรกต็าม จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัโครงสรา้งองคก์รปฏบิตัภิายใต้
ศูนยบ์ญัชาการเหตุการส่วนหน้าดงักล่าว พบขอ้เทจ็จรงิว่าการที่มฝี่ายการเมอืงของรฐับาลได้
เขา้มารว่มในการปฏบิตังิานของศูนยบ์ญัชาการเหตุการส่วนหน้าของจงัหวดัในฐานะทีป่รกึษาซึง่
มไิด้ถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย หรอืแผนที่เกี่ยวขอ้งแต่อย่างใด แต่จากการให้ขอ้มูลผู้ให้ขอ้มูล
ส าคัญมีความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันว่าการที่ฝ่ายการเมอืงเข้ามามสี่วนร่วม
ปฏบิตังิานมสี่วนส าคญั ในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนโครงสรา้งการท างานของศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้า ให้มคีวามรวดเร็ว และมปีระสิทธภิาพยิง่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้
ความสมัพนัธ์ส่วนตัว และอ านาจหน้าที่ผลกัดนัการน าเอาทรพัยากรที่ได้รบัการจดัสรรจาก 
ศปภ. มาช่วยสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปญัหาอุทกพิบตัิภยัได้รวดเร็วยิง่ขึ้นทัง้ในด้าน
ก าลงัคน และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตั ิดงัเช่น รณชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า 
“เหตุการณ์ตอนนัน้ในวนัหนึ่งมกีารประชุม  3 ครัง้ เช้าเป็นส่วนของหลกัการปฏบิตั ิบ่ายเยน็
ติดตามผลท่านผู้ว่า ท่านวิทยา บูรณศิร ิ เข้ามาร่วมประชุม แล้วน าประเด็นปญัหาตรงเข้าสู่
รฐับาลเลย ไม่ผ่าน ศปภ. เพราะถ้าผ่าน ศปภ.ก็ไม่ทนัการ” ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก 
วฒันา (นามสมมติ, 2557: การสัมภาษณ์) เช่นกันที่พูดว่า “นักการเมอืงก็เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลอื ท่านรฐัมนตรวีทิยา บูรณศริ ิก ากบัดูแลกระทรวงสาธารณสุขก็เขา้มาดูระบบป้องกนั 
แลว้กม็าสนบัสนุนในเรือ่งของยาและเวชภณัฑ ์” 
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ทัง้นี้ ถึงแม้ในการจดัการอุทกพบิตัิภยัจะมโีครงสร้างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
ขบัเคลื่อนการท างานในการป้องกนัและแก้ไขภายใต้องค์กรปฏบิตัิในแต่ละระดบัไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัด อ าเภอ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล แต่
ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติจะพบว่าการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาแท้จริงในระดับพื้นที่
นอกเหนือจากกลไกการท างานของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ทีอ่าศยัทรพัยากรจากหน่วยงาน/
ภาคเีครอืข่ายตามโครงสรา้งองค์กรปฏบิตัดิงักล่าวแล้ว ยงัอาศยัการเขา้มามสี่วนร่วมของภาค
ประชาสงัคมทัง้ในและนอกพื้นที่จงัหวดัในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนการท างานป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาอุทกภยัตามภารกจิซึง่ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ไดก้ าหนดแนวทางการท างานไว้
อย่างกวา้งๆ อาท ิภารกจิการจดัตัง้ และการบรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิ โดยในสถานการณ์อุทก
พบิตัิภยัปี พ.ศ. 2554 พบว่าจงัหวดัพระนครศรอียุธยาได้มกีารจดัตัง้ศูนย์พกัพงิผู้ประสบ
อุทกภยั/ศูนย์อพยพ ทัง้จงัหวดัรวมทัง้สิ้นเป็นจ านวน 204 ศูนย์ โดยแบ่งเป็นศูนย์พกัพงิที่
จงัหวดัจดัตัง้ 9 ศูนย ์รองรบัผูอ้พยพจ านวน 7,305 คนและศูนยท์ีอ่ าเภอจดัตัง้ตามโรงเรยีน วดั 
มสัยดิ โรงเรยีนสอนศาสนา หรอืสถานทีร่าชการอื่นๆ อกีทัง้ 16 อ าเภออกีจ านวนทัง้สิน้ 195 
ศูนย ์รองรบัผูอ้พยพรวมจ านวน 61,742 คน (ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา, 2554ก: 15) ทัง้นี้ แต่ละศูนยพ์กัพงิกม็แีนวทางการบรหิารจดัการทีแ่ตกต่าง
กนัไปแต่ละศูนย์ซึ่งอุดม (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการบรหิาร
จดัการศูนย์พกัพิงไว้ว่า จากประสบการณ์สถานการณ์อุทกภยัที่ผ่านมาในอดีตของจงัหวัด
พระนครศรอียุธยา ไม่เคยมเีหตุการณ์รุนแรง และร้ายแรงขนาดที่มคีวามจ าเป็นต้องอพยพ
ประชาชน ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากอุบล (นามสมมต)ิ ทีก่ล่าวว่า “เราไม่เคยคดิว่าจะต้อง
อยูศู่นยอ์พยพกนัเลย” ดงันัน้ ท าใหผู้ท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืรบัผดิชอบบรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิ
ตามโครงสร้างองค์กรปฏบิตัิจงึบรหิารจดัการโดยขาดองค์ความรู้เกี่ยวกบัหลกัการจดัตัง้และ
บรหิารศูนยพ์กัพงิทีเ่ป็นมาตรฐาน 

อยา่งไรกต็าม ในกรณกีารบรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิผูว้จิยัจะขอหยบิยกเพยีงการ
บรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิ ณ บรเิวณพระบรมราชานุเสาวรยีส์มเดจ็พระนรศวรมหาราช (ทุ่งภูเขา
ทอง)  ซึง่เป็นศูนยพ์กัพงิขนาดใหญ่ทีร่องรบัผูอ้พยพจากหลากหลายหมู่บา้น ซึง่กล่าวไดว้่าเป็น
แบบอย่างของการบรหิารจดัการศูนย์พกัพงิที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยอุบล (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ผูใ้หญ่บา้น เล่าว่าหลงัจากทีไ่ดม้กีาร
หารอืร่วมกบันายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนเหน็พอ้งว่าควร
อพยพประชาชนไปยงัทุ่งภูเขาทองซึ่งเป็นพื้นที่สูง ก็ได้เริม่ด าเนินการอพยพประชาชนโดยให้
ความส าคญัตามล าดบักล่าวคอื ผู้สูงอายุ ผูป้่วย แม่ลูกอ่อน เดก็ โดยในช่วง 15 วนัแรกทีม่กีาร
อพยพประชาชนไปนัน้ กล่าวได้ว่าศูนยพ์กัพงิเสมอืนตดัขาดจากความช่วยเหลอืจากภายนอก
เนื่ องจากสถานการณ์ระดับน ้ าที่สูงมากการ เดินทางเข้าถึงท าได้ยาก การด ารงชีพของ
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ผูป้ระสบภยัในขณะนัน้จงึมเีพยีงสิง่ด ารงชพีที่น าตดิตวัมาจากการอพยพเท่านัน้ จงึเกดิค าถาม
ว่า “การบรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิต้องท าอย่างไรบ้าง” ขณะเดยีวกนักบัที่มสีื่อสารมวลชนแห่ง
หนึ่งที่บงัเอญิผ่านเขา้มาเหน็บรเิวณศูนยพ์กัพงิและน าเสนอข่าวสารสู่ภายนอก ส่งผลให้ความ
ช่วยเหลอืเริม่หลัง่ไหลเข้ามา รวมถึงมูลนิธิรกัษ์ไทยซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหาก าไรจงึได้มี
โอกาสเขา้มาสนับสนุนองคค์วามรูแ้ละความช่วยเหลอืในการจดัระบบบรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิ
ร่วมกบัภาคประชาชนในศูนยพ์กัพงิ โดยแบ่งภารกจิและมอบหมายผูท้ีร่บัผดิชอบไว ้6 ภารกจิ 
ประกอบดว้ย 

1)  การแจกจ่ายอาหาร และถุงยงัชพี โดยมกีารจดัระบบการแจกจ่าย
อาหารและถุงยงัชพีโดยการประทบัตราที่ข้อมอื และระบบคูปอง นอกจากนี้ กรมอนามยัยงั
สนับสนุนอาหารส าหรบัเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ตลอดจนนมแม่ให้กบัผู้ประสบภยัในศูนยพ์กัพงิ
ดว้ย  

2) ระบบสุขาภิบาล และสุขอนามัยของประชาชน มีการจดัระบบ
สุขอนามยัเรื่องห้องน ้า และการจดัการขยะและสิ่งปฏิกูล ขณะที่ยาและเวชภัณฑ์มกีารจดัตัง้
โรงพยาบาลสนาม และชุดแพทยเ์คลื่อนที ่ 

3)  ที่พกัอาศยั ได้รบัการสนับสนุนเต้นท์ที่พกัที่ใช้ในทะเลทรายจาก
สโมสรโรตารีโ่ลกมาตดิตัง้บรเิวณศูนยพ์กัพงิจ านวน 65 หลงัโดยมกีารจดัพื้นที่ (Zoning) และ
จดัล าดบัคนเข้าพกัในเต้นท์ (ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย แม่ลูกอ่อน เด็ก และครอบครวัที่มเียาวชนเพศ
หญงิ)  

4)   การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และความปลอดภยั ประกอบดว้ย 
(1)  ภายในศูนยพ์กัพงิ มกีารจดัเวรยามโดยมอบภารกจิให ้อปพร. 

ชรบ. และเยาวชนจิตอาสา รวมถึงการจดัการแก้ไขปญัหาความขดัแย้งภายในศูนย์โดยมี
ผูใ้หญ่บา้นรบัผดิชอบเป็นผูไ้กล่เกลีย่ความขดัแยง้   

(2)  พืน้ที่ในหมู่บา้นทีป่ระชาชนไม่ไดอ้พยพมาอยู่ทีศู่นยพ์กัพงิ มี
การจดัชุดเคลื่อนทีเ่รว็ลาดตระเวณไปตามหมูบ่า้น โดยใช้เรอืของ อบต. ร่วมกบัเยาวชนจติอาสา 
และฝา่ยปกครอง  

5)  การจดักิจกรรมสนัทนาการให้ผู้ประสบภยัเพื่อลดความตงึเครยีด 
พบว่ามหีลายหน่วยงานเขา้มาใหห้ารสนบัสนุน อาท ิมหาวทิยาลยั มลูนิธ ิและโรงพยาบาล 

6)  การดูแลและจดัการสตัว์เลี้ยงและสตัว์พาหนะ มกีารจดัโซนที่อยู่
อาศยัของสตัว ์และการจดัสรรอาหารสตัวท์ีไ่ดร้บับรจิาค   

นอกจากนี้ ยงัพบว่ามกีารก าหนดมาตรการทางสงัคม และมาตรการการลงโทษ 
เพื่อความสงบสุข และความเป็นธรรมในการเขา้มาอยู่อาศยัร่วมกนัของผูป้ระสบอุทกภยัภายใน
ศูนยพ์กัพงิ กล่าวคอื “เตอืน 3 ครัง้ ถ้ายงัประพฤตผิดิอยู่ จะงดความช่วยเหลอื” แต่หากเป็น
กรณขีโมย ลกัทรพัยจ์ะใชม้าตรการงดความช่วยเหลอืทนัท ีเป็นตน้ 
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อนึ่ง ส าหรบัประเดน็องคค์วามรูเ้รื่องการบรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิ เมื่อสอบถาม
ไปยงับุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้ข้อมูลเพิม่เติมว่าจากบทเรยีนหลงัมหา
อุทกภยัปี พ.ศ. 2554 เป็นที่มาของการจดัท าหนังสอืชื่อ “แนวทางบรหิารจดัการศูนย์พกัพงิ
ชัว่คราว” ซึ่งแปลมาจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจ าประเทศไทย 
(IOM) เพื่อเผยแพร่แก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใช้ประโยชน์ในการจดัตัง้และบรหิารศูนยพ์กัพงิเพื่อใหเ้ป็น
มาตรฐานสากล 

กล่าวโดยสรุป จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษาวิจยัในประเด็นของ
โครงสรา้งเครอืข่ายการจดัการอุทกพบิตัภิยัในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาพบว่ามีเครอืข่ายที่เขา้
มามบีทบาทในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย เครอืข่ายการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัที่เป็นทางการหรอืหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั (Key Network Partners) 
เครือข่ายของหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายรอง (Secondary 
Network Partners) เครอืข่ายอาสาสมคัรภาคประชาชน ทีห่น่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัเป็นผู้
ก่อตัง้หรอืไดร้บัการรบัรองจากภาครฐั และเครอืข่ายอื่นๆ โดยเฉพาะภาคประชาสงัคม ทัง้นี้เมื่อ
พจิารณาประเภทของหน่วยงาน/องคก์ารในเครอืขา่ยดงักล่าวจะพบว่าเป็นองคก์ร/หน่วยงาน ทัง้
ภาครฐั ภาคเอกชน ทอ้งถิน่ ภาคประชาชน และองคก์ารไมแ่สวงหาก าไร/องคก์ารสาธารณกุศล 

ส าหรบัในภาพรวมของการบริหารเครือข่ายการจดัการอุทกพิบตัิภยัภายใน
จงัหวดันัน้ พบว่าแตกต่างกนัตามระดบัความรุนแรงของภยั และระดบัของการบรหิารจดัการ 
กล่าวคอื ระดบัท้องถิน่และอ าเภอมผีู้บรหิารท้องถิน่ และนายอ าเภอเป็นผู้บูรณาการเครอืข่าย
ตามล าดบั โดยมสี านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเป็นแกนหลกัในการสนับสนุน
การปฏบิตั ิขณะที่ในภาพรวมระดบัจงัหวดัส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมี
บทบาทในการเป็นผู้บูรณาการเครอืข่าย ส าหรบัความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายในเครอืดงักล่าว พบทัง้ความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้ลกัษณะ
ของความสมัพนัธ์ขององค์การ/หน่วยงานเครอืข่ายเชงิโครงสร้างพบว่ามทีัง้ความสมัพนัธ์ใน
แนวดิง่และแนวราบ โดยโครงสรา้งความสมัพนัธข์ององคก์ารเครอืข่ายสะทอ้นใหเ้หน็ไดช้ดัเจน
จากโครงสร้างองค์กรปฏิบตัิในการจดัการอุทกภยัที่ก าหนดให้มศีูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
รบัผดิชอบบรหิารจดัการเหตุการณ์อุทกภยัในพื้นที่ในระดบัท้องถิน่ และอ าเภอเมื่อระดบัของภยั
เป็นระดบั 1 และระดบัจงัหวดัเมื่ออุทกภยัยกระดบัเป็นระดบั 2 ขณะทีเ่มื่อเหตุการณ์มกีารยกระดบั
ความรนุแรงไปสู่อุทกพบิตัภิยั จะมกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ไปเป็น
ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าและมกีารปรบัองคป์ระกอบและรายละเอยีดโครงสรา้งการจดั
องคก์าร โดยรบัมอบนโยบาย และการสัง่การจาก ศปภ. แต่ยงัคงฐานะหน่วยปฏบิตัใินพื้นที ่แต่
อยา่งไรกต็าม ยงัพบว่ามกีารขบัเคลื่อนการท างานจากเครอืข่ายอื่นๆ ทีเ่ป็นภาคประชาสงัคมทัง้
ภายในและนอกจงัหวดัที่เข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลอืด้วยจติอาสาโดยไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์
เชื่อมโยงทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัเครอืข่ายที่เป็นทางการตามโครงสร้างองค์กร
ปฏบิตัติามระดบัความรนุแรงของภยัดงักล่าว 
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นอกจากนี้  เมื่อสอบถามผู้เป็นสมาชิกในเครือข่ายตามโครงสร้างดังกล่าว
เกีย่วกบัความเหมาะสมของโครงสรา้งการบรหิารจดัการของภาคเีครอืข่ายองคก์ารในการจดัการ
อุทกพบิตัภิยัครัง้นี้ได้รบัค าตอบเป็นสองแนวทางคอืแนวทางหนึ่งเหน็ว่า โครงสร้างดงักล่าวมี
ความเหมาะสมตามบรบิทเหตุการณ์ในขณะนัน้ เช่น เปรมปร ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) 
กล่าวว่า “โครงสรา้งเหมาะสมด ีมนัท าใหเ้ราทราบความเคลื่อนไหวดา้นต่างๆ ไดด้ทีีสุ่ด และเกดิ
ความคดิร่วมกนั” ขณะที่แนวที่สองเหน็ว่าโครงสรา้งมคีวามเหมาะสม เพยีงแต่ขดีความสามารถ
ของผู้ปฏบิตัิไม่สามารถที่จะบรหิารจดัการเหตุการณ์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพเมื่อสถานการณ์
อุทกภยัยกระดับและเกินขีดความสามารถของจงัหวดั ซึ่งหากเป็นภัยระดบั 2 โครงสร้างศูนย์
อ านวยการเฉพาะกจิฯ กส็ามารถบรหิารจดัการเหตุการณ์ได ้ อาท ิสมพร (นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารจดัการเหตุการณ์อุทกพิบัติภัยปี พ.ศ. 2554 ว่า 
“โครงสรา้งทีเ่ป็นอยู่มนัจะท างานไดม้ปีระสทิธภิาพกบัการบรรเทาสาธารณภยัซึง่มพีืน้ทีจ่ ากดั แต่
เหตุการณ์ที่เกิดแบบลกัษณะประเทศ แล้วย่อยมาระดบัจงัหวดัมนัไม่ใช่ท าไม่ได้ แต่ไม่มขีดี
ความสามารถเพยีงพออย่างแน่นอน” ซึง่สอดคล้องกบัขอ้มลูจาก เมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) ทีก่ล่าวถงึความเหมาะสมของโครงสรา้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ เช่นกนัว่า “มนั
เหมาะสมได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่ออุทกภัยเกิดผลกระทบมากๆ คือใหญ่ขึ้น โครงสร้างนี้ไม่
สามารถดใูนภาพรวมได.้..อยา่งน้อยตอ้งเป็นโครงสรา้งระดบัรฐัมนตรเีพราะเป็นพืน้ทีท่ีค่าบเกี่ยว
จงัหวดั การบรหิารจดัการระบายน ้าในระบบชลประทาน ประตูน ้าแต่ละแห่งส่งผลกระทบหลาย
จงัหวดั” นอกจากนี้ บางส่วนเห็นว่าโครงสรา้งภาคเีครอืข่ายในมติขิองสมาชกิที่เขา้มาร่วมใน
เครอืข่ายมคีวามเหมาะสม แต่ในมติขิองความสมัพนัธ์ในแนวดิง่ที่สะท้อนในประเดน็การบงัคบั
บญัชา/สัง่การของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายยงัขาดความเหมาะสมเนื่ องจากขาดเอกภาพในการ
บงัคบับญัชา ซึง่จะส่งผลกระทบต่อความล่าชา้ในการปฏบิตัขิองหน่วยงานในการด าเนินการได ้
ทัง้น้ี จะได้น าเสนอโดยละเอียดในส่วนของปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารเครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัต่อไป  

4.2.1.2 ยทุธศาสตรข์องเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั 
องคป์ระกอบส าคญัประการทีส่องที่ผลกัดนัใหเ้กดิการขบัเคลื่อนการด าเนินการของ

องค์การเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัคอืยุทธศาสตรข์องเครอืข่ายองค์การ/หน่วยงานที่เขา้
มามสี่วนร่วมในการจดัการอุทกพบิตัภิยั โดยมุมมองเรื่องยุทธศาสตรใ์นการศกึษาเครอืข่ายในการ
วจิยัน้ีมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตรใ์นฐานะที่เป็นแผน ซึง่หมายความถงึชุดของการกระท าเพื่อใชเ้ป็น
แนวทาง หรอืแนวทางส าหรบัการปฏบิตัิการภายใต้สถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งเป็นการก าหนดไว้
ล่วงหน้า และไดร้บัการพฒันาอย่างตระหนักรูแ้ละมเีป้าประสงค ์(Mintzberg, 1998: 10-15 อ้างถงึใน 
พชิาย รตันดลิก, 2552: 106) ส าหรบัยุทธศาสตร์  มาตรการและแนวทางในการจดัการอุทก
พบิตัภิยัขององคก์ารเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัขิองจงัหวดัที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่าสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ กล่าวคอื 
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1)  ก่อนเกิดภัย (ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและลด
ผลกระทบ) ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 หว้งเวลา  

(1)  ก่อนได้รบัผลกระทบจากอุทกภยั พบว่าจงัหวดัมมีาตรการ
และแนวทางในการเตรยีมความพรอ้มป้องกนัและลดผลกระทบ ประกอบดว้ย 

ก) การจดัตัง้องคก์รปฏบิตัเิพื่อเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน
การจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกภยั กล่าวคอืก่อนที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยาจะประสบอุทกภยัปี 
พ.ศ. 2554 จงัหวดัโดยผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะผู้อ านวยการจงัหวดัตามพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ไดม้คี าสัง่จดัตัง้  “ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนั
และแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา” (ค าสัง่กองอ านวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัที ่009/2554 ลงวนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2554) เพื่อเป็นองคก์รปฏบิตัหิลกัใน
การเตรยีมความพรอ้มด้านทรพัยากร ระบบการปฏบิตักิาร และดา้นอื่นๆ ของจงัหวดัไวร้องรบั
กบัเหตุอุทกภยัใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัเหตุการณ์ไดอ้ยา่งมสีมรรถนะ 

ข)  ก าหนดมาตรการและแนวทางใหห้น่วยงานภาคเีครอืข่าย
เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัได้จดัให้มกีารประชุมหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายตามค าสัง่ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ดงักล่าว เพื่อก าหนดแนวทางการ
ท างานให้แก่หน่วยงานภาคเีครอืข่ายได้ด าเนินการเตรยีมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รบัมอืกบัอุทกภยัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกลโ้ดยมุ่งใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัก่อน ซึง่จาก
การสอบถามประสงค์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2554 ท่านผู้ว่า
ประชุมตัง้แต่ก่อนน ้าท่วมประมาณ 2 เดอืน” ขณะที ่พรเลศิ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) 
พูดว่า “ท่านผูว้่าไดใ้หน้โยบายว่าใหเ้น้นเรื่องการป้องกนัเป็นหลกัก่อน” ทัง้นี้ จากขอ้มลูเอกสาร
พบว่าจงัหวดัพระนครศรอียุธยาไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 
และคณะกรรมการก ากับดูแลการป้องกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยั จงัหวดัก่อนเกิด
อุทกภยัจ านวน 1 ครัง้ในวนัที่ 20 มถุินายน พ.ศ. 2554 โดยมาตรการและแนวทางส าคญัที่
ก าหนดขึน้จากการประชุมศูนย ์อาท ิให้ตรวจสอบแผน จดัใหม้กีารฝึกซอ้มแผนเผชญิเหตุ และ
แผนอพยพประชาชน การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์ การให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สนับสนุนและจดัสรรงบประมาณขุดลอกคูคลอง ก าจดัวชัพชื เพื่อ
เปิดทางน ้าใหส้ามารถระบายน ้าได้ การจดัเตรยีมยานพาหนะ เครื่องมอืเครื่องใช ้เครื่องจกัรกล 
วสัดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา, 
2554ก: 5) นอกจากนี้ จงัหวดัไดม้ขีอ้อ านวยการให้หน่วยงานด าเนินมาตรการส าคญั 3 ประการ 
ในเบือ้งตน้ ไดแ้ก่  

(ก)  ให้อ าเภอทุกอ าเภอ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา 
เทศบาลเมอืงอโยธยา และเทศบาลเมอืงเสนา ประชาสมัพนัธ์แจ้ง เตือนประชาชนทางสื่อทุก
ประเภทตามประกาศของทางจงัหวดั 
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(ข)  ให้ส านักงานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัแจ้งสื่อทุกแขนง
รวมทัง้วทิยชุุมชนในพืน้ทีป่ระกาศแจง้เตอืนประชาชนตามประกาศของทางจงัหวดั 

ทัง้นี้ สาระส าคญัของประกาศคอืขอความร่วมมอืประชาชน
ดูแลตนเอง 4 ประการคอื ประการแรกให้ขนยา้ยสิง่ของและสตัวเ์ลี้ยงไปไว้ในทีป่ลอดภยั และ
ตดิตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชดิ  ประการที่สองจดัเตรยีมเรอืไม ้เรอืยาง หรอือุปกรณ์อื่นๆ 
เพื่อเป็นพาหนะในขณะน ้าท่วม ประการที่สาม ให้ระมดัระวงัเดก็ คนชรา คนพกิาร มใิห้อยู่ใน
บรเิวณใกลน้ ้าท่วมเนื่องจากอาจพลดัตกน ้า และไม่ควรลงเล่นน ้า และประการสุดทา้ยระมดัระวงั
อนัตรายจากโรคทึม่ากบัน ้า เช่น โรคน ้ากดัเทา้ โรคฉี่หนู ฯลฯ รวมทัง้แจง้ใหป้ระชาชนขอความ
ช่วยเหลือกรณีสถานการณ์รุนแรงได้ไปยงั อบต. เทศบาลเขตพื้นที่ อ าเภอ และส านักงาน
ป้องกนัและบระเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

(ค)  ให้โครงการชลประทานพระนครศรอียุธยา รายงาน
สถานการณ์การระบายน ้าให้จงัหวดัทราบทุกวนัตัง้แต่วนัที่ 10 มถุินายน พ.ศ. 2554 จนกว่า
สถานการณ์จะเขา้สู่ภาวะปกต ิ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการขบัเคลื่อนมาตรการการเตรียมความ
พรอ้มดงักล่าวในทางปฏบิตัพิบว่าสามารถด าเนินการได้เพยีงบางส่วนเนื่องจากขาดทรพัยากร
สนับสนุนในการเตรยีมการ ทัง้นี้ ถึงกบัมผีู้ให้ข้อมูลส าคญับางท่านดงัเช่น วนิัย (นามสมมติ, 
2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “การป้องกนับ้านเราไม่มศีกัยภาพ เน้นการแก้ไขปญัหาและ
ช่วยเหลอื...เป็นฝ่ายตัง้รบัมากกว่าเรยีกว่าเป็นการเตรยีมมอืเปล่า ศูนยไ์ม่มอีะไรเลยศูนยจ์รงิๆ 
มนัแกป้ญัหาไมไ่ด ้งบกไ็มใ่ห.้..เราจะท าอะไรก่อนกไ็มไ่ดร้ถกไ็มม่ ีเครือ่งมอืกไ็มม่ ีไมม่อีะไรเลย” 

(2)  อุทกภยัใกลจ้ะส่งผลกระทบต่อจงัหวดั (ภยัใกล้จะถงึ) พบว่า
จงัหวดัมมีาตรการและแนวทางในการเตรยีมความพร้อมป้องกนัและลดผลกระทบ โดยการ
ประชุมเพื่อรบัทราบข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปจัจุบนัและก าหนดมาตรการเตรยีมพร้อม การ
ป้องกนั และลดผลกระทบที่มคีวามเขม้ขน้ขึน้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการคาดการสถานการณ์ ซึ่ง
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึวบิูลย ์(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ช่วงก่อนน ้าจะท่วม
เราประชุมอยู่อาทติยล์ะ 2-3 ครัง้ขึน้อยู่กบัการสัง่การของผู้ว่าราชการจงัหวดั” ทัง้นี้ ส าหรบั
สาระส าคญัของการประชุมจะเน้นหนักไปที่การให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปจัจุบนั และการ
คาดการณ์ผลกระทบที่จะเกดิขึน้จากสถานการณ์น ้าทัง้ทศิทางการไหล ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รบัผลกระทบ และการก าหนดยุทธวธิกีารป้องกนัและรองรบัสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
อาท ิการยกระดบัถนนเพื่อเป็นคนักัน้น ้าใหส้งูขึน้จากเดมิ เป็นตน้ 

2)  ขณะเกดิภยั (ยทุธศาสตรก์ารตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และบรรเทาทุกข์) 
ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 หว้งเวลาตามระดบัความรนุแรงของอุทกภยั 

(1)  อุทกภยัระดบั 1 และระดบั 2 จากขอ้มลูเอกสารพบว่ามกีาร
มอบหมายภารกจิใหแ้ก่หน่วยงานภาคเีครอืข่ายภายใต้องคก์รปฏบิตัศิูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 
ด าเนินมาตรการและแนวทางทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
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ก)  มาตรการเสรมิการป้องกนั และลดผลกระทบ อาท ิ 
(ก)  ใหทุ้กหน่วยงานเฝ้าระวงั และตดิตามสถานการณ์น ้า 

และพยากรณ์อากาศอย่างใกลช้ดิ รวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การระบายน ้าจงัหวดัใกลเ้คยีงและ
ตรวจสอบประตูระบายน ้าในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งและส่งผลกระทบต่อจงัหวดั  

(ข)  การมอบหมายป้องกนัจงัหวดั อ าเภอ และหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งจดัท าขอ้มลูประตูระบายน ้าในพื้นที่ตลอดจนคลองในระบบชลประทานในพื้นที่ และ
ขอ้มลูพืน้ที่ๆ  ไดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วมในพืน้ที ่โดยแบ่งเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด 
มาก น้อย เพื่อรองรบัสถานการณ์การระบายน ้าทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ 

(ค)  ใหห้น่วยต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งรายงานสถานการณ์น ้าใน
พืน้ทีทุ่ก 4 ชัว่โมง  

(ง)  ใหป้้องกนัจงัหวดัจดัท าขอ้มลูพืน้ทีน่ ้าท่วมลงในแผนที ่
(จ)  ก่อสรา้งคนักัน้น ้าป้องกนัน ้าเอ่อลน้ถนนสายหลกั 
(ฉ)  จดัท าแนวป้องกนัเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยยกระดบั

ผนงักัน้น ้าหรอืถนนเพื่อเป็นคนักัน้น ้า 
(ช)  ใหป้้องกนัน ้าท่วมในพืน้ทีเ่ศษฐกจิและโบราณสถาน 

โดยเตรยีมการป้องกนัพืน้ทีไ่วใ้หส้งูกว่าปีทีผ่่านมา 
ข)  มาตรการช่วยเหลอื และบรรเทาทุกข ์เช่น  

(ก)  การรายงานครวัเรอืนที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภยั
ใหส้ามารถรายงานจ านวนบา้นเรอืนทีจ่ะไดร้บัความเสยีหายเมือ่มกีารระบายปรมิาณน ้าเพิม่ขึน้ 

(ข)  การจดัท าแนวคนัดนิบนถนนหลวงเป็นคนักัน้น ้าเพื่อ
ช่วยเหลอืเกษตรกรใหส้ามารถเกบ็เกีย่วไดท้นัก่อนทีน่ ้าจะมาถงึพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

(ค)  ซ่อมแซมเส้นทางหลกัให้สามารถใช้เป็นเส้นทางใน
การส่งก าลงับ ารงุ และสญัจรของประชาชนได ้

(ง)  ให้จดัท าแผนการบรหิารจดัการระบบการศึกษาใน
ภาวะน ้าท่วม 

(จ)  การด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
ตามนโยบายรฐับาลในการจา่ยเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ครวัเรอืนละ 5,000 บาท 

ค) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการ
ปฏบิตังิาน อาท ิ

(ก)  ให้จดัเจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏบิตัิหน้าที่รบัเรื่องร้องทุกข ์
และแก้ไขปญัหาของราษฎรตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะเจา้หน้าทีป่ระจ าประตูระบายน ้าของ
โครงการชลประทาน 

(ข)  ให้อ าเภอรายงานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้
ความช่วยเหลอืในพืน้ทีใ่หจ้งัหวดัทราบ 
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(ค)  การวางแผนก าหนดวงรอบในการช่ วย เหลือ
ผูป้ระสบภยัโดยการจดัส่งถุงยงัชพี วสัดุอุปกรณ์/สิง่ของช่วยเหลอืไปยงัผูป้ระสบภยัระดบัอ าเภอ
ในแต่ละอ าเภอทุกๆ 7 วนั  

(ง)  การบรหิารจดัสรรเครือ่งสบูน ้า  
(2)  อุทกภยัมีขนาดความรุนแรงเกินกว่าขดีความสามารถของ

จงัหวดัจะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล าพงั กล่าวคือเป็นห้วงเวลาที่สถานการณ์อุทกภยัใน
ภาพรวมของประเทศขยายพื้นที่และส่งผลกระทบเป็นบรเิวณกว้าง โดยอุทกพิบตัิภยัส่งผล
กระทบต่อจงัหวดัพระนครศรอียธุยาครบทัง้ 16 อ าเภอ ทัง้พืน้ทีเ่กษตรกรรม อุตสาหกรรม พืน้ที่
เขตเศรษฐกจิ และพืน้ทีเ่ขตเมอืงอยา่งหนกั โดยรณชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดเ้ล่า
ประสบการณ์สถานการณ์อุทกพิบัติในห้วงเวลาดังกล่าวว่า “เหตุการณ์ปี พ.ศ. 2554 เป็น
เหตุการณ์พเิศษ ซึ่งไม่มใีครคาดคดิว่าจะเกดิ พอตอนที่น ้าท่วมทัง้จงัหวดั ปรากฎว่ามนัไม่ไหว
แลว้ เพราะทุกส่วนราชการเกดิช๊อตหยุดไปชัว่คราว” ทัง้นี้ จากขอ้มลูเอกสารและการสมัภาษณ์
เชงิลกึพบว่ามาตรการและแนวทางการด าเนินการเพื่อตอบโต้กบัสถานการณ์และบรรเทาทุกข์
จากสถานการณ์ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ ประกอบดว้ย 

ก)  การปรบัโครงสรา้งองค์กรปฏบิตัิตามนโยบายและขอ้สัง่
การจากรฐับาลเมื่อสถานการณ์ยกระดบัความรุนแรง โดยพบว่าได้มคี าสัง่จดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดัเป็นเป็นองค์กรปฏิบตัิรองรบัการบญัชาการจากองค์กรปฏิบตัิใน
ส่วนกลาง และเพื่อขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยภายใต้ศูนย ์  

ข)  มาตรการการจดัการภาวะฉุกเฉิน/วกิฤต ิ อาท ิ
(ก)  การสถาปนาระบบการตดิต่อสื่อสาร  
(ข)  การซ่อมแซมโครงสรา้งพืน้ฐาน  
(ค)  การบริหารความต่อเนื่ องของส่วนราชการเพื่อให้

สามารถให้บรกิารประชาชนได้โดยการย้ายที่ท าการชัว่คราวซึ่งสอดคล้องกบัข้อมูลที่ได้จาก
เปรมปร ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)  “...อาคารหลงันี้มนัท่วมปริม่ๆ แต่พื้นที่โดยรอบ
ท่วมหมด พีน้่องประชาชนทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเขาตดิต่อเราไม่ได ้เราเลยต้องยา้ยเทศบาล
ไปตัง้อยู่ขา้งศาลากลางดา้นนอก” เช่นเดยีวกบั สุชาต ิ(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีใ่ห้
ขอ้มลูไวเ้ช่นกนัว่า “พอน ้าเขา้เกาะเมอืง มดิหมดเลย รถจมเป็นพนัๆ คนั เพราะออกไม่ทนัคนที่
ออกเรว็กไ็ปอยู่ตรงสะพานกนัหมด...หน่วยงานต ารวจกต็้องยา้ยทีท่ าการชัว่คราวไปอยู่ที่ศาลา
กลาง ต้องไปรบัแจ้งความกนัที่ศาลากลาง” ขณะที่หน่วยงานระดบัอ าเภอก็เช่นกนัซึ่งตรงกบั
ขอ้มลูทีพ่รเลศิ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีพ่ดูถงึการยา้ยทีท่ าการชัว่คราวของอ าเภอว่า  

 
ส าหรบัอ าเภอมหาราชหลงัจากน ้าเขา้มาเตม็พืน้ทีท่ีว่่าการอ าเภอจนไม่สามารถ
ใช้เป็นพื้นทีป่ฏบิตังิานได้ ระดบัน ้าท่วมสูงมาก เครื่องมอืสื่อสารไม่สามารถใช้
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การได้ ตอนนั ้นต้องตัดสินใจว่าเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมี
ประสทิธภิาพ เราต้องหาทีต่ ัง้อ าเภอชัว่คราว...มองดูแลว้พืน้ทีเ่หมาะสมคอื ต.
บา้นขวาง เราเลยขอใชอ้าคารอเนกประสงคข์อง อบต. 

 
ค)  มาตรการช่วยเหลอืและบรรเทาทุกข ์เช่น 

(ก)  การจดัตัง้ศูนย์พกัพงิ และจดัตัง้โรงพยาบาลสนามใน
บรเิวณศูนยพ์กัพงิ 

(ข)  การจดัตัง้โรงครวัและการจดัหาน ้าดื่มเพื่อการอุปโภค
และบรโิภค 

(ค)  การกอบกู้นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม 
และมาตรการด้านความปลอดภยัเกี่ยวกบัสารเคมแีละวตัถุอนัตรายภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
อาท ิการเคลื่อนยา้ยสารไซยาไนด ์ออกจากพืน้ทีน่ิคม 

(ง)  การดแูลปกป้องโรงไฟฟ้าบางปะอนิ     
ง)  มาตรการดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม สุขอนามยั และการ

ฟ้ืนฟูสภาพจติใจของผูป้ระสบภยั สบืเนื่องจากสถานการณ์อุทกภยัทีม่คีวามรุนแรง และท่วมขงั
เป็นระยะเวลายาวนานหลายเดอืนจนส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม และสุขอนามยัโดยเฉพาะอย่างยิง่
น ้ าเน่าเสีย และปญัหาสุขภาพที่มาจากน ้ าเน่าเสีย เช่น โรคติดต่อ และสภาพจิตใจของ
ผูป้ระสบภยั จงัหวดัจงึไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินการ อาท ิ

(ก)  การใช้จุลนิทรยีน์ ้า หรอืก้อนเพื่อลดปญัหาน ้าเน่าเสยี 
โดยจากการสมัภาษณ์ วิบูลย์(นามสมมติ) กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2554 เราบ าบดัน ้าเสียโดย
ส านกังานพฒันาทีด่นิไดส้นบัสนุนหวัเชือ้จลุนิทรยี์ทีเ่รยีกว่า พด.6 ส่วนจุลนิทรก์้อนเราไดร้บัการ
สนบัสนุนจากองคก์ารพฒันาพืน้ทีท่่องเทีย่ว”  

(ข)  การก าจดัขยะ และสิง่ปฏกิูล  
(ค)  การออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ /หน่วยฉุกเฉิน 

(Emergency Medical Service: EMS) ตลอด 24 ชัว่โมง  
อนึ่ง จากข้อมูลการสมัภาษณ์พบว่าจงัหวดัได้จดัให้มกีารประชุมหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งตามค าสัง่ศูนยเ์พื่อก าหนดมาตรการและแนวทางตามยุทธศาสตรใ์นการตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิน และบรรเทาทุกขใ์นภาวะวกิฤตดิงักล่าวอย่างน้อยวนัละ 3 ครัง้  เพื่อรบัทราบขอ้มูล
สถานการณ์น ้าและอุทกพิบตัิภยั และการให้การช่วยเหลือที่เป็นปจัจุบนั ตลอดจนรบัทราบ
ปญัหา อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย เพื่อปรบัแผน วธิกีาร 
ให้สอดรบัการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ 
ปรารถนา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวว่า “ตอนเช้าเจด็โมงก็เอาผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมา
ประชุมเพื่อที่จะสัง่งาน/ออกขอ้สัง่การ พอห้าโมงเยน็ก็เป็นการรายงานผล แล้ว 1 ทุ่มรายงาน
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บอร์ดใหญ่ก็คือมีผู้ว่าราชการจงัหวัด รฐัมนตร ีผู้บังคับการทหาร เท่ากับวันนึงมสีามรอบ ” 
เช่นเดยีวกบัวกิรม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีพู่ดไวว้่า “จงัหวดัมกีารประชุมเกอืบทุก
วนั ทุกเวลา ทัง้เชา้ กลางวนั และเยน็” ขณะทีสุ่รชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวไว้
เช่นเดยีวกนัว่า “ท่านผูว้่าจะสัง่การทัง้หมด มกีารประชุมทุกวนัเลย วนัละ 3 ครัง้” และสุดา (นาม
สมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ชี้แจงว่า “การประชุมทุกเช้าจะมกีารประเมนิสถานการณ์ทุกวนั 
และจะมอบหมายหน่วยใดไปท างานและหากมปีญัหาใหก้ลบัมารายงานวนัต่อวนั ประชุมกนัเมื่อ
พบปญัหากจ็ะมาหาทางแกไ้ขกนัเป็นรายวนั” 

นอกจากนี้ จากการสมัภาษณ์เชิงลกึเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยตามห้วงเวลา และสถานการณ์การเกิดภัยดังกล่าวแล้ว จังหวัด
พระนครศรอียุธยายงัมกีารก าหนดยุทธศาสตร์การท างานในระดบัพื้นที่ที่มคีวามโดดเด่นตาม
นโยบายของท่านผูว้่าราชการจงัหวดัที่อาศยัเครอืข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนการท างาน
ทีเ่รยีกกนัภายในจงัหวดัว่า “ยุทธศาสตร ์1: 20”  ซึง่เป็นยุทธศาสตรท์ีอ่าศยัอาสาสมคัรทีไ่ดร้บั
การฝึกอบรมจากหน่วยราชการ เช่น อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) อาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) อาสมคัรอาสารกัษาดนิแดน (อส.) คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) 
ต ารวจหมู่บ้าน เป็นต้น มาปฏบิตัหิน้าทีส่นับสนุนในการจดัการอุทกพบิตัภิยัโดยการมอบหมาย
อาสาสมคัร 1 คน รบัผดิชอบ 20 ครวัเรอืน อาท ิแจง้เตอืนภยัและการอพยพ การแจกจ่ายถุงยงั
ชพี การเฝ้าระวงัระดบัน ้าและสถานการณ์น ้า (มสิเตอรเ์ตอืนภยั) ฯลฯ ซึง่วนิัย (นามสมมต)ิ และ
พรเลศิ (นามสมมต)ิ กล่าวว่า “ยุทธศาสตร ์1: 20 ไดถู้กระบุไวใ้นแผนเผชญิเหตุของทุกหมู่บา้น
ดว้ย นอกจากนี้ ยงัพบว่าในบางอ าเภอมกีารน ายุทธศาสตรด์งักล่าวมาประยุกต์ใชใ้นพื้นที่ของ
ตนเองเช่นอ าเภออุทยั โดยประสงค์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “จากนโยบาย
ท่านผู้ว่าฯ 1:20 เราน ามาปรบัใหม่เป็นการขยายต่อจากท่านผู้ว่า ฯโดยการตัง้เป็นคุ้ม 10 
หลงัคาเรอืนคอื 1 คุม้แต่ละคุม้มหีวัหน้าคุม้และเลขาคุ้ม เพื่อให้ง่ายต่อการจะตัง้ระบบเตอืนภยั 
และระบบในการช่วยเหลอื  ทัง้นี้ จากการสอบถามอุดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้ห้
ขอ้มลูเพิม่เตมิว่าปจัจุบนัจงัหวดัพระนครศรอียุธยาไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ านวนอาสาสมคัร
ภาคประชาชนไวจ้ านวนทัง้สิน้ 40,523 คน โดยแบ่งออกเป็น อปพร. 17,631 คน อสม. 11,615 
คน อส. 131 คน อาสากู้ชพีกู้ภยั 3,446 คน และ ทสม. 7,700 คน แต่อย่างไรกด็ ีจากการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่ายุทธศาสตร ์1: 20 ไม่สามารถที่จะน ามาใช้ในทาง
ปฏบิตัใินสถานการณ์อุทกพบิตัิภยัครัง้นี้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเท่าที่ควรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในพื้นที่สงัคมเมอืงเช่นในเทศบาลเมอืงอโยธยา และเทศบาลพระนครศรอียุธยา โดย 
วุฒกิร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้หเ้หตุผลโดยกล่าวว่า เนื่องจากผูป้ระสบภยัในพืน้ที่
เทศบาลเมอืงอโยธยา ส่วนใหญ่จะอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พกัพิง คนทัว่ไปจะไม่ค่อยอยู่ตามบ้าน 
หรอืไม่ก็อยู่ตามศาลาวดัที่ยกสูง ท าให้เราดูแลและบรหิารจดัการง่ายขึน้” ขณะที่เปรมปร ี(นาม
สมมต)ิ ใหไ้ดเ้หตุผลทีไ่ม่สามารถน ายุทธศ์าสตร ์1: 20 ไปใชใ้นทางปฏบิตัไิว้อกีประการหนึ่งว่า 
“พื้นที่ของเราไม่ต้องใช้ มนัไม่ใช่อ าเภอในชนบท อ าเภอในชนบทต้องม ีแต่อ าเภอเมอืง พีน้่อง
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ประชาชนช่วยเหลอืตนเองไดเ้ยอะ เราเพยีงแต่เอาสิง่อื่นไปเสรมิ สงัคมเมอืงกบัสงัคมชนบทมนั
ต่างกนั นอกจากนี้ เมื่อสมัภาษณ์จ ารสั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) พบว่าบทบาทของ 
อปพร.ในการด าเนินการตามยุทธศาตร์ 1: 20 ครัง้นี้มบีทบาทค่อนข้างน้อยเนื่องจากได้รบั
ผลกระทบจากอุทกภยัเช่นกนัจงึไมส่ามารถปฏบิตังิานตามยุทธศาสตรไ์ดอ้ย่างเตม็ที่ โดยกล่าวว่า  
น ้าท่วมทัง้ 16 อ าเภอเกอืบรอ้ยเปอร์เซน็ต์ อปพร. กม็คีรอบครวัมบีา้นตนเองทีต่้องดูแล ดงันัน้
บทบาท อปพร. ระดบัจงัหวดัจงึค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากพรเลิศ (นาม
สมมต)ิ ที่กล่าวว่า “จรงิๆ แล้วทุกอ าเภอนายอ าเภอจะเอาแนวทางทีท่่านผู้ว่าแนะน าไปปฏบิตั ิ
แต่ปญัหาอยูท่ีว่่า ปี พ.ศ. 2554 สถานการณ์ค่อนขา้งรุนแรงระบบอย่างนัน้จงึท าไดใ้นระดบัหนึ่ง
เท่านัน้เอง” 

และนอกจากยุทธศาสตร ์มาตรการและแนวทางในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทก
พบิตัภิยัของจงัหวดัดงัที่กล่าวมาขา้งต้นแลว้ จากการเกบ็รวบรวมเอกสาร และขอ้มลูในพืน้ทีย่งั
พบว่าจงัหวัดต้องขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปญัหาอุทกพิบตัิตามนโยบาย มาตรการ 
แนวทาง ตลอดจนยทุธวธิทีีถู่กก าหนดขึน้จากส่วนกลางดว้ย อาท ินโยบายแก้ไขปญัหาอุทกภยั
จาก ศปภ. ทีเ่สนอใหจ้งัหวดัทีป่ระสบอุทกภยัใช ้“บางระก าโมเดล” ตามหลกัการ 2 P 2 R เป็น
กรอบแนวทางการแก้ไขปญัหาอุทกภยั แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ขอ้มูลส าคญัมคีวามเห็นเป็นไป
ทศิทางเดยีวกนัว่าโมเดลดงักล่าวไม่สามารถใช้กบัจงัหวดัพระนครศรอียุธยาได้ดงัเช่นทีร่ณชยั 
(นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “โมเดลสารพดัโมเดลไม่สามารถใช้กบัจงัหวดั
พระนครศรอียธุยาไดเ้ลย หากแต่ว่าผูว้่าราชการจงัหวดัไดก้ าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการแก้ไข
ปญัหาอุทกภยัตามบรบิทของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นส าคญั” หรอืที่ วนิัย (นามสมมติ, 
2557: การสมัภาษณ์) พดูสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนัว่า “การแกป้ญัหาต้องอยู่ในพืน้ทีไ่ม่ใช่
จากหน่วยเหนือสัง่ใหท้ า” และนอกจากนโยบายดงักล่าวแล้ว ยงัมมีาตรการยุทธวธิทีี่ส่วนกลาง
ให้จงัหวดัเป็นผู้ด าเนินการ เช่น สัง่การให้แขวงการทางจดัท าสะพานเหลก็ชัว่คราวเพื่อเขา้ไป
ดูแลการกู้เกาะเมอืง การสัง่การปรบัรูปแบบการจดัท าแนวคนักัน้น ้าบรเิวณนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทคใหเ้ป็น 2 ชัน้ รวมทัง้การก าหนดยทุธวธิสีนบัสนุนการด าเนินการของจงัหวดัดว้ยเช่น การ
จบัคู่การให้ความช่วยเหลือระหว่างจงัหวดัที่ประสบภยัและจงัหวดัที่ไม่ประสบภยัที่เรยีกว่า 
“จงัหวดัพี่จงัหวดัน้อง” หรอื “จงัหวดัคู่มติร” ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์วชิยั 
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “นโยบายกระทรวงอนัหนึ่ง จงัหวดัไหนทีไ่ม่ถูกน ้า
ท่วม จะจบัคู่มาช่วยกนั” ซึง่ในส่วนของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาพบว่ามกีารจบัคู่การสนับสนุน
การช่วยเหลอืกบัจงัหวดัราชบุร ี 

กล่าวโดยสรุป ในส่วนของการก าหนดยุทธศาสตร์ผลกัดนัการขบัเคลื่อนการ
ท างานของเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานัน้ถูกก าหนดขึน้
สอดคลอ้งกบัระยะของการเกดิภยั สถานการณ์ และระดบัความรุนแรงของภยั โดยในระยะก่อน
เกดิภยั พบว่าไดก้ าหนดยุทธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้มด้านทรพัยากร ระบบปฏบิตักิาร และระบบ
อื่นๆ เพื่อการป้องกนั บรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกพบิตัิภยั ส่วนขณะเกิดภยัได้
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ก าหนดยทุธศาสตรใ์นการตอบโตต่้อสถานการณ์ และบรรเทาทุกข ์ทัง้นี้ การก าหนดยุทธศาสตร ์
มาตรการและแนวทาง ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และก าหนด
ยทุธศาสตรภ์ายใตก้ารหารอืรว่มกนัระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทัง้ในศูนยอ์ านวยการเฉพาะ
กจิฯ และศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดั นอกจากนี้ จงัหวดัพระนครศรอียุธยายงัมี
การก าหนดยุทธศาสตร์การท างานระดบัพื้นที่ที่เรยีกกนัภายในจงัหวดัว่า “1: 20” ซึ่งเป็น
ยทุธศาสตรก์ารท างานทีอ่าศยัความร่วมมอืของภาคประชาชนเขา้มาสนับสนุนการปฏบิตักิารใน
กระบวนการจดัการอุทกภยัอกีดว้ย 
 
ตารางท่ี 4.1  สรปุยุทธศาสตรก์ารจดัการอุทกภยัของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาในเหตุการณ์ 
                  อุทกพบิตัภิยั ปี พ.ศ. 2554  
  

วงจร 
การเกิดภยั 

ยุทธศาสตร ์ ห้วงระยะเวลา/ 
ระดบัของภยั 

มาตรการ/แนวทาง 

ก่อนเกดิภยั การเตรยีมความพรอ้ม ป้องกนั 
และลดผลกระทบ 

ก่อนไดร้บัผลกระทบ 1) ตัง้ศนูยอ์ านวยเฉพาะกจิ 
2) เตรยีมความพรอ้มดา้น 
    ต่างๆ  

  อุทกภยัใกลจ้ะสง่ผล
กระทบ 

1) มาตรการป้องกนัและ 
    ลดผลกระทบ 

ขณะเกดิภยั การตอบโตแ้ละบรรเทาทุกข ์
ล าดบัความส าคญัเน้นทีก่าร
ช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบภยั
เป็นอนัดบัแรก 

ภยัระดบั 1 และ 2 1) มาตรการเสรมิการป้องกนั  
2) มาตรการช่วยเหลอืและ 
    บรรเทาทุกข ์
3) บรหิารจดัการทรพัยากร 

  ภยัระดบั 3 และ 4 
(เกนิขดีวามสามารถของ
จงัหวดัในการควบคมุ
สถานการณ์โดยล าพงั) 

1) จดัตัง้ศนูยบ์ญัชาการ 
    เหตุการณ์สว่นหน้า 
2) การจดัการภาวะฉุกเฉินใน 
   ภาวะวกิฤต ิ
3) การช่วยเหลอืและบรรเทา   
    ทุกข ์
4) การจดัการสิง่แวดลอ้ม/ 
    การจดัการดา้นสขุอนามยั  
    และการฟ้ืนฟูบรูณะ 
5) ยุทธศาสตร ์1:20  
    (ยุทธศาสตรภ์าค   
     ประชาชน) 
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4.2.1.3  ระบบการท างานของเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั 
การศึกษาระบบการท างานของเครือข่ายเพื่อท าความเข้าใจการขบัเคลื่อนการ

ท างานของเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัิภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาประกอบด้วย
ประเด็นในการศึกษาที่ส าคัญในการเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายโดย
ระบบงานต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบการตดิต่อสื่อสาร (Communication System) ระบบการบรหิาร
ขอ้มลูข่าวสารและการข่าว (Information and Intelligence Management) การบรหิารทรพัยากร
ร่วมกนัของเครอืข่าย (Resource Management) และการบูรณาการผลการด าเนินงานร่วมกนั 
(Performance Integration) ซึง่จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสมัภาษณ์เชงิลกึในพืน้ทีว่จิยั พบ
การเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัที่เกดิขึน้ในปี 
พ.ศ. 2554 ดงันี้ 

1)  ระบบการตดิต่อสื่อสารและการประสานงาน  ในสถานการณ์ภยัระบบ
การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมอืในการส่งผ่านข้อมูลเพื่อการบรหิารจดัการเหตุการณ์ให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งสามารถใชใ้นการปฏบิตักิารร่วมกนัได้อย่างเป็นระบบ (Interoperability) ซึ่งประกอบด้วย 
3 ส่วน ส่วนแรกได้แก่ วธิกีาร (Modes) หมายถงึรูปแบบที่เป็นระบบฮารด์แวซึ่งใช้ในการ
ถ่ายทอด/เผยแพร่ขอ้มลู ส่วนที่สองคอืแผนการสื่อสาร (Communication Plan) หมายถงึแบบ
แผนการใช้ทรพัยากรสื่อสารในภาพรวม และส่วนที่สามคอืเครอืข่าย (Network) หมายถึง
ขัน้ตอนกระบวนการในการถ่ายทอดขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเครอืข่าย ทัง้นี้ จากการ
รวบรวมข้อมูลเอกสาร และสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่าในภาวะปกติอ าเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และจงัหวดัจะต้องจดัท าแผนอ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยั 
ประจ าปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการเผชญิเหตุเมื่อเกดิเหตุการณ์ขึน้ โดยแผนดงักล่าวจะ
ระบุภารกจิและการมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหห้น่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายต้องปฏบิตั ิซึง่
สอดคลอ้งกบัพรเลศิ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “นโยบายกระทรวงอนัหนึ่ง 
จงัหวดัไหนทีไ่ม่ถูกน ้าทีก่ล่าวว่า “อนัดบัแรกอ าเภอมแีผนเป็นประจ า แผนเฉพาะกจิในเรื่องของ
การแก้ไขปญัหาอุทกภยัเป็นหลกัการที่ทุกอ าเภอท าอยู่แล้ว” นอกจากนี้แผนดงักล่าวจะระบุ
สาระส าคญัของแผนการสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่างกนัทัง้ยามปกต ิและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรายละเอยีดของแผนการสื่อสารจะ
ประกอบด้วย รายชื่อหน่วยงาน รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน และหมายเลขโทรศพัท์
ตดิต่อ รวมทัง้เครอืข่ายวทิยุตลอดจนนามเรยีกขานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเีครอืข่าย
ทัง้หมด และจากการสอบถามขอ้มลูระดบัอ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เกี่ยวกบัระบบ
การติดต่อสื่อสารและการประสานงานในทางปฏบิตัิพบว่าในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภยัซึ่งมี
ระดบัความรุนแรง 1 ซึ่งเป็นระดบัที่อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถบรหิาร
จดัการได้นัน้ วธิกีารติดต่อสื่อสารและการประสานงานผ่านเทคโนโลยกีารสื่อสารพื้นฐานของ
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายสามารถใชก้ารไดต้ามแผนการสื่อสารทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นอนิเทอรเ์น็ท 
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โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร อาทิ การใช้อินเตอร์เนทเพื่อ
ตดิตามขอ้มลูสถานการณ์น ้า การใชโ้ทรสารส่งขอ้มลูการรายงานสถานการณ์ และความเสยีหาย 
การใชว้ทิยสุื่อสารระหว่างเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัทิัง้ในข่ายเดยีวกนั และต่างข่าย กระบวนการสื่อสาร
ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายมกีารสื่อสารผ่านวธิกีารเพื่อการประสานการปฏบิตัิ
อยา่งเป็นทางการดว้ยหนังสอืราชการเป็นส าคญัเนื่องจากต้องอาศยัหลกัฐานทางราชการเพื่อใช้
ในการเบกิจ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาท ิการท าหนังสือขอรบัการ
สนบัสนุนเครือ่งจกัร การท าหนังสอืแจง้จงัหวดัเพื่อประกาศภยั แต่ทัง้นี้ ในทางปฏบิตั ิเนื่องจาก
หน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีความคุ้นเคย และปฏิบัติงานร่วมกันมาโดยตลอด การ
ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการผ่านวธิกีารใช้โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของหวัหน้าส่วนราชการ และ
ระดบัเจา้หน้าทีร่ะหว่างกนั มกัด าเนินการก่อนทีจ่ะท าหนังสอืราชการเพื่อการประสานงานอย่าง
เป็นทางการต่อไป ซึ่งตรงกบัข้อมูลจาก สุดา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวว่า 
“นโยบายกระทรวงอนัหนึ่ง จงัหวดัไหนทีไ่ม่ถูกน ้าและวนิดา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) 
ทีก่ล่าวว่า “นโยบายกระทรวงอนัหน่ึง จงัหวดัไหนทีไ่มถู่กน ้า ทีต่่างกล่าวว่า “การประสานงานไม่
เป็นทางการหรอก ตอนนัน้ถ้าเป็นทางการคงไม่ทนั” ขณะเดยีวกนัก็สอดคล้องกบัเจรญิ (นาม
สมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “นโยบายกระทรวงอนัหนึ่ง จงัหวดัไหนที่ไม่ถูกน ้า ที่
กล่าวว่า “การติดต่อสื่อสารกบัผู้ปฏบิตัิตอนนัน้มอืถอือย่างเดยีว เอกสารไม่มเีลย” ซึ่งตรงกบั
ขอ้มูลที่ได้จาก จรีะพนัธ์ (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวว่า “นโยบายกระทรวง
อนัหน่ึง จงัหวดัไหนทีไ่มถู่กน ้าเช่นกนัทีก่ล่าวว่า “เหตุการณ์ตอนนัน้ไม่มทีีเ่ป็นทางการจะมแีต่ไม่
เป็นทางการอย่างเดยีว ฉะนัน้การด าเนินงานได้คอืจะฮลัโหล ฮลัโหล กนัอย่างเดยีวจะมาเป็น
หนงัสอืออกเลขไมม่ ีเพราะว่าระบบต่างๆ มนัใชไ้มไ่ด”้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์อุทกภยัขยายตวัสู่ระดบัความรุนแรงที่ 2 
ซึง่อยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวดัจะพบว่าระบบการสื่อสาร
และการประสานงานโดยวธิกีารสื่อสารทางเทคโนโลยใีนรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอนิเตอรเ์นท 
โทรศพัท ์โทรสาร วทิยุ ยงัคงสามารถใชก้ารไดต้ามแผนอ านวยการเฉพาะกจิฯ ของจงัหวดั  แต่
การใชง้านบางวธิกีารอาจมคีวามล่าช้าเนื่องจากอุทกภยัเป็นอุปสรรคส าคญัในการเดนิทางของ
เจ้าหน้าที่ไปยงัที่ตัง้ซึ่งเป็นหน่วยงานของตนเอง รวมไปถึงหน่วยงานอื่น อาท ิการท าหนังสือ
ราชการไปยงัหน่วยงานต่างๆ  การส่งโทรสารแบบฟอรม์รายงานความเสยีหาย เป็นต้น  ดงันัน้ 
ระบบการสื่อสารอย่างเป็นทางการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ด้วยการส่งหนังสอืราชการ
อยา่งเป็นทางการไม่สามารถประสานงานไดด้ว้ยความรวดเรว็ เช่นสถานการณ์ปกต ิ เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติจึงอาศัยการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ อาทิ โทรศัพท์หารือ /ขออนุมตัิ  ส่ง
ขอ้ความสัน้ ฯลฯ กบัศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิของจงัหวดัทัง้ในเรื่องการรายงานสถานการณ์ 
การใหก้ารช่วยเหลอื การขอรบัการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ เป็นต้น โดยการท าหนังสอืราชการใน
เรื่องดงักล่าวในทางปฏบิตัพิบว่ามกัจะด าเนินการภายหลงัเพื่อเป็นหลกัฐานทางราชการ  ขณะทีใ่น
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ระดบัพื้นที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ล้วนอาศยัการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการ
ประสานการปฏบิตัเิป็นหลกั อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้ให้ขอ้มูลส าคญัพบว่าวธิกีารใช้
ระบบคอมพวิเตอรผ์่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์นท ยงัคงเป็นช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยขีอ้มูล
ข่าวสารที่รวดเรว็ และทนัสมยั โดยเฉพาะการรบัส่งขอ้มูลซึง่เป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการ
อุทกพบิตัภิยั อาท ิจรีะพนัธ์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “นโยบายกระทรวง
อนัหน่ึง จงัหวดัไหนทีไ่ม่ถูกน ้ากล่าวว่า “ส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดัจะใชโ้มเดม็ความเรว็
สูงแบบพกพา (AirCard) เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ทในการเข้าระบบ Flood Management 
System (FMS) ซึง่เป็นระบบฐานขอ้มลูซึง่รวบรวมขอ้มลูสถานะของทางหลวงชนบททัว่ประเทศ
ไม่ใช่เฉพาะจงัหวดัพระนครศรอียุธยาเท่านัน้ทัง้ขอ้มูลพกิดัถนนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอุทกภยั
ทัง้ในแง่ระยะทางทีไ่ด้รบัผลกระทบ ความสูงของน ้า ความเสยีหายของถนน ตลอดจนพกิดัที่มี
การด าเนินมาตรการเพื่อความปลอดภยั เช่น บรเิวณ ทีม่กีารตดิป้ายแจง้เตอืนแลว้ 

ทัง้นี้ เมื่อสถานการณ์อุทกภยัขยายตวัส่งผลกระทบรุนแรง และยกระดบั
ความรุนแรงจนเกินขีดความสามารถของจงัหวัด กล่าวคือจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รบั
ผลกระทบจากอุทกภยัครบทัง้ 16 อ าเภอ โดยในพื้นที่เขตเมอืง เขตเศรษฐกจิ และการท่องเที่ยว
ประสบอุทกภยัอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้  มาก่อน และจากการเล่าประสบการณ์ผู้ให้ขอ้มลูส าคญัพบว่า
นอกจากอุทกภยัส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งพืน้ฐานแลว้ ในส่วนของระบบการสื่อสารนัน้ถูกตดัขาด
เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยสมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “พอน ้าท่วมจรงิๆ 
ระบบสื่อสารมนัล่มไปพกัหนึ่ง กว่าจะกู้มาใหม่และใช้ได้ต้องใช้เวลา”  และเพื่อความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน การไฟฟ้าจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามแผนเผชญิเหตุโดย
การตดัระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณชัน้ล่างของอาคารที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภยั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก สุชาต ิ(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “หลงัจาก
วนัแรกเจา้หน้าทีไ่ฟฟ้ากม็าช่วยตดัระบบไฟทีอ่ยู่ชัน้ล่างทัง้หมดออก ชัน้บนใชไ้ฟได้ คนกอ็ยู่ได้
ไปมาปกต”ิ  แต่ทัง้น้ี การปฏบิตักิารตดัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าสามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเรว็เฉพาะในพืน้ทีเ่ขตเมอืง ขณะทีใ่นพืน้ทีร่อบนอกไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างทนัท่วงที
เนื่องจากสถานการณ์ระดบัน ้าทีเ่พิม่สงูขึน้เป็นล าดบัส่งผลต่อการเดนิทางเขา้ถงึพืน้ทีเ่ป็นไปดว้ย
ความยากล าบาก อย่างไรกต็าม ประเดน็ดงักล่าวในหลายพืน้ที่ อาท ิองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ท่าหลวงไดแ้กไ้ขปญัหาดา้นความปลอดภยัทีอ่าจเกดิขึน้จากระบบไฟฟ้าดงักล่าวโดยอาศยัการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมทีม่จีติอาสา โดยพมิาย (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ณิกร 
(นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) และจรนิทร ์(นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ผูใ้หข้อ้มลู
ส าคญัในพื้นที่ได้เล่าไว้เช่นเดยีวกนัว่าในพื้นที่ของตน “ก็อาศยัคนในพื้นที่ที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบั
ไฟฟ้ามาช่วยกนั” ส าหรบัระบบการส ารองไฟฟ้าพบว่ามใีช้เฉพาะบางหน่วยงาน ดงันัน้ วธิกีาร
สื่อสารที่ใช้พลงังานไฟฟ้าทัง้หมด ไม่สามารถใช้การได้อย่างเต็มประสทิธิภาพในระยะแรก อาท ิ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต โทรสาร ขณะที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสารใช้ได้ใน
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ระยะเวลาที่จ ากดั นอกจากนี้ แผนการสื่อสารทีก่ าหนดไวล้่วงหน้าไว้ในแผนอ านวยการเฉพาะ
กจิฯ ของจงัหวดัพบว่าไม่สามารถใชก้ารไดต้ามแผนทัง้หมด เนื่องจากสถานทีต่ ัง้ของหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงาน/องคก์ารภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั ท าใหจ้ าเป็นต้อง
ยา้ยทีท่ าการชัว่คราวไปยงัพื้นที่ปลอดภยั เช่น ทีว่่าการอ าเภอมหาราชยา้ยทีท่ าการชัว่คราวไป
ตัง้ ณ บรเิวณใกลเ้คยีงวทิยาลยัการอาชพีมหาราช กองก ากบัการต ารวจภูธรจงัหวดั ยา้ยทีท่ าการ
ไปตัง้ ณ ศาลากลาง เป็นการชัว่คราว เป็นต้น ดว้ยเหตุนี้หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อพืน้ฐานทีม่อียู่
ตามแผนอ านวยการเฉพาะกจิฯ จงึไมส่ามารถใชก้ารได ้ 

ภายหลงัเมื่อมกีารตัง้ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า และสถาปนา
ระบบการสื่อสาร ณ ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ที่ศาลากลางจงัหวดั ระบบการสื่อสาร
เริม่กลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิแต่อย่างไรก็ตาม วธิกีารสื่อสารเพื่อการประสานงานหลกัระหว่างหน่วย
ปฏบิตัใินศูนยฯ์ และหน่วยปฏบิตัใินพืน้ทีป่ระสบภยั ยงัคงเป็นการสื่อสารผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที ่
และวทิยสุื่อสารไปยงัผูป้ระสานงานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นหลกั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหัวหน้าส่วนของหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายนั ้นๆ เช่น ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
มอบหมายภารกจิกูภ้ยัไปยงัมลูนิธกิูภ้ยัอยุธยาทางวทิยุสื่อสารโดยตรง เป็นต้น นอกจากนี้ จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึยงัพบว่า การสื่อสาร/การประสานงานในการปฏบิตังิานของภาคเีครอืข่ายยงัอาศยั
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั (Personal Connection) ส่งผ่านความประสงค์ในดา้นต่างๆ ผ่านคนรูจ้ ัก
ต่อไปยงับุคคลทีร่บัผดิชอบดว้ย เช่น ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนน์ไลน์ Facebook ขอรบัการสนับสนุน
ทรพัยากรต่างๆ มาใช้ในการปฏบิตังิานและช่วยเหลอืประชาชน ดงัเช่นที่ วภิาดา (นามสมมติ, 
2557: การสมัภาษณ์) เล่าประสบการณ์ใหฟ้งัว่า “เจา้หน้าทีส่นิทกนัเป็นจุดเริม่แรกเลย สอบถาม
เพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าขาดแคลนนม โดยส่งขอ้มูลผ่าน Facebook ไปเขากส็่งนม
ของโรงพยาบาลมาให้เลย” นอกจากนี้ เมื่อสอบถามการติดต่อสื่อสารและประสานงานของ
เครอืข่ายภายในหน่วยงานภาคีเครอืข่ายหลกัหรอืหน่วยงานภาคีเครือข่ายรอง พบว่า การ
สื่อสารขอ้มูลข่าวสารในด้านต่างๆ ในขณะเกดิภยัในภาวะวกิฤตใิช้โทรศพัท์เคลื่อนที่และวทิยุ
สื่อสารเป็นหลกั โดยในส่วนของโทรศพัท์เคลื่อนที่นัน้จะเป็นทัง้การโทรศพัท์หาผู้ที่รบัผดิชอบ
โดยตรงและการส่งขอ้ความสัน้ (Short Massage: SMS) อาท ิสมพร (นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) และ วฒันา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ให้ขอ้มูลไปในทศิทางเดยีวกนัว่า  
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิใช้การส่งข้อความสัน้ (SMS) ข้อมูลข่าวสารถึงโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม ส าหรับวิทยุสื่อสารนั ้นถูกน ามาใช้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในภาคสนามเพื่อใช้
ประสานงานด้านการกู้ภยั การให้ความช่วยเหลอืและบรรทุกข์เป็นส าคญั เช่นที่เชดิชยั (นาม
สมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)กล่าวว่า “มลูนิธอิยุธยาร่วมใจไดต้ัง้เครอืข่ายวทิยุกลางเพื่อเป็นแม่
ข่ายในการประสานและติดต่อสื่อสารระหว่างมูลนิธดิ้วยกนัทัง้มูลนิธภิายในจงัหวดั และมูลนิธิ
ทีม่าจากภายนอกจงัหวดั เช่น มลูนิธสิว่างอรยิะ มลูนิธปิอเตก็ตึง้ มลูนิธริว่มกตญัญู”  เป็นตน้    
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นอกจากการสื่อสารเพื่อการประสานงานผ่านเทคโนโลยขีองหน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายหลกั และหน่วยงานภาคเีครอืข่ายรอง ดงัที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากภายหลงัเมื่อ
สถานการณ์อุทกภยัในภาพรวมของประเทศทวคีวามรุนแรงรฐับาลไดต้ัง้ คอส. ศอส. และ ศปภ. 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในภาพรวมของประเทศ การประชุม
ทางไกล (Video Conference) ซึง่เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารรูปแบบหนึ่งจงึถูก
น ามาใช้เพื่อการประสานงาน สัง่การและตดิตามข้อมูลสถานการณ์ และการให้การช่วยเหลือ 
ระหว่างศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดั กบัองคก์รปฏบิตัใินส่วนกลางดงักล่าว    

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ศปภ. ได้มกีารตัง้ศูนยร์บัแจง้เหตุ 1111 กด 5 
(Call Center) เพื่อเป็นเบอรก์ลางของรฐับาลใหป้ระชาชนโทรศพัทเ์พื่อสอบถามขอ้มลู ขอความ
ช่วยเหลอื หรอืรอ้งเรยีนประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาอุทกภยั โดย Call Center จะรวบรวมขอ้มลู
ส่งต่อมายงัจงัหวดัและหน่วยงาน  ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีต่่อไป ซึง่
เมือ่สอบถามรตันา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้หข้อ้คดิเหน็ทีน่่าสนใจว่าการสื่อสารที่
เกดิขึน้ระหว่างศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า กบั ศปภ. (ในส่วน Call Center 1111 กด 5) 
เป็นการสื่อสารทางเดยีวกล่าวคอื จาก Call Center ไปยงัศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
ของจงัหวดัเท่านัน้ แต่เมื่อจงัหวดัไดด้ าเนินการกรณีปญัหาที ่Call Center ส่งต่อมาแลว้ จงัหวดัไม่
สามารถรายงานผลการด าเนินการกลบัไปยงั Call Center ไดเ้พราะไม่มผีู้รบัผดิชอบปญัหา/ขอ้
รอ้งเรยีน เป็นการเฉพาะกรณจีงึตอ้งรายงานผลโดยตรงกบัตน้สงักดั        

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นถงึแมใ้นสถานการณ์อุทกภยัจะมกีารใชร้ะบบการ
สื่อสารตามแผนอ านวยการเฉพาะกจิฯ และระบบสื่อสารที่สถาปนาขึน้ในช่วงภาวะฉุกเฉินของ
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยดงักล่าวโดยมกีารน าเทคโนโยลกีารสื่อสารในรปูแบบต่างๆ มาใชใ้นการ
ประสานงานเพื่อการปฏบิตังิานในการจดัการอุทกพบิตัภิยักต็าม แต่จากการรวบรวมขอ้มูลพบ
ขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตัวิ่าการสื่อสารโดยการประชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ และศูนยบ์ญัชา
การณ์เหตุการส่วนหน้ามคีวามส าคญัยิง่ นอกจากนี้ การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้
ปฏบิตัิของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายบนพื้นฐานของความคุ้นเคย ใกล้ชดิ และสนิมสนมกนัมา
ก่อนมสี่วนช่วยใหก้ารขบัเคลื่อนการท างานเป็นไปโดยความรวดเรว็      

2)  การบรหิารขอ้มลูข่าวสารและการข่าว (Information and Intelligence 
Management) หมายถงึกระบวนการรวบรวม แลกเปลีย่นขอ้มลู และจดัการขอ้มลูรวมถงึการข่าวที่
เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึน้บนพื้นฐานของความรวดเรว็ ถูกต้อง และแม่นย า ในส่วนนี้จาก
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสาร และสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า สามารถแบ่งประเภทของขอ้มลูออก
ตามการน าไปใช้งานในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาได้ 3 ประเภท 
กล่าวคอื  

(1)  ขอ้มูลสนับสนุนในการตดัสนิใจ คาดการณ์สถานการณ์ และ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจดัการอุทกพิบัติภัยของภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องมีการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการประชุมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ได้แก่ 
ขอ้มูลสถานการณ์น ้า และพยากรณ์อากาศ ข้อมูลน ้าในเขื่อน ขอ้มูลระดบัน ้าท่า ทัง้นี้ ก็เพื่อใช้
ประโยชน์ในการแจง้เตอืนภยัและอพยพประชาชน และก าหนดยุทธวธิ/ีมาตรการด้านสิง่ก่อสรา้ง
เชงิป้องกนั อาท ิการสรา้ง/เสรมิแนวคนักัน้น ้า ขอ้มลูทรพัยากรที่ใช้ในการจดัการอุทกพบิตัภิยั
ของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใช้ในการจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนการปฏบิตัใิน
พืน้ทีป่ระสบภยัตามล าดบัความส าคญัเร่งด่วน  ขอ้มลูพืน้ทีแ่ละผูไ้ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั และ
ความเสยีหาย เพื่อจดับรกิารและการใหก้ารช่วยเหลอืประชาชน ฯลฯ    

(2)  ข้อมูลเฉพาะด้าน/ข้อมูลเทคนิคของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย 
เพื่อการปฏบิตัิการเฉพาะด้าน ซึ่งข้อมูลดงักล่าวจะเป็นข้อมูลเฉพาะด้านและเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ให้แก่หน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรอืได้รบัมอบหมายภารกิจ ใช้ประโยชน์ในการ
ปฏบิตังิาน ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลจ านวนคน   ในศูนยพ์กัพงิ ใช้ประโยชน์ในการแจกจ่ายอาหาร
และเครื่องดื่มขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ขอ้มูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามในศูนยพ์กัพงิ ใช้
ประโยชน์ในการจัดหายาและเวชภัณฑ์สนับสนุนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมูล
ผูป้่วยหนักทีต่้องการการส่งต่อ ใชป้ระโยชน์ในการประสานงานกบัเครอืข่ายดา้นการแพทยเ์พื่อ
ส่งต่อผูป้ว่ยไปรกัษาภายนอกพืน้ทีป่ระสบภยัของโรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา ขอ้มลูระดบัน ้า 
ใชป้ระโยชน์ในการวางแผนชะลอน ้าของโครงการชลประทาน ขอ้มลูแหล่งน ้ามนัเชือ้เพลงิส ารอง 
ใชป้ระโยชน์ในการชีเ้ป้าสถานประกอบการณ์ทีม่นี ้ามนัเชือ้เพลงิส ารอง เป็นตน้  

(3)  ขอ้มูลเพื่อการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์สู่สาธารณะ ส าหรบั
ข้อมูลที่เป็นทางการและได้รบัการรบัรองความถูกต้องและจะเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณชนในภาพรวมของจงัหวดันัน้อยู่ในความรบัผดิชอบของส านักงานประชาสมัพนัธจ์งัหวดั 
ทัง้นี้ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึนิภาดา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) เกี่ยวกบัการไดม้าและ
การเขา้ถงึขอ้มลู วธิกีารตลอดจนกระบวนการน าส่งขอ้มลูสู่สาธารณะ ใหข้อ้มลูว่า 

  
ส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัมเีครอืข่ายหน่วยงานดา้นการประชาสมัพนัธท์ี่
เป็นทางการประกอบดว้ย สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (NBT) 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขณะที่สื่อสารมวลชน (Mass 
Media) ประเภทอื่น อาท ิหนังสอืพมิพ์ สถานีวทิยุ สิง่พมิพ์ เคเบิ้ลทวี ีทัง้ใน
พื้นที่ และนอกพื้นที่ส านักงานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัจะมบีทบาทเพียงการ
ประสานงานและให้ข้อมูลต่อสื่อสารมวลชนดงักล่าวเพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป
เท่านัน้ ไมม่อี านาจในการควบคุมก ากบัดแูล  

 
ดงันัน้ กระบวนการไดม้าซึง่ขอ้มลูและการส่งผ่านขอ้มลูขา่วสารไปยงั

ประชาชนจงึเริม่ตน้จากการรวบรวมขอ้มลูของส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัจาก 3 แหล่ง
ดว้ยกนักล่าวคอื  
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แหล่งที่หนึ่ง สรุปผลการประชุมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ที่มเีป็น
ประจ าทุกวนั และศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ระดบัอ าเภอ และทอ้งถิน่  

แหล่งที่สอง คอืขอ้มลูเฉพาะดา้นจากหน่วยงานภาคเีครอืข่ายผูป้ฏบิตั ิ 
ซึง่เป็นขอ้มลูเฉพาะดา้นของหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ย เช่น จ านวนผูไ้ดร้บัความเดอืนรอ้นจ าแนก
ตาม  ระดบัความอ่อนแอทางสงัคม หรอืต้องการไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิคนชรา คนป่วย 
เดก็/ทารก เพื่อใชป้ระโยชน์ในการจดัการบรกิารตามความตอ้งการ เป็นตน้ 

แหล่งที่สาม คือการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธกีารโทรศัพท์
สอบถาม   

ทัง้นี้ หลงัจากได้รบัข้อมูลแล้วส านักงานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัจะมา
จดัท าการเขยีนขา่วแจก (Press Release) สื่อสารมวลชนในเครอืข่ายและส่งขอ้มลูใหโ้ดยตรง ขณะที่
สื่อสารมวลชนอื่นส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัจะจดัวาง Press Release ไวใ้หส้ื่อแขนงอื่นๆ มา
รบัขอ้มลูเพื่อเผยแพรแ่ละอา้งองิต่อไป อย่างไรกต็าม นิภาดา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)
ให้ข้อสังเกตว่าในประเด็นความถูกต้องของข่าวสารที่ไปถึงประชาชนนัน้พบว่าส านักงาน
ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัจะไมส่ามารถทีจ่ะควบคุมสื่อสารมวลชนอื่นๆ ได ้

 

 
ภาพท่ี 4.8  กระบวนการไดม้าซึง่ขอ้มลู การใชป้ระโยชน์ และการส่งผ่านขอ้มลูข่าวสารไปยงั 
               ประชาชน 
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นอกจากนี้ ในกรณทีีม่ขีา่วลอืเกดิขึน้ในขณะเกดิภยั ซึง่เป็นขอ้มลูทีข่าด
ความถูกต้อง ส านักงานประชาสมัพันธจ์งัหวดัก็จะรบัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูในการชี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิของขอ้มลู เพื่อแกไ้ขขา่วลอืในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในภาวะวกิฤตดิว้ย 

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามข้อมูลเชงิลกึในประเดน็เรื่องคุณภาพ
ของขอ้มลูสารสนเทศทีห่น่วยงานภาคเีครอืขา่ยน ามาใชป้ระโยชน์ในการปฏบิตังิานตามภารกจิที่
ได้รบัมอบหมายพบว่า ขอ้มูลที่ได้จากแหล่งขอ้มูลบางประการยงัขาดความชดัเจน และเชื่อถอืได ้
ดงัเช่นที ่สุรชยั (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวถงึการสื่อสารขอ้มูลปรมิาณน ้าทีข่าด
ความชดัเจนอนัเกิดจากการใช้ภาษาเทคนิคโดยยกตวัอย่างว่า  “น ้าตรงน้ีระบายจากเขื่อนป่าสกั
จ านวนแค่นี้  และคาดว่าจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเวลานี้  จะท าให้น ้ าท่วมสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเลเท่านี้ มนัไม่เขา้ใจว่าหมายถงึอะไร” นอกจากนี้  เมื่อสมัภาษณ์เชงิลกึในเรื่องของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายพบว่า หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายมกีาร
แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารกนัมาตัง้แต่ก่อนเกดิอุทกภยั ทัง้ทีเ่ป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่เกดิขึน้
อยา่งเป็นทางการในการน าเสนอในทีป่ระชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ดงักล่าวมาขา้งต้น การน าส่ง
ขอ้มูลผ่านหนังสอืราชการ เช่น ขอ้มูลการคาดการณ์สถานการน ้า ขอ้มูลการรายงานการให้ความ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยั และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเกิดขึ้น
เนื่องจากความคุ้นเคย สนิทสนม อันเกิดจากการท างานร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าที่ อาท ิการ
ประสานงานขอขอ้มลูของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิ 

นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญับางท่านยงักล่าวว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เฉพาะด้านระหว่างหน่วยงานบางหน่วยถูกปฏิบัติจนเรยีกได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิที่ท า
ระหว่างกนั เช่น เชดิชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)ไดก้ล่าวถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูการ
พร่องน ้าจากเขื่อนของกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติว่า “เรามกีารประชุมกนัตลอด
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ถา้เกดิสถานการณ์ใหญ่กม็กีารประชุมกนัเกอืบทุกวนัปกตสิปัดาหล์ะ 1  ครัง้ 
ถ้าฤดูแล้งก็เดอืนละครัง้...ไม่ได้เป็น MOU หรอืขอ้ตกลงร่วมกนั แต่เราท ากนัอย่างนี้มานานเสาร ์
อาทติย์เราก็คุยกนั” เป็นต้น  รวมทัง้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายยัง
เกดิขึน้ระหว่างกนัตัง้แต่ในภาวะปกตโิดยการประสานงานร่วมกนั และการประชุม ส าหรบัประเดน็
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิอย่างถูกต้องตรงไปตรงมานัน้ พบค าตอบในเรื่องการเปิดเผย
ขอ้มลูต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางคอืแนวทางแรกหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายมกีารเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา และทัว่ถงึโดยเฉพาะอย่างยิง่ในที่ประชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 
แนวทางที่สอง หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายเปิดเผยข้อมูลตรงไปตรงมาแต่เนื่องจากขาดการสื่อสาร
ระหว่างกนัจงึเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถทราบขอ้มูลครอบคลุมทุกด้าน และแนวทางตอบสุดท้ายคอื 
หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย บางหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลแต่เพยีงบางส่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
วางแผนยทุธศาสตร ์และการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  
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กล่าวโดยสรุปส าหรบัระบบการบรหิารขอ้มูลข่าวสารและการข่าวของ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายนัน้ พบข้อมูลที่ใช้ในการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายเพื่อการจดัการอุทกพบิตัภิยั 3 ประเภทคอืข้อมูลสนับสนุนการตดัสนิใจคาดการณ์
สถานการณ์ และก าหนดยุทธศาสตร์  ขอ้มูลของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย เพื่อการปฏบิตักิาร
เฉพาะดา้น และขอ้มูลเพื่อการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์สู่สาธารณะ ส าหรบัการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูสามารถเกบ็ขอ้มูลได้จาก 3 แหล่ง คอืจากศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ ฯ จงัหวดั/อ าเภอ/
ท้องถิ่น จากหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ในส่วนการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนัมทีัง้ทีเ่ป็นรปูแบบทางการในการประชุมและ
ขอ้มูลจากเอกสารราชการ และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลอย่างไม่เป็นทางการผ่านความคุ้นเคยใน
การปฏบิตังิานรว่มกนัตัง้แต่ในยามปกต ิ 

3)  การบริหารจัดสรรทรัพยากรร่วมกันของเครือข่าย (Resource 
Management) 

ในการบรหิารทรพัยากรของเครอืข่ายนัน้ ผู้วจิยัพจิารณาทรพัยากรใน
การจดัการอุทกพบิตัภิยัเป็น 3 ส่วนกล่าวคอืทรพัยากรมนุษย ์(Man) วสัดุอุปกรณ์ เครื่องจกัร 
(Machine) ที่ใช้ในการจดัการอุทกพบิตั ิและงบประมาณ (Money) โดยในส่วนของทรพัยากร
มนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจกัร หมายความถึงการที่หน่วยงานภาคีเครอืข่ายมีการบริหาร
ทรพัยากรร่วมกนัอย่างครบวงจร คอืมกีารบรหิารจดัสรรทรพัยากรตามกระบวนการ 5 ขัน้ตอน
รว่มกนั ประกอบดว้ย ขัน้ตอนที ่1 การจดัแบ่งประเภทและชนิดของทรพัยากร ขัน้ตอนที ่2 การ
จดัหาทรพัยากร ขัน้ตอนที ่3 การสัง่ใช/้ส่งทรพัยากรออกไปปฏบิตังิาน  ขัน้ตอนที ่4 การตดิตาม
การน าทรพัยากรไปใชง้าน และขัน้ตอนที ่5 การน าทรพัยากรกลบัมาใช ้การฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษาและ
การชดเชยทรพัยากร ส าหรบังบประมาณหมายความถงึการบรหิารจดัการงบประมาณเพื่อใช้
การป้องกนั แก้ไข บรรเทาและฟ้ืนฟูสภาพความสูญเสยีและเสยีหายอนัเกิดจากอุทกพบิตัภิยั 
ทัง้นี้ จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูเอกสาร และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึในพืน้ทีศ่กึษาวจิยั 
พบขอ้เทจ็จรงิในการบรหิารจดัสรรทรพัยากรของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เป็นทางการในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาในส่วนของทรพัยากรมนุษย ์และวสัดุอุปกรณ์ 
เครือ่งจกัร ดงันี้  

(1)  การจดัแบ่งประเภทและชนิดของทรพัยากร พบว่าทุกหน่วยงาน/
ภาคเีครอืข่าย มขี้อมูลรายการทรพัยากร (List of Items) และจ านวนทรพัยากรที่ใช้ในการ
ปฏิบตัิงานตามภารกิจของหน่วยงานตนเอง แต่ไม่ได้แบ่งประเภทของทรพัยากรออกตาม
วตัถุประสงค์การใช้งาน กล่าวคอืทรพัยากรปฏบิตัิงาน (Tactical Resources) และทรพัยากร
สนับสนุน (Support Resources) อาท ิส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมกีารจดัท า
ขอ้มูลเครื่องมอื เครื่องจกัร และวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั เช่น เรอืท้องแบน  
กองก ากบัการต ารวจภูธรจงัหวดั มขี้อมูลก าลงัพล ฯลฯ ขณะที่บางหน่วยไม่มทีรพัยากรอยู่ใน
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พื้นที่แต่ต้องร้องขอรบัการสนับสนุนและอนุมตัิจากหน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วย เหนือทัง้ใน
ส่วนกลาง/ภูมภิาค อาท ิการขอรบัการสนับสนุนอากาศยานเพื่อใชใ้นการส่งก าลงับ ารุง นอกจากนี้ 
ขอ้มูลทรพัยากรของบางหน่วยงานในบางรายการไม่สามารถเปิดเผยรายละเอยีดได้เนื่องจาก
เป็นยุทธโทปกรณ์ทางทหาร ส าหรบัสถานะการใช้งานของทรพัยากรดังกล่าว พบว่าศูนย์
อ านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวดัไดม้ขีอ้สัง่การใหห้น่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายตรวจสอบ และจดัท าขอ้มลู
สถานะทรพัยากรใหเ้ป็นปจัจบุนั รวมทัง้ใหเ้ตรยีมความพรอ้มของทรพัยากรใหพ้รอ้มใชง้านตัง้แต่
ก่อนเกิดอุทกภัย แต่ในทางปฏิบัติพบว่าเนื่ องจากข้อจ ากัดในด้านงบประมาณท าให้บาง
หน่วยงานไม่สามารถเตรยีมความพร้อมของทรพัยากร ได้เต็มขดีความสามารถ ดงันัน้ หาก
พจิารณาในภาพรวมของจงัหวดัจะพบว่าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ยงัขาดฐานข้อมูลรวม
ทรพัยากรของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทีค่รบถว้น และเป็นปจัจุบนั เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจจดัสรร
ทรพัยากรในการปฏบิตัิงาน ขณะเดยีวกนัศกัยภาพด้านทรพัยากรในภาพรวมของจงัหวดัก็มี
ขดีจ ากดัดว้ยเช่นกนั ทัง้น้ี จะไดก้ล่าวในประเดน็ปญัหาอุปสรรคต่อไป 

(2)  การจดัหาทรพัยากรสนบัสนุนการปฏบิตังิาน พบว่า การไดม้า
ซึง่ทรพัยากรในการปฏบิตังิานภายในจงัหวดัมแีหล่งทีม่าอยูด่ว้ยกนั  5 ช่องทาง กล่าวคอื 

ก) ช่องทางแรกคอื หน่วยงานภาค/ีเครอืข่ายใช้ทรพัยากรของ
หน่วยงานตนเองทีม่อียู่ในปจัจุบนัหรอืจดัหาเองหรอืไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานเครอืข่าย
รองของตนเอง เช่น เรอืทอ้งแบนของส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั เครือ่งสบูน ้าของ
โครงการชลประทานในจงัหวดั รถยกสูง เรอืเรว็ เรอืขนเสบยีงของมูลนิธกิู้ภยัอยุธยา (ปจัจุบนั
ด าเนินการในนามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลอืผู้ประสบภยัประจ าภาคกลาง มูลนิธมิลิาเคลออฟ
ไลฟ์) ซึ่งเป็นทรพัย์สนิส่วนบุคคลและของมูลนิธ ิสวนอุตสาหกรรมโรจนะจดัเช่าเรอืจากนอก
พืน้ทีป่ระสบภยั หรอืไดร้บัการสนับสนุนจากเครอืข่ายรองของตนเอง อาท ิ ส านักงานทางหลวง
ชนบทจงัหวดัได้รบัการสนับสนุนเรอืจากส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดัราชบุร ีนครปฐม 
กาญจนบุร ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้รบัการสนับสนุนเครื่องสูบน ้า และเครื่องจกัรจาก
บรษิทั ช.การช่าง อฐิมวลเบาจากโรงงาน แผ่นพาเลทไมแ้ละพลาสตกิ (Pallet) จากโรงงาน ซึ่ง
เป็นผูป้ระกอบการภายในนิคม เรอืและเสบยีงจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นตน้  

ข)  ช่องทางทีส่อง ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ/ศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าพจิารณาจดัซื้อ จดัจ้าง หรอืขอรบัการสนับสนุน ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่
ศูนยฯ์ หรอืหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยสามารถด าเนินการหรอือนุมตักิารสนบัสนุนไดเ้อง  

ค)  ช่องทางที่สาม คือ การจดัหาทรพัยากรสนับสนุนที่อยู่
นอกเหนืออ านาจของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ/หน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัในพื้นที่จะสามารถ
อนุมตัใิหใ้ช้ หรอืด าเนินการได ้แต่ต้องขอรบัการสนับสนุนและอนุมตัผิ่านไปยงัหน่วยงานต้นสงักดั
ของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีก่่อน อาท ิเครื่องสูบน ้าของกรมชลประทาน อากาศยานเพื่อ
ใชใ้นการส่งก าลงับ ารงุ     
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ง)  ช่องทางที่สี่ ขอรบัสนับสนุนทรพัยากรโดยตรงจาก
หน่วยงานส่วนกลางทัง้ภาครฐั เอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคม รวมทัง้ ศปภ.อาท ิ
ส านกังานต ารวจแห่งชาตอินุมตังิบประมาณสนับสนุนการจดัจา้งเรอืของประชาชนในพืน้ทีม่าใช้
ประโยชน์ในการลาดตระเวณ และจดัสายตรวจดูแลความปลอดภยัของประชาชน ส านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัขอรบัการสนบัสนุนหวัเชือ้จลุนิทรยี ์(พด.6) เพื่อใชใ้น
การบ าบดัน ้าเสยีในพื้นที่น ้าท่วมขงั การขอรบัการสนับสนุนอากาศยานจากสถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาตเิพื่อเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ยอาการหนกั เป็นตน้  

จ) ช่องทางที่ห้า ทางจงัหวดั/หน่วยงานภาคเีครอืข่ายมไิด้
รอ้งขอรบัการสนับสนุนแต่ ศปภ.หน่วยงานส่วนกลางทัง้ภาครฐั เอกชน ท้องถิน่ ภาคประชาชน/
มลูนิธ/ิสมาคม รวมทัง้รฐับาลต่างประเทศ และองคก์รระหว่างประเทศต่างๆ ใหก้ารสนับสนุนตาม
ภารกจิหน้าที ่หรอืดว้ยจติอนัเป็นสาธารณะ เช่น  

(ก) การมอบหมายหรือส่งบุคลากรภาครฐัเข้ามาช่วย
ปฏบิตังิานในพื้นที่ อาท ิรฐับาล (ศปภ.) มอบหมายแม่ทพัภาคที่ 1 สนับสนุนการเขา้ควบคุม
สถานการณ์ภายในจงัหวดั และดูแลช่วยเหลอืโรงไฟฟ้าบางปะอนิ หน่วยงานราชการในส่วนกลาง
ส่งก าลงัคนเข้ามาช่วยปฏบิตัิงานภายในจงัหวดั อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัส่ง
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดชลบุรี และจงัหวัดระยอง มาช่วย
สนบัสนุนปฏบิตังิานของส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั กระทรวงสาธารณสุขส่ง
ผู้ตรวจราชการเข้ามาร่วมวางแผนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมการ
ปกครองส่งอาสาสมคัรรกัษาดนิแดน (อส.) จากจงัหวดัอื่น และวทิยุสื่อสารมาเพื่อใช้สนับสนุน
การปฏบิตังิานภาคสนาม กรมราชทณัฑม์อบหมายเรอืนจ ากลางสนับสนุนจงัหวดัโดยน ารถหกล้อ
มาบรรทุกถุงยังชีพแจกจ่าย ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน
ผูป้ระสบภยั และน าผูต้อ้งขงัชัน้ดชี่วยก่อกระสอบทราย กองทพัเรอืส่งก าลงัพล ยานพาหนะ และ
วสัดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏบิตักิารช่วยเหลอืประชาชน ต ารวจตะเวณชายแดนส่งก าลงัพลมา
ปฏบิตักิารเสรมิแนวคนักัน้น ้า ส านักงานต ารวจแห่งชาตจิดัส่งอากาศยาน (เฮลคิอปเตอร์) เพื่อ
น าส่งสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัไปยงัจงัหวดั เป็นตน้  

(ข)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกพื้นที่สนับสนุน
ทรพัยากรในการปฏบิตังิาน เช่น เทศบาลไดร้บัการสนบัสนุนยานพาหนะ วสัดุอุปกรณ์ และก าลงั
พลมาสนับสนุนการปฏบิตังิานทัง้ทีไ่ดร้บัจากความสมัพนัธส์่วนตวัของผูน้ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ หรอืแมก้ระทัง่จติอาสา อาท ิเทศบาลอโยธยาได้รบัการสนับสนุนเรอืและก าลงัพลจาก
เทศบาลนครเชยีงใหม ่ 

(ค)  การสนับสนุนทรพัยากรเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
และการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องภาคเอกชน อาท ิบรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั สนับสนุน
อาหารสดเพื่อใช้ประกอบเลี้ยงโรงครวัสนาม บรษิทั เบยีรส์งิห์ สนับสนุนอาหารและน ้าดื่ม และตัง้
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ครวัสนาม บรษิทั ช.การช่าง สนับสนุนรถสบิล้อวิง่รบัส่งและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนใน
การสญัจร บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์โทรศพัทม์อืถอื
แก่เจา้หน้าทีใ่ชป้ฏบิตังิาน เป็นตน้  

(ง)  ภาคประชาชนและมลูนิธ/ิสมาคมนอกพืน้ทีส่นับสนุน
ทรพัยากร อาท ิประชาชนผูป้ระสบภยัน าเครือ่งสบูน ้าของตนเองมาช่วยหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
สูบน ้า มูลนิธริาชประชานุเคราะห์ สนับสนุนถุงยงัชพีเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยั มูลนิธพิฒันา
เทวราชโพธิสตัย์ จดัตัง้โรงครวัสนามเพื่อประกอบเลี้ยงผู้ประสบภยัในพื้นที่อ าเภอมหาราช 
สมาคมคนจนีบรจิาคอาหารสดเพื่อใหโ้รงครวัสนามประกอบเลีย้ง มลูนิธริกัษ์ไทยสนับสนุนองค์
ความรู้และสนับสนุนการจดัตัง้ศูนย์พกัพิงชัว่คราวชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านตัง้โรงครวัสนาม
ประกอบเลีย้งผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่เป็นตน้  

(จ) องค์กรระหว่างประเทศสนับสนุนทรัพยากรการ
ปฏบิตังิาน เช่น  องคก์รความร่วมมอืระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ส่งเครื่องสูบน ้า น ้ามนั 
และบุคลากรเข้ามาช่วยปฏบิตัิงานกอบกู้สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กาชาดสากลสนับสนุนด้าน
สุขอนามยั อาท ิสนับสนุนเครื่องกรองน ้า การปรบัปรุงสถานพยาบาลของเรอืนจ ากลางจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ
(UNESCO) ส่งผู้เชี่ยวชาญและเจา้หน้าที่มาประเมนิและส ารวจความเสยีหาย เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการฟ้ืนฟูพื้นที่ทีเ่ป็นมรดกโลก สาธารณรฐัประชาชน
จนีสนับสนุนเรอืท้องแบนตดิเครื่องยนต์ สโมสรโรตารี่โลกสนับสนุนเต้นท์ที่พกัในศูนย์พกัพงิ
ชัว่คราว เป็นตน้ 

ดังนั ้น จากข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติการ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัดงักล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่านอกเหนือจากหน่วยงานภาครฐั และ
ท้องถิ่น แล้วภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ตลอดจนการแกไ้ขปญัหาอุทกภยัทีเ่กดิขึน้อยา่งเด่นชดั  

(3)  การสัง่ใช/้ส่งทรพัยากรออกไปปฏบิตังิาน    
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามพบว่า ในการสัง่ใช้ /ส่ง

ทรพัยากรออกไปปฏบิตังิานในภารกจิขณะเกดิภยันัน้ สามารถแบ่งออกเป็น  2 กรณ ีกล่าวคอื 
ก)  กรณีศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ หรือศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ส่วนหน้าเป็นผู้ส ัง่ใช้/ส่งทรพัยากรออกไปปฏบิตังิาน พบว่าในการสัง่ใช้/ส่งทรพัยากร
ออกไปปฏบิตังิาน ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จะสัง่การในภาพรวมของเป้าหมายและภารกิจ
ใหแ้ก่หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทีต่อ้งปฏบิตัโิดยจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนตามส าคญัเร่งด่วนของ
ภารกจิที่ต้องด าเนินการ ซึ่งในการตดัสนิใจจดัสรรทรพัยากรจะเป็นการพจิารณาหารอืร่วมกนั
ของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายภายในศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มูล
ประกอบการตดัสนิใจในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะอย่างยิง่ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ อ าเภอ และทอ้งถิน่  
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เช่น การจดัสรรยานพาหนะสนบัสนุนการจดัส่งก าลงับ ารุงใหอ้ าเภอ ทัง้นี้ จะพบว่าในการประชุม
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ จะมีการสอบถามข้อมูลในด้านต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยจาก
นายอ าเภอเป็นส าคญั 

ข)  กรณีการสัง่ใช้/ส่งทรพัยากรไปปฏบิตังิานโดยไม่ได้ผ่าน
การสัง่การจากศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีเช่นกนั กล่าวคอื กรณี
แรกศูนยไ์ม่ไดเ้ป็นผูส้ ัง่ใช้ แต่รบัทราบว่ามกีารสัง่ใช้/ส่งทรพัยากรมาปฏบิตัภิารกจิในพื้นที ่เช่น 
การสัง่การโดยตรงมาจากรฐับาล และกรณีที่สองทรพัยากรนัน้ถูกสัง่ใช้/ส่งมาปฏบิตังิานโดยไม่มี
การแจง้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวดัทราบ (Check In) ก่อนเขา้ปฏบิตักิารในพื้นที ่เช่น 
การปฏบิตัิการช่วยเหลอืหรอืบรรเทาทุกขผ์ู้ประสบภยัของภาคประชาสงัคม อาท ิมูลนิธ ิภาค
ประชาชน หรอืสื่อสารมวลชนนอกพืน้ทีท่ีม่จีติอาสา เป็นต้น ซึง่ในส่วนนี้จากการสอบถามขอ้มลู
เชงิลกึจากรนีา (นามสมมต)ิ ให้ขอ้มูลว่าเนื่องจากภาคประชาสงัคมเขา้ใหก้ารสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ภายในจงัหวดัเป็นจ านวนมาก จนไมส่ามารถทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูไดค้รบถว้น 

(4)  การตดิตามการน าทรพัยากรไปใชง้าน  
ในการติดตามการน าทรพัยากรไปใช้งานที่ได้ถูกสัง่ใช้ /ส่งออกไป

ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยภายในจงัหวัดนัน้ พบว่าหากเป็นทรพัยากรที่ถูกสัง่ ใช้/ส่งไป
ปฏบิตังิานโดยค าสัง่ของศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิฯ หรอืมกีารแจง้ต่อศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 
ขอ้มูลการใช้ทรพัยากรดงักล่าวจะถูกรายงานกลบัมายงัหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายที่เป็นเจา้ของ
ทรพัยากรเป็นหลกั ทัง้ผลการปฏบิัติงาน และจ านวนทรพัยากรที่ออกไปปฏบิตัิงานแล้วและ
ความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไป ทัง้นี้  การรายงานการน าทรพัยากรไปใช้พบว่ามกีาร
รายงานในการประชุมของศูนย์เป็นประจ าทุกวัน และเมื่อศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ/ศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้ามคีวามประสงค์จะน าทรพัยากรดงักล่าวไปใช้ยงัภารกิจอื่นใน
ขณะนัน้ ก็จะมกีารสอบถาม หารอืในที่ประชุมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เป็นรายกรณีไป 
อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจรงิที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะเกิดอุทกพบิตัิภยั ปี พ.ศ. 2554 พบว่า มี
หน่วยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน หรือภาคประชาสังคมเป็นจ านวนมาก ได้ส่งทรัพยากรเข้ามา
ปฏบิตักิารช่วยเหลอืประชาชนหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานในพื้นทีป่ระสบภยัโดยมไิด้แจง้หรอื
รายงานท้องถิน่/อ าเภอ/จงัหวดัเพื่อรบัมอบหมายภารกจิอย่างเป็นทางการดงักล่าว และถงึแม้
จงัหวดัจะได้มขี้อสัง่การให้อ าเภอซึ่งเป็นหน่วยปฏบิตัิในพื้นที่รายงานการปฏบิตัิและผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบกต็าม แต่ทางปฏบิตัพิบว่าไม่
สามารถรายงานไดอ้ย่างครบถ้วน อย่างไรกต็าม ถงึแมก้ารสนับสนุนทรพัยากรในการช่วยเหลอื
จะช่วยอุดช่องโหว่ในการปฏบิตังิานของภาครฐัเพื่อช่วยเหลอืประชาชนกต็าม หากแต่อุดม (นาม
สมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้ห้ขอ้คดิเหน็สอดคล้องกบัรณชยั (นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) ว่านอกจากจะท าใหท้างจงัหวดัไม่สามารถตดิตามผลการด าเนินการของทรพัยากร
ในภาพรวมอันเป็นผลมาจากความสับสนของข้อมูลแล้ว จังหวัดยังไม่สามารถเบิกจ่าย
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งบประมาณมาสนับสนุนการปฏบิตังิานไดข้องหน่วยงานดงักล่าวได้ อาท ิเบกิจ่ายค่าน ้ามนัเตมิ
เรอืติดเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมทัง้ความสูญเสยี หรอืเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏบิตัิงานทาง
จงัหวดัจะไม่สามารถรบัผดิชอบไดเ้นื่องจากตดิเงื่อนไขระเบยีบจากทางราชการ ดงันัน้การเขา้
มาสนบัสนุนการปฏบิตัจิงึควรไดแ้จง้พืน้ทีไ่ดท้ราบดว้ย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการท างาน
ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ กล่าวโดยสรปุ จะเหน็ไดว้่า ในภาพรวมของจงัหวดัจะไม่มขีอ้มลูการน าทรพัยากร
ทัง้หมดไปใชง้านและผลการด าเนินงานของทรพัยากรในพืน้ทีท่ีเ่ป็นปจัจุบนัไดท้ัง้หมด อย่างไรก็
ตาม ในการตดัสนิใจจดัสรรทรพัยากรเพื่อปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ เป็นรายวนั ต้องอาศยัการสอบถาม
ผูป้ฏบิตัใินหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยภายในพืน้ทีเ่ป็นรายกรณไีปดว้ย  

(5)  การน าทรพัยากรกลับมาใช้ การฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษาและการ
ชดเชยทรพัยากร  จากการสมัภาษณ์เชงิลกึทราบว่า ในการน าทรพัยากรการปฏบิตังิานในการ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั และช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบภยัในเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยั 
มาด าเนินการบ ารงุรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้านไดต่้อไปนัน้ จะอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบ
ของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายเองเป็นหลกั เช่น พชิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า 
“เครื่องจกัรเอามาใช ้ตอนส่งคนืสภาพไม่เหมอืนเดมิ หน่วยงานเจา้ของต้องมารบัภาระซ่อมเอง 
ต้องมาตัง้แผนของบซ่อม” ซึง่ในความเหน็ของพชิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) แล้ว 
เหน็ว่าควรมกีารจดัตัง้กองทุนหมนุเวยีนเครือ่งจกัรเพื่อแกไ้ขปญัหาในส่วนน้ีดว้ย 

นอกจาก การบรหิารทรพัยากรอยา่งเป็นระบบตามขัน้ตอนดงักล่าว
แลว้ การการบรหิารการใชท้รพัยากรโดยแลกเปลีย่นสนับสนุนทรพัยากรระหว่างหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยดว้ยกนัเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกจิเป็นประเดน็ทีส่ะทอ้นการใชท้รพัยากร
ทีคุ่ ้มค่า โดยจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้หข้อ้มูลส าคญั พบว่า ระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
หลกัภายในจงัหวดัดว้ยกนัมกีารยมืใชท้รพัยากรเพื่อการปฏบิตังิาน ซึง่การขอยมืใชท้รพัยากรใน
การปฏบิตัิงานมกัเกิดขึ้นจากการประสานงานกนัอย่างไม่เป็นทางการ โดยมพีื้นฐานมาจาก
ความคุ้นเคย สนิมสนม และความเชื่อมัน่ในการท างานระหว่างกนัเป็นส าคัญ ซึ่งทางปฏบิตัิ
หวัหน้าหน่วยงานมกัจะประสานงานขอยมืทรพัยากรกนัทางโทรศพัท ์และท าเอกสารขอยมือย่าง
เป็นทางการในภายหลงั ซึง่สอดคลอ้งกบัตวัอยา่งการแลกเปลีย่นสนับสนุนทรพัยากรระหว่างกนั
ทีไ่ดจ้ากวุฒกิร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ว่า “เนื่องจากเราเป็นเทศบาลทีม่คีวามพรอ้ม
พอสมควร อบต.ขา้งเคยีงมงีบประมาณน้อยปีละ 10 ลา้นเอง เขาขอรอ้งใหช้่วยเกบ็ขยะใหเ้พราะ
รถมคีนัเดยีว เราจอยกนับางทไีมต่อ้งใชเ้อกสาร...หรอืบางครัง้เทศบาลเราเอาไปช่วย อบต. คุณ
มนัออกนอกพืน้ที ่ถา้เกดิอุบตัเิหตุมาแลว้จ าเป็นตอ้งซ่อม กข็อเอกสารตามมาหน่อยละกนัเพราะ
ไม่ง ัน้ลูกน้องเทศบาลเราผดิระเบยีบ”  ซึ่งตรงกบัสุรชยั (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) 
เช่นกันที่กล่าวว่า “เครื่องสูบน ้า ปภ. เขาให้ คอืยมืทุกที่เลย ของทหารก็ม ีชลประทานก็มี...
ส่วนมากประสานงานจะไม่เป็นทางการนะช่วงนัน้ เพราะมอีะไรเราใชโ้ทรคุยกนัเลย” ทัง้นี้ เมื่อ
สมัภาษณ์เชงิลกึว่าทราบขอ้มูลทรพัยากรของหน่วยงานอื่นได้จากแหล่งใด ซึ่ง เจตน์ (นามสมมต,ิ 
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2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้หข้อ้มลูว่าการแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นต่างๆ ระหว่างกนัของหน่วยงาน
ภาคเีครอืขา่ยเกดิขึน้ระหว่างการประชุม จดัท าแผน การฝึกซอ้มป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ที่จงัหวดัที่จดัให้มขีึ้นทุกปี โดยกล่าวว่า “ข้อมูลทรพัยากรมนัเป็นไปตามแผนเฉพาะกิจฯของ
จงัหวดัทีจ่ดัท าขึน้ร่วมกนั”  และนอกจากการแลกเปลีย่น/สนับสนุนทรพัยากรระหว่างหน่วยงาน
ภาคเีครอืขา่ยหลกัดว้ยกนัแลว้ ยงัมกีารสนบัสนุนทรพัยากรระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั
กบัหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยรอง และเครอืขา่ยอื่นๆ ดว้ยกนั อาท ิโรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
สนับสนุนเวชภณัฑแ์ละส่งก าลงับ ารุง ตลอดจนทมีประเมนิใหแ้ก่โรงพยาบาลรอบนอกในพืน้ที่ที่
ได้ร ับผลกระทบจากอุทกภัยในระยะแรก  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) สนับสนุน
เฮลคิอปเตอรใ์นการรบัส่งผูป้ว่ยของโรงพยาบาล เป็นตน้    

ส าหรบัการบรหิารงบประมาณเพื่อใช้ในการจดัการอุทกพบิตัิภยั 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในพืน้ทีว่จิยัพบว่า งบประมาณเพื่อใชใ้นการจดัการอุทกพบิตัภิยัในปี 
2554 มทีีม่าจาก 5 แหล่งดว้ยกนั กล่าวคอื (ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั, 
2554ข)  

ก)  งบประมาณเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉินของ
จงัหวดั/อ าเภอ ไดแ้ก่ งบประมาณของจงัหวดัในอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวดัๆ ละ 50 ลา้น 
และในอ านาจของนายอ าเภอตามทีผู่ว้่าราชการจดัสรรใหอ้กี อ าเภอละ 1,000,000 บาท ทัง้นี้ ใน
กรณีศึกษาอุทกพิบัติภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายใช้ปฏบิตัภิารกิจในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั ก่อนเกิดภยั 
เช่น จงัหวดัจดัสรรงบประมาณให้เทศบาลอโยธยาด าเนินการป้องกนัพื้นที่และสงวนพื้นที่แห้ง
โดยการปิดคลอง และท าคันกัน้น ้ าเสริม จดัซื้อถุงยงัชีพให้เทศบาล และอบต. ไปแจกจ่าย
ผูป้ระสบภยั การจดัจา้งเรอืของเอกชน จดัสรรงบประมาณเป็นค่าน ้ามนัเชือ้เพลิงเครื่องจกัร และ
ยานพาหนะของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายเพื่อใช้ในการปฏบิตัิงาน อาท ิเครื่องสูบน ้าของกรม
ชลประทาน เรือท้องแบนและรถบรรทุกของหน่วยทหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึจากผูแ้ทนบางหน่วยงานใหข้อ้มลูว่าหน่วยงานของตนเองไม่ไดร้บัการสนับสนุน
งบประมาณ และความช่วยเหลอืจากทางจงัหวดัเลย หากแต่ไดร้บัการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ใน
การปฏบิตังิาน และงบประมาณจากทางต้นสงักดัเป็นหลกัดงัเช่นที ่สุชาต ิ (นามสมมต,ิ 2557: 
การสมัภาษณ์) กล่าวไว้ว่า “หน่วยเราไม่เคยได้งบประมาณอุทกภยัจากทางจงัหวดัเลย แต่ได้
จากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทีเ่ป็นหน่วยงานตน้สงักดั” โดยตรง 

ข)  เงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั (จ านวน 2,777,471,866,901.54 บาท)  

ค)  เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (งบกลาง) ซึ่ง
รฐับาลจดัสรรให้จงัหวดัน าไปด าเนินการในด้านต่างๆ อาท ิส านักงานพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์จงัหวดัได้รบัการจดัสรรงบกลางเพื่อจดัตัง้ศูนย์พกัพิงชัว่คราว จดักิจกรรม
สนัทนาการใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั เป็นตน้ (จ านวน 1,855,647,200 บาท)  
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ง)  งบประมาณของหน่วยงานภาคีเครอืข่าย ซึ่งเป็นงบปกติ/เงิน
นอกงบประมาณของหน่วยงาน หรอืงบประมาณที่ไดร้บัการจดัสรรจากทางต้นสงักดัของตนเอง
ในภารกจิฉุกเฉิน ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัจะเป็นงบปกต/ิเงนินอกงบประมาณของกระทรวง กรม 
เพื่อใชป้ฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น หน่วยทหารจะมกีารตัง้งบปกตไิว้
ส าหรบัภารกิจในการบรรเทาสาธารณภยั เรอืนจ ากลางจงัหวดัพระนครศรอียุธยาใช้เงนินอก
งบประมาณ อาท ิเงนิรายได้จากรา้นค้า และฝ่ายฝึกวชิาชพี สนับสนุนการปฏบิตักิาร เป็นต้น 
ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อบจ. อบต. เทศบาล) มกีารตัง้งบปกตขิองหน่วยงานเพื่อใชใ้น
ภารกจิดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัภายใต้อ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และงบกลางเพื่อใช้จ่ายกรณี
เรง่ด่วนฉุกเฉิน งบประมาณของภาคเอกชน มลูนิธ ิเป็นตน้ 

จ) งบประมาณจากเหน่วยงานภาคีเครือข่ายรอง เช่น นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอนิซึง่เป็นหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั
ไดร้บังบประมาณและเงนิบรจิาคสนับสนุนเพื่อใหก้ารช่วยเหลอืและบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัจาก
มลูนิธนิิคมอุตสาหกรรมไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

ฉ)  เงนิบรจิาคจากหน่วยงาน องค์กร และภาคประชาสงัคมผูม้จีติ
เป็นสาธารณะ โดยจงัหวดัได้น าเงนิบรจิาคไปใชจ้่ายในการสนับสนุนการปฏบิตังิานในขณะเกดิ
ภยั และหลงัเกดิภยั อาทิจดัซื้อถุงยงัชพี จา้งเหมาเรอืผลกัดนัน ้า อ าเภอเสนา และอ าเภอบาง
ไทร จัดซื้อถังส้วมพลาสติกพร้อมหัวเชื้อจุลินทรีย์  ค่าใช้จ่ายในการประกอบเลี้ยงอาหาร
ผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพจังหวัดสระบุรี ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ค่าใช้จ่าย
โครงการท าดถีวายพ่อ ฟ้ืนฟูอยุธยา ค่าใช้จ่ายตามโครงการท าบุญแผ่นดนิให้บรรพบุรุษ ซื้อ
ต้นไมท้ดแทนต้นเดมิทีเ่สยีหายจากน ้าท่วมขงั สนับสนุนองคก์รปกครองทอ้งถิน่ 159 แห่ง เพื่อ
ซ่อมแซมและสรา้งบา้น ฟ้ืนฟูศาสนสถานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั 24 แห่ง และค่าใชจ้่าย
ในการปรบัปรงุภมูทิศัน์ เป็นตน้ 

4)  การบูรณาการผลการด าเนินงานร่วมกนัของเครอืข่าย (Performance 
Integration) 

การบูรณาการผลการด าเนินงานร่วมกนัของเครอืข่ายเกดิจากการก าหนด
จุดมุ่งหมายแนวทาง ยุทธศาสตร ์และตวัชี้วดัการด าเนินการในภาพรวมร่วมกนัของหน่วยงาน
ภาคเีครอืข่าย ทัง้น้ี ผลสมัฤทธิจ์ากการจดัการอุทกพบิตัภิยัเกดิจากการปฏบิตัภิารกจิของหลาย
หน่วยงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรอืแนวทางดงักล่าว แต่จากการสมัภาษณ์ พบว่า ในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดันัน้ถงึแมจ้ะมกีารก าหนดยุทธศาสตร ์แนวทาง และการมอบหมาย
ภารกิจหน้าที่ความรบัผดิชอบให้หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย หากแต่มไิด้มกีารก าหนดตวัชี้วดัผล
การด าเนินการร่วมกนั ดงันัน้ การปฏิบตัภิารกจิของแต่ละหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายจงึเป็นไปใน
ลกัษณะต่างคนต่างท าโดยด าเนินการตามภารกจิทีไ่ดม้อบหมายและสัง่การใหแ้ลว้เสรจ็ โดยไม่มี
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การเชื่อมโยงความส าเรจ็ของผลงานร่วมกนั ดงัเช่นที ่ดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์)
กล่าวว่า “เป็นการท างานแบบงานกฐิน สุมสุมกัน” แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้
ขอ้สงัเกตว่าเหตุทีก่ารจดัการอุทกพบิตัภิยัครัง้นัน้สามารถขบัเคลื่อนไปได ้เนื่องจากหน่วยงานมี
ความมุง่หมายหลกัทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชนเป็นส าคญัโดยไม่ค านึงถงึความสิน้เปลอืงของทรพัยากร 
ดงันัน้ การขบัเคลื่อนการท างานของเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ถึงแม้ต่างคนต่างท า ก็สามารถ
ด าเนินไปได้ เพยีงแต่อาจขาดความคุ้มค่าในการใช้ทรพัยากร อาท ิมหีลายหน่วยงานรบัผดิชอบ
จดัตัง้ครวัสนามในพืน้ทีท่ีเ่ป็นศูนยพ์กัพงิต่างๆ โดยไม่ไดม้กีารตรวจสอบยอดการไดร้บับรกิารท า
ใหม้กีารรบับรกิารซ ้าซอ้นไมท่ัว่ถงึ   

4.2.1.4  ทกัษะและสมรรถนะของหน่วยงานบรูณาการเครอืขา่ย 
ในการศึกษาทักษะและสมรรถนะของหน่วยงานบูรณาการเครือข่ายในการ

จดัการภยัพบิตัใินฐานะที่เป็นปจัจยัหน่ึงในการขบัเคลื่อนการท างานของภาคเีครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยันัน้ หมายความถงึ ทกัษะและสมรรถนะพืน้ฐานที่หน่วยงานผู้มบีทบาทใน
การบรูณาการเครอืขา่ยจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน/ภาคต่ีางๆ ในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัรว่มกนั ทัง้นี้ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในพืน้ทีว่จิยัส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัต้องเป็นหน่วยงานที่มบีทบาทในฐานะผูบู้รณา
การเครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยัในระดบัจงัหวดั เนื่องจากมบีทบาทหน้าทีต่ามกฎหมายให้
รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อาท ิเจตน์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)
กล่าวว่า “ปภ. ควรเป็นแม่งานเพราะมหีน้าที่โดยตรง” ขณะทีม่เีพยีง วบิูลย ์(นามสมมต,ิ 2557: 
การสมัภาษณ์) ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่านเดยีวทีใ่หค้วามเหน็แตกต่างออกไปว่า “ในกรณีเหตุการณ์
อุทกภยั ควรใหก้รมชลประทานเป็นผูบู้รณาการเครอืข่ายเนื่องจากขอ้มลูเขื่อน ประตูระบายน ้า
อยู่กบัชลประทานทัง้หมด ดงันัน้ในเรื่องการบรหิารจดัการน ้าจงึควรเป็นกรมชลประทาน” แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อรวบรวมข้อมูลทกัษะและสมรรถนะหลกัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า ผู้
บูรณาการเครอืข่าย หรอืในที่นี้คอืส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต้องมทีกัษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นสรปุได ้ดงันี้ 

1)  ทกัษะและคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
(1)   ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
(2)   ทกัษะในการตดัสนิใจ และแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 
(3)   มคีวามรอบรู ้
(4)   จติอาสา หรอืจติสาธารณะ 
(5)   อดทนอดกลัน้ เหน็อกเหน็ใจ 
(6)   ทกัษะความสามารถในการมองภาพรวม  
(7)   ทกัษะการสัง่การโดยใชข้อ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 
(8)   ยดืหยุน่ตามสถานการณ์ 
(9)   มคีวามคล่องตวั 
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2)  ทกัษะและคุณลกัษณะความสมัพนัธส์่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
(1)  ทกัษะการจูงใจและโน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ

ท างานรว่มกนั 
(2)  ทกัษะในการประสานงาน เป็นผู้เชื่อมโยงระบบให้มีความ

ราบรืน่  
(3)  ทกัษะในการสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์ 
(4)  ทักษะในการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่

หน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ย และชุมชน 
(5)  ทราบและเขา้ใจบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงาน

ภาคเีครอืขา่ยและของตนเอง 
3)  ทักษะ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการพื้นฐาน

เกีย่วกบัภยั และการจดัการภยัพบิตั ิตลอดจนองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  
(1)  มอีงค์ความรู้ที่จ าเป็นในการจดัการภยัพิบตัิ อาท ิหลกัการ

และกระบวนในการจดัการภยัพบิตัใินภาพรวมของประเทศ การบรหิารจดัการศูนยพ์กัพงิ  
(2)  มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures: SOPs) กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3)  มคีวามรูค้วามเขา้ใจภูมศิาสตรใ์นพืน้ที่ และสภาพปญัหาภายใน

พื้นที่จงัหวดั เช่น ผงัลุ่มแม่น ้า คูคลอง พื้นที่และศกัยภาพการรองรบัน ้า ประตูระบายน ้า และ
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรอืส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการน ้าภายในจงัหวดั อาทิ ข้อมูล
ปรมิาณน ้าและการบรหิารจดัการน ้าในเขือ่นทีส่่งผลกระทบต่อปรมิาณน ้าในจงัหวดั  

(4)  ทกัษะเฉพาะในการปฏบิตังิานเชงิพืน้ที ่อาท ิความสามารถใน
การขบัเรอื การช่วยเหลอืชวีติเบือ้งตน้ การด ารงชวีติในภาวะวกิฤต ิการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

(5)  ทกัษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านสอดคล้องกบัสภาพ
พืน้ที ่อาท ิจงัหวดัพระนครศรอียุธยามพีื้นที่อุตสาหกรรม จ าเป็นต้องมคีวามรูด้า้นสารเคมแีละ
วตัถุอนัตราย เป็นตน้   

4)  ทกัษะ ความรู ้และหลกัการบรหิารจดัการ ไดแ้ก่  
(1)   ทกัษะการบรหิารจดัการข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการวเิคราะห ์

จดัการขอ้มูลและตคีวามขอ้มูลเพื่อใช้ประโยชน์การตดัสนิใจวางแผน เช่น การคาดการณ์ระดบั
น ้าทีจ่ะส่งผลกระทบในแต่ละพืน้ทีโ่ดยการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัถนน ขอ้มลูระดบัน ้าจากการระบาย
น ้าจากเขือ่น เป็นตน้ 

(2)  ทกัษะการวางแผน การบรหิาร และบรูณาการแผน  
(3)  ความสามารถในการสนับสนุนข้อมูล และให้ข้อแนะน าให้

หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แมน่ย า และรวดเรว็ 
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นอกจากนี้ จากการรวบรวมข้อมูลทกัษะและสมรรถนะที่จ าเป็นของ
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัดงักล่าวยงัได้ให้ขอ้คดิเหน็ที่ส าคญัเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันว่านอกเหนือจากทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นของหน่วยงานบูรณาการ
เครอืข่ายดงักล่าวแลว้ ประสบการณ์การท างานการจดัการอุทกภยัในภาคปฏบิตัเิป็นสิง่ส าคญัที่
จะท าใหส้ามารถบรหิารจดัการอุทกพบิตัภิยัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิไชยา (นามสมมต,ิ 
2557: การสมัภาษณ์) ซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญัทีเ่ป็นผูน้ าชุมชนได้ใชป้ระสบการณ์การท างานมา
ประเมนิสถานการณ์น ้าและคาดการผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในชุมชนของตนเองจากขอ้มลูปรมิาณ
การระบายน ้าจากเขื่อนชยันาทโดยกล่าวว่า “หากมกีารระบายน ้า 1,900-2,000 ลูกบางศก์เมตร
ต่อวนิาท ีสถานการณ์จะเขา้สู่ภาวะวกิฤตและตอ้งเตรยีมการรบัมอืโดยเรง่ด่วน” ซึง่สอดคลอ้งกบั
ประสงค์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ที่เล่าประสบการณ์ใหฟ้งัว่า “ตอนที่ยา้ยมาด ารง
ต าแหน่งทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยากส็ามารถมองภาพออกได ้เพราะเคยอยู่จงัหวดัลุ่มแม่น ้ามา
ทัง้หมด ท าให้สามารถวางเครอืข่ายการท างานได้” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ส าหรบัสถานการณ์
อุทกพบิตัภิยัที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นเหตุการณ์อุทกภยัที่ขยายขนาด และยกระดบั
ความรุนแรงอย่างรวดเรว็ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผู้แทนองค์การภาคเีครอืข่ายในการจดัการ
ภยัพบิตัทิีเ่ป็นทางการเกี่ยวกบัการแสดงออกซึง่ทกัษะและสมรรถนะหลกัดงักล่าวในการจดัการ
ภยัพบิตัขิองส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะผูบู้รณาการเครอืข่ายขณะทีเ่กดิ
อุทกพบิตัคิรัง้นัน้ พบว่า การแสดงออกซึง่บทบาทของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ซึ่งสะท้อนให้เห็นทกัษะและสมรรถนะหลกัดงัที่กล่าวมาข้างต้นยงัไม่ชดัเจนเท่าที่ควร แต่จะมี
เพยีงบางทกัษะและสมรรถนะเท่านัน้ทีม่กีารแสดงออกอยา่งเด่นชดักล่าวคอื 

1)  ทกัษะในดา้นการประสานงาน  
2)  องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการภยัพบิตั ิ 
3)  จติอาสา หรอืจติสาธารณะ 
4)  อดทนอดกลัน้  
ขณะที่ทักษะด้านอื่นโดยเฉพาะความสามารถในการมองภาพรวม 

ความเข้าใจภูมิศาสตร์ในพื้นที่ และสภาพปญัหาภายในพื้นที่จงัหวดั การวางแผน และการ
บรหิารแผน ความคล่องตัว ทักษะในการเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนการ
สนับสนุนข้อมูล และให้ข้อแนะน าให้หน่วยงานภาคีเครอืข่ายได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และ
รวดเร็วยงัไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร ทัง้นี้ จากการสมัภาษณ์เชิงลกึท าให้ทราบถึงเหตุผล
ขอ้จ ากดั 2 ประการ กล่าวคอืประการแรกเน่ืองจากบุคลากรของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดัในขณะนัน้เพิง่ยา้ยมาด ารงต าแหน่งในพืน้ทีไ่ดไ้ม่นานจงึยงัไม่เขา้ใจสภาพพืน้ที่
เท่าทีค่วร ขณะเดยีวกนัความสมัพนัธก์บัหวัหน้าหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยต่างๆ ยงัไม่คุน้เคยมาก
นกั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีวุ่ฒกิร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ใหไ้วว้่า “ปภ.จงัหวดัเพิม่
มาอยู่แค่สามเดอืนแลว้มาเจอภาวะทีม่นัหนักทีสุ่ดเลย” ซึง่ตรงกบัขอ้มลูจากรณชยั (นามสมมติ, 
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2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ปภ.เองเคยอยู่มหาสารคาม เขากพ็ึ่งมาไม่ใช่คนในพื้นที่เลย
ล าบาก...และอาจเป็นเพราะยงัใหม่ ตอนนัน้ความสมัพนัธก์บัหวัหน้าส่วนราชการ กอ็าจจะยงัไม่
รูจ้กักนัมากนกั”  และประการทีส่อง สบืเนื่องจากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้มคีวามรุนแรงและลกัษณะ
เหตุการณ์เกนิความคาดหมายท าใหก้ารบรหิารจดัการยงัไม่สามารถท าไดด้ีเท่าทีค่วร  อย่างไรก็
ตาม จากการสอบถามขอ้มูลผูใ้หข้อ้มลูส าคญัพบว่าเหน็พอ้งไปในแนวทางเดยีวกนัว่าเนื่องจาก
ผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรอียุธยาซึง่เป็นผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ในขณะนัน้ด ารงต าแหน่งมา
ยาวนานถงึ 4 ปี และเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเขา้ใจบรบิทของจงัหวดัอย่างถ่องแท ้
ตลอดจนเป็นผูม้ภีาวะผูน้ าจนเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยหลกัภายในจงัหวดั  อาท ิ
พรเลศิ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ผมว่าอยุธยาโชคด ีเพราะท่านผูว้่าท่านเก่ง 
ท่านค่อนขา้งละเอยีดมากในเรื่องเวลาเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน” ดงันัน้ ทกัษะและสมรรถนะหลกั
ในการจดัการอุทกพบิตัภิยัซึง่ควรจะเป็นบทบาทของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัในฐานะผูบ้รูณาการเครอืขา่ยจงึถูกทดแทนโดยบทบาทของท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ทัง้นี้ 
เมื่อรวบรวมข้อมูลทักษะและสมรรถนะที่โดดเด่นของผู้ว่าราชการจงัหวดัในขณะนัน้พบว่า 
ประกอบดว้ย  

1)  ความอุทิศกายใจในการท างาน กระตือรือร้นและมีความคิด
สรา้งสรรค ์

2)  ทกัษะในการแกไ้ขปญัหา คดิวเิคราะห ์และการตดัสนิใจ 
3)  คดิเชงิรกุ  
4)  มคีวามรบัผดิชอบ และอดทนอดกลัน้ ตลอดจนสามารถท างานได้

ภายใตส้ภาวะทีก่ดดนั 
5)  ให้ความส าคญักบัเรยีนรูจ้ากบทเรยีน ประสบการณ์ และขอ้มูลใน

อดตี  
6)  ทกัษะในการสัง่การและใชข้อ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 
7)  ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิวเิคราะหข์อ้มลู 
8)  ความสามารถในการน าเสนอ 
9)  สรา้งภาคเีครอืขา่ย และประสานความรว่มมอื  
10)  ทกัษะการเจรจาต่อรอง และบรหิารความขดัแยง้  
11)  มปีฏภิาณไหวพรบิ  
12)  มคีวามเป็นผูน้ าเป็นแบบอยา่งในการท างาน มคีวามเดด็ขาด 
13)  ความสามารถในการจูงใจ และโน้มน้าวให้เกิดการท างานที่มี

ประสทิธภิาพ  
14)  ทกัษะการสร้างค่านิยมการท างาน อาท ิการเป็นเจ้าของร่วมกนั 

(Sense of Belonging) 
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15)  ทกัษะการบรหิารจดัการ อาท ิการบรหิารทรพัยากร การบรหิารเวลา 
การบรหิารขอ้มลูขา่วสาร เป็นตน้  

16)  ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกบัทฤษฎ ีหลกัการ 
พืน้ฐานเกีย่วกบัการจดัการอุทกภยั ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กล่าวโดยสรุป จากการศกึษาทกัษะและสมรรถนะหลักในการบรหิารจดัการอุทก
พิบัติภัยของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้บริหารเครือข่ายพบว่า 
ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดแ้สดงออกซึง่ทกัษะและสมรรถนะในการจดัการอุทก
พบิตัภิยัตามความคาดหวงัเพยีงบางส่วน ทัง้นี้ ส าหรบัในกรณีของจงัหวดัพระนครศรอียุธยานัน้
พบว่าผู้ว่าราชการจงัหวดักลบัแสดงบทบาทในฐานะของผู้บูรณาการเครอืข่ายด้วยทกัษะ และ
คุณลกัษณะส าคญัทีจ่ าเป็นในการจดัการอุทกพบิตัภิยัอย่างโดดเด่น ซึ่งส่งผลต่อการขบัเคลื่อน
การท างานของภาคเีครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 อยา่งมนียัส าคญั 

4.2.1.5  รปูแบบการบรหิารเครอืขา่ยของผูบ้รหิารเครอืขา่ย 
จากขอ้มลูทีผู่ใ้หข้อ้มลูส าคญัขา้งตน้ใหค้วามเหน็ว่าหน่วยงานทีค่วรมบีทบาท ใน

การบรหิารเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัิคอืส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยันัน้ 
สะทอ้นใหเ้หน็แนวทางการบรหิารจดัการหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกภยัในพืน้ที่
โดยมหีน่วยงานภาครฐัเป็นแกนกลางในการประสาน (Government as Integrator) เชื่อมโยง
การท างานระหว่างองค์การภาคเีครอืข่ายหลายองค์การด้วยการพึ่งพาการติดต่อประสานงาน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรพัยากรระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการขบัเคลื่อนการปฏิบตัิ  และการ
ด าเนินงานร่วมกนัในการจดัการอุทกพบิตัภิยัใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึและ
เป็นธรรม ทัง้นี้  เมื่อสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นรูปแบบการบรหิารเครอืข่ายของส านักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัพบว่า ใหค้วามส าคญักบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายในการปฏบิตังิานตามกระบวนการที่ต้องด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิง่ตามขอ้สัง่
การในการด าเนินกจิกรรม/โครงการจากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นส าคญั เช่น การ
ฝึกซ้อมแผน การท าโครงการการจดัการความเสี่ยงจากภยัพบิตัิโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ขณะที่
ในช่วงภยัใกล้จะเกิดและขณะเกดิส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจะมบีทบาทในการ
ประสานการจดัการประชุมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เพื่อเตรยีมพร้อมและการตอบโต้กับ
เหตุการณ์ ตลอดจนประสานงานขอ้มูลสนับสนุนแก่ผู้ว่าราชการจงัหวดั และปฏบิตังิานตามขอ้
สัง่การของผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นส าคญั    

อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาว่าในกรณีของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาผูว้่าราชการ
จงัหวดัมบีทบาทอย่างยิง่ในการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายโดยสะท้อน
ภาวะผู้น า ที่อาศัยความคิดเห็นและการตัดสินใจของตนเองเป็นแนวทางสัง่การ  รวมทัง้มี
คุณลกัษณะของผูน้ าทีใ่ชอ้ านาจเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการท างานตามเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม จากการสมัภาษณ์เชงิลกึต่างเหน็พ้องไปในแนวทางเดยีวกนัว่าการบรหิารงาน
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ของผู้ว่าราชการจงัหวดัในขณะนัน้ ดงักล่าวอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู ้ประสบการณ์ และ
ความเขา้ใจบรบิทของจงัหวดัดงัที่กล่าวมาข้างต้น ดงันัน้ การสัง่การใดๆ จงึเป็นที่ยอมรบัของ
หน่วยงานภาคีเครอืข่าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก วุฒกิร (นามสมมติ, 2557: การ
สมัภาษณ์) ทีก่ล่าวชมผูว้่าราชการจงัหวดัไวว้่า “ผมสนใจท่านผูว้่าเพราะว่าเป็นคนทอ้งถิน่ เขา
จะรูเ้รื่องทัง้หมด คนนี้ด ารงต าแหน่งมา 4 ปีท่านจะรูม้ากขึน้ อนันี้ผมยอมรบั และท่านเป็นคน
ขยนัๆ จนผมยอมรบั” นอกจากรูปแบบการบรหิารของผู้ว่าราชการจงัหวดัโดยภาวะผู้น าเชงิ
อ านาจแล้ว ในแง่ของการสรา้งสมัพนัธ์และการสรา้งเครอืข่าย จะพบว่าท่านได้รเิริม่การสร้าง
เครอืข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และการสรา้งเครอืข่ายในภาคประชาชน ซึ่ง 
พชิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ท่านผูว้่าฯ จดัใหม้สีภากาแฟ เพื่อเป็นเวทใีห้
หวัหน้าส่วนงาน/หน่วยงานได้มโีอกาสพบปะกนัอย่างไม่เป็นทางการ” นอกจากนี้ ผูว้่าราชการ
จงัหวดัยงัไดร้เิริม่ใชอ้าสาสมคัรภาคประชาชนทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมจากส่วนราชการมาสนับสนุน
ภารกจิด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทีเ่รยีกว่า “ยุทธศาสตร ์1: 20” ดงัที่กล่าวมาแล้ว
ขา้งต้นในประเดน็การก าหนดยุทธศาสตรข์องเครอืข่าย ขณะที่ในขณะเกดิอุทกพบิตัภิยั รปูแบบ
การบรหิารสถานการณ์ของผู้ว่าราชการจงัหวดั จะพบว่าให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจก าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการบรหิารจดัการเหตุการณ์ร่วมกนัของหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ย  โดยรบัฟงัความคดิเหน็ของส่วนรวมในทีป่ระชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ มลีกัษณะ
ของการท างานเป็นทมี เน้นการปรกึษาหารอื มกีารรบัฟงัขอ้มูลและการสื่อสารสองทางทัง้จาก
ระดบับน และระดบัล่าง อาท ิมกีารรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนจาก ศปภ. ซึง่เป็นหน่วยนโยบาย และไดส้ัง่
การใหม้กีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากผูป้ฏบิตัใินระดบัพืน้ทีก่่อนการสัง่การใดๆ รวมทัง้มมีาตรการ
การจงูใจและลงโทษบุคลากรอยา่งเขม้งวด ขณะเดยีวกนักส็รา้งขวญัก าลงัใจกบัผูป้ฏบิตัโิดยการท า
ตนเป็นตวัอยา่งทีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากพชิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวถงึ
ผูว้่าราชการจงัหวดัว่า “ต้องใชภ้าวะผูน้ า ต้องบรหิารบนความหวาดกลวั ต้องมคีวามเดด็ขาด...
ผูว้่าฯ นัง่ปลุกระดมทีศู่นย ์ทัง้ปลอบทัง้ขูแ่ลว้ท่านกท็ าเป็นตวัอยา่ง หวัใจส าคญัคอือยูท่ีผู่น้ านัน่เอง”   

กล่าวโดยสรุปในส่วนของรูปแบบการบรหิารเครอืข่ายพบว่าส านักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งถูกคาดหวงัให้เป็นหน่วยงานบูรณา
การเครอืข่าย มีบทบาทเป็นเพียงผู้ประสานงาน และสนับสนุนข้อมูลให้แ ก่หน่วยงานภาคี
เครอืข่ายและผู้บรหิาร ขณะที่ในกรณีของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาผู้ทีม่บีทบาทหลกัส าคญัใน
การบูรณาการการผลกัดนัใหเ้กดิการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายคอืผู้ว่า
ราชการจงัหวดั ซึ่งมรีูปแบบของการบรหิารเครอืข่ายซึ่งสะท้อนภาวะผู้น าที่ใช้อ านาจเพื่อให้
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการท างานโดยอาศยัความคดิเหน็และการตดัสนิใจของตนเอง
เป็นแนวทางสัง่การบนพื้นที่องคค์วามรู ้ประสบการณ์ ตลอดจนความเขา้ใจลกึซึง้ในบรบิทของ
จงัหวดั ขณะเดยีวกนักใ็ห้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจก าหนดยุทธศาสตรแ์ละ
แนวทางการบริหารจัดการเหตุการณ์ร่วมกันบนพื้นฐานของข้อมูล และข้อเสนอแนะของ
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หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย ซึง่ส่งผลใหห้น่วยงานภาคเีครอืขา่ยยอมรบั และมัน่ใจในการท างานของ
ผูว้่าราชการจงัหวดั นอกจากนัน้ ผูว้่าราชการจงัหวดัยงัใหค้วามส าคญักบัการสรา้งเครอืข่ายการ
ท างานระหว่างหน่วยงานภาคีเครอืข่าย และเครอืข่ายภาคประชาชนโดยรเิริม่สร้างสรรค์สภา
กาแฟ และยทุธศาสตร ์1: 20 ดว้ย   

4.2.1.6  การคดัเลอืกและบรหิารสมาชกิในเครอืขา่ย  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการ

คดัเลอืกหน่วยงาน/องคก์ารเพื่อเขา้มาร่วมเป็นสมาชกิในเครอืข่ายการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทก
พิบัติภัยที่เป็นทางการหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักซึ่งอยู่ในรูปองค์กรปฏิบัติ “ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั และวาตภยั” พบว่า มเีหตุผลประกอบการ
พจิารณาคดัเลอืก ประกอบดว้ย 

1)  หลกัการบรหิารจดัการเหตุการณ์ในแต่ละระดบัความรุนแรงของภยั 
และแผนที่เกี่ยวข้อง โดยจากการสืบค้นข้อมูลเอกสารแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งระบุขอบเขตอ านาจหน้าที่ และผู้รบัผิดชอบบรหิารจดัการ
เหตุการณ์ภยัในแต่ละระดบัของความรุนแรงของภยัสะท้อนให้เห็นอาณาเขตเชงิพื้นที่ความ
รบัผดิชอบที่ผู้บรหิารเหตุการณ์หรอืที่เรยีกว่าผู้บญัชาการเหตุการณ์ในแต่ละดบัตัง้แต่ระดบั
ทอ้งถิน่ อ าเภอ จงัหวดั จะพจิารณาบูรณาการหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายเขา้มาร่วมปฏบิตักิารใน
การจดัการอุทกภยัภายใต้การบรหิารจดัการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ในแต่ละระดบั 
กล่าวคอื หน่วยงานภาคี/เครอืข่ายส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน/องค์การ เครอืข่ายภาคประชา
สงัคมภายในพืน้ทีเ่ป็นหลกั เช่น ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ อ าเภอ ประกอบดว้ยหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายในเขตพื้นที่ของอ าเภอ อาท ิสาธารณสุขอ าเภอ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ ส านักงาน
สสัดอี าเภอ ส านักงานไฟฟ้าในพื้นที่ อาสาสมคัร มูลนิธสิมาคมในพื้นที่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ส าหรบักรณีการพจิารณาคดัเลอืกหน่วยทหารเขา้มาร่วมในภาคเีครอืข่ายนัน้พบว่าเป็นไปตาม
เงือ่นไข 2 ประการ กล่าวคอื  

(1)   ประการแรกเป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงว่าดว้ยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ระหว่างผูว้่า
ราชการจงัหวดัในฐานะผูอ้ านวยการจงัหวดักบัผูบ้งัคบับญัชาของทหารในพืน้ที่ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่
จากการสืบค้นข้อมูลเอกสารพบว่าจงัหวดัพระนครศรอียุธยามกีารจดัท าบนัทึกข้อตกลงกับ
หน่วยทหารในพื้นที่ 3 หน่วยด้วยกนัประกอบด้วย กองโรงงานซ่อมสรา้งรถยนต์ทหาร กอง
โรงงานวตัถุระเบดิ และศูนยต่์อสูป้้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับกที ่1  

(2)  ประการทีส่อง แผนบรรเทาสาธารณภยัของกระทวงกลาโหม
ได้ก าหนดหน่วยงานที่รบัผดิชอบเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภยัไว้ โดยได้
ก าหนดจงัหวดัทหารบกสระบุร ีรบัผดิชอบปฏบิตัภิารกจิสนับสนุนด้านป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดงันัน้ จงัหวดัทหารบกสระบุรจีงึเป็นหน่วยงานฝ่าย
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ทหารที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครอืข่ายการจดัการอุทกพิบตัิภยัที่เป็นทางการ /หน่วยงานภาคี
เครอืข่ายหลกัของจงัหวดัมาตัง้แต่ก่อนเกดิอุทกภยั อย่างไรก็ตาม  จากขอ้มูลเอกสารและการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ เจตน์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)ได้ให้ขอ้มูลว่า “ในเหตุการณ์อุทก
พบิตัภิยั ปี พ.ศ. 2554 กระทรวงกลาโหมไดม้กีารมอบหมายหน่วยทหารรบัผดิชอบเขา้ร่วมเป็น
หน่วยงาน/ภาคีเครอืข่ายในระดบัอ าเภอด้วยครบถ้วนทัง้ 16 อ าเภอของจงัหวัด” และได้
มอบหมายใหส้สัดอี าเภอเป็นผูป้ระสานงาน ดงันี้  

ก)  อ าเภอพระนครศรอียุธยา มกีองโรงงานวตัถุระเบดิ เป็น
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย     

ข)  อ าเภอท่าเรอื มกีองพนัทหารมา้ที ่17 รกัษาพระองค ์เป็น
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 

ค)  อ าเภอภาช ีมกีองพนัทหารม้าที่ 17 รกัษาพระองค์ เป็น
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย   

ง)  อ าเภอนครหลวง มกีองพนัทหารม้าที่ 24 รกัษาพระองค ์
เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย   

จ)  อ าเภอบางปะหนั มกีองพนัทหารมา้ที่ 24 รกัษาพระองค ์
เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย   

ฉ)  อ าเภอบางไทร มกีรมทหารม้าที่ 5 รกัษาพระองค์ เป็น
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย     

ช)  อ าเภอบางบาล มโีรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสรา้ง
รถยนตท์หาร เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 

ซ)  อ าเภอบางปะอนิ มจีงัหวดัทหารบกสระบุร ีเป็นหน่วยงาน
ภาคเีครอืขา่ย   

ฌ)  อ าเภอผกัไห่ มกีองพนัทหารมา้ที ่20 รกัษาพระองค ์เป็น
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย        

ญ)  อ าเภอเสนา มกีองพนัทหารมา้ที่ 27 รกัษาพระองค์ เป็น
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย        

ฎ)  อ าเภอลาดบวัหลวง มกีองพนัทหารม้าที่ 27 รกัษาพระองค ์
เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย   

ฏ)  อ า เภอวัง น้อย  มีศูนย์ ต่ อสู้ ป้ องกันภัยทางอากาศ 
กองทพับกที ่1 (ศปภอ.ทบ.1) ประจ าพืน้ทีภ่าคกลาง เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย    
       

ฐ)  อ าเภออุทยั มศีูนยต่์อสูป้้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก
ที ่1 (ศปภอ.ทบ.1) ประจ าพืน้ทีภ่าคกลาง เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย   
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ฑ)  อ าเภอบางซ้าย มีกองพันทหารม้าที่ 20 รกัษาพระองค ์
เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย  

ฒ)  อ าเภอมหาราช มีกองพันทหารม้าที่ 23 รกัษาพระองค ์
เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 

น)  อ าเภอบ้านแพรก มกีองพนัทหารม้าที่ 23 รกัษาพระองค ์
เป็นหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย               

2) การออกแบบจดัโครงสรา้งองคก์รปฏบิตั ิหน้าที่ และขดีความสามารถ/
บรหิารทรพัยากรในการปฏบิตัิภารกิจที่ได้รบัมอบหมายในการบรหิารจดัการเหตุการณ์อุทก
พบิตัภิยั 

จากการศกึษาเอกสารค าสัง่ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ/ศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดั พบว่าในการออกแบบการจดัโครงสรา้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 
ซึง่เป็นองค์กรการปฏบิตัิที่เป็นทางการในการบรหิารจดัการเหตุการณ์อุทกภยัทัง้ระดบัทอ้งถิน่ 
อ าเภอ จงัหวดั นัน้เป็นการออกแบบโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ (Functional) ซึ่งในแต่ละ
หน้าที่จะมกีารมอบหมายหน่วยผู้ปฏบิตัติามหน้าที่รบัผดิชอบที่ต้องปฏบิตัิในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน อาท ิฝ่ายปฏบิตัิการ ฝ่ายรบับรจิาค ฝ่ายแจ้งเตือนและรายงานเหตุด่วน เป็นต้น ซึ่ง
หน่วยภาคเีครอืข่ายที่เขา้มาร่วมในการปฏบิตัติามภารกจิดงักล่าวจะเป็นหน่วยงานที่มพีนัธกจิ
เกี่ยวขอ้งหรอืสอดคลอ้งกบัหน้าที่นัน้ๆ เป็นส าคญั หรอืมขีดีความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิ
ดงักล่าวได ้เช่น กรณีหน่วยงานมพีนัธกจิสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งหน้าทีข่ององคก์รปฏบิตั ิอาท ิ
ฝา่ยปฏบิตักิารมสี านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเขา้มาร่วมภาคเีครอืข่ายโดยรบัผดิชอบภารกจิการ
ปฏบิตักิารในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข แขวงการทางอยุธยาเขา้มาร่วมเป็นหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายโดยมภีารกิจในการด ารงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสญัจรได้ในภาวะฉุกเฉิน กอง
ก ากบัการต ารวจภูธรจงัหวดั เขา้มาร่วมในหน่วยงานภาคโีดยรบัผดิชอบภารกจิการรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ยและการจราจรเป็นตน้  

ส าหรบักรณีที่หน่วยงานมขีดีความสามารถในการปฏบิตัพิบว่า มกีาร
มอบหมายภารกิจเฉพาะให้หน่วยงานภาคี/เครอืข่าย ไปปฏบิตัิเนื่องจากพจิารณาเห็นว่าเป็น
หน่วยงานหรอืเป็นบุคลากรที่มศีักยภาพและขดีความสามารถในการด าเนินการได้โดยมไิด้
พิจารณาพนัธกิจของหน่วยงานนัน้ อาทิ การมอบหมายภารกิจมิสเตอร์อ าเภอให้บุคลากร
รบัผดิชอบส ารวจตดิตามขอ้มลูสถานการณ์ การใหค้วามช่วยเหลอืเป็นรายอ าเภอ เช่น ธนารกัษ์
พืน้ทีพ่ระนครศรอียธุยารบัผดิชอบอ าเภอนครหลวง การคา้ภายในจงัหวดัรบัผดิชอบอ าเภออุทยั 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบิตัพิบว่าขอ้มูลพื้นฐานในด้านต่างๆ มาจากบุคลากรศูนยอ์ านวยการ
เฉพาะกจิฯ ในระดบัพื้นที่เป็นส าคญัไม่ว่าจะเป็นนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบล หรอืแมก้ระทัง่ผูน้ าชุมชนในพืน้ที่ 
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3)  สถานการณ์ และการประเมนิสถานการณ์ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ
ทราบว่านอกเหนือจาก หลกัการบรหิารจดัการเหตุการณ์ในแต่ละระดบัความรุนแรงของภยัและ
แผนทีเ่กี่ยวขอ้ง และการออกแบบโครงสรา้งองคก์รปฏบิตัิตามหน้าที ่พนัธกจิและขดีความสามารถ
ของหน่วยงานแล้ว สถานการณ์เฉพาะที่เกดิขึ้นในเหตุการณ์อุทกพภิยัยงัเป็นตวัก าหนด หรอื
เป็นปจัจยัส าคญัในการพจิารณาคดัเลอืกหน่วยงานเข้ามาเป็นสมาชกิในเครอืข่ายเพื่อบรหิาร
จดัการเหตุการณ์ด้วย อาท ิข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ สุรชยั (นามสมมติ, 2557: การ
สมัภาษณ์) ในอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 เกดิสถานการณ์เหตุการณ์รัว่ไหลของสารเคมทีีเ่กดิขึน้
แทรกซ้อน ท าให้อุตสาหรรมจงัหวดัจ าเป็นต้องประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาร่วม
ปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้  ในทางปฏิบัติผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีการตัง้ทีมปฏิบัติการส่วนหน้าซึ่งเป็นโครงสร้างหน่วยปฏิบัติการที่
รบัผดิชอบเขา้ไปดูหน้างานเพื่อกลบัมาวางแผนในภาพรวมอกีด้วยซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลจาก
การสมัภาษณ์รณชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ที่ยกตวัอย่างว่า “เรื่องบ่อขยะ มนัมี
ทมีงานอีกทีมที่ลงไปปฏบิตัิงานใกล้ชิดกับเหตุการณ์ ลงไปพื้นที่ไปแก้ไขปญัหา และเมื่อจบ
เหตุการณ์ทมีงานดงักล่าวกย็บุไป”  

ส าหรับแนวการบริหารการท างานของหน่วยงาน /ภาคีเครือข่าย 
ดงักล่าวนัน้ใชก้ารมอบหมายภารกจิหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของบทบาทหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบตามกฎหมายของหน่วยงานเป็นส าคญั ทัง้นี้ โดยค านึงถงึศกัยภาพหรอืขดีความสามารถ
ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะบุคคล หรอืหน่วยงานด้วย อย่างไรก็ตาม อุดม (นามสมมติ, 2557: การ
สมัภาษณ์) ใหค้วามเหน็ว่า  

 
การมอบหมายภารกจิใหแ้ก่หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในการปฏบิตังิานไม่ว่าจะ
เป็นไปตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม เป็นการบริหารการท างาน
สมาชกิของเครอืข่ายในแง่ของการสรา้งคุณค่าในการท างาน กล่าวคอืเป็นการ
ให้ความส าคญั ตลอดจนให้เกียรตใินบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน/ภาคี
เครือข่ายอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการท างานร่วมกันให้
เกดิขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ และราบรืน่ 

  
ซึง่สอดคลอ้งกบัการใหค้วามเหน็ของ ธนวฒัน์ (นามสมมต,ิ 2557: การ

สมัภาษณ์) ทีก่ล่าวไวเ้ช่นกนัว่า “ทุกคนส าคญัหมด แมแ้ต่หน่วยสนับสนุนกต็้องใหค้วามส าคญั
ทุกหน่วยงานที่เป็นคณะท างาน หากไม่ให้ความส าคญัก็ไม่อยากเข้ามามสี่วนร่วม” และเจตน์ 
(นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ที่พูดว่า “ทุกหน่วยงานมคีวามส าคญัเท่าเทยีมกนัหมด
เหมอืนเฟืองจกัร”  ขณะเดยีวกนั การให้และสนับสนุนขอ้มลูทีจ่ าเป็น ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูทีส่ าคญัระหว่างส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัในการประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องและใกลช้ดิ เป็นแนวทางการบรหิารจดัการหน่วยงาน/องคก์รภายในเครอืขา่ยดว้ย  
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นอกจากนี้ เมือ่สมัภาษณ์เชงิลกึถงึความจ าเป็นในการพฒันาทกัษะและ
สมรรถนะร่วมกนัของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
เพื่อให้การประสานการปฏบิตังิานร่วมกนัเป็นไปอย่างราบรื่น และมปีระสทิธภิาพ พบว่าหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายส่วนใหญ่เล็งเห็นความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ร่วมกันในเรื่องต่างๆ โดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้มีการจดัฝึกอบรมให้
บุคลากรขององคก์าร/ภาคเีครอืขา่ยในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการภยัพบิตัใินหลายๆ ดา้น มา
โดยตลอด ทัง้ที่เป็นผู้ด าเนินการจดัฝึกอบรมเอง หรอืเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ
วทิยากร อาท ิการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน การฝึกอบรมชุมชนด้านการ
จดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัโิดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน และการฝึกอบรมด้านการบญัชาการ
เหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่จงัหวดัพระนครศรอียุธยาไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นจงัหวดัน าร่องในเรื่อง
การบญัชาการเหตุการณ์ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างประเทศไทย (โดย
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) และประเทศสหรฐัอเมรกิา จงัหวดัจงึได้รบัการสนับสนุน
งบประมาณจากทัง้ส่วนกลาง (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) และงบประมาณของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเพื่อสนับสนุนกจิกรรมในการฝึกอบรมบุคลากรให้หน่วยงานภาคเีครอืข่ายด้วย และ
นอกจากการฝึกอบรมแลว้ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึยงัพบความเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่าการ
ฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นวธิกีารทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย ซึ่งกนัและกนั ทัง้องค์ความรู้และบทบาทภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน ตลอดจนแนวทางการท างานร่วมกนั อย่างไรกต็าม เมื่อสอบถามถงึการฝึกซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีผ่่านมาพบขอ้เทจ็จรงิว่าโดยปกตสิ านักงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัจะจดัใหม้กีารฝึกซอ้มแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามประเภทของ
ความเสี่ยงภยั ทัง้ในระดบัจงัหวดัและอ าเภอเป็นประจ าทุกปีตามขอ้สัง่การของกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั แต่มขีอ้สงัเกตทีส่ าคญัว่าทีผ่่านก่อนเกดิเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยั จงัหวดัไม่
เคยจดัใหม้ฝึีกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในภยัประเภทอุทกภยัเลย ส่วนใหญ่จะ
ฝึกซ้อมสถานการณ์สมมตภิยัที่เกดิจากสารเคมแีละวตัถุอนัตรายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีอุ่ตสาหกรรมและมคีวามเสีย่งในดา้นสารเคมเีป็น
ส าคญั 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ควรพฒันาทกัษะและสมรรถนะและขดีความสามารถ
ของหน่วยงานสมาชกิในเครอืขา่ย พบว่ามอียูด่ว้ยกนั 3 ประเดน็กล่าวคอื 

1)   การประสานและบูรณาการแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยร่วมกันโดยใช้วิธีการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การฝึกซ้อมภาคสนาม (Field 
Training Exercise: FTX) การฝึกซอ้มแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) เพื่อแลกเปลีย่น
เรยีนรูข้อ้มลูระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยดว้ยกนัทัง้องคค์วามรู้ และบทบาทภารกจิของแต่ละ
หน่วยงาน ตลอดจนแนวทางการท างานร่วมกนั รวมถึงเป็นโอกาสในการสรา้งความคุ้นเคย
ระหว่างเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิ
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2)  ทักษะและสมรรถนะตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยได้
ยกตวัอย่าง การฝึกอบรมการใช้เครื่องมอื วสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตัิงานแก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
โดยใหเ้หตุผลว่าบ่อยครัง้ทีห่น่วยงานภาคเีครอืข่ายได้รบับรจิาคเครื่องมอืวสัดุอุปกรณ์มาแต่ไม่มี
ขดีความสามารถหรอืทกัษะในการใชง้านอย่างถูกต้อง อาท ิเช่นเจตน์ (นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) ไดใ้หข้อ้มลูในเรือ่งของความจ าเป็นในการฝึกอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวว่า “บางที
ไดร้บัการบรจิาคเรอืมา เราต้องมาหาคนขบัเป็น บางทบีางหน่วยงานใหเ้รอืเราต้องเอาทหารมา
ฝึกหดัขบัเรอืหางยาว หรอืแมแ้ต่หน่วยเหนือทีใ่หเ้รามาตอ้งกต็อ้งมาหาบุคลากรทีใ่ชง้านเป็น” 

3)  ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการระบบบญัชาการเหตุการณ์ เพื่อให้
การปฏบิตัิของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และส่งผลให้การปฏบิตัิงาน
เป็นไปอยา่งบรรลุวตัถุประสงค ์และคุม้ค่า    

นอกจากนี้  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวยงัพบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ก าหนดเนื้อหาการฝึกอบรมว่าควรแตกต่างกนัไปในแต่ละระดบัและภารกจิหน้าที ่อาท ิบุคลากร
ดา้นการปฏบิตักิาร (Operation) ควรเน้นการอบรมภาคสนาม และต้องมคีวามเขา้ใจภารกจิของ
หน่วยอื่นที่ปฏิบตัิงานในภาคสนามด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมุมมองเดียวกัน ซึ่งก็คือ
การบรูณาการแผนการปฏบิตั ิเป็นตน้   

กล่าวโดยสรุป ในส่วนของการคดัเลอืกและบรหิารสมาชกิเครอืข่ายในการจดัการ
อุทกพบิตัภิยั ในปี พ.ศ. 2554 นัน้การพจิารณาคดัเลอืกหน่วยงานเขา้เป็นภาคสีมาชกิเครอืข่าย
ในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัขึน้อยู่ปจัจยัหลกั 3 ประการกล่าวคอื กรอบและหลกัการ
จดัการภยัพบิตั ิแผนที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2553-2557 
และแผนบรรเทาสาธารณภยักระทรวงกลาโหม การออกแบบโครงสรา้งองคก์รปฏบิตัติามโครงสรา้ง
หน้าที่ และภารกิจที่ต้องด าเนินการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนสถานการณ์ และการประเมิน
สถานการณ์ที่เกดิขึน้ในแต่ละเหตุการณ์ ส าหรบัแนวทางการบรหิารเครอืข่ายพบว่า ด าเนินการ
ผ่านการมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรบัผิดชอบให้ปฏิบัติตามที่ได้รบัมอบหมายจากศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจฯ ประกอบกบัการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏบิตัิงาน นอกจากนี้ ในการ
พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถรว่มกนัของทัง้หน่วยงานบูรณาการเครอืข่าย และหน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายมคีวามจ าเป็นยิง่โดยควรพฒันาดว้ยวธิกีารฝึกอบรม และการฝึกซ้อมแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และความเขา้ใจบทบาทภารกจิของกนั 
และกนัซึง่จะส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการท างานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

4.2.1.7  ค่านิยมและวฒัธรรมรว่มของเครอืขา่ย  
ในการศกึษาค่านิยมและวฒันธรรมร่วมของภาคเีครอืข่าย หมายถงึค่านิยมและ

วฒันธรรมที่หน่วยงานภาคีเครอืข่ายยดึถือร่วมกัน ซึ่ง เป็นแบบแผน บรรทดัฐาน ความเชื่อ
อุดมการณ์ ความเขา้ใจของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายร่วมกนัในการบรหิารจดัการอุทกพบิตัภิยั 
ทัง้นี้ จากการสบืค้นขอ้มูลที่เป็นเอกสาร และการสมัภาษณ์เชงิลกึในพื้นที่วจิยั ไม่พบค่านิยม
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และวฒัธรรมร่วมของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เป็นลายลกัษณ์อักษร แต่ปรากฏให้เห็นการ
ด าเนินการ/การปฏบิตัิ ตลอดจนพฤติกรรมของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายบางส่วน ซึ่งสะท้อน
ค่านิยมและวฒัธรรมรว่มของหน่วยงานภาคใีนการจดัการภาวะฉุกเฉิน กล่าวคอื 

1) ความครอบคลุม (Comprehensive) ในมติต่ิางๆ ประกอบดว้ย 
(1) ทุกประเภทภยั (All Harzard) จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูล

ส าคญัพบว่าอุทกพบิตัิภยัที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2554 นัน้ นอกเหนือจากเหตุอุทกภยัแล้วยงัมี
เหตุการณ์เฉพาะเกดิขึน้ซอ้นกบัอุทกภยัซึง่เป็นเหตุการณ์หลกัดว้ย เช่น สารเคมรีัว่ไหลจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ดงันัน้ จะพบการด าเนินการของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวดัให้ความส าคญั
กบัเหตุการณ์ดงักล่าวโดยได้มอบหมายส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัรบัผดิชอบประสานการ
ปฏบิตัิร่วมกบัโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดเหตุ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนกลางเพื่อ
สนบัสนุนการตรวจสอบเหตุทีเ่กดิขึน้ เป็นตน้ 

(2)  ทุกระยะของการเกดิภยั (All Phases) จากการสบืคน้เอกสาร
พบว่า หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายให้ความส าคญักบัการจดัการอุทกภยัอนัเป็นภยัประจ าถิน่ของ
จงัหวดัในทุกระยะของการเกดิภยัตัง้แต่ก่อนเกดิภยั มกีารตัง้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิฯ และ
คณะท างานเพื่อก าหนดมาตรการเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ รวมทัง้มกีารทบทวนแผน การ
จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ และข้อมูลพื้นฐานส าหรบัการปฏิบัติงาน ขณะเกิดภยั มกีารบริหาร
ทรพัยากรเพื่อการตอบโตก้บัเหตุการณ์ ขณะทีภ่ายหลงัการเกดิอุทกพบิตัภิยันโยบายมุ่งเน้นการ
ฟ้ืนฟูและจดัท าแผนการฟ้ืนฟูระยะยาวในด้านต่างๆ รวมทัง้มกีารจดัประชุมเพื่อถอดบทเรยีน
เพื่อรบัทราบปญัหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน อันจะน ามาสู่กระบวนการปรบัแก้ไขปญัหาที่
เกดิขึน้จากการท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยรว่มกนั อยา่งไรกต็าม การน าแผน มาตรการ 
แนวทางไปปฏบิตั ิตลอดจนการประเมนิผลผ่านการถอดบทเรยีนดงักล่าวในขอ้เทจ็จรงิยงัคงมี
ขอ้จ ากดัอนัเกดิจากสภาพปญัหาดา้นต่างๆ หลายประการซึง่จะมกีารน าเสนอเป็นล าดบัไป 

(3)  ทุกผลกระทบ (All Impacts) พบว่าในการจดัการอุทกพบิตัภิยั
ปี พ.ศ. 2554 ในพืน้ทีศ่กึษาวจิยั นัน้ให้ความส าคญักบัการวเิคราะห์ผลกระทบที่เกดิขึน้กบัทุก
ภาคส่วน โดยจะพบว่าในการก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการด าเนินงานให้ความส าคญักับ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้หลายด้าน และมกีารจดัล าดบัของความส าคญัก่อนหลงั แต่อย่างไรกต็าม 
จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรถูกจัดอยู่ใน
ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้     

(4)  ทุกภาคส่วน (All Stakeholders) เนื่องจากสถานการณ์อุทก
พบิตัิภยัส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดงันัน้ การขบัเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน/ภาคี
เครอืข่าย จงึเกดิกระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั เอกชน ท้องถิน่ องคก์ารไม่
แสวงหาก าไร/องค์การสาธารณกุศล และภาคประชาสงัคม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิพบ
ขอ้เทจ็จรงิว่าในสถานการณ์อุทกพบิตัภิยั ปี พ.ศ. 2554 การมสี่วนร่วมในจดัการอุทกพบิตัภิยั
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มไิด้เกิดขึ้นเฉพาะเครอืข่ายที่เป็นทางการในรูปองค์กรปฏบิตัขิองอ าเภอ ท้องถิน่ และจงัหวดั
เท่านัน้ แต่พบว่ายงัมหีน่วยงาน/องค์การเครอืข่าย และภาคประชาสงัคมอื่นทัง้ภายใน และ
ภายนอกจงัหวดัเขา้มามบีทบาทในการจดัการภยัพบิตัอิย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลทางบวกทัง้แง่
ของประสทิธภิาพในการบรหิารการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั และในแง่ทางลบในการบรหิารขอ้มูล
ในการจดัการเหตุการณ์ในภาพรวมของจงัหวดัอนัจะไดน้ าเสนอต่อไป 

2) การจัดการเชิงรุก (Progressive) จากข้อมูลเอกสาร และการ
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัพบว่าหน่วยงานภาคเีครอืข่ายใหค้วามส าคญักบัการจดัการเชงิรุกใน
สถานการณ์อุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 โดยด าเนินการตัง้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิล่วงหน้า 
และได้ก าหนดมาตรการในการเตรยีมความพรอ้มและลดผลกระทบล่วงหน้าที่อาจเกดิขึ้นจาก
อุทกภยั 2 เดอืนก่อนทีจ่ะเริม่เปิดสถานการณ์ภยัในวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2554   

3) ความเสีย่งเป็นตวัขบัเคลื่อนการจดัการ (Risk Driven) พบว่า 
(1) ความตื่นตวั (Alert) โดยผู้ให้ขอ้มูลส าคญักล่าวว่า หน่วยงาน/

ภาคเีครอืข่ายตามโครงสรา้งองคก์รปฏบิตัศิูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ส่วนใหญ่จะมบีรรทดัฐาน
ในการท างานร่วมกนัคอืมคีวามตื่นตวัในการท างานในภาวะฉุกเฉินโดยให้ความส าคญั และให้
ความสนใจกบัสิง่ที่เกิดขึ้นรอบตวั โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยทหารที่มกีารก าหนดระดบัความ
พรอ้มในการปฏบิตักิารเป็นระยะสอดคล้องกบัล าดบัของการเกดิเหตุการณ์สาธารณภยัดงัเช่น 
รณชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ใหข้อ้มลูโดยกล่าวว่า  
 

องคก์รทหารมนัตื่นตวัอยูแ่ลว้ หมายความว่าจะมขีัน้ตอนการปฏบิตั ิเช่น ถ้าน ้า
ท่วมจะมกีารเตรยีมพรอ้ม 30 เปอรเ์ซน็ต์ คอืต้องมกีารมอบหมายบุคลากรเฝ้า
สถานการณ์ เมื่อสถานการณ์เพิม่ขึน้ 50 หรอื 70 เปอรเ์ซน็ต์กจ็ะมกีองรอ้ย
บรรเทาสาธารณภยัเขา้มาประจ าอยู่ทีห่น่วย ถ้า 100 เปอรเ์ซน็ต์จะมานอนที่
หน่วยรอรบัค าสัง่ใหอ้อกไปปฏบิตัเิลย 

 
(2)  ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้มีความ

ตระหนกัในการเตรยีมความพรอ้ม ในส่วนน้ี อุดม (นามสมมต)ิ ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัไดก้ล่าวไวอ้ย่าง
ชดัเจนว่า “เราตอ้งไมน่ าความเสีย่งไปสู่วกิฤต”ิ กล่าวคอืตอ้งมกีารเตรยีมการ เตรยีมความพรอ้ม 
มแีผน และมกีารฝึกซ้อมแผน ทัง้นี้ ตัวอย่างการด าเนินการที่สะท้อนให้เห็นวฒันธรรมที่ให้
ความส าคญักบัความเสี่ยงเพื่อเป็นตวัขบัเคลื่อนการท างานของภาคเีครอืข่ายการจดัการอุทก
พบิตัภิยัของจงัหวดั อาท ิขอ้สัง่การของศูนยใ์หม้กีารรายงานสถานการณ์น ้าในพืน้ทีทุ่ก 4 ชม. 
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ความเสี่ยง ขอ้สัง่การให้จดัท า
ขอ้มลูประตูระบายน ้าในพืน้ที ่ตลอดจนคลองในระบบชลประทานในพืน้ที ่และขอ้มลูพืน้ทีท่ีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากน ้าท่วมโดยให้แบ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบมากที่สุด มาก น้อย เพื่อรองรบั
สถานการณ์การระบายน ้า เป็นตน้    
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4) การบูรณาการ (Integrated) ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัมคีวามเหน็เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัว่าปญัหาอุทกภยัเป็นปญัหาทีต่้องอาศยัทุกฝ่ายในการท างานร่วมกนัด้วยความ
รว่มมอืโดยการบรูณาการการท างานรว่มกนัของทุกฝ่าย โดยจากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั
พบว่าการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัมกีารปฏบิตังิานร่วมกนัทัง้หน่วยในบงัคบับญัชาและ
หน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยผ่านการท างานรว่มกนัของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิซึง่เหมอืนช่องทาง
ส าคญัในการบรหิารจดัการเหตุการณ์ร่วมกนั อย่างไรก็ตาม ค่านิยมในการบูรณาการอาจเป็น
เพยีงความเชื่อ หรอือุดมการณ์ในภาคทฤษฎ ีแต่ในการปฏบิตัจิรงิผูใ้หข้อ้มลูส าคญักล่าวว่า “ยงั
เป็นการบรูณาการทีไ่มส่มบรูณ์แบบ”    

5) ความร่วมมอื (Collaborative) จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่าใน
สถานการณ์อุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 อาศยัความร่วมมอืร่วมใจจากทุกฝ่ายดว้ยความสามคัคี
ในการทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชน และจดัการเหตุการณ์ใหผ้่านพน้ไปได ้การประสานงานกนัอย่าง
ไมเ่ป็นทางการในรปูแบบต่างๆ ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานรว่มกนั เช่นการโทรศพัทข์อขอ้มลู
และให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการท างานระหว่างหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย
ดว้ยกนั การขอรบัการสนบัสนุน/ยมืใชท้รพัยากรในการปฏบิตังิานอย่างไม่เป็นทางการ ขณะเดยีวกนั
มผีูใ้หข้อ้มลูส าคญักล่าวว่าสถานการณ์อุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอือย่าง
ใกลช้ดิระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยดงักล่าวซึง่สอดคลอ้งกบัทีสุ่รชยั (นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) ได้กล่าวไว้ว่า “สถานการณ์มนับงัคบั เราขอความร่วมมอืใครเขาก็ให้หมดเต็มใจ
ช่วยเหลอื มหีรอืไมม่หีน่วยงานนัน้เขากจ็ะต่อหรอืจะประสานงานใหก่้อน”    

6) การประสานงาน (Coordinative) จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า
การประสานงานเป็นหวัใจส าคญัของการท างานร่วมกนัของหน่วยงาน/ภาคีเครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะอย่างยิง่การประสานงานดา้นขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
ปฏบิตัิงานของแต่ละหน่วย อาท ิจงัหวดัประสานข้อมูลจ านวนศูนย์พกัพงิ พกิดัของศูนย์พกัพิง 
จ านวนคนในศูนยพ์กัพงิ เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผนการส่งก าลงับ ารุงใหอ้ าเภอไปบรหิารจดัการ
ต่อไป เป็นต้น อย่างไรกต็าม จากขอ้มูลภาคสนามพบว่ารูปแบบของการประสานงานในขณะเกดิ
สถานการณ์เป็นการประสานงานกนัในรปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการเป็นหลกั โดยผูใ้หข้อ้มลูส าคญัให้
ขอ้มลูเป็นไปในทางเดยีวกนัว่าการประสานงานแบบไมเ่ป็นทางการนัน้ เกดิขึน้มาจากความสนิท
สนมคุ้นเคยกันมาก่อนเป็นส าคัญ แต่ทัง้นี้ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญบางท่านเห็นว่าสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ทีร่นุแรงกเ็ป็นมลูเหตุส าคญัทีต่้องมรีปูแบบการประสานงานกนัอย่างไม่เป็นทางการ
ซึง่จะส่งผลต่อเนื่องถงึความสมัพนัธ ์หรอืสมัพนัธภาพในภายหลงัจบสถานการณ์ดว้ย กล่าวคอืมี
ประสานงานในเหตุการณ์อุทกพิบตัิภยัครัง้นี้กันบ่อยครัง้จนมคีวามสนิทสนมกันในที่สุด  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากรณชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “เราประชุมกนั
ทุกวนัเชา้ กลางวนั เยน็ เจอกนัทุกวนักเ็ลยสนิทกนัไปโดยปรยิาย”    
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7) ความยดืหยุ่น (Flexibility) จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายภายใต้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ และศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าทีส่ะท้อนใหเ้หน็ความยดืหยุ่นในการท างานโดยเฉพาะการปรบักลยุทธ ์หรอื
ก าหนดแนวทาง ตลอดจนวธิกีารท างาน อาท ิศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จะมกีารประชุมเพื่อ
รบัทราบขอ้มลู รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนปญัหาอุปสรรคในการท างานของหน่วยงาน/
ภาคเีครอืข่ายเป็นประจ าทุกวนัอย่างน้อยวนัละ 3 ครัง้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงระยะเวลาที่
สถานการณ์เขา้สู่ภาวะวกิฤต ิการประชุมดงักล่าวมวีตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อปรบักลยุทธ์ในการ
ท างานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวนิาท ีขณะเดยีวกนัก็เป็นช่องทางในการแก้ไข
ปญัหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ดงันัน้ ความยดืหยุ่นในการปรบัแนวทาง/ยุทธวธิกีารท างานของ
หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกภยัจงึมคีวามส าคญั โดยวนิัย (นามสมมติ, 2557: 
การสมัภาษณ์) ไดห้ยบิยกตวัอย่างการบรหิารทรพัยากรภายใต้ขอ้จ ากดัโดยกล่าวว่า “จ านวน
ยานพาหนะในการขนส่งเพยีง 8 คนัและก าลงัพลทีม่อียู่อย่างจ ากดั แต่จ าเป็นต้องจดัส่งก าลงั
บ ารุงทัง้อาหาร ถุงยงัชพี ฯลฯ ใหอ้ าเภอทัง้ 16 อ าเภอ จงึต้องวางแผนปรบัยุทธวธิใีนการจดัส่ง
ก าลงับ ารงุใหอ้ าเภอเป็นวนัละ 2 อ าเภอ คอือ าเภอหนึ่งๆ จะไดร้บัการส่งก าลงับ ารุงเพยีง 1 ครัง้
ต่อสปัดาห ์อ าเภอในฐานะผูป้ฏบิตัใินพืน้ทีก่ต็อ้งประสานงานรว่มกนักบัหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย
เพื่อขอข้อมูลปรมิาณการส่งก าลังบ ารุงให้เพียงพอกับความต้องการภายใน 1 อาทิตย์” 
นอกจากนี้ วนิัย (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ยงัไดก้ล่าวถงึ การปรบัแนวทางการบรหิาร
จดัการสิง่ของบรจิาคทีเ่ขา้มาในพืน้ทีเ่พื่อประหยดัเวลาและทรพัยากรว่า  

 
ถ้าผูท้ีจ่ะบรจิาคสิง่ของหากมาโดยยานพาหนะทีส่ามารถเขา้ถงึพืน้ทีป่ระสบภยั
ได้ เช่น รถยกสูง ก็จะให้เดนิทางไปส่งก าลงับ ารุงพรอ้มเจ้าหน้าที่ของจงัหวดั
เลย จะได้ลดภาระและก าลงัเจ้าหน้าที่ในการขนถ่ายสิ่งของบรจิาคขึ้นและลง
จากรถ แลว้จงัหวดัเองกก็ าหนดเวลาออกเดนิทางไปส่งก าลงับ ารุงไวอ้ยู่แลว้ทุกวนั 
เวลา 10.00 นาฬกิา” เป็นตน้      

 
8) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) จากการศึกษาแนวทางการ

ปฏบิตัิและด าเนินงานในการจดัการอุทกพบิตัิภยัที่เกิดขึ้นในจงัหวดัทัง้จากเอกสาร รายงาน 
ตลอดจนการสมัภาษณ์เชงิลกึพบแง่มุมค่านิยมและวฒันธรรมร่วมในการท างานทีส่ะท้อนความ
เป็นมอือาชพีตามแนวคดิการจดัการภาวะฉุกเฉินดว้ยกนั 2 ประการ กล่าวคอื  

(1)  ประการแรกล าดบัความส าคญัของวตัถุประสงค์ในการจดัการ
อุทกพิบตัิภัย ซึ่งพบว่าในการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน/ภาคีเครอืข่ายให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภยัของชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้มตามล าดบั ทัง้นี้ ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัใหข้อ้มลูเป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนัว่ายุทธศาสตร ์  การท างานของจงัหวดัมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลอืชวีติและ
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บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภยัเป็นล าดบัแรก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สมัภาษณ์สมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “การบรรเทาสาธารณภยัมนัต้อง
ให้ความส าคญักบัการรกัษาชวีติก่อน ทรพัยส์นิเป็นเรื่องรอง” นอกจากนี้ สมพร (นามสมมต,ิ 
2557: การสมัภาษณ์) ยงัไดเ้ปรยีบเทยีบการจดัล าดบัความส าคญัในการแก้ไขปญัหาอุทกพบิตัิ
ภยัของจงัหวดัว่า “ทศิทางการท างานจะเหน็ว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเยยีวยา และช่วยเหลอื
ประชาชนมากกว่าทางภาคอุตสาหกรรม...เขามองภาคประชาชนมากกว่าคืออ่อนแอกว่า
ภาคอุตสาหกรรม”  

(2)  ประการที่สอง แนวทางการบรหิารจดัการตัง้อยู่บนพื้นฐาน
ของศาสตรอ์งค์ความรู ้และประสบการณ์ ซึง่จะเหน็ว่าในการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนว
ทางการด าเนินการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ผ่านการวิเคราะห์จากองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทีเ่ขา้มารว่มปฏบิตังิานในศูนย ์

(3)  ประการที่สามหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย ด าเนินการตามแผน
หรอืแนวทาง ทีก่ าหนดจากศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ อยา่งเครง่ครดั     

นอกเหนือจากค่านิยมและวฒันธรรมรว่มของภาคเีครอืขา่ยดงักล่าวแลว้ จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึยงัพบค่านิยมส่วนบุคคล และวฒันธรรมการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน/
ภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการผลักดันให้เกิดค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมร่วม
ดงักล่าวซึง่รวบรวมสรปุไดด้งันี้  

1)  จติสาธารณะ และจิตอาสา ผู้ให้ข้อมูลส าคญัให้ความเห็นเป็นไป
ในทางเดยีวกนัว่าจติอาสา/จติสาธารณะเป็นพื้นฐานส าคญัในการผลกัดนัให้บุคลากรทัง้ในและ
นอกเครอืขา่ยเขา้มาท างานรว่มกนั  

2)  จรงิใจ และเสยีสละ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็จากการทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจ
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนแม้แต่จะเป็นเวลานอกราชการ ขณะเดียวกันจะพบว่า
เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาซึ่งในข้อเท็จจรงิ
บุคคลเหล่านัน้ ล้วนเป็นผู้ประสบภยัเช่นกนั ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมูลจากผู้ปฏบิตัิในพื้นที่เช่น 
มยรุา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ทีใ่หข้อ้มลูว่า “พอ อบต. ประกาศของความช่วยเหลอื 
สนับสนุนทุกคนในหมู่บ้านก็มาช่วยเหลอืกนัเต็มที่” ขณะที่บางส่วนเป็นคนพื้นเพจงัหวดัอื่นแต่
ปฏบิตังิานในจงัหวดั ซึง่ต่างเสยีสละและมจีติใจทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบภยั มเีพยีงส่วน
น้อยทีป่ฏเิสธการท างานในภาวะวกิฤต ิซึง่ในทางปฏบิตักิไ็ดม้กีารก าหนดมาตรการภาคบงัคบัใน
การสัง่การบุคลากรในการปฏบิตังิานอย่างเขม้งวด และชดัเจนด้วย อาท ิค าสัง่เจา้หน้าทีอ่ยู่เวร
ประจ าต่างๆ รวมทัง้มาตรการในการลงโทษผูล้ะเวน้การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย     

3)  ท างานแข่งกบัเวลา ชดิชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ให้
ขอ้มูลว่า “หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในการจดัการภยัในภาวะฉุกเฉินจะตระหนักถงึการท างาน
ต้องแข่งกับเวลา คือต้องกระตือรือร้นในการตอบสนองการปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ” ซึ่ง
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สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากรตันา (นามสมมต)ิ ทีก่ล่าวว่า “ค่านิยมและวฒันธรรมการท างานในภาวะ
ฉุกเฉินการจดัการตอ้งเรว็ ตอ้งแกไ้ขปญัหาใหร้วดเรว็”  

4)  มวีนิัย จติส านึก และความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่สะทอ้นใหเ้หน็จาก
บุคลากรในหน่วยงานภาคเีครอืข่ายยงัคงยนืหยดัปฏบิตัิหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลอืประชาชน
โดยตระหนักถึงหน้าที่ความรบัผดิชอบของหน่วยงาน ถงึแมท้ัง้ตนเองและหน่วยงานจะอยู่ใน
สถานะของผูป้ระสบภยัดว้ยเช่นกนั  

5)  มเีป้าหมายร่วมของการท างานดว้ยความสามคัคโีดยมุ่งเน้นการให้
ความช่วยเหลอืประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และเป็นธรรม   

6)  ปฏบิตัิตามยุทธศาสตร์ ยุทธวิธ ีวตัถุประสงค์ ตลอดจนแผนและ
แนวทางทีก่ าหนดรว่มกนั กล่าวคอืยดึวตัถุประสงคใ์นการท างานเป็นหลกั 

7)  ท างานร่วมกนัแบบพี่แบบน้องบนพืน้ฐานของความไว้วางใจซึง่กนั
และกนั 

4.2.1.8  การสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 
ในการศกึษาการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในการจดัการ

อุทกพบิตัิภยัปี พ.ศ. 2554 จากการสมัภาษณ์ข้อมูลเชงิลกึเกี่ยวกบัความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
หน่วยงาน พบพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นซึง่ความไวเ้นื้อเชื่อใจระหว่างกนัซึง่ผลกัดนัใหเ้กดิการท างาน
เป็นทมีส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และราบรืน่ ประกอบดว้ย  

1)  เปิดใจแลกเปลีย่น และพูดตรงไปตรงมา จากการสอบถามผูใ้หข้อ้มลู
ส าคญัให้ขอ้มลูว่า หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายที่เขา้มาท างานร่วมกนัส่วนใหญ่มกีารสื่อสารขอ้มูล
ต่างๆ ระหว่างกนัอย่างตรงไปตรงมา ถงึแมจ้ะมแีนวทางการท างานและแนวคดิที่แตกต่างและ
ขดักันบ้างจนในบางครัง้ดูเหมอืนจะเป็นการขดัแย้งกัน อย่างไรก็ตาม การสื่อสารระหว่างกัน
ดงักล่าวตัง้อยู่บนพื้นฐานของการยอมรบัซึ่งเหตุและผลร่วมกนั ขณะเดยีวกนั พบว่าผู้ให้ขอ้มูล
ส าคญับางส่วนใหข้อ้มลูว่ามเีพยีงบางหน่วยงานเท่านัน้ทีใ่หข้อ้มลูไม่ชดัเจนครบถ้วน อาท ิพชิยั 
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2554 เป็นภยัทีข่ยายตวัเรว็มาก เราไม่
สามารถตัง้ตวัไดข้า่วสาร การคาดการณ์ การแจง้เหตุบางส่วนไม่ชดัเจน ท าใหก้ารบญัชาการผดิ
ทีผ่ดิทาง เช่น ขอ้มลูระดบัน ้า” เป็นตน้ 

2)  ยอมรบัในความสามารถ และขอ้จ ากดัของหน่วยงานอื่น รวมทัง้ให้
เกียรติซึ่งกันและกันทัง้ในอ านาจหน้าที่และความเห็นโดยการท างานแบบให้ความร่วมมือ 
ตลอดจนอภยัซึ่งกนัและกันในส่วนนี้พบว่าภายใต้สถานการณ์อุทกพบิตัิภยั หน่วยงาน/ภาคี
เครอืข่ายในพืน้ที่ต่างไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัซึ่งส่งผลต่อขดีความสามารถและศกัยภาพใน
การปฏบิตังิานไม่ว่าจะเป็นก าลงัคน และวสัดุอุปกรณ์ที่ได้รบัความเสยีหายจากเหตุการณ์ แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่าหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายยังคงขับเคลื่อนการท างานกันอย่างเต็ม
ความสามารถภายใต้ขอ้จ ากดัดงักล่าว และนอกจากขอ้จ ากดัในความเพยีงพอของทรพัยากร
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แลว้ ยงัพบว่าหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายยงัยอมรบัขอ้จ ากดัในความสามารถส่วนบุคคลอนัเป็นผล
มาจากปจัจยัดา้นประสบการณ์ โดยแสดงความเขา้อกเขา้ใจในเงื่อนไขและขอ้จ ากดัดงักล่าวโดย
ไมม่ตี าหนิตเิตยีนอกีดว้ย อาท ิสมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดก้ล่าวถงึขอ้จ ากดัใน
การใหค้วามช่วยเหลอืภาคอุตสาหกรรมไวว้่า “คนในภาคอุตสาหกรรมไม่ต าหนิ (Blaim) หรอืบ่น 
(Complain) หน่วยงานภาครฐัเลย เพราะเขา้ใจดวี่ามนัไม่มทีางทีเ่ขาจะมศีกัยภาพในการมาท า
ให้เราอยู่รอดปลอดภยัหรอืท าให้ดีขึ้นได้” ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากประสงค์ (นามสมมติ, 
2557: การสมัภาษณ์)ทีก่ล่าวถงึขอ้จ ากดัเชงิศกัยภาพของส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัจงัหวดัว่า “ส่วนนี้เราไม่ว่ากนั ปี พ.ศ. 2554 มนัเป็นเหตุการณ์ทีเ่กนิไปกว่าคาดคดิ ไม่โทษ
หน่วยงานไหน เพยีงแต่ ปภ.น่ายงัไมพ่รอ้มเท่าทีค่วร” 

3) ความโปร่งใสของข้อมูล และการปฏิบตัิ จากการสอบถามพบว่า 
ข้อมูลข่าวสารที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานของหน่วยงาน /ภาคีเครือข่ายให้
ความส าคญักบัความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดข้องขอ้มลู ทัง้นี้ นิภาดา (นามสมมต,ิ 
2557: การสมัภาษณ์) ไดก้ล่าวถงึภารกจิดา้นการประชาสมัพนัธซ์ึ่งต้องรบัผดิชอบกบัขอ้มลูที่
น าเสนอออกไปนัน้ว่า “ข้อมูลที่ออกไปต้องถูกต้อง โดยเรายดึแหล่งข่าวเป็นหลักเนื่องจาก
สามารถน าไปอา้งองิได ้ขอ้มลูต่างๆ จงึเปิดเผยไดต่้อสาธารณะ”  

4)   มคีวามรบัผดิชอบต่อภารกจิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย และสื่อสาร
ความคบืหน้าของภารกจิที่ปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง ชดัเจน และทัว่ถึงทุกหน่วยงานที่เขา้ร่วมการ
ประชุม จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่าในหว้งเวลาทีส่ถานการณ์เขา้สู่ภาวะวกิฤต บ่อยครัง้ที่มี
การสัง่การ การประสานการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นทางการกล่าวคอืไม่มกีารสัง่การอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เช่น การสัง่การผ่านทางโทรศพัท์ จะพบว่าผู้รบัไปปฏบิตัิมคีวามรบัผดิชอบต่อ
ภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย และมกีารน าเสนอและแจง้ในที่ประชุมทราบ อาทิ การประสานทาง
โทรศพัท์สัง่การให้การช่วยเหลอื/กู้ยานพาหนะที่ออกไปปฏบิตังิาน และเกดิอุบตัิเหตุตกหล่ม 
เป็นตน้  

5)  มอบหมาย/วางใจในการปฏิบัติ หรือให้ร ับผิดชอบใช้ หรือดูแล
ทรพัยากร ตัวอย่างเช่น การขอยืมและอนุญาตให้ใช้ทรพัยากรอย่างไม่เป็นทางการโดยการ
ประสานงานและความสนิทสนมส่วนตวัระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายต่างๆ เช่น อ าเภอมหาราช
สนับสนุนอ าเภอบ้านแพรกโดยรบัผดิชอบเป็นจุดรบั (Drop Point) และเก็บสิง่ของบรจิาคจาก
จงัหวดัชัว่คราว   

6)  ยอมรบัและเชื่อถือในข้อมูลที่ส่งผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็น
ทางการระหว่างกนั โดยผู้ให้ขอ้มูลส าคญัทุกคนยอมรบัว่าในสถานการณ์อุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ.
2554 การสื่อสารเพื่อการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานภาคีเครอืข่ายส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ ทัง้ๆ ทีใ่นภาวะปกตกิารประสานงานขอ้มลูระหว่างองคก์าร/หน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายจะเป็นในรปูแบบทางการคอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อยนืยนัถงึความถูกต้อง และ
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เชื่อถอืไดข้องขอ้มลู แต่ในเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยั ครัง้นี้ พบว่าการประสานขอ้มลูเพื่อการปฏบิตัิ
อาศยัความไม่เป็นทางการเพื่อการปฏบิตัทิี่รวดเรว็เป็นเบื้องต้น และจงึด าเนินการเอกสารใน
ส่วนทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไป และบ่อยครัง้ทีไ่ม่มกีารรอ้งขอเอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
หากไม่จ าเป็นต้องใช้แหล่งอ้างองิ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากบุคลากรมคีวามสนิทสนม และ
ความสมัพนัธส์่วนตวัทีด่รีะหว่างกนั  

7)  มคีวามสนิทสนม คุน้เคย ผูกพนัและสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนัมา
ก่อน จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลส าคญัพบว่าความไว้วางใจและท างานกันเป็นทีมเริม่ต้นจาก
ความคุน้เคยกนัมา โดยปกตใินระดบัปฏบิตัหิน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในการจดัการภยัในพืน้ทีรู่จ้กั 
มคีวามสนิมสนม กันมาก่อน ทัง้จากการประสานการปฏิบัติงานประจ าวนั ขณะเดียวกันก็มี
โอกาสพบปะกันในเวทีการประชุมต่างๆ ของจงัหวดั ตลอดจนการฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่จดัขึ้นในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอ าเภอ และจงัหวัด เป็นโอกาสให้
ผูป้ฏบิตังิานเฉพาะดา้นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรู ้พบปะ และ
สรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนั นอกจากนี้ กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้หลายๆ กจิกรรมส่งเสรมิให้
เกดิการบูรณาการการท างานร่วมกนัของหลายหน่วยงานซึง่เป็นภารกจิทีน่อกเหนือจากภารกจิ
ของหน่วยงานตนเอง อาท ิการอยู่เวรศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน ฯลฯ ดงัเช่นที ่
ปรารถนา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “การทีเ่ราคุน้เคยกนัก่อนตัง้แต่เหตุการณ์
ยงัไม่เกิด มนัท าให้มคีวามรู้สึกที่ดีต่อกัน ก็เป็นเหตุตัวหนึ่งที่ท าให้เกิดทีม ” ขณะที่ในระดับ
นโยบายของจงัหวดัผูว้่าราชการจงัหวดักม็นีโยบายสภากาแฟ ไว้ใหห้วัหน้าส่วนงานต่างๆ ไดเ้ขา้
มารว่มหารอื พบปะซึง่กนัและกนั อนัจะสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยดว้ย 

8)  ความเชื่อมัน่ในตวัผูน้ าน ามาซึง่ความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจในการ
ปฏบิตัิงาน โดยผู้ให้ขอ้มูลส าคญัให้ข้อมูลไปในแนวทางเดยีวกนัว่าภาวะผู้น าของผู้ว่าราชการ
จงัหวดัในขณะนัน้น ามาซึ่งความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน/ภาคี
เครอืข่าย ทัง้ในแง่ความความรูค้วามสามารถ ความทุ่มเท และเป็นแบบอย่างของหน่วยงาน /
ภาคเีครอืข่าย ดงัเช่นที่ ปรารถนา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) พูดว่า “ผู้ทีม่ผีลใหเ้กดิ
การท างานส าเรจ็ ถา้จงัหวดันี้นะ มผีูว้่าราชการจงัหวดั ตอ้งใชค้ าว่าผูน้ าเลย มสี่วนส าคญัทีสุ่ดใน
การบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหา” 

9)  ชื่นชมและให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนัในยามวกิฤต จากการสอบถาม
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัพบว่าบุคลากรหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยลว้นทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อช่วยเหลอื
และสนับสนุนการจดัการอุทกพบิตัภิยัครัง้นี้ แมต้นเองจะอยู่ในฐานะผู้ประสบภัยเช่นกนั ความ
อ่อนลา้ และทอ้แทเ้กดิขึน้ตลอดเวลา การชื่มชมและใหก้ าลงัใจกนัทัง้จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานในช่วงวกิฤตก่อให้มติรภาพที่ด ีและเป็นแรงผลกัดนัให้ปฏบิตัิงานต่อไปได้  ดงัเช่นที่
วภิาดา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) เล่าว่า “อยูท่ีศู่นยร์องผูว้่ามาเยีย่ม นายกเหล่ากาชาด
มาเยีย่ม แค่นี้ก าลงัใจกม็าแบบสนบัสนุนอะไรกนัไดบ้า้ง”        
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กล่าวโดยสรุปในการจดัการอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 พบว่าความไวเ้นื้อเชื่อใจ
ระหว่างหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ย เป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีส่ าคญัในการผลกัดนัการท างานร่วมกนั
ใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นให้เหน็ซึง่ความไว้เนื้อเชี่อ
ใจดง้กล่าวประกอบดว้ยเปิดใจแลกเปลีย่น และพูดอย่างตรงไปตรงมา ยอมรบัในความสามารถ 
และขอ้จ ากดัของหน่วยงานอื่น  มคีวามโปร่งใสของทัง้ขอ้มูลและการปฏบิตั ิมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อภารกจิหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย และรายงานความคบืหน้าของการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง และ
ทัว่ถงึ มกีารมอบหมายหน้าที่รบัผดิชอบ และยอมรบัและเชื่อถอืในข้อมูลที่ส่งผ่านช่องทางการ
สื่อสารทีไ่ม่เป็นทางการระหว่างกนั และมคีวามสนิทสนม คุน้เคย และสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนั 
และภาวะผูน้ าของผูว้่าราชการจงัหวดั ตลอดจนการชื่นชมและใหก้ าลงัใจระหว่างกนั  

4.2.1.9  ผูม้สี่วนไดเ้สยี  
จากการศกึษาขอ้มลูผูม้สี่วนไดเ้สยีในการบรหิารเครอืข่ายในการจดัการอุทกภยั

โดยคน้ควา้จากเอกสาร และสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่าในบรบิทของการขบัเคลื่อนเครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ในกรณีของจงัหวดัพระนครศรอียุธยามผีูม้สี่วนได้เสยีซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน ตลอดจนความส าเรจ็ของการท างาน ดงันี้  

1)  หน่วยงานส่วนราชการ หมายถงึกระทรวง ทบวง กรม ซึง่เป็นส่วน
ราชการทัง้ทีเ่ป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ตลอดจนราชการส่วนทอ้งถิน่ ทัง้นี้ ผูม้ ี
ส่วนได้เสยีเป็นปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการขบัเคลื่อนการท างานของภาคีเครอืข่ายในหลาย
แงม่มุ กล่าวคอื 

(1)  ราชการส่วนกลาง มบีทบาทชดัเจนส่งผลกระทบในความส าเรจ็
ต่อกระบวนการท างานของหนวยงาน/ภาคเีครอืขา่ยในหลายส่วน ไดแ้ก่  

ก)  การก าหนดโยบาย แนวทาง ตลอดจนเงื่อนไขการท างาน
ของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย โดยพบว่า ราชการส่วนกลางมอีทิธพิลส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายทีเ่ป็นส่วน
ราชการภูมภิาคในสงักัด และส่วนราชการส่วนกลางที่มทีี่ตัง้อยู่ในพื้นที่ประสบภยั เนื่องจาก
ราชการส่วนกลางดงักล่าวมสี่วนในการก าหนดนโยบาย ตลอดจนแนวทางในการท างาน รวมถงึ
การบรหิารจดัการทรพัยากรและจดัสรรสนับสนุนการปฏบิตัขิองหน่วยงานภาคเีครอืข่ายภายใน
จงัหวดั/อ าเภอ อาท ิการอนุมตัิจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนการท างานบางส่วนอยู่ภายใต้การ
บรหิารของราชการส่วนกลาง อาท ิการอนุมตัิโยกย้ายเครื่องสูบน ้าของกรมชลประทานจาก
จงัหวดัอื่นมาสนับสนุนการท างานในพื่นที่ นอกจากนี้ ยงัรวมถึงแนวทางและหลกัเกณฑ์การ
เสนอของบกลางผ่านไปยงัส านักงบประมาณ เป็นต้น ดงันัน้นโยบาย และแนวทาง และเงื่อนไข
ในการท างานจงึเป็นทัง้ปจัจยัสนบัสนุนและอุปสรรคในการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อใชใ้นการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั 
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ข)  การสนับสนุนองค์ความรู้และทางวิชาการ พบว่าราชการ
ส่วนกลางมบีทบาทสนับสนุนทางวิชาการโดยการสนับสนุนนักวิชาการเข้ามาเพื่อช่วยเหลือ
หน่วยงาน/ภาคีเครอืข่ายในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์น ้า อาท ินกัวชิาการชลประทาน เป็นตน้  

ค)  การสนบัสนุนทรพัยากรเพิม่เตมิทัง้ก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนงบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายโดยตรง โดยใหข้อ้มลูไปในทศิทางเดยีวกนั
ว่าราชการส่วนกลางมบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณเพื่อใช้
ประโยชน์ในการปฏบิตังิานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เมือ่สถานการณ์อุทกภยัขยายและยกระดบัความรุนแรงเกนิขดีความสามารถของจงัหวดั ทัง้นี้ 
การสนับสนุนทรพัยากรดงักล่าวเป็นไปตามขดีความสามารถและศกัยภาพของแต่ละหน่วยงาน
เป็นส าคญั เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาตสินับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางใหก้องก ากบัการ
ต ารวจภูธรจงัหวดัเพื่อบรหิารงบประมาณในการปฏิบตัิงานให้สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ กรม
สวสัดิการ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จดัตัง้ศูนยพ์กัพงิ ขณะทีบ่างส่วนราชการสนับสนุนเฉพาะก าลงัคนเพื่อช่วยในการปฏบิตังิาน เช่น 
กรมปา่ไม ้กรมศลิปากร เป็นตน้   

(2)  ราชการส่วนภมูภิาค แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคอืหน่วยงาน
ระดบัจงัหวดั และหน่วยงานระดบัอ าเภอ โดย 

ก)  หน่วยงานระดบัจงัหวดั โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานที่มี
บทบาทในฐานะภาคีเครือข่ายที่เป็นทางการในการจดัการอุทกภัย มีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการท างานทุกหน่วยงานเนื่ องจากการก าหนดโครงสร้างการท างานของศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจฯ นัน้ก าหนดโครงสร้างหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานจงึมสี่วน
สนบัสนุนการท างานรว่มกนัเพื่อใหว้ตัถุประสงคแ์ละแผนการปฏบิตังิานส่งผลส าเรจ็  

ข)  หน่วยงานระดบัอ าเภอ ในฐานะองค์กรการในการปฏบิตัิ
ในระดับอ าเภอได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน /ภาคี
เครอืข่ายในระดบัจงัหวดั เนื่องจากในกรณีที่สถานการณ์อุทกภยัมคีวามรุนแรงระดับ 1 และ
ขยายตวัไปสู่ระดบั 2 หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายระดบัจงัหวดัมบีทบาทส าคญัในการก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตรแ์นวทางในการจดัการปญัหาอุทกภยัในภาพรวม ขณะเดยีวกนักเ็ป็นส่วนส าคญัในการ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการปฏบิตั ิตลอดจนสนับสนุนทรพัยากรทัง้ก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนงบประมาณในการปฏบิตังิานในพื้นที่อ าเภอ ทัง้นี้ ผูใ้ห้ขอ้มลูส าคญัให้ขอ้มลูว่าในการ
บรกิารจดัการอุทกภยัระดบัอ าเภอ นายอ าเภอมบีทบาทในฐานะผู้อ านวยการอ าเภอ  ซึ่งตาม
กฎหมายก าหนดใหผู้อ้ านวยการอ าเภอเป็นผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ในเหตุการณ์ระดบัอ าเภอ ใน
การนี้ผู้ว่าราชการจงัหวัดได้มอบอ านาจในการใช้จ่ายงบประมาณฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนอ าเภอละ 
1,000,000 บาท ให้นายอ าเภอบรหิารจดัการ ขณะเดียวกนัการขบัเคลื่อนการท างานของ
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หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย ในระดบัอ าเภอส่งผลกระทบต่อการท างานของระดบัจงัหวดั เนื่องจาก
เป็นหน่วยปฏบิตัใินพืน้ทีแ่ละเป็นแหล่งขอ้มลูพืน้ฐานเกี่ยวกบัสถานการณ์ในพืน้ที ่ซึง่เป็นขอ้มลู
ส าคัญในการสนับสนุนการจัดการอุทกพิบัติภัยในภาพรวม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างจงัหวดัและอ าเภอ อาท ิจงัหวดัก าหนดแนวทางและหว้งเวลาการสนับสนุน
และส่งก าลังบ ารุง (เช่น ถุงยังชีพ) ให้อ าเภอซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพื่อแจกจ่าย
ผู้ประสบภยั ขณะที่อ าเภอรบัผดิชอบประสานผู้น าชุมชนรวบรวมข้อมูลความต้องการความ
ช่วยเหลอืดา้นต่างๆ และแจกจา่ยถุงยงัชพีใหท้ัว่ถงึ 

(3) ราชการส่วนทอ้งถิน่ ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการขบัเคลื่อน
เครอืข่ายการท างานทัง้ในระดบัอ าเภอและระดบัจังหวดั ทัง้ในเชงินโยบาย และแนวทางปฏบิตั ิ
ขณะเดยีวกนั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มบีทบาทส าคญัต่อความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนการ
ท างานของเครอืข่ายระดบัอ าเภอและจงัหวดั เนื่องจากเป็นองคก์ารการปฏบิตัหิลกัในการจดัการ
อุทกภยัที่อยู่ใกล้ชดิประชาชนมากที่สุด  และมศีกัยภาพของในแง่ก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ เช่น เทศบาล นอกจากนี้ ยงัเป็น
ฐานขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัสถานการณ์อุทกภยัในพืน้ทีใ่หแ้ก่หน่วยงานในระดบัอ าเภอ และจงัหวดั 
ในการบรหิารจดัการเหตุการณ์ในภาพรวมเช่นเดยีวกบัหน่วยราชการระดบัอ าเภอ  

จากขอ้มลูซึง่ไดจ้ากพืน้ทีว่จิยัดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นชีใ้หเ้หน็ว่าผูม้สี่วนได้
เสียซึ่งเป็นหน่วยงานภาคราชการมบีทบาทส่งผลกระทบทัง้ในแง่มุมของการสนับสนุนในการ
ขบัเคลื่อนการท างานของเครอืขา่ยต่อเนื่องจากระดบัทอ้งถิน่ อ าเภอ และจงัหวดัโดยตรง ขณะที่
มเีพยีงบางส่วนทีส่่งผลกระทบในแง่อุปสรรคในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของภาคเีครอืข่าย
ภายใตอ้งคก์รปฏบิตัติามล าดบั   

2)  หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน หมายความถึง บรษิัท ห้างร้าน ห้าง
หุน้ส่วน นิตบิุคคล และสหกรณ์ต่างๆ ทีป่ระกอบธุรกจิทัง้การผลติ จ าหน่าย และใหบ้รกิารทัง้ในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม ทัง้นี้ ส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกจิ พบว่าภาคธุรกจิ
เอกชนทีม่อีทิธพิลต่อการขบัเคลื่อนการท างานของภาคเีครอืขา่ย ประกอบดว้ย  

(1)  ภาคธุรกจิเอกชนในพืน้ทีซ่ึง่ไดร้บัผลกระทบจากอุทกพบิตัภิยั 
พบว่ามอีทิธพิลสองแนวทาง กล่าวคอืในแง่ของความคาดหวงัการไดร้บัการช่วยเหลอืจากจงัหวดั 
และมสี่วนส าคญัในการสนบัสนุน ผลกัดนั ตลอดจนดงึทรพัยากรเขา้มาสนบัสนุนการท างานของภาคี
เครอืขา่ยในจงัหวดั โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานธุรกจิในภาคอุตสาหกรรม ทัง้นี้ เมื่อสมัภาษณ์
สมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ใหข้อ้มูลว่ายุทธศาสตรใ์นการจดัการอุทกพบิตัภิยั
ของจงัหวดันัน้ ธุรกจิเอกชนในภาคอุตสาหกรรมไดร้บัการใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัรองเมื่อเทยีบ
กับในภาคเกษตรกรรม แต่เมื่อสอบถามในประเด็นความคาดหวงัการได้รบัการช่วยเหลือจาก
จงัหวดัพบว่า หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมมคีวามคาดหวงัต่อการไดร้บัความช่วยเหลอืจากจงัหวดั
ค่อนขา้งน้อยเนื่องจากทราบและเขา้ใจเหตุผลในขอ้จ ากดัของทรพัยากรและก าลงัคนของจงัหวดั 
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อยา่งไรกต็าม หน่วยงานธุรกจิเอกชนภาคอุตสาหกรรม ไดอ้าศยัเครอืข่ายรอง อาท ิผูป้ระกอบการ
ภายในนิคม บรษิทัผูพ้ฒันา ตลอดจนสายสมัพนัธส์่วนตวักบัหวัหน้าหน่วยราชการ อาท ิหน่วย
ทหาร เพื่อดึงเอาทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนการตอบโต้กับเหตุการณ์ อุทกพิบัติภัยให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

(2)  หน่วยงานภาคธุกิจเอกชนซึ่งเป็นเครอืข่ายของหน่วยงาน/
ภาคเีครอืข่ายหลกั มอีทิธพิลอย่างยิง่ในแง่มุมของการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการท างาน
ของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย หลกัรวมทัง้สนับสนุนทรพัยากรในการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยหลกัเพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เช่น การสนับสนุนน ้าดื่มเพื่อ
การบรโิภคใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากหา้งสรรพสนิคา้โลตสั  เครอืข่ายส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ในการส่งต่อผูป้ว่ยกบัโรงพยาบาลในภาคเอกชน อาท ิโรงพยาบาลนวนคร ราชธานี เครอืข่ายของ
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ กบัผูป้ระกอบการภายในนิคม เป็นตน้  

(3)  ภาคธุรกจิเอกชนที่มจีติอาสา หรอืมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
พบว่าทัง้ภาคธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบภายในจงัหวดั และภาคธุรกจิภายนอกพืน้ทีเ่ป็นส่วนส าคญั
ที่มบีทบาทในการสนับสนุนการปฏบิตัิงานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในพื้นที่ประสบภยัให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทในการสนับสนุนทรพัยากรการปฏบิตังิาน และ
การใหก้ารช่วยเหลอืประชาชนและบทบาทสนับสนุนการปฏบิตังิานเพื่อเสรมิขดีความสามารถการ
ท างานของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนอาหารสดจากบรษิัท เครอื
เจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เบยีรช์้าง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบิตัิ อุดม 
(นามสมมต)ิ ให้ความเหน็ว่าบทบาทภาคธุรกจิเอกชนดงักล่าวหากไม่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการ
ในภาพรวมของจงัหวดัจะส่งผลกระทบทางลบในเชงิระบบการท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย
หลกัโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านขอ้มูลการให้ความช่วยเหลอื การบรหิารจดัการทรพัยากร และผล
การปฏบิตังิาน    

3)  ภาคประชาชน จากข้อมูลการสมัภาษณ์เชงิลกึสะท้อนให้เห็นภาค
ประชาชนมอีทิธพิลต่อการขบัเคลื่อนการท างานของภาคเีครอืข่ายการจดัการอุทกพบิตัภิยัอย่าง
ชดัเจน ทัง้ในแง่มุมของผู้รบับรกิาร และผู้สนับสนุนทรพัยากรในการปฏบิตังิาน โดยในส่วนของ
ผูร้บับรกิารพบว่าความคาดหวงัของประชาชนต่อภาครฐัในการจดัการอุทกพบิตัภิยัค่อนขา้งสูงทัง้
ในส่วนของการป้องกนัและลดผลกระทบ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืและการบรรเทาทุกข ์
ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนผู้ประสบภยั และความต้องการพื้นฐาน
เบื้องต้น ได้แก่อาหารเครื่องดื่ม ยารกัษาโรค และที่พกัอาศยั ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ นิภาดา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “ชาวบา้นเดีย๋วนี้ไม่เหมอืนแต่
ก่อน เพราะเขาคดิว่าราชการต้องให้บรกิารเขา โดยเขาลมืไปว่าเจา้หน้าที่เองก็ไม่มบี้านจะอยู่
เหมอืนกนั เขาจะมองแต่ว่าเหมอืนเจา้หน้าที่ไม่สามารถไปดูแลได้อย่างทัว่ถงึ ” ขณะเดยีวกนัก็
ตรงกบัการให้ขอ้มลูของสุชาต ิ(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีพู่ดไปในทศิทางเดยีวกบันิ
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ภาดาว่า “ประชาชนมคีวามคาดหวงัต่อต ารวจในเรื่องความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิจาก
การโจรกรรม โดยมองว่าต ารวจต้องพรอ้ม แต่ขอ้เทจ็จรงิมนัไม่สามารถเป็นตามคาดหวงัไดร้อ้ย
เปอรเ์ซ็นต์เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบอุทกภยั” นอกจากนี้ ยงัมคีวามคาดหวงัในเรื่องอื่นๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย อาทิ การอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในดา้นต่างๆ เช่น ประชาชนทีไ่ม่อพยพมาอาศยัทีศู่นยพ์กัพงิทีท่างราชการจดัใหแ้ต่มี
ความตอ้งการความสะดวกสบายในการคมนาคมเพื่อการด ารงชวีติประจ าวนั อาท ิการจบัจ่ายซือ้
ของ การเดนิทางออกไปท างานนอกพื้นที่ เป็นต้น ส่งผลให้หน่วยงาน/ภาคีเครอืข่ายต้องบรหิาร
ทรพัยากรมาสนับสนุนการอ านวยความสะดวกในด้านการคมนาคม เช่น การจดัเรอื และรถ 
ให้บรกิารรบัส่งประชาชน เป็นต้นซึ่งกับข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ปฏิภาณ (นามสมมติ, 
2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “เรอืนจ ากลาง เอารถหกล้อของเราไปเป็นรถโดยสารรบัส่ง
ประชาชนออกนอกเมอืงบา้ง มาทีศ่าลากลางบา้ง” ทัง้นี้ อุดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)
กล่าวว่าการบรหิารจดัการภยัพบิตัใินการช่วยเหลอืประชาชนเช่นนี้ขดักบัหลกัการจดัการความ
เสี่ยงจากภยัพิบตัิโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดปญัหาระยะยาวคือประชาชนไม่
สามารถช่วยเหลอืตนเอง เรยีกรอ้งต่อสทิธ ิก่อใหเ้กดิความอ่อนแอทางสงัคม และนอกจากความ
คาดหวงัในการไดร้บัความช่วยเหลอืแลว้พบว่าในแง่มุมบวกภาคประชาชนกม็สี่วนสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการสนับสนุนทรพัยากรในการตอบโต้ต่อสถานการณ์
อุทกภยัเช่นกนั อาท ิการสนบัสนุนเครื่องสูบน ้าช่วยกนัสูบน ้า การสนับสนุนเงนิบรจิาคมาเพื่อใช้
ในการจดัซือ้จดัหาวสัดุอุกรณ์ในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

4)  องคก์ารไม่แสวงหาก าไร/องคก์ารสาธารณกุศล จากการสมัภาษณ์เชงิ
ลึกพบว่าองค์การไม่แสวงหาก าไรที่มีภารกิจสนับสนุนการจดัการสาธารณภัย อาทิ มูลนิธ ิ
สมาคม ทีม่ภีารกจิในการท างานดา้นการช่วยเหลอืและกู้ภยั มบีทบาทสนับสนุนการจดัการอุทก
พบิตัิภยัอย่างมาก โดยมูลนิธ ิสมาคมในจงัหวดัปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
หลกั ขณะเดยีวกนัมูลนิธ ิสมาคมดงักล่าวก็มเีครอืข่ายในการท างานเพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิของ
ตนเองด้วยเช่นกัน เช่น กู้ภัยอยุธยา  มีเครือข่ายการท างานผ่านโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัประจ าภาคกลางภายใตม้ลูนิธมิริาเคลิออฟไลฟ์ เป็นตน้ นอกจากองคก์ารไม่แสวงหา
ก าไรภายในจงัหวดั และเครอืข่ายขององค์การดงักล่าวแล้ว พบว่า ในการจดัการอุทกพบิตัิภยั
ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ปี พ.ศ. 2554 มอีงค์การไม่แสวงหาก าไรภายนอกพื้นที่เข้ามา
สนับสนุนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในแง่ของการเพิ่มขดีความสามารถการให้
ความช่วยเหลอื บรรเทาทุกขแ์ละการบรกิารประชาชนด้วย อาท ิมูลนิธริกัษ์ไทยสนับสนุนการ
จดัตัง้ศูนย์พักพิง มูลนิธิเทวราชโพธิสตัย์สนับสนุนเงินบริจาคในการจดัตัง้โรงครวั เป็นต้น 
อย่างไรกต็าม จากการสมัภาษณ์พบขอ้มลูเชงิลบในกรณีองคก์ารไม่แสวงหาก าไรหลายองคก์ร
เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมิได้แจ้งจังหวัดทราบ ท าให้จังหวัดไม่มีข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลอืประชาชนทีถู่กต้องชดัเจนในภาพรวม ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานบางส่วนมคีวามซ ้าซอ้น 
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นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวขององค์การไม่แสวงหาก าไรบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิง่องค์การ
พฒันาเอกชนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ในเรื่องสถานการณ์ความปลอดภยัในภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในประเดน็การรัว่ไหลของสารเคมี ซึ่ง สุรชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)ให้
ขอ้มลูเพิม่เตมิว่า “ในทางปฏบิตัหิน่วยงานภาคเีครอืขา่ยไดป้ระสานงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึง่เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงเขา้ตรวจสอบและดแูลในเรือ่งดงักล่าว”  

ดงันัน้ จากขอ้มลูเชงิลกึดงักล่าวท าใหท้ราบว่าองคก์ารไม่แสวงหาก าไร
ส่งผลกระทบต่อการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานในการจดัการอุทกพบิตัภิยัทัง้ในแง่บวกซึ่ง
เป็นส่วนสนับสนุนการท างาน และแง่ลบคอืส่งผลการปฏบิตังิานในภาพรวม ผลกระทบต่อความ
เชื่อมัน่ และภาพลกัษณ์ ในดา้นความปลอดภยัทีม่ต่ีอประชาชน  

5)  ฝา่ยการเมอืง  
จากการสบืค้นเอกสาร และสมัภาษณ์เชงิลกึในพื้นที่วจิยั พบขอ้มูลที่

สะทอ้นใหเ้หน็ว่าฝา่ยการเมอืงเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ในหลายแง่มุม 
ประกอบดว้ย 

(1)  นโยบาย และข้อสัง่การของรฐับาลในภาพรวมของอุทกภยั 
กล่าวคือนโยบายและข้อสัง่การจากรฐับาลส่งผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวธิแีละแนว
ทางการปฏบิตังิาน ตลอดจนโครงสรา้งการบรหิารจดัการท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย
ภายใตศู้นยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ อาท ิ 

ก)  แนวนโยบายทีส่ าคญั  
(ก)  นโยบายการแก้ไขปญัหาอุทกภยัโดยใชต้วัแบบอ าเภอ

บางระก า หรอืที่เรยีกว่า “บางระก าโมเดล” เป็นนโยบายที่รฐับาลก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรณี
ตวัอย่างใหจ้งัหวดั ซึง่ประสบอุทกภยัเมื่อปี พ.ศ. 2554 ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการท างาน ทัง้นี้ ใน
ส่วนของจงัหวดัพระนครศรอียธุยานัน้ ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัไดใ้หข้อ้มลูว่ากรอบแนวทางการตามโมเดล 
เป็นสิง่ทีท่างจงัหวดัได้ด าเนินการอยู่แล้ว ขณะเดยีวกนัโมเดลดงักล่าวไม่สามารถใช้กบับรบิทของ
จงัหวดัพระนครศรอียธุยาไดด้งัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้ 

(ข)  นโยบายการจา่ยเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ครวัเรอืนละ 
5,000 บาท เป็นมติคณะรฐัมนตรีในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยัให้แก่ครวัเรือนที่ได้รบั
ผลกระทบจากน ้าท่วมขงัไม่ต ่ากว่า 7 วนั และทรพัยส์นิเสยีหาย ทัง้นี้ นโยบายดงักล่าวส่งผลต่อ
การขบัเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายเนื่องจากเป็นภารกจิทีน่อกเหนือจาก
ภารกจิปกตใินการป้องกนัและบรรเทา   สาธารณภยั โดยจงัหวดัจะตอ้งเรง่ด าเนินการจ่ายเงนิให้
แล้วเสรจ็โดยเรว็ ซึ่งผู้ให้ขอ้มูลส าคญัให้ขอ้มูลว่าจังหวดัต้องจดัสรรก าลงัพลมาปฏบิตัภิารกจินี้
อย่างเร่งด่วน ขณะเดยีวกันก็ได้ให้ความเห็นว่าการแจกจ่ายเงนิช่วยเหลือดงักล่าวไม่ได้แก้ไข
ปญัหาที่เกิดขึ้น แต่เป็นเพยีงนโยบายสร้างฐานคะแนนเสยีง รวมทัง้ส่งผลต่อการสร้างความ
อ่อนแอทางสงัคมในระยะยาว อาท ิวนิัย (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)ไดก้ล่าวถงึนโยบาย
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แนวทางการแกไ้ขปญัหาอุทกภยัและช่วยเหลอืประชาชนว่า “ฝา่ยการเมอืงอาจต้องการความฉับ
ไวความทนัใจ ซือ้คะแนนเสยีงแต่ในทางปฏบิตัติอ้งพจิารณาขอ้จ ากดับางอยา่งดว้ย”  

ข)  ขอ้สัง่การทีส่ าคญั  
(ก)  การสัง่การให้หน่วยงานราชการส่วนกลางสนับสนุน

การช่วยเหลอืประชาชน อาท ิส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและกองทพัเรอื เป็นต้น การสัง่การดงักล่าว
ส่งผลต่อการปฏบิตัิงานในแง่ของการสนับสนุนการท างานในพื้นที่ประสบภยั และขณะเดยีวกนัก็
ส่งผลกระทบต่อการบรหิารทรพัยากรในการปฏบิตังิานภายในพืน้ทีด่ว้ย  

(ข)  การมอบหมายแมท่พัภาคที ่1 เขา้ควบคุมสถานการณ์
ในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดเป็นผู้รบัผิดชอบสูงสุดในจงัหวัด 
รวมทัง้ดูแลโรงไฟฟ้าบางปะอนิ ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปรบัโครงสรา้งองคก์รการปฏบิตัใิน
พืน้ทึ ่ยทุธศาสตร ์และวธิกีารท างานตลอดจนอ านาจในการบรหิารจดัการในจงัหวดั  

(ค)  การก าหนดยุทธวิธีในการจัดท าแนวคันกัน้น ้ า
บรเิวณนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โดยให้ท าเป็น 2 ชัน้ คอืท าเป็นถนนและใชแ้นวพนังกัน้น ้าก่อปูน 
เพื่อป้องกนัการรัว่ซมึแทนแนวก าแพงดนิ 

(ง)  การสัง่การใหแ้ขวงการทางจดัท าสะพานเหลก็ชัว่คราว
เพื่อเขา้ไปดแูล กูเ้กาะเมอืง โดยก าหนดเวลาการด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั เป็นตน้    

(2)  การเข้ามาร่วมการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมือง จากการ
สืบค้นเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่าในการบรหิารจดัการอุทกพิบตัิภยัในจงัหวัด
พระนครศรอียุธยามกีารก าหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการเหตุการณ์ในขณะที่อุทกภยัขยาย
ขนาดความรุนแรงจนเกินขดีความสามารถของจงัหวดั โดยได้ผนวกเอาฝ่ายการเมอืงซึ่งด ารง
ต าแหน่งส าคญัในส่วนของฝ่ายรฐับาลมาสนับสนุนการท างานในฐานะของที่ปรกึษาของศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ซึง่ในทางปฏบิตัพิบว่ามสี่วนส าคญัซึง่ส่งผลกระทบในทางบวกต่อ
การผลักดันการดึงทรพัยากรมาใช้สนับสนุนการท างานภายในจงัหวัด โดยอาศัยช่องทาง
การเมอืงในการน าเสนอปญัหาสู่รฐับาลโดยตรงซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์
วภิาดา (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวว่า “ท่านวทิยา บูรณศิรเิหมอืนมาช่วย
สนบัสนุนอะไรทีย่าก ซึง่เขาสามารถสื่อสารไปยงัสู่รฐับาลไดเ้ลย ช่วยเหลอืท าใหม้นัเรว็ขึน้ ” ซึง่
ตรงกบัข้อมูลที่ได้จากวุฒกิร (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ที่ให้ความเห็นไปทศิทาง
เดยีวกบัวภิาดาว่า “ในช่วงน ้าท่วมท่านวทิยา กม็โีอกาสที่จะท าให้เกดิความช่วยเหลอืที่เรว็ขึน้ 
อนัน้ีชดัเจนยอมรบั”    

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผู้มสี่วนไดเ้สยีในภาคการเมอืงส่งผลกระทบต่อการ
ขบัเคลื่อนการท างานของภาคเีครอืข่าย พจิารณาเป็น 2 ส่วนกล่าวคอื รฐับาล และบุคลากรฝ่าย
การเมอืงภาครฐับาล โดยในส่วนรฐับาลมผีลกระทบในแง่ของการก าหนดนโยบาย และข้อสัง่การ
มายงัศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ/ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดั ขณะที่บุคลากรฝ่าย
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การเมอืง มสี่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนการท างานในแง่มุมของการใชบ้ทบาททางการเมอืงใน
การสนบัสนุนการดงึทรพัยากรมาด าเนินการในจงัหวดั 

6)  กลุ่มวชิาชพี (Professionals) จากการสมัภาษณ์เชงิลกึในพืน้ทีว่จิยั
พบว่ากลุ่มวชิาชพีทีม่อีทิธพิลและส่งผลกระทบต่อการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน/ภาคี
เครอืขา่ย ประกอบดว้ย สื่อสารมวลชน และนกัวชิาการทมีทีป่รกึษา กล่าวคอื  

(1)  สื่อสารมวลชน (Mass Media) เป็นกลุ่มวชิาชพีทีส่่งผลกระทบ
ต่อการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายมากทีสุ่ด เนื่องจากสื่อมคีวามสามารถ
ในการชีน้ าความคดิ ในแงม่มุต่างๆ ทัง้นี้ พบว่าสื่อสารมวลชนส่งผลกระทบต่อการขบัเคลื่อนการ
ท างานของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทัง้ในแงบ่วกและแงล่บ กล่าวคอืในแง่บวกสื่อสารมวลชนเป็น
ผู้น าเสนอข่าวสาร สนับสนุนขอ้มูลในการเตอืนภยั ขอ้มูลปญัหาการให้ความช่วยเหลอืในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนเชญิชวนผูม้จีติอาสาอนัน ามาซึง่การสนับสนุน และความช่วยเหลอืจากภาคส่วน
ต่างๆ ทัง้ในเรือ่งการบรจิาคสิง่ของ และผลกัดนัใหเ้กดิกระแสการใหค้วามช่วยเหลอื อาท ิขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์อุบล (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “มสีื่อมวลชนแห่งหนึ่ง
ผ่านมาเหน็ศูนยพ์กัพงิของเราซึง่มปีระชาชนอพยพมาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ขาดซึง่ความ
ช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ เนื่องจากถูกตดัขาด จงึน าเสนอข่าวทนีี้ความช่วยเหลอืจากหลากหลาย
หน่วยงานเขา้มาอยา่ง ลน้หลาม”  แต่อยา่งไรกต็าม ส าหรบัผลกระทบในแงล่บพบผูใ้หข้อ้มลูส าคญัให้
ขอ้มูลว่าสื่อสารมวลชนนอกพื้นที่ที่ขาดจรรณยาบรรณมกีารน าเสนอขอ้มูลทีข่าดความเป็นจรงิ 
ก่อใหเ้กดิความสบัสนในขอ้มลูทีป่ระชาชนจะไดร้บั ขณะเดยีวกนัยงัส่งผลกระทบต่อสภาพจติใจของ
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดว้ย ซึง่สอดคล้องกบัขอ้มลูที่ สมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) 
ใหไ้วว้่า “เมือ่เกดิเหตุแลว้ ประชาชนเครยีดมาก สื่อโดยเฉพาะสื่อโทรทศัน์ซึง่ผมว่าออกข่าวแบบ
เอามนั ออกข่าวเกนิจรงิ แลว้ก้อท าลายจติใจคนท างาน โดยเฉพาะคนท างานภาครฐัแน่นอน...
ในภาวะทีเ่ป็นอยา่งนัน้มนัตอ้งใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนัซึง่ส าคญัมาก”   

(2)  นกัวชิาการ ทมีทีป่รกึษาเฉพาะดา้นการบรหิารจดัการน ้า โดย
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัส่วนใหญ่ใหข้อ้มลูว่านักวชิาการในสถาบนัการศกึษาไม่ส่งผลกระทบใดๆ เลย
ต่อการบรหิารจดัการเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยัขณะเกดิภยั ขณะที่สุรพล (นามสมมต)ิ ซึง่เป็นผู้ให้
ขอ้มลูส าคญัเพยีงคนเดยีวทีใ่หข้อ้มลูว่า “ในส่วนหน่วยงานของตนเองก่อนทีจ่ะเกดิอุทกภยั บรษิทั 
ทมีกรุป๊ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีป่รกึษาไดเ้ขา้มาสนับสนุนขอ้มลูการคาดการณ์ปรมิาณน ้าใหก้บัสวน
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกนั” ซึ่งภายหลงักไ็ดร้บัผลกระทบ
จากอุทกภยั 

ทัง้นี้ ผู้วจิยัได้สรุปประเดน็ความสนใจ/ผลกระทบต่อการขบัเคลื่อนการท างาน
ของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาซึง่เป็นผล
จากผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไวด้งัตารางที ่4.2 
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ตารางท่ี 4.2  สรปุผูม้สี่วนไดเ้สยีในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย  
                  ในการจดัการอุทกพบิตัภิยั 
 

ผูมี้ส่วนได้เสีย ความสนใจ/ประเดน็ผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนการ
ท างานของหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย 

1.หน่วยงานราชการ  
   1.1 หน่วยงานส่วนกลาง 1. การก าหนดนโยบาย แนวทาง และเงือ่นไขการท างานซึง่ 

    ส่งผลต่อการตดัสนิใจของพืน้ที ่
 2. การสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละวชิาการ 
 3. การสนบัสนุนทรพัยากร 
   1.2 หน่วยงานส่วนภูมภิาค  
        (1) ระดบัจงัหวดั 1. โครงสรา้งบรหิารจดัการของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิตาม 

    บทบาทหน้าที ่
        (2) ระดบัอ าเภอ 1. การสนบัสนุนทรพัยากรจากทางจงัหวดั 
 2. เป็นแหล่งฐานขอ้มลูสถานการณ์อุทกภยัในระดบัพืน้ที ่
   1.3 หน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ 1. นโยบายและแนวปฏบิตัขิองศูนยอ์ านนวยการเฉพาะกจิฯ  

    จงัหวดัและอ าเภอ 
 2. ขดีความสามารถในฐานะองคก์รปฏบิตัใินพืน้ที่ 
2. หน่วยงานภาคธรุกิจ 
เอกชน 

 

   2.1 ภาคธุรกจิทีไ่ดร้บั  
        ผลกระทบ 

1. ความคาดหวงัในการไดร้บัความช่วยเหลอื 

 2. ความสามารถในการดงึทรพัยากรมาสนบัสนุนผ่าน   
    เครอืขา่ยรองและสายสมัพนัธส์่วนตวั 

   2.2 เครอืขา่ยรองของภาค  
        ธุรกจิ 

1. สนบัสนุน/เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการบรหิารจดัการ 
    ของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวดั 

   2.3 ภาคธุรกจิเอกชนทีม่จีติ 
        อาสา หรอืความ 
        รบัผดิชอบต่อสงัคม 

1. สนบัสนุนขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน ของจงัหวดั 
2. อุปสรรคในการบรหิารจดัการทรพัยากรและ ภารกจิใน 
    ภาพรวม 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

 

ผูมี้ส่วนได้เสีย ความสนใจ/ประเดน็ผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนการ
ท างานของหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย 

3. ภาคประชาชน  
   3.1 ประชาชนผูป้ระสบภยั 1. ความคาดหวงัในการไดร้บัความช่วยเหลอืในฐานะ 

    ผูร้บับรกิารจากรฐั  
   3.2 ประชาชนผูม้จีติอาสา 1. สนบัสนุนทรพัยากรในการปฏบิตังิาน 
4. องคก์ารไม่แสวงหาก าไร/ 
    องคก์ารสาธารณกศุล 

1. บทบาทหน้าทีห่น่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายในการใหค้วาม 
    ช่วยเหลอืและบรรเทาทุกขภ์ายใตศู้นยอ์ านวยการเฉพาะกจิ 

 2. สนบัสนุนทรพัยากรและร่วมปฏบิตังิานของเครอืขา่ยรอง 
 3. ตดิตามผลการด าเนินงานของจงัหวดั 
5. ฝ่ายการเมือง  
   5.1 รฐับาล 1. การก าหนดแนวนโยบายและขอ้สัง่การซึง่ส่งผลกระทบใน 

    ระดบัพืน้ที ่
   5.2 บุคลากรทางการเมอืง 
        ฝา่ยรฐับาล 

1. สนบัสนุนการดงึทรพัยากรในการปฏบิตังิานเขา้มาสู่  
    จงัหวดั 
 

6. กลุ่มวิชาชีพ  
   6.1 สื่อสารมวลชน 1. การน าเสนอขอ้มลูขา่วสารดา้นต่างๆ เกีย่วกบัสถานการณ์ 

    อุทกภยัสู่ประชาชน และการ ตดิตามผลการด าเนินงานของ 
    ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 

 2. การสรา้งกระแสสงัคมในการใหก้ารช่วยเหลอื 
   6.2 นกัวชิาการ (ทมีที ่ 
        ปรกึษา) 

1. สนบัสนุนขอ้มลูประกอบการปฏบิตังิาน 

 
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากผลกระทบทางบวกและทางลบซึ่งเป็นผลมาจาก 

ผู้มสี่วนได้เสยีดงัที่ระบุดงักล่าวข้างต้นแล้ว จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบรุ่งโรจน์ (นามสมมติ, 
2557: การสมัภาษณ์) ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัทีใ่หมุ้มมองในเรื่องของผูม้สี่วนไดเ้สยีไวแ้ตกต่างจากท่าน
อื่นโดยใหค้วามเหน็ในแงบ่ทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยกล่าวว่า  “ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หมดนัน้ลว้นมี
บทบาทอยู่ดว้ยกนั 2 ดา้นกล่าวคอื บทบาทอุปสงค ์(Demand) และบทบาทอุปทาน (Supply)” 
เช่น ศปภ. มบีทบาทในแงอุ่ปสงค ์คอืตอ้งการขอ้มลูจากจงัหวดั ขณะเดยีวกนักม็บีทบาทอุปทาน
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ในการสนบัสนุนความช่วยเหลอืต่างๆ ใหจังัหวดัดว้ย ยกเวน้บทบาทของสื่อสารมวลชนที่รุ่งโรจน์ 
(นามสมมติ, 2557: การสัมภาษณ์) ให้ความเห็นว่าในกรณีของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
สื่อสารมวลชนส่วนใหญ่จะมบีทบาทในแง่อุปสงค์มากกว่าอุปทานคอืมคีวามต้องการขอ้มลูเป็น
ส าคญั     

4.2.1.10  ล าดบัเหตุการณ์ภยัพบิตัติามวงจรภยัพบิตั ิ
ในการศกึษาขอ้มลูเอกสาร และการสมัภาษณ์เชงิลกึเกี่ยวกบัล าดบัระยะของการ 

เกดิภยัเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคี/เครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยั พบว่าผูใ้หข้อ้มลูส าคญัใหค้วามเหน็และขอ้มลูแตกต่างกนัโดยแบ่งออกเป็น 
2 แนวทาง กล่าวคอื 

1)  แนวทางแรก เหน็ว่าล าดบัเหตุการณ์ไม่ส่งผลกระทบหรอืเป็นตวั
ก าหนดการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย เนื่องจากแต่ละล าดบัของระยะ
การเกดิภยัมแีนวคดิ ในการก าหนดยทุธศาสตร ์และโครงสรา้งการบรหิารจดัการเพื่อการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัทีช่ดัเจน กล่าวคอืก่อนเกดิภยัประกอบดว้ยยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและ
ลดผลกระทบ และยุทธศาสตร์ ในการเตรยีมความพร้อมภายใต้การบรหิารจดัการของกอง
อ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทุกระดบั ส่วนขณะเกดิภยัประกอบดว้ยยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้การบรหิารจดัการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจทุก
ระดบั และหลงัเกดิภยั ไดแ้ก่การจดัการหลงัเกดิภยัโดยการฟ้ืนฟู ซึง่ยุทธศาสตร ์โครงสรา้งการ
บรหิารจดัการ และกจิกรรมถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557 ดงัเช่นพชิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “โครงสรา้ง
ยุทธศาสตรก์ารท างานในแต่ละล าดบัเหตุการณ์ไม่มคีวามแตกต่างในเรื่องของหลกัการและวธิี
ปฏบิตัยิงัคลา้ยเดมิ เพยีงแต่ขนาดของภยัพบิตักิารขยายขนาดเท่านัน้” 

2)  แนวทางที่สอง เห็นว่าล าดับเหตุการณ์เป็นปจัจัยส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนการท างานของเครอืข่าย เนื่องจากสถานการณ์ที่เกดิในแต่ละหว้งเวลาการเกดิภยัจะเป็น
ตวัก าหนดภารกิจ โครงสร้างองค์การการท างาน ยุทธวธิี แนวทางการด าเนินงาน และความ
เขม้ขน้ของการปฏบิตัิโดยก่อนเกิดภยัถงึแม้ยุทธศาสตร์จะเน้นที่การเตรยีมความพร้อม ป้องกนั
และลดผลกระทบ แต่ภารกจิแตกต่างกนั การปฏบิตัขิององคก์รปฏบิตัไิม่มคีวามเขม้ขน้ เนื่องจาก
สถานการณ์ยงัคงที ่ขณะทีภ่ยัใกล้จะถงึสถานการณ์เป็นตวัก าหนดมาตรการ และแนวทางการ
ท างานทีม่คีวามเขม้ขน้มากขึน้ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งขององคก์ารมาเพื่อเตรยีมการรองรบั
สถานการณ์ที่ใกล้จะเกดิ และเมื่อล าดบัวงจรของภยัมาสู่ห้วงเวลาที่ได้รบัผลกระทบจากภยัจะ
พบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะนี้มคีวามเป็นพลวตัร (Dynamic) การตอบโต้แบบทนัท ี
(Immediate Response) เริม่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างการบรหิารจดัการที่มกีารจดัเตรยีมไว้ แต่
อยา่งไรกต็าม เมือ่เหตุการณ์ขยายตวัส่งผลกระทบรุนแรงและกวา้งขวางมากขึน้ และเกนิกว่าขดี
ความสามารถของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายที่มกีารจดัเตรยีม/วางแผนไว้ จงึต้องมกีารปรบัตวั
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ของการขบัเคลื่อนการท างานของภาคีเครอืข่าย ทัง้ในแง่โครงสร้างองค์กรการปฏิบตัิ การ
ด าเนินงานและกจิกรรม กล่าวคอืเป็นการปรบัแผนตามสถานการณ์ ขณะทีห่ลงัเกดิเหตุแลว้การ
ฟ้ืนฟูและการจดัการภายหลงัการเกิดภัยจะเกดิขึ้นและปรบัเปลี่ยนตามผลของการตอบโต้ต่อ
เหตุการณ์ ดงัเช่นขอ้มลูทีไ่ดจ้าก วภิาดา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ก่อนเกดิ
ภยัเราเตรยีมการไว้แบบนี้ แต่เวลาภยัใหญ่ฉุกเฉินแบบนี้แผนทีเ่ตรยีมไว้ต้องกลบัไปกางดูใหม ่
รายละเอยีดของปญัหามนัมคีวามแตกต่าง เราจงึต้องท าตามสถานการณ์คอืท าไปปรบัไป...ต้อง
แก้ปญัหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ” ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากสุชาต ิ(นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) ทีเ่หน็ว่า “แผนแนวทางการด าเนินงานต้องปรบัเปลีย่นตามสภาพ ช่วงทีเ่กดิอุทกภยั
มนัไม่สามารถทีจ่ะด าเนินการตามทีเ่ราคดิและเตรยีมการไวไ้ดเ้ลย” นอกจากนี้ ยงัตรงกบัขอ้มลู
ที่ได้จากวุฒกิร (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์)เช่นกนัว่า “แนวคดิไม่ถงึกบัเปลี่ยนแปลง 
เปลีย่นแต่รปูแบบวธิกีารท างาน ...เมือ่ก่อนเราใชว้ธินีี้ แต่ตดิขดัต้องเปลีย่นไปตามสถานการณ์ที่
เปลีย่นไป”  

กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลเอกสารและสมัภาษณ์เชงิลกึเกี่ยวกบัล าดบัของวงจร
การเกดิภยัเป็นองค์ประกอบในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทก
พบิตัภิยัพบขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 แนวทางกล่าวคอืแนวทางแรกในแง่ของยุทธศาสตรใ์นการ
ท างานนัน้ล าดบัของวงจรการเกดิภยัไม่ได้เป็นปจัจยัก าหนดการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของภาคี
เครอืข่ายในการจดัการอุทกพิบตัิภยัเนื่องจากยุทธศาสตร์การด าเนินงานถูกก าหนดไว้ในแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติแล้ว ส่วนแนวทางที่สองเมื่อพิจารณาในแง่ของการ
บรหิารเหตุการณ์นัน้ สถานการณ์ในแต่ละล าดบัวงจรภยัมคีวามแตกต่างกนัดงันัน้การขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานจงึปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์เป็นตวัก าหนดดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่าองคป์ระกอบ
ส าคญัอนัส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทก
พบิตัภิยัคอืลกัษณะและระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ในแต่ละระยะ (Severity) 

4.2.1.11  ผลลพัธข์องการบรหิารเครอืขา่ยการจดัการอุทกภยั 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึถงึผลลพัธใ์นการจดัการอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ของ

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคญัให้ข้อมูลว่าผลสมัฤทธิใ์นการขบัเคลื่อนการ
ท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายเพื่อการจดัการอุทกพบิตัิภยัครัง้นัน้ประสบผลส าเ รจ็ตาม
วตัถุประสงค์หรอืตามข้อสัง่การที่ได้จากการประชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ ขณะที่มเีพยีง
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัจ านวน 2 ท่านทีใ่หค้วามเหน็ว่าการขบัเคลื่อนการท างานไม่ประสบความส าเรจ็
เท่าทีค่วรจะเป็น กล่าวคอื จ ารสั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดเ้ปรยีบเปรยผลส าเรจ็ใน
การขบัเคลื่อนการท างานโดยให้คะแนนเป็นร้อยละ โดยกล่าวว่า “ให้เขาไม่เกิน ร้อยละ 60 
เพราะไม่สามารถจดัการได้ทนัการณ์....”  ขณะที่ สมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)ให้
คะแนนผลลพัธก์ารท างานเพยีงแค่ รอ้ยละ 50 ทัง้นี้ เมื่อรวบรวมขอ้มลูเหตุผลซึง่เป็นส่วนส าคญัที่
ท าให้การขบัเคลื่อนการด าเนินงานยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควรตามความเหน็ของผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัดงักล่าว พบว่าเน่ืองจากปจัจยั ดงัน้ี  
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1)  สถานการณ์อุทกพบิตัิภยัครัง้นี้มคีวามรุนแรง และส่งผลกระทบ
เป็นบรเิวณกว้าง ครอบคลุมหลายจงัหวดัซึ่งเกินกว่าขดีความสามารถของจงัหวัดจะบรหิาร
จดัการไดท้ัง้หมด ขณะเดยีวกนัความรนุแรงและลกัษณะของสถานการณ์อุทกภยัดงักล่าวไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนกล่าวคอื บุคลากรภาคเีครอืข่ายรบัรู้ลกัษณะอุทกภยัซึ่งเป็นภยัประจ าถิ่นของ
จงัหวดัว่าเป็นอุทกภยัที่เกิดจากน ้าล้นตลิง่ ขณะที่เหตุการณ์อุทกพบิตัิภยัที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2554 นัน้อุทกภยัมคีวามรุนแรง และรวดเรว็คลา้ยคลงึกบัน ้าท่วมฉับพลนั (Flash Flood) ท าให้
บุคลากรของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายยงัไม่มปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการส่งผลใหก้ารวาง
แผนการตอบโต้กับเหตุการณ์ทัง้การป้องกัน ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ยงัไม่ครอบคลุม
รายละเอยีดครบถว้นสมบรูณ์แบบ  

2)  เอกภาพในการบงัคบับญัชา และสัง่การในระดบัพืน้ที ่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มทีเ่นื่องจากโครงสรา้งการบรหิารราชการแผ่นดนิที่มกีารบรหิารราชการ
ส่วนภูมภิาคท าใหส้่วนราชการในสงักดั ต้องขึน้บงัคบับญัชากบัราชการส่วนกลางดว้ยทัง้ในเชงิ
นโยบาย และการปฏบิตั ิ 

3)  ทรพัยากรสนับสนุนการปฏบิตัิงานไม่เพยีงพอทัง้ก าลงัคน วสัดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณ  

4)  การตดัสนิใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีข่าดความชดัเจน  
5)  การประสานแผนและการมอบหมายบทบาทหน้าที่ค่อนข้างช้า

ในช่วงการตอบโตท้นัท ี(Immediate Respond)  
6)  การขาดการประสานการปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่
  

4.2.2  สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแบบเครือข่ายในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินอทุกพิบติัภยัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในปี พ.ศ. 2554 

นอกจากขอ้เทจ็จรงิจากพื้นที่ศกึษาวจิยัในเรื่องสถานะเครอืข่าย และการบรหิารเครอืข่าย
ในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาทีเ่ป็นอยู่ในปี พ.ศ. 2554 ดงัที่กล่าว
มาแล้วขา้งต้น ผู้ให้ขอ้มูลส าคญัยงัได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัปญัหาและอุปสรรคที่พบในการจดัการ
อุทกพบิตัภิยัโดยอาศยัเครอืข่ายที่เป็นทางการด้วย โดยพบว่ามปีระเดน็ปญัหาอุปสรรคในการ
ขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบส าคญัตามแนวคดิ
น าในการศกึษาวจิยั ดงันี้  

4.2.2.1  โครงสรา้งองคก์ารในการจดัการภยัพบิตั ิ  
จากการศึกษาเอกสาร และการสมัภาษณ์เชงิลกึพบผู้ให้ข้อมูลส าคญับางส่วนให้ 

ข้อมูลว่าโครงสร้างการท างานของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายที่เป็นทางการภายใต้องค์กรปฏิบตัิที่
เรยีกว่า “ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยั” นัน้เป็นส่วนหนึ่งที่
เป็นปญัหาและอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายแต่ละหน่วย 
ตลอดจนภาพรวมใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยมปีระเดน็ปญัหาทีส่ าคญั กล่าวคอื        
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1)  การจดัองค์การ (Organizing) พบว่าในการจดัโครงสรา้งองค์กร
ปฏบิตัิของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ที่มกีารจดัแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ (Functional) โดย
ก าหนดภารกจิที่ต้องปฏบิตั ิ7 ฝ่าย พรอ้มกบัมอบหมายหน่วยงานภาคเีครอืข่ายรบัผดิชอบตาม
ภารกจิต่างๆ ดงักล่าวก่อนที่เหตุการณ์อุทกภยัจะเกดิขึน้นัน้มกีารมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายแต่ละหน่วยที่เข้ามารบัผดิชอบหลายภารกจิหน้าที่ในหลายฝ่าย ซึ่งรุ่งโรจน์ (นาม
สมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ใช้ค าว่า “สวมหมวกหลายใบ” อาท ิผู้อ านวยการแขวงการทาง
อยุธยา ได้รบัมอบหน้าที่เป็นกรรมการ ในฝ่ายอ านวยการ เป็นประจ าฝ่ายในฝ่ายปฏบิตักิาร และ
ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะในโครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ตลอดจนเป็นกรรมการในค าสัง่
คณะกรรมการก ากบัดูแลการป้องกนั และแก้ไขปญัหาอุทกภยั วาตภยัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
ทัง้ 3 ชุด เป็นต้น ซึง่การแบ่งมอบหมายหน้าที่ความรบัผดิชอบดงักล่าวนัน้ส่งผลต่อปรมิาณ (Work 
Load) ที่หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายต้องปฏบิตัิเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัข้อจ ากดัของจ านวน
บุคลากร และทรพัยากรของหน่วยงาน รวมทัง้ความสามารถ/ขดีความสามารถเฉพาะบุคคลของ
แต่ละหน่วยแตกต่างกนั  ส่งผลใหก้ารท างานของแต่ละหน่วยอาจไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วรจะ
เป็น ซึง่รุ่งโรจน์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “การสวมหมวกหลายไปมนัจะท า
ให้เกดิความเหนื่อยล้า สบัสน และอาจส่งผลใหเ้กดิการท างานทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ” นอกจากนี้ 
ค าสัง่ของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ยงัมกีารมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บับุคลากรใน
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายเป็นรายบุคคลให้ปฏบิตัิหน้าที่เฉพาะซึ่งไม่สอดคล้องกบับทบาทหน้าที่
ความรบัผดิชอบ ตลอดจนความถนัดของบุคลากรดงักล่าวด้วย อาท ิการมอบหมายหน้าที่ให้
หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นมิสเตอร์อ าเภอรับผิดชอบการส ารวจ ติดตามข้อมู ล
สถานการณ์น ้า การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยั และการด าเนินการในเขตอ าเภอที่ได้รบั
มอบหมาย รวมทัง้จดัท าสรุปรายงานให้ศูนย์อ านวยการร่วมเป็นประจ าทุกวนั การมอบหมาย
หน้าทีส่ถติจิงัหวดัใหร้บัผดิชอบคาดการณ์และประเมนิสถานการณ์จากขอ้มลูสถติซิึ่ง สุดา (นามสมมต,ิ 
2557: การสมัภาษณ์) ใหข้อ้มลูว่า “หน่วยงานของตนเองไม่มกีารเกบ็ขอ้มลูสถติทิีเ่กี่ยวขอ้งหรอื
ใชป้ระโยชน์ในการคาดการณ์สถานการณ์” เป็นตน้  

2) สายการบงัคบับญัชาและการสัง่การ (Chain of Command) กล่าวคอื
ถงึแมพ้ระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 จะไดใ้ห้อ านาจหน้าที่ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัไว้ตามมาตรา 15 โดยไดก้ าหนดใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูอ้ านวยการจงัหวดั
รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตจงัหวดักต็าม แต่จากการสมัภาษณ์เชงิ
ลึกพบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติว่าผู้ว่าราชการจงัหวัดยังมีข้อจ ากัดในการสัง่การ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยไม่สามารถสัง่การหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ทุกเรื่อง ตามที่
กฎหมายระบุ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคญัให้เหตุผลว่าเป็นผลมาจากมูลเหตุส าคญั 3 ประการ 
ประกอบดว้ย  

(1) โครงสรา้งระบบบรหิารราชการแผ่นดนิของราชการส่วนภูมภิาค 
โดยพบว่า หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานในสงักดัราชการส่วนภูมภิาค นอกจากจะ
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ขึน้ตรงการบงัคบับญัชากบัผู้ว่าราชการจงัหวดัแล้ว ขณะเดยีวกนัยงัคงขึน้ตรงตามสายบงัคบั
บญัชากับต้นสงักัดซึ่งเป็นราชการส่วนกลางด้วย โดยจรีะพันธ์ (นามสมมติ, 2557: การ
สมัภาษณ์) กล่าวว่า “การท างานในจงัหวดัตอ้งรบัค าสัง่สองทาง คลา้ยคลงึกบัโครงสรา้งองคก์าร
แบบเมทรกิซ์ (Matrix) คอืมผีู้บงัคบับญัชาหลายคน” ส่งผลให้ในทางปฏบิตัิถงึแม้กฎหมายจะ
ก าหนดใหผู้้ว่าราชการจงัหวดัมอี านาจในการบรหิารสถานการณ์ภยัภายในจงัหวดัก็ตาม แต่ใน
ความเป็นจรงิแลว้ในการสัง่การ/บงัคบับญัชา การบรหิารจดัการทรพัยากร ของหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายในส่วนภูมภิาคยงัคงใหค้วามส าคญักบันโยบาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนแนวทาง
การด าเนินงานจากต้นสงักดัของตนเอง (ส่วนกลาง) เป็นส าคญั เช่น การขออนุมตัใิชท้รพัยากร
สนบัสนุนการปฏบิตังิานทีน่อกเหนืออ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการระดบัจงัหวัด เป็นต้น ซึง่ตรง
กบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์สมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า 

  
การแก้ไขปญัหามนัต้อง Single Command จงึสามารถทีจ่ะสัง่การในภาพรวม
ระดบัพื้นที่ของจงัหวดั แต่ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบการบรหิารตามระบบ
ราชการในส่วนภูมภิาค ส่วนหนึ่งขึน้กบัผูว้่าฯแต่ขณะเดยีวกนักข็ึน้กบัต้นสงักดั
ส่วนกลาง ดงันัน้บางทจีงึยากทีจ่ะสัง่การ 
 

และวบิูลย ์(นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ที่พูดไว้สอดคลอ้ง
กบัสมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) เช่นกนัว่า 

 
โครงสรา้งถ้าดูตามกรอบของกฎหมาย ดูน่าจะปฏบิตังิานได้ด ีแต่ว่าในสภาพ
ความเป็นจรงิแล้ว มนัไม่สามารถทีจ่ะสัง่การจากท่านผู้ว่าฯ ได้โดยตรง เพราะ
แต่ละหน่วยงานที่เขา้มายงัขึน้ตรงต่อหน่วยงานส่วนกลาง เพราะฉะนัน้บางที
การสัง่การจากทางผูว้่าฯ ลงมาบางทมีนัไมไ่ดโ้ดยตรง 
 

ขณะทีอุ่ดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามเหน็ใน
แง่มุมเอกภาพในการสัง่การของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการสถานการณ์ไว้
เช่นเดยีวกนัว่า 

 
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในพืน้ทีจ่ะไมค่่อยฟงัจงัหวดั จะฟงัจากกระทรวงต้นสงักดั
เลย ท าใหก้ารบรหิารจดัการของจงัหวดัขาดความต่อเนื่อง ยุทธศาสตรแ์นวทาง
การแก้ไขปญัหาหรือการปฏิบัติการของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้ร ับการ
ตอบสนองค่อนขา้งน้อย ท าให้เกดิปญัหาข้อขดัแยง้ในจงัหวดัอยู่หลายๆ ครัง้
เนื่องจากทศิทางของจงัหวดัในจงัหวดัแตกต่างจากทิศทางของกระทรวงหรอื
กรมในพืน้ที ่



209 

นอกจากนี้ ยงัมผีู้ให้ข้อมูลส าคญัให้เหตุผลอื่นอนัสบืเนื่องมาจาก
โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการดงักล่าวว่าท าใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัไมส่ามารถบรหิารบุคลากรใน
จงัหวดัแง่มุมของการให้รางวลัและลงโทษได้ (Reward and Punishment) ก็เป็นอกีปจัจยั
สนับสนุนอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัไม่สามารถที่จะสัง่การ /ควบคุมบงัคบั
บญัชาไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ช่นกนั อาท ิประสงค ์(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า 

  
ปญัหาโครงสรา้งการบรหิารจดัการหลกัๆ กค็อืการสัง่การ หน่วยต่างๆ ขึน้อยู่
กับส่วนกลาง เช่น ชลประทาน ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าฯ แต่อาศัยอ านาจตาม
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในการสัง่การ การจะใหค้วามดี
ความชอบกนั ใหคุ้ณใหโ้ทษไมส่ามารถท าได.้..เขาจะฟงันายของเขาอย่างเดยีว
การสัง่จงึไมส่ามารถสัง่การไดเ้ตม็ที ่

 
(2)  การมหีน่วยงานส่วนกลางทีม่ทีีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดั จากการสบืคน้

ข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีส่วนราชการ
ส่วนกลางที่มสี านักงานตัง้อยู่ในส่วนภูมภิาค 57 หน่วยงาน รฐัวสิาหกจิ 24 แห่ง และหน่วยงาน
อสิระ 9 แห่ง ซึ่งมไิด้ขึน้ตรงสายการบงัคบับญัชากบัผู้ว่าราชการจงัหวดัแมจ้ะมสีถานที่ตัง้อยู่
ภายในจังหวัด ดังนัน้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่สามารถสัง่การหน่วยงานดังกล่าวได้  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากวนิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวไวว้่า  

 
การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคมีความอ่อนแอมาก หวงอ านาจไว้ที่
ส่วนกลางมาก มหีน่วยงานที่อยู่ในจงัหวดัที่มสีถานะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง 
จงึท าให้ไม่มเีอกภาพในการบงัคบับญัชาสัง่การ เพราะเขาต้องฟงัหน่วยงาน
ส่วนกลางซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ชิดปญัหา ผู้ว่าฯ เองจึงไม่มีอ านาจเด็ดขาดที่จะ
แกป้ญัหาอะไร 

  
อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตัอุิดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) 

กล่าวว่า “การท างานในพืน้ทีต่้องอาศยัการประสานความร่วมมอืเพื่อผลกัดนัการท างานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคเ์ป็นหลกั”  

(3) การมอบหมายบทบาท และอ านาจหน้าทีบุ่คลากรจากส่วนกลาง
เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิการช่วยเหลอืผู้ประสบภยัเมื่อสถานการณ์ยกระดบัความรุนแรง ไม่มี
การระบุขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีช่ดัเจน ท าใหใ้นทางปฏบิตัพิบว่าการท างานจงึมลีกัษณะเป็นการ
ท างานแบบคู่ขนาน อาท ิการมอบหมายแม่ทพัภาคที ่1 เขา้ควบคุมสถานการณ์ของจงัหวดัตาม
ขอ้สัง่การของ ศปภ. พบว่าขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้มกีารประชุมซ ้าซอ้นเพื่อการสัง่การในการบรหิาร
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สถานการณ์ของจงัหวดั ทัง้นี้ ชชัวาลย์ (นามสมมติ, 2558: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “มกีาร
ประชุมเกดิขึน้กนัหลายหอ้ง” เป็นตน้  

3)  การจดัโครงสรา้งองค์กรปฏบิตัภิายใต้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 
พบว่าก าหนดจ านวนหน่วยงานในบงัคบับญัชาหรอืก ากบัดูแลในแต่ละด้านค่อนข้างมาก เช่น 
ฝ่ายปฏบิตัิการภายใต้โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ มหีวัหน้าฝ่าย ประจ าฝ่าย และ
เลขานุการฝา่ยรวม 17 หน่วยงานส่งผลใหใ้นทางปฏบิตัหิน่วยงานไม่สามารถทีจ่ะก ากบัดูแลการ
ท างาน ตลอดจนติดตามการปฏิบตัิงานของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายในทางปฏิบัติได้อย่าง
ครอบคลุม ทัว่ถงึ เป็นตน้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าปญัหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้างองค์การ
เครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 มอียู่ดว้ยกนั  3 ประเดน็หลกัไดแ้ก่ การจดั
โครงสรา้งองคก์รปฏบิตั ิสายบงัคบับญัชาและการสัง่การ และช่วงการควบคุม 

4.2.2.2  ยทุธศาสตรข์องเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั  
ในการก าหนดยุทธศาสตรแ์นวทางการท างานร่วมกนัขององค์การเครอืข่ายใน

การจดัการอุทกพบิตัิภยั พบขอ้เท็จจริงจากผู้ให้ขอ้มูลส าคญัว่าปญัหาและอุปสรรค ตลอดจน
ข้อจ ากดัในการก าหนดยุทธศาสตร์การท างานซึ่งส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ
องคก์ารภาคเีครอืขา่ยนัน้เกดิขึน้จากองคป์ระกอบซึง่เป็นสาเหตุส าคญั ดงันี้  

1)  กรอบความคดิเบือ้งหลงัในการก าหนดยุทธศาสตรก์ารจดัการอุทก
พบิตัิภยัของหน่วยงานภาคีเครอืข่าย โดยพบว่าหน่วยงานภาคีเครอืข่ายได้ร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์ภาพรวมการท างานของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ บนพื้นฐานของข้อจ ากัด 2 
ประการ กล่าวคอื 

(1)  กรอบความคดิตัง้อยู่บนสมมตฐิานของขอ้เทจ็จรงิเชงิภูมศิาสตร์
ทีว่่าพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ลุ่มและเป็นพื้นทีร่องรบัน ้าทีม่าจากทางภาคเหนือ 
อุทกภยัที่เกิดขึ้นโดยปกติจงึเป็นอุทกภยัที่เกิดจากน ้าล้นตลิ่งมใิช่น ้าไหลหลาก ดงันัน้ การ
วางแผนการท างานของแต่ละหน่วยงานจงึยนือยู่บนกรอบความคดินี้เป็นเบื้องต้น เช่น วุฒกิร 
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า อยุธยาไม่ใช่รองรบัน ้าไหลหลาก อยุธยาไม่ใช่อยู่
พื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ลุ่ม เพราะฉะนัน้จะเหน็ทนัทวี่าน ้าจะมายงัไงมาเมื่อไหร่การป้องกนัไม่ได้
เป็นแบบฉุกเฉิน มนัเป็นการป้องกนัแบบเตรยีมล่วงหน้าไดเ้ลย”  และที ่เมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: 
การสัมภาษณ์)กล่าวว่า “เหตุการณ์นัน้มันไม่เคยเกิดและไม่มีบทเรียน ไม่มีบทเรียนกับ
เจา้หน้าที”่ เป็นตน้ 

(2)  หน่วยงานภาคีเครอืข่ายภายใต้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
ลว้นแลว้แต่วเิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณ์ “Worst Case Scenario แค่ประสบการณ์การรบัรู้
สถานการณ์อุทกภยัในปี พ.ศ. 2538 เป็นส าคญัแต่สถานการณ์อุทกพบิตัภิยัทีเ่กดิขึน้จรงิในปี พ.ศ. 
2554 นัน้เกนิกว่าทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้โดยจากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัรอ้ยละรอ้ยวเิคราะห์
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และประเมนิสถานการณ์บนพืน้ฐานการรบัรู ้ตลอดจนประสบการณ์เหตุการณ์อุทกภยัทีร่า้ยแรง
ทีสุ่ดที่เหตุการณ์อุทกภยัปี พ.ศ. 2538 เท่านัน้ อาท ิเมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)
กล่าวว่า “เหตุการณ์ปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนยงัไม่เคยประสบ ยงัไม่เคยเหน็ การ
วางแผนช่วยเหลอืบางอย่างเราก็คาดไม่ถงึ” ซึ่งสอดคล้องกบัวุฒกิร (นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) ทีพู่ดไวเ้ช่นกนัว่า “การรบัรูข้องบุคลากรมนัอยู่ทีปี่ พ.ศ. 2538, 2549, 2553 มนัไม่มี
ทางทีจ่ะเกนิจากนี้ไดเ้ลย”  

ดงันัน้ ดว้ยเหตุผลดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหก้ารก าหนดยุทธศาสตร์
มาตรการการป้องกนั และการวางแผนตอบโต้กบัเหตุการณ์ที่มกีารก าหนดขึน้ไว้ล่วงหน้าของ
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยจงึตัง้อยูภ่ายใตส้มมตฐิานน้ี ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ
ในระยะแรกของการตอบโต้กับเหตุการณ์ที่มคีวามรุนแรง ส่งผลให้การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการจงึเป็นการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าเป็นรายวนั   

2)  ชุดของขอ้มูลที่น ามาใช้สนับสนุนการตดัสนิใจก าหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการท างานไม่ชดัเจน เพยีงพอ และไม่ตรงกบัความต้องการของผูใ้ชข้อ้มูล ซึง่ส่งผลต่อ
การก าหนดมาตรการในการด าเนินงานและการน าไปใชป้ระโยชน์ของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย 
เช่น ข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น ้า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์วนิัย 
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) เหน็ว่าขอ้มลูการคาดการณ์สถานการณ์น ้าไม่ได้แปลงจาก
ภาษาทางเทคนิคใหเ้ป็นภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ท าใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดย้าก โดยกล่าวว่า 

  
ข้อมูลประเมินสถานการณ์น ้ ามนัเป็นภาษาราชการซึ่งไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้เช่น กรมอุตุนิยมวทิยาแจง้ว่าวนัน้ีฝนตก 100 มลิลเิมตร ทีจ่งัหวดั
สุโขทยักบ็อกแค่นี้ และพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกรอ้ยละ 60 ของพืน้ที ่มนัใช้
ประโยชน์ไม่ได้...กรมชลประทานแจ้งว่าจะปล่อยน ้าจากเขื่อนภูมพิลเท่านัน้
เขื่อนเจ้าพระยาเท่าน้ี ประชาชนฟงัแล้วก็ไม่รู้ความหมายว่ามนัคืออะไร...
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่ไดว้เิคราะหป์รมิาณน ้าและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่
ละพืน้ที ่

 
3)  หน่วยงานภาคเีครอืข่ายส่งผูแ้ทนซึง่ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจเขา้

ร่วมการประชุมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตดัสินใจ และการ
ปฏบิตั ิซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากวฒันา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวไวว้่า 
“ปญัหาบางส่วนเป็นเรือ่งของการตดัสนิใจ บางครัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีระบวนการ ระดบัขัน้ตอน
ในการขอความช่วยเหลอืมาก รวมทัง้ผูท้ีเ่ขา้ไปรว่มประชุมในศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ กไ็ม่ใช่
ระดบัการตดัสนิใจได”้  
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4)  หน่วยงานภาคีเครือข่ายบางส่วนขาดการปรึกษาหารือในการ
ท างานร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดว้ยกนั ส่งผลให้ในทาง
ปฏบิตัจิงึมลีกัษณะท างานแบบแยกส่วน เช่นพบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่บางแห่งไม่มกีาร
หารอืรว่มกนัระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่แีนวเขตพืน้ทีต่ิดต่อหรอืต่อเนื่องกนั เป็นต้น 
ทัง้นี้ เมื่อสอบถามเชงิลกึถงึเหตุผลดงักล่าว ไชยา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ชีแ้จงว่า
โดยใหเ้หตุผลว่าเนื่องจากสถานการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขา้งเคยีง 
ประกอบกบัแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละทรพัยากรของตนเอง
จงึไมจ่ าเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

5)  ยุทธศาสตร์บางประการของจงัหวดัไม่สามารถด าเนินการได้ใน
เหตุการณ์อุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ในทางปฏบิตัเิท่าทีค่วรจะเป็น อาท ิยุทธศาสตร ์1:20 ไม่
สามารถน ามาใช้กบัพื้นที่ในเขตชุมชนเมอืงได้ เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในชุมชนเขตเมอืงมขีดี
ความสามารถ และศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองได้มากกว่าประชาชนในพื้นที่รอบนอก 
ขณะเดยีวกนับุคลากรทีข่บัเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1:20 มขีอ้จ ากดัในการปฏบิตัเินื่องจากอุทกพบิตัิ
ภยัในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบต่อบุคลากรดงักล่าวใหอ้ยูใ่นฐานะผูป้ระสบภยัด้วยเช่นกนั อาท ิ 
วุฒกิร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ได้ใหเ้หตุผลโดยกล่าวว่า “ เนื่องจากผู้ประสบภยัใน
พืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงอโยธยา ส่วนใหญ่จะอพยพมาอยู่ทีศู่นยพ์กัพงิ คนทัว่ไปจะไม่ค่อยอยู่ตามบา้น 
หรอืไม่ก็อยู่ตามศาลาวดัที่ยกสูง ท าใหเ้ราดูแลและบรหิารจดัการง่ายขึน้” ขณะทีเ่ปรมปร ี(นาม
สมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ใหไ้ดเ้หตุผลทีไ่ม่สามารถน ายุทธศ์าสตร ์1:20 ไปใชใ้นทางปฏบิตัิ
ไว้อกีประการหนึ่งว่า “พื้นที่ของเราไม่ต้องใช้ มนัไม่ใช่อ าเภอในชนบท อ าเภอในชนบทต้องม ี
แต่อ าเภอเมอืง พี่น้องประชาชนช่วยเหลอืตนเองได้เยอะ เราเพยีงแต่เอาสิง่อื่นไปเสรมิ สงัคม
เมอืงกับสงัคมชนบทมนัต่างกนั” นอกจากนี้ เมื่อสมัภาษณ์จ ารสั (นามสมมติ, 2557: การ
สมัภาษณ์)  พบว่าบทบาทของ อปพร.ในการด าเนินการตามยุทธศาตร ์1:20 ครัง้นี้มบีทบาท
ค่อนข้างน้อยเนื่ องจากได้ร ับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกันจึงไม่สามารถปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตรไ์ดอ้ย่างเตม็ที่ โดยกล่าวว่า “น ้าท่วมทัง้ 16 อ าเภอเกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ อปพร. กม็ี
ครอบครวัมบีา้นตนเองทีต่อ้งดแูล ดงันัน้บทบาท อปพร. ระดบัจงัหวดัจงึค่อนขา้งน้อย”  

6)  การถ่ายทอดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการท างานจากระดบันโยบาย
ไปสู่ระดบัปฏบิตัใินพืน้ทีไ่ม่ทัว่ถงึ โดยในส่วนนี้ชดิชยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้ห้
ข้อมูลว่าแนวทางการท างานที่ก าหนดโดยศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ นัน้หน่วยงานภาคี
เครอืข่ายบางหน่วยไม่ได้สื่อสารต่อไปยงัเจา้หน้าที่ระดบัผู้ปฏบิตั ิซึ่งส่งผลต่อการประสานการ
ท างานร่วมกนัในระดบัพื้นที่ โดยกล่าวว่า “ตอนประชุมรวมกนัที่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ 
ประชุมแลว้มกีารก าหนดแนวทางในการท างานโดยผูว้่าราชการจงัหวดัสัง่การ ส่วนใหญ่หวัหน้า
ส่วนจะเป็นผูป้ระชุม แต่ในระดบัปฏบิตันิัน้รูน้้อยมาก”  
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กล่าวโดยสรุปปญัหาและอุปสรรคที่พบในการก าหนดยุทธศาสตร์การท างาน
รว่มกนัของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัปี 2554 ประกอบดว้ย 6 ประการ
หลกักล่าวคอื การก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการท างานบนเงื่อนไขของข้อจ ากดัในกรอบ
ความคดิเบื้องหลงัในการก าหนดยุทธศาสตรข์องหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ความสมบูรณ์ของชุด
ของข้อมูลที่น ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ อ านาจในการตัดสินใจของผู้แทนสมาชิกของ
หน่วยงานภาคเีครอืข่าย ข้อจ ากดัในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏบิตัิในบรบิทพื้นที่ การประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และความครอบคลุมในการสื่อสารถ่ายทอด
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการท างานจากระดบันโยบายไปสู่ระดบัปฏบิตั ิ

4.2.2.3  ระบบการท างานของเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึในสนามวจิยัพบปญัหาและอุปสรรคส าคญัทีเ่กดิขึน้จาก

ระบบการท างานขององค์การภาคีเครอืข่ายในจงัหวดัซึ่งส่งผลกระทบต่อการขบัเคลื่อนการ
ท างานของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยเพื่อการจดัการอุทกพบิตัภิยั ประกอบดว้ย  

1)  ขอ้ขดัขอ้งในระบบการตดิต่อสื่อสารและการประสานงาน  
ปญัหาระบบการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่พบในกรณี

เหตุการณ์อุทกพบิตัิภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาในปี พ.ศ. 2554 พบว่าวธิกีารในการ
สื่อสารขอ้มลูข่าวสารในสถานการณ์ที่มกีารยกระดบัความรุนแรงเป็นระดับ 2 ไปจนกระทัง่เกนิ
ขดีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของจงัหวดันัน้ไม่สามารถใช้วธิกีารสื่อสารได้ทุก
ช่องทาง มเีพยีงโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวทิยุสื่อสาร  ที่เป็นหลกัในการติดต่อสื่อสารที่มอียู่ใน
ขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะเกิดเหตุมกีารตดิต่อสื่อสารกนัเป็นจ านวนมากทัง้ภายใน
จงัหวดัเอง และจากภายนอกจงัหวดั ปญัหาคอขวดจงึเป็นปญัหาส าคญัที่เป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อการปฏิบตัิงาน ทัง้นี้พบว่าผู้ปฏิบตัิได้ใช้วิธีการแก้ไขปญัหาขอขวดด้วย 2 
วธิกีารด้วยกนั กล่าวคอืโดยอาศยัการประสานความร่วมมอืผ่านความสมัพนัธ์ส่วนตวั ส่งผ่าน
ความประสงค์ต่อไปยงัผู้รบัผิดชอบโดยตรง  และใช้วธิีการสื่อสารหลายวิธ ีเช่น ใช้โทรศพัท์
หลายเครื่อง และหลายเครอืข่าย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมูลจากการสมัภาษณ์ปรารถนา 
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีเ่ล่าประสบการณ์ว่า 

  
การตดิต่อสื่อสารกบัหน่วยงานอื่นใชโ้ทรศพัทม์อืถอื อย่าไปหวงัโทรศพัทศ์ูนยฯ์ 
เพราะยากมาก คนตดิต่อเขา้มามาก ตอ้งอาศยัความคุน้เคย คอืเริม่จากในพืน้ที่
มคีนส าคญัทีส่ามารถจะเป็นตวัประสานงานกบัเราได ้พอมปีญัหาใครรูจ้กัใครก็
เชื่อมต่อ (Connect) ถงึกนั ...แลว้คนนึงตอ้งมโีทรศพัทห์ลายเครือ่ง 

 
และนอกเหนือจากขอ้จ ากดัในการใช้วธิกีารสื่อสารแล้ว รุ่งโรจน์ (นาม

สมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ยงัใหข้อ้มลูอกีว่าแผนการสื่อสารตลอดจนเครอืข่ายกระบวนการ
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สื่อสารไปยงับุคคลพบว่าขาดความชดัเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่รายชื่อบุคคลติดต่อ (Contact 
Person) โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อสถานการณ์ยกระดบัความรุนแรงจน กระทัง่แผนการสื่อสารทีม่ ี
อยูไ่มส่ามารถใชก้ารได ้และตอ้งสถาปนาระบบการสื่อสารใหมซ่ึง่ใชเ้วลาระยะหนึ่งจงึเขา้สู่ระบบ   

กล่าวโดยสรุปในส่วนของปญัหาที่เกิดขึ้นในระบบการสื่อสารและการ
ประสานงานด้วยเทคโนโลย ีประกอบด้วย ขอ้จ ากดัในการใช้วธิกีารตดิต่อสื่อสาร และแผนการ
สื่อสารไมส่ามารถใชก้ารไดอ้นัเน่ืองมาจากสถานการณ์ความรนุแรงของเหตุการณ์ 

2)  ปญัหาการบรหิารจดัการข้อมูลข่าวสารและการข่าว โดยจากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึพบปญัหาทีส่ าคญั ดงัน้ี  

(1)  ขอ้มูลที่ใช้ประกอบการตดัสนิใจขาดความชดัเจน ไม่สามารถ
สะทอ้นหรอืสื่อสารขอ้เทจ็จรงิใหเ้หน็ภาพได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลูสถานการณ์
น ้าและผลกระทบในระดบัพืน้ที ่ทัง้น้ี ปญัหาดงักล่าวเมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ได้
ใหข้อ้เสนอแนะว่าควรน าเทคโนโลยสีารสนเทศภมูศิาสตร ์(GPS) มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในการ
จดัท าขอ้มลูเชงิพืน้ทีด่ว้ยโดยกล่าวว่า 

  
ขอ้มูลระดบัน ้าในแต่ละหมู่บา้น ต้องเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาวเิคราะห์เลย 
...เช่น ชลประทานแจง้ไปว่าระดบัน ้าในเขื่อนเจา้พระยาระบายเท่านี้ จะท าให้
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาน ้ าขึ้นเท่าไหร่ แล้วเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑร์ะดบัน ้าในหมูบ่า้นตนเอง เพื่อทีจ่ะเอาขอ้มลูมาวางแผนการช่วยเหลอื 

 
นอกจากนี้ ขอ้มูลที่ขาดความชดัเจนยงัส่งผลต่อการวางแผนการ

ท างานของหน่วยงานต่างๆด้วยซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลทีไ่ดจ้ากสุรพล (นามสมมต,ิ 2557: การ
สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า “ในที่ประชุมมีการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์น ้ า แต่ยงัคิดว่ าข้อมูล
ดงักล่าวยงัไม่มคีวามชดัเจนเพยีงพอ และยงัไม่สามารถน ามาวางแผนในการจดัการภยัได้ ซึ่ง
เขา้ใจว่าทางชลประทานประเมนิสถานการณ์ต ่าเกนิไป” เป็นตน้ 

(2)  ข้อมูลไม่เป็นเอกภาพถูกต้องตรงกนั ซึ่งในส่วนนี้ผู้ให้ข้อมูล
ส าคญัให้เหตุผลเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของข้อมูลว่าส่วนหนึ่งมสีาเหตุมาจากไม่ได้มกีาร
ก าหนดวงรอบของการปรบัขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัและการให้ขอ้มลู นอกจากนี้ยงัใหเ้หตุผลถงึเกณฑ์
มาตรฐานการวดัของขอ้มูลของแต่ละหน่วยที่มคีวามแตกต่างกนั  ซึ่งส่งผลต่อความผดิพลาด
ของขอ้มลู และเอกภาพของขอ้มลู ในการน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน อาท ิพชิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดก้ล่าวว่า 
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ขอ้มลูขา่วสารการคาดการณ์ การแจง้เหตุบางขอ้มลูไม่ชดัเจนโดยเฉพาะขอ้มลู
ชลประทาน ถ้าชดัเจนก็ไม่เกิดปญัหาในเรื่องการจดัตัง้ศูนย์อพยพ หรอืศูนย์
บญัชาการทีผ่ดิทศิผดิทาง เช่น ขอ้มลูของระดบัน ้า...ค่าระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
(รทก.) ของแต่ละหน่วยไม่สามารถใช้กนัไดเ้ลย เช่น ของกรมทางหลวงสมมติ
ว่าค่า รทก.ระดบั 4 แต่ของชลประทานบอกว่าระดบั 4 เหมอืนกนั แต่ระดบัน ้า
จรงิ 4.5 ต่างกนัถงึ 50 เซนตเิมตร”  

 
ซึง่สอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกบัเจตน์ (นามสมมต,ิ 2557: การ

สมัภาษณ์) ทีใ่ห้ขอ้มลูเกี่ยวกบัปญัหาความเป็นเอกภาพของขอ้มูลว่า “ขอ้มูลมคีวามสบัสนบา้ง 
โดยเฉพาะความถูกต้องของขอ้มูลศูนยอ์พยพและจ านวนผูอ้พยพคอืศูนยแ์จง้ไม่ชดัเจนว่าอยู่ที่
ไหน มคีวามสามารถในการรองรบัผู้อพยพได้เท่าไหร่ ซึง่มผีลต่อการบรหิารจดัการการอพยพ
ประชาชนและการส่งก าลงับ ารงุ” 

(3)  ขาดความเชื่อถอืในขอ้มลู โดยในส่วนนี้จากการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึพบว่าปญัหาความเชื่อมัน่ในขอ้มลูเกดิจากสาเหตุส าคญั 2 ประการ คอื 

ก) การรับรู้ของผู้ร ับข้อมูล กล่าวคือผู้ร ับข้อมูลไม่เคยมี
ประสบการณ์/ผ่านการเกดิเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจงึไม่เชื่อถอืในขอ้มลู เช่น ไม่เชื่อขอ้มลูการ
คาดการณ์สถานการณ์และระดบัน ้าที่จะส่งผลกระทบในบรเิวณเกาะเมอืง อาท ิสุชาต ิ(นามสมมต,ิ 
2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า “เขามองว่าไม่ท่วม ยงัไงกไ็ม่ท่วมเกาะเมอืง แลว้เปรยีบเทยีบ
ยอ้นกลบัไปปี พ.ศ. 2538 ว่าท่วมไม่มาก ยงัไงกเ็อาอยู่” ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากวุฒกิร (นาม
สมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวถึงการรบัรู้ขอ้มูลเกี่ยวกบัปรมิาณน ้าว่า “ในช่วงวกิฤต ิ
ถงึแมจ้ะมขีอ้มลูในระดบัทีช่ดัเจน แต่กไ็ม่กลา้ฟนัธง ขนาดกรมชลประทานแจง้ว่าระดบัน ้าจะสูง
กว่าน้ีประมาณร่วมเมตร ฟงัแล้วก็รูส้กึเฉยๆ กนั ไม่ค่อยเชื่อ เพราะที่เหน็อยู่ ณ ขณะนัน้เกอืบ
เท่าปรมิาณน ้าปี พ.ศ. 2538 แลว้มนัจะสงูกว่าเท่าไหร ่ทุกคนกป็ระเมนิขนาดนี้เท่านัน้” 

ข)  ความเชื่อมัน่ในหน่วยงานผูใ้หข้อ้มลู โดยพบว่าผูใ้หข้อ้มลู
ส าคญักล่าวว่ามหีน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยบางหน่วยใหข้อ้มลูไม่เป็นจรงิ และครบถ้วน อาท ิพชิยั 
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ไม่มใีครเชื่อขอ้มลู หรอือาจเป็นเพราะชลประทาน
ใหข้อ้มลูไมช่ดัเจน ท าใหก้ารตดัสนิใจของผูน้ าหน่วยงาน/องคก์าร ในแต่ละพืน้ทีต่ดัสนิใจผดิ ท า
ให้เกิดความสบัสนไม่เป็นกระบวน...ชลประทานให้ข้อมูลสบัสนไม่ชดัเจน คอืไม่เป็นเอกภาพ 
และไมแ่จง้ขอ้มลูใหท้ราบทัง้หมด”  

(4)  การจดัการขอ้มูลประกอบการประชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะ
กจิฯ โดยพบว่าข้อมูลสนับสนุนการตดัสนิใจในการประชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจมจี านวน
มาก การน าเสนอมคีวามเยิน่เยอ้เกนิความจ าเป็นท าให้หน่วยงานต้องเสยีเวลาไปกบัการประชุม
มากเกนิไป ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมูลจากรตันา (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์)ที่กล่าวว่า 
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“ปญัหาในการบรหิารขอ้มลูในศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ เขา้ใจว่าเป็นเรื่องของประสทิธภิาพใน
การจดัเนื้อหาการประชุม และมกีารประชุมบ่อยครัง้ เวลาประชุมก็จะมขีอ้มลูใหม่ทีต่้องการการ
ตดัสนิใจและประสานงาน แต่ถ้าใชเ้วลาไปกบัการประชุมมากเกนิไปมนัท าใหห้น้างานที่ปฏบิตัิ
อยู่เสยีไป” นอกจากนี้ ขอ้จ ากดัในด้านการคมนาคมเพื่อเดนิทางไปเขา้ร่วมการประชุมในขณะ
เกดิภยั รตันา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) จงึเสนอความเหน็ว่าในส่วนนี้ควรน าเทคโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการจดัการประชุมเพื่อประหยดัเวลา และทรพัยากร เช่น การ
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รวมทัง้จดัเนื้อหาการประชุมเฉพาะขอ้มลูทีต่้อง
ตดัสนิใจเป็นส าคญั   

3)  ปญัหาการบรหิารจดัการทรพัยากรรว่มกนัของเครอืข่าย จากขอ้มลู
ที่ได้รบัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึในพื้นที่วจิยัพบว่าปญัหาที่พบในการบรหิารจดัการทรพัยากร
รว่มกนัในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยมดีงันี้   

(1)  ปญัหาความขาดแคลนทรพัยากรที่ใช้ในการปฏิบตัิงานทัง้
ก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์และงบประมาณ  

ก)  ความขาดแคลนก าลังคน พบว่าสืบเนื่ องจากมูล เหตุ
ส าคญั 2 ประการ กล่าวคอื ประการแรก สถานการณ์อุทกพบิตัิภยัครัง้นี้มคีวามรุนแรงส่ง
ผลกระทบกว้างขวาง ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นคนในพื้นที่ต่างได้ร ับผลกระทบจาก
เหตุการณ์และมคีวามจ าเป็นที่ต้องกลบัไปช่วยเหลอืครอบครวั นอกจากนี้ การเดนิทางเขา้มา
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก ประการที่สอง เกิดจากโครงสร้าง
อตัราก าลงัและการแบ่งส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ที่ท าการปกครองอ าเภอซึ่งเป็นหน่วย
ปฏบิตัิในพื้นที่ไม่มอีัตราก าลงัในการปฏบิตัิงานเฉพาะด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
โดยปจัจุบนัได้ใช้อัตราก าลงัปลดัอ าเภอฝ่ายป้องกนัปฏิบตัิงานซึ่งโดยปกติจะมหีน้าที่ความ
รบัผดิชอบเป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้ไมว่่าจะเป็นเรื่องการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ การจดั
ระเบยีบสงัคม งานดา้นความมัน่คง และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ดงัที ่พรเลศิ (นามสมมต,ิ 2557: 
การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมหีน่วยงานในสงักดัอยู่แค่ในส่วน
ภมูภิาคระดบัจงัหวดั ยงัไม่มรีะดบัอ าเภอ กลายเป็นว่างานของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัมาฝากไว้กบัปกครองในอ าเภอซึ่งต้องใช้ปลดัอ าเภอท าหน้าที่ตรงนัน้ ”  ดงันัน้ การท างาน
สนบัสนุนดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงึอาจจะไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร ในการนี้ 
พรเลศิ (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) และเมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเป็นไปแนวทางเดยีวกนัคอืกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงึควรมหีน่วยงาน
และบุคลากรในสงักดัระดบัอ าเภอเพื่อจะได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้สมบูรณ์มากขึ้น ขณะที่ในระดบั
จงัหวดัจะพบว่าภารกจิทีต่้องด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏบิตัใินพืน้ทีเ่มื่อสถานการณ์ยกระดบั
ความรนุแรงมเีพิม่ขึน้ แต่ก าลงัคนทีม่อียูไ่มเ่พยีงพอ    
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ข)  ขาดงบประมาณสนับสนุนการท างานที่พอเพยีง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงบประมาณเพื่อการป้องกัน และลดผลกระทบก่อนเกิดอุทกภัยมีไม่เพียงพอ เช่น 
งบประมาณในการจดัการฝึกซอ้มแผน นอกจากนี้ หน่วยงานราชการส่วนกลางบางหน่วยทีม่พีืน้ที่
ตัง้อยูใ่นภมูภิาคไมม่กีารตัง้งบประมาณไวเ้ฉพาะส าหรบักรณีฉุกเฉิน ท าใหข้าดความคล่องตวัใน
การใชง้บประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของจงัหวดั 

ค)  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ 
(2)  ปญัหาการบรหิารความต้องการ การได้มาและการใช้ทรพัยากร

ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร กล่าวคอื 
ก)  การได้มาซึ่งทรพัยากรไม่สอดคล้องกับความต้องการ 

กล่าวคอื 
(ก)  จ านวนทรพัยากรที่ได้รบัการสนับสนุนเกินความ

ตอ้งการ ซีง่ผลกระทบต่อเนื่องกล่าวคอืไม่มสีถานทีท่ีป่ลอดภยัเกบ็รกัษาทรพัยากรดงักล่าวเช่น
ทีว่บิูลย ์(นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) เล่าถงึการบรหิารจดัการ “จุลนิทรยีก์้อน” ที่ได้รบั
การสนับสนุนมาว่า “บางทีบางช่วงมีคนร้องขอรบัจุลินทรีย์ก้อนมามากแต่หน่วยงานมีไม่
เพยีงพอ พอช่วงหลงัไดร้บัการสนบัสนุนมามากกม็ปีญัหาไมม่สีถานทีเ่กบ็”  

(ข)  คุณสมบัติของทรพัยากรที่ได้รบัการสนับสนุนไม่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสถานการณ์ และพื้นที่ เช่นที่ ชดิชยั (นามสมมติ, 
2557: การสมัภาษณ์) กล่าวถงึเรอืเหลก็ทีไ่ด้มาจากการบรจิาคว่า “ผู้ที่บรจิาคเรอืเหลก็มาคงไม่
ทราบถงึผลต่อเนื่องว่าพอพายเขา้ใกลร้ะยะเสาไฟประมาณ 3 เมตร แลว้เสาไฟมนัรัว่ไฟกจ็ะดูดตาย
ได”้ หรอืที ่เมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวไวเ้ช่นกนัว่า “เรอืทีเ่ป็นเรอืตรวจการณ์
มนัตอ้งเป็นเรอืทีว่ ิง่ในทุ่งได ้กนิน ้าตืน้”  

ข)  การไดม้าซึง่ทรพัยากรไมส่อดคลอ้งกบัเวลาทีต่้องการ คอื 
มาไม่ทนัตามความต้องการ หรอืส่งมาล่าช้าไม่ทนัการ เนื่องจากมูลเหตุหลายประการ อาท ิ
หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย ต้องประสานขออนุมตัริบัการสนับสนุนจากต้นสงักดัเป็นผูจ้ดัสรรโดย
การโยกยา้ยทรพัยากรจากจงัหวดัอื่นมาสนบัสนุนการปฏบิตั ิซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์วบิูลย์ (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวว่า “หน่วยงานเราได้รบัการ
สนับสนุนจุลนิทรยีก์้อนจากจงัหวดัทางภาคเหนือ ภาคอสีาน ซึง่มาตอนหลงับางทมีนัชา้เกนิไป
เหตุการณ์มนัคลีค่ลายแลว้” 

ค)  ปญัหาการใชท้รพัยากรไม่คุม้ค่าเท่าทีค่วร ประเดน็นี้จาก
การสมัภาษณ์เชงิลกึพบเหตุผลของการใชท้รพัยากรในการจดัการอุทกพบิตัภิยัที่ขาดความคุม้ค่า 
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ 

(ก)  ต้องจดัสรรก าลงัพลในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบตัิงานกับ
ก าลังพลที่ได้ร ับการสนับสนุนมาจากภายนอกเนื่ องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่เชิง
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ภูมศิาสตร์ ซึ่งตรงกับข้อมูลจากเมธ ี(นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวว่า “การ
ปฏบิตังิานใหค้วามช่วยเหลอื เจา้หน้าทีท่ีส่่งมาไม่รูพ้ ืน้ที ่กจ็ะไม่สามารถท าอะไรไดม้าก มนัต้อง
อาศยัคนในพื้นทีร่่วมปฏบิตังิานดว้ย เช่นจะไปช่วยคนในหมู่บ้านต้องเอาเรอืออกกต็้องมคีนใน
พืน้ทีไ่ปดว้ย”  

(ข)  ต้องจดัสรรทรพัยากรทัง้ก าลงัพล และวสัดุอุปกรณ์
สนบัสนุนการเขา้มาตรวจเยีย่มจากทัง้ส่วนกลาง ภาคการเมอืง และบุคคลส าคญับ่อยครัง้  เช่นที ่
ปรารถนา (นามสมมติ, 2557: การสมัภาษณ์) พูดว่า “ขณะที่จงัหวดัก าลงัท างาน ทัง้ฝ่าย
การเมอืงทีเ่ขา้มาเพื่อสรา้งกระแสใหแ้ก่ตนเอง หรอืแมแ้ต่ระดบัผูใ้หญ่ทุกทระทรวงทีเ่ขา้มาท าให้
การท างานของเราต้องลดลงเพราะต้องต้อนรบั มาสามเวลาจนแทบไม่ต้องท าอะไร ต้องเอาเรอื 
เอารถ GMC เอาคนไปดูแลท าใหก้ารช่วยเหลอืดอ้ยลงไปเพราะต้องเอาทรพัยากรไปตอบสนอง 
นัน่คอือุปสรรคในการท างาน” ซึ่งสอดคลอ้งกบัประสงค์ (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ที่
กล่าวไว้เช่นกนัว่า “ส่วนกลางท าให้การบรหิารจดัการของจงัหวดั อ าเภอยุ่งยาก การมาตรวจ
เยี่ยมไม่ต้องมาบ่อย การมาเยีย่มมนัท าให้ไม่มเีวลาท างานมแีต่ต้องต้อนรบั ตอนนัน้ใครเป็น
บุคคลส าคญักต็อ้งเอาเรอืมารบัแทนทีจ่ะเอาเรอืไปช่วยเหลอืชาวบา้น” เป็นตน้ 

(ค)  ขาดฐานข้อมูลทรัพยากรในภาพรวมของจงัหวัด
สนับสนุน และประกอบการตดัสนิใจจดัสรรทรพัยากรเพื่อการปฏบิตัิงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อมูลทรัพยากรที่เข้ามาสนับสนุนการท างานจากภายนอกจังหวัดซึ่งไม่ได้แจ้งให้ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกจิฯทราบ หรอืหน่วยปฏบิตัไิม่ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลดงักล่าว ส่งผลใหเ้กดิ
การใช้ทรพัยากรไม่คุม้ค่า ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากอุดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) 
ทีก่ล่าวว่า  

 
จงัหวดัไมส่ามารถรวบรวมขอ้มลูหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ขา้มาด าเนินภารกจิในพืน้ที่
ไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต์ เพราะบางหน่วยเขา้มาในพืน้ทีไ่ม่ได้แจง้จงัหวดัทราบ ผลก็
คือเกิดความซ ้าซ้อนในการปฏิบัติ และสูญเสียทรพัยากร ท าให้การบรหิาร
จดัการทรพัยากรเป็นไปดว้ยความยากล าบาก เพราะไม่รูว้่าพืน้ทีไ่หนไดร้บัการ
ช่วยเหลอืไปแลว้บา้ง  

  
(ง)  บรหิารจดัการการใชท้รพัยากรที่ไดร้บัการสนับสนุน

มาไมท่นั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรพัยากรทีไ่ดร้บัมาจากภายนอก อาท ิสิง่ของบรจิาค เป็นต้น ทัง้นี้ 
ประเดน็ปญัหาดงักล่าวตามขอ้ (3), (4) กต็รงกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก รณชยั (นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) ทีก่ล่าวว่า  
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ปญัหาขดัขอ้งเน่ืองจากความช่วยเหลอืเขา้มาเป็นรอ้ย ที่ระดมกนัเขา้มา แต่ว่า
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรที่ได้รบับรจิาคมนัไม่ทนั เช่น มูลนิธเิขา้มาเป็น
สบิๆ มูลนิธต่ิางเข้ามาช่วยผู้ประสบภยัหมด บางทเีข้ามาไม่ประสานจงัหวดั 
อย่างช่อง 3 มาก็ท าไปเลย เขาไม่ได้บอกจงัหวดั...ปญัหาคอืไม่มเีอกภาพการ
บงัคบับญัชา และเกดิความสบัสนในเรือ่งขอ้มลู 

 
(3)  ปญัหาขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร 

และงบประมาณ  อาท ิการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ที่ในการปฏบิตังิานที่จ าเป็นบางรายการไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากขอ้จ ากดัระเบยีบกระทรวงการคลงั และระบบบรหิารราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัขอ้มูลจากเมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวว่า “ระบบ
ประเทศไทยมนัท าใหข้า้ราชการส่วนกลางที่อยู่ในพืน้ที่ตดัสนิใจล าบากเนื่องจากงบประมาณใน
การด าเนินงานเมือ่เกดิวกิฤตงิบทีใ่ชต้รงๆ โดยการท าประมาณการเขา้ไปมนัท าไมไ่ด้” 

(4)  ปญัหาความอ่อนล้าที่เกิดจากการท างานติดต่อกันเป็น
เวลานานเนื่องจากหน่วยงานขาดก าลงัคน โดยเฉพาะอย่างยิง่หลายหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย
ก าลงัคนต้องท างานตลอด 24 ชัว่โมงแบบไม่มกีะซึ่งก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า และก าลงัใจ
ถดถอย ในส่วนนี้ผู้ให้ขอ้มูลส าคญับางท่านได้กล่าวถงึการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
ของจงัหวดัในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยัไว้เช่น พิชยั (นามสมมติ, 2557: การ
สมัภาษณ์) กล่าวว่า “หน่วยงานทุกหน่วยท างาน 24 ชัว่โมงเช่นกรณีวดัไชยแตก ผูว้่าราชการ
จงัหวดักต็้องออกบญัชาการตหีนึ่งตสีอง”  ขณะที ่ไชยา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ได้
กล่าวถงึความเหนื่อยลา้จากการท างานเช่นกนัว่า “การท างานเราเอาชาวบา้นเป็นหลกั เราเป็น
ผู้น าเราจะล าบากดึกดื่นอย่างไร ก็ต้องดูแลชาวบ้านเขา เพราะเราอาสาเขามาแล้ว ต้อง
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เหนื่ อยมาก ไม่ได้กลับบ้านเราต้องดูแลตรงนี้ ” เป็นต้น ขณะที่บาง
หน่วยงานมกีารสบัเปลีย่นหมนุเวยีนก าลงัพลทีช่ดัเจน อาท ิหน่วยงานทางทหาร เป็นตน้     

ดงันัน้ จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าการขบัเคลื่อนการท างานของ
องคก์รเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัพบปญัหาอุปสรรคในการบรหิารทรพัยากรร่วมกนัใน
เรื่องปญัหาความขาดแคลนทรพัยากรที่ใช้ในการปฏิบตัิงานทัง้ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณ ปญัหาการบรหิารความต้องการ การไดม้าและการใชท้รพัยากรทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ
เท่าที่ควร ปญัหาขอ้จ ากดัในระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ทรพัยากร และงบประมาณ และ
ปญัหาขดีความสามารถในการปฏบิตังิานของทรพัยากรก าลงัคนซึง่เกดิจากความอ่อนลา้ในการ
ปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่องยาวนาน 

4)  ปญัหาการบูรณาการผลการด าเนินงานร่วมกันของเครือข่าย 
(Network Performance Integration) จากการสมัภาษณ์เชงิลกึไม่พบการอ้างองิหรอืระบุปญัหาใน
การบูรณาการผลการด าเนินงานร่วมกนัว่าส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคี
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เครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 โดยตรง แต่มกีารระบุถงึการขาดการบูรณา
การแผนการท างานหรอืการประสานแผนร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย ทัง้นี้ รตันา 
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าการบูรณาการแผนการท างานหรอืการประสาน
แผนเป็นประเด็นส าคญัที่หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายจะต้องได้รบัการพฒันาและเรยีนรูร้่วมกนั โดย
กล่าวว่า “การท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานควรจะมกีารประสานแผน หรอืเรยีกว่าบูรณาการ
แผน และในการบูรณาการแผนใหเ้ป็นรปูธรรม ต้องเกดิจากการทีห่น่วยงานเอาแผนของตนเอง
มาหารอืพูดคุยกนั พยายามเชื่อมโยง และฝึกซ้อมแผนร่วมกัน” ซึ่งจะท าให้หน่วยงาน/ภาคี
เครอืข่ายมีความเข้าใจ คุ้นเคย และสามารถท างานร่วมกันในการปฏิบตัิงานจริงได้อย่าง มี
ประสทิธภิาพและราบรืน่  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามข้อมูลเชงิลกึอุดม (นามสมมติ, 2557: 
การสมัภาษณ์) ลงไปในรายละเอยีดเกี่ยวกบัการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอนั
เกิดจากอุทกภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาพบข้อเท็จจรงิที่น่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อ
ความราบรื่นในการขบัเคลื่อนการท างานขององค์กรเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัเมื่อปี 
พ.ศ. 2554 กล่าวคอื  

(1)  ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุอุทกพบิตัิภยัปี พ.ศ. 2554 จงัหวดั
พระนครศรอียุธยาไม่เคยมกีารฝึกซอ้มแผนฯ ทีเ่กดิจากสาธารณภยัประเภทอุทกภยัเลย ส่งผล
ให้เมื่อเกดิเหตุการณ์ขึน้จรงิหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้งยงัจะไม่สามารถบูรณาการการ
ท างานในภาพรวมได้อย่างราบรื่นเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม เหตุที่หน่วยงานภาคเีครอืข่าย
สามารถประสานความร่วมมอืในการท างานไปได้ก็เนื่องจากความสนิทสนม คุ้นเคยส่วนตัว
ระหว่างบางหน่วยงานทีม่อียูก่นัมาก่อน ทัง้นี้ ส าหรบัสาเหตุที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยาไม่มกีาร
จดัการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติที่เกิดจากอุทกภยัเนื่องจากนโยบายจากส่วนกลางที่ก าหนด
หลักเกณฑ์การจดัฝึกซ้อมให้จดัฝึกซ้อมตามประเภทของภัยที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งกรณีจงัหวัด
พระนครศรอียุธยาได้ประเมนิความเสี่ยงภยัเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภยัที่เกดิจากสารเคมี
และวตัถุอนัตรายเป็นส าคญัเนื่องจากในพืน้ทีจ่งัหวดัมโีรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก   

(2)  การจดัการฝึกซ้อมในแต่ละครัง้พบว่าบ่อยครัง้ที่หน่วยงาน/
ภาคเีครอืข่ายส่งผู้เขา้ร่วมฝึกซ้อมไม่สอดคล้องกบัระดบัของการฝึกซ้อม ท าให้ในทางปฏบิตัิผู้
ฝึกซ้อมไม่ใช่ผู้ปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ รวมทัง้ขาดการฝึกซ้อมอย่างจรงิจงัซึ่งสอดคล้องกบั
ขอ้มลูจากวนิัย (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวไวเ้ช่นกนัว่า “ทุกหมู่บา้นซอ้มแต่คน
ไทยเราไม่ชอบซ้อมชอบของจริง เวลาซ้อมก็ขี้อายเหยาะแหยะ ไม่ เอาจริงเอาจงั พอเกิด
เหตุการณ์การบรหิารในภาวะฉุกเฉินขึน้จรงิ จะชุลมุนมาก ท าใหไ้ม่มปีระสทิธภิาพการท างาน...
งบการซอ้มกม็น้ีอย คนทีส่่งเขา้มารว่มฝึกซอ้มกไ็ม่ใช่คนทีป่ฏบิตัจิรงิในเวลาเกดิเหตุ” ซึง่ตรงกบั
ขอ้มลูจากรตันา (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) เช่นกนัทีก่ล่าวถงึการฝึกซอ้มไวว้่า “ทีผ่่าน
มานัน้มกีารซอ้มไปแต่ไมน่ าบทเรยีนมาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะอยา่งเป็นรปูธรรม”  
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กล่าวโดยสรุปการขบัเคลื่อนการท างานขององค์กรเครอืข่ายในการจดัการอุทก
พบิตัภิยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาพบปญัหาในเรื่องการบูรณาการการท างานร่วมกนัในมติิ
ของการบูรณาการแผนและการประสานแผนซึ่งส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพและความราบรื่น
ในการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ทัง้น้ี ปญัหาดงักล่าวเป็นผลสบืเนื่องมาจากการขาด
การฝึกซอ้มแผนในสถานการณ์สมมตอุิทกภยั และขาดความจรงิจงัในการฝึกซ้อมแผนร่วมกนั
ของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยเป็นส าคญั 

4.2.2.4  ทกัษะและสมรรถนะของหน่วยงานบรูณาการเครอืขา่ย 
จากข้อเท็จจรงิที่เกิดขึ้นในพื้นที่วิจยัซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

ปญัหาและอุปสรรคในเรื่องทกัษะและสมรรถนะของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัในฐานะหน่วยงานบรูณาการเครอืขา่ยพบว่ายงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในพืน้ที ่และสภาพ
ปญัหาของจงัหวดัเท่าที่ควร ส่งผลให้การสนับสนุนขอ้มลูในการแก้ไขปญัหาใหก้บัผู้ว่าราชการ
จงัหวดัและหน่วยงานภาคเีครอืข่ายยงัไม่ถูกต้อง แม่นย า และรวดเรว็เท่าทีค่วรจะเป็นในภาวะ
วกิฤต ิทัง้นี้ จากการสอบถาม วุฒกิร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทราบว่าสาเหตุส่วน
หนึ่งเกิดจากผลพวงของระบบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคที่มกีารย้ายบุคลากรบ่อยครัง้ ท าให้
บุคลากรทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในพืน้ทีไ่มม่เีวลาเพยีงพอในการศกึษาและท าความเขา้ใจสภาพพืน้ที่
ไดล้กึซึง้เท่าทีค่วรจะเป็น โดยพบว่าหวัหน้าส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเพิง่
ย้ายมาปฏิบัติงานในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ไม่นาน นอกจากนี้ สมัพนัธภาพระหว่าง
หวัหน้าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดักบัหน่วยงานภาค/ีเครอืข่ายจงึยงัไม่
คุน้เคย ใกลช้ดิเท่าทีค่วรดงัทีก่ล่าวมาแลว้ อย่างไรกต็าม ปญัหาอุปสรรคในส่วนของทกัษะและ
สมรรถนะของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัดงักล่าวได้รบัการทดแทนด้วย
ศกัยภาพและขดีความสามารถของผู้ว่าราชการจงัหวดัซึ่งด ารงต าแหน่งในจงัหวดันี้มายาวนาน
ถงึ 4 ปี และได้รบัการยอมรบัในความรูค้วามสามารถ ความเป็นผู้น าจากทุกหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายของจงัหวดัส่งผลให้การขบัเคลื่อนการท างานขององคก์ารเครอืข่ายในการจดัการอุทก
พบิตัภิยัในภาพรวมสามารถด าเนินไปได ้

4.2.2.5  รปูแบบการบรหิารเครอืขา่ยของผูบ้รหิารเครอืขา่ย   
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตัใินพืน้ที่จงัหวดัไม่

พบปญัหาและอุปสรรคเกี่ยวกบัรูปแบบการบรหิารเครอืข่ายที่ให้ส านักงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัเป็นแกนกลางในการบรหิารการขบัเคลื่อนหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั เนื่องจากเป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง 
รวมทัง้ยงัมรีะเบยีบกฎหมายรองรบัการขบัเคลื่อนการท างานไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญตัป้ิองกนั
และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 
2553-2557 รวมทัง้แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของจงัหวดั อย่างไรกต็าม ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญับางท่านให้ความเหน็ว่าขอ้จ ากดัและอุปสรรคทีจ่ะเกดิขึน้น่าจะเกดิจากศกัยภาพและขดี



222 

ความสามารถของตวับุคคลเป็นส าคญั อาท ิวนิัย (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)ไดก้ล่าวว่า 
“ปภ. เป็นหน่วยงานหลกัอยูแ่ลว้ในงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แต่ประสทิธภิาพ
การท างานขึน้อยูก่บับุคคลว่าจะมคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะแค่ไหน”  

4.2.2.6  การคดัเลอืกและบรหิารจดัการสมาชกิในเครอืขา่ย      
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึเกี่ยวกบัปญัหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้จากการคดัเลอืก

และบรหิารจดัการสมาชกิในภาคเีครอืข่าย พบว่ามวีุฒกิร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) 
เพยีงท่านเดยีวที่ให้ความเหน็ว่าการพจิารณาคดัเลอืกสมาชกิของเครอืข่ายเขา้มาร่วมท างานใน
โครงสรา้งศูนยอ์ านายการเฉพาะกจิฯ โดยให้ความส าคญักบัการคดัเลอืกสมาชกิให้สอดคล้อง
ของบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและหน้าที่ในการจดัการภาวะฉุกเฉินตาม
โครงสร้างเพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาความสามารถส่วนบุคคลส่งผลกระทบต่อการ
ขบัเคลื่อนการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กระบวนการมสี่วนร่วมในการท างาน ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่านอื่นไม่มคีวามเห็นใดๆ
เกี่ยวกบัประเด็นดงักล่าว จากขอ้มูลจากการสมัภาษณ์สะท้อนให้เหน็ว่าส านักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัไม่ไดเ้หน็ความส าคญักบัการพจิารณาคดัเลอืกภาคส่วนอื่นภายนอก
ทีม่ขีดีความสามารถและศกัยภาพเขา้มาร่วมเป็นสมาชกิของเครอืข่ายอย่างเป็นทางการภายใต้
องคก์รปฏบิตัศิูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ 

4.2.2.7  ค่านิยมและวฒัธรรมรว่มของเครอืขา่ย 
จากการศึกษาข้อเท็จจรงิในสนามวจิยัโดยการสัมภาษณ์เชงิลกึพบปญัหาและ

อุปสรรคเกี่ยวกบัค่านิยมและวฒันธรรมของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ขบัเคลื่อนการท างานขององคก์ารเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ในประเดน็ 
ดงันี้  

1) ค่านิยมความส านึกในการเป็นเจา้ของร่วมกนั (Sense of Belonging) 
โดยวนิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ใหข้อ้มลูว่าบุคลากรของหน่วยงานเครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัขาดค่านิยมร่วมโดยเฉพาะอย่างยิง่ความส านึกในการเป็นเจ้าของร่วมกนั 
โดยพบว่าบุคลากรของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายบางส่วนขาดความส านึกในความเป็นเจ้าของ
จงัหวดั ส่งผลให้การปฏบิตังิานของหน่วยงานดงักล่าวจงึเป็นเพยีงการปฏบิตัิไปตามบทบาท
หน้าที่ความรบัผิดชอบเท่านัน้ แต่ขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มก าลงั นอกจากนี้ 
ยงัใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่าการทีบุ่คลากรขาดส านึกดงักล่าวนัน้เกดิจากผลพวงของระบบบรหิาร
ราชการแผ่นดินที่ไม่เปิดโอกาสในด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่บุคลากรในจังหวัด 
กล่าวคอืการขึน้สู่ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของจงัหวดันัน้ยงัถูกจ ากดัอยู่เฉพาะบุคลากรในสงักดั
กระทรวงมหาดไทยเท่านัน้ โดยวนิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ไดก้ล่าวว่า  
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ปญัหาทุกวนัน้ีเราไม่ได้สร้างความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้น ทุกคนมสีงักดัของ
ตนเอง มภีารกจิของตนเอง ไม่ได้คดิว่าจงัหวดัเป็นหน่วยงานของตวัเองคดิว่า
ตนเองเป็นคนมาฝากอยู่กับจังหวัดนี่คือจุดอ่อนของระบบบริหารราชการ
แผ่นดนิไทย ซึง่จะท าให้ท างานแต่หน้าที่ตวัเอง บางคนท างานใหเ้สรจ็ไปไม่ได้
ทุ่มเท ไปนัง่เฝ้าอธบิดทีีก่รมทุกวนัดกีว่าเพราะไดเ้ลื่อนยศเลื่อนต าแหน่ง มานัง่
ท างานทีจ่งัหวดัเจา้นายกม็องไม่เหน็ ผูว้่าราชการจงัหวดักไ็ม่สามารถใหค้วาม
ดคีวามชอบได.้..ดงันัน้ มนัต้องแก้ทีร่ะบบราชการใหค้นทีม่าอยู่จงัหวดัมโีอกาส
เป็นผู้ว่าราชการจงัหวดั แต่ขณะเดยีวกนัก็ไม่ขาดจากสงักดัเดมิ ถ้าเป็นเช่นนี้
จงัหวดักจ็ะเขม้แขง็  

 
2)  บุคลากรของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายขาดการยอมรบัในหลกัการ

เอกภาพในการบังคับบัญชา จากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรในหน่วยงานภาคีเครือข่าย
บางส่วนไม่ยอมรบัการบงัคบับญัชาตามหลกัการเอกภาพในการบงัคบับญัชา กล่าวคอื การ
ก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และการมอบหมายภารกิจในหน่วยงานภาคเีครอืข่ายภายใต้
ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ นัน้ มกีารก าหนดโครงสรา้งการบงัคบับญัชาใหแ้ก่บุคลากรทีม่าจาก
ต่างสังกัด ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่าบุคลากรในบางหน่วยงานงานไม่ยอมรับการสัง่การจาก
ผู้บงัคบับญัชาที่มาจากต่างหน่วยงานเท่าที่ควรท าให้การท างานร่วมกนัในบางส่วนขาดความ
ราบรื่น อย่างไรก็ตาม ปญัหาดงักล่าวเกดิขึน้เพยีงส่วนน้อยซึ่งแทบจะไม่มผีลต่อการขบัเคลื่อน
การท างานของเครอืข่ายในภาพรวมดงัเช่นข้อมูลที่ได้จาก วบิูลย์ (นามสมมติ, 2557: การ
สมัภาษณ์) ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ในเรื่องเอกภาพในการสัง่การมนัไม่ถึงกบัเป็นปญัหา แต่อาจเป็น
ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองมากกว่าเมื่อมาจากหลายหน่วยงานหลายองค์กร 
ความรูส้กึมนัยงัยดึตดิกนัอยู่ว่า เขาไม่ใช่หวัหน้าไม่ใช่ผู้บงัคบับญัชา ซึ่งพอมอียู่บ้าง แต่ไม่ได้
มากจนท าใหเ้กดิความขดัแยง้”  

กล่าวโดยสรุป จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบปญัหาค่านิยมและวฒันธรรมร่วมของ
เครอืข่ายซึ่งส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัในการจดัการอุทกพบิตัภิยั 2 ประการ 
ประกอบด้วยการขาดส านึกในการเป็นเจ้าของจงัหวดัร่วมกัน และการไม่ยอมรบัในหลกัการ
เอกภาพในการบงัคบับญัชา  

4.2.2.8  การสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 
จากการสมัภาษณ์พบปญัหาความไว้เน้ือเชื่อใจระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย

ในการขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในประเดน็การเปิดใจแลกเปลีย่น 
และพูดตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูลโดยให้ความเห็นว่ามหีน่วยงานภาคีเครอืข่ายหลกับาง
หน่วยงานให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน ซึ่งมผีลต่อการวางแผนการท างานหน่วยงานภาคเีครอืข่ายอื่น 
ตลอดจนแผนการท างานรว่มกนัของหน่วยงานดว้ย อย่างไรกต็าม ประเดน็ปญัหาดงักล่าวถงึแม้
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จะมกีารระบุถงึ แต่ก็ไม่ไดถู้กหยบิยกมาเป็นสาระส าคญัที่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการขบัเคลื่อน
การท างานขององคก์ารเครอืขา่ยในภาพรวมแต่อยา่งใด 

4.2.2.9  ผูม้สี่วนไดเ้สยี 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากผูม้สี่วนไดเ้สยีซึง่ส่งผล

กระทบต่อการขบัเคลื่อนการท างานขององคก์ารเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 
2554 กล่าวคอื  

1)  หน่วยงานราชการ (Public Sector) โดยพบว่านโยบายและ
แนวทางในการท างาน ตลอดจนการบรหิารจดัการทรพัยากรที่มาสนับสนุนการปฏบิตัิงานซึ่ง
ต้องได้รบัการอนุมตัิจากหน่วยงานราชการต้นสงักดัส่งผลต่อการบรหิารจดัการอุทกพบิตัิภยั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การบรหิารจดัการทรพัยากรในการตอบโต้ต่อสถานการณ์ล่าช้าไม่ทนัความ
ตอ้งการ อาท ิการประสานขอความร่วมมอืกรมชลประทานในการขออนุมตัเิคลื่อนยา้ยเครื่องสูบน ้า
จากจงัหวดัทีไ่มไ่ดป้ระสบอุทกภยัมาสนบัสนุนการปฏบิตังิานของจงัหวดั เป็นตน้ 

2)  หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector) องค์การสาธารณ
กุศล หรอืองคก์าร ไม่แสวงหาก าไร (Non Profit Organization) สื่อสารมวลชน ภาคประชาชน 
(People) ที่มจีติอาสา หรอืจติสาธารณะซึ่งเขา้มาสนับสนุนการให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัใน
พืน้ทีจ่งัหวดั โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้างศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ทอ้งถิน่ อ าเภอ หรอื จงัหวดัทราบ
ส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการผลการด าเนินงาน การให้ช่วยเหลอื และการบรหิารจดัการ
ทรพัยากร นอกจากนี้ ยงัท าให้เกิดความซ ้าซ้อนในการปฏิบตัิงานในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผูป้ระสบภยัอกีดว้ย  

3)  ปญัหาที่เกิดจากประชาชนบางส่วนที่ฉวยโอกาส ทัง้นี้ จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึได้ให้ข้อมูลพบว่าบ่อยครัง้ที่มปีญัหาซึ่งเกิดขึ้นจากทัง้ประชาชนผู้ประสบภยั 
และไมป่ระสบภยัฉกฉวยโอกาสจากความเดอืดรอ้นในภาพรวม ซึง่หน่วยงานภาคทีีเ่กี่ยวขอ้งไม่
สามารถที่จะควบคุมหรือบริหารจดัการได้อย่างทัว่ถึง อาทิ การเวียนรบัสิ่งของบรจิาคจาก
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ขา้มาใหค้วามช่วยเหลอืซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากวบิูลย ์
(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ทีก่ล่าวถงึปญัหาทีเ่กดิจากประชาชนว่า “การบรหิารจดัการ
ในการช่วยเหลอื บางทไีม่ประสบความส าเรจ็ดเีท่าที่ควร ซึ่งอาจเกดิจากความรูส้กึรบัผดิชอบ
ของผูป้ระสบภยัเอง...การช่วยเหลอืยิง่มากเท่าไหร่ความไม่รูจ้กัพอกม็ากขึน้เท่านัน้...เช่นเราจดั
รถบรกิารใหบ้างคนเชา้มาซือ้ของ มารบัของบรจิาค แลว้กลบับ่ายกม็าอกีรอบนึงกลายเป็นว่าเขา
มาช๊อบป้ิงหรอืเปล่าเขา้ออกตลอดเวลา” ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลจากสุชาต ิ(นามสมมต,ิ 2557: 
การสมัภาษณ์) ทีใ่หข้อ้มลูว่าเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัว่า “ทางราชการจดัเตน็ท์บรกิารอาหาร 
และขา้วกล่อง ซึง่ดแูลว้มนัมากจนกระทัง่มนัมากเกนิความจ าเป็นเพราะบางคนเอาไปคนละ 10 - 
20 ชุด” หรอื การขึน้ราคาโดยสารค่าพาหนะทางเรอืในการเดนิทาง เป็นตน้  

4)  ปญัหาจากนโยบาย/ข้อสัง่การ จากฝ่ายการเมือง โดยพบว่า
นโยบายหรอืขอ้สัง่การบางประการก่อใหเ้กดิการลกัหลัน่ในการปฏบิตัโิดยเฉพาะในเรื่องบทบาท 
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และขอบเขตอ านาจหน้าที ่ของผูป้ฏบิตั ิเช่น ขอ้สัง่การใหแ้ม่ทพัภาคที ่1 เขา้ควบคุมสถานการณ์ใน
จงัหวดั เป็นต้น นอกจากนี้ อุดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ยงัได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
นโยบายบางประการของฝ่ายการเมืองว่าไม่ได้แก้ไขปญัหาที่ถูกจุดแต่เป็นนโยบายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางการเมืองเป็นส าคัญซึ่งนอกจากส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ทรพัยากรเพื่อการท างานของจงัหวดัมาเพื่อปฏบิตังิานสนับสนุนตามนโยบายอย่างเร่งด่วนแล้ว 
ยังจะส่งผลต่อความอ่อนแอทางสังคมไทยในระยะยาว เช่น นโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ครวัเรอืนละ 5,000 บาท เป็นตน้  

5) ปญัหาจากการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่ขาดจรรยาบรรณ 
โดยผูใ้หข้อ้มลูส าคญัใหข้อ้มลูว่ามกีารน าเสนอข่าวสารทีไ่ม่ถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของจงัหวดั และก าลงัใจของบุคลากรที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏบิตังิานเพื่อ
ช่วยเหลอืประชาชน อาท ิเมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า  
 

สื่อมผีลในเรือ่งการประชาสมัพนัธ ์เพราะสื่อสามารถเป็นตวัชีน้ า สื่อไดร้บัขอ้มลู
จากหน่วยงานแลว้ไปอธบิาย แต่บางครัง้ผูส้ ื่อข่าวไม่สนัทดั/เชีย่วชาญ จงึท าให้
ไปถ่ายทอดไม่ตรงตามประเดน็หรอืไม่ตรงกบัขอ้มลู โดยเฉพาะสื่อในบางพืน้ที่
ทีน่ าเสนอปรมิาณน ้าไม่ได้มากอะไร แต่ไปหามุมกล้องให้ดูเหมอืนระดบัมนัสูง
แลว้ออกมาเป็นขา่ว” 

 
ซึง่สอดคล้องกบัสมพร (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อ

เกดิเหตุแลว้ ประชาชนเครยีดมาก สื่อโดยเฉพาะสื่อโทรทศัน์ซึง่ผมว่าออกข่าวแบบเอามนั ออก
ขา่วเกนิจรงิ แลว้กอ้ท าลายจติใจคนท างาน โดยเฉพาะคนท างานภาครฐัแน่นอน...ในภาวะทีเ่ป็น
อย่างนัน้มนัต้องใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนัซึง่ส าคญัมาก” ซึง่ตรงกบัวนิัย (นามสมมต,ิ 2557: การ
สมัภาษณ์) ทีก่ล่าวไวใ้นแนวทางเดยีวกนัว่า “สื่อกระจายขา่วอยา่งเดยีวเพื่อใหค้นสนใจ”  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ปญัหาและอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการท างานของ
หน่วยงานภาคซีึง่ส่งผลกระทบต่อการท างานของหน่วยงานเครอืข่ายทีเ่กดิขึน้จากผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ประกอบด้วย นโยบาย และแนวทางการท างานจากหน่วยงานราชการ การเข้ามาปฏบิตัิการ
สนบัสนุนการช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบภยัของหน่วยงานธุรกจิเอกชน องคก์ารสาธารณกุศล/
องคก์ารไม่แสวงหาก าไร และสื่อสารมวลชนโดยไม่มกีารรายงานจงัหวดัทราบ การฉกฉวยโอกาส
ของประชาชนบางกลุ่มผู้ไม่หวงัดี นโยบายและข้อสัง่การของฝ่ายการเมอืงที่ไม่สอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัด หรือขัดกับหลักการของกฎหมาย และการน าเสนอข่าวสารโดยขา ด
จรรยาบรรณ 

อยา่งไรกต็าม นอกเหนือจากปญัหาและอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการท างานของ
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัดงักล่าวขา้งต้นแลว้ เมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: 
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การสมัภาษณ์) ยงัได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัปญัหาและอุปสรรคในประเดน็อื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การท างานขององค์การเครอืข่ายในการจดัการอุทกพิบัติภยั กล่าวคือ ปญัหาการบงัคับใช้
กฎหมาย โดยเมธ ี(นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์)ไดห้ยบิยกปญัหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ว่าไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดใ้นทางปฏบิตั ิอาท ิมาตรา 
21(5) ซึง่ใหอ้ านาจผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยการใหอ้ านาจ
หน้าทีใ่นการสัง่หา้มเขา้หรอืใหอ้อกนอกพืน้ที ่อาคาร หรอืสถานทีท่ีก่ าหนดนัน้ ไม่สามารถบงัคบั
ใช้ให้ประชาชนอพยพไปยงัศูนย์พกัพงิเพื่อความปลอดภยัในชวีติได้ หรอืมาตรา 25 ซึ่งให้
อ านาจผูอ้ านวยการในการสัง่เจา้ใหเ้จา้พนักงานดดัแปลง ท าลาย หรอืเคลื่อนยา้ยสิง่ก่อสรา้ง วสัดุ 
หรอืทรพัยส์นิส่วนบุคคลทีเ่ป็นอุปสรรคแก่การบ าบดัปดัป้องภยนัตรายเพื่อป้องกนัภยัต่อส่วนรวม ใน
กรณีทีเ่กดิสาธารณภยัและภยนัตรายจากสาธารณภยันัน้ใกลจ้ะถงึ ไม่สามารถบงัคบัใชใ้นการรือ้
ถอนบา้นเรอืนทีร่กุล ้าล าคลองและเป็นอุปสรรคในการระบายน ้าได ้เป็นตน้  

กล่าวโดยสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้นในการขบัเคลื่อนการท างานขององค์การ
ภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 พบปญัหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้จาก
องคป์ระกอบส าคญัในการขบัเคลื่อนเครอืขา่ย 8 ประการ ประกอบดว้ย  

1)  โครงสร้างการจัดองค์การ สายการบังคับบัญชา และช่วงการ
ควบคุม  

2)  กรอบความคดิเบื้องหลงัการก าหนดยุทธศาสตร ์ตลอดจนชุดของ
ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ และกระบวนการและขอ้จ ากดัในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรไ์ปสู่การ
ปฏบิตัิของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และความทัว่ถึงในการสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดบั
นโยบายไปสู่การปฏบิตั ิ 

3)  ปญัหาระบบการท างานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
ขอ้จ ากดัในระบบการตดิต่อสื่อสาร และการประสานงานด้วยเทคโนโลยกีารสื่อสาร ปญัหาการ
บรหิารขอ้มูลและการข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านความชดัเจน ความน่าเชื่อถอื และเป็นเอกภาพ 
ปญัหาการจดัการทรพัยากรร่วมกนัในเรื่องความเพยีงพอ การบรหิารความต้องการ การได้มา การ
ใชท้รพัยากร และปญัหาการบรูณาการ ผลการด าเนินงานรว่มกนัในการประสานแผนการปฏบิตั ิ 

4)  ข้อจ ากดัเกี่ยวกับทกัษะและสมรรถนะของส านักงานป้องกันและ
บรรเทา    สาธารณภยัในฐานะผูบ้รูณาการเครอืขา่ย 

5)  หลกัในการพจิารณาคดัเลอืกสมาชกิเขา้มาร่วมเป็นหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั  

6)  ปญัหาขาดค่านิยมความส านึกในการเป็นเจา้ของจงัหวดัร่วมกนั และ
การยอมรบัหลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา 

7)  ปญัหาอนัสบืเน่ืองจากผลกระทบของการด าเนินการของผูม้สี่วนได้
เสยี 

8)  ปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
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4.2.3  การบริหารแบบเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยท่ี
เหมาะสมของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในบริบทสงัคมไทย 

จากขอ้เทจ็จรงิเรือ่งสถานะเครอืข่าย ตลอดจนสภาพปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัโดยอาศยัเครอืข่ายที่เป็นทางการของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ จนน ามาสู่การถกแถลงในการสนทนากลุ่มรว่มกนัระหว่างผูใ้หข้อ้มลูส าคญัซึง่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของผูว้จิยัและผูเ้ชี่ยวชาญ ตลอดจนนักวชิาการทีม่อีงคค์วามรู ้และประสบการณ์
ในดา้นการจดัการภยัพบิตั ิน ามาซึง่ขอ้เสนอแนวทางที่เป็นตวัแบบการบรหิารจดัการเครอืข่าย
เพื่อการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัทีเ่หมาะสมกบัจงัหวดัพระนครศรอียุธยาซึ่งสอดคลอ้ง
กบับรบิทสงัคมไทย ซึง่อรรถาธบิายไดด้ว้ยเหตุและผลในประเดน็ต่างๆ ตามล าดบั ดงันี้ 

4.2.3.1  โครงสรา้งการบรหิารจดัการหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย 
ผูร้ว่มสนทนากลุ่มเสนอความเหน็ว่าเพื่อใหก้ารจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัมี

ประสทิธภิาพ จงึเหน็ควรจดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการหน่วยงานภาคเีครอืข่ายของจงัหวดัใหม้ี
โครงสรา้งการท างานที่เปิดกวา้งให้แก่ทุกภาคส่วน และเอื้อต่อการขบัเคลื่อนการด าเนินงานให้
ครอบคลุมภารกจิในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในภาพรวม โดย 

1) ควรปรับศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ให้เป็น “ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์” ในระดับต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เ ป็น “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน” (Emergency 
Operation Center: EOC) โดยท าหน้าทีเ่ป็นศูนยร์วมของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วน
ต่างๆ ให้มโีอกาสเขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การประสานความร่วมมอื ตลอดจนการบรหิาร
จดัการทรพัยากรระหว่างกนั เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานแก่หน่วยปฏบิตัิซึ่งเผชญิเหตุในพืน้ที่
ประสบภยั ดงัทีด่ลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “เอกภาพของการประสานงาน
สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ศูนย์ปฏบิตัิการฉุกเฉินโดยให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัมอี านาจเต็ม ” 
ดงันัน้ ในการบรหิารจดัการหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั จงึ
สามารถด าเนินการโดยการบรหิารจดัการหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนทีเ่ขา้มามสี่วน
รว่มภายใตก้ารด าเนินงานของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ในทุกระดบั กล่าวคอื  

(1)  ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ระดบัท้องถิน่ (เทศบาล และองค์การ
บรหิารส่วนต าบล) ท าหน้าที่จดัการและตอบโต้ต่อเหตุอุทกภยัที่เกิดขึ้น โดยการประสานความ
ร่วมมอืในการปฏบิตัิการร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาค
ประชาสงัคมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ  

(2)  ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ระดบัอ าเภอ ท าหน้าที่จดัการ และ
ตอบโต้กบัเหตุอุทกภยั และเป็นศูนยก์ลางในการระดมสรรพก าลงั และทรพัยากรในการจดัการ 
อ านวยการประสาน การปฏบิตัริะหว่างหน่วยงานต่างๆ และภาคส่วนทีเ่ขา้มาร่วมในการควบคุม
สถานการณ์ในพืน้ทีอ่ าเภอ  

(3)  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจงัหวัด โดยท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการบรหิารจดัการสถานการณ์อุทกภยัของจงัหวดั ทัง้ในด้านการรบัการสนับสนุน
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ทรพัยากรในการจดัการอุทกภยัของจงัหวดั ในการสนับสนุนการปฏบิตัขิองอ าเภอ และท้องถิน่ 
รวมทัง้อ านวยการประสานการเผชญิเหตุระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายต่างๆ ทัง้หน่วยงาน
ภาครฐั (พลเรอืน และฝ่ายทหาร) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคประชาสงัคมทัง้องค์การสา
ธารณกุศล ภาคเอกชน และภาคประชาชน    

2)  โครงสร้างการบรหิารจดัการหน่วยงานที่เข้ามาร่วมปฏบิตัิงานใน
ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ดงักล่าวควรมกีารจดัโครงสรา้งหลกัขององค์กรแบบโครงสรา้งหน้าที ่
(Function) ไว้แต่เพยีงกว้างๆ เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกจิในการจดัการภาวะฉุกเฉินได้
ครอบคลุมทุกดา้น กล่าวคอืมโีครงสรา้งหลกั ประกอบดว้ย  

(1) ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับ 
รบัผดิชอบบญัชาการเหตุการณ์หรอืบรหิารจดัการเหตุการณ์ในภาพรวมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

(2)  ทมีประสานการปฏิบตัิระหว่างองค์การ เป็นศูนย์กลางการ
ประสานงานตดิต่อสื่อสารระหว่างศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์กบัหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาค
ส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลอืในการปฏบิตัิงานของศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ 
ตลอดจนประสานการออกตรวจเยีย่มของผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงาน ตลอดจนบุคคลส าคญั (ใน
กรณีสถานการณ์ในภาพรวมยกระดบัความรุนแรงเกินกว่าขดีความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ของจงัหวดั ทมีประสานงานการปฏบิตัริะหว่างองคก์ารจะรบัผดิชอบในการประสาน
การปฏบิตัริ่วมกบักองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และภาคส่วนต่างๆ 
จากภายนอกดว้ย) 

(3)  ทมีประสานงานสนบัสนุนฝา่ยทหาร รบัผดิชอบเป็นศูนยก์ลาง
การประสานการสนบัสนุนจากหน่วยทหารทัง้ภายใน และภายนอกจงัหวดั  

(4)  ศูนย์ข้อมูลร่วมและประชาสมัพนัธ์ รบัผิดชอบประสานข้อมูล
เหตุการณ์ กับส่วนต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจรงิของ
เหตุการณ์ การให้ความช่วยเหลอืเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏบิตัิงานหน่วยงานภาคเีครอืข่ายตาม
โครงสร้างของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และขอ้มูลข่าวสารเพื่อการประชาสมัพนัธ์ต่อสาธารณชน 
รวมทัง้ประสานงานตลอดจนร่วมมอืร่วมกบัสื่อสารมวลชน และสื่อทุกแขนงในการใหข้่าวสารต่างๆ 
พรอ้มทัง้ปฏบิตักิารดา้นจติวทิยามวลชน ตลอดจนการตอบโตข้า่วสารเชงิลบ 

(5)  ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า 
ข้อมูลทางด้านวิชาการ รวมทัง้วิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกศาสตร ์
ชลประทาน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสารเคมแีละวตัถุอนัตราย เป็นตน้        

(6)  ส่วนปฏบิตักิาร มหีน้าที่ ดา้นการปฏบิตักิารช่วยเหลอื คน้หา 
และกู้ชพีกู้ภยั แจ้งเตือนประชาชน การอพยพประชาชน ดบัเพลงิ สารเคมแีละวตัถุอนัตราย 
การแพทยแ์ละสาธารณสุข การคมนาคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและการจราจร รกัษาความ
ปลอดภยัชวีติและทรพัยส์นิ การฟ้ืนฟูโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ  
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(7)  ส่วนอ านวยการ มหีน้าทีใ่นการตดิตาม วเิคราะห ์และประเมนิ
สถานการณ์การแจ้งเตือน ประสานข้อมูล ความต้องการความจ าเป็นในการรบัการสนับสนุน
ทรพัยากร รบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์และความช่วยเหลอื ตลอดจนการจดัการประชุมศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์  

(8) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ร ับผิดชอบสนับสนุนทรัพยากร 
งบประมาณ เพื่อการจดัการภาวะฉุกเฉินในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เทคโนโลยสีารสนเทศ การคมนาคมและขนส่ง เชื้อเพลงิและพลงังาน การเกษตร บรหิารสิง่ของ
และการรบับรจิาค งบประมาณและการเงนิ ฯลฯ    

โดยการปฏิบัติการของโครงสร้างแต่ละส่วนขึ้นตรงบริหารจัดการ
โดยตรงจากการตดัสนิใจหารอืและประชุมระหว่างผูอ้ านวยการศูนยบ์ญัชาการณ์เหตุการณ์ในแต่
ละระดบั และหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ขา้มาร่วมอยู่เป็นองคป์ระกอบของ
แต่ละส่วนตามโครงสรา้งหลกัของศูนย ์ทัง้นี้ กเ็พื่อใหเ้กดิเอกภาพในการตดัสนิใจร่วมกนัท างาน
ที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ส าหรบัการท างานร่วมกนัของแต่ละส่วน และระหว่างส่วนอาศยัการ
ประสานงานความร่วมมอื (Coordination and Cooperation) ในการท างานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ขา้มารว่มปฏบิตังิานภายในส่วนเป็นหลกั 

  

 
 
ภาพท่ี 4.9  โครงสรา้งการบรหิารจดัการสถานการณ์อุทกภยัโดยการจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการ 
               เหตุการณ์ 
    

ทัง้นี้ ประเดน็ส าคญัที่ผูร้่วมการสนทนากลุ่มเน้นหนักก็คอื การก าหนด
หรือตัง้ส่วนต่างๆ ขึ้นปฏิบัติภารกิจตามโครงสร้างดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนต่างๆ จะเริ่ม
ปฏบิตัิงาน (Activate) ตามหน้าทเีท่าที่จ าเป็นในการบรหิารจดัการสถานการณ์นัน้ๆ เท่านัน้ ซึ่งก็
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หมายความว่า ไม่จ าเป็นต้องมโีครงสรา้งหน้าที่ครบทุกส่วน กล่าวคอืมโีครงสรา้งซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานที่เข้ามาร่วมปฏิบัติเท่าที่จ าเป็นในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้ค าว่า 
“โครงสรา้งองคก์รมคีวามยดืหยุน่ตามสถานการณ์”  

ส าหรบัเหตุผลส าคญัในการเสนอตวัแบบโครงสรา้งการบรหิารเหตุการณ์
อุทกพบิตัภิยัโดยการจดัตัง้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ทีม่กีารก าหนดโครงสรา้งองค์กรตามหน้าที่
ไว้อย่างกว้างๆ นัน้ก็เพราะว่าจะท าให้หน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาสงัคมได้มโีอกาสได้เขา้มามสี่วนร่วมและมบีทบาทในกระบวนการ
ก าหนดแนวทาง ยทุธวธิ ีและการปฏบิตังิาน ในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเกดิเหตุ และในขณะ
เกดิเหตุร่วมกนั คอืเป็นการให้โอกาสในการน าเครอืข่ายในภาคส่วนต่างๆ  เขา้มาสู่เครอืข่ายที่
เป็นทางการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม  ขณะเดียวกันแนวทางการท างานที่ก าหนดขึ้นจาก
กระบวนการตดัสนิใจแบบมสี่วนร่วมซึ่งเป็นการตดัสนิใจโดยกลุ่มดงักล่าวจะถูกส่งผ่านไปยงั
เครอืขา่ยของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยหลกัหรอืหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยรอง เครอืข่ายอาสาสมคัร
ภาคประชาชนของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั ตลอดจนภาคส่วนทีเ่ขา้มาร่วมปฏบิตังิานต่อไป 
ซึง่จะท าใหท้ศิทางและการปฏบิตัใินภาพรวมของการบรหิารเหตุการณ์อุทกภยัเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั อาจกล่าวไดว้่าโครงสรา้งดงักล่าวเป็นโครงสรา้งทีก่ าหนดไวก้วา้งๆ เพื่อเปิดโอกาสใน
การก าหนดภารกจิและหน่วยงานในการเขา้มารว่มปฏบิตังิานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง    

3)  จดัให้มรีะบบการสนับสนุนการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน: สปฉ. 
(Emergency Support Functions: ESFs) ในระดบัจงัหวดั เพื่อให้เป็นมาตรฐานส าหรบั
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย และภาคส่วนต่างๆ ในการสนับสนุนการปฏบิตักิารในภารกจิดา้นต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับโครงสร้างหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ซึ่งต้องตอบโต้กับ
สถานการณ์อุทกภยัที่มคีวามรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อสถานการณ์ยกระดบัความรุนแรง
เป็นระดบั 2 รวมทัง้หากสถานการณ์อุทกภยัขยายตวั และยกระดบัความรุนแรงเป็นอุทกพบิตัิ
ภยักล่าวคอืเกินกว่าขดีความสามารถของจงัหวดัในการควบคุมสถานการณ์ได้แต่โดยล าพงั 
ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า ระบบ สปฉ. จะเป็นระบบพืน้ฐานสนบัสนุนศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ในการ
รองรบัการประสานการท างานจากหน่วยงานส่วนกลาง องค์การ และภาคส่วนอื่นๆ ภายนอก 
ทัง้นี้ จากกรณีศึกษาอุทกพบิตัิภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาดงักล่าวเมื่อสถานการณ์เกิน
จากขีดความสามารถในการบริหารจัดการของจังหวัด  การน า ระบบ สปฉ. มาใช้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในการเชื่อมโยงการประสานการปฏบิตัิ (Coordination and Cooperation) 
และการปฏบิตัริ่วม (Inter Operation) กบัหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในการท างาน รวมทัง้
ยงัช่วยลดความซ ้าซ้อนในการปฏบิตัิงานที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในจงัหวดั 
และหน่วยงานหรอืเครอืข่ายอื่นๆ ทีม่าจากภายนอกจงัหวดั นอกจากนี้ การจดัระบบ สปฉ. ของ
จงัหวดัจะมปีระโยชน์ในแง่การเตรยีมความพรอ้มกบัรบัมอืกบัภารกจิจ าเป็นและประสานงานกบั
หน่วยงานเครอืขา่ยซึง่จะท าใหห้น่วยงานทีม่คีวามรบัผดิชอบดา้นใดดา้นหนึ่งโดยเฉพาะเขา้ร่วม
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การปฏบิตัิงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบมากขึน้ ซึ่งดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์)
ผูเ้ขา้รว่มในการสนทนากลุ่มเรยีกว่า “การ Plug In”  

นอกจากนี้ ผลทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มยงัได้ให้ความเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั
ว่า การจดักลุ่มระบบการสนับสนุนการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ซึ่งจะก าหนดให้เป็น
มาตรฐานของจงัหวัดควรมีความสอดคล้องกับ สปฉ. ในระดับประเทศ ทัง้นี้  ก็เพื่อให้เกิด
มาตรฐานในการสื่อสาร และการประสานงานระหว่างกนัทัง้จงัหวดั ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทุก
ระดบั ใหม้คีวามเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สาคร (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ไดใ้ห้
ขอ้มูลเพิม่เตมิว่าขณะน้ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัพบิตั ิไดย้กร่างแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 
ซึง่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการก าหนดระบบ สปฉ. เช่นกนัโดยแบ่งออกเป็น 18 ดา้น ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิ
มาตรฐานในการปฏิบตัิงานร่วมกัน จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงึควรก าหนด สปฉ. พื้นฐาน
ออกเป็น 18 กลุ่มภารกจิเรยีงล าดบัตามรา่งแผนดงักล่าวดว้ย ไดแ้ก่ 

1)  สปฉ. 1: ภารกจิดา้นการคมนาคมและการขนส่ง  
2)  สปฉ. 2: ภารกจิดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 
3)  สปฉ. 3: ภารกจิดา้นระบบสาธารณูปโภค 
4)  สปฉ. 4: ภารกจิดา้นดบัเพลงิ 
5)  สปฉ. 5: ภารกจิดา้นการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
6)  สปฉ. 6: ภารกจิดา้นสวสัดกิารสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
7)  สปฉ. 7: ภารกจิดา้นการสนบัสนุนทรพัยากรทางทหาร 
8)  สปฉ. 8: ภารกจิดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
9)  สปฉ. 9: ภารกจิดา้นการคน้หาและกูภ้ยั 
10)  สปฉ. 10: ภารกจิดา้นสารเคมแีละวตัถุอนัตราย และกมัมนัตรงัส ี
11)  สปฉ. 11: ภารกจิดา้นการเกษตร  
12)  สปฉ. 12: ภารกจิดา้นเชือ้เพลงิและพลงังาน 
13)  สปฉ. 13: ภารกจิดา้นรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและการจราจร 
14)  สปฉ. 14: ภารกจิดา้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ การศกึษาและวฒันธรรม 
15)  สปฉ. 15: ภารกจิดา้นการต่างประเทศ 
16)  สปฉ. 16: ภารกจิดา้นการประชาสมัพนัธ ์และขอ้มลูขา่วสาร 
17)  สปฉ. 17: ภารกจิดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 
18)  สปฉ. 18: ภารกจิดา้นการงบประมาณ และสิง่ของบรจิาค 

ทัง้นี้ ภายใต้ระบบการสนับสนุนการปฏบิตัิงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) แต่ละ
กลุ่มภารกิจจะประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเป็นหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายในจงัหวดั  ซึ่งก าหนดตามความเหมาะสมในบรบิทของจงัหวดัเป็นส าคญั ส าหรบั
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จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากการสอบถามความเหมาะสมในก าหนดหน่วยงานหลกัและ
สนับสนุนจากอุดม (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) ผู้ให้ขอ้มูลส าคญัในพื้นที่ศกึษาวจิยั 
ประกอบกบัขอ้คดิเห็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปว่าควรเสนอให้ก าหนดหน่วยงานหลกั 
และหน่วยงานสนับสนุนซึ่ง เ ป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายในแต่ละ สปฉ .ของจังหวัด
พระนครศรอียธุยาไวด้งัตารางที ่4.3 ดงันี้  
 
ตารางท่ี 4.3  หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนุนภายใตร้ะบบการสนับสนุนการปฏบิตังิาน 
                  ในภาวะฉุกเฉินของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 
ระบบสนับสนุนการปฏิบติังานใน

ภาวะฉุกเฉิน 
หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนับสนุน 

สปฉ. 1: ภารกจิดา้นการคมนาคม 
           และการขนสง่ 

 ส านกังานขนสง่จงัหวดั 1. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2. องคก์ารบรหิารสว่น 
  จงัหวดั (อบจ.) 
3. ส านกังานเจา้ท่าฯ  
4. แขวงการทางอยธุยา 
5. ส านกังานทางหลวงชนบท 
    จงัหวดั 

สปฉ. 2: ภารกจิดา้นสารสนเทศและ 
           การสือ่สาร  

  ส านกังานจงัหวดั  
  (กลุ่มงานสารสนเทศและ 
  การสือ่สาร) 

1. ศนูยเ์ทคโนโลย ี
    สารสนเทศและการ 
    สือ่สาร 
2. ทีท่ าการปกครอง 
    จงัหวดั/อ าเภอ 
3. บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั  
    (มหาชน) 
4. บรษิทั กสท.  
    โทรคมนาคม จ ากดั 

สปฉ. 3: ภารกจิดา้นระบบ 
           สาธารณูปโภคและ 
           โครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. แขวงการทางอยธุยา 
2. ทางหลวงชนบทจงัหวดั 
3. การประปาสว่นภมูภิาค 
4. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

1. องคก์ารบรหิารสว่น 
   จงัหวดั (อบจ.) 
2. โยธาธกิารและผงัเมอืง 
   จงัหวดั 

สปฉ. 4: ภารกจิดา้นดบัเพลงิ    องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1. มลูนิธ/ิสมาคมในพืน้ที ่
สปฉ. 5: ภารกจิดา้นการจดัการใน   
           ภาวะฉุกเฉิน  

1. ส านกังานป้องกนัและ 
   บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

1. ต ารวจภธูรจงัหวดั 
2. สาธารณสขุจงัหวดั 
3. ทีท่ าการปกครองจงัหวดั 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

  

ระบบสนับสนุนการปฏิบติังานใน
ภาวะฉุกเฉิน 

หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนับสนุน 

  4. ส านกังานจงัหวดั 
5. องคก์รปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ (งานป้องกนัและ 
   บรรเทาสาธารณภยั) 
6. มลูนิธ/ิสมาคมในพืน้ที ่

สปฉ. 6: ภารกจิดา้นสวสัดกิารสงัคม 
           และความมัน่คงของมนุษย ์

  พฒันาสงัคมและความ 
  มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 

1. อ าเภอ/องคก์รปกครอง 
    สว่นทอ้งถิน่ 
2. สวสัดกิารและคุม้ครอง 
    แรงงานจงัหวดั 
3. ส านกังานประกนัสงัคม 
    จงัหวดั 

สปฉ. 7: ภารกจิดา้นการสนบัสนุน 
           ทรพัยากรทางทหาร 

 กองอ านวยการรกัษาความ 
 มัน่คงภายใน 

1. หน่วยทหารตามบนัทกึ 
   ขอ้ตกลง (จงัหวดั 
   ทหารบกสระบุร)ี และ 
   หน่วยทหารในพืน้ที ่
2. สสัดจีงัหวดั 

สปฉ. 8: ภารกจิดา้นการแพทยแ์ละ 
           สาธารณสขุ 

  สาธารณสขุจงัหวดั 1. โรงพยาบาลในพืน้ที ่
2. อาสาสมคัรสาธารณสขุ 
    ประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

สปฉ. 9: ภารกจิดา้นการคน้หาและ    
           กูภ้ยั 

  ส านกังานป้องกนัและ 
  บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

1. องคก์รปกครองสว่น 
    ทอ้งถิน่ 
2. ศนูยป้์องกนัและบรรเทา 
    สาธารณภยัเขต 
3. มลูนิธ/ิสมาคมในพืน้ที ่
4. อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝา่ย 
    พลเรอืน (อปพร.) 

สปฉ. 10: ภารกจิดา้นสารเคมแีละ 
             วตัถุอนัตราย และ 
             กมัมนัตรงัส ี

  ส านกังานทรพัยากร  
  ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  จงัหวดั 

1. องคก์รปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ 
2. ส านกังานอุตสาหกรรม 
   จงัหวดั 
3. นิคมอุตสาหกรรม/สวน 
   อุตสาหกรรม  
4. สวสัดกิารและคุม้ครอง 
    แรงงานจงัหวดั 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

  

ระบบสนับสนุนการปฏิบติังานใน
ภาวะฉุกเฉิน 

หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนับสนุน 

  5. ชมรมเจา้หน้าทีป่ลอดภยั 
  ในการท างานจงัหวดั  
  (จป. จงัหวดั)  
6. หน่วยทหาร 

สปฉ. 11: ภารกจิดา้นการเกษตร/ 
             ปศุสตัว/์ประมง 

  ส านกังานเกษตรและ 
  สหกรณ์จงัหวดั 

1. ส านกังานเกษตรจงัหวดั 
2. ส านกังานปศุสตัว ์
   จงัหวดั 
3. ส านกังานประมงจงัหวดั 
4. ส านกังานปฏริปูทีด่นิ 
   จงัหวดั 
5. ส านกังานทีด่นิจงัหวดั 
6. ส านกังานพานิชย ์
   จงัหวดั 

สปฉ. 12: ภารกจิดา้นเชือ้เพลงิและ 
             พลงังาน 

  ส านกังานพลงังานจงัหวดั   สถานประกอบการใน 
  พืน้ที ่

สปฉ. 13: ภารกจิดา้นรกัษาความ 
             สงบเรยีบรอ้ยและ 
             การจราจร 

  ต ารวจภูธรจงัหวดั 1. สถานีต ารวจภธูรในพืน้ที ่
2. สถานีต ารวจทางหลวง 
3. ทีท่ าการปกครองจงัหวดั 
4. อาสาสมคัรอาสารกัษา 
   ดนิแดน (อส.) 
5. ต ารวจชมุชน 
6. ชุดรกัษาความปลอดภยั 
   หมูบ่า้น (ชรบ.) 
7. อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝา่ย 
   พลเรอืน (อปพร.) 

สปฉ. 14: ภารกจิดา้นการฟ้ืนฟู 
             เศรษฐกจิ การศกึษาและ 
             วฒันธรรม 

1. ส านกังานพานิชยจ์งัหวดั 
2. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    ประถมศกึษา เขต 1, 2 
3. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    มธัยมศกึษา เขต 3  

1. ส านกังานการคา้ภายใน 
   จงัหวดั 
2. สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
3. สภาหอการคา้จงัหวดั 
4. ส านกังานแรงงานจงัหวดั 
5. ส านกังานวฒันธรรม 
   จงัหวดั 
6. องคก์ารการกุศล 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

  

ระบบสนับสนุนการปฏิบติังานใน
ภาวะฉุกเฉิน 

หน่วยงานหลกั หน่วยงานสนับสนุน 

สปฉ. 15: ภารกจิดา้นการ 
             ต่างประเทศ 

- ส านกังานจงัหวดั 1. สถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่
2. ส านกังานป้องกนัและ 
   บรรเทาธารณภยัจงัหวดั 

สปฉ. 16: ภารกจิดา้นการ 
             ประชาสมัพนัธ ์และขอ้มลู 
             ขา่วสาร 

  ส านกังานประชาสมัพนัธ ์
  จงัหวดั 

1. องคก์รปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ 
2. สือ่สารมวลชนในพืน้ที ่ 

สปฉ. 17: ภารกจิดา้นทรพัยากร  
             ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  ทรพัยากรธรรมชาตแิละ    
  สิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

1. องคก์รปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ 
2. ส านกังานพฒันาทีด่นิ 

สปฉ. 18: ภารกจิดา้นการ     
            งบประมาณและสิง่ของ 
            บรจิาค 

  คลงัจงัหวดั 1. ส านกังานป้องกนัและ 
   บรรเทาสาธารณภยั 
   จงัหวดั  
2. ทีท่ าการปกครองจงัหวดั  
3. องคก์รการกุศล 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อจดักลุ่มภารกจิภายใต้ระบบสนับสนุนการปฏบิตังิานในภาวะ

ฉุกเฉิน (สปฉ.) ดงักล่าว เขา้ไวต้ามโครงสรา้งหน้าที ่(Functions) ของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์
ดงักล่าวพบว่า จะเป็นดงันี้  

1)  ส่วนอ านวยการ ประกอบดว้ย สปฉ. 5 และ 15 
2)  ส่วนปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย สปฉ. 1 4 8 9 10 และ 13 
3)  ส่วนสนบัสนุน  ประกอบดว้ย  สปฉ. 2 3 6 11 12 14 17 และ 18 
4)  ศูนยข์อ้มลูรว่มและประชาสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย สปฉ. 16 
5)  ทมีประสานงานสนบัสนุนฝา่ยทหาร ประกอบดว้ย สปฉ. 7 

ซึง่แสดงใหเ้หน็ดงัภาพที ่4.10 
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ภาพท่ี 4.10  การจดัระบบสนบัสนุนการปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพื่อสนบัสนุนการ 
                 บรหิารจดัการสถานการณ์อุทกพบิตัภิยัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคญัซึ่งผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้เน้นย ้าคอืถึงหลกัความ
ยดืหยุน่ของโครงสรา้งการท างานของ สปฉ. ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์เช่นเดยีวกบัการก าหนด
โครงสร้างของศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ กล่าวคือ การเริม่ปฏิบตัิงาน (Activate) ของ สปฉ.
ภายใต้โครงสรา้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ ไม่จ าเป็นทีทุ่ก
เหตุการณ์จะต้องม ีสปฉ. ครบทัง้ 18 ดา้น ซึง่กห็มายความว่าหน่วยงานทีเ่ขา้มาร่วมปฏบิตังิาน
จงึแตกต่างไปตามความจ าเป็นของแต่ละเหตุการณ์ดว้ยเช่นกนั อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มของระบบ สปฉ. จงึควรก าหนดหน่วยงานหลกั และสนับสนุนไว้อย่างเต็มรปูแบบ (Fully 
Activate) ไว้เป็นเบื้องต้นก่อน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงการเริ่มปฏิบัติการอาจเป็นเพียง
บางส่วน (Partial Activate) ขึ้นอยู่กบัแต่ละเหตุการณ์ดงัที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เมื่อกล่าวถึง

                                            ควบคุมและสัง่การใหเ้ป็นเอกภาพของการตดัสนิใจอยา่งมสีว่นร่วม  
                                            ประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน  
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ประเด็นการขบัเคลื่อนการท างานร่วมกันของแต่ละ สปฉ. หน่วยงานภาค ี และภาคส่วนต่างๆ 
ภายในแต่ละ สปฉ. นัน้ ผูร้ว่มสนทนากลุ่มต่างชีใ้หเ้หน็ว่าในกระบวนการท างานของหน่วยงานภาคี
ใน สปฉ. ควรใหค้วามส าคญักบัการประสานความร่วมมอื (Coordination and Collaboration) 
รว่มกนั และการมสี่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรา้งใหเ้กดิความร่วมมอืในเครอืข่ายในการ
ท างานร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ และราบรื่น ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างหลกัซึ่งเป็นศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งต้องอาศัยความเป็นเอกภาพในตัดสินใจร่วมกันอย่างมีฉันทามต ิ
(Consensus) ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยกลุ่มเพื่อก าหนดทิศทางในการท างานให้เป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนั   

นอกจากนี้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีเ่ป็นรปูธรรม ดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การ
สมัภาษณ์) ไดย้กตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของการจดัระบบ สปฉ. ในการเขา้ร่วมปฏบิตักิาร (Plug 
In) เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉินของจงัหวดั ดว้ย อาท ิการเขา้ร่วมปฏบิตักิารของ
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยว์่ากรณีทีก่ระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์(ส่วนกลาง) จะเขา้มาปฏบิตังิานสนับสนุนการปฏบิตังิานของจงัหวดั ในภารกจิการ
จดัตัง้และบรหิารศูนยพ์กัพงิ การรอ้งขอรบัการสนับสนุนของจงัหวดัในภารกจิดงักล่าวและการ
เข้าร่วมปฏบิตัิการของกระทรวงจะเข้าสู่ระบบของ สปฉ. 6 ระดบัจงัหวดั และเมื่อมกีารเข้าร่วม
ปฏิบตัิการแล้วทรพัยากรก าลงัคน และวสัดุอุปกรณ์ที่เข้ามาปฏิบตัิงานต้องขึ้นตรงการบรหิาร
จดัการของส่วนสนับสนุนซึ่งขึ้นตรงกับการตัดสินใจของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เป็นต้น 
ส าหรบัช่องทาง และกระบวนการในการเขา้ Plug In นัน้ ควรก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏบิตัิ
เดยีวกนั คอืหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ะเขา้มา Plug In จะต้องประสานงานกบัทมีการประสานการปฏบิตัิ
ระหว่างองค์การ ตามโครงสร้างของศูนยบ์ญัชาการณ์ และทมีการประสานการปฏบิตัริะหว่าง
องคก์ารจะได้แจง้ทีป่ระชุมศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดัเพื่อมอบหมายภารกจิแก่หน่วยงานทีจ่ะ
เขา้มา Plug In ดงักล่าวตามโครงสรา้งของ สปฉ. ทีจ่งัหวดัไดส้ถาปนาใหเ้ริม่ปฏบิตักิารต่อไป ทัง้นี้ 
กรณีที่มหีน่วยงานใดได้ประสานงานโดยตรงกบัหน่วยงานภายใต้ สปฉ. ไม่ว่าจะเป็นทางการ 
หรอืไม่เป็นทางการเพื่อขอเขา้มา Plug In กใ็หห้น่วยงานทีไ่ดร้บัการประสาน แจง้ทมีประสานการ
ปฏบิตัริะหว่างองค์การทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบรหิารเหตุการณ์ของผู้อ านวยการศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ต่อไป ทัง้นี้ กระบวนการ Plug In และเริม่ปฏบิตังิานจะต้องก าหนดเป็น
ระเบยีบวธิปีฏบิตักิารมาตรฐานแก่ทุกหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม จากสภาพปญัหาที่เกดิขึน้ของ
จงัหวดัดงัที่กล่าวมาแล้วว่าความซ ้าซ้อน และไม่ทัว่ถึงในการปฏบิตัิเกิดจากการที่หน่วยงาน 
องค์กรภายนอกเข้ามาปฏบิตัิการในพื้นที่ประสบภยัโดยไม่ได้แจ้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์  
ในแต่ละระดบัทราบ ในส่วนนี้จงึเป็นหน้าที่ของทมีประสานการปฏบิตัิระหว่างองค์การในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้ามาปฏิบตัิการและประสานการท างานกับหน่วยงาน /องค์การ
ดงักล่าวเพื่อใหข้อ้มลูการปฏบิตังิานเขา้สู่ระบบ ซึง่จะเป็นขอ้มลูส าคญัในการปฏบิตังิานของศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ต่อไป 
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4.2.3.2  การก าหนดยทุธศาสตรใ์นการบรหิารเหตุการณ์  
ดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ใหค้วามเหน็ว่าในการบรหิารสถานการณ์

อุทกภัยของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาคี
เครอืขา่ย และหน่วยงานภายนอกเขา้มารว่มท างานกนัอยา่งเป็นเครอืข่ายการท างานที่เป็นระบบ 
ราบรืน่ และมทีศิทางรว่มกนัภายใต้โครงสรา้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และระบบสนับสนุนการ
จดัการปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) โดยการก าหนดกลยุทธข์องศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายร่วมกนัตัง้แต่ในระยะของการ
เตรยีมพรอ้ม (Stand by Mode) จนกระทัง่ระยะในขณะเกดิภยั (Emergency Mode) กล่าวคอื 

1)  ระยะเตรยีมพรอ้ม (Stand by Mode) ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ควร
ก าหนดกลยทุธเ์พื่อเตรยีมพรอ้มในการรบัมอืกบัสถานการณ์อุทกภยั ดงันี้   

(1)  มุ่งเน้นการพฒันาเครอืข่ายการจดัการอุทกภยัของจงัหวัด 
โดยการสรา้งกจิกรรมและกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั (Collective Learning)  ระหว่าง
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่ป็นทางการภายใต้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ หน่วยงานภาคเีครอืข่าย
ในแต่ละ สปฉ. รวมทัง้ส่งเสรมิภาคประชาสงัคมใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการสนับสนุนการจดัการ
อุทกภยัของจงัหวดัดว้ยการเชญิเขา้ร่วมปฏบิตังิานภายใต้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์และ สปฉ. 
อยา่งเป็นทางการ 

(2)  จดัท าแผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัจงัหวดั และระเบยีบวธิกีาร
ปฏบิตังิาน (SOPs) ซึง่เกดิจากกระบวนการมสี่วนรว่มในการคดิ วางแผน และปฏบิตัเิพื่อเป็นเครอืง
มอืส าคญัในการก าหนดกระบวน วิธกีารท างานและประสานงานร่วมกนัภายใต้การท างานใน
ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และ สปฉ. โดยเชญิหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ภาคส่วนต่างๆ และภาค
ประชาสงัคมเขา้มาร่วมพฒันาและจดัท าแผนดงักล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคประชาสงัคมใน
พืน้ที ่รวมถงึภาคประชาสงัคมทีเ่คยมบีทบาทหรอืมสี่วนร่วมในการสนับสนุนการจดัการอุทกภยั
เมือ่ปี พ.ศ. 2554 ซึง่นอกจากจะท าใหแ้ผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัจงัหวดัมคีวามครอบคลุม
ภารกจิ รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้งขดีความสามารถตลอดจนสมรรถนะในการจดัการภาวะฉุกเฉิน
แล้ว แผนดงักล่าวยงัจะเป็นที่ยอมรบัร่วมกนั อนัจะส่งผลต่อการประสานความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานเครอืขา่ย และภาคส่วนต่างๆ ใหม้คีวามเป็นเอกภาพในความมุ่งหมาย และการปฏบิตัิ
ทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   

(3)  ให้ความส าคญักับการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
อุทกภยัของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายภายใต้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และระบบสปฉ. ทีก่ าหนด
ขึน้ดงักล่าวตามสถานการณ์สมมติอุทกภยัที่ได้รบัการออกแบบและพฒันามาร่วมกนั เพื่อเป็น
เครื่องมอืให้หน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งในแผนมคีวามเขา้ใจ คุ้นเคยกบั
กระบวนวธิกีารด าเนินงาน และการปฏบิตัิ ตลอดจนเรยีนรูบ้ทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง 
และหน่วยงานอื่น ทัง้นี้  การฝึกซ้อมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู ้
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ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งกันและกนัอนัจะท าให้การปฏบิตัิการร่วม 
(Interoperatbilty) ในขณะเกดิภยัมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงัเช่นที่ดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: 
การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “เครอืขา่ยไมม่ทีางท างานไดถ้า้หากไมเ่คยมกีารฝึกซอ้มรว่มกนั” 

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากเครอืข่ายการท างานที่เป็นองค์กร
ปฏิบตัิที่เป็นทางการแล้ว การส่งเสรมิบทบาทของภาคประชาสงัคมดงักล่าวด้วยการน าเอา
เครอืขา่ยภาคประชาสงัคมเขา้มาสู่เครอืข่ายการท างานร่วมกนัอย่างเป็นทางการทัง้กระบวนการ
ร่วมคดิ พฒันา และใช้แผนตลอดจนระเบยีบวธิปีฏบิตั ิสะท้อนให้เหน็การตระหนักถงึความส าคญั
ของภาคประชาสงัคม และก่อให้เกดิการสรา้งความเท่าเทยีมกนัซึ่งจะส่งเสรมิขดีความสามารถ
ในการบรหิารจดัการอุทกภยัทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

2)  ระยะเกดิภยั (Emergency Mode) เสนอใหก้ าหนดกลยทุธ ์
(1) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ควรใช้แผนป้องกันและบรรเทา

อุทกภยัจงัหวดัที่จดัท าขึน้เป็นเครื่องมอืชี้น าในการท างานร่วมกนัของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
อย่างเป็นระบบ อย่างไรกต็ามแผนดงักล่าวสามารถปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง ยดืหยุ่นไดต้ามความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้  

(2) มุ่งเน้นการก าหนดกลยุทธ์ และยุทธวิธีในการตอบโต้กับ
เหตุการณ์อุทกพบิตัภิยั (Tactical Counter Attack) ดว้ยกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนั และการ
ท างานอย่างมสี่วนร่วมของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ ที่มบีทบาทภายใต้ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมี
เป้าหมาย ตลอดจนแนวทางในการท างานที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งดลนิา (นามสมมติ) 
เรยีกว่า “เป็นการปรบัใช ้Multi Agency Coordination กบัศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์”   

4.2.3.3  ระบบการท างานของเครอืขา่ย  
เพื่อให้เกดิการขบัเคลื่อนการท างานขององค์การเครอืข่ายในการจดัการภาวะ

ฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั ดว้ยโครงสรา้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และระบบสนับสนุนการปฏบิตักิาร
ในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และลดช่องว่างที่เป็นปญัหา
และอุปสรรคจากขอ้เทจ็จรงิทีพ่บบนพืน้ฐานขอ้เสนอยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธเ์ครอืข่ายดงักล่าว ผู้
ร่วมสนทนากลุ่มจงึได้เสนอแนวทางการพฒันาระบบและกระบวนการท างานของเครอืข่ายการ
จดัการอุทกพบิตัภิยั เพื่อส่งเสรมิเครอืข่ายการประสานการท างานร่วมกนัของหน่วยงาน และ
ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ต่างๆ ดงันี้  

1)  ระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูและการข่าว โดยผูร้่วมสนทนากลุ่ม
เสนอว่าเพื่อให้การจดัการขอ้มูล และการข่าว สามารถสนับสนุนการปฏบิตักิารในการประสาน
ความรว่มมอืระหว่างส่วนต่างๆ และระบบ สปฉ. ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไดเ้สนอให้น าระบบ
ขอ้มลูขา่วสารรว่ม (Joint Information System: JIS) มาปรบัใชใ้นการท างานของโครงสรา้งศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ในส่วนศูนยข์อ้มลูร่วมและประชาสมัพนัธ ์(Joint Information Center: JIC) 
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ส่วนอื่นๆ และ สปฉ. 16 เพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้อ้มลู (Information Sharing and 
Collective Learning) ในด้านต่างๆ ที่รวดเรว็ ถูกต้องแม่นย า และทนัเวลา ซึง่จะเป็นประโยชน์
ในการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งตัง้แต่ในภาวะ
ปกต ิและภาวะฉุกเฉิน ดงันี้  

(1)  พฒันาระบบการรวบรวมขอ้มลู (Information Garthering) และ
การรายงาน (Reporting) 

ก)  จดัท ารูปแบบ Template หรอืแบบฟอร์มการให้ข้อมูล
ด้านต่างๆ ที่ง่ายต่อการท าเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกนัเพื่อใช้ประโยชน์ในการท างาน
ร่วมกนั อาท ิแบบฟอร์มการร้องขอรบัการสนับสนุนทรพัยากร, แบบฟอร์มสรุปสถานการณ์, 
แบบฟอรม์รายงานความเสยีหาย เป็นตน้  

ข)  น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Tecnology) 
มาช่วยสนบัสนุนวธิกีารจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ         

(2) พัฒนาวิธีก าร เผยแพร่ และ เข้ าถึ งข้อมู ล  ( Information 
Dessimination and Assessibility) โดยจดัท าระบบเวบ็ไซด ์กระดานขอ้มลู (Webboard) Blog และ
ข่าวสาร ฯลฯ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถงึ และส่งผ่านขอ้มูลต่างๆ ทัง้ขอ้มูลสู่สาธารณะ ขอ้มูล
ประชาสมัพนัธต่์อสื่อสารมวลชนทุกแขนง ตลอดจนขอ้มลูสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ภาคีเครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารเหตุการณ์ในระดบัต่างๆ โดยให้
ความส าคัญกับระบบการเข้าถึงชัน้ของความลับของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
สถานการณ์ในภาพรวม    

2)  พฒันาระบบการติดต่อสื่อสาร ระหว่างศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ 
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย และระบบ สปฉ. รวมทัง้ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ขา้มามบีทบาทในการจดัการ
อุทกภยัดว้ยการสรา้งช่องทาง (Channel) ในการตดิต่อสื่อสารและประสานงาน (Channels to 
Communicate) ตลอดจนความสามารถในการสื่อสาร (Ability to Communicate) ทัง้ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิเครอืข่ายการประสานงาน และความร่วมมอืซึ่ง
เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาเครอืขา่ยการท างานรว่มกนัโดยการ 

(1)  น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงานระหว่างศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ระดบัต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ภาค
ส่วนต่างๆ รวมทัง้ผู้ปฏบิตัใินภาคสนามมากขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการประสานงานให้เกิด
ความรวดเรว็ และคุม้ค่า ประหยดัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เช่น การใชอ้นิเตอรเ์นตผ่านโทรศพัทม์อืถอื 
Web Conference, Tele Conference (ประชุมทางไกล) วดีโีอ คอล ประสานงานระหว่างศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ และผูป้ฏบิตัขิองหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย   

(2)  ส่งเสรมิการใชส้ื่อใหม่ (New Media) ในรปูแบบต่างๆ สนับสนุน
การประสานการปฏบิตังิานทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะฉุกเฉิน อาท ิเครอืข่ายส่งคมออนไลน์เพื่อ
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ส่งเสรมิการประสานการท างาน ความร่วมมอื แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการ
ท างานรว่มกนัดว้ยความรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ เช่น ไลน์กลุ่ม เป็นตน้   

3)  พฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรรว่มกนั โดยด าเนินการ   
(1)  บรูณาการฐานขอ้มลูทรพัยากรก าลงัคน และวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้

ในการปฏบิตัิงานมอียู่ภายในจงัหวดั และอยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย 
ภาคส่วนต่างๆ ภายใต้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. โดยให้เริม่ด าเนินการส ารวจ 
และตรวจสอบขอ้มลูทรพัยากรดงักล่าว เพื่อน ามาจดัท าฐานขอ้มลูรวมทีเ่ป็นรปูแบบเดยีวกนัของ
จงัหวดั  

(2)  จดัท าฐานขอ้มลูภาคประชาสงัคมทีม่ขีดีความสามารถในพืน้ที่
ซึ่งเข้าร่วมเป็นสมาชกิในเครอืข่ายการท างานภายใต้องค์กรปฏบิตัิศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ 
และระบบ สปฉ. ตามแผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัที่จดัท าขึ้น เพี่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ประสานการสนบัสนุนการปฏบิตังิานในการจดัการอุทกพบิตัภิยั  

(3)  น าฐานขอ้มูลทรพัยากรรวมของจงัหวดั ขอ้มูลภาคประชา
สงัคมดงักล่าวเผยแพรไ่ปยงัหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทุกหน่วยผ่านช่องทางต่างๆ อาท ิระบุไวใ้น
แผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัของจงัหวดั หรอืน าขอ้มลูลงเผยแพร่ในเวบ็ไซดก์ระดานขอ้มูล
และขา่วสารทีไ่ดจ้ดัท าไวด้งักล่าว 

(4)  น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันาระบบการตรวจสอบ
สถานะการใชท้รพัยากร (Resource Tracking) ในภาพรวมของจงัหวดั เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ
กระบวนการตดัสนิใจรว่มกนัในการบรหิารสถานการณ์ของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์     

(5) มุ่ ง ใ ห้ ค ว ามส า คัญ แล ะส่ ง เ ส ริม ก า รปฏิบัติ ก า ร ร่ ว ม 
(Interoperatbility) ระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคประชาสงัคมให้เป็นไปอย่างเป็น
เอกภาพ มทีศิทาง และราบรื่น มากกว่าการแลกเปลี่ยนทรพัยากรเพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน 
เนื่องจากในบรบิทของสงัคมไทยแล้วการใช้ทรพัยากรร่วมกนัระหว่างหน่วยงานมขีอ้จ ากดัใน
ดา้นระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ และวฒันธรรมของหน่วยงาน ทัง้นี้ การส่งเสรมิการปฏบิตักิารร่วม
วธิกีารหนึ่งคอืการฝึกซอ้มรว่มกนั 

(6)  ใหทุ้กหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัในจงัหวดัจดัท าการส ารอง
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นเพื่อใชป้ฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน (Stockpiling) เพื่อใหส้ามารถสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานไดท้นัท่วงทใีนเบือ้งต้น เช่น ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั มศีูนย์
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขตรบัผดิชอบส ารองทรพัยากรสนบัสนุนการปฏบิตังิาน  

(7)  ก าหนดให้จงัหวดัต้องจดัท าระบบการประเมนิความเสยีหาย
และวเิคราะหค์วามต้องการ (Damage Assessment and Need Analysis: DANA) ขณะเกดิภยั
เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการปฏบิตังิานเนื่องจากผลลพัธ์ของ DANA จะ
เป็นขอ้มูลส าคญัประกอบกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนัของศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ทัง้ในแง่
ศกัยภาพในการตอบโตก้บัสถานการณ์ และการบรหิารการจดัสรรทรพัยากรในภาพรวม   
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(8)  เสนอใหจ้ดัตัง้กองทุนประกนัภยักลาง เพื่อเป็นกองทุนส าหรบั
ประกนัชวีติและอุบตัเิหตุใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ใหไ้ป
ปฏิบัติงานไม่ว่าผู้นัน้จะมาจากภาคส่วนใด ทัง้นี้  ก็เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมกัน
ปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย และภาคส่วนต่างๆ อยา่งเตม็ใจ 

4)  พฒันาระบบการประสานงาน โดยเสนอให ้                     
(1)  ระบุรายละเอียดโครงสร้างองค์กรของศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ และการจดัระบบการสนับสนุนการปฏบิตัิงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ของจงัหวดั
ดงักล่าวไวใ้นแผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัของจงัหวดั แผนอ านวยการเฉพาะกจิป้องกนั และ
แกไ้ขปญัหาอุทกภยั และวาตภยัจงัหวดั รวมถงึแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน
เครอืข่ายทัง้ภายในจงัหวดั ภายนอกจงัหวดั ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ เมื่อมกีารปฏบิตักิารร่วม 
(Interoperatbility)  

(2)  จดัท าระเบยีบวธิปีฏบิตังิาน (Standard Operating Procedure: 
SOPs) ของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ ในลกัษณะที่เป็นศูนยป์ฏบิตักิารฉุกเฉิน เพื่อเป็นกรอบ
กระบวนการในการปฏบิตังิานร่วมกนัของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ เมื่อมกีาร
จดัตัง้ส่วนต่างๆ ภายใต้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ หรอื สปฉ. ใหเ้ริม่ปฏบิตังิาน (Activate)  ทัง้นี้ 
การเริ่มปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และ สปฉ.ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จะเริ่ม
ปฏิบตัิงานเท่าที่จ าเป็นในการบรหิารสถานการณ์แต่ละเหตุการณ์เท่านัน้ ซึ่งในส่วนนี้ดลินา 
(นามสมมติ) ได้ยกตัวอย่างว่า “ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ระดับ 1 ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ของจงัหวดัอาจเริม่ปฏบิตักิารเพยีงบางส่วน (Partially Activated) ขณะที่ความรุนแรง
ระดบั 2 และขนาดความรุนแรงที่เกินกว่าขดีความสามารถของจงัหวดั ส่วนต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์
บญัชาการณ์เหตุการณ์และระบบ สปฉ. เริม่ปฏบิตักิารทัง้หมด (Fully Activated) ” ดงันัน้ ระเบยีบ
วิธีปฏิบัติงานจะเป็นตัวก าหนดหน่วยงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องและมบีทบาทในการบริหาร
สถานการณ์ตามภารกจิที่ก าหนดขึน้ ณ ขณะนัน้ นอกจากนี้ ดลนิา (นามสมมติ, 2558: การ
สมัภาษณ์) ยงัใหข้อ้เสนอเพิม่เตมินอกจากระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ แลว้ขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
การประเมนิความเสยีหาย และวเิคราะห์ความต้องการ (Damage Assessment and Need 
Analysis: DANA) ยงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพจิารณาจดัตัง้ และเริม่ปฏบิตังิานของส่วน
ต่างๆ ของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการเริม่ปฏบิตังิานของศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ และ สปฉ.แลว้ ระเบยีบวธิปีฏบิตังิานยงัหมายรวมถงึการก าหนดกระบวนการ
ในการ Plug In จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในกรณีของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เหน็ว่าในการ 
Plug In ควรมอบให้ทมีประสานการปฏบิตัริะหว่างองค์การ เป็นศูนยก์ลางการประสานการ
ปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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(3)  ใหจ้งัหวดัสื่อสารเผยแพรแ่ผน โครงสรา้ง ระเบยีบวธิปีฏบิตังิาน
ที่ได้จดัท าและพฒันาขึ้นร่วมกนัดงักล่าว รวมทัง้ขอ้มูลต่างๆ ให้เขา้ใจ รบัรู้ ทัว่ถึง ตรงกนัทุก
หน่วยงานภาคีเครอืข่ายที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสงัคมที่เข้ามาร่วมเป็นเครอืข่ายการท างาน
ภายใต้องค์กรปฏิบัติศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นทางการตามแผน โครงสร้าง ระเบียบวิธี
ปฏบิตังิานดงักล่าวผ่านวธิกีาร และช่องทางการตดิต่อสื่อสารต่างๆ เช่น การประชุม สมัมนา การ
ฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยตนเอง และภาคประชาสงัคม รบัรู ้ตลอดจนยอมรบัระเบยีบแบบแผน ตลอดจนกระบวนการ
ท างานรว่มกนัดงักล่าว ซึง่จะส่งเสรมิใหก้ารประสานการท างานรว่มกนัในทางปฏบิตัเิป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และราบรืน่มากยิง่ขึน้   

(4)  บูรณาการผลการด าเนินการด้วยการสร้างความรบัผดิชอบ
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ โดยดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การ
สมัภาษณ์) ผู้ร่วมในการสนทนากลุ่มเสนอให้ก าหนดยุทธศาสตร์ 1:20 เป็นตวัชี้วดัเชิง
ยุทธศาสตรใ์นเชงิพื้นที่ เพื่อประเมนิผลการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคีเครอืข่าย 
โดยดลินา (นามสมมติ, 2558: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “การท างานของอาสามคัรสามารถ
ด าเนินการไปไดห้ากหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยมกีารขบัเคลื่อนการท างาน”    

4.3.3.4  การพฒันาผูบ้รหิารเครอืข่าย หน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคประชา
สงัคมในการปฏบิตักิารร่วม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอแนวทางในการสรา้งการประสานความ
ร่วมมอืบนพื้นฐานของความสมัพนัธ์อนัเหนี่ยวแน่นระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาค
ประชาสงัคมด้วยการส่งเสรมิการพฒันาทกัษะ สมรรถนะ ความรูป้ระสบการณ์ผ่านการเรยีนรู้
ร่วมกัน ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมร่วม และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกนั เพื่อให้สามารถ
ขบัเคลื่อนการท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มากยิง่ขึน้ ดงันี้ 

1)  ใช้การฝึกซ้อมเป็นเครื่องมอืส าคัญในการขบัเคลื่อนการท างาน
ระหว่างหน่วยงาน ทัง้นี้ ชชัวาลย ์(นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ชีแ้จงว่าการฝึกซอ้มเป็น
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้พฒันาทกัษะและความรูค้วามสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ 
(Share Knowledge and Experiences) ระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคประชาสงัคม
ที่จะเขา้มาปฏบิตังิาน ซึ่งจะส่งเสรมิให้เกดิการลดความแตกต่าง สรา้งความเท่าเทยีม การท า
ความเขา้ใจในภารกจิ บทบาทหน้าที่ และความไว้เนื้อเชื่อใจของกนัและกนัซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏบิตังิานมคีวามราบรื่น นอกจากนี้ การฝึกซอ้มตัง้แต่ในภาวะปกตยิงัส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้ง
วฒันธรรมการท างานในภาวะฉุกเฉิน ขณะเดยีวกนัการฝึกซอ้มทีด่จีะก่อใหเ้กดิการปรบัปรุงและ
พฒันาระบบและกระบวนการปฏบิตังิานของหน่วยงาน ตลอดจนแนวทางการท างานในภาพรวม
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ผ่านการเรยีนรูร้่วมกนัซึง่ภุชงค ์(นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ให้
ความเหน็ในการสนทนากลุ่มโดยกล่าวว่า “การบรหิารปกตกิบัการบรหิารฉุกเฉินมนัเป็นเรื่องที่
สามารถเกือ้กูลกนัได ้และสามารถสรา้งวธิกีารปฏบิตัเิช่นเดยีวกนัได้” อย่างไรกต็าม ในประเดน็
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การฝึกซ้อมจากการสนทนากลุ่มได้ข้อสรุปโดยเสนอว่าควรจดัการฝึกซ้อม 2 ส่วนด้วยกัน
กล่าวคอื  

(1)  การฝึกซอ้มป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัในรปูแบบต่างๆ ทัง้ที่
เป็นการฝึกซ้อมของแต่ละหน่วยงาน/องค์การ และการฝึกซ้อมร่วมกนั อาท ิการฝึกซ้อมการ
ปฏบิตัขิองศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ตามโครงสรา้ง และระเบยีบวธิปีฏบิตักิารทีก่ าหนดขึน้ การ
ฝึกซอ้มการประสานการปฏบิตัขิองแต่ละ สปฉ. เป็นตน้    

(2)  ใหห้น่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัตามโครงสรา้งศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์และ สปฉ. จดัท าแผนบรหิารความต่อเนื่อง (Crisis Management Plan หรอื Business 
Continuity Plan: BCP) และการฝึกซอ้มแผนบรหิารความต่อเนื่องดงักล่าวของหน่วยงานตนเอง
อยู่เสมอ เพื่อเป็นหลกัประกนัรองรบัและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในการขับเคลื่อนการท างาน
ของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในภาพรวมเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  ทัง้นี้ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าขดี
ความสามารถของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งย่อมส่งผลต่อขดีความสามารถของเครอืข่ายการ
ท างานในภาพรวม ดงัที่ดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “เครอืข่ายถ้าม ี
Individual หรอื Organization ที ่Weak มนักจ็ะเป็น Weak Link...ฉะนัน้ในการจดัการภยัพบิตัิ
ทุกหน่วยต้องดูแลตวัเองได้” ดงันัน้ จงึเป็นทีม่าของแผนบรหิารความต่อเนื่อง นอกจากนี้ แผน
บรหิารความต่อเนื่องจะต้องมกีารสื่อสารใหห้น่วยงานอื่นๆ ไดม้โีอกาสได้ทราบ และรบัรูร้่วมกนั
อกีดว้ย”           

2)  พฒันาหลกัสูตรการบรหิารภาวะฉุกเฉินระหว่างภาครฐัและภาคส่วน
ต่างๆ ในจงัหวดัทัง้ภาครฐั เอกชน ท้องถิน่ องค์การไม่แสวงหาก าไร รวมถงึภาคประชาสงัคมเพื่อ
ชีแ้จงท าความเขา้ใจ ตลอดจนเรยีนรูร้่วมกนัในแนวทางการบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะเป็น
โอกาสในการสรา้งกตกิาร่วมกนัเมื่อมาร่วมท างานในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยงัส่งเสรมิใหเ้กดิ
การสรา้งวฒัธรรมของเครอืขา่ยรว่มกนั  

3)  ส่งเสรมิการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย 
และภาคประชาสงัคมโดยจดัใหม้เีวท ีและกจิกรรมระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
และภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคประชาสงัคมที่เคยมบีทบาทและเข้ามามสี่วน
สนับสนุนการจดัการอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 อย่างต่อเนื่องทัง้ที่เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นทางการ เช่น 
การฝึกซ้อมแผน การสัมมนา อบรม การประชุมฯลฯ  และไม่เป็นทางการ อาทิ การพบปะ
สงัสรรค ์เพื่อสรา้งมติรภาพ สมัพนัธภาพ เพิม่ความใกลช้ดิ ซึง่สาคร (นามสมมติ, 2558: การ
สมัภาษณ์)ใชค้ าว่า “....ใชเ้อกลกัษณ์ของเอกบุรษุ” เป็นตน้ ทัง้นี้ การส่งเสรมิใหเ้กดิโอกาสในการ
พบปะหารอืร่วมกนัทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ จะสรา้งให้เกดิ
ความเขา้ใจ คุน้เคย และความไวว้างใจกนัซึง่กนัและกนั  ซึง่จะส่งผลต่อการประสานงานในการ
ท างานรว่มกนัเป็นไปดว้ยด ี 
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4)  ส่งเสรมิคุณลกัษณะของบุคลากรส านักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดัใหม้ทีกัษะในการเป็นคนกลางในประสานงาน เพื่อใหส้ามารถสรา้งแรงจงูใจใหทุ้ก
ฝา่ยเขา้รว่มท างานไดอ้ยา่งเตม็ใจ อาท ิการออกปฏบิตักิารรว่มกบัผูป้ฏบิตัหิน่วยงานอื่น ฯลฯ 

กล่าวโดยสรุป แนวทางที่เป็นตวัแบบในการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัทีเ่หมาะสมในบรบิทสงัคมไทยของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาดงักล่าวเป็น
การก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน และภาคส่วน
ต่างๆ ด้วยความพยายามในการสร้างเครอืข่ายการท างานที่ผสมผสานระหว่างการเน้นการ
ยกระดบัความสมัพนัธ์ที่เป็นทางการของภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามโครงสรา้งหน้าที่ผ่านองค์กร
ปฏบิตัิศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. และการส่งเสรมิความสมัพนัธ์อย่างไม่เป็น
ทางการซึ่งเป็นความสมัพันธ์แนวราบระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และภาคส่วนต่างๆ 
ดงักล่าว ทัง้นี้ กเ็พื่อให้ทศิทางการขบัเคลื่อนการท างานเป็นไปอย่างมเีอกภาพบนพื้นฐานของ
กระบวนการคดิ วางแผน ตดัสนิใจ และปฏบิตักิารร่วมกนั ดงัเช่นที่ภุชงค์ (นามสมมต,ิ 2558: 
การสัมภาษณ์)พูดว่า “ก ากับทิศทาง (ไม่ใช่ควบคุม) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการ
แก้ปญัหาให้ตรงตามเป้าหมาย และแม่นย าทีสุ่ด” นอกจากนี้ การสรา้งเครอืข่ายการท างานตาม
ตวัแบบดงักล่าวจะท าใหก้ารปฏบิตังิานร่วมกนัเป็นไปดว้ยความราบรื่น และมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ซึง่ ดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า 
“มนัเป็นการ Balance Out Between Multi-rational Horizontal and Top Down Bottom Up 
ICS Structure” นัน้เอง 

  
4.2.4  เง่ือนไขสนับสนุนและเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคล่ือนการ

บริหารแบบเครือข่ายของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในบริบทสงัคมไทย 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผู้ให้ข้อมูลส าคญัและการถกแถลงร่วมกนัระหว่างผู้ให้ข้อมูล

ส าคญั ผู้เชี่ยวชาญ และนักวชิาการที่มคีวามรู ้และประสบการณ์ดา้นการจดัการภยัพบิตัใินการ
สนทนากลุ่มพบเงื่อนไขสนับสนุนและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการบรหิารแบบ
เครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัตามขอ้เสนอตวัแบบทีไ่ดน้ าเสนอไปดงักล่าว ดงันี้  

4.2.4.1  เงือ่นไขสนบัสนุน ประกอบดว้ย 
1)  กลไกการขบัเคลื่อน และพฒันาความสมัพนัธอ์ย่างไม่เป็นทางการ

ที่มคีวามต่อเนื่อง โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ส่วนตัว อาทิ ดลินา (นามสมมติ, 2558: การ
สมัภาษณ์) ให้ขอ้มลูว่า “ยิง่รูจ้กักนัมากเท่าไหร่ ยิง่มคีวามรวดเร็ว โอกาสทีท่ าใหค้วามสมัพนัธ์
ส่วนตวัทีไ่มเ่ป็นทางการมนัขยบัขึน้มา และใชม้นัใหม้ากขึน้ โดยวธิจีดัใหม้เีวทใีหเ้จอกนับ่อยครัง้ 
.....ตอนนี้มคี าว่า กู้ชพี กู้ภยัมาเจอกนับ่อยครัง้เพื่อไดท้ างานร่วมกนั” ดงันัน้ การสรา้งเวท ีหรอื
กจิกรรมเพื่อเป็นโอกาสในการพบปะรว่มกนัระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคประชาสงัคม จงึเป็นเงื่อนไขส าคญัในการพฒันาสมัพนัธภาพระหว่าง
หน่วยงานเพื่อใหเ้กดิการท างานรว่มกนัทีม่คีวามราบรืน่ และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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2)  คนกลางในที่น้ีคอืส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
จงัหวดัพระนครศรอียธุยาจะตอ้งมคีวามเขา้ใจ เหน็ความส าคญั จรงิใจ ตลอดจนมเีทคนิคในการ
เป็นตัวกลาง  ในการผลักดนัให้เกิดเวทีเพื่อให้เกิดการพัฒนาเครอืข่ายการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ซึง่ในส่วนนี้ดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ไดก้ล่าวไวอ้ย่าง
น่าสนใจว่า “ในเวททีี่ส าคญัที่สุดคอืตวักลาง” นอกจากนี้ ในการสนทนากลุ่มมคีวามคดิเหน็ไป
ในทางเดยีวกนัว่าบุคลากรของส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัยงัขาดทกัษะดา้นน้ี 

3)  การสรา้งเครอืขา่ยใหม้ชีวีติอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสรมิใหม้กีจิกรรม
เพื่อความสมัพนัธ์ที่แนบแน่นระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนที่เขา้มามบีทบาท
สนับสนุนการจดัการอุทกภยัอย่างสม ่าเสมอตัง้แต่ในภาวะปกต ิซึ่งดลนิา (นามสมมติ, 2558: 
การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “การท าเครอืข่ายใหเ้หนี่ยวแน่นและคงอยู่ คอื Keep Network Alive...
ต้องมกีิจกรรมระหว่างไม่มภียัทัง้พบปะ พูดคุย สงัสรรค์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการสรา้งความถี่ในการ
สื่อสารระหว่างกนัให้สูงสุดอนัจะท าให้เกิด Willingness และ Trust..... Momentum ของ
เครอืขา่ยจะเกดิพลงัไดเ้มือ่เครอืขา่ย Alive มชีวีติชวีา”  

4)   ส่งเสรมิกลไกในการส่งต่อความสมัพนัธ์ของเครอืข่ายอย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายร่วมกนัใหม้คีวามต่อเนื่อง อาท ิการขบัเคลื่อนกจิกรรม
ของชมรมบุคลากรเฉพาะดา้นทีม่คีวามต่อเน่ือง เช่น ชมรมป้องกนั เป็นตน้ 

5)  การเข้าร่วมในการปฏิบตัิงานในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ อย่างสม ่าเสมอ เป็นเงื่อนไขสนับสนุนส าคญัในการสรา้งมัน่คง ความเขม้แขง็และเหนียว
แน่นของเครอืข่ายการท างานระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ประเด็นนี้ ดลินา (นาม
สมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ได้ขยายความโดยหยบิยกตวัอย่างว่า “เรื่อง Consistency ที่
ท างานร่วมกบัเขา มนัท าใหเ้ครอืข่ายเขม้แขง็ .....ออกไปท างานร่วมกนัแล้วกลบัมาคุยกนัไดส้รา้ง 
Point of Talking เกดิกระบวนการแลกเปลีย่นขอ้มลูเรยีนรูร้ว่มกนั”  

6)  กฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วกบังบประมาณทีม่คีวามยดืหยุน่ 
7)  การยอมรบัในภาวะผู้น าของผู้บญัชาการเหตุการณ์ (ผู้ว่าราชการ

จงัหวดั) ของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เป็นทางการ เป็นเงื่อนไขสนับสนุนส าคญัในการจงูใจให้
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยเขา้มารว่มปฏบิตังิานรว่มกนั  

8)  การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภยัตามโครงสร้างศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ และระบบสนับสนุนการปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตลอดจนแผน
บรหิารความต่อเนื่องของแต่ละหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ และจรงิจงั 

9)  การบรหิารทรพัยากรสนับสนุนการปฏบิตัิงานของหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยทีเ่พยีงพอทัง้บุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิาน) 

4.2.4.2 เงือ่นไขทีเ่ป็นอุปสรรค ประกอบดว้ย 
1) ผูบ้รหิารหรอืบรูณาการเครอืขา่ยไมเ่ขา้ใจธรรมชาต ิไมเ่ขา้ใจความ 
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แตกต่างระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนไม่เห็นความส าคญัของการสร้างเครอืข่ายเป็นเงื่อนไข
ส าคญัที่เป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยง และจูงใจให้เกิดเครอืข่ายการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆได้  ส่วนนี้ ชาญชยั (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า “ถ้า
ตัวเชื่อมไม่เข้าใจ ไม่เรียนรู้ ไม่เข้าใจว่าเครือข่ายมนัมีอะไร มนัก็ไม่สามารถเชื่อมกันได้ ” ซึ่ง
สอดคลอ้ง กบัที ่ดลนิา (นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) เน้นย า้ว่า 
  

การไม่เขา้ใจความต่างของ Actors ว่าคนที่อยู่ในเครอืข่ายทัง้หมดมคีวามต่าง 
ไม่ว่าจะด้วยวฒันธรรมองค์การ ไม่ว่าจะด้วยเป้าหมาย หรือวิธีการท างาน 
ดงันัน้ จงึต้องมกีารก าหนดเป้าหมายร่วม ตลอดจนลดความแตกต่างในด้าน
ต่างๆ ระหว่างกนั ต้องบรหิารจดัการความแตกต่างให้ได้ดงึจุดเด่นของความ
ต่างออกมาเป็นประโยชน์ของเครอืขา่ย ขณะเดยีวกนักปิ็ดจดุอ่อน 

 
ซึ่งก็คอืการลดความแตกต่างที่เกดิขึ้นระหว่างกนั อาท ิการสรา้งและ

พฒันาองค์ความรู้ ทัง้นี้ ดลินา (นามสมมติ, 2558: การสมัภาษณ์)ยงัสนับสนุนความเห็น
ดงักล่าวโดยกล่าวว่า “ถ้าปล่อยใหเ้กดิความลกัลัน่ระหว่างสมาชกิในเครอืข่าย เครอืข่ายกจ็ะล่ม
สลาย”  

2) การทีไ่มส่ามารถสรา้งความไวว้างใจระหว่างหน่วยงาน อนัเกดิจาก 
เหตุผลความขดัแยง้ หรอืเหตุผลอื่น จะส่งผลต่อความเหนี่ยวแน่นและตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งความมัน่คงในการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน  

3) การครอบง าเครอืข่ายโดยภาครฐั ซึ่งดลินา (นามสมมติ, 2558: 
การสมัภาษณ์)กล่าวว่า “หลายครัง้ทีพ่บว่าภาครฐัเป็นคน Dominate การ Dominate จะท าใหค้น
มองว่าเครอืข่ายมนัไม่เท่าเทยีมกนั และลกัลัน่กนัสูง” ส่งผลต่อการขบัเคลื่อนเครอืข่ายในการ
ท างานรว่มกนั  

4)  อุปสรรคในการสร้างเอกภาพในการก ากับทิศทางในการท างาน
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานอนัเนื่องมาจากระบบบรหิารราชการแผ่นดนิ อาท ิการมหีน่วยงานที่มี
ที่ตัง้อยู่ในภูมภิาคแต่มฐีานะเป็นหน่วยงานสงักัดส่วนกลางส่งผลให้การก าหนดทิศทางการ
ท างานขาดเอกภาพ ดงัที ่วนิยั (นามสมมต,ิ 2557: การสมัภาษณ์) กล่าวว่า 

  
การบรหิารราชการในส่วนภูมภิาคมคีวามอ่อนแอมาก คอืส่วนกลางหวงอ านาจ
ไว้มาก หน่วยงานภูมิภาคที่อยู่จ ังหวัดก็เป็นหน่วยงานส่วนกลาง เรามี
หน่วยงานที่อยู่ในจงัหวดัที่มสีถานะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง 170 กว่าหน่วย 
เอกภาพการบงัคบับญัชาไม่ม ีการสัง่การเขาฟงัจากส่วนกลางซึ่งไม่ไดใ้กล้ชดิ
กบัปญัหา 
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ซึง่สอดคล้องกบัภุชงค ์(นามสมมต,ิ 2558: การสมัภาษณ์) ผูร้่วมการ
สนทนากลุ่มอีกท่านที่กล่าวว่า “เอกภาพการบงัคบับญัชา มนัยงัคงเป็นข้อจ ากัดของระบบ
ราชการไทยเรา ...เช่นว่าระบบการจดัการสาธารณภยั คือสงครามภาคพลเรอืน การบงัคบั
บญัชาเป็นส่วนที่ส าคญัมาก แต่ในเรื่องของระบบการจดัการสาธารณภยั การบงัคบับญัชาเป็น
เรือ่งทีห่ล่อหลอมและสรา้งขึน้มายากมาก” 

5) อุปสรรคในการสร้างวฒัธรรมร่วมให้เกิดขึ้นอย่างมัน่คงและต่อเนื่อง
ของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ความเป็นเจ้าของจงัหวดัร่วมกนั (Sense of 
Belonging) ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นผลพวงมาจากระบบบรหิารราชการแผ่นดนิ   

6)  การไมส่ามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดใ้นทางปฏบิตั ิ
 

 



 
บทท่ี 5 

 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาวจิยัหวัขอ้ “การบรหิารแบบเครอืขา่ยในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั” 

ครัง้นี้ มวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อศกึษาสถานะของเครอืข่าย และการบรหิารแบบเครอืข่ายในการ
จดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัที่เป็นอยู่ในปี พ.ศ. 2554 ทัง้รูปแบบ โครงสรา้ง ตลอดจน
ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงของเครอืข่าย รวมทัง้สภาพปญัหาอุปสรรค และข้อจ ากดัในการบรหิาร
แบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัดงักล่าว พรอ้มทัง้แสวงหาการบรหิารแบบ
เครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิัยทีเ่หมาะสมและควรจะเป็นในบรบิทสงัคมไทย 
และศกึษาเงื่อนไขสนับสนุนและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคลื่อนการบรหิารแบบ
เครอืข่ายด้านการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยัในบรบิทสงัคมไทย  ทัง้นี้ โดยใช้วธิกีาร
ศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามวตัถุประสงคก์ารศกึษา 

ส าหรบัขอบเขตในการศึกษาวจิยัมุ่งศกึษาการจดัการแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน เฉพาะอุทกพบิตัภิยั หรอืภยัพบิตัทิีเ่กดิจากอุทกภยัในเหตุการณ์มหาอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 
ในระหว่างช่วงเวลาการเตรยีมความพรอ้ม จนกระทัง่การตอบโต้และบรรเทาทุกขใ์นขณะเกิดภยั
โดยใช้จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเป็นกรณีศึกษา โดยมกีลุ่มเป้าหมายในการศึกษาประกอบด้วย 
ผู้แทนองค์กรระดบันโยบาย และผู้ปฏิบตัิในองค์การภาครฐั ภาคเอกชน ท้องถิ่น องค์การไม่
แสวงหาก าไร/องคก์ารสาธารณกุศล ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคมอื่นๆ ทีม่สี่วนร่วมใน
การจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดั 

ทัง้นี้ ผู้วจิยัใช้วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลประกอบด้วยเอกสารการวจิยั
บทความ สิง่พมิพ ์เอกสารรายงานทางวชิาการ หนังสอืราชการ กฎหมาย และเอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพบิตัิ การบรหิารสถานการณ์อุทกพิบตัภิยัเมื่อปี พ.ศ. 
2554 เครอืข่ายและการจดัการแบบเครอืข่าย การบรหิารรฐักจิ รวมทัง้องคก์ารและการจดัการ 
ประกอบกบัขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ไดแ้ก่ ผูเ้กี่ยวขอ้งจากองคก์ารทีม่ภีารกจิดา้นการจดัการ
ภยัพบิตัอุิทกภยัของจงัหวดั และองค์การ/หน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาสังคมผู้เขา้ไปมสี่วน
ร่วมในการจดัการอุทกพบิตัิภยัปี พ.ศ. 2554 ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัปฏบิตัิ โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการเล่าเรื่อง (Topical Interview) โดยให้กลุ่มเป้าหมายเล่าประสบการณ์ 
บทบาท แรงจูงใจในการเข้าไปมสี่วนร่วมในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภยั แล ะการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) แบบกึ่งมโีครงสรา้ง (Semi- Structure  Interview) 
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คอืมแีนวประเด็นสมัภาษณ์ (Interview Guideline) ไว้ล่วงหน้า รวมทัง้วธิกีารสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ของผูใ้หข้อ้มลูส าคญั นักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการพบิตั ิซึง่จะท า
ใหผู้ว้จิยัสามารถตอบค าถามตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยัไดอ้ยา่งครอบคลุม ครบถว้น  
 
5.1  บทสรปุผลการศึกษา 
   

จากการศึกษาการบริหารแบบเครือข่ายในการจัดการอุทกพิบัติภัยกรณีจังหวัด
พระนครศรอียธุยาสรปุผลการศกึษาตามวตัถุประสงคก์ารศกึษาไดด้งันี้ 
        

5.1.1  สถานะของเครือข่าย และการบริหารแบบเครือข่ายในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินอทุกพิบติัภยัของจงัหวดัปี พ.ศ. 2554  

จากผลการศกึษาสถานะของเครอืในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัใินปี พ.ศ. 2554 
ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาพบขอ้เทจ็จรงิของสถานะเครอืข่ายและการบรหิารแบบเครอืข่ายที่
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบหลกัตามกรอบแนวคดิน าในการวจิยั สรปุไดด้งันี้  

5.1.1.1  โครงสรา้งหน่วยงานภาคเีครอืข่าย (Network Structure) ในการจดัการ
อุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่ามเีครอืข่ายที่เขา้มามบีทบาทในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย เครอืข่ายการจดัการอุทกพบิตัภิยัทีเ่ป็นทางการหรอืหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายหลกั (Key Network Partners) เครอืข่ายของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัหรอื
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายรอง (Secondary Network Partners) เครอืข่ายอาสาสมคัรภาค
ประชาชนที่หน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัเป็นผู้ก่อตัง้หรอืให้การรบัรอง และเครอืข่ายองค์กร 
กลุ่มบุคคลหรอืภาคประชาชน ภาคประชาสงัคมอื่นๆ ทัง้ภายใน และนอกจงัหวดั ที่มวีตัถุประสงค์
เฉพาะในการเขา้มาช่วยสนับสนุนการปฏบิตัภิารกจิเฉพาะด้านในการจดัการอุทกพบิตัิภยั ทัง้นี้ เมื่อ
พจิารณาประเภทของหน่วยงาน/องคก์ารในเครอืขา่ยดงักล่าวจะพบว่าเป็นทัง้องคก์าร/หน่วยงาน
ทัง้ภาครฐั เอกชน ทอ้งถิน่ องคก์ารไมแ่สวงหาก าไร/องคก์ารสาธารณกุศล และภาคประชาชน 

ส าหรบัในภาพรวมของการบรหิารเครอืข่ายการจดัการอุทกพิบัติภัยภายใน
จงัหวดันัน้ พบว่าแตกต่างกันตามระดบัความรุนแรงของภยั และระดบัของการบรหิารจดัซึ่งถูก
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557 ส่วนความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาคเีครอืขา่ยในเครอืขา่ยดงักล่าว พบทัง้ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้
ลกัษณะของความสมัพนัธข์ององคก์าร/หน่วยงานเครอืข่ายเชงิโครงสรา้งพบว่ามทีัง้ความสมัพนัธใ์น
แนวดิง่และแนวราบ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างความสมัพนัธ์ของเครอืข่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่
เครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยัทีเ่ป็นทางการหรอืหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัพบว่าอยู่ในรปู
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ขององคก์รปฏบิตัทิีเ่รยีกว่า “ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิป้องกนั และแก้ไขปญัหาอุทกภยั และวา
ตภยัระดบัทอ้งถิน่ อ าเภอ และจงัหวดั” ตามระดบัของเขตการปกครองและระดบัของการบรหิาร
จดัการภยัตามกฎหมายและแผนดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การขบัเคลื่อนการท างานในระดบั
ปฏบิตัอิาศยัการท างานผ่านผูน้ าชุมชนไม่ว่าจะเป็นก านัน ผูใ้หญ่บา้น แกนน าในชุมชน และภาค
ประชาสงัคม ตลอดจนการประสานการท างานรว่มกบัเครอืขา่ยหน่วยงานในพืน้ทีเ่ป็นส าคญั    

5.1.1.2  ยทุธศาสตรข์องหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย (Network Strategy) พบว่า
จงัหวดัมกีารพจิารณาและก าหนดยทุธศาสตรแ์ละแผนการท างานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยทีเ่ป็นทางการโดยพบว่ามกีารก าหนดไว ้2 ระยะคอื 

1)  ก่อนเกดิภยั (ยุทธศาสตรก์ารเตรยีมความพรอ้ม ป้องกนัและลด
ผลกระทบ) แบ่งเป็น 2 หว้งเวลา กล่าวคอื 

(1) ก่อนภัยจะเกิดขึ้น/ได้ร ับผลกระทบ พบว่ามีการก าหนด
มาตราการหลกัๆ ไดแ้ก่ การตัง้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ทุกระดบั และมกีารประชุมระหว่าง
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยภายใตศู้นยอ์ านวยการเฉพาะกจิจ านวน 1 ครัง้เพื่อประเมนิสถานการณ์
และก าหนดมาตรการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ นอกจากนี้  จ ังหวัดยังมีการก าหนด
ยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่า “1:20” ซึง่เป็นนโยบายของผูว้่าราชการจงัหวดัทีใ่หอ้าสาสมคัรซึง่
ได้รบัการฝึกอบรมจากส่วนราชการต่างๆ 1 คนรบัผดิชอบปฏบิตัิหน้าที่สนับสนุนด้านการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 20 ครวัเรอืน   

(2)  ภยัใกล้จะมาถงึ พบว่ามกีารก าหนดมาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบทีม่คีวามเขม้ขน้ขึน้  

2)  ขณะเกิดภัย (การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และบรรเทาทุกข์) แบ่ง
ออกเป็น 2 หว้งเวลา  

(1)  อุทกภยัรนุแรงระดบั 1 และ 2 พบมาตรการการช่วยเหลอืและ
บรรเทาทุกข ์และยุทธศาสตร ์1:20 มาตรการการเสรมิการป้องกนัและลดผลกระทบ และการ
บรหิารทรพัยากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขณะภยัเป็นระดบั 2 

(2)   อุทกภยัภยัรุนแรงเกินกว่าขดีความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ของจงัหวดั (จงัหวดัได้รบัผลกระทบครบทัง้ 16 อ าเภอ) พบว่ามกีารปรบัองคก์ร
ปฏบิตัโิดยการตัง้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจงัหวดั และมาตรการจดัการภาวะฉุกเฉิน/
วกิฤต ิตลอดจนการช่วยเหลอืและบรรเทาทุกข์ และการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม สุขอนามยั และ
การฟ้ืนฟูบูรณะขัน้ต้น ขณะทียุ่ทธศาสตร ์1: 20 ไม่สามารถน ามาใชไ้ดใ้นทางปฏบิตัไิดใ้นบาง
พืน้ที ่อาท ิพืน้ทีเ่กาะเมอืง เนื่องจากประชาชนในพืน้ทีม่คีวามสามารถในการช่วยเหลอืตนเองได้ 

ทัง้นี้ ความเขม้ขน้ของมาตรการและการปฏบิตัเิป็นไปตามระดบัความรุนแรงของ
สถานการณ์  
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5.1.1.3  ระบบการท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย (Network System) จาก
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามพบระบบการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายภายใต้องคก์ร
ปฏบิตั ิดงันี้ 

1)  ระบบการตดิต่อสื่อสารและการประสานงาน พบว่า การตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างกนัใชก้ารประชุมเพื่อสื่อสารขอ้มลู ขอ้อ านวยการ แผน ยทุธวธิกีารปฏบิตั ิฯลฯ เป็นหลกั 
อย่างไรก็ตาม ในมติขิองวธิกีารติดต่อสื่อสารในสถานการณ์อุทกภยัที่มีระดบัความรุนแรงของ
อุทกภยัระดบั 1 วิธีการติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกันได้ ขณะที่เมื่อ
สถานการณ์อุทกภยัยกระดบัความรนุแรงขึน้เป็นระดบั 2 บางวธิกีารสื่อสารอาจล่าชา้ แต่ส าหรบั
สถานการณ์ความรนุแรงของอุทกภยัซึง่เกนิขดีความสามารถของจงัหวดัพบว่าแผนการสื่อสารที่
มอียูไ่มส่ามารถใชก้ารไดต้้องสถาปนาระบบการสื่อสาร โดยวธิกีารสื่อสารทีย่งัคงสามารถใชก้าร
ไดจ้ะเป็นโทรศพัทม์อืถอื วทิยสุื่อสาร และเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นทเป็นหลกั นอกจากนี้ การประชุม
แบบ Face to Face ถอืไดว้่ามคีวามส าคญัมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์วกิฤต 

2)  การบริหารจัดการข้อมูลและการข่าว พบข้อมูลที่หน่วยงานภาคี
เครอืข่ายภายใต้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ใช้ในการบรหิารจดัการสถานการณ์อุทกพบิตัภิยั   
3 ประเภท กล่าวคอื 1) ขอ้มลูสนับสนุนการตดัสนิใจ คาดการณ์ และก าหนดยุทธศาสตรก์ารท างาน 
2) ขอ้มลูเฉพาะดา้น/เทคนิคของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และ 3) ขอ้มลูเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ส าหรบัในส่วนการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนัมทีัง้ที่เป็นรปูแบบทีเ่ป็นทางการผ่านการประชุม
ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ และข้อมูลจากเอกสารราชการ และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลอย่างไม่
เป็นทางการผ่านความคุน้เคยในการปฏบิตังิานรว่มกนัตัง้แต่ในภาวะปกต ิ

3)  การบรหิารจดัการทรพัยากรรว่มกนั พบว่า  
(1)  มกีารจดัท าขอ้มูลการจดัแบ่งประเภทและชนิดของทรพัยากร 

ไวใ้นแต่ละหน่วยงานภาคเีครอืข่าย โดยบางหน่วยงานมกีารรวบรวมเป็น List Items รวบรวมไว้
ในแผนของจงัหวดั และพบว่าในระยะของการเตรยีมความพร้อมจงัหวดัได้มขี้ออ านวยการให้
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายตรวจสอบและจดัท าขอ้มูลสถานะของทรพัยากรในความรบัผดิชอบให้
เป็นปจัจบุนัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการบรหิารสถานการณ์อุทกภยั 

(2)  การจดัหาทรพัยากรในการปฏบิตัิงาน พบว่าจงัหวดัไดร้บัการ
สนบัสนุนทรพัยากรมาจาก 5 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

ก)  หน่วยงานภาคีเครือข่ายใช้ทรัพยากรตนเองที่มีอยู่ใน
ปจัจบุนั/จดัหาเอง/ไดร้บัการสนบัสนุนมาจากหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยรอง  

ข)  ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯให้จดัหา/ขอรบัการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทีม่อี านาจอนุมตั ิ

ค) จดัหาทรพัยากรทีน่อกเหนือจากอ านาจของศูนยอ์ านวยการ
เฉพาะกจิฯ 
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ง)  ขอรบัการสนับสนุนจากส่วนกลางทัง้ภาครฐั เอกชน ภาค
ประชาชน 

จ)  ได้ร ับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์การต่างๆ ทัง้
ภาครฐั เอกชน ท้องถิน่ ภาคประชาชน มูลนิธ ิองค์การสาธารณกุศล/องค์การไม่แสวงหาก าไร 
องคก์ารระหว่างประเทศ โดยมไิดร้อ้งขอซึง่สะทอ้นใหเ้หน็บทบาทของภาคประชาสงัคมทีไ่ดเ้ขา้
มามสี่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภยั ตลอดจนการแก้ไขปญัหาอุทกภยัที่เกิดขึ้นอย่าง
เด่นชดั  

(3)  การสัง่ใชท้รพัยากรออกไปปฏบิตังิาน พบว่าแบ่งออกได้เป็น 
2 กรณ ีคอื 

ก)  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ เป็นผู้ส ัง่ใช้/หน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยสัง่ใชต้ามที ่ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่ห ้ 

ข)  ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ไม่ได้เป็นผู้ส ัง่ใช้หรือส่ง
ทรพัยากรออกไปปฏบิตังิาน ซึ่งเป็นทัง้กรณีที่ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ รบัทราบการสัง่ใช้ และ
กรณีที่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ไม่รบัทราบการสัง่ใช้ กล่าวคอืไม่มแีจ้งให้ศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกจิฯ ทราบเพื่อรบัมอบภารกจิในการปฏบิตังิาน) 

(4)  การติดตามการน าทรพัยากรไปใช้ พบว่าทรพัยากรที่ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกจิสัง่ใช้ หรอืรบัทราบการสัง่ใช ้จะมกีารรายงานผลการด าเนินงานในการน า
ทรพัยากรออกไปปฏบิตังิานใหต้น้สงักดัทราบ ซึง่ต้นสงักดัจะมกีารน าเสนอผลการด าเนินงานใน
ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ขณะทีใ่นส่วนทรพัยากรทีเ่ขา้มาสนับสนุนการช่วยเหลอืโดยมไิดแ้จง้
ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯทราบ จะพบว่าศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิในแต่ละระดบัไม่สามารถ
ตดิตามการน าทรพัยากรมาปฏบิตังิานได้ทัง้หมด ซึง่ส่งผลขอ้มลูผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของจงัหวดั   

(5)  การน าทรพัยากรกลบัมาใช้ ฟ้ืนฟู และบ ารุงรกัษา พบว่าอยู่
ในความรบัผดิชอบของหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยเองเป็นส าคญั  

ส าหรบัการแลกเปลีย่นทรพัยากร (ก าลงัคนและวสัดุอุปกรณ์) พบว่ามี
ทัง้ระหว่างหน่วยงานซึง่เป็นเครอืข่ายหลกัดว้ยกนั และระหว่างเครอืข่ายหลกัและเครอืข่ายรอง
ในลกัษณะการสนับสนุนการปฏบิตักิาร นอกจากนี้ยงัพบว่ามกัเกดิขึน้จากการประสานงานกนั
อยา่งไมเ่ป็นทางการมาก่อน และใชค้วามสนิทสนมคุน้เคยเป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ าคญั  

สว่นในเรือ่งงบประมาณและการบรหิารงบประมาณพบว่า มแีหล่งของ
งบประมาณเพื่อใชใ้นการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยเพื่อการจดัการอุทก
พบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยามอียูด่ว้ยกนั 6 แหล่ง ไดแ้ก่  

(1)  งบประมาณเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินของ
จงัหวดั/อ าเภอ (ในอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดั 50 ลา้นบาท และผูว้่าราชการจงัหวดัจดัสรร
วงเงนิใหอ้ าเภออ าเภอละ 1 ลา้นบาท)  
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(2)  เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินตามระเบยีบกระทรวงการคลงั  

(3)  เงนิส ารองจา่ยเพื่อกรณฉุีกเฉินหรอืจ าเป็น (งบกลาง)  
(4)  งบประมาณของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย (งบปกต/ิเงนินอก

งบประมาณ) 
(5)  งบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยรอง  
(6)  เงนิบรจิาค  

4)  การบูรณาการผลการด าเนินงานร่วมกนั ระหว่างหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายพบว่ามกีารก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
ภายใตศู้นยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ และหน่วยงานทีไ่ดร้บัเชญิเขา้ร่วมการประชุมเท่านัน้ แต่ไม่มี
การก าหนดตวัชีว้ดัรว่มผลการด าเนินงาน กล่าวคอืต่างท างานตามภารกิจทีไ่ดร้บัมอบหมายโดย
ไมม่กีารเชื่อมโยงผลส าเรจ็รว่มในการท างาน 

5.1.1.4  ทกัษะและสมรรถนะของหน่วยงานบูรณาการ (Network Skills and 
Competencies) พบว่าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะหน่วยงานทีม่บีทบาท
หน้าทีแ่ละถูกคาดหวงัใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการเครอืขา่ยนัน้ไดแ้สดงออกซึง่ทกัษะและสมรรถนะใน
การจดัการอุทกพบิตัภิยัตามความคาดหวงัเพยีงบางส่วน โดยในกรณีของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
นัน้พบว่าผูว้่าราชการจงัหวดักลบัแสดงบทบาทในฐานะของผูบ้รูณาการเครอืข่ายดว้ยทกัษะ และ
คุณลกัษณะส าคญัทีส่ะทอ้นภาวะผูน้ า ซึง่มคีวามจ าเป็นในการจดัการอุทกพบิตัภิยัอย่างโดดเด่น 
และเป็นทีย่อมรบัในบรรดาหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ซึ่งส่งผลต่อการจูงใจในการขบัเคลื่อนการ
ท างานของภาคเีครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 ของจงัหวดั 

5.1.1.5  รูปแบบการบริหารเครือข่ายของหน่วยงานบูรณาการ (Network 
Integrator Managerial Style) พบว่ามสี านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัซึง่เป็น
หน่วยงานภาครฐัเป็นแกนกลางในการประสานและผลกัดนัให้เกิดการขบัเคลื่อนการท างานของ
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยโดยมบีทบาทหลกัในการประสานงานและสนับสนุนขอ้มลูใหแ้ก่ผูบ้รหิารและ
หน่วยงานภาคเีครอืข่าย อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาขา้งต้นว่า ในกรณีจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
นัน้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูม้บีทบาทส าคญัทีผ่ลกัดนัให้เกดิการขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัอย่าง
มสีมรรถนะด้วยความเป็นผู้น าเชงิอ านาจที่เน้นการสัง่การบนพื้นฐานขององค์ความรู ้ประสบการณ์ 
โดยตัดสินใจบนพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขณะเดียวกันก็ให้
ความส าคญักบัการบรหิารเครอืข่ายการท างานโดยรเิริม่สภากาแฟ และยุทธศาสตรเ์ครื่อข่ายการ
ท างานระดบัพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่า “1:20” ดว้ย   

5.1.1.6  การคัดเลือกและบริหารสมาชิกในเครือข่าย (Network Member 
Management and Selection) พบว่า การคดัเลอืกหน่วยงานเขา้มาร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายใน
การจดัการอุทกพบิตัภิยัที่เป็นทางการในปี พ.ศ. 2554 นัน้เป็นไปตามปจัจยัหลกั 3 ประการ 
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กล่าวคอืสอดคล้องตามกรอบและหลกัการจดัการภยัพบิตัิ และแผนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2553-2557 และแผนบรรเทาสาธารณภยักระทรวงกลาโหม 
นอกจากนี้ การพจิารณาคดัเลอืกหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายเขา้มาร่วมปฏบิตัยิงัตัง้อยู่บนพื้นฐานของ
การออกแบบโครงสรา้งองคก์รการปฏบิตัซิึง่ในที่นี้คอืศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯทุกระดบั และศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ซึ่งมกีารแบ่งโครงสรา้งตามหน้าที่ และภารกจิที่ต้องด าเนินการใน
ภาวะฉุกเฉิน และประการสุดท้ายเงื่อนไขสถานการณ์ขณะนัน้เป็นตวัก าหนดหน่วยงานเข้ามาร่วม
เป็นสมาชกิ 

ส าหรบัแนวทางการบรหิารเครอืข่ายพบว่า ด าเนินการผ่านการมอบหมายภารกิจ
หน้าที่ความรบัผดิชอบให้ปฏบิตั ิรวมทัง้มกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลสื่อสารในการปฏบิตัริะหว่างกนัใน
การท างานเพื่อให้การขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายเป็นไปอย่างราบรื่น 
นอกจากนี้ การพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถร่วมกนัของทัง้หน่วยงานบูรณาการเครอืข่าย 
และหน่วยงานภาคเีครอืข่ายเห็นว่ามคีวามจ าเป็นยิง่ในการขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัโดยควร
พฒันาดว้ยการฝึกอบรม และการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

5.1.1.7  ค่านิยมและวฒันธรรมร่วมของเครอืข่าย (Network Share Value and 
Culture) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่พบค่านิยมและวฒัธรรมร่วมของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่
เป็นลายลกัษณ์อักษร แต่ปรากฏการด าเนินการการปฏิบตัิ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคลากรใน
หน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายมคี่านิยมและวฒัธรรมร่วมการท างานซึ่งผลกัดนัให้เกดิการขบัเคลื่อนการ
ท างานของเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย ค่านิยมในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉิน ที่เน้นความครอบคลุม การจดัการเชิงรุก ความเสี่ยงเป็นตัวขบัเคลื่อนการท างาน 
การบูรณาการ ความร่วมมอื การประสานงาน ความยดืหยุ่นตามสถานการณ์ และความเป็นมอื
อาชพี นอกจากนี้ ยงัพบค่านิยมร่วมและวฒันธรรมร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่ายซึ่ง
เป็นพื้นฐานส าคญัของการผลกัดนัให้เกิดค่านิยมร่วมและวฒันธรรมร่วมดงักล่าวคือค่านิยมและ
วฒันธรรมร่วมซึง่เป็นค่านิยมส่วนบุคคล และการท างาน ได้แก่ จติสาธารณะ/จติอาสา ความจรงิใจ 
และเสยีสละ การท างานแข่งกบัเวลา การมวีนิัย จติส านึก และความรบัผิดชอบต่อหน้าที่  การมี
เป้าหมายรว่มของการท างานดว้ยความสามคัคโีดยมุ่งเน้นการใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนดว้ยความ
รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และเป็นธรรม การยดึมัน่การปฏบิตัติามยุทธศาสตร ์ยุทธวธิ ีวตัถุประสงค ์
ตลอดจนแผนและแนวทางทีก่ าหนดร่วมกนั การท างานร่วมกนัแบบพีแ่บบน้องบนพื้นฐานของความ
ไว้วางใจซึ่งกนัและกนั และบางส่วนมภีูมสิงัคมเดยีวกนักล่าวคอืเป็นคนพื้นเพจงัหวดั
พระนครศรอียธุยาเหมอืนกนั 

5.1.1.8  การสรา้งความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย (Building 
Sincere Trust) พบว่าความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ส าคญัในการผลกัดนัการท างานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 
ทัง้นี้ พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ซึง่ความไวเ้นื้อเชีอ่ใจดง้กล่าวระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่ป็น
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ทางการ ประกอบด้วยการเปิดใจแลกเปลี่ยน และพูดอย่างตรงไปตรงมา ยอมรบัในความสามารถ 
และข้อจ ากดัของหน่วยงานอื่น มคีวามโปร่งใสของทัง้ข้อมูลและการปฏบิตัิ มคีวามรบัผดิชอบต่อ
ภารกจิหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย และรายงานความคบืหน้าของการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง และทัว่ถงึ มี
การมอบหมายหน้าที่รบัผดิชอบ และยอมรบัและเชื่อถือในข้อมูลที่ส่งผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่
เป็นทางการระหว่างกนั และมคีวามสนิทสนม คุน้เคย และสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนั และเชื่อมัน่ใน
ภาวะผู้น าของผู้ว่าราชการจงัหวดั ตลอดจนการชื่นชมและให้ก าลงัใจระหว่างบุคลากรที่ท างาน
รว่มกนั 

5.1.1.9  ผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) พบว่าผู้มสี่วนได้เสียส่งผลกระทบทัง้
ทางบวกและทางลบต่อการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เป็นทางการในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 

1)  หน่วยงานราชการ พบว่าหน่วยราชการส่วนกลางเป็นผู้มสี่วนได้เสยี
ในแงม่มุของการก าหนดนโยบาย แนวทาง และเงื่อนไขการท างานซึง่ส่งผลต่อการตดัสนิใจของพืน้ที ่
การสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละวชิาการ การสนับสนุนทรพัยากร ขณะทีห่น่วยงานราชการส่วนภูมภิาค
ส่งผลกระทบในเชิงโครงสร้างการบรหิารจดัการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ และการสนับสนุน
ทรพัยากรจากทางจงัหวดั รวมถงึเป็นหน่วยปฏบิตัแิละแหล่งฐานขอ้มลูการท างานอย่างแทจ้รงิระดบั
พื้นที่ ส าหรบัหน่วยราชการส่วนท้องถิน่ เป็นผู้มสี่วนได้เสยีในมุมมองของนโยบายและแนวปฏบิตัิ
ของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวดั และอ าเภอ รวมถงึขดีความสามารถในฐานะองคก์รปฏบิตัใิน
พืน้ที ่

2)  หน่วยงานภาคธุรกจิเอกชน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอืภาคธุรกจิทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากอุทกภัย พบว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในแง่มุมของความคาดหวังในการได้ร ับการ
ช่วยเหลอื ตลอดจนความสามารถในการดงึทรพัยากรมาสนับสนุนผ่านเครอืข่ายรองและสายสมัพนัธ์
ส่วนตัว ส่วนที่สองคือเครอืข่ายรองของภาคธุรกิจ พบว่าเป็นผู้มสี่วนได้เสียในมุมมองของการ
สนับสนุน และเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการบรหิารจดัการของศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิฯ และ
ส่วนสุดท้ายคอืภาคธุกจิเอกชนที่มจีติอาสาหรอืความรบัผดิชอบต่อสงัคม พบว่าส่งผลกระทบในแง่
การสนับสนุนขดีความสามารถในการปฏบิตัิงานของจงัหวดั ขณะเดยีวกันก็เป็นอุปสรรคในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรในการปฏบิตังิานในภาพรวมดว้ย 

3)  ภาคประชาชน พบว่าเป็นผู้มสี่วนได้เสยีใน 2 กรณี กรณีแรกคอื
ประชาชนผู้ประสบภยั เป็นผูม้สี่วนได้เสยีในแง่มุมของความคาดหวงัในการได้รบัความช่วยเหลอืใน
ฐานะผูร้บับรกิารจากรฐั ขณะทีก่รณทีีส่องคอืภาคประชาชนผูม้จีติอาสา พบว่าส่งผลกระทบในแง่การ
สนบัสนุนทรพัยากรในการปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานปฏบิตั ิ

4)  องค์การไม่แสวงหาก าไร/องคก์ารสาธารณกุศล พบว่าเป็นผูม้สี่วนได้
เสยีในส่วนที่เป็นหน่วยงานที่มบีทบาทหน้าที่ในฐานะหน่วยงานเครอืข่ายในการให้ความช่วยเหลอื
และบรรเทาทุกขภ์ายใต้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ขณะเดยีวกนัก็ส่งผลกระทบในแง่การสนับสนุน
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ทรพัยากรและร่วมปฏิบัติงานของเครือข่าย รวมทัง้มีส่วนในการติดตามผลการด าเนินงานของ
จงัหวดั 

5)  ฝ่ายการเมอืง พบว่าเป็นผู้มสี่วนได้เสียที่ให้ผลกระทบในเรื่องการ
ก าหนดแนวนโยบายและขอ้สัง่การทัง้ในภาพรวม และระดบัพื้นที ่รวมทัง้การสนับสนุนการผลกัดนั
ทรพัยากรในการปฏบิตังิานเขา้มาสู่จงัหวดั 

6)  กลุ่มวชิาชพี พบว่าม ี2 ส่วนที่มบีทบาทเป็นผู้มสี่วนได้เสยีในการ
จดัการอุทกภยัของจงัหวดักล่าวคอืสื่อสารมวลชน เป็นผู้มสี่วนได้เสียที่ส่งผลกระทบในส่วนการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารสู่ประชาชน และการติดตามผลการด าเนินการของจงัหวดั รวมถึงการสร้าง
กระแสสงัคมในการใหค้วามช่วยเหลอื และอกีกลุ่มวชิาชพี คอืนักวชิาการซึง่เป็นทมีทีป่รกึษา พบว่า
ส่งผลกระทบในแงข่องการสนบัสนุนขอ้มลูประกอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย  

5.1.1.10  ล าดบัเหตุการณ์ภยัพบิตัติามวงจรภยัพบิตั ิ(Sequence of Emergency 
Management Cycle) พบว่าผู้ใหข้อ้มลูส าคญัใหค้วามเหน็เป็น 2 แนวทาง กล่าวคอืในแง่ของ
ยุทธศาสตรใ์นการท างานนัน้ล าดบัของวงจรการเกดิภยัไม่ได้เป็นปจัจยัก าหนดการขบัเคลื่อน
การด าเนินงานของภาคเีครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัเินื่องจากยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานถูก
ก าหนดไวใ้นแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตแิลว้ ขณะทีเ่มื่อพจิารณาในแง่ของการ
บรหิารเหตุการณ์นัน้ ลกัษณะและระดบัความรุนแรง (Severity) ของสถานการณ์ในแต่ละล าดบั
วงจรภยัมคีวามแตกต่างกนัดงันัน้การขบัเคลื่อนการด าเนินงานกลยุทธ ์โครงสรา้งการท างานจงึ
ปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์เป็นตวัก าหนด 

5.1.1.11  ผลลพัธข์องการบรหิารเครอืข่ายการจดัการอุทกภยั พบว่าผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัให้ข้อมูลว่าผลสมัฤทธิใ์นการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในการ
จดัการอุทกพบิตัิภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาในปี พ.ศ. 2554 ประสบผลสมัฤทธิต์าม
วตัถุประสงค์และขอ้สัง่การที่ได้จากการประชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจฯ เป็นส าคญั มเีพยีง
ผูใ้หข้อ้มลู 2 ท่านทีย่งัเหน็ว่าไม่ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร ทัง้นี้ เมื่อรวบรวมขอ้มลูเหตุผลซึง่
เป็นส่วนส าคญัที่ท าให้การขบัเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่ป็นทางการ
ยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควรตามความเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคญั พบว่าเป็นผลสบืเนื่องจาก
ปจัจยัส าคญั 7 ประการ กล่าวคอื 

1)  สถานการณ์อุทกพิบตัิภยัที่เกิดขึ้นมคีวามรุนแรง ส่งผลกระทบ
เป็นบรเิวณกว้างครอบคลุมหลายจงัหวดัซึ่งเกินขดีความสามารถในการบริหารจดัการของ
จงัหวดั 

2)  หน่วยงาน/ภาคเีครอืขา่ยไมเ่คยมปีระสบการณ์ภยัรนุแรงเช่นนี้มาก่อน  
3)  ปญัหาเอกภาพการบงัคบับญัชาและสัง่การในพืน้ที ่
4)  ทรพัยากรทีจ่ าเป็นไมเ่พยีงพอ 
5)  มกีารตดัสนิใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีไ่มช่ดัเจน สมบรูณ์ เพยีงพอ 
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6) การตอบโต้เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Immediate Response) 
ค่อนขา้งชา้ 

7)  ขาดการประสานการปฏบิตัริะดบัพืน้ที ่
       

5.1.2  สภาพปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากดัในการบริหารแบบเครือข่ายในการ
จดัการภาวะฉุกเฉินอทุกพิบติัภยัของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 
2554  

พบว่าเกดิขึน้มาจากองคป์ระกอบส าคญั ดงันี้ 
5.1.2.1  โครงสรา้งหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย (Network Structure) พบว่าปญัหา

และอุปสรรคทีส่่งผลต่อการท างานของเครอืขา่ยทีเ่ป็นทางการภายใต้องคก์รปฏบิตัิในการจดัการ
อุทกพบิตัภิยัในปี พ.ศ. 2554 ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยามอียูด่ว้ยกนั 3 ประเดน็หลกัไดแ้ก่  

1)  การจดัโครงสรา้งองคก์รปฏบิตั ิ“ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ” มกีาร
จดัโครงสร้างองค์การซ ้าซ้อน และมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการปฏบิตัิให้แก่หน่วยงาน/ภาคี
หลายดา้นส่งผลต่อปรมิาณงานทีม่มีากไมส่มดุลกบับุคลากรและทรพัยากรทีม่อียู่ในขณะนัน้ 

2)  ในทางปฏิบัติการสัง่การและการบังคับบัญชาหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายภายใต้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ และหน่วยงานที่มทีี่ตัง้อยู่ภายในจงัหวดัยงัขาด
เอกภาพ 

3)  การจดัโครงสร้างองค์การของศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯมกีาร
ก าหนดจ านวนหน่วยงานในแต่ละภารกิจค่อนขา้งมาก ส่งผลให้ในทางปฏบิตัิไม่สามารถที่จะ
ก ากบัดแูลการท างาน ตลอดจนตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในทางปฏบิตัิ
ไดอ้ยา่งครอบคลุมและทัว่ถงึ 

5.2.1.2  การก าหนดยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย (Network Strategy) 
พบปญัหาและอุปสรรค 5 ประการหลกักล่าวคอื  

1)  การก าหนดกลยุทธ์ในการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาคีเครอืข่าย
ในการบรหิารสถานการณ์อุทกภยัตัง้อยู่บนขอ้จ ากดัในกรอบความคดิเบื้องหลงัเรื่องสมมติฐาน
ขอ้เทจ็จรงิดา้นภูมศิาสตรเ์ชงิพืน้ที ่และการประเมนิ/คาดการณ์ Worst Case Scenario เพยีง
ประสบการณ์อุทกภยัปี พ.ศ. 2538 

2)  การตดัสนิใจก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางการท างานร่วมกันบน
พืน้ฐานของการขาดความสมบรูณ์ของชุดขอ้มลูทีน่ ามาใชส้นบัสนุนการตดัสนิใจ   

3)  การส่งผู้แทนของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายซึ่งไม่มีอ านาจในการ
ตดัสนิใจเขา้รว่มการประชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ  

4) การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารท างานไปสู่การก าหนดยุทธวธิ ีและ
แนวทางปฏบิตัิขาดการปรกึษาหารอืระหว่างหน่วยงานภาคดี้วยกนัโดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  
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5) กลยุทธ์บางประการไม่สามารถน าไปใช้ในบางพื้นที่ขณะเกดิภยั 
อาท ิยทุธศาสตร ์1:20 ไมส่ามารถน าไปใชใ้นพืน้ทีเ่ขตเมอืง  

6) การถ่ายทอดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการท างานจากระดบันโยบาย
ไปสู่ระดบัปฏบิตัใินพืน้ทีไ่มท่ัว่ถงึ 

5.2.1.3  ระบบการท างานของหน่วยงาน/ภาคเีครอืข่าย (Network System) พบ
ปญัหาและอุปสรรคส าคญัประกอบดว้ย 

1)  ขอ้ขดัขอ้งในระบบการตดิต่อสื่อสารและการประสานงานเนื่องจาก
ข้อจ ากัดในการใช้วิธีการสี่อสาร และแผนการสื่อสารไม่สามารถใช้การได้อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ความรนุแรงของเหตุการณ์ 

2)  การสื่อสารยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ แนวทางการท างานไม่ครอบคลุม
จากระดบันโยบายไปสู่ผู้ปฏบิตัขิองหน่วยงานเครอืข่ายระดบัพืน้ที่อย่างทัว่ถงึ ซึ่งส่งผลต่อการ
ประสานการปฏบิตัริะหว่างหน่วยงาน 

3)  การบริหารจดัการข้อมูลข่าวสารและการข่าว พบว่าข้อมูลที่ใช้
ประกอบการตดัสนิใจขาดความชดัเจน ไม่สามารถสะท้อนหรอืสื่อสารขอ้เทจ็จรงิใหเ้หน็ภาพได้
อยา่งชดัเจน และไมเ่ป็นเอกภาพถูกตอ้งตรงกนั นอกจากนี้ การจดัการขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการ
ประชุมศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ มคีวามเยิน่เยอ้  

4)  การบรหิารจดัการทรพัยากรร่วมกนัของหน่วยงานเครอืข่าย พบว่า
หน่วยงานเครอืข่ายขาดแคลนทรพัยากรที่ใช้ในการปฏบิตัิงานทัง้ก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์และ
งบประมาณทีเ่พยีงพอส่งผลต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรในภาพรวมของจงัหวดั นอกจากนี้ 
ขณะทีอุ่ทกภยัยกระดบัความรุนแรงขึน้เป็นล าดบัพบว่าการบรหิารความต้องการ การไดม้าและ
การใช้ทรพัยากรไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร ประกอบกบั ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการใชท้รพัยากร และงบประมาณ ตลอดจนความอ่อนลา้ในการปฏบิตังิานของบุคลากร  

5)  การบรูณาการผลการด าเนินงานรว่มกนัของเครอืข่าย พบปญัหาใน
เรือ่งการบรูณาการการท างานรว่มกนัในมติขิองการบรูณาการแผนและการประสานแผนซึง่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและความราบรื่นในการท างาน ทัง้ น้ี ปญัหาดังกล่าวเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการขาดการฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์สมมตอุิทกภยั และขาดความจรงิจงัในการ
ฝึกซอ้มแผนรว่มกนัของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยเป็นส าคญั 

5.2.1.4  ทักษะและสมรรถนะของหน่วยงานบูรณาการเครือข่าย (Network 
Skills and Competency) พบว่าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัในฐานะทีเ่ป็น
หน่วยงานซึง่ถูกคาดหวงัใหเ้ป็นหน่วยงานบรูณาการเครอืข่ายนัน้ขาดความรูค้วามเขา้ใจในพืน้ที ่
และสภาพปญัหาของจงัหวดัเท่าทีค่วร ส่งผลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มลูในการแก้ไขปญัหาใหก้บัผูว้่า
ราชการจงัหวดั และหน่วยงานภาคเีครอืข่ายยงัไม่ถูกต้อง แม่นย า และรวดเรว็เท่าที่ควรจะเป็น
ในภาวะวกิฤต ินอกจากน้ี สมัพนัธภาพระหว่างหวัหน้าส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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จงัหวดัในขณะนัน้กบัหน่วยงานภาค/ีเครอืข่ายยงัไม่สนิทสนม ใกล้ชดิกนั อย่างไรก็ตาม ปญัหา
อุปสรรคในส่วนของทกัษะและสมรรถนะของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
ดงักล่าวถูกทดแทนดว้ยศกัยภาพและขดีความสามารถของผูว้่าราชการจงัหวดัซึง่ด ารงต าแหน่ง
ในจงัหวดันี้มายาวนาน 

5.2.1.5  รปูแบบการบรหิารเครอืข่ายของผูบ้รหิารเครอืข่าย (Network Integrator 
Managerial Style) พบว่าไม่พบปญัหาและอุปสรรคเกี่ยวกบัรปูแบบการบรหิารเครอืข่ายของ
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัซึ่งเป็นหน่วยงานที่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูบ้รหิาร
ขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มภีารกิจหน้าที่
รบัผดิชอบโดยตรง รวมทัง้ยงัมรีะเบยีบกฎหมายรองรบัการขบัเคลื่อนการท างานไม่ว่าจะเป็น
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และแผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557  

5.2.1.6  การคดัเลอืกและบรหิารสมาชกิในเครอืข่าย (Network Management 
and Selection) พบว่ามผีูใ้หข้อ้มลูส าคญัเพยีงท่านเดยีวทีใ่หค้วามเหน็ว่าการพจิารณาคดัเลอืก
หน่วยงานเขา้มาร่วมท างานในโครงสรา้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ โดยใหค้วามส าคญักบัการ
คดัเลอืกสมาชกิให้สอดคลอ้งของบทบาทภารกจิของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายและหน้าที่ในการ
จดัการภาวะฉุกเฉินตามโครงสรา้งเพยีงอย่างเดยีว โดยไม่พจิารณาความสามารถส่วนบุคคล
ส่งผลกระทบต่อการขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในกระบวนการมสี่วนร่วมในการท างาน นอกจากนี้ ยงัพบว่าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดัไม่ไดเ้หน็ความส าคญักบัการพจิารณาคดัเลอืกภาคส่วนอื่นภายนอกโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ภาคประชาสงัคมเขา้มาร่วมเป็นสมาชกิของเครอืข่ายอย่างเป็นทางการอย่างเป็นระบบ
ภายใต้องคก์รปฏบิตัศิูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถและศกัยภาพในการ
บรหิารจดัการเหตุอุทกพบิตัภิยัเท่าทีค่วร   

5.2.1.7  ค่านิยมและวฒัธรรมร่วมของเครอืข่าย (Network Share Value and 
Culture) พบปญัหาค่านิยมและวฒันธรรมร่วมของเครอืข่ายในเรื่องการขาดส านึกในการเป็น
เจา้ของจงัหวดัรว่มกนั และการไมย่อมรบัในหลกัการเอกภาพในการบงัคบับญัชาของบุคลากรใน
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยบางส่วน 

5.2.1.8  การสรา้งความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย (Building 
Sincere Trust) พบว่าหน่วยงานภาคเีครอืข่ายขาดความเชื่อถอืในขอ้มลูของบางหน่วยงานโดย
เห็นว่าหน่วยงานดงักล่าวไม่เปิดใจแลกเปลี่ยน และพูดตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูล และให้
ขอ้มลูไมค่รบถว้น แต่อยา่งไรกต็าม ประเดน็ปญัหาดงักล่าวไมไ่ดถู้กหยบิยกมาเป็นสาระส าคญัที่
เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยในภาพรวมแต่อยา่งใด 

5.2.1.9  ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholder) พบปญัหาและอุปสรรคในการขบัเคลื่อน
การท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เกดิขึน้จากผู้มสี่วนได้เสยีประกอบดว้ย นโยบาย และ
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แนวทางการท างานจากหน่วยงานราชการ การเข้ามาปฏิบัติการสนับสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภยัของหน่วยงานธุรกิจเอกชน องค์การสาธารณกุศล/องค์การไม่แสวงหา
ก าไร ภาคประชาชน และสื่อมวลชนโดยไม่มกีารรายงานจงัหวดัทราบ การฉกฉวยโอกาสของ
ประชาชน นโยบายและขอ้สัง่การของฝ่ายการเมอืงทีไ่ม่สอดคลอ้งกบับรบิทของจงัหวดั หรอืขดั
กบัหลกัการของกฎหมาย และการน าเสนอขา่วสารโดยขาดจรรยาบรรณ 

นอกเหนือจากปญัหาและอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัดงักล่าวขา้งต้นแล้ว ยงัมผีู้ให้ขอ้มูลส าคญัได้ให้ขอ้มูล
เกี่ยวกบัปญัหาและอุปสรรคในประเดน็อื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานของหน่วยงาน/ภาคี
เครอืขา่ย กล่าวคอื ปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  
5.1.3  การบริหารแบบเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยท่ี

เหมาะสมในบริบทสงัคมไทยของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
พบว่าจากการถกแถลงร่วมกนัของผูใ้หข้อ้มลูส าคญั และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการภยั

พบิตั ิในการสนทนากลุ่มได้ขอ้สรุปขอ้เสนอแนวทางที่เป็นตวัแบบการบรหิารจดัการเครอืข่าย
เพื่อการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัทีเ่หมาะสมของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาซึง่สอดคลอ้ง
กบับรบิทสงัคมไทย กล่าวคอื 

5.1.3.1  การปรับโครงสร้างองค์กรปฏิบัติซึ่ง เ ป็นศูนย์กลางการบริหาร
สถานการณ์อุทกพบิตัภิยัทีเ่ปิดกวา้งให้หน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ภาคประชาสงัคมได้มโีอกาสเข้ามามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสถานการณ์ ทัง้นี้ 
รูปแบบการบรหิารจดัการของศูนย์ให้มีลกัษณะที่เป็น “ศูนย์ปฏบิตัิการฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center)” ในทุกระดบัทัง้ระดบัท้องถิ่น อ าเภอ และจงัหวดั โดยให้เรยีกว่า “ศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์” ทัง้นี้  โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการตัดสินใจ การประสานความ
รว่มมอื ตลอดจนการบรหิารจดัการทรพัยากรรว่มกนั เพื่อใหเ้กดิเอกภาพในการก ากบัทศิทางการ
ท างานในการปฏิบตัิการร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรบัโครงสร้างการจดัองค์กรของศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์เหน็ควรใหม้กีารจดัโครงสรา้งหลกัองค์กรแบบหน้าที่ไว้เพยีงกว้างๆ โดย
แบ่งออกเป็น 7 ส่วนส าคญักล่าวคอื ผู้อ านวยการศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ ทมีประสานการ
ปฏบิตัริะหว่างองคก์าร ทมีประสานงานสนับสนุนฝ่ายทหาร ศูนยข์อ้มูลร่วมและประชาสมัพนัธ์ 
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ และส่วนสนับสนุน โดยส่วนต่างๆ 
ดงักล่าวขึ้นตรงการก ากบัดูแลทศิทางการท างานในภาพรวมของผู้อ านวยการศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัภายใตก้ารตดัสนิใจรว่มกนัของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ ทัง้นี้ ใน
การตัง้ส่วนต่างๆ ขึน้และใหเ้ริม่ปฏบิตังิาน (Activate) เมื่อใดจะขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของแต่ละ
สถานการณ์เป็นส าคญั  
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5.1.3.2  ขอ้เสนอให้มรีะบบการสนับสนุนการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน: สปฉ. 
(Emergency Support Functions: ESFs) ในระดบัจงัหวดั เพื่อให้เป็นมาตรฐานส าหรบั
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย และภาคส่วนต่างๆ ในการสนับสนุนการปฏบิตักิารในภารกจิดา้นต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับโครงสร้างหน้าที่ของศูนย์บญัชาการเหตุการณ์จงัหวัด ในกรณีสถานการณ์
อุทกภยัยกระดบัความรุนแรงเป็นระดบั 2 และระดบัทีเ่กนิขดีความสามารถของจงัหวดัโดยให้
จดัระบบ สปฉ.พืน้ฐานออกเป็น 18 กลุ่มภารกจิสอดคลอ้งกบัระบบ สปฉ.ของประเทศ กล่าวคอื 
สปฉ. 1: ภารกจิดา้นการคมนาคมและการขนส่ง สปฉ. 2: ภารกจิดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 
สปฉ. 3: ภารกจิดา้นระบบสาธารณูปโภค สปฉ. 4: ภารกจิดา้นดบัเพลงิ สปฉ.5: ภารกจิดา้นการ
จดัการในภาวะฉุกเฉิน สปฉ. 6: ภารกจิดา้นสวสัดกิารสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ สปฉ. 7: 
ภารกจิด้านการสนับสนุนทรพัยากรทางทหาร สปฉ. 8: ภารกจิดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
สปฉ. 9: ภารกจิดา้นการคน้หาและกู้ภยั สปฉ. 10: ภารกจิดา้นสารเคมแีละวตัถุอนัตราย และ
กมัมนัตรงัสี สปฉ. 11: ภารกจิด้านการเกษตร สปฉ. 12: ภารกจิด้านเชื้อเพลงิและพลงังาน 
สปฉ. 13: ภารกจิดา้นรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและการจราจร สปฉ. 14: ภารกจิดา้นการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิ การศกึษาและวฒันธรรม สปฉ. 15: ภารกจิด้านการต่างประเทศ สปฉ. 16: ภารกจิ
ด้านการประชาสัมพนัธ์ และข้อมูลข่าวสาร สปฉ. 17: ภารกิจด้านทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดล้อม และ สปฉ. 18: ภารกจิดา้นการงบประมาณ และสิง่ของบรจิาค ทัง้นี้ ภายใต้กลุ่ม
ภารกจิในแต่ละ สปฉ. จะประกอบดว้ยหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายรบัผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจดงักล่าวร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เวลาการเริ่ม
ปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละ สปฉ. ภายใต้ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์เป็นส าคญั ทัง้นี้ จะเหน็ได้ว่าระบบ สปฉ. เป็นประโยชน์อย่าง
ยิง่ในการเชื่อมโยงการประสานการปฏบิตั ิ(Coordination and Cooperation) และการปฏบิตัริ่วม 
(Inter operation) กบัหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ  

5.1.3.3  เสนอให้ก าหนดกลยุทธ์มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาคีเครอืข่าย องค์การ/
หน่วยงานภายนอก ตลอดจนภาคประชาสงัคมเข้ามามสี่วนร่วมท างานกนัอย่างเป็นเครอืข่าย
การท างานทีเ่ป็นระบบ ราบรืน่ และมทีศิทางร่วมกนัในการปฏบิตังิานร่วมกนัของหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายภายใต้โครงสร้างศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ และระบบสนับสนุนการจดัการในภาวะ
ฉุกเฉิน (สปฉ.) ใน 2 ระยะ กล่าวคอืตัง้แต่ระยะเตรยีมความพรอ้ม (Stand by Mode) โดยให้
มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการจัดการอุทกภัยของจังหวัด  ด้วยการสร้างกิจกรรมและ
กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั (Collective Learning) ในการท างานระหว่างหน่วยงาน
ภายใต้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์และ สปฉ. ตลอดจนส่งเสรมิภาคประชาสงัคมให้เขา้มามสี่วน
ร่วมและบทบาทในศูนยแ์ละระบบ สปฉ. อย่างเป็นทางการ รวมทัง้จดัท าแผน ตลอดจนระเบยีบ
วธิปีฏบิตักิารดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วมในการคดิ วางแผน และปฏบิตัเิพื่อเป็นเครอืงมอืส าคญั
ในการก าหนดกระบวน วิธีการท างานและประสานงานร่วมกันภายใต้การท างานในศูนย์
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บญัชาการเหตุการณ์  นอกจากนี้ยงัต้องให้ความส าคญักบักระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัด้วยการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัที่จดัท าขึ้นดงักล่าวด้วย ส าหรบัในระยะขณะเกิดภยั 
(Emergency Mode) ใหใ้ช้แผนที่จดัท าขึน้นัน้เป็นเครื่องมอืชี้น าและขบัเคลื่อนการปฏบิตังิาน
ร่วมกนัของหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ รวมทัง้มุ่งเน้นการก าหนดกลยุทธ ์และยุทธวธิใีนการ
ตอบโต้กบัเหตุการณ์ (Tactical Counter Attack) ด้วยกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนั และการ
ท างานอย่างมสี่วนร่วมของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ ทีม่บีทบาทภายใต้ศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ และสปฉ.ดว้ยเพื่อใหเ้กดิเอกภาพในทศิทางการท างานรว่มกนั 

5.1.3.4  เสนอให้พัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพื่อส่งเสรมิการสร้าง
เครอืข่ายการประสานการท างานร่วมกนัของหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ภายใต้ศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. โดยในส่วนของการบรหิารจดัการขอ้มลูและการข่าว ให้
น าระบบขอ้มูลข่าวสารร่วม (Joint Information System: JIS) มาปรบัใช้ในการท างานของ
โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในส่วนศูนย์ข้อมูลร่วมและประชาสัมพันธ์ (Joint 
Information Center: JIC) และ สปฉ. 16 พรอ้มทัง้พฒันาระบบการตดิต่อสื่อสารระหว่างศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ หน่วยงานภาคีเครอืข่าย สปฉ. และภาคส่วนต่างๆ โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการตดิต่อสื่อสารและการประสานงานใหม้ากยิง่ขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการใชส้ื่อ
ใหม่ในรปูแบบต่างๆ สนับสนุนการประสานการปฏบิตังิานตัง้แต่ในภาวะปกต ิและภาวะฉุกเฉิน 
นอกจากนี้ ยงัเสนอแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรร่วมกนัด้วยการบูรณาการฐานขอ้มูล
ทรพัยากร และเผยแพร่ขอ้มูลทรพัยากรของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ภาคส่วนต่างๆ ตลอดจน
ภาคประชาสงัคมที่เข้ามามบีทบาทภายใต้ ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. ผ่าน
ช่องทางต่างๆ รวมทัง้ใหน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันาระบบการตรวจสอบสถานะการ
ใชท้รพัยากรในภาพรวมของจงัหวดั เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนัในการ
บรหิารสถานการณ์ของศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ ประกอบกบัให้ทุกหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
หลักในจังหวัดจัดท าการส ารองทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อใช้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
(Stockpiling) และก าหนดให้มกีารจดัท าการประเมนิความเสยีหายและวเิคราะห์ความต้องการ 
(Damage Assessment and Need Analysis: DANA) ในขณะเกดิภยัเพื่อเป็นขอ้มลูสนับสนุน
การจดัการทรพัยากรในภาพรวมเพื่อบรหิารเหตุการณ์ อกีทัง้ยงัเสนอให้มกีารจดัตัง้กองทุน
ประกนัภยักลางเพื่อเป็นกองทุนส าหรบัประกนัชวีติและอุบตัิเหตุให้แก่ผู้ปฏบิตัิงานเพื่อสร้าง
แรงจงูใจในการเขา้มารว่มกนัท างาน 

ส าหรบัการส่งเสรมิระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายนัน้ 
เสนอใหร้ะบุรายละเอยีดโครงสรา้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และการจดัระบบการสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ของจงัหวดัดงักล่าวไว้ในแผนของจงัหวดัเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการประสานความร่วมมอืในการปฏบิตัิการร่วม ขณะเดยีวกนัให้จดัท าระเบยีบวธิี
ปฏบิตังิานของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์เพื่อเป็นกรอบกระบวนการในการปฏบิตังิานร่วมกนัของ
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หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยเมือ่โครงสรา้งองคก์ารของส่วนต่างๆ หรอื สปฉ. ภายใต้ศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ถูกจดัตัง้และเริม่ปฏบิตังิาน (Activate)  นอกจากนี้ ใหส้ื่อสารแผน โครงสรา้ง ระเบยีบ
วธิกีารปฏบิตัิงานที่ได้รบัการพฒันาร่วมกันดงักล่าวให้เข้าใจทัว่ถึงตรงกนัทุกหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายผ่านวธิกีารและช่องทางต่างๆ และเพื่อใหเ้กดิการบูรณาการผลการด าเนินการระหว่าง
หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนภาคประชาสงัคม จงึไดเ้สนอใหก้ าหนดยุทธศาสตร ์1:20 
เป็นตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตรใ์นเชงิพืน้ที ่เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของเครอืขา่ยการท างานดว้ย  

5.1.3.5  พฒันาผู้บริหารเครอืข่าย หน่วยงานภาคีเครอืข่าย และภาคประชา
สงัคมในการปฏบิตักิารร่วมโดยใช้การฝึกซอ้มเป็นเครื่องมอืส าคญัในการขบัเคลื่อนและผลกัดนั
การท างาน ประกอบกบัให้หน่วยงานภาคเีครอืข่ายจดัท าและฝึกซอ้มแผนบรหิารความต่อเนื่ อง
ของหน่วยงานตนเองเพื่อเป็นหลกัประกนัรองรบัและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในการขบัเคลื่อน
การท างานหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในภาพรวมเมื่อมเีหตุฉุกเฉิน  รวมทัง้เสนอให้รเิริม่พฒันา
หลกัสูตรการบรหิารภาวะฉุกเฉินระหว่างภาครฐัและภาคส่วนต่างเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ 
ตลอดจนเรยีนรูใ้นแนวทางการบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉินรว่มกนั ขณะเดยีวกนักเ็สนอให้ส่งเสรมิ
การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคประชาสงัคมโดยจดัใหม้เีวท ี
และกจิกรรมระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายและภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ภาคประชาสงัคมที่เคยมบีทบาทและเขา้มามสี่วนสนับสนุนการจดัการอุทกภยัปี 2554อย่าง
ต่อเนื่องทัง้ที่เป็นกิจกรรมที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ส าหรบัประการสุดท้ายเสนอให้
พฒันาทกัษะบุคลากรส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัใหเ้ป็นผูบ้รหิารเครอืข่าย
เป็นคนกลางในการประสานความร่วมมอืและสรา้งเครอืข่ายการท างานร่วมกนัระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ 

 
5.1.4  เง่ือนไขสนับสนุนและเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคล่ือนการ

บริหารแบบเครือข่ายของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในบริบทสงัคมไทย  
พบเงือ่นไขสนบัสนุน 9 ประการ ไดแ้ก่ 1) กลไกการขบัเคลื่อน และพฒันาความสมัพนัธ์

อย่างไม่เป็นทางการที่มคีวามต่อเนื่อง โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ส่วนตัว  การสร้างเวที หรอื
กจิกรรมเพื่อเป็นโอกาสในการพบปะรว่มกนัระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ 
2) ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาซึ่งเป็นตวักลางใน
การเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องเครอืขา่ยจะตอ้งมคีวามเขา้ใจ เหน็ความส าคญั จรงิใจ ตลอดจนมี
เทคนิคในการเป็นตวักลางในการประสานผลกัดนัให้เกิดเวทเีพื่อให้เกิดการสร้าง และพฒันา
เครอืขา่ยการท างานร่วมกนัระหว่างภาคส่วนต่างๆ 3) การสรา้งเครอืข่ายใหม้ชีวีติอย่างต่อเนื่อง 
โดยส่งเสรมิกจิกรรมเพื่อความสมัพนัธท์ีแ่นบแน่นระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่ป็นทางการ 
ตลอดจนภาคประชาสงัคมอยา่งสม ่าเสมอตัง้แต่ในภาวะปกต ิ4) กลไกในการส่งต่อความสมัพนัธ์
ของเครอืข่ายอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ไดร้บัการส่งเสรมิให้มี
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ความต่อเนื่อง 5) การเขา้ร่วมในการปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่กดิเหตุร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ อย่าง
สม ่าเสมอ 6) กฎหมาย และระเบยีบทีเ่กี่ยวกบังบประมาณทีม่คีวามยดืหยุ่น 7) การยอมรบัใน
ภาวะผูน้ าของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ (ผูว้่าราชการจงัหวดั) ของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย 8) การ
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที่เกดิจากอุทกภยั และแผนบรหิารความต่อเนื่อง
อย่างสม ่าเสมอและจรงิจงั และ 9) การบรหิารทรพัยากรสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ภาคเีครอืขา่ยทีเ่พยีงพอ  

ขณะที่เง ื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการท างานของเครอืข่ายตามข้อเสนอ
ดงักล่าว พบว่าม ี6 ประการ ประกอบดว้ย 1) การทีผู่บ้รหิารหรอืผู้บูรณาการเครอืข่ายไม่เขา้ใจ
ธรรมชาต ิไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนไม่เหน็ความส าคญัของการสรา้ง
เครอืข่ายการท างาน 2) การขาดความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัระหว่างหน่วยงาน อนัเกดิจาก
เหตุผลความขดัแยง้ หรอืเหตุผลอื่น 3) การครอบง าเครอืข่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่จากหน่วยงาน
ภาครฐั 4) อุปสรรคในการสรา้งเอกภาพในการก ากบัทศิทางการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
อนัเนื่องมาจากระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิ 5) การขาดการสรา้งวฒัธรรมร่วมใหเ้กดิขึน้อย่าง
มัน่คงและต่อเนื่องของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ความเป็นเจ้าของจงัหวดั
รว่มกนั และ 6) การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  
5.2  อภิปรายผล 
 

จากผลการศกึษาวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจน ามาอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยั ดงันี้ 

 
5.2.1  สถานะของเครือข่ายการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบติัภยัของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาในปี พ.ศ. 2554  
การศึกษาสถานะ และการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัภิยัทัง้รูปแบบ 

โครงสรา้ง และความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของเครอืข่ายในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาทีเ่ป็นอยู่ในหว้ง
มหาอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ดงักล่าวตามแนวทางการศกึษาวเิคราะห์เครอืข่ายในเชงิการบรหิาร
จดัการภาครฐั (Public Management Network) และการบรหิารรฐักจิ ซึ่งบ่งชี้เครอืข่ายการ
จดัการภาครฐั และพฤตกิรรมในการจดัการเครอืข่ายการท างานทีเ่ป็นทางการในการจดัการอุทก
พบิตัภิยั การมอียู่ของเครอืข่าย และการท างานของเครอืข่าย รวมทัง้การบรหิารเครอืข่ายของ
ผูบ้รหิารเครอืขา่ยในเรือ่งทกัษะและเทคนิคการบรหิารเครอืข่าย และผลกระทบของเครอืข่ายทีม่ ี
ต่อผลการตดัสนิใจ ตลอดจนผลลพัธข์องเครอืข่าย และคุณลกัษณะของเครอืข่ายทีส่่งผลกระทบ
ต่อการปฏบิตังิาน (Berry et al., 2004: 539-552) พบว่าจากผลการศกึษาลกัษณะเครอืข่ายการ
ท างาน และการบรหิารแบบเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาเมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 
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1)  เครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยัทีเ่ป็นทางการ ซึง่เป็นเครอืข่ายการท างาน
ของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั (Key Network Partners) ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงานภาครฐั 
เอกชน ท้องถิ่น  องค์การไม่แสวงหาก าไร/องค์การสาธารณกุศล ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานภาครฐัเป็นส าคญั โดยหน่วยงานดงักล่าวมกีารจดัรูปแบบความสมัพนัธ์ และการ
ประสานงานเชงิโครงสรา้งการท างานระหว่างหน่วยงาน/องค์การภายในจงัหวดั และภายนอก
จงัหวดัภายใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นทางการตามแผน กฎหมาย โดยมวีตัถุประสงค์ในการรวมตวักนัเพื่อ
ก าหนดยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์ยุทธวธิ ีตลอดจนแนวทางในแก้ไขปญัหาอุทกพบิตัภิยัในภาพรวม
ของจงัหวดั และมสี านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัซึง่เป็นองค์การภาครฐัเป็น
แกนหลักในการประสานการรวมตัวของหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานดังกล่าวนัน้ต่างมี
ทรพัยากรเป็นของตนเอง ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นลกัษณะของเครอืข่ายที่สอดคล้องกับนิยามของ
เครอืข่ายการท างานของวรีะศกัดิ ์เครอืเทพ (2549 อ้างถงึใน กระทรวงมหาดไทย, 2553: 7, 9-
10) และกาญจนา แก้วเทพ (2538: 60-61 อ้างถงึใน พมิณรตัน์ ธรรมาธปิดิ,์ 2549: 16) ตามล าดบั 
ทัง้นี้  โครงสร้างเครือข่ายในการจัดการอุทกพิบัติภัยที่เป็นทางการดังกล่าวพบว่าอยู่ในรูป
โครงสรา้งองคก์รปฏบิตัทิี่ก าหนดขึน้อย่างเป็นทางการตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ. 2550 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557 และ
แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ที่เรยีกว่า “ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและ
แก้ไขปญัหาอุทกภยัและวาตภยั” และโครงสร้างองค์การดงักล่าวประกอบด้วยสมาชกิที่เป็น
หน่วยงานภาคีเครอืข่ายหลกั ซึ่งสะท้อนให้เห็นพฒันาการและการก่อเกิดของเครอืข่ายการ
ท างานทีเ่กดิขึน้จากการจดัตัง้โดยองคก์ารภาครฐัเป็นส าคญั  

2)  เครอืข่ายของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั หรอืจะเรยีกว่า “หน่วยงานภาคี
เครอืข่ายรอง” (Secondary Network Partners) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มบีทบาทหน้าที่สนับสนุน
การปฏบิตังิานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัในการด าเนินการจดัการอุทกพบิตัภิยัตามขดี
ความสามารถและสมรรถนะของหน่วยงาน/องคก์ารตนเอง  

3)  เครอืขา่ยอาสาสมคัรภาคประชาชนซึง่มกีารก่อเกดิและพฒันาการโดยการจดัตัง้
หรอืรบัรองโดยหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั อาท ิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 
อาสาสมคัรอาสารกัษาดนิแดน (อส.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรกัษา
ความปลอดภยัหมู่บ้าน (ชรบ.) ต ารวจชุมชน เป็นต้น ซึ่งมสี่วนร่วมในการจดัการภาวะฉุกเฉิน
อุทกพบิตัภิยั 

4)  เครอืข่าย องค์การ ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคมอื่นๆ ภายใน และ
นอกจงัหวดัทีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะในการเขา้มาช่วยสนับสนุนการปฏบิตัภิารกจิในการจดัการอุทก
พบิตัภิยั อาท ิเครอืขา่ยองคก์ารธุรกจิ ฯลฯ  

ดงันัน้ จึงเห็นได้ว่าเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยสอดคล้องกับ
เครอืข่ายของวรีะศกัดิ ์เครอืเทพ ในมุมมองของเครอืข่ายทีม่คีวามซบัซอ้นหลายชัน้หลายระดบั
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ในการแก้ไขปญัหาเดยีวกัน และเมื่อพจิารณาประเภทขององค์การที่เข้ามามบีทบาทในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าสอดคล้องคล้ายคลงึกบัผลการศกึษาของ 
Vasavada (2013: 363-382) ซึ่งระบุว่าเครอืข่ายการจดัการภยัพบิตั ิประกอบด้วย หน่วยงาน
สนับสนุนการเงนิระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครฐั เอกชน องค์การไม่แสวงหาก าไร และ
สถาบนัการศกึษา  

ส าหรบัโครงสร้างความสมัพนัธ์เชื่อมโยงของเครอืข่ายที่เกี่ยวข้องในการจดัการอุทก
พบิตัิดงักล่าวพบว่า ในการจดัการอุทกพิบตัิภยัของจงัหวดัพบว่าสอดคล้องกับตัวแบบของ 
Goldsmith and Eggers (2004) ทีใ่หห้น่วยงานภาครฐัในทีน้ี่คอืส านักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดัมบีทบาทเป็นผูบู้รณาการเครอืข่ายเอง (Government as Integrator) ทีเ่ป็น
เช่นน้ีก็ด้วยบทบญัญตัิแห่งกฎหมายที่ได้ก าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเป็น
หน่วยงานกลางของรฐัในการด าเนินการเกี่ยวกบัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ดงันัน้ 
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัซึ่งเป็นหน่วยงานในสงักดัจงึมบีทบาทหน้าที่
เช่นเดียวกัน หากแต่ด าเนินการภายในขอบเขตพื้นที่ของจงัหวัด อย่างไรก็ตาม ผู้วิจ ัยตัง้
ข้อสังเกตซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่พบว่าในแง่ของความสมัพนัธ์เชื่อมโยงเครอืข่าย
ระหว่างหน่วยงาน  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมีบทบาทเป็นเพียงผู้
ประสานในการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาท างานด้วยการเสนอผู้มอี านาจโดยชอบแห่ง
บทบัญญัติของกฎหมาย และแผนจัดตัง้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเท่านัน้ ทัง้นี้ ผู้วจิยัเห็นว่าการประสานงานเพื่อรวมหน่วยงานเข้ามาร่วมท างานให้
ความส าคญักบัหน่วยงานภาครฐัในฐานะหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัเป็นเบื้องต้น หากแต่ยงั
มองขา้มภาคประชาสงัคมทีม่ขีดีความสามารถและศกัยภาพใหเ้ขา้มามโีอกาสในบทบาทในการ
จดัการอุทกภยัเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างการจดัการอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 ของนครปากเกรด็
โมเดลซึ่งวริุญา แก้วสมบูรณ์ (2556) ศกึษาพบว่าเทศบาลในฐานะหน่วยงานภาครฐัให้ความส าคญั
กบัภาคประชาสงัคมในการเขา้มาส่วนรว่มและมบีทบาทในการจดัการอุทกภยัอย่างเด่นชดัในทุก
กระบวนการ ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแต่ยงัไม่ได้
แสดงบทบาทของการเป็นตวักลางการประสาน และผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
สรา้งเครอืขา่ยการท างานอยา่งแทจ้รงิ  

ด้วยเหตุนี้ โครงสร้างองค์กรปฏบิตัิซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัจาก
ภาครฐัเป็นหลกัจงึสะท้อนให้เห็นโครงสรา้งขององค์การที่เป็นทางการ มกีารบงัคบับญัชาเป็น
ล าดบัชัน้และแผนผงัโครงสรา้งทีช่ดัเจนตามกฎหมาย และแผน ขณะที่เครอืข่ายของหน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายหลกั หรอืหน่วยงานภาคเีครอืข่ายรอง พบว่ามโีครงสรา้งความสมัพนัธ์เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยหลกัทัง้ที่เป็นทางการ และมคีวามแตกต่างกนัในแง่สถานะ อาท ิ
เป็นหน่วยงานในสงักดั และความสมัพนัธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วยการประสานความร่วมมอื 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ อาศยั พึ่งพา ตลอดจนช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ทัง้นี้ องค์การสมาชิกของ
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หน่วยงานภาคเีครอืข่ายรองมกัเป็นหน่วยงานที่มวีตัถุประสงค์ ภารกจิ เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึ
กนั หรอืเกือ้หนุนกบัหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั ดงันัน้ในทศันะของผูว้จิยัเหน็ว่าหากพจิารณา
จดัประเภทของเครอืขา่ยรองในมติลิกัษณะของงานอาจเรยีกไดว้่าเป็นเครอืขา่ยกจิกรรม  

ส าหรบัเครอืขา่ยอาสาสมคัรภาคประชาชน พบว่ามโีครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบั
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัโดยตรงในฐานะที่หน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครฐัเป็นผูจ้ดัตัง้ หรอืรบัรอง อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงสรา้งความสมัพนัธ์ภายในของสมาชกิ
ในเครอืข่ายอาสาสมคัรภาคประชาชนมทีัง้ทีเ่ป็นทางการ อาท ิ เครอืข่ายอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝา่ยพลเรอืน มโีครงสรา้งการบรหิารจดัการสมาชกิเครอืข่ายทีเ่ป็นทางการ เป็นต้น และเป็นการ
รวมตวัของกลุ่มบุคคลทีไ่ม่เป็นทางการ อาทกิลุ่มผูน้ับถอืศาสนาอสิลาม กลุ่มผูน้ าสตร ีนอกจาก
เครอืข่ายทัง้สามประเภทดงักล่าวแล้วในการจดัการอุทกพบิตัภิยัปี พ.ศ. 2554 ยงัพบเครอืข่าย 
องค์กร/หน่วยงาน ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคมอื่นๆ ที่เขา้มามบีทบาท  ในการสนับสนุน
การช่วยเหลอืประชาชน และส่วนราชการ โดยจะพบว่าบางส่วนมคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงกับ
เครอืข่ายทัง้สามประเภทดงักล่าวอย่างไม่เป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิง่ความสมัพนัธส์่ วนตวั 
ขณะทีบ่างส่วนเขา้มามบีทบาท/ส่วนร่วมในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัดว้ยเหตุจงูใจที่
เป็นจติอาสา/จติสาธารณะซึง่จะเหน็ไดว้่าเครอืข่ายในส่วนนี้มขีดีความสามารถและศกัยภาพใน
การสนับสนุนการช่วยเหลอืการปฏบิตัิงานของเครอืข่ายทัง้สามประการข้างต้นดงักล่าวอย่า ง
มาก หากแต่ขาดการเชื่อมโยงสร้างสมัพนัธ์ให้เกิดการพฒันาเครอืข่ายในการท างานให้เข้าสู่
ระบบอยา่งเป็นทางการ ซึง่แตกต่างจากกรณีศกึษาของวริุญา แก้วสมบูรณ์ (2556) ทีศ่กึษานคร
ปากเกรด็โมเดล ทีภ่าครฐัซึง่ในทีน่ี้คอืเทศบาลนครปากเกรด็ไดเ้ปิดโอกาสใหภ้าคประชาสงัคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจดัการและแก้ไขปญัหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 
ภายใต้โครงสรา้งองค์กรปฏบิตัขิองเทศบาล และมกีารมอบหมายบทบาทภารกิจหน้าที่ในการ
ปฏบิตัอิยา่งเป็นทางการ   

ส่วนแนวทาง/พฤติกรรมในการเชื่อมโยงการบริหารจดัการเครือข่ายดังกล่าว พบว่าให้
ความส าคญักบัการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัเป็นส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่
อาศัยช่องทางการสื่อสารด้วยการประชุมศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจตัง้แต่ก่อนเกิดอุทกภัย 
จนกระทัง่เกิดอุทกภยั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการเชื่อมโยงเครอืข่ายของ Goldsmith and 
Eggers (2004) ทีย่งัคงใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารแบบ Face to Face  แต่อย่างไรกต็าม จาก
ขอ้คน้พบทีไ่ด้จากเอกสารและการสมัภาษณ์ทีพ่บว่าถงึแมจ้ะมกีารจดัตัง้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะ
กจิไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุอุทกภยั แต่จะพบว่ามกีารจดัให้มกีารประชุมร่วมกนัอย่างเป็นทางการ
เพยีงครัง้เดยีวซึง่ในความเหน็ของผูว้จิยัเหน็ว่าการประชุมเพื่อเตรยีมความพรอ้มเพยีงเท่านี้ไม่
อาจเพียงพอต่อการประสานการท างานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการตอบโต้ต่อ
สถานการณ์ทีร่นุแรงไดเ้ท่าทีค่วร 
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นอกจากการบรหิารจดัการหน่วยงานภาคีเครอืข่ายหลกัผ่านการประชุมและออกข้อ
อ านวยการในการปฏบิตัจิากศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ โดยการมอบหมายหน่วยงานภายใต้
ศูนยไ์ปปฏบิตัดิงักล่าวแลว้ จะเหน็ว่าในภาคประชาชนจงัหวดัพระนครศรอียุธยามแีนวทางการ
บรหิารจดัการเครอืข่ายอาสามคัรภาคประชาชนที่โดดเด่น และเป็นเอกลกัษณ์ด้วยการพฒันา
อาสามคัรที่ได้รบัการเรยีนรู้และฝึกอบรมโดยหน่วยงานภาคีเครอืข่ายหลักมาปฏิบตัิหน้าที่
สนับสนุนภารกิจในการจดัการอุทกพิบตัิภยั ตามแนวทางยุทธศาสตร์ของจงัหวดัที่เรยีกว่า 
“1:20” ซึง่จะก่อใหเ้กดิเครอืข่ายความรูร้่วมกนั (Collaborative Knowledge Networks: CKNs) 
ระหว่างอาสามคัรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัต่างๆ เนื่องจากเป็นการ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกต่างเครอืข่าย อาทิ เครอืข่าย อปพร . 
เครอืข่าย อสม. ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Mantuta et al. (2006: 10-21) ทีศ่กึษาพบถงึ
การเริม่ให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัพบิตั ิ ดงันัน้ จงึอาจ
กล่าวได้ว่าแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายในการจัดการอุทกพิบัติภัยของจังหวัด
พระนครศรอียุธยานัน้สอดคลอ้งกบัหลกัคดิของ Grays (1985 อ้างถงึใน Kapucu, 2006b: 207) 
ทีใ่หค้วามส าคญัในการแสวงหาแนวรว่มทัง้ภาครฐั เอกชน ทอ้งถิน่ และองคก์ารไม่แสวงหาก าไร 
ตลอดจนภาคประชาชนในการรวมทรพัยากรในการแก้ไขปญัหาร่วมกนั โดยอาศยัความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยหลกั หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยรองซึง่เป็นพนัธมติรของหน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายหลกั รวมถึงเครอืข่ายอาสาสมคัรภาคประชาชนดงักล่าว แต่ถงึกระนัน้ภาคประชา
สงัคมยงัไมไ่ดร้บัความส าคญัเขา้มารว่มมบีทบาทในการบรหิารจดัการสถานการณ์อุทกพบิตัขิอง
จงัหวดัในภาพรวมเท่าที่ควร การตดัสนิใจก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงานยงัคงอยู่ใน
วงจ ากดัของหน่วยงานภาครฐัเป็นส่วนใหญ่ซึง่แตกต่างจากผลการศกึษาของวริุญา แก้วสมบูรณ์ 
(2556) ที่ความส าเรจ็ในการจดัการอุทกภยัเกดิขึ้นด้วยบทบาทของภาคประชาสงัคมในการมี
ส่วนรว่มแกไ้ขปญัหาอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ของเทศบาลนครปากเกรด็ทีเ่รยีกกนัว่า “นครปากเกรด็
โมเดล” ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้    

อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณารูปแบบการท างานในการจดัการอุทกพิบตัิภยัโดยอาศัย
เครอืข่ายของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั จะเหน็ว่าเครอืข่ายการจดัการอุทก
พบิตัิภยัที่เป็นทางการของจงัหวดัสอดคล้องกบัรูปแบบการท างานในลกัษณะเครอืข่ายการ
ท างานเฉพาะกจิ (Ad Hoc) ในทศันะของ Goldsmith and Eggers (2004) ซึง่เป็นรปูแบบความ
ร่วมมอืทีภ่าครฐั จดัให้มขีึน้เพื่อรองรบัสถานการณ์พเิศษ ในการแก้ไขปญัหาฉุกเฉินเฉพาะหน้า 
ขณะที่เครอืข่ายของหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลัก หรือหน่วยงานภาคีเครอืข่ายรอง สะท้อน
รูปแบบของความร่วมมอืของในรูปแบบการกระจายขอ้มูล (Information Dissemination) โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแบ่งปนัทรพัยากรระหว่างกัน ส่วนเครือข่ายอาสาสมคัรภาค
ประชาชนซึ่งจดัตัง้โดยหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั เป็นรูปแบบการท างานของเครอืข่ายแบบ
ตวัแทนการใหบ้รกิาร (Channel Partnership) เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการเขา้ถงึประชาชน
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ผู้รบับรกิารได้มากกว่าภาครฐัในการให้บรกิารและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ส าหรบั
เครอืขา่ย องคก์าร ภาคประชาชนอื่นๆ ทีเ่ขา้มาสนับสนุนการปฏบิตักิารช่วยเหลอืในการจดัการ
อุทกพบิตัิภยัของจงัหวดัโดยมไิด้แจ้งจงัหวดัทราบนัน้ พบว่าอยู่นอกเหนือการบรหิารจดัการ
เครอืขา่ยของจงัหวดัซึง่จะเหน็ว่าเป็นเครอืขา่ยทัง้ทีม่คีุณประโยชน์ในการสนับสนุนและก่อใหเ้กดิ
ปญัหาในการบรหิารจดัการเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยั ซึง่ในส่วนนี้ผูว้จิยัเหน็ว่าเครอืข่ายอื่นๆ เป็น
เครอืขา่ยทีม่ขีดีความสามารถและศกัยภาพ หากแต่ขาดการผลกัดนัใหเ้ขา้สู่ระบบการท างานบน
พื้นฐานของการมสี่วนร่วมภายใต้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิฯ อย่างเท่าเทยีม ด้วยเหตุนี้ การ
ขบัเคลื่อนการท างานโดยศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ จงึถูกจ ากดัขอบเขตของขดีความสามารถ
และศกัยภาพเฉพาะเท่าทีม่ภีายใหห้น่วยงานในศูนยเ์ท่านัน้   

นอกจากนี้  ในการบริหารแบบเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยนั ้น 
ขา้ราชการซึง่เป็นบุคลากรในองคก์รผูบ้รหิารเครอืข่ายต้องมทีกัษะและความสามารถทีจ่ าเป็นทัง้
ทกัษะในการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉิน และทกัษะในการเป็นผู้บรหิารเครอืข่าย แต่จากผล
การศกึษาพบหวัหน้าส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัในขณะนัน้ขาดทกัษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการบริหารเครือข่ าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นคนกลางในการ
ประสานงาน และผู้เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสร้างทีมงานตามแนวคิดของ 
Goldsmith and Eggers (2004) และทกัษะในการจดัการภาวะฉุกเฉิน (Kapucu, 2011: 506- 
509, Blanchard, 2003: 8-19) ทัง้นี้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกดิจากขอ้จ ากดัของระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งงานในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา อย่างไรก็ตาม ทกัษะและสมรรถนะ   ในการ
บริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน และการบริหารแบบเครือข่าย ถูกทดแทนด้วยคุณลักษณะและ
ความสามารถส่วนบุคคลของผูว้่าราชการจงัหวดัที่มบีทบาทส าคญัโดดเด่นในฐานะผู้บญัชาการ
เหตุการณ์ของจงัหวดั   และเป็นที่ยอมรบัของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายส่งผลให้เกดิแรงจงูใจใน
การเข้ามาร่วมกนัของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เป็นทางการในการขบัเคลื่อนภารกิจเพื่อการ
จดัการเหตุอุทกพบิตัภิยัสามารถด าเนินไปได้ ซึ่งในทศันะของผู้วจิยัเหน็ว่าในมติขิองภาวะผูน้ า
ในฐานะผู้บรหิารเหตุการณ์สอดคล้องกับกรณีของนครปาเกร็ดโมเดลที่วิรุญา แก้วสมบูรณ์ 
(2556) ศกึษาว่าภาวะผู้น าเป็นส่วนหนึ่งที่สรา้งให้เกดิการมสี่วนร่วม โดยกรณีนครปากเกรด็
นายกเทศมนตรใีห้ความส าคญัและยอมรบัการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมเป็นแรงจูงใจให้
เกดิการมสี่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ขณะที่ผู้ว่าราชการจงัหวดัพระนครศรอียุธยาแสดงให้เห็น
ภาวะผูน้ าที่ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานทุกภาคส่วนภายใต้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ เป็น
ตวัขบัเคลื่อนการท างาน ขณะเดยีวกนัในผูว้จิยัยงัเหน็ว่าการมอียู่ของเครอืข่ายการท างานทีม่อียู่
เดมิของจงัหวดัที่เกิดขึ้นจากสมัพนัธภาพส่วนบุคคลของบุคลากร ในหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
บางส่วนทัง้เครอืข่ายที่เป็นทางการ เครอืข่ายรอง และเครอืข่ายอาสาสมคัรภาคประชาชน อาท ิ
สภากาแฟ ชมรม หรอืการปฏบิตังิานร่วมกนัพืน้ทีเ่กดิเหตุ ตลอดจนกจิกรรมในชุมชน ซึง่ถงึแม้
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จะไม่ใช่กจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการอุทกภยั แต่ก็เป็นเวทสี าคญัในการสรา้งสมัพนัธภาพ
ผ่านความใกลช้ดิ คุน้เคย ซึง่เป็นทุนทางสงัคมของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาทีม่สี่วนในส าคญัใน
การผลักดันการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกภัยของจงัหวัด
พระนครศรอียุธยาในภาพรวม ดงันัน้ สิง่ที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยาขาดการให้ความส าคญัไป
คือการสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นอย่างกว้าง ขวางในทุก
กระบวนการตัง้แต่ก่อนเกดิอุทกภยั 

ส าหรบัผลกระทบของเครอืข่ายทีม่ต่ีอผลการตดัสนิใจ ตลอดจนผลลพัธข์องเครอืข่ายใน
การจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา จะเหน็ไดว้่าหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั
ซึ่งเป็นสมาชกิของเครอืข่ายการจดัการอุทกพบิตัภิยัที่เป็นทางการภายใต้องค์กรปฏบิตั ิ “ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกจิฯ” เป็นองคป์ระกอบที่ส่งผลกระทบต่อขอ้จ ากดัในการตดัสนิใจก าหนดกล
ยุทธ์ ยุทธวธิใีนการตอบโต้สถานการณ์ในการบรหิารจดัการสถานการณ์อุทกภยัของจงัหวดัใน
ภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมของข้อจ ากัดในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ทรพัยากรสนบัสนุนการปฏบิตังิาน ตลอดจนขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน ซึง่ย่อมส่งผลต่อ
ผลลพัธข์องเครอืขา่ยในภาพรวม ขณะทีก่ารขบัเคลื่อนการท างานของเครอืขา่ยรองและเครอืข่าย
อาสาสมคัรภาคประชาชน ส่งผลต่อผลลัพธ์ของเครือข่ายในแง่เพิ่มประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัในฐานะที่เป็นหน่วยปฏบิตัิในพื้นที่ซึ่งใน
ขอ้เทจ็จรงิก็มขีอ้จ ากดัในการปฏบิตัิ  ขณะที่เครอืข่าย องค์กร ภาคประชาชน หรอืภาคประชา
สงัคมภายนอกพบว่าหากหน่วยงานดงักล่าวไดร้บัการสนับสนุนส่งเสรมิการใหเ้ขา้มามสี่วนร่วม
ในกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนัโดยค านึงถงึบรบิทของจงัหวดัย่อมส่งผลกระทบต่อการก าหนด
กลยุทธ์ แนวทาง การบริหารทรพัยากรของเครือข่าย และขีดความสามารถในการจดัการ
อุทกภยัพบิตัภิยัทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

  
5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแบบเครือข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉิน

อุทกพิบติัภยัของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในเหตุการณ์อุทกพิบติัภยัปี 
พ.ศ. 2554 

จากผลการศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัโดยอาศยั
เครอืขา่ยการท างานของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาในเหตุการณ์มหาอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ไดบ้่ง
ชีใ้หเ้หน็ปญัหาอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการจดัการอุทกพบิตัภิยัดว้ยการบรหิารแบบเครอืข่ายที่
สอดคลอ้งปญัหาในการบรหิารเครอืขา่ยในการศกึษาของศศ ิโพธส์ุวรรณ (2549) เฉพาะในแง่มุม
การขาดทรพัยากรสนับสนุนการบรหิารเครอืข่าย ตลอดจนการขาดแคลนทรพัยากรบุคคลที่มี
ความรูใ้นหน่วยงานเครอืข่าย เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ Mantuta et al. (2006: 10-21) ซึง่
ระบปุญัหาเกีย่วกบัระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานซึง่เป็นผลพวงจากโครงสรา้งการจดั
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องคก์ารภายใตก้ระทรวง ทบวง กรม นอกจากนี้ ผลการศกึษากรณีจงัหวดัพระนครศรอียุธยายงั
พบว่าสอดคล้องกบัการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย (2553: 7-12) ที่บ่งชี้ปญัหาเกี่ยวกบั
ทกัษะและสมรรถนะของผูบ้รหิารเครอืข่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูค้วามเขา้ใจของหน่วยงาน
ทีเ่ป็นตวักลางทีข่าดความรูค้วามเขา้ใจ และความส าคญัของเครอืข่าย ตลอดจนทกัษะทีจ่ าเป็น
เพื่อสรา้งใหเ้กดิกระบวนการท างานแบบเครอืขา่ยดว้ย  

นอกจากนี้ เมือ่พจิารณาสภาพปญัหาและอุปสรรคของการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิ
ภยัโดยอาศยัเครอืข่ายที่เป็นทางการของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาดงักล่าวตามแนวคดิน าการ
วิจยัจะพบว่ามีปญัหาและอุปสรรคที่เป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นปจัจยัสภาพแวดล้อมภายใน
เครอืข่ายตามแนวคดิน าการวจิยัทัง้ 8 ประการ ซึง่สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบที่เป็นปจัจยัแห่ง
ความส าเร็จในการบรหิารเครอืข่าย ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายตามแนวคดิ และงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง กล่าวคอืในส่วนของแนวคดิพบว่าสอดคลอ้งกบั Goldsmith and Eggers (2004) ใน
เรื่องของการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายการท างานร่วมกันของสมาชิกใน
เครอืข่าย การออกแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ของเครอืข่ายที่สามารถควบคุมก ากบัดูแลได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามยดืหยุ่น การเชื่อมโยงเครอืข่ายด้วยระบบการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งข้อมูลในการปฏิบัติงาน และการประสานงานที่ดี การบูรณาการผลการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานในเครอืข่าย การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้ราชการให้
มทีกัษะและสมรรถนะในการเป็นผูบ้รหิารเครอืขา่ย  

ส าหรับในส่วนของงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปญัหาและอุปสรรคที่พบจาก
กรณีศกึษาสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Moe and Pathranarakul (2006: 396-411) ทีศ่กึษาใน
การบูรณาการการท างานเชิงรุกในการจดัการภาวะฉุกเฉินภยัพิบตัิในเรื่องการจดัโครงสร้าง
องคก์ารทีม่ปีระสทิธภิาพ ระบบการประสานความรว่มมอื ระบบการจดัการและแลกเปลีย่นขอ้มลู 
สมรรถนะของผู้จดัการเครอืข่าย การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งและผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
กลไกการสื่อสารและความร่วมมอืโดยความสมัพนัธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ การ
จดัการด้านโลจสิติก/สนับสนุน รวมทัง้การวางแผนด้านทรพัยากร ขณะเดยีวกันปญัหาและ
อุปสรรคทีพ่บจากกรณีศกึษายงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kapucu (2006b: 205-220) ซึง่ระบุว่า
ปจัจยัส าคญัในการจดัการภาวะฉุกเฉินอยู่ทีก่ารสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆ ทัง้ภายในองคก์ร และ
ระหว่างองคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิง่การสื่อสารเกี่ยวกบัแผนและการปฏบิตั ิบนพืน้ฐานของความ
ไวเ้นื้อเชื่อใจซึง่ส่งผลต่อการประสานความรว่มมอืระหว่างภาคคีวามรว่มมอื ซึง่ตรงกบัการศกึษา
ของ Vasavada (2013: 363-382) เช่นกนั    

อยา่งไรกต็าม จากผลการศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารเครอืข่ายในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผู้วจิยัพบได้ตัง้ข้อสงัเกตที่ส าคญัใน
การศกึษา กล่าวคอื  
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ประการแรก ปญัหาและอุปสรรคในบางประเด็นนัน้พบว่ามคีวามแตกต่างจากแนวคดิ
การบรหิารแบบเครอืขา่ย กล่าวคอืปญัหาการใหก้ารสนับสนุนของผูบ้รหิารระดบัสูงในการเขา้มา
มสี่วนร่วมผลกัดนัการสร้างเครอืข่าย ซึ่งถูกระบุไว้ในแนวคดิของ Goldsmith and Eggers 
(2004) ไม่พบว่าถูกบ่งชีว้่าเป็นปญัหาและอุปสรรคในกรณีศกึษา ซึง่แตกต่างจากการศกึษาของ 
วริุญา แก้วสมบูรณ์  (2556) ที่พบว่าตวัชี้วดัในการดงึภาคประชาชน และภาคประชาสงัคมเขา้
มามสี่วนรว่มในการจดัการแก้ไขปญัหาน ้าท่วมดงักล่าวว่าขึน้อยู่กบัผูน้ า การจงูใจ การสรา้งสาย
สัมพันธ์และความเชื่อมัน่ด้วย ทัง้นี้  ในทัศนะของผู้วิจ ัยเห็นว่ากรณีบริบทของจังหวัด
พระนครศรอียุธยาเนื่องจากผู้บรหิารสูงสุด (ผู้ว่าราชการจงัหวดั) ให้ความส าคญัในเรื่องของ
เครอืขา่ยใหม้สี่วนผลกัดนัภารกจิในดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หากแต่เน้นหนักไป
ที่เครอืข่ายหลกั และระดบัชุมชนกล่าวคอืเครอืข่ายอาสาสมคัรภาคประชาชนเป็นส าคญัด้วย
ยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ที ่“1:20” ซึง่ในทางปฏบิตัอิาจจะยงัมขีดีความสามารถในวงจ ากดั โดยยงัขาด
การมองและเห็นความส าคญัของภาคประชาสงัคมที่มศีักยภาพเข้ามามสี่วนร่วมเท่ าที่ควร 
นอกจากนี้ เครอืข่ายการจดัการอุทกพบิตัภิยัที่เป็นทางการหรอืหน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกั
ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสรา้งองคก์รปฏบิตัทิีม่ภีารกจิในการด าเนินการตาม
แผน ดงันัน้ ปญัหาการสนับสนุนจากผู้บรหิารระดบัสูงจงึมไิด้ถูกหยบิยกขึน้เป็นปญัหาในการ
ท างานของเครอืขา่ยในกรณศีกึษานัน่เอง  

ประการที่สอง ปญัหาการขาดการบูรณาการผลการด าเนินงานของการบรหิารแบบ
เครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัิของจงัหวดั ไม่มกีารถูกหยบิยกมาเป็นปญัหาและอุปสรรคใน
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง แต่ประเดน็ดงักล่าวถูกบ่งชี้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคญัในแนวคดิเกี่ยวกบั
เครอืขา่ย และการบรหิารแบบเครอืขา่ยว่าการบรหิารแบบเครอืข่ายจะประสบความส าเรจ็จะต้อง
อาศยัการมสี่วนร่วมในความรบัผดิชอบต่อผลการด าเนินงานร่วมกนั ระหว่างสมาชกิ โดย 1) 
สรา้งแรงจูงใจให้แก่สมาชกิให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 2) การวดัผลการด าเนินงาน 3) การ
สรา้งความไวว้างใจ และ 4) การแบ่งปนัความเสีย่ง (Goldsmith and Eggers, 2004: 17-20)    

ประการทีส่าม จากขอ้เทจ็จรงิของเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยั ปี 2554 ทีพ่บว่ามเีครอืข่าย
อื่นๆ จ านวนมากทีเ่ขา้มามบีทบาทในการสนับสนุนการปฏบิตังิานในการจดัการภาวะฉุกเฉินใน
กรณีศกึษาด้วยมูลเหตุจูงใจดว้ยจติอาสา และต่างเขา้มาร่วมปฏบิตังิานโดยอาศยัทรพัยากรที่มี
อยู่ของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Karger et al. (2012) ที่ระบุว่าจุดอ่อนของ
เครอืข่ายอาสาสมคัร คอืความเป็นเครอืข่ายอย่างไม่เป็นทางการภายใต้โครงสรา้งตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถเข้าถึงงบประมาณและการสนับสนุนอื่นๆ จากทางภาครฐั 
ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นทุนทางสงัคมของสงัคมไทยอย่างเด่นชดั อย่างไรก็ตาม ข้อสงัเกต
ประการน้ีผูว้จิยัเหน็ว่าหากผลกัดนัเครอืขา่ยเขา้สู่ระบบทีเ่ป็นทางการนอกจากจะส่งเสรมิการเหน็
คุณค่า และสรา้งความเท่าเทยีมกนัอนัเนื่องมาจากการกระบวนการมสี่วนร่วมแลว้ ประเดน็การ
เขา้ถงึงบประมาณและการสนบัสนุนอื่นๆ เป็นผลพลอยไดท้ีเ่กดิขึน้จากการสรา้งใหเ้กดิเครอืข่าย
การท างานรว่มกนัมากกว่า 
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ประการทีส่ ี ่จากผลการศกึษาสะทอ้นใหเ้หน็ขอ้ขดัแยง้ในเชงิทฤษฎีในการบรหิารจดัการ
เหตุอุทกพบิตัภิยัของกรณีศกึษาทีเ่น้นการควบคุมบงัคบับญัชาและสัง่การ ซึง่สะทอ้นจากขอ้มลู
ของผู้ให้ขอ้มูลส าคญัที่ตอกย ้าถึงปญัหาเอกภาพในการบงัคบับญัชาและการสัง่การเพื่อให้เกิด
เอกภาพในการสัง่การ (Unify of Command) หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตักิาร ขณะที่
ทฤษฎดีา้นเครอืขา่ยและการบรหิารแบบเครอืขา่ยมุง่เน้นการสรา้งความสมัพนัธใ์นแนวราบ ดว้ย
เหตุนี้ข้อเสนอตวัแบบจงึเป็นการผสมผสานเชิงทฤษฎีที่สอดคล้องกับบรบิทที่เกิดขึ้นจรงิใน
สงัคมไทยโดยการผสมผสานระหว่างการเน้นการยกระดบัความสมัพนัธท์ีเ่ป็นทางการของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ผ่านองค์กรปฏบิตัิศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ และระบบ 
สปฉ. และการส่งเสรมิความสมัพนัธ์อย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นความสมัพนัธ์แนวราบระหว่าง
หน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคส่วนต่างๆ ดงักล่าว ทัง้นี้ ก็เพื่อให้ทศิทางการขบัเคลื่อนการ
ท างานเป็นไปอย่างมเีอกภาพบนพืน้ฐานของกระบวนการคดิ วางแผน ตดัสนิใจ และปฏบิตักิาร
รว่มกนั 

ดงันัน้ จากที่กล่าวมาขา้งต้นจงึอาจกล่าวได้ว่าประเดน็สภาพปญัหาและอุปสรรคที่พบ
จากผลการศกึษา เมื่อเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิ และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเป็นขอ้มูล และเหตุผล
สนับสนุนและยนืยนัใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้ง และความขดัแยง้ของผลการศกึษากบัแนวคดิน า
ในการศกึษาวจิยัการบรหิารแบบเครอืข่ายการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั ทีอ่าศยัแนวคดิ
องคก์รและการบรหิารดว้ยการประยุกต์แบบจ าลอง 7-S Framework ของ McKinsey เป็นแกน
หลกัประกอบกบัการประยกุตแ์นวคดิการจดัการภาวะฉุกเฉิน แนวคดิระบบบญัชาการเหตุการณ์
และแนวคดิเครอืขา่ย และบรหิารแบบเครอืขา่ยในการศกึษาในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภายใน
ของเครอืขา่ยการจดัการอุทกพบิตัภิยั  

กล่าวโดยสรุป จงัหวัดพระนครศรีอยุธยามีการน าเอาการบริหารแบบเครอืข่ายมา
ประยุกต์ใช้ในภารกจิการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัทัง้ในเชงิโครงสรา้ง และการบรหิาร
จดัการในเหตุการณ์มหาอุทกพิบตัิภยัในระดบัหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิง่  เครอืข่ายการจดัการ
อุทกภยัทีเ่ป็นทางการเครอืข่ายรอง และเครอืข่ายอาสาสมคัรภาคประชาชน หากแต่ยงัขาดการ
พิจารณาและตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของภาคประชาสังคมส่วนอื่นที่มีขีด
ความสามารถและศักยภาพเท่าที่ควร การจะสร้างการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมของ
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาให้เป็นดงัเช่น “นครปากเกรด็เดล” ซึง่ประสบผลส าเรจ็ในการจดัการ
อุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 นัน้ในทศันะของผูว้จิยัเหน็ว่ายงัคงมปีจัจยัซึง่เป็นปญัหาอุปสรรค และ
ข้อจ ากดัในการขบัเคลื่อนการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมหลายประการ อาท ิขนาดและ
ความหลากหลายของประชากร พื้นที ่ภูมสิงัคม สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวดั ซึ่งเป็น
ประเดน็ทีน่่าน าไปสู่การศกึษาต่อเนื่องต่อไป อยา่งไรกด็ ีการศกึษาวจิยันี้จงึเป็นส่วนหนึ่งที่น ามา
ซึง่ขอ้เสนอที่เป็นตวัแบบที่เหมาะสมเพื่อลดขอ้จ ากดั เตมิเต็ม และเสรมิสรา้งขดีความสามารถ 
และประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเครอืขา่ยดงักล่าว  
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5.2.3 การบริหารแบบเครือข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอทุกพิบติัภยัท่ี
เหมาะสมกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในบริบทสงัคมไทย 

จากแนวทางที่เป็นข้อเสนอตวัแบบการบริหารจดัการเครอืข่ายเพื่อการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยัที่เหมาะสมของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาดงักล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการ
พฒันาตัวแบบที่มกีารน าแนวคิดและหลักการจดัการภาวะฉุกเฉิน แนวคิดระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ แนวคดิเครอืข่าย และการบรหิารจดัการภาครฐัโดยใช้เครอืข่ายหรอืการบรหิารแบบ
เครอืข่ายซึ่งสะท้อนการผสมผสานเชงิทฤษฎีในเรื่องเอกภาพการควบคุมและสัง่การ และการ
บรหิารจดัการในแนวราบแบบเครอืข่ายบนพื้นฐานจากการท าความเขา้ใจสภาพขอ้เทจ็จรงิและ
ปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการอุทกพิบัติภัยในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับการให้
ความส าคญักบัภูมสิงัคมของพื้นที่ และบรบิทสงัคมไทย โดยมุ่งหวงัให้การบรหิารจดัการอุทก
พบิตัิภยัมปีระสทิธภิาพด้วยการพฒันาโครงสร้าง ระบบการบรหิารจดัการ ที่เอื้อต่อการสร้าง
เครอืขา่ยการท างานดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วมในการคดิ วางแผน ตดัสนิใจร่วมกนัของทุกภาค
ส่วนใหม้ากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดของแนวคดิดงักล่าวกบัขอ้เสนอตวัแบบใน
ภาพรวมจะเหน็ว่าขอ้เสนอตวัแบบสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Guzman (2002: 11-14) ในฐานะที่
ขอ้เสนอตวัแบบเป็นการสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่กลไกในการลดและตอบโต้ภยัพบิตัทิัง้แง่มุมของ
นโยบาย โครงสรา้งการบรหิารจดัการ และทรพัยากร ขณะที่จะเหน็ว่าขอ้เสนอตวัแบบดงักล่าว
สะทอ้นใหเ้หน็ความขดัแยง้อยา่งชดัเจนเชงิทฤษฎกีบัแนวคดิระบบบญัชาการเหตุการณ์ซึง่ถูกใช้
ฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้ความส าคัญกับเอกภาพในการ
บญัชาการ/สัง่การซึ่งในตวัแบบให้ความส าคญักบักระบวนการมสี่วนร่วมด้วยการตดัสนิใจโดย
กลุ่มร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิเอกภาพในการก าหนดทศิทางในการท างานร่วมกนั ซึง่ต่างจากเอกภาพ
ในการควบคุมและสัง่การ  

อยา่งไรกต็าม ขอ้เสนอตวัแบบการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทก
พบิตัิภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดงักล่าวถือได้ว่าเป็นน าเสนอแนวทางการผสมผสาน
บูรณาการแนวคดิดงักล่าวบนหลกัคดิของเอกภาพในการควบคุมก าหนดทศิการท างานในการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัดว้ยการประสานความร่วมมอืร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย และ
ภาคส่วนต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความชดัเจน ผู้วจิยัจงึขออภปิรายโดยอรรถาธบิายขอ้เสนอตวั
แบบในแงม่มุของความสอดคลอ้งของแนวคดิเป็นรายประเดน็ ดงันี้  

5.2.3.1 ขอ้เสนอโครงสรา้งเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั  
จะเห็นว่าการพฒันาข้อเสนอตัวแบบการก าหนดโครงสร้างองค์กรปฏิบตัิของ

หน่วยงานภาคเีครอืข่ายและภาคส่วนต่างๆ ภายใต้ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ไว้อย่างกว้างๆ 
และก าหนดระบบสนบัสนุนการปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ใหม้คีวามครอบคลุมภารกจิใน
ด้านการจดัการภาวะฉุกเฉิน เป็นกลไกการจดัโครงสร้างองค์การที่เอื้อให้เกิดเครอืข่ายการ
ประสานความร่วมมอืการท างานระหว่างผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิหลกัการจดัการ
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ภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในมติขิองความเกี่ยวขอ้งกบัภาคส่วนทุกระดบัด้วยการบูรณา
การ ความร่วมมอืและประสานงานทัง้แนวดิง่และแนวราบบนพื้นฐานของโครงสรา้งองคก์ารที่มี
ความยดืหยุ่น (FEMA, 2007: 1-9) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการปรบัตวัของโครงสรา้ง
องคก์รปฏบิตัเิพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ซึง่เป็นสิง่แวดลอ้มภายนอกทีม่คีวามซบัซอ้นเป็นพล
วตัร การก าหนดโครงสรา้งองค์การปฏบิตัดิ้วยศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. ตาม
ขอ้เสนอนัน้มคีวามยดืหยุ่นสอดคล้องกบัหลกัคดิตามทฤษฎกีารบรหิารตามสถานการณ์อย่าง
ชดัเจน นอกจากนี้ การจดัโครงสรา้งองคก์รปฏบิตัิของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ตามโครงสรา้ง
หน้าที่ดังกล่าวสะท้อนการประยุกต์ และปรับใช้การจัดโครงสร้างองค์การในการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินตามหลกัแนวคดิของระบบบญัชาการเหตุการณ์ (FEMA, 2011) โดยค านึงถึง
บรบิทของจงัหวดั และสงัคมไทย ทัง้นี้ตวัแบบโครงสรา้งองค์กรภาคเีครอืข่ายการจดัการอุทก
พบิตัิภยัดงักล่าวมสี่วนที่แตกต่างจากแนวคดิของระบบการบญัชาการเหตุการณ์บางประการ
โดยเฉพาะในเรื่องหลักคิดและแนวทางการจัดองค์การ กล่าวคือในส่วนของหลักคิดนั ้น 
โครงสรา้งองค์การตามแนวคดิระบบบญัชาการเหตุการณ์ใหค้วามส าคญักบัการบญัชาการและ
ควบคุมสัง่การเพื่อความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา (FEMA, 2011) ขณะที่ตัวแบบ
โครงสรา้งองคก์รปฏบิตัศิูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ มจีุดเน้นเชงิโครงสรา้ง และความสมัพนัธข์อง
องค์การภายใต้เครอืข่ายที่เน้นใหเ้กดิเอกภาพในการก ากบัทศิทางการท างานด้วยกระบวนการ
ตดัสนิใจร่วมกนัของหน่วยงาน องคก์าร ภาคส่วนต่างๆ ทีบ่ทบาทเขา้มามสี่วนร่วมภายใต้ศูนย์
บญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. บนพืน้ฐานของการบรูณาการประสานความร่วมมอืในการ
ด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องในลกัษณะสหวิทยาการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน Total Disaster Risk Management Approach (TDRM) ของ Guzman (2002)  ส าหรบั
ในส่วนแนวทางการจดัองค์การ ข้อเสนอตัวแบบโครงสร้างองค์การยงัมกีารปรบัโครงสร้าง
บางส่วนใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของจงัหวดั และสงัคมไทยเช่น การรวมส่วนภายใต้โครงสรา้งการ
จดัองค์การจาก 4 ส่วนเป็นเพยีง 3 ส่วนคอืได้รวมส่วนสนับสนุนและส่วนบรหิาร/การเงนิเขา้ไว้
ด้วยกนั เหลอืเพยีงส่วนสนับสนุนเนื่องจากเหตุผลของขอ้จ ากดัในเรื่องระเบยีบกฎหมาย อาท ิ
ระเบยีบการเงนิและพสัดุ การก าหนดทมีประสานการปฏบิตัิระหว่างองค์การ รบัผดิชอบการ
ประสานการตรวจเยีย่มของบุคคลส าคญั ซึง่ก าหนดขึน้เน่ืองจากพบในการศกึษาว่าเป็นขอ้จ ากดั
ในด้านการบรหิารทรพัยากรที่ไปใช้ในการปฏิบตัิงานไม่เพียงพอ เป็นต้น ดงันัน้ ข้อเสนอ
โครงสรา้งองค์กรปฏบิตัดิงักล่าว จงึเป็นโครงสรา้งการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน และ
ภาคส่วนต่างๆ ที่ครอบคลุมภารกจิหลกัที่มคีวามจ าเป็นต้องปฏบิตัติามแต่ละสถานการณ์ ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อจ ากัดของทรพัยากร  นอกจากนี้ 
โครงสรา้งดงักล่าวยงัเปิดกวา้งโดยมไิดก้ าหนดหน่วยงาน/องคก์ารไวอ้ย่างแน่นอนชดัเจน ซึง่จะ
ท าให้ภาคส่วนต่างๆ มโีอกาส และสามารถเข้ามามบีทบาทในการสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ภายใตศู้นยอ์ านวยการเฉพาะกจิฯ ซึง่เป็นระบบทีเ่ป็นทางการ  
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ส าหรบัในส่วนการน าระบบสนับสนุนการปฏบิตัิการในภาวะฉุกเฉินมาประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกบัโครงสรา้งของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จะพบว่าเป็นการน าแนวคดิภารกจิใน
การจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Support Functions: ESFs) ของ FEMA (FEMA, 2011) 
และหลกัการจดัการภาวะฉุกเฉิน Integrated Approach ของ Guzman (2002, 3-16; Khan, 
Vasilescu, and Khan, 2008: 43-50) มาประยุกต์ใช ้อาท ิการก าหนดภารกจิดา้นการงบประมาณ
และสิง่ของบรจิาค ภารกจิด้านการสนับสนุนทรพัยากรทางทหาร ภารกจิด้านการต่างประเทศ
ขึน้มาเพิม่เตมิ เป็นต้น ซึง่เป็นการพฒันาขอ้เสนอตวัแบบบนพืน้ฐานการวเิคราะหภ์ารกจิในการ
จดัการภาวะฉุกเฉินที่ครอบคลุมสอดคล้องเหมาะสมกับบรบิทสงัคมไทย ทัง้นี้ การน าระบบ 
สปฉ. มาใชเ้ป็นการสรา้งกลไกการเตรยีมพรอ้มรบัมอืในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ขณะเดยีวกนัก็
ส่งเสรมิให้เกดิการประสานการปฏบิตักิารร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาคีเครอืข่ายทัง้หน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายหลกั หน่วยงานภาคเีครอืข่ายรอง เครอืข่ายอาสาสมคัรภาคประชาชน ตลอดจน
เครอืข่ายอื่นๆ ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจ ดงันัน้ ระบบ สปฉ. จงึสามารถช่วยลดความ
ซ ้าซอ้นในการปฏบิตัภิารกจิ รวมทัง้ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในภารกจิเฉพาะดา้นร่วมกนั 
ขณะเดยีวกนั การก าหนดหน่วยงานหลกัเพื่อเป็นแกนหลกั (Core Node) ในภารกจิในแต่ละ 
สปฉ. จะเป็นประโยชน์ในการสรา้งเครอืข่าย และประสานการก ากบัตดิตามการท างานใหท้ัว่ถงึ
อกีดว้ย  

นอกจากนี้ ในเรื่องของการจดัตัง้ และเริม่ปฏบิตังิาน (Activate) ของศูนยแ์ละ
ระบบ สปฉ. สะท้อนให้เห็นการสนับสนุนการออกแบบโครงสร้างเครอืข่ายที่มคีวามยดืหยุ่น 
(Flexible Design) ของ Goldsmith and Eggers (2004) ทีใ่หค้วามส าคญักบัโครงสรา้งทีส่ามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างด ีซึ่งในที่นี้คอืการปรบัเพิม่ขยาย และลดหน่วยงาน/
องคก์ารในการปฏบิตังิานตามความจ าเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์ แต่มไิดห้มายความถงึ
ลดฐานะของการเป็นสมาชกิในเครอืขา่ย นอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิระบบการบญัชาการ
เหตุการณ์ ในแงม่มุของโครงสรา้งองคก์ารตามหลกั Mudular Organization ดว้ย  

5.2.3.2 ขอ้เสนอยทุธศาสตรเ์ครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั 
ในทศันะของผู้วิจยัเห็นว่าข้อเสนอยุทธศาสตร์ในระยะเตรยีมความพร้อมของ

ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์เครอืข่าย สะท้อนให้เห็นวตัถุประสงค์ของยุทธศาสตรใ์นการพฒันา
เงื่อนไข และเครื่องมอืในการบรหิารสถานการณ์อุทกพิบตัภิยัโดยให้ความส าคญักบัการพฒันา
และสรา้งเครอืข่ายการท างานซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Goldsmith and Eggers (2004) ที่
สะท้อนการแสวงหาแนวร่วมในอนัที่จะเพิม่ขดีความสามารถในการรวมทรพัยากรเขา้มาเพื่อ
แก้ไขปญัหาร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่การก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาเครอืข่ายการท างาน
ใหเ้กดิขึน้ภายในศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. ขณะเดยีวกนั การจดัท า พฒันาและ
ใช้แผน ตลอดจนระเบยีบวิธปีฏบิตัิงาน (SOPs) ที่เกิดจากกระบวนการมสี่วนร่วมในการคิด 
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วางแผน และปฏบิตัขิองหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบการท างานร่วมกนั จะท า
ให้แผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัจงัหวดัมคีวามครอบคลุมภารกจิ รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้ง
ขดีความสามารถตลอดจนสมรรถนะในการจดัการภาวะฉุกเฉิน และยงัจะเป็นที่ยอมรบัร่วมกนั 
นอกจากนี้ การฝึกซ้อมร่วมกนั ของหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคมที่เขา้มามี
บทบาทภายใต้ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และสปฉ. จะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากการแลกเปลีย่น
ความรู ้ความคุน้เคยในแนวทางการปฏบิตั ิตลอดจนขอ้มลูด้านต่างๆ ซึง่กนัและกนัอนัจะท าให้
การปฏบิตักิารร่วม (Interoperatbilty) ในขณะเกดิภยัมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ขณะเดยีวกนั 
การฝึกซ้อมท าให้ทราบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และพัฒนา
นวตักรรม (Innovation) ในการแก้ไขปญัหาจากการท างานร่วมกนั รวมทัง้เกดิสมัพนัธภาพของ 
ผู้ปฏิบัติระหว่างหน่วยงานอันจะส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันท าให้การ
ปฏบิตังิานเมือ่ปฏบิตัจิรงิมปีระสทิธภิาพ และราบรืน่ 

ขณะทีใ่นส่วนของยุทธศาสตรใ์นขณะเกดิภยัทีเ่น้นการใช้และปรบัแผนเพื่อเป็น
เครื่องมอืชี้น าในการท างานร่วมกนันัน้ สะท้อนให้เหน็ว่าสอดคล้องกบัทฤษฎีการบรหิารตาม
สถานการณ์ ที่ให้ความส าคญักบัความยดืหยุ่นตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม 
ขณะเดยีวกนัยงัใหค้วามส าคญักบักระบวนการมสี่วนร่วมของหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ในการ
ตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการท างานในลักษณะเป็นทีมซึ่งจะท าให้หน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยยอมรบัในเป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการท างานเดยีวกนั (Share Goal) นอกจากนี้ 
ยงัก่อใหเ้กดิเอกภาพในทศิทางการท างาน ลดปญัหาการท างานแบบต่างคนต่างท าอกีดว้ย  

5.2.3.3 ขอ้เสนอระบบการท างานเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั    
จากข้อเสนอตวัแบบระบบการท างานของเครอืข่ายในการจดัการอุทกพบิตัิภยัจะ

พบว่าขอ้เสนอดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ความสอดคลอ้งกบัแนวคดิทัง้แนวคดิหลกัการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน แนวคดิระบบบญัชาการเหตุการณ์  สมรรถนะหลกัในการจดัการภาวะฉุกเฉิน แนวคดิ
เครอืขา่ย และการบรหิารแบบเครอืข่าย กล่าวคอืในส่วนของระบบการจดัการขอ้มลูและการข่าว
จะพบว่าข้อเสนอตวัแบบที่น าระบบข้อมูลข่าวสารร่วม (JIS) มาปรบัใช้ในศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์ และ สปฉ. 16 ดงักล่าวชีใ้หเ้หน็ว่าขอ้มลูมบีทบาทส าคญัยิง่ในการตอบโต้และลดภยั
พบิตั ิขอ้มูลที่ถูกต้องและได้รบัในเวลาที่เหมาะสมจะบรรเทาผลกระทบ จากภยัได้ (Guzman, 
2002: 11-14) นอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบัการจดัการขอ้มูลและการข่าวทีเ่ป็นองค์ประกอบใน
ระบบบญัชาการเหตุการณ์ (FEMA, 2011) และเป็นปจัจยัส าคญัในการบรหิารงานแบบเครอืข่าย
ในทศันะของ Goldsmith and Eggers (2004) ดว้ย ดงันัน้ การน าระบบขอ้มลูข่าวสารร่วมมาใช้
จะท าให้มกีารจดัระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสนิใจในแต่ละระดบัทีเ่ป็นระบบ และไดข้อ้มลูที่มีความ
รวดเรว็ ถูกตอ้งแมน่ย า เป็นเอกภาพ และมมีาตรฐานเดยีวกนั อกีทัง้ระบบขอ้มลูข่าวสารร่วมยงั
ส่งเสรมิใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคมที่
เขา้ไปมบีทบาทในการจดัการอุทกภยั (Information Sharing and Collective Learning) ซึง่จะ
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เป็นประโยชน์ในการปฏบิตัิงาน นอกจากนี้ ระบบขอ้มูลข่าวสารร่วมสามารถแก้ไขปญัหาการ
เขา้ถงึขอ้มูลในแต่ละระดบัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้บรหิารจดัการข่าวสารสู่ประชาชน 
และสื่อมวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ส าหรบัข้อเสนอตัวแบบเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
แนวคดิการบรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Eggers (2004) โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
เชื่อมโยงเครอืข่าย (Connecting Network) ดว้ยการสรา้งช่องทางการสื่อสาร (Communication 
Channel) โดยใช้เทคโนโลยใีนการเป็นตวัเชื่อมโยงอย่างชดัเจน  ดงันัน้ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการพฒันาระบบการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง จะช่วยท าให้ประหยดัทรพัยากร ลดเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท างาน
รว่มกนัซึง่จะส่งผลต่อการประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ดว้ย เน่ืองจากปจัจยัในการตอบโต้
ต่อสถานการณ์ภยัขึน้อยู่กบัความรวดเรว็ ดงันัน้ปจัจยัส าคญัในภาวะฉุกเฉินจงึอยู่ที่การสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆ ในองคก์ารเดยีวกนั (Intraorganizational) หรอืการ
สื่อสารระหว่างองค์การ (Interorganizational) ขณะเดยีวกนัขอ้เสนอตวัแบบในการส่งเสรมิการ
ใช้สื่อใหม่สนับสนุนในการสื่อสารและประสานงานระหว่างกนั จะเหน็ได้ว่าเป็นการส่งเสรมิการ
สรา้งความสมัพนัธแ์นวราบ และไมเ่ป็นทางการระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ใน
การเขา้ถงึขอ้มลู ซึง่จะช่วยสนบัสนุนในการสื่อสารและประสานงานทีร่วดเรว็ยิง่ขึน้อกีทางหนึ่ง 

นอกจากขอ้เสนอตวัแบบระบบการท างานของเครอืข่ายในการพฒันาระบบการ
จดัการขอ้มลูและการข่าว และระบบการตดิต่อสื่อสารแลว้ อกีระบบหนึ่งซึง่เป็นขอ้เสนอตวัแบบ
การจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา คอืการพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการทรพัยากร ซึง่ประกอบดว้ยมาตรการส าคญั 6 ประการ กล่าวคอื ประการแรกเสนอ
ให้บูรณาการ จดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรของจงัหวดัและเผยแพร่ให้หน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ 
และภาคประชาสงัคมทีม่บีทบาทในศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์และระบบ สปฉ. ทราบอย่างทัว่ถงึ 
ซึง่จะเหน็ได้ว่าสอดคล้องกบัแนวคดิในการจดัการภาวะฉุกเฉินที่ให้ความส าคญัของขอ้มูลว่ามี
บทบาทส าคญัยิง่ในการจดัการภยัพบิตั ิ(Guzman, 2002: 11-14) และระบบการบญัชาการ
เหตุการณ์ของ FEMA (2011)  ในเรื่องการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิาน 
ประการทีส่อง ใหน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการบรหิารทรพัยากรด้วยการ
พฒันาระบบตรวจสอบสถานะทรพัยากรในภาพรวมของจงัหวดั ซึ่งในส่วนนี้สะท้อนหลกัคดิใน
ระบบบญัชาการเหตุการณ์ในการตดิตามการใช้ทรพัยากร (Resource Tracking) (FEMA, 
2011) ซึง่การพฒันาบรหิารจดัการทรพัยากรดว้ยการจดัท าฐานขอ้มลูรวม ประกอบกบัระบบการ
ตรวจสอบสถานะทรพัยากร จะท าให้ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสาน
ความร่วมมอืและกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนัของหน่วยงาน ภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัการ
อุทกพบิตัภิยัมขี้อมูลประกอบในการบรหิารสถานการณ์ที่เป็นปจัจุบนั ขณะเดยีวกนัหน่วยงาน
ต่างๆ ก็จะมีข้อมูลทรัพยากรเพื่อการประสานงานระหว่างกันด้วยเช่นกัน ประการที่สาม 
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มาตรการในการส่งเสรมิการปฏบิตักิารร่วมระหว่างหน่วยงานภาคเีครอืข่าย อนัเป็นผลสบืเนื่อง
จากการเขา้ใจบรบิท และขอ้จ ากดัของระเบยีบกฎหมาย ในการแลกเปลี่ยนทรพัยากรระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งในส่วนนี้สะท้อนหลกัคดิตามแนวคดิระบบบญัชาการเหตุการณ์ในการจดัหน่วย
ปฏบิตักิารทัง้ทีเ่ป็นชุดปฏบิตักิารผสม และชุดปฏบิตักิารทมี (FEMA, 2011) ซึง่ในทศันะของผ้
วิจยัเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานการท างานในพื้นที่ประสบภัยร่วมกัน 
ประการที่สี่ ให้การส ารองทรพัยากรทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉินของแต่ละ
หน่วยงานภาคีเครอืข่ายหลกั จะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการที่แก้ไขปญัหาความขาดแคลนของ
ทรพัยากรในการปฏิบัติงาน และเป็นหลกัประกันความมัน่คงของหน่วยงานว่ามทีรพัยากร
สนับสนุนการปฏบิตังิานในเบื้องต้น ทัง้นี้ ในความเหน็ของผู้วจิยัเหน็ว่ามาตรการพฒันาระบบ
บรหิารจดัการทรพัยากรรว่มกนัดงักล่าวสอดคลอ้งกบับรบิทซึง่เป็นเงื่อนไขความเป็นไปไดใ้นการ
จดัท าส ารองทรพัยากรกลางของประเทศที่มคีวามเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง 
ประการที่ห้า ให้จดัท าระบบการประเมนิความเสียหายและวิเคราะห์ความต้องการ (Damage 
Assessment and Need Analysis: DANA) ขณะเกดิภยัส่วนนี้ในทศันะผูว้จิยัมองว่านอกจาก 
DANA จะมปีระโยชน์เพื่อรวบรวมขอ้มลูประกอบการวเิคราะหแ์ละประเมนิศกัยภาพในการตอบ
โต้กบัสถานการณ์ และการบรหิารทรพัยากรของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ แลว้ DANA จะเป็น
เครื่องมอืส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสนับสนุนระบบการจดัการขอ้มูลและการข่าวอกีด้วย 
ประการสุดท้าย จดัตัง้กองทุนการประกนัภยั จะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการเสรมิที่สอดคล้องกับ
แนวคดิเครอืขา่ยในการสรา้งแรงจงูใจใหส้มาชกิเขา้มารว่มปฏบิตังิานโดยสมคัรใจ 

ส าหรบัขอ้เสนอตวัแบบระบบการท างานของเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยั
ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาระบบสุดท้ายคอืการพฒันาระบบการประสานงาน จะเหน็ได้ว่า
ขอ้เสนอใหก้ าหนด และระบุโครงสรา้งองคก์ารศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ ตลอดจนระบบ สปฉ. 
ไวใ้นแผนป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัของจงัหวดั สะทอ้นการยกสถานภาพหน่วยงาน ภาคส่วน
ต่างๆ และภาคประชาสงัคมทีเ่ขา้มามบีทบาทในศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และรบบ สปฉ. ให้มี
ฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของเครอืข่ายการจดัการอุทกภยัที่เป็นทางการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Karger et al. (2012) ที่ระบุถงึจุดอ่อนในความเป็นเครอืข่ายอย่างไม่เป็นทางการคอืการไม่
สามารถเขา้ถงึงบประมาณ ดงันัน้ในทศันะของผู้วจิยัการก าหนดโครงสรา้งของศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ และระบบ สปฉ. ในแผนอย่างเป็นทางการดงักล่าวนอกจากจะเป็นช่องทางในการ
ไดร้บัทรพัยากรสนับสนุนในการปฏบิตัภิารกจิแลว้ ยงัท าใหห้น่วยงานภาคเีครอืข่ายมขีอ้ผูกมดั
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันด้วย ส าหรับข้อเสนอในการจัดท าระเบียบวิธี
ปฏบิตังิาน (SOPs) ของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์และระบบ สปฉ. จะพบว่าเป็นการก าหนด
ขัน้ตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จะ เข้ามาเริ่มปฏิบัติการ 
(Activate) ภายใต้ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
พฒันาขึน้จากการคดิและวางแผนร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้นี้ ในทศันะของผูว้จิยั
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ยงัเห็นว่าระเบียบวิธีปฏิบตัิงานจะช่วยลดความสับสน ตลอดจนความขดัแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ขา้มาร่วมกนัท างาน เปรยีบเสมอืนคู่มอืปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานในการ
ปฏบิตัิงานร่วมกนัในศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และระบบ สปฉ. ส่วนขอ้เสนออีกประการที่ให้
พฒันาระบบการประสานงานด้วยการสื่อสารแผน โครงสรา้ง ระเบยีบวธิปีฏบิตังิาน ตลอดจน
ขอ้มลูต่างๆ ใหห้น่วยงานภาคเีครอืข่ายรบัรูอ้ย่างเปิดเผย และทัว่ถงึ นัน้จะเหน็ว่าสอดคลอ้งกบั
แนวคดิการบรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Eggers (2004: 17-20)   ในการจะท าให้
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายมคีวามเขา้ใจตรงกนั ลดความขดัแยง้ ส่งเสรมิการสรา้งแรงจูงใจให้แก่
หน่วยงานภาคีเครอืข่ายให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้ยงัเป็นการสร้างความไว้วางใจ 
(Building Trust) ระหว่างหน่วยงานซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสรา้งเครอืข่าย และบรหิาร
แบบเครอืข่ายด้วย ส าหรบัขอ้เสนอประการสุดท้าย คอืการก าหนดยุทธศาสตร ์1:20 ให้เป็น
ตวัชี้วดัเชงิพื้นที่ ในทศันะของผู้วจิยัการก าหนดตวัชี้วดัจะสามารถสะท้อนการท างานและการ
ขบัเคลื่อนการท างานของเครอืขา่ยว่าเกดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ 

5.2.3.3 การพฒันาผู้บรหิารเครอืข่าย หน่วยงานภาคเีครอืข่าย และภาคประชา
สงัคมในการปฏบิตักิารรว่ม 

ประเด็นข้อเสนอการพฒันาผู้บรหิารเครอืข่าย หน่วยงานเครอืข่าย ภาคส่วน
ต่างๆ และภาคประชาสงัคมในการปฏบิตักิารรว่มทีไ่ดจ้ากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั และการสนทนากลุ่ม 
ในทศันะของผูว้จิยัถอืว่าเป็นการบูรณาการการพฒันาองคป์ระกอบภายในเครอืข่ายการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยั 5 องค์ประกอบส าคญัที่สอดคล้องกบัแนวคดิน าในการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องทกัษะและสมรรถนะของเครอืข่าย (Network Skills and Competencies) 
รูปแบบการบรหิารเครอืข่ายของผู้บรหิารเครอืข่าย (Network Integrator and Managerial 
Style) การคดัเลอืกและบรหิารสมาชกิในเครอืข่าย (Network Member Management and 
Selection) ค่านิยมและวฒันธรรมรว่มเครอืข่าย (Network Share Value and Culture) ตลอดจน
การสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจอย่างจรงิใจภายในเครอืข่าย (Building Sincere Trust) ด้วยการ
เสนอแนวทาง 5 ประการที่มุ่งให้ความส าคญัการการเรยีนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกันซึ่ง
ประกอบด้วย การให้ใช้การฝึกซ้อมเป็นเครื่องมอืการบรหิารจดัการในการขบัเคลื่อนเครอืข่าย
การท างาน โดยเน้นความส าคญักบัการฝึกซอ้ม 2 ส่วนคอืการฝึกซอ้มแผนของศูนยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ และระบบ สปฉ. และอกีส่วนคอืการพฒันาและฝึกซอ้มแผนบรหิารความต่อเนื่องของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะเหน็ได้ว่าแนวทางดงักล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่การฝึกซ้อมก่อให้เกดิการ
พฒันาการจดัการอุทกพบิตัภิยัทีม่ปีระสทิธภิาพหลายประการ ไม่ว่าจะก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้่วมกนัระหว่างหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ภาคประชาสงัคมทีเ่ขา้มามสี่วนร่วมทัง้ในดา้น
องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ รวมทัง้เป็นโอกาสในการรบัรูแ้ละเขา้ใจบทบาทการท างานระหว่าง
หน่วยงานของตนเองและหน่วยอื่น ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการพฒันาทกัษะและขดีความสามารถ
ของหน่วยงานต่างๆ ซึง่จะสามารถลดช่องว่างแห่งความแตกต่างระหว่างกนั อกีทัง้หน่วยงานที่
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เขา้มารว่มฝึกซอ้มต่างรบัทราบปญัหาในการปฏบิตั ิช่องโหว่ของแผน อนัจะน าไปสู่นวตักรรมใน
การแก้ไขปญัหาร่วมกนั ส าหรบัการพฒันาและฝึกซ้อมแผนบรหิารความต่อเนื่องจะเห็นได้ว่า
เป็นแนวทางการสร้างหลกัประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการบรหิาร
จดัการความต่อเนื่องของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเครอืข่ายและการบริหารแบบ
เครอืข่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่แนวคดิในการพฒันาทุนมนุษย์ของ Goldsmith and Eggers 
(2004) อย่างชดัเจน นอกจากนี้ ในทศันะของผู้วจิยั นอกจากการฝึกซ้อมก่อให้เกดิประโยชน์
ดงักล่าวแล้ว การฝึกซ้อมยงัเป็นเครื่องมอืในการพฒันาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับ
เครอืข่ายด้วยกนัด้วย อาท ิการฝึกซ้อมร่วมระหว่าง สปฉ. เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอ้สงัเกตที่
เป็นประเด็นส าคญัเกี่ยวกบัการฝึกซ้อมก็คอืในการฝึกซ้อมควรให้ความส าคญักบัการก าหนด
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกซ้อมด้วยเนื่องจากเปรยีบเสมอืนการก าหนดคดัเลอืกหน่วยงานเขา้มาร่วมเป็น
ภาคเีครอืขา่ยในการทีจ่ะเขา้มาปฏบิตังิานรว่มกนั  

ส าหรบัแนวทางทีส่อง การพฒันาหลกัสตูรรว่มระหว่างภาครฐัและภาคส่วนต่างๆ 
ถอืได้ว่าเป็นเวททีี่เปิดโอกาสให้เกดิการรบัรู ้และความเขา้ใจความแตกต่างระหว่างหน่วยงาน 
และภาคส่วนต่างๆ การพฒันาหลกัสูตรร่วมมีประโยชน์อย่างยิง่ในการสร้างวฒันธรรมและ
ค่านิยมร่วมระหว่างบุคลากรของที่มาจากหน่วยงานต่างกนัด้วยการเรยีนรู ้ท าความเขา้ใจ และ
สรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคลากร นอกจากนี้ ยงัก่อใหเ้กดิความเป็นเจ้าของร่วมกนั (Sense of 
Belonging) จากความเป็นพวกพ้อง เช่น อบรมรุ่นเดยีวกนั  เป็นต้น ในส่วนนี้สะท้อนให้เห็น
ความสอดคลอ้งของขอ้เสนอแนวทางกบัแนวคดิเครอืขา่ยและการสรา้งเครอืขา่ยการท างานอย่าง
เด่นชดั นอกจากนี้ แนวทางทีส่าม การส่งเสรมิกจิกรรม และเวทใีหเ้กดิการประสานความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคมทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยเฉพาะหน่วยงานที่ร่วมผ่านประสบการณ์มหาอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 เพื่อพฒันาความสมัพนัธ์
แนวราบ และไมเ่ป็นทางการจะส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการท างานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวดเรว็และราบรืน่นัน้สะทอ้นใหเ้หน็ไดว้่าเป็นแนวทางทีต่อกย า้พืน้ฐานแนวคดิเครอืข่ายและการ
สรา้งเครอืข่ายการท างาน ส าหรบัแนวทางสุดท้ายที่ให้พฒันาทกัษะและสมรรถนะของตวักลาง
ในการเชื่อมโยงเครอืขา่ย โดยพฒันาบุคลากรของส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหม้ี
ทกัษะการเป็นคนกลาง ผูอ้ านวยความสะดวกในการประสานงาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิการ
บรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Eggers (2004) ทีใ่หค้วามส าคญักบัการพฒันาทุน
มนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ขา้ราชการใหเ้ป็นผูจ้ดัการเครอืขา่ย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากความเชื่อมโยง สอดคล้อง และการเกื้อกูลกนั
ขององคป์ระกอบและขอ้เสนอทีเ่ป็นแนวทางดงักล่าว ในทศันะของผูว้จิยัจงึจะขอเรยีกการบูรณา
การองคป์ระกอบในขอ้เสนอตวัแบบการพฒันาผูบ้รหิารเครอืขา่ย และหน่วยงานภาคเีครอืข่ายใน
การปฏบิตักิารร่วมดงักล่าวว่าเป็น “การสรา้งให้เกดิการรบัรูใ้นการจดัการภาวะฉุกเฉิน และการ
สรา้งขดีความสามารถร่วมกนัของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย” (Disaster Management Senses 
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and Capacity Building of Network) ขณะเดยีวกนัผูว้จิยัไดต้ัง้ขอ้สงัเกตทีพ่บในระหว่างการเกบ็
ข้อมูลประกอบกับการพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่าไม่มีงานวิจยัใดที่บ่งชี้ให้เห็น
รายละเอียด วิธีการขององค์ประกอบซึ่งเป็นปจัจยัส าคัญในการขบัเคลื่อนการท างานของ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม เพื่อตอบปญัหาการจัดการอุทกพิบัติภัยที่เกิดขึ้น
ครอบคลุมครบวงจรเลย หากแต่มคีวามสอดคล้องกับงานวิจยัที่เกี่ยวข้องในประเด็นซึ่งเป็น
สาระส าคญับางประการของแนวคดิดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้  

อยา่งไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีช่ดัเจน ผูว้จิยัจงึสรปุการอภปิรายขอ้เสนอ
ตวัแบบการบรหิารแบบเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัทีเ่หมาะสมของจงัหวดั
พระนครศรอียธุยาน าเสนอไวด้งัตารางที ่5.1  
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ตารางท่ี 5.1  สรปุผลการอภปิรายขอ้เสนอตวัแบบการบรหิารแบบเครอืขา่ยในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัทีเ่หมาะสมของจงัหวดั 
                  พระนครศรอียธุยา 
 
องคป์ระกอบทีเ่ป็น

ปจัจยัภายในเครอืขา่ย 
ขอ้เสนอตวัแบบ ความสอดคลอ้งกบัแนวคดิ/

ทฤษฎ/ีงานวจิยั/บรบิท 
ผลลพัธ/์ประโยชน์ 

ของตวัแบบ 
การตอบสนองต่อ 
ปญัหาและอุปสรรค 

ในมหาอุทกภยัปี 2554 
1. โครงสรา้งภาค ี
    เครอืขา่ย 
    (Network  
     Structure) 

1.1 ศนูยบ์ญัชาการเหตุการณ์ 
เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นศนูย์
ปฏบิตักิารฉุกเฉิน (EOC) –  
ศนูยร์วมการประสานความ
ร่วมมอืและการตดัสนิใจดว้ย
กระบวนการตดัสนิใจร่วม 

1. Multi Agency  
 Coordination Center  
 ตามแนวคดิระบบ 
 บญัชาการเหตุการณ์ 

 

1. เอือ้ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมของ
หน่วยงาน ภาคสว่นต่างๆ และ 
ภาคประชาสงัคมทีเ่ขา้มามบีทบาท 
ในศนูยใ์หม้สีว่นร่วมในกระบวนการ
ร่วมคดิ วางแผน ตดัสนิใจ และ
ด าเนินการร่วมกนั ซึง่จะสง่ผลให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยอมรบัใน
แนวทางทีก่ าหนด และเกดิเอกภาพ
ในการก าหนดและก ากบัทศิทางการ
ท างานทีเ่กดิจากการตดัสนิใจรว่ม 

2. เกดิการสัง่การแบบเบด็เสรจ็ (Single 
Command) บนพืน้ฐานของ
กระบวนการมสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจ 

1. ปญัหาเอกภาพในการ
บงัคบับญัชาเพื่อก ากบัทศิ
ทางการท างานรว่มกนั 

 1.2 โครงสรา้งหลกัขององคก์าร
แบบโครงสรา้งหน้าทีท่ี่
ก าหนดไวก้วา้งๆ  

1. ประยุกตร์ะบบบญัชาการ 
    เหตุการณ์ (โครงสรา้ง) 

1. ครอบคลุมภารกจิทีม่คีวาม
จ าเป็นตอ้งปฏบิตั ิ
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบทีเ่ป็น

ปจัจยัภายในเครอืขา่ย 
ขอ้เสนอตวัแบบ ความสอดคลอ้งกบัแนวคดิ/
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ผลลพัธ/์ประโยชน์ 

ของตวัแบบ 
การตอบสนองต่อ 
ปญัหาและอุปสรรค 

ในมหาอุทกภยัปี 2554 
 1.3 ความยดืหยุ่นของโครงสรา้ง 

องคก์ร (Flexible Structure) 
โดยจดัตัง้และเริม่ปฏบิตังิาน
เฉพาะสว่นทีม่คีวามจ าเป็น
ตามสถานการณ์ 

1. ทฤษฎโีครงสรา้งตาม 
    สถานการณ์ 

1. ใหห้น่วยงานภาคเีครอืขา่ยที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนภาคสว่นต่างๆ 
โดยเฉพาะภาคประชาสงัคมไดม้ี
โอกาสไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมเน่ืองจาก
โครงสรา้งก าหนดไวก้วา้งๆ 

2. ประหยดัทรพัยากรในการปฏบิตังิาน 
3. โครงสรา้งหลกัสอดคลอ้งกบับรบิท

พืน้ที ่(อาท ิทมีประสานงาน
สนบัสนุนฝา่ยทหาร เป็นศนูยก์ลาง
ฝา่ยทหาร) 

1. ขาดการมสีว่นร่วมของภาค
สว่นต่างๆ เท่าทีค่วร 

 
 
 
2. ปญัหาขาดแคลนทรพัยากร

ในการปฏบิตังิานบาง
ภารกจิ/ใชท้รพัยากรใน
การปฏบิตังิานอย่างไมม่ี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

 1.4 ระบบสนบัสนุนการ
ปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉิน 
(สปฉ.) 

     1. หน่วยงานหลกัและ
หน่วยงานสนบัสนุน 

1. ภารกจิในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency 
Support Function: ESFs) 
ของ FEMA  

2. แนวคดิการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน Intregated 
Approach และTotal 
Disaster Risk 
Management Approch 
(TDRM) ของ Guzman  

1. เป็นกลไกการเตรยีมความพรอ้มใน
การตอบโตเ้หตุฉุกเฉินทีม่คีวาม
รุนแรง 

2. สง่เสรมิการเปิดโอกาสใหแ้กก่ารเขา้
มามสีว่นรว่มในการปฏบิตัภิารกจิ
เฉพาะดา้น และการประสานการ
ปฏบิตัริะหว่างหน่วยงานทัง้ภายใน 
และภายนอก รวมถงึภาคสว่นต่างๆ 
และภาคประชาสงัคมในแต่ละ
ภารกจิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ 

1. การเขา้มาร่วมปฏบิตังิาน
ของเครอืขา่ย องคก์าร 
ภาคประชาชนดว้ยจติ
อาสาอย่างไมม่รีะบบ เกดิ
การซ ้าซอ้นในการปฏบิตั ิ
และปญัหาในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรใน
ภาพรวมของจงัหวดั 

 

285 

 



286 

ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบทีเ่ป็น
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ปญัหาและอุปสรรค 

ในมหาอุทกภยัปี 2554 
   ในการช่วยลดความซ ้าซอ้นในการ

ปฏบิตัภิารกจิ 
3. เกดิเครอืขา่ยการท างานในภารกจิ

เฉพาะดา้น ท าใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้องคค์วามรู ้
ทกัษะและประสบการณ์ระหว่างกนั 

4. การก าหนดหน่วยงานหลกัในแต่ละ 
สปฉ. เป็นแกนหลกั (Core Node) 
เพื่อเป็นผูน้ าในการก ากบัและ
ประสานการปฏบิตังิานร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงาน และภาคสว่น
อื่นๆ ทีเ่ขา้มารว่มใน  
สปฉ.เดยีวกนั ตลอดจนตดิตามผล
การปฏบิตัภิารกจิใหท้ัว่ถงึ 

 
 
 
 
 
 
การก ากบัดแูลผลการ
ปฏบิตังิานไม่ครอบคลมุทัว่ถงึ 

2. ยุทธศาสตร์
เครอืขา่ย  
(Network 
Strategy) 

ก าหนดยุทธศาสตรข์องศนูย์
บญัชาการเหตุการณ์ 

2.1 ระยะเตรยีมความพรอ้ม 
     (Standby Mode)  

 
 
1. การบรหิารเครอืขา่ยของ 

Goldsmith and Eggers 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบทีเ่ป็น

ปจัจยัภายในเครอืขา่ย 
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ปญัหาและอุปสรรค 

ในมหาอุทกภยัปี 2554 
 1. พฒันาเครอืขา่ยการจดัการ

อุทกภยัดว้ยการสง่เสรมิ
การมสีว่นร่วมของ
หน่วยงาน ภาคสว่นต่างๆ 
และภาคประชาสงัคมเขา้สู่
ระบบในศนูยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์ และระบบ 
สปฉ. 

     2. จดัท าและใชแ้ผน รวมทัง้
ระเบยีบวธิปีฏบิตักิาร 
(SOPs) ทีเ่กดิจาก
กระบวนการมสีว่นร่วมใน
การคดิ วางแผน และ
ปฏบิตัริะหว่างหน่วยงาน 
ภาคสว่นต่างๆ และภาค
ประชาสงัคมทีม่เีขา้มามี
บทบาทภายใตศ้นูย ์และ
สปฉ. เพื่อเป็นกรอบ 

2. เครอืขา่ยของ Vasavada   
   (2013:  374-478) 

1. เป็นการสรา้งความเท่าเทยีมกนัให ้
เกดิขึน้กบัหน่วยงาน ภาคสว่นต่างๆ 
และภาคประชาสงัคม ทีเ่ขา้มามสีว่น
ร่วมในเครอืขา่ยการจดัการอุทกภยั 
ของจงัหวดัทีเ่ป็นทางการ    

2. ก่อใหเ้กดิการยอมรบั เหน็พอ้ง 
แนวทาง เป้าหมาย แผนการท างาน 
ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการมสีว่นร่วม
ในการตดัสนิใจรว่มกนัระหว่าง
หน่วยงานในเครอืขา่ย (Network 
Goal Consensus) 

3. หน่วยงาน ภาคสว่นต่างๆ และภาค
ประชาสงัคมจะมคีวามคุน้เคยกบั
แผน, SOPs, และแนวทางปฏบิตัใิน
การประสานการท างานระหว่างกนั 

4. เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซึง่จะ
ก่อใหเ้กดิการพฒันา/นวตักรรมใน
การท างานร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนทีม่อียู่ไม่ไดถู้กน ามาใช้
เป็นกรอบแนวทางในการ
ท างานอย่างจรงิจงั 
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ในมหาอุทกภยัปี 2554 
       แนวทางการท างานร่วมกนั 

   3. ฝึกซอ้มแผนป้องกนัและ
บรรเทาอุทกภยั และ SOPs 
ทีจ่ดัท าขึน้ร่วมกนัทุก
หน่วยงานภายใตศ้นูย์
บญัชาการเหตุการณ์ และ 
สปฉ. 

 5. ก่อใหเ้กดิสมัพนัธภาพในหมูผู่ป้ฏบิตัิ
ระหว่างหน่วยงานอนัเกดิการรูจ้กั 
ใกลช้ดิซึง่เป็นความสมัพนัธอ์ย่างไม่
เป็นทางการ สง่ผลต่อการสรา้ง
เครอืขา่ยและวฒันธรรมการท างาน
ร่วมกนั (Share culture) 

6. การปฏบิตักิารรว่มมปีระสทิธภิาพ 
และราบรื่น 

7. สรา้งวฒันธรรมการท างานในภาวะ
ฉุกเฉินใหเ้กดิขึน้ในหน่วยงาน
เครอืขา่ย 

 

 2.2 ขณะเกดิภยั 
     (Emergency Mode)  
    1. ใชแ้ผนและ SOPs ทีจ่ดัท า

ขึน้เป็นเครอืงมอืชีน้ าการ
ท างานร่วมกนัโดยค านงึถงึ
ความยดืหยุ่นของแผน
ดงักล่าวตามสถานการณ์
ดว้ย 

 
 
ทฤษฎกีารบรหิารตาม
สถานการณ์ 

 
 
1. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามแผน

ยอมรบัในเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
(Share Goal) ตลอดจนกระบวนการ
ปฏบิตัเิดยีวกนั 

2. เกดิเอกภาพในการตดัสนิใจ 
ด าเนินการ และก ากบัทศิทางการ 

 
 
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย
ท างานแบบต่างคนต่างท า 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
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ในมหาอุทกภยัปี 2554 
 2. ก าหนดกลยุทธ ์ยทุธวธิ ีตอบ

โตต่้อสถานการณ์โดย
กระบวนการตดัสนิใจและ
ท างานอย่างมสีว่นร่วมของ
หน่วยงาน และภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้ง 

 ท างานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ลดปญัหาการท างานแบบแยกสว่น 

 

3. ระบบการท างาน
ของเครอืขา่ย 
(Network System) 

3.1 ระบบการจดัการขอ้มลูและ
การขา่ว 
   1. น าระบบขอ้มลูขา่วสารร่วม 

(Joint Information 
System: JIS) มาปรบัใชใ้น
ศนูยบ์ญัชาการเหตุการณ์ 
สว่นอื่นๆ และ สปฉ.16 

 
 
1. การจดัการภาวะฉุกเฉินของ 

Guzman 
2. แนวคดิระบบบญัชาการ

เหตุการณ์ของ FEMA 
3. การบรหิารแบบเครอืขา่ย

ของ Goldsmith and 
Eggers 

 

 
 
1. ไดข้อ้มลูทีเ่ป็นเอกภาพ รวดเรว็ 

ถูกตอ้งแม่นย า ทนัเวลา และมี
มาตรฐานเดยีวกนั 

2. มกีารจดัระบบขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ
ในแต่ละระดบัตามล าดบัชัน้ความลบั
และความเกีย่วขอ้ง 

3. มชี่องทางใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูข้อ้มลูระหว่างหน่วยงาน ภาค
สว่นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Information 
Sharing and Collective Learning)  
กบัการบรหิารจดัการสถานการณ์ทีม่ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
 
1. ขอ้มลูไมม่เีอกภาพ 
2. ชุดขอ้มลูไม่สมบรูณ์

เพยีงพอประกอบ
กระบวนการตดัสนิใจ 

3. หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย
รบัทราบขอ้มลูไมท่ัว่ถงึ 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบทีเ่ป็น
ปจัจยัภายในเครอืขา่ย 

ขอ้เสนอตวัแบบ ความสอดคลอ้งกบัแนวคดิ/
ทฤษฎ/ีงานวจิยั/บรบิท 

ผลลพัธ/์ประโยชน์ 
ของตวัแบบ 

การตอบสนองต่อ 
ปญัหาและอุปสรรค 

ในมหาอุทกภยัปี 2554 
 3.2 ระบบตดิต่อสือ่สาร  

(เชื่อมโยงเครอืขา่ยดว้ยการ
สรา้งช่องทางการ
ตดิต่อสือ่สาร) 

     1. เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
 
 
     2. สง่เสรมิการใชส้ือ่ใหม่
สนบัสนุนการประสานงาน 

 
 
 
 
1. การบรหิารแบบเครอืขา่ย 

ของ Goldsmith and 
Eggers 

2. Kapuca (2006a: 205-220) 
 

 
 
 
 
1. ประหยดัทรพัยากร/ลดเวลา และ

ค่าใชจ้่ายในการท างานรว่มกนั  
(ลดตน้ทุนในการท างาน) 

2. การประสานงานมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

3. สง่เสรมิความสมัพนัธแ์นวราบอย่าง
ไม่เป็นทางการ 

 
 
 
 
1. ปญัหาการเขา้ถงึขอ้มลู 
2. เสยีเวลาและงบประมาณ

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
อาท ิการเดนิทางไป
ประชุม 

 3.3 ระบบการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรร่วมกนั 
     1. บรูณาการจดัท าฐานขอ้มลู

ทรพัยากรทีใ่ชป้ฏบิตังิานที่
มอียู่ของจงัหวดั และ
เผยแพรใ่หห้น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งรบัทราบอย่าง
ทัว่ถงึ  

   2. น าระบบ IT มาพฒันาระบบ
ตรวจสอบสถานะการใช ้ 

 
 
1. การจดัการภาวะฉุกเฉินของ 

Guzman  
2. แนวคดิระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ของ FEMA 

 
 
 

 
 
1. ขอ้มลูทรพัยากรทีม่คีวามเป็น

ปจัจบุนัเป็นประโยชน์โดยแฉพาะ
อย่างยิง่เป็นขอ้มลูประกอบการ
ตดัสนิใจในการบรหิารสถานการณ์
ของศนูยบ์ญัชาการเหตุการณ์ และ
ระบบ สปฉ.  

 2. เป็นขอ้มลูในการประสานการท างาน
ระหว่างหน่วยงาน และภาคสว่น
ต่างๆ 

 
 
1. จงัหวดัไมม่ฐีานขอ้มลูรวม

ทรพัยากรของจงัหวดัเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในการ
ตดัสนิใจ 

 
 
2. ปญัหาการปฏบิตังิานที่

ซ ้าซอ้น 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบทีเ่ป็น
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ในมหาอุทกภยัปี 2554 
 ทรพัยากรในภาพรวม  

(Resource Tracking 
System) 

   3. สง่เสรมิการปฏบิตักิารร่วม
ระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งมากกว่าการ
แลกเปลีย่นทรพัยากร
ระหว่างกนั 

  4.  การส ารองทรพัยากรที่
จ าเป็นเพื่อใชป้ฏบิตังิานใน
ภาวะฉุกเฉิน (Stockpiling) 
ของแต่ละหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยหลกั    

  5.  ใหม้กีารท าระบบการ
ประเมนิความเสยีหายและ
วเิคราะหค์วามตอ้งการ 
(Damage Assessment 
and Need Analysis: 
DANA) 

  6.  จดัตัง้กองทุนประกนัภยัเพือ่
ประกนัชวีติและอุบตัเิหตุ
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 

 
 
 
3. บรบิท: การแลกเปลีย่น

ทรพัยากรระหว่าง
หน่วยงานมขีอ้จ ากดัดา้น
ระเบยีบและกฎหมาย 

 
4. บรบิท: การท า stockpile 

กลางของประเทศมคีวาม
เป็นไปไดย้ากเนื่องจาก
ขอ้จ ากดัของทรพัยากร และ
การบรหิารจดัการ 

การท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
มคีวามราบรื่น 

 
3. เป็นหลกัประกนัความมัน่คงของ

หน่วยงานว่ามทีรพัยากรสนบัสนุน
การปฏบิตังิานในเบือ้งตน้ก่อนการ
สนบัสนุนจากภายนอกจะเขา้ถงึ 

 
4. ศนูยบ์ญัชาการเหตุการณ์มขีอ้มลู

ประกอบเพื่อวเิคราะหแ์ละประเมนิ
ศกัยภาพในการตดัสนิใจตอบโตก้บั
สถานการณ์และการบรหิาร
ทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 

5. เกดิแรงจงูใจแกผู่ป้ฏบิตัขิอง
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยในการ
ปฏบิตังิาน 

 
 
 
3. ปญัหาการประสานการ

ปฏบิตัริะหว่างหน่วยงาน
ในพืน้ที ่

4. ปญัหาการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรอย่างไม่คุม้ค่า 

 
5. ปญัหาขาดแคลนทรพัยากร

ในการปฏบิตังิาน 
6. ปญัหาการบรหิารการไดม้า 

และใชท้รพัยากรทีไ่มม่ี
ประสทิธภิาพ 

7. ขอ้มลูขาดความเป็น
ปจัจบุนั 
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ในมหาอุทกภยัปี 2554 
 3.4 ระบบการประสานงาน 

     1. ระบุรายละเอยีดโครงสรา้ง
องคก์ารของศนูย์
บญัชาการเหตุการณ์ และ 
สปฉ. ไวใ้นแผนป้องกนั
และบรรเทาอุทกภยัของ
จงัหวดั แผนอ านวยการ
เฉพาะกจิป้องกนั และ
แกไ้ขปญัหาอุทกภยั และ
วาตภยัจงัหวดั รวมถงึ
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาอุทกภยัทกุ
ระดบั 

    2. จดัท าระเบยีบวธิปีฏบิตังิาน 
(SOPs) ของศนูย์
บญัชาการเหตุการณ์ ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นศนูย์
ปฏบิตักิารฉุกเฉิน และ 
สปฉ.  

    3. สือ่สารแผน โครงสรา้ง 
ระเบยีบวธิปีฏบิตังิานที่
จดัท าขึน้และขอ้มลูต่างๆ
ใหห้น่วยงานภาค ี

 
การยกสถานภาพเครอืขา่ยใหม้ี
ความเป็นทางการ ของ Karger 
และคณะ (2012) 
1. การบรหิารแบบเครอืขา่ย

โดยบรูณาการผลการ
ด าเนินงานร่วมกนัของ 
Goldsmith and Eggers 

2. การจดัระบบความ
รบัผดิชอบของเครอืขา่ย 
(กระทรวงมหาดไทย, 2553:   
7) 

 
1. หน่วยงานเครอืขา่ยมขีอ้ผกูมดั

เกีย่วกบับทบาทหน้าทีใ่นการปฏบิตัิ
ภารกจิสาธารณะ 

2. สรา้งความเป็นหน่วยงานเครอืขา่ยที่
เท่าเทยีมกนัทุกหน่วยงาน 

3. เป็นช่องทางในการไดร้บัการ
สนบัสนุนทรพัยากรในการ
ปฏบิตังิาน 

4. หน่วยงาน ภาคสว่นต่างๆ และภาค
ประชาสงัคมทีม่บีทบาทภายใตศ้นูย ์
และ สปฉ. มกีรอบแนวทาง 
กระบวนการ และวธิกีารท างานที่
เป็นระบบ ชดัเจน และมมีาตรฐาน
เดยีวกนั 

5. การสือ่สารขอ้มลูช่วยสรา้งความ
เขา้ใจ ลดความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้
ภายในเครอืขา่ยการท างาน รวมทัง้
เสรมิสรา้งแรงจงูใจของหน่วยงาน 
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 เครอืขา่ยรบัรูอ้ย่างเปิดเผย 

และทัว่ถงึ 
   4. ก าหนดยุทธศาสตร ์1:20 

เป็นตวัชีว้ดัเชงิยุทธศาสตร์
ในเชงิพืน้ที ่

 สมาชกิใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
และสรา้งความไวว้างใจระหว่างกนั 

6. เป็นหลกัประกนัและตวัชีว้ดัเพื่อ
ประเมนิผลความส าเรจ็ในการ
ขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน 
ภาคสว่นต่างๆ และภาคประชา
สงัคมทีเ่ขา้มาท างานร่วมกนั 

 

4. การพฒันาผูบ้รหิาร
เครอืขา่ย และ
หน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยในการ
ปฏบิตักิารร่วม 

4.1 ใชก้ารฝึกซอ้มเป็นเครื่องมอื
ส าคญัในการขบัเคลื่อนการ
ท างานของหน่วยงาน ภาค
สว่นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

     1. การฝึกซอ้มแผนของศนูย์
บญัชาการเหตุการณ์ และ 
สปฉ. 

 
 
 
 

แนวคดิการบรหิารแบบ
เครอืขา่ยของ Goldsmith and 
Eggers 

1. เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 
องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์  

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัรูแ้ละเขา้ใจ
บทบาทหน้าทีข่องตนเองและหน่วย
อื่น 

3. พฒันาทกัษะและขดีความสามารถ
ของหน่วยงานทีจ่ะเขา้มาปฏบิตังิาน
ร่วมกนัซึง่จะก่อใหเ้กดิการลดความ
แตกต่างระหว่างผูป้ฏบิตั ิสรา้งความ
เท่าเทยีม สรา้งความเขา้ใจใน
ภารกจิ  

1. การปฏบิตักิารไม่
ราบรื่นเท่าทีค่วรเนื่องจาก
ทีผ่่านมาก่อนเกดิอุทกภยั 
ปี พ.ศ. 2554 จงัหวดัไม่
เคยมกีารฝึกซอ้ม
สถานการณ์สมมตอิุทกภยั
เลย 
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    2. การพฒันาและฝึกซอ้มแผน

บรหิารความต่อเนื่อง 
(BCP) 

 บทบาทหน้าที ่และความไวเ้น้ือเชื่อ
ใจของกนัและกนั 

4. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
ขอ้บกพร่องของแผนในการปฏบิตั ิ
และน ามาสูก่ารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เพื่อสรา้งนวตักรรม (Innovation) ใน
การปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาร่วมกนั 

5. เป็นหลกัประกนัความเสีย่งของ
เครอืขา่ยใหส้ามารถปฏบิตังิานได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
2. ปญัหาความลม้เหลวในการ

บรหิารจดัการหน่วยงาน
อนัเนื่องมาจากภาวะ
ฉุกเฉิน 

 4.2  พฒันาหลกัสตูรร่วมระหว่าง
ภาครฐั และภาคสว่นต่างๆ  

1. แนวคดิเครอืขา่ยและการ
สรา้งเครอืขา่ย 

1. สรา้งวฒันธรรมรว่มระหว่างบคุลากร
ในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยการ
เรยีนรู ้และท าความเขา้ใจระหวา่ง
กนั 

2. สรา้งสมัพนัธภาพและเครอืขา่ยจาก
ความเป็นพวกพอ้ง  

 

 

294 

 



295 

ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบทีเ่ป็น

ปจัจยัภายในเครอืขา่ย 
ขอ้เสนอตวัแบบ ความสอดคลอ้งกบัแนวคดิ/

ทฤษฎ/ีงานวจิยั/บรบิท 
ผลลพัธ/์ประโยชน์ 

ของตวัแบบ 
การตอบสนองต่อ 
ปญัหาและอุปสรรค 

ในมหาอุทกภยัปี 2554 
 4.3 สง่เสรมิการประสานความ

ร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน
เครอืขา่ย โดยเฉพาะอย่างยิง่
หน่วยงานหรอืภาคสว่นทีเ่คย
เขา้มามบีทบาทในการ
จดัการอุทกภยัเมื่อปี 2554 
โดยจดัใหม้เีวท ีและกจิกรรม
ระหว่างบุคลากรของ
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย
อย่างต่อเนื่องทัง้ทีเ่ป็น
ทางการ และ 
ไม่เป็นทางการ 

1. แนวคดิเครอืขา่ยและการ
สรา้งเครอืขา่ย 

2. การบรหิารแบบเครอืขา่ย
ของGoldsmith and 
Eggers 

1. เกดิเครอืขา่ยการท างานอนั
เน่ืองมาจากสมัพนัธภาพอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  

 

 4.5 สง่เสรมิใหคุ้ณลกัษณะของ
บุคลากรส านกังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัใหม้ทีกัษะในการเป็น
คนกลางในประสานงาน และ
ตระหนกัถงึความส าคญัของ
เครอืขา่ยการท างาน 

1. การพฒันาทุนมนุษยใ์นการ
บรหิารแบบเครอืขา่ยของ
Goldsmith and Eggers 

2. สมรรถนะหลกัในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินของ 
Blanchard 

1. สามารถจงูใจใหห้น่วยงานภาคี
เครอืขา่ยเขา้มาร่วมท างานอย่าง 
สมคัรใจ 

1. ยงัขาดทกัษะและขดี
ความสามารถในการ
จดัการภาวะฉุกเฉิน และ
การบรหิารเครอืขา่ยบาง
ประการ 
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5.2.4  เง่ือนไขสนับสนุนและเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญในการขบัเคล่ือน
ข้อเสนอตวัแบบการบริหารแบบเครือข่ายของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
ในบริบทสงัคมไทย 

จากผลการศึกษาเงื่อนไขสนับสนุน และเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการขบัเคลื่อนการ
บรหิาร  แบบเครอืข่ายด้านการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัตามขอ้เสนอตวัแบบดงักล่าว 
พบว่าสอดคล้องกบัแนวคดิการจดัการภาวะฉุกเฉิน ทกัษะและสมรรถนะในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน ประเดน็ปญัหา และปจัจยัแห่งความส าเรจ็ ในการสรา้งเครอืข่ายตามแนวคดิเครอืข่าย 
การสร้างเครือข่าย และการบริหารแบบเครือข่าย ตลอดจนผลการศึกษาวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวคอื  

ในประเดน็เงือ่นไขสนบัสนุนเรือ่งคนกลางซึง่กค็อืส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัจงัหวัดที่ว่าต้องมคีวามเข้าใจ เห็นความส าคัญ ตลอดจนมทีกัษะและเทคนิคในการเป็น
ตวักลางประสานใหเ้กดิการสรา้งเครอืข่าย จะพบว่าเป็นเงื่อนไขทีส่อดคลอ้งกบัหลายแนวคดิไม่ว่าจะ
เป็นแนวคดิสมรรถนะหลกัและทกัษะในการจดัการภาวะฉุกเฉินของ Blanchard (2003: 8-19; 
2005: 1-5) ที่ให้ความส าคญักบัทกัษะและคุณลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะ
การสรา้งภาคเีครอืข่าย การประสานความร่วมมอื การเจรจาต่อรอง การเป็นตวักลางประสาน 
การแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ การสรา้งทมีงาน การสรา้งเครอืข่ายและการประสานงาน การบูร
ณาการการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ แนวคดิเครอืข่ายและการสรา้งเครอืข่าย แนวคดิการ
บรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Eggers (2004: 9-23) ในแง่มุมขอ้เสนอแนวทาง
ยทุธศาสตรใ์นการบรหิารแบบเครอืขา่ยทีใ่หค้วามส าคญักบัการพฒันาทุนมุนษย์โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ขา้ราชการให้เป็นผู้จดัการเครอืข่าย รวมถงึแนวคดิน าในการศกึษาวจิยัในองค์ประกอบของ
ทกัษะและสมรรถนะของผูบ้รูณาการเครอืข่าย (Network Skills and Competency) ดว้ย ซึง่ส่วน
นี้ในทศันะของผู้วจิยัเหน็ว่าสมรรถนะและศกัยภาพของ “ตวักลาง” ในฐานะผู้บรหิารเครอืข่าย 
เป็นปจัจยัสนับสนุนส าคญัอนัดบัแรกในอนัที่ก่อใหเ้กดิการรเิริม่การสรา้งเครอืข่ายการท างานใน
ภารจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั ทัง้นี้ ดว้ยเหตุทีผู่ว้จิยัมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Goldsmith and Eggers (2004: 11) ทีว่่าเครอืข่ายไม่ไดเ้กดิขึน้เอง หากแต่ต้องมผีู้ผลกัดนัให้
เกดิการรวมตวัขององคก์ารหรอืหน่วยงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ ผู้ที่เป็นตวักลางซึ่งเป็นผู้
กระตุ้นให้เกิดเครือข่าย กล่าวคือส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั จงึเป็น
เงื่อนไขสนับสนุนที่ส าคญัที่สุดและถือเป็นจุดเริม่ต้นการผลกัดนัเครอืข่ายให้เกิดขึ้นมัน่คงและ
ต่อเนื่อง  

ส่วนเงื่อนไขสนับสนุนในเรื่องกลไกการขบัเคลื่อน และพฒันาความสมัพนัธ์อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการที่มคีวามต่อเนื่องด้วยการส่งเสรมิกิจกรรม และเวทีในการพบปะ
ระหว่างกนั การสรา้งเครอืขา่ยใหม้ชีวีติอยา่งต่อเนื่อง โดยส่งเสรมิใหม้กีจิกรรมเพื่อความสมัพนัธ์
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ทีแ่นบแน่นระหว่างหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคมทีม่บีทบาทในการจดัการ
อุกทภยัอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนกลไกการส่งต่อความสมัพนัธข์องเครอืข่ายตัง้แต่ในภาวะปกต ิ
จะเหน็ได้ว่าสอดคล้องกบัแนวคดิเครอืข่าย และการสรา้งเครอืข่าย ทัง้นี้ ในทศันะผูว้จิยัเหน็ว่า
เงื่อนไขสนับสนุนทัง้สามประการดงักล่าวมสี่วนส าคญัต่อการพฒันาการ การเติบโต และการ
สรา้งความมัง่คงใหเ้กดิแก่เครอืข่ายการท างานในการจดัการอุทกพบิตัภิยั เป็นอย่างยิง่ ส าหรบั
เงื่อนไขการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภยัตามโครงสร้างองค์การศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์ และระบบสนับสนุนการปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ใหเ้ป็นไปอย่างสม ่าเสมอ 
และจรงิจงั ซึ่งถูกระบุในผลการศกึษาว่าเป็นเงื่อนไขสนับสนุนในการขบัเคลื่อนการท างานของ
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายนัน้ ในทศันะของผูว้จิยัพจิารณาว่าการฝึกซ้อมเป็นเครื่องมอืส าคญัของ
เงือ่นไขสนบัสนุนกลไก และการสรา้งเครอืขา่ยใหม้ชีวีติต่อเนื่อง ส าหรบัเงื่อนไขสนับสนุนในส่วน
ของการเขา้ร่วมในการปฏบิตังิานในพื้นทีเ่กดิเหตุร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ อย่างสม ่าเสมอนัน้จะ
พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างเครอืข่ายที่ให้ความส าคญักับการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ซึง่ในความเหน็ของผูว้จิยัเหน็ว่านอกจากจะเป็น
วธิกีารหนึ่งซึง่จะสรา้งใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการศกึษาแลว้ ยงัเป็น
วธิกีารในการสรา้งศรทัธา และความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ภาค
ส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคมทีเ่ขา้มารว่มปฏบิตัดิว้ยกนัซึง่เกดิจากประสบการณ์รว่มอกีดว้ย  

นอกจากนี้  ในส่วนของเงื่อนไขการยอมรบัในภาวะผูน้ าของผู้บญัชาการเหตุการณ์ของ
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย พบว่าสอดคลอ้งกบัแนวคดิสมรรถนะหลกัและทกัษะในการจดัการภาวะ
ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องภาวะผูน้ าและการสรา้งทมีงาน (Leadership and Team 
Building) รวมถงึการสรา้งแรงจงูใจของ Blanchard (2003: 8-19; 2005: 1-5) ซึง่จากขอ้สงัเกต
ของผู้วิจยัที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าภาวะผู้น าซึ่งเป็นที่ยอมรบัของ
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายหลกัของผูว้่าราชการจงัหวดัพรนครศรอียุธยาขณะนัน้เป็นคุณลกัษณะ
อนัโดดเด่นของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ส าหรบัเงื่อนไขสนับสนุนด้านการบรหิารทรพัยากร
สนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เพยีงพอ ในทศันะของผู้วจิยัเหน็ว่าเป็น
มุมมองของความเพยีงพอของทรพัยากรที่ใช้ในการขบัเคลื่อนกลไกการสร้างเครอืข่ายให้เกิด 
พฒันา และมคีวามต่อเนื่อง ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของศศ ิโพธิส์ุวรรณ (2549) และ เอกพงศ ์
ไทรพุฒทอง (2549: 135)  ว่าการขาดทรพัยากรสนับสนุนการบรหิารเครอืข่ายเป็นปญัหาและ
อุปสรรคที่ส าคญัต่อความส าเรจ็ในการบรหิารเครอืข่าย ส่วนเงื่อนไขสนับสนุนประการสุดท้าย
เรือ่งความยดืหยุน่ของกฎหมายและระเบยีบ พบว่าสอดคลอ้งกบัการศกึษาปจัจยัแห่งความส าเรจ็ใน
การจดัการภยัพบิตั ิและการบรหิารแบบเครอืข่ายของ Goldsmith and Egger (2004: 7) และ
กระทรวงมหาดไทย (2553: 5-7) ที่ชีใ้ห้เหน็ว่า ศกัยภาพความพรอ้มของหน่วยภาครฐัในการ
เป็นผู้บริหารเครือข่ายส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับระเบียบข้อกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไข
สนบัสนุนประการหนึ่งซึง่มไิดถู้กระบุจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการศกึษาวจิยันี้แต่ไดจ้ากขอ้สงัเกต
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ระหว่างการเก็บข้อมูลของผู้วจิยั กล่าวคอืการสนับสนุนจากผู้บรหิารระดบัสูงของหน่วยงาน
บูรณาการและหน่วยงานที่เขา้มาเขา้มามสี่วนร่วมผลกัดนั การขบัเคลื่อนเครอืข่ายในทศันะของ
ผูว้จิยัแลว้เหน็ว่าเป็นเงือ่นไขส าคญัในการก่อเกดิ รเิริม่ และพฒันาการสรา้งเครอืข่ายการท างาน
รว่มกนัดว้ย 

ส าหรบัเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคประการแรกที่ผู้บรหิารหรอืบูรณาการเครอืข่ายไม่เขา้ใจ
ธรรมชาต ิไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนไม่เหน็ความส าคญัของเครอืข่าย 
พบว่าสอดคล้องกบัแนวคดิการบรหิารแบบเครอืข่ายในการพฒันาทุนมนุษย์ของ Goldsmith 
and Eggers (2004) ส่วนการไมส่ามารถสรา้งความไวว้างใจระหว่างหน่วยงาน และการครอบง า
เครอืข่ายซึ่งมกัเกดิขึน้จากการขาดกระบวนการมสี่วนร่วมจะพบว่าเป็นเงื่อนไขอุปสรรคที่เป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการสรา้งเครอืข่ายตามแนวคดิเครอืข่ายที่ให้ความส าคญักบัความไวเ้นื้อ
เชื่อใจ และความเห็นพ้องในเป้าหมายร่วมกนัอย่างมสี่วนร่วม ขณะที่เง ื่อนไขในเอกภาพการ
บงัคบับญัชาถูกหยบิยกมาเป็นเงื่อนไขอุปสรรคประการหนึ่ง ซึ่งในมุมมองที่หากมองในเชิง
ทฤษฎีจะพบว่าเป็นแนวคดิที่ขดัแยง้กบัการสร้างเครอืข่ายและการบรหิารแบบเครอืข่ายอย่าง
ชดัเจนที่เน้นถึงความส าคญักบัการประสานความร่วมมอืมใิช่การควบคุมสัง่การอย่างชดัเจน 
อย่างไรก็ด ีในทศันะของผู้วิจยัมองว่าการที่ประเด็นดงักล่าวถูกหยบิยกขึ้นมาก็เนื่องจากผล
การศกึษาสะทอ้นการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัอาศยัหลกัคดิระบบการบรหิารงานภาครฐั
โดยยดึสายบงัคบับญัชาว่ายงัคงมคีวามจ าเป็นดว้ยเหตุผลในการสรา้งเอกภาพในการก ากบัทศิ
ทางการบรหิารสถานการณ์ หากแต่การบรหิารแบบเครอืข่ายเป็นอกีวธิกีารหนึ่งในการบรหิาร
จดัการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพนัน่เอง ทัง้นี้ 
ขอ้เสนอตวัแบบดงักล่าวจงึเป็นทางออกในการผสมผสานแนวคดิทีข่ดัแยง้กนัไดอ้ย่างลงตวัตาม
บรบิทของไทย นอกจากนี้ ในประเดน็อุปสรรคด้านการสรา้งวฒันธรรมร่วมของหน่วยงานภาค
ส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะยิง่การความเป็นเจ้าของจงัหวดัร่วมกนั ส่งผลต่อ
แรงจงูใจในการเขา้มามสี่วนร่วมท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่ายพบว่าสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
การบรหิารแบบเครอืข่าย ของ Goldsmith and Eggers (2004) ว่าความแตกต่างในวฒันธรรม
อนัเกิดจากความหลากหลายในเชิงอุดมการณ์ เป้าหมาย และวิธีการท างานของหน่วยงาน
ภายในเครอืขา่ยเป็นขอ้จ ากดัส าคญัในการท างานรว่มกนัแบบเครอืขา่ย แต่ทัง้นี้ ขอ้เสนอตวัแบบ
ที่ให้การฝึกซ้อมเป็นเครื่องชี้น าส าคญัในการขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงานร่วมกนัเป็น
วธิกีารหนึ่งทีช่่วยสรา้งเสรมิวฒันธรรมรว่มได้อยา่งดยีิง่ 

กล่าวโดยสรุปผลการศกึษาเงื่อนไขสนับสนุนและอุปสรรคกรณีจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
พบว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ และผลการศกึษาวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งบางประการ ทัง้นี้ ในทศันะ
ผูว้จิยัเหน็ว่าเหตุที่เป็นเช่นนัน้ก็เนื่องจากผู้ให้ความส าคญัระบุเงื่อนไขในบรบิทของจงัหวดัเป็น
ส าคญั ดงันัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่าบรบิทของจงัหวดัเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบรหิารแบบ
เครอืข่าย นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาเครอืข่ายในมติกิารมองเครอืข่ายในลกัษณะที่เครอืข่ายเป็น
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องค์กรจะพบว่าเงื่อนไขสนับสนุนและอุปสรรคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปจัจยัของวงจรชีวิต
เครอืขา่ยซึง่แสดงไวด้งัภาพที ่5.1 

 

 
 
ภาพท่ี 5.1  เงือ่นไขววิฒันาการวงจรชวีติเครอืขา่ยการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัของ 
               จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 

กล่าวโดยสรปุ จากผลการศกึษาในทศันะของผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าจงัหวดัพระนครศรอียุธยามี
การบรหิารจดัการเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัในระดบัหนึ่ง แต่อย่างไรกต็าม พบว่าการ
ขบัเคลื่อนการท างานโดยอาศยัเครอืข่ายพบกบัปญัหาอุปสรรคซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
สรา้งและบรหิารแบบเครอืข่ายหลายประการ แต่เมื่อวเิคราะหส์ถานะ ปญัหาอุปสรรคที่เกดิขึน้
จริง ประกอบกับองค์ความรู้ แนวคิด  และผลการวิจยั ชี้น าการพัฒนาข้อเสนอตัวแบบที่
เหมาะสมจะเหน็ไดว้่าในการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยันัน้ต้องอาศยัการผสมผสาน
ระบบการบรหิารงานภาครฐัโดยยดึสายบงัคบับญัชา และการบรหิารแบบเครอืข่ายเพื่อสร้าง
เอกภาพในการก ากับทิศทางการบริหารสถานการณ์ด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมในการคิด 
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วางแผน ปฏบิตักิาร และตดิตามผลจากทุกภาคส่วน ไม่ใช่แต่เพยีงหน่วยงานเครอืข่ายภาครฐั
เท่านัน้ แต่รวมถงึภาคส่วนต่างๆ ภาคประชาสงัคม และประชาชนเพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ  และลดจุดอ่อน เตมิเตม็ช่องว่างทีเ่กดิขึน้จากการบรหิาร
จดัการแบบเดิม ดงันัน้ การบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยัที่เหมาะสมจงึเป็นการ
ผสมผสานและการสรา้งสมดุลของสดัส่วนระหว่างการบรหิารจดัการภาครฐัในแนวดิง่ และการ
บรหิารองค์กรภาคีเครอืข่ายในแนบราบทัง้ที่เป็นองค์การภาครฐั เอกชน ท้องถิ่นองค์การไม่
แสวงหาก าไร ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชน ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็หลกัคดิทีส่ าคญัตามทฤษฎี
การบรหิารตามสถานการณ์ทีเ่ชื่อว่าไม่มทีฤษฏหีรอืวธิกีารบรหิารวธิใีดจะสามารถน าไปใชไ้ดทุ้ก
สถานการณ์ ดงันัน้ จงึสรุปได้ว่าขอ้เสนอตวัแบบการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัด้วยการ
บริหารแบบเครือข่ายของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นการบริหารจดัการที่มีขอบเขต
ครอบคลุมทัง้ Public-Private-People-NonProfit-Professional-Political Parties ซึง่สามารถสรุปตวั
แบบการบรหิารแบบเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัอยธุยาเป็นดงัภาพที ่5.2  

 

 
 
ภาพท่ี 5.2  ตวัแบบการขบัเคลื่อนการบรหิารแบบเครอืขา่ยในการจดัการอุทกพบิตัภิยัของ 
               จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
   

จากการศึกษาการบริหารเครือข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยโดยใช้
กรณศีกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยาดงักล่าวน ามาซึง่ขอ้เสนอแนะการวจิยั 2 ส่วนประกอบดว้ย
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและการปฏบิตั ิและขอ้เสนอแนะในการวจิยั ดงันี้ 

  
5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบติัในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

5.3.1.1  ผลการศึกษาสถานะ ปญัหาและอุปสรรค และพฒันาขอ้เสนอตวัแบบ 
ประกอบกบัเงื่อนไขสนับสนุน และอุปสรรคในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัที่สอดคลอ้ง
กบับรบิทของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการสะทอ้นขอ้เทจ็จรงิของการ
จดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัขิองจงัหวดัซึ่งจะสรา้งความตระหนักให้แก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งหนัมาให้
ความส าคญั และน าไปสู่การน าขอ้เสนอตวัแบบไปสู่ผู้บรหิารระดบัสูงของจงัหวดัเพื่อพจิารณา
เป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับ
โครงสร้างองค์กรปฎิบตัิ และระบบการท างานของหน่วยงานภาคเีครอืข่าย รวมถึงการสร้าง
กระบวนการมสี่วนร่วมของหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคม รวมถึงผู้ที่เคยมี
บทบาทเมื่อครัง้อุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ได้เขา้มาช่วยสนับสนุนจดัท าแผน และระเบยีบวธิกีาร
ปฏบิตังิานอย่างแท้จรงิ ตลอดจนใหค้วามส าคญักบัการฝึกซ้อมแผนและป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัอนัเกดิจากอุทกภยัอยา่งสม ่าเสมอ และจรงิจงั เพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป  

5.3.1.2  ข้อเสนอตัวแบบในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยัของจงัหวดั
พระนครศรอียธุยาทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัจะเป็นต้นแบบ และกระตุ้นใหเ้กดิการเหน็ความส าคญั
ในการก าหนดนโยบายเพื่อปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพในการจดัการภาวะฉุกเฉินของ
จงัหวดัอื่นโดยค านึงถงึบรบิทของแต่ละจงัหวดั ขณะเดยีวกนักเ็ป็นต้นแบบในการศกึษาเพื่อการ
ประยกุตใ์ชก้บัสาธารณภยัประเภทอื่นดว้ย 

5.3.1.3  ผลการศึกษาจะเป็นสิ่งกระตุ้นเตือน และสร้างความตระหนักให้แก่
ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการ
จดัการอุทกพบิตัภิยัของจงัหวดัในการรเิริม่ ก าหนดแนวทาง มาตรการการปฏบิตัใินการส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิตามข้อเสนอตัวแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทการมสี่วนรว่มของภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาสงัคม รวมทัง้ใหค้วามส าคญั ตลอดจน
ก าหนดแนวทางในการพฒันาทกัษะและสมรรถนะของบุคลากรในสงักดัให้มทีกัษะในการเป็นผู้
บรูณาการเครอืขา่ยต่อไป 

5.3.1.4  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะหน่วยงานในระดบันโยบาย
ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัควรส่งเสรมิแนวทางการบรหิารแบบเครอืข่ายมาช่วย
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกภยัในจงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งดา้นอุทกภยั โดย
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ก าหนดให้เป็นนโยบายเน้นหนักของกรม รวมทัง้ควรจดัให้มเีวทกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนั
ระหว่างจงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งอุทกภยั เพื่อสรา้งใหเ้กดิเครอืขา่ยเรยีนรูด้า้นการจดัการอุทกภยัอนั
จะน าไปสู่นวตักรรมในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา ตลอดจนแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพ
การจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัต่อไป 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจยั  

5.3.2.1 วธิกีารศกึษาวจิยั (Research Medthod) ครัง้นี้มขีอ้จ ากดัในการอนุมาน
ไปสู่ขอ้สรปุทัว่ไปเนื่องจากเป็นการศกึษาวจิยักรณีศกึษาเพยีงจงัหวดัเดยีว ส่งผลให้ผลทีไ่ดจ้าก
การศกึษาจงึตัง้อยู่บนบรบิทของจงัหวดัพระนครศรอยุธยาเป็นส าคญั ดงันัน้ เพื่อให้งานวจิยัมี
ความสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรใช้วธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบกรณีศกึษา
หลายจงัหวดั เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุม และน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวทางหรอื
ขอ้เสนอตวัแบบทีส่ามารถใชไ้ดทุ้กจงัหวดั 

5.3.2.2  ขอบเขตสาระส าคญัของการศกึษาวจิยัในเรื่องสถานะของเครอืข่ายการ
จดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัยให้ความส าคัญกับรูปแบบ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยหลกัเป็นส าคญัอย่างไรกต็าม ในการจดัการอุทกพบิตัภิยัมี
หน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้งมากมาย ดงันัน้ เพื่อให้การศึกษาวจิยัมคีวามสมบูรณ์มาก
ยิง่ขึน้จงึควรพจิารณาศกึษาเพิม่เตมิในแง่มุมของการระบุหน่วยงาน และบทบาทหน้าทีเ่ป็นภาคี
เครอืขา่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งรว่มดว้ย  

5.3.2.3  เนื่องจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ตัง้อยูบ่นแนวทางการศกึษาเครอืข่ายแนว
ทางการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Management Network) เป็นแกนหลกัในการศกึษา ซึง่
สะทอ้นมุมมองในการตอบค าถามโครงสรา้งเครอืข่ายมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลของการใหบ้รกิาร
สาธารณะอยา่งไร และการกระท าของผูบ้รหิารเครอืขา่ยส่งผลต่อเครอืข่ายและผลการท างานของ
เครอืข่ายอย่างไร รวมถงึคุณลกัษณะโครงสรา้งองค์กรแบบใดที่น าไปสู่ผลการท างานที่ประสบ
ผลส าเรจ็ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารศกึษาวจิยัการบรหิารเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิ
ภยัมคีวามสมบูรณ์จงึควรศึกษาประเด็นการประเมนิประสิทธิผลในการขบัเคลื่อนเครอืข่าย
เนื่องจากเครอืข่ายการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัเป็นเครอืข่ายทีม่คีวามซบัซอ้น และเกดิ
จากความรว่มมอืของหลายหน่วยงาน      

5.3.2.4  เนื่องจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาวจิยัแบบยอ้นหลงั (Case 
Control) หรอืทีเ่รยีกว่า Retrospective Study ซึง่มขีอ้จ ากดัเกี่ยวกบัหว้งเวลาในการศกึษากล่าวคอื 
เป็นการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นระยะเวลานาน ดงันัน้ วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ให้
ขอ้มลูส าคญัดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสนทนากลุ่ม อาจมคีวามคลาดเคลื่อนของขอ้มูล
ทีม่าจากความทรงจ าที่มรีะยะเวลายาวนาน (Recall Bias) ดงันัน้ การตรวจสอบความถูกต้อง
ของขอ้มลูดว้ยการ Cross Check ของผูว้จิยัในรูปแบบต่างๆ จงึถอืว่ามคีวามส าคญัยิง่และมี
ความจ าเป็นในการศกึษา        
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2533 50 6,652,227,121 126    172,023,839  154     1,490,272,324            92,170,601  
2534 43 4,562,305,420 43       75,850,000  78   2,127,628,714         262,170,159  
2535 16 5,240,583,940 90  193,060,000  103 1,094,208,580       176,180,163  
2536 47 2,181,606,542 19   204,434,000  270   1,751,333,447       198,760,140  
2537 46 5,058,883,356 8 120,275,946  99  711,230,669      98,762,160  
2538 442 6,123,517,926 14  100,414,000  79  3,038,947,698       177,620,420  
2539 158  7,160,677,015  73   335,905,253  105   2,528,397,201        289,164,000  
2540 98 3,824,223,866  48  518,639,692  217  2,340,959,730       249,160,170  
2541 8   1,706,035,444  90  371,437,070  29  2,347,612,040       69,170,111  
2542 53  1,381,638,279  38    192,215,567  27  544,513,352       1,520,500,651  
2543 120  10,032,935,112  9 271,476,754  46 1,250,650,000  0   308,458,160   641,712,873  
2544 244  3,666,285,247  6  501,018,658  15  1,529,280,439  1  17,168,200    71,962,973  
2545 216  13,385,316,549  18  213,337,876  24 805,814,780  1     508,781,944  
2546 44  2,050,262,243  74  457,429,782  56 565,540,698  0      174,329,410  
2547 28  850,659,584  73  398,416,887  31 487,023,694  0     190,668,884  
2548 75  5,982,283,276  13 148,871,750  48 931,915,005  0    7,565,861,139  
2549 446 9,627,418,620  29   92,244,108  37    1,083,845,622  0    495,275,738  
2550 36  1,687,865,982  10  234,547,154  45  875,791,793  0     198,304,732  
2551 113 7,601,796,302  15 227,549,741  30  1,424,889,050  0     103,900,841  
2552 53    5,252,613,976  24    207,373,975  83  817,334,839  0     108,346,716  
2553 266 16,338,772,341  30  198,845,310  29    1,283,787,066  0      1,415,223,466  
2554  1,026     23,839,219,356  40   109,108,824  42  2,776,511,424  0      131,864,730  
2555   12   649,146,024                

รวมทัง้ส้ิน 4,242   156,595,868,786  912   5,358,532,239   1,710    32,478,940,002  2  325,626,360  -  14,861,858,723  

 

แหล่งท่ีมา:  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2555. 



ภาคผนวก ข 
สถิติสถานการณ์อทุกภยัประเทศไทยตัง้แต่  

ปี พ.ศ. 2532-2554 (รอบ 23 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถิติสถานการณ์อทุกภยัประเทศไทยตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2532 - 2554 (รอบ 23 ปี) 

 
พ.ศ. 

 
จ านวน 
ครัง้ 

พืน้ท่ีประสบภยั 
(จงัหวดั*) 

สญูเสียและความเสียหาย  

เงินทดรองราชการ 
ชีวิต มลูค่าความเสียหาย** 

2532 9 52       602   11,739,595,265   ไมม่ขีอ้มลู  

2533 12 58        50        6,652,227,121   ไมม่ขีอ้มลู  
2534 14 66        43   4,562,305,420   ไมม่ขีอ้มลู  
2535 10 66        16  5,240,583,940   ไมม่ขีอ้มลู  

2536 9 42        47   2,181,606,542   ไมม่ขีอ้มลู  
2537 11 74        46    5,058,883,356   ไมม่ขีอ้มลู  
2538 8 73       442      6,123,517,926   ไมม่ขีอ้มลู  

2539 10 74       158     7,160,677,015   ไมม่ขีอ้มลู  
2540 7 64        98     3,824,223,866   ไมม่ขีอ้มลู  
2541 12 65          8     1,706,035,444   ไมม่ขีอ้มลู  

2542 9 69        53       1,381,638,279   ไมม่ขีอ้มลู  
2543 12 62       120    10,032,935,112   ไมม่ขีอ้มลู  
2544 14 60       244   3,666,285,247     26,384,253  
2545 5 72       216   13,385,316,549   472,827,669  
2546 17 66        44    2,050,262,243   853,860,799  
2547 12 59        28    850,659,584   1,063,265,356  
2548 12 63        75   5,982,283,276    1,111,404,929  
2549 6 58       446   9,627,418,620    3,346,597,800  
2550 13 54        36    1,687,865,982    4,289,736,260  
2551 6 65       113     7,601,796,302      5,471,365,273  
2552 5 64        53    5,252,613,976     4,452,673,764  
2553 7 74       266    16,338,772,341      1,628,458,367  
2554 4 74    1,026      23,839,219,356       8,178,776,091  
2555 6 43        12  649,146,024     1,905,270,707  

รวมทัง้ส้ิน 230      4,242                156,595,868,786    32,800,621,268  

 
หมายเหตุ:  *  จงัหวดัทีป่ระกาศเป็นพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิ
                ** มลูค่าความเสยีหายค านวณจากความเสยีหาย  2 ดา้น ประกอบดว้ย 

(1)  ดา้นทรพัยส์นิ (บา้นทัง้หลงัและบางส่วน อาคารพาณิชย ์โรงแรม/อพารท์เมนท ์
โรงงาน/โรงส ีบ่อปลา/กุง้ ปศุสตัว ์และพืน้ทีก่ารเกษตร 

(2)  ดา้นสิง่สาธารณประโยชน์ (ถนน ท านบ สะพาน ฝาย เหมอืง วดั โรงเรยีน 
สถานทีร่าชการ ท่อระบายน ้า ฯลฯ) 



ภาคผนวก ค   
แนวประเดน็การสมัภาษณ์  

(ส าหรบักลุ่มเป้าหมายระดบันโยบาย  
และส าหรบักลุ่มเป้าหมายระดบัปฏิบติั)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวประเดน็การสมัภาษณ์ 

(ส าหรบักลุ่มเป้าหมายระดบันโยบาย) 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์:  การบริหารแบบเครือข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอทุกพิบติัภยั  
ชื่อ – สกุลผูร้บัการสมัภาษณ์................................................................................................... 
วนั เดอืน ปี ทีส่มัภาษณ์..........................................................เวลา......................................... 
สถานที.่.................................................................................................................................. 
_______________________________________________________________________ 
สถานภาพทัว่ไปของผู้รบัการสมัภาษณ์ 
เพศ............................อายุ..................ปี  
อาชพี...........................................................ต าแหน่ง.............................................................  
สถานทีท่ างาน........................................................................................................................ 
_______________________________________________________________________ 
 
1.  ค าถามเกร่ินน า 

1.1  ท่านมคีวามเขา้ใจอย่างไรกบัค าว่า “เครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัิ” และ “การ
บรหิารเครอืขา่ยในการจดัการภยัพบิตั”ิ  

1.2  ท่านคดิว่าการบรหิารแบบเครอืขา่ยมอีงคป์ระกอบใดบา้ง 
1.3  ท่านคดิว่าเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัปิระกอบด้วยหน่วยงาน/องค์การใดบ้าง 

และในเหตุอุทกพบิตัิภยัเมื่อปี 2554 มหีน่วยงาน/องค์การเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัิ
แตกต่างจากเหตุอุทกภยัครัง้อื่นหรอืไม ่อยา่งไร 

1.4  ท่านคดิว่าหน่วยงาน/องคก์าร ของท่านมบีทบาทหน้าทีใ่นเครอืข่ายดงักล่าวหรอืไม ่
อยา่งไร 

 
2.  ค าถามเฉพาะ 

ในฐานะทีท่่านมบีทบาท/เขา้ไปมสี่วนร่วมในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัขอให้
ท่านแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเครอืขา่ยการจดัการภยัพบิตัใินประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

2.1  โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารเครอืขา่ย (Network Structure) 
1)  เมื่อพจิารณาภาพรวมโครงสร้างองค์การการบรหิารจดัการอุทกพบิตัิภยัที่มี

องค์การ หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง หน่วยงานของท่านอยู่ในส่วนใดของ
โครงสรา้ง มกีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืแผนอนืใดรองรบัหรอืไม่ มบีทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบใด 
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2)  โครงสรา้งการบรหิารจดัการมคีวามเชื่อมโยงกบัองค์การ/หน่วยงานเครอืข่าย
ในระดบัพืน้ทีห่รอืไม ่อยา่งไร 

3)  โครงสรา้งการบรหิารจดัการมคีวามเหมาะสมหรอืไมอ่ยา่งไร 
4)  องค์การ/หน่วยงานใดควรมบีทบาทหน้าที่บูรณาการบรหิารจดัการองค์การ

เครอืขา่ย เพราะเหตุใด 
5)  การควบคุมสัง่การ และการมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบให้หน่วยงาน

ต่างๆ ในการบรหิารจดัการเหตุการณ์เป็นอย่างไร และใครเป็นผู้ควบคุมสัง่การ มกีารสัง่การ
โดยตรงไปยงัพืน้ทีห่รอืไม ่อยา่งไร 

6)  ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้อนัเกดิจากโครงสรา้งองคก์ารในการจดัการ
เหตุการณ์คอือะไร 

7)  โครงสร้างองค์การ/หน่วยงานเครือข่ายในการบริหารจดัการเหตุการณ์ที่
เหมาะสมควรเป็นอยา่งไร และเงือ่นไขใดบา้งส่งเสรมิใหม้กีารจดัโครงสรา้งทีเ่หมาะสมดงักล่าว 

2.2  ยทุธศาสตรเ์ครอืข่าย (Network Strategy) 
1)  องค์การ/หน่วยงานเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยัมกีาร

ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานของเครอืข่ายเพื่อเ ป็นแนวทางในการท างานร่วมกนั
หรอืไม ่อยา่งไร 

2)  กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานของเครอืข่ายเป็น
อยา่งไร 

3)  ยุทธศาสตร์การท างานมีความชัดเจน และได้ร ับการสื่อสารให้ร ับทราบ
ครอบคลุมทุกองคก์ารเครอืขา่ยทัง้ในส่วนนโยบาย และระดบัปฏบิตัใินพืน้ทีห่รอืไมอ่ยา่งไร 

4)  ปญัหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้อนัเกิดจากการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ
เครอืขา่ยในการจดัการเหตุการณ์คอือะไร 

5)  ยุทธศาสตรท์ี่เหมาะสมในการจดัการเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยัควรเป็นอย่างไร 
และเงือ่นไขใดบา้งส่งเสรมิใหม้กีารก าหนดยทุธศาสตรข์ององคก์ารเครอืขา่ยทีเ่หมาะสมดงักล่าว 

2.3  ระบบการท างานของเครอืข่าย (Network System) 
1)  องค์การเครอืข่ายมแีนวทางในการตดิต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกนั

อยา่งไร และโดยวธิใีด 
2)  มกีารแลกเปลี่ยน/แบ่งปนัขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนัหรอืไม่ เรื่องอะไร และโดย

วธิกีารใด  
3)  มกีารแลกเปลี่ยน และสนับสนุนทรพัยากรในการปฏบิตังิานให้แก่กนัหรอืไม ่

อะไร มกีฎหมาย ขอ้ก าหนดหรอืระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการแลกเปลีย่นสนับสนุนทรพัยากรระหว่าง
กนัก าหนดไวด้ว้ยหรอืไม ่อยา่งไร  
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4)  การบรหิารงบประมาณในการด าเนินการขององค์การเครอืข่ายเพื่อการจดัการ
อุทกพบิตัภิยัเป็นอยา่งไร (รวมศูนย ์หรอืกระจายอ านาจ)  

5)  มีการก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้
งบประมาณขององค์การเครอืข่ายเพื่อการจดัการอุทกพิบัติภยัในภาพรวม และระดับพื้นที่
หรอืไม ่ 

6)  มปีญัหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสื่อสาร ประสานงาน การบรหิารข้อมูลและ
ทรพัยากร การบรหิารงบประมาณ รวมทัง้การตดิตามผลการด าเนินงาน หรอืปญัหาอุปสรรคอื่น
ใด หรอืไมอ่ยา่งไร 

7)  ระบบการท างานรว่มกนัขององคก์ารเครอืขา่ยทีเ่หมาะสมควรเป็นอย่างไร และ
อะไรเป็นเงือ่นไขแห่งความส าเรจ็และอุปสรรคของระบบการท างานขององคก์ารเครอืข่ายร่วมกนั
ดงักล่าว 

2.4  รปูแบบการบรหิารจดัการเครอืขา่ยของผูบ้รหิารเครอืขา่ย (Network Integrator 
Managerial Style) 
1)  หน่วยงาน/องคก์ารหลกัซึง่ท าหน้าทีบ่รูณาการหน่วยงานเครอืข่ายมบีทบาทใน

การประสานบูรณาการองค์การต่างๆ เพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานของเครอืข่ายในภาพรวม
อยา่งไร 

2)  หน่วยงาน/องค์การหลักซึ่งท าหน้าที่บูรณาการหน่วยงานเครือข่ายให้
ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของสมาชกิของเครอืข่ายในขบัเคลื่อนการด าเนินงาน/กจิกรรมใน
ภาพรวมหรอืไม ่อยา่งไร 

3)  หน่วยงาน/องค์การหลกัซึ่งท าหน้าที่บูรณาการหน่วยงานเครอืข่ายมวีธิกีาร
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกของเครือข่ายในขบัเคลื่อนการด าเนินงาน/
กจิกรรมในภาพรวมหรอืไม ่อยา่งไร 

4)  เมื่อการขบัเคลื่อนการท างานของเครอืข่ายประสบปญัหาผู้บรหิารเครอืข่ายมี
แนวทางในการบรหิารจดัการเพื่อแกไ้ขปญัหาอยา่งไร 

5)  ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจดัการสมาชกิในเครอืข่ายคอือะไร และมี
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาอุปสรรคดงักล่าวอยา่งไร 

6)  รูปแบบการบรหิารจดัการเครอืข่ายของหน่วยงาน/องค์การหลกัซึ่งท าหน้าที่
บรูณาการหน่วยงานเครอืขา่ยควรมบีทบาทภาวะผูน้ าในการสัง่การ ควบคุม และจงูใจใหส้มาชกิ
ในเครอืขา่ยใหข้บัเคลื่อนการด าเนินงานในภาพรวมอย่างไร และมปีจัจยัใดทีเ่ป็นเงื่อนไขส่งเสรมิ
ใหเ้กดิรปูแบบการบรหิารเช่นน้ี 

2.5  การคดัเลอืกและบรหิารสมาชกิของเครอืขา่ย (Network Member Management and 
Selection)  
1)  ท่านคดิว่าองคก์าร/หน่วยงานเครอืข่ายทีเ่กี่ยวขอ้งและมบีทบาทในการบรหิาร

จดัการอุทกพบิตัภิยัมคีวามครอบคลุม และครบถ้วนหรอืไม่ หรอืมอีงค์การ/หน่วยงานใดที่ควร
รวมเขา้ไวใ้นเครอืขา่ย เพราะเหตุใด/ควรมบีทบาทใด 
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2)  อะไรคอืมลูเหตุจงูใจทีท่ าใหอ้งคก์าร/หน่วยงาน เขา้ร่วมเครอืข่ายในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยั 

3)  มคีวามจ าเป็นที่ต้องพฒันาบุคลากรในองค์การ/หน่วยงานเครอืข่ายร่วมกัน
หรอืไม ่หากจ าเป็นควรพฒันาในเรือ่งใด อยา่งไรและโดยวธิใีด 

4)  ปญัหาและอุปสรรคส าคญัในการพจิารณาคดัเลอืก จงูใจองคก์าร/หน่วยงานให้
เขา้รว่มท างานในเครอืขา่ยคอือะไร  

5)  สมาชกิของเครอืข่ายทีเ่หมาะสมควรเป็นอย่างไร มวีธิกีารใดทีจ่ะสามารถจงูใจ
ใหห้น่วยงาน/องคก์รนัน้ๆเขา้ร่วมในเครอืข่าย และเงื่อนไขใดเป็นตวัก าหนดความส าเรจ็ในการ
จงูใจใหอ้งคก์าร/หน่วยงานเขา้มารว่มเครอืขา่ย 

2.6  ทกัษะและสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารเครอืข่าย (Network Skills and 
Competencies) 
1)  ขดีความสามารถซึ่งเป็นทกัษะและสมรรถนะหลกัในการจดัการภาวะฉุกเฉิน

อุทกพิบัติภัยขององค์การ/หน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานหลักซึ่งท าหน้าที่บูรณาการ
หน่วยงานสมาชกิของเครอืข่ายทีม่อียู่ในปจัจุบนัเป็นอย่างไร มคีวามเหมาะสมสามารถน ามาใช้
ในการขบัเคลื่อนการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัหรอืไม ่อยา่งไร   

2)  มปีญัหาอุปสรรคที่เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะและสมรรถนะหลกัของผู้บรหิารเครอืข่าย
ในการขบัเคลื่อนการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัหรอืไม ่อยา่งไร 

3)  ทกัษะและสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารเครอืขา่ยในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทก
พบิตัิภยัที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร และแนวทางในการพฒันาทกัษะและสมรรถนะหลกันัน้
สามารถด าเนินการไดโ้ดยวธิกีารใดบา้ง 

4) เงื่อนไขส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะหลักขององค์การ
ผูบ้รหิารเครอืขา่ยในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัใหป้ระสบความส าเรจ็ 

2.7  ค่านิยม/วฒัธรรมรว่มของเครอืขา่ย (Network Shared Value and Culture) 
1)  องค์การ/หน่วยงานเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยัมกีาร

ก าหนดค่านิยม บรรทดัฐานในการด าเนินงานรว่มกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
2)  ค่านิยม บรรทดัฐานในการท างานของเครอืข่ายมผีลต่อการด าเนินงานร่วมกนั

ของเครอืขา่ยอยา่งไรบา้ง  
3)  ค่านิยม บรรทดัฐานในการท างานขององค์การ/หน่วยงานของท่านแตกต่าง

จากค่านิยม บรรทดัฐานในการท างานของเครอืขา่ยหรอืไม ่อยา่งไร  
4)  ปญัหาและอุปสรรคอนัเกิดจากค่านิยม บรรทดัฐานในการท างานของแต่ละ

องคก์ารในเครอืขา่ยมอีะไรบา้ง  
5)  ค่านิยมและบรรทดัฐานของเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัิภยัที่

เหมาะสมเป็นอย่างไร และมเีงื่อนไขและแนวทางใดในการพฒันาค่านิยมและบรรทดัฐานนัน้ให้ก่อ
เกดิขึน้ในเครอืขา่ย 
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2.8  การสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจอยา่งจรงิใจภายในเครอืขา่ย (Building Sincere Trust)  
1)  ในกรณีการประสานการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นทางการในการด าเนินงานร่วมกนั

ขององค์การภายในเครอืข่าย ท่านคดิว่าองค์การเครอืข่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมมอืผลกัดนัการ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานใหเ้กดิขึน้ไดห้รอืไม ่เพราะเหตุใด 

2)  ท่านคดิว่าหวัใจของการท างานรว่มกนัเป็นทมีขององคก์าร/หน่วยงานเครอืข่าย
คอือะไร และเพราะเหตุใด  

3)  หน่วยงานภายในเครอืข่ายการจดัการอุทกพบิตัิภยัมกีารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขา่วสาร ผลการด าเนินงาน และทรพัยากรอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาหรอืไม่ อยา่งไร 

2.9  ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) 
1)  มผีู้มสี่วนได้เสยีใดบ้างที่มผีลกระทบต่อองค์ประกอบส าคญัในการขบัเคลื่อน

การด าเนินงานของเครอืขา่ย 8 ประการดงักล่าว และส่งผลกระทบในแงม่มุใด 
2)  เครอืขา่ยมแีนวทางการบรหิารจดัการผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งไร 

2.10  ล าดบัเหตุการณ์ภยัพบิตัติามวงจรภยัพบิตั ิ(Sequences)  
ห้วงระยะเวลาในการเกดิภยัมผีลต่อองค์ประกอบในการการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน

ของเครอืข่าย (โครงสรา้ง,ยุทธศาสตร,์ระบบการท างาน, รปูแบบการบรหิารจดัการ, การบรหิาร
และคดัเลอืกสมาชกิของเครอืข่าย, ทกัษะและสมรรถนะหลกั รวมทัง้ค่านิยมและวฒันธรรมร่วม
ของเครอืขา่ย) หรอืไม ่อยา่งไร 

 
3.  บทสรปุ 

ท่านเหน็ว่าการบรหิารจดัการเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัมิผีลต่อประสทิธผิลในการ

จดัการอุทกพบิตัภิยัหรอืไม่ และมปีจัจยัใดบา้งทีส่่งเสรมิการขบัเคลื่อนเครอืข่ายการจดัการอุทก

พบิตัภิยัเพื่อก่อใหเ้กดิผลในการจดัการภยัพบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

 

--------------------------------------- 
 



 
แนวประเดน็การสมัภาษณ์ 

(ส าหรบักลุ่มเป้าหมายระดบัปฏิบติั) 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์:  การบริหารแบบเครือข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอทุกพิบติัภยั  
ชื่อ – สกุลผูร้บัการสมัภาษณ์................................................................................................... 
วนั เดอืน ปี ทีส่มัภาษณ์..........................................................เวลา......................................... 
สถานที.่.................................................................................................................................. 
_______________________________________________________________________ 
สถานภาพทัว่ไปของผู้รบัการสมัภาษณ์ 
เพศ............................อายุ..................ปี  
อาชพี...........................................................ต าแหน่ง.............................................................  
สถานทีท่ างาน........................................................................................................................ 
_______________________________________________________________________ 
 
1.  ค าถามเกร่ินน า 

1.1  ท่านมคีวามเขา้ใจอย่างไรกบัค าว่า “เครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัิ” และ “การ
บรหิารเครอืขา่ยในการจดัการภยัพบิตั”ิ  

1.2  ท่านคดิว่าการบรหิารแบบเครอืขา่ยมอีงคป์ระกอบใดบา้ง 
1.3 ท่านคดิว่าเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัใินระดบัพืน้ทีข่องจงัหวดัท่านประกอบดว้ย

หน่วยงาน/องคก์ารใดบา้ง และในเหตุอุทกพบิตัภิยัเมือ่ปี 2554 มหีน่วยงาน/องคก์ารเครอืข่ายใน
การจดัการภยัพบิตัแิตกต่างจากเหตุอุทกภยัครัง้อื่นหรอืไม ่อยา่งไร 

1.4  ท่านคดิว่าหน่วยงาน/องคก์าร ของท่านมบีทบาทหน้าทีใ่นเครอืข่ายดงักล่าวหรอืไม ่
อยา่งไร 

 
2.  ค าถามเฉพาะ 

ในฐานะทีท่่านมบีทบาท/เขา้ไปมสี่วนร่วมในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัขอให้
ท่านแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเครอืขา่ยการจดัการภยัพบิตัใินประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

2.1  โครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์ารเครอืขา่ย (Network Structure) 
1)  เมื่อพจิารณาภาพรวมโครงสร้างองค์การการบรหิารจดัการอุทกพบิตัิภยัที่มี

องค์การ หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง หน่วยงานของท่านอยู่ในส่วนใดของ
โครงสรา้ง มกีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืแผนอื่นใดรองรบัหรอืไม่ มบีทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบใด 
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2)  โครงสรา้งการบรหิารจดัการมคีวามเชื่อมโยงกบัองค์การ/หน่วยงานเครอืข่าย
ในระดบันโยบาย หรอืไม่อยา่งไร 

3)  โครงสรา้งการบรหิารจดัการมคีวามเหมาะสมหรอืไมอ่ยา่งไร 
4)  องค์การ/หน่วยงานใดควรมบีทบาทหน้าที่บูรณาการบรหิารจดัการองค์การ

เครอืขา่ยในระดบัพืน้ที ่เพราะเหตุใด 
5)  การควบคุมสัง่การ และการมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบให้หน่วยงาน

ต่างๆ ในการบรหิารจดัการเหตุการณ์ในพืน้ทีเ่ป็นอยา่งไร และใครเป็นผูค้วบคุมสัง่การ 
6)  การรายงานผลการด าเนินการขององคก์าร/หน่วยงานเครอืข่ายในพืน้ที่มกีาร

รายงานไปยงัส่วนใดบา้ง และหน่วยงานใดบา้ง 
7)  ปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอันเกิดจากโครงสร้างองค์การในการจดัการ

เหตุการณ์ในพืน้ทีค่อือะไร 
8)  โครงสร้างองค์การ/หน่วยงานเครือข่ายในการบริหารจดัการเหตุการณ์ที่

เหมาะสมส าหรบัพื้นที่ควรเป็นอย่างไร และเงื่อนไขใดบ้างส่งเสริมให้มกีารจดัโครงสร้างที่
เหมาะสมดงักล่าว 

2.2  ยทุธศาสตรเ์ครอืข่าย (Network Strategy) 
1)  องค์การ/หน่วยงานเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบตัิภยัมกีาร

ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานของเครอืข่ายในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน
ร่วมกนัหรอืไม่ อย่างไร และยุทธศาสตรก์ารด าเนินการในพืน้ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาตรใ์นระดบั
นโยบายหรอืไม ่อยา่งไร 

2)  กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานของเครอืข่ายเป็น
อยา่งไร สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรร์ะดบันโยบาย หรอืไม ่อยา่งไร  

3)  ยุทธศาสตร์การท างานมีความชัดเจน และได้ร ับการสื่อสารให้ร ับทราบ
ครอบคลุมทุกองคก์ารเครอืขา่ยในพืน้ทีห่รอืไม ่อยา่งไร 

4)  ปญัหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้อนัเกิดจากการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ
เครอืขา่ยในการจดัการเหตุการณ์คอือะไร 

5)  ยุทธศาสตรท์ี่เหมาะสมในการจดัการเหตุการณ์อุทกพบิตัภิยัในพื้นที่ควรเป็น
อยา่งไร และเงือ่นไขใดบา้งส่งเสรมิใหม้กีารก าหนดยุทธศาสตรข์ององคก์ารเครอืข่ายทีเ่หมาะสม
ดงักล่าว 

2.3  ระบบการท างานของเครอืข่าย (Network System) 
1)  องค์การเครอืข่ายมแีนวทางในการตดิต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกนั 

และกบัเครอืขา่ยในระดบันโยบายหรอืไม ่อยา่งไร และโดยวธิใีด  
2)  มกีารแลกเปลีย่น/แบ่งปนัขอ้มลูขา่วสารระหว่างกนัในพืน้ที ่และเครอืข่ายระดบั

นโยบายหรอืไม ่เรือ่งอะไร และโดยวธิกีารใด  
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3)  มกีารแลกเปลี่ยน และสนับสนุนทรพัยากรในการปฏบิตังิานให้แก่กนัในพื้นที่
หรอืไม ่อะไร มกีฎหมาย ขอ้ก าหนดหรอืระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการแลกเปลีย่นสนับสนุนทรพัยากร
ระหว่างกนัก าหนดไวด้ว้ยหรอืไม ่อยา่งไร  

4)  การบรหิารงบประมาณในการด าเนินการขององค์การเครอืข่ายเพื่อการจดัการ
อุทกพบิตัภิยัในพืน้ทีเ่ป็นอยา่งไร (รวมศูนย ์หรอืกระจายอ านาจ) 

5)  มีการก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้
งบประมาณขององคก์ารเครอืขา่ยเพื่อการจดัการอุทกพบิตัภิยัในพืน้ทีห่รอืไม ่อยา่งไร  

6)  มปีญัหาและอุปสรรคเกี่ยวกบัการสื่อสาร ประสานงาน การบรหิารขอ้มูลและ
ทรพัยากร การบรหิารงบประมาณ รวมทัง้การตดิตามผลการด าเนินงาน หรอืปญัหาอุปสรรคอื่น
ใดในพืน้ที ่หรอืไมอ่ยา่งไร 

7)  ระบบการท างานร่วมกันขององค์การเครอืข่ายในพื้นที่ที่เหมาะสมควรเป็น
อย่างไร และอะไรเป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จและอุปสรรคของระบบการท างานขององค์การ
เครอืขา่ยรว่มกนัดงักล่าว 

2.4  รปูแบบการบรหิารจดัการเครอืขา่ย (Network Managerial Style) 
1)  หน่วยงาน/องค์การหลกัซึ่งท าหน้าที่บูรณาการหน่วยงานเครอืข่ายในพื้นที่มี

บทบาทในการประสานบูรณาการองค์การต่างๆ เพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานของเครอืข่ายใน
ภาพรวมอยา่งไร  

2)  หน่วยงาน/องค์การหลักซึ่งท าหน้าที่บูรณาการหน่วยงานเครือข่ายให้
ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของสมาชกิของเครอืข่ายในขบัเคลื่อนการด าเนินงาน/กจิกรรมใน
ภาพรวมของพืน้ทีห่รอืไม ่อยา่งไร 

3)  หน่วยงาน/องค์การหลกัซึ่งท าหน้าที่บูรณาการหน่วยงานเครอืข่ายมวีธิกีาร
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกของเครือข่ายในขบัเคลื่อนการด าเนินงาน/
กจิกรรมในภาพรวมของพืน้ทีห่รอืไม่ อยา่งไร 

4)  เมือ่การขบัเคลื่อนการด าเนินงานของเครอืขา่ยประสบปญัหาผูบ้รหิารเครอืข่าย
มแีนวทางในการบรหิารจดัการเพื่อแกไ้ขปญัหาอยา่งไร 

5)  ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจดัการสมาชกิในเครอืข่ายคอือะไร และมี
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาอุปสรรคดงักล่าวอยา่งไร 

6)  รูปแบบการบรหิารจดัการเครอืข่ายของหน่วยงาน/องค์การหลกัซึ่งท าหน้าที่
บรูณาการหน่วยงานเครอืขา่ยควรมบีทบาทภาวะผูน้ าในการสัง่การ ควบคุม และจงูใจใหส้มาชกิ
ในเครอืข่ายใหข้บัเคลื่อนการด าเนินงานในพืน้ทีอ่ย่างไร และมปีจัจยัใดทีเ่ป็นเงื่อนไขส่งเสรมิให้
เกดิรปูแบบการบรหิารเช่นน้ี 
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2.5  การบรหิารและคดัเลอืกสมาชกิของเครอืข่าย (Network Member Management and 
Selection)  
1)  ท่านคดิว่าองคก์าร/หน่วยงานเครอืข่ายทีเ่กี่ยวขอ้งและมบีทบาทในการบรหิาร

จดัการอุทกพบิตัภิยัในพืน้ทีม่คีวามครอบคลุม และครบถ้วนหรอืไม่ หรอืมอีงคก์าร/หน่วยงานใด
ทีค่วรรวมเขา้ไวใ้นเครอืขา่ยบา้ง เพราะเหตุใด/ควรมบีทบาทใด 

2)  อะไรคอืมลูเหตุจงูใจทีท่ าใหอ้งคก์าร/หน่วยงาน เขา้ร่วมเครอืข่ายในการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในพืน้ที ่ 

3)  มคีวามจ าเป็นที่ต้องพฒันาบุคลากรในองค์การ/หน่วยงานเครอืข่ายร่วมกัน
หรอืไม ่หากจ าเป็นควรพฒันาในเรือ่งใด อยา่งไรและโดยวธิใีด 

4)  ปญัหาและอุปสรรคส าคญัในการพจิารณาคดัเลอืก จงูใจองคก์าร/หน่วยงานให้
เขา้รว่มท างานในเครอืขา่ยคอือะไร  

5)  สมาชิกของเครอืข่ายในพื้นที่ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร มีวิธีการใดที่จะ
สามารถจูงใจให้หน่วยงาน/องค์การนัน้ๆเข้าร่วมในเครอืข่าย และเงื่อนไขใดเป็นตวัก าหนด
ความส าเรจ็ในการจงูใจใหอ้งคก์ร/หน่วยงานเขา้มารว่มเครอืขา่ย 

2.6  ทกัษะและสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารเครอืข่าย (Network Skills and 
Competencies) 

1)  ขดีความสามารถซึ่งเป็นทกัษะและสมรรถนะหลกัในการจดัการภาวะฉุกเฉิน
อุทกพบิตัภิยัขององคก์าร/หน่วยงานเครอืขา่ยในพืน้ที ่และหน่วยงานหลกัซึง่ท าหน้าทีบู่รณาการ
หน่วยงานสมาชกิของเครอืข่ายทีม่อียู่ในปจัจุบนัเป็นอย่างไร มคีวามเหมาะสมสามารถน ามาใช้
ในการขบัเคลื่อนการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัหรอืไม ่อยา่งไร   

2)  มปีญัหาอุปสรรคที่เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะและสมรรถนะหลกัของผู้บรหิารเครอืข่าย
ในการขบัเคลื่อนการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในพืน้ทีห่รอืไม ่อยา่งไร 

3)  ทกัษะและสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารเครอืขา่ยในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทก
พบิตัิภยัที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร และแนวทางในการพฒันาทกัษะและสมรรถนะหลกันัน้
สามารถด าเนินการไดโ้ดยวธิกีารใดบา้ง 

4)  เงื่อนไขส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะหลักขององค์การ
ผูบ้รหิารเครอืขา่ยในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัใหป้ระสบความส าเรจ็  

2.7 ค่านิยม/วฒัธรรมรว่มของเครอืขา่ย (Network Shared Value and Culture) 
1)  องคก์าร/หน่วยงานเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัในพืน้ทีม่ ี

การก าหนดค่านิยม บรรทดัฐานในการด าเนินงานรว่มกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
2)  ค่านิยม บรรทดัฐานในการท างานของเครอืข่ายมผีลต่อการด าเนินงานของ

เครอืขา่ยในพืน้ที ่หรอืไม่อยา่งไรบา้ง  
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3)  ค่านิยม บรรทดัฐานในการท างานขององค์การ/หน่วยงานของท่านแตกต่าง
จากค่านิยม บรรทดัฐานในการท างานของเครอืขา่ยหรอืไม ่อยา่งไร  

4)  ปญัหาและอุปสรรคอนัเกิดจากค่านิยม บรรทดัฐานในการท างานของแต่ละ
องคก์ารในเครอืขา่ยมอีะไรบา้ง  

5)  ค่านิยมและบรรทดัฐานของเครอืข่ายในการจดัการภาวะฉุกเฉินอุทกพบิตัภิยัที่
เหมาะสมเป็นอย่างไร และมเีงื่อนไขและแนวทางใดในการพฒันาค่านิยมและบรรทดัฐานนัน้ให้
ก่อเกดิขึน้ในเครอืขา่ยในพืน้ที ่

2.8  การสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจอยา่งจรงิใจภายในเครอืขา่ย (Building Sincere Trust) 
1)  ในกรณีการประสานการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นทางการในการด าเนินงานร่วมกนั

ขององค์กรภายในเครอืข่ายในพื้นที่ ท่านคดิว่าองค์การเครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้งจะร่วมมอืผลกัดนั
การขบัเคลื่อนการด าเนินงานใหเ้กดิขึน้ไดห้รอืไม ่เพราะเหตุใด  

2)  ท่านคดิว่าหวัใจของการท างานรว่มกนัเป็นทมีขององคก์าร/หน่วยงานเครอืข่าย
คอือะไร และเพราะเหตุใด  

3)  หน่วยงานภายในเครอืข่ายการจดัการอุทกพบิตัิภยัมกีารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขา่วสาร ผลการด าเนินงาน และทรพัยากรอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาหรอืไม ่อยา่งไร 

2.9  ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) 
1)  มผีู้มสี่วนได้เสยีใดบ้างที่มผีลกระทบต่อองค์ประกอบส าคญัในการขบัเคลื่อน

การด าเนินงานของเครอืขา่ยในพืน้ที ่8 ประการดงักล่าว และส่งผลกระทบในแงม่มุใด 
2)  เครอืขา่ยมกีารบรหิารจดัการผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งไร 

2.10  ล าดบัเหตุการณ์ภยัพบิตัติามวงจรภยัพบิตั ิ(Sequences) 
ห้วงระยะเวลาในการเกดิภยัมผีลต่อองค์ประกอบในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ

เครอืข่ายในพื้นที่ (โครงสร้าง,ยุทธศาสตร์,ระบบการท างาน, รูปแบบการบรหิารจดัการ, การ
บริหารและคัดเลือกสมาชิกของเครือข่าย, ทักษะและสมรรถนะหลัก รวมทัง้คานิยมและ
วฒันธรรมรว่มของเครอืขา่ย) หรอืไมอ่ยา่งไร 

 
3.  บทสรปุ 

ท่านเหน็ว่าการบรหิารจดัการเครอืข่ายในการจดัการภยัพบิตัมิผีลต่อประสทิธผิลในการ

จดัการอุทกพบิตัิภยัในพื้นที่หรอืไม่ และมปีจัจยัใดบ้างที่ส่งเสรมิการขบัเคลื่อนเครอืข่ายการ

จดัการอุทกพบิตัภิยัเพื่อก่อใหเ้กดิผลในการจดัการภยัพบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ 
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