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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพบริบทของชุมชนบริเวณต าบลกรุงชิงหลังจากเกิดภัยพิบัติชุมชนและ

บทบาทผู้น าชุมชนกับการจัดการแผนจัดการภัยพิบัติชุมชน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 22 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพบริบทของชุมชนบริเวณต าบลกรุงชิงหลังจากเกิดภัยพิบัติชุมชน พบว่า พ้ืนที่ต าบลกรุงชิง
มีดินสไลด์ลงมาทับบ้านเรือนพังเสียหาย พ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหายหลายหมื่นไร่ เกิดบุคคลสูญหาย และเสียชีวิต สะพานถูก
ตัดขาด ท าให้ขาดการติดต่อจากพ้ืนที่ภายนอก เกิดการขาดแคลนอาหาร ไฟฟ้าดับ สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การได้ 
หลังจากการเกิดภัยพิบัติ  จึงท าให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นและปรับตัวต้ังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
ปัจจัยที่เป็นตัวจักรส าคัญในการจัดการกับภัยพิบัติในครั้งน้ีคือผู้น าชุมชน ซึ่งเห็นความส าคัญในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
อย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงน ามาสู่การรวมกลุ่มกันเพ่ือถอดบทเรียนและหาแนวทางร่วมกันในการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 2) บทบาทผู้น าชุมชนกับการจัดการแผนจัดการภัยพิบัติชุมชน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มี 3 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมรับมือก่อนเกิดภัยพิบัติ บทบาทผู้น าชุมชนยังไม่ชัดเจนมากนัก มีเพียงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนประสานงานในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 2) ระยะเผชิญหน้า ผู้น าชุมชนเข้ามามีร่วม
ในการเป็นคณะท างาน การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ระยะฟ้ืนฟูชุมชน ผู้น าชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการจัดท าแผนฟ้ืนฟู สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์
ไม่ให้ปลูกพืชเชิงเด่ียว ไม่ตัดไม้ท าลายป่า และจัดท าโครงการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังมีการถอดบทเรียน
เพ่ือหาแนวทางป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในครั้งต่อไป 
ค าส าคัญ: บทบาท, ผู้น าชุมชน, การจัดการภัยพิบัติ 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study the context of the community in Krung Ching Sub-district 
after the community disaster and community leaders' roles and the management of the community disaster 
management plan, Krung Ching Sub-District, Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province. Qualitative 
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Research Data was collected from 22 primary informants using a selective approach.  The tools used to 
collect data were group discussion, In-depth interview And non-participant observation.  Analyze data by 
content analysis. 

The results of the research were as follows: 1) The context of the community in Krung Ching Sub-
district, after the community disaster, found that the area of Krung Ching Subdistrict had sloping soil over 
the damaged houses.  Agricultural area damaged several thousand rai.  A person lost and died bridge was 
cut off. Lack of contact from the outside. Food shortages, power outages, telephone signals cannot be used 
after a disaster.  The villagers learned to understand the nature of the incident and adjust to the incident. 
The key drivers in disasters are community leaders.  It is important to live in harmony with each other.  It 
brings together groups to remove lessons and find common ground in disaster management. 2) The role of 
community leaders and community disaster management plan in Krung Ching Sub -  district, Nopphitam 
District, Nakhon Si Thammarat Province were divided into 3 phases : 1) pre - disaster preparedness The role 
of community leaders is not clear.  Participation in planning, coordination, disaster management and other 
relevant government agencies.  2)  Community leaders joined in the working group.  Collaboration with 
relevant agencies.  3)  Community revitalization phase Community leaders play a role in the rehabilitation 
plan.  Raise awareness and understanding of living with nature.  Environmental conservation Campaign not 
to plant monoculture.  Not deforestation Provide career support programs.  There are also lessons to be 
learned to prevent and prepare for future disasters. 
Keyword: The community, Leaders Role, Disaster Management 
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1. บทน า 
อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในประเทศไทย พ.ศ. 2554 พ้ืนที่

ประสบภัยรวมกว่า 50 จังหวัด สร้างความเสียหายในทุก ๆ ด้านคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท มีประชาชน
ได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อพ้ืนที่ภาคใต้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง 

ในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2554 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของคนภาคใต้ในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะภัยพิบัติของต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เน่ืองมาจากต าบลกรุงชิงเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่บนเทือกเขาบรรทัด และในปัจจุบันแหล่ง
ต้นน้ าดังกล่าวอยู่ในสภาพที่เปราะบางมาก เน่ืองจากการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเน่ืองจากการเข้าไปประกอบอาชีพทั้งด้าน
การเกษตรและการอุตสาหกรรม และขาดการฟ้ืนฟูสภาพป่า เป็นต้น ดังน้ันเมื่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการมี
ปริมาณน้ าฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันเกินกว่าที่ธรรมชาติจะรองรับได้ จึงเกิดภาวะน้ าท่วมอย่างฉับพลัน เกิดความสูญเสีย 
ทั้งชีวติและทรัพย์สิน ประกอบกับต าบลกรุงชิงเคยเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติติดต่อกันหลายครั้ง และเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 
2554 เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนอย่างมหันต์ โดยประชาชน
ไม่ได้เตรียมการการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก หลังจาก
เกิดภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วประชาชนจึงเกิดการเรียนรู้และปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลโดยไมท่ าลายซึง่
กันและกัน อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือต้ังรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวจักรส าคัญในการจัดการ
กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งน้ี คือผู้น าชุมชน ซึ่งเห็นความส าคัญในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึง
น ามาสู่การรวมกลุ่มกันเพ่ือถอดบทเรียนและหาแนวทางร่วมกันในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดย การฟ้ืนฟูชุมชนจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน นอกจากน้ันผู้น าชุมชนมีซึ่งมีบทบาทส าคัญมากในการจัดการกับภัยพิบัติโดยการเข้า
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนโดยการวางแผนฟ้ืนฟูชุมชนและมีการถอด
บทเรียนเพ่ือหาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการจัดการกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในครั้ง
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพบริบทของชุมชนบริเวณต าบลกรุงชิงหลังจากเกิดภัยพิบัติชุมชน  
2.2 บทบาทผู้น าชุมชนกับการจัดการแผนจัดการภัยพิบัติชุมชน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ดังน้ี 
3.1 แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546, 602) ให้ความหมายว่า บทบาท หมายถึง การท าท่า
ตามบท การร าตามบท โดยปริยาย หมายความวา การท าตามหน้าที่ทึ่ได้ก าหนดไว้ เช่น บทบาทของบิดามารดาในการเลี้ยงลูก
บุตรธิดา บทบาทของครูในการสอนหนังสือ เป็นต้น 
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อัลพอร์ท (Allport อ้างถึงใน สุภา สกุลเงิน 2545, 15-16) ได้กล่าวถึงการแสดงบทบาทของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
เกี่ยวของต่อไปน้ี 

1) บทบาทที่สังคมคาดหวัง (role expectation) หมายถึง บทบาทที่สังคมคาดหวัง ให้บุคคลปฏิบัติตามความ
คาดหวังที่ก าหนดโดยสังคมและสลานภาพที่บุคคลน้ันครองอยู่ 

2) การรับรู้บทบาท (role conception) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ในบทบาทของ ตนเองว่าควรจะมีบทบาทอย่างไร 
และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได้ตามการรับรู้ เน้นซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความด้องการของบุคคล
น้ันเอง โดยที่การรับรู้ในบทบาทและความด้องการของบุคคลก็ขึ้นอยู่กับลักษณะฐานส่วนบุคคล ตลอดจน
เป้าหมายใน ชีวิตและค่านิยมของบุคคลที่สวมบทบาทน้ัน 

3) การยอมรับบทบาทของบุคคล (role acception) จะเกิดขึ้นเมื่อความสอดคล้อง ของบทบาทตามความคาดหวัง
ของสังคมและบทบาทที่ตนรับอยู่ การได้ยอมรับบทบาท เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเขาใจในบทบาทและการสื่อสาร
ระหว่างสังคมและบุคคลน้ัน ทั้งน้ี เพราะบุคคลจะไม่ไดยินดียอมรับบทบาทเสมอไป แม้ว่าจะได้รับการคัดเลือก
หรือถูกแรง ผลักดันจากสังคมให้รับต าแหน่งและมีบทบาทหนาที่ปฏิบัติตาม เพราะหากบทบาทที่ ได้รับน้ันท าให้
ได้รับผลเสียหายหรือเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถาขัดแยงกับความ ด้องการ หรือค่านิยมของบุคคลน้ัน ผู้
ครองต าแหน่งอยู่กลับพยายามหลีกเลี่ยงบทบาทน้ัน ไม่ยอมรับบทบาทน้ัน ๆ 

4) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (role performance) เป็นบทบาทของ เจ้าของสถานภาพที่แสดงออก
จริง (actual role) ซึ่งอาจเป็นการแสดงบทบาทตามที่สังคม คาดหวัง หรือเป็นการแสดงบทบาทตามการรับรู
และตามความคาดหวังของตนเอง การที่ บุคคลใดจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ดีเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับระดับ
การยอมรับบทบาท น้ัน ๆ ของบุคคลที่ได้ครองต าแหน่งน้ันอยู่เน่ืองจากความสอดคลองกับบทบาทตามความ 
คาดหวังของสังคมและการรับรูบทบาทของตนเอง 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, จ ารัส  ด้วงสุวรรณ และฐิติพงษ์  ธรรมานุสรณ์ (2522, 36-40) ได้กล่าวถึงลักษณะของบทบาท 
แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 

1) บทบาทตามความคาดหวัง (expected role) เป็นบทบาทที่ต้องแสดงตามความ คาดหวังของผู้อื่น เช่น บทบาท
ของนักเรียนตามความคาดหวังของครู 

2) บทบาทตามลักษณะการรบัรู้ (perceived role) เป็นบทบาทที่เจ้าของสถานภาพ รับรู้ว่าตนควรมีบทบาทอย่างไร 
3) บทบาทที่แสดงออกจริง (actual role) เป็นบทบาทที่เจ้าของสถานภาพได้แสดง ออกจริง ซึ่งอาจเป็นบทบาท

ตามที่สังคมคาดหวัง หรือเป็นบทบาทที่ตนเองคาดหวัง หรือ อาจจะไม่เป็นบทบาทตามที่สังคมคาดหวังและ
ตนเองคาดหวัง 

ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต (2550) ได้กล่าวถึง 11 บทบาทของผู้น าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้น าที่ดี สรุปพอสังเขปได้ ดังน้ี 
1) บทบาทการสร้างเครือข่าย (Networking) คือการพยายามเข้าสังคม เพ่ือจะได้พบปะกับบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูล 

และพยายามรักษามิตรภาพน้ันไว้อย่างต่อเน่ือง โดยการไปเยี่ยมเยียน พูดคุยทางโทรศัพท์ ให้ความร่วมมือในสิ่งที่
เขาร้องขอ ให้ความสนใจ เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ และกิจกรรมทางสังคมที่ส าคัญ 

2) บทบาทการให้การสนับสนุน (Supporting) คือการที่ผู้น าให้ความสนใจและความเป็นเพ่ือนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเพ่ือนร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ เห็นใจ และให้การสนับสนุนให้ผู้ที่มีความวิตกกังวลในการ
ปฏิบัติงาน ยินดีรับฟังการปรับทุกข์และปัญหาต่าง ๆ รู้ความสนใจของคนอื่น พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ 
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3) บทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน (Managing conflict and team building) คือ การกระตุ้น
และอ านวยความสะดวกในการหาหนทางในการแก้ไขความขัดแย้ง ผลักดันให้มีการสร้างทีมงานและความ
ร่วมมือ และสร้างความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันขององค์การและทีมงาน 

4) บทบาทการติดตาม (Monitoring) คือ บทบาทในการติดตามดูแลการด าเนินการและการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม ท าได้โดยการติดตามดูความก้าวหน้า และคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดูความส าเร็จหรือล้มเหลวใน
แต่ละโครงการ ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาส ารวจความต้องการและค่านิยมของลูกค้า ติดตามและ
วิเคราะห์ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมองค์การที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการและโอกาสต่าง ๆ  

5) บทบาทการให้ข้อมูล (Informing) โดยการบอกให้ทราบถึงข้อมูลและผลการตัดสินใจที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา จัดหาเอกสารทางวิชาการที่จ าเป็น ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการปฏิบัติการ และ
วิธีการที่จะเพ่ิมพูนภาพพจน์ หรือชื่อเสียงที่ดีขององค์การ 

6) บทบาทในการสร้างความชัดเจน (Clarifying) คือการที่ผู้น าต้องสร้างความชัดเจนในภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์
ของงานต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ให้ค าชี้แนะวิธีการท างานและความรับผิดชอบต่องานน้ัน เน้น
วัตถุประสงค์ของงาน ก าหนดเวลาในการท างานและความคาดหวังต่อผลงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่างชัดเจน 

7) บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ (Planning and organizating) คือบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการเป็นผู้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนระยะยาว และกลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์การต่อการเปลี่ยนแปล งของ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เสนอกิจกรรมทุกขั้นตอนของการด าเนินการของโครงการต่าง ๆ  จัดแบ่ง
ทรัพยากรตามล าดับความส าคัญของกิจกรรม หรือโครงการ ตัดสินวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในองค์การ 

8) บทบาทในการแก้ปัญหา (Problem solving) โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลของปัญหาต่องาน วิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือหาสาเหตุและทางเลือกในการแก้ปัญหา จัดการแก้ปัญหาและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น 

9) บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating) คือบทบาทในการที่จะต้องไตร่ถาม
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา กระตุ้นให้เสนอแนะวิธีการ
ปรับปรุง เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานที่ส าคัญและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 

10) บทบาทในการสร้างแรงจูงใจ (Motivating) โดยการใช้เทคนิคในการมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ค่านิยม อันท าให้คน
ปฏิบัติงานต้ังใจและทุ่มเทความสามารถในการท างานและยอมรับในวัตถุประสงค์ของงาน ชักจูงให้บุคคลต่าง ๆ 
ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ช่วยเหลือและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมทั้งการก าหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

11) บทบาทในการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล (Recognizing and rewarding) คือ การยกย่อง ประกาศเกียรติ
คุณให้ทราบกันทั่ว และมอบรางวัลส าหรับผลการปฏิบัติงานที่ ดีเยี่ยมความส าเร็จตามเป้าหมาย การท า
ผลประโยชน์พิเศษแก่องค์การ แสดงการยอมรับและซาบซึ้งในความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  

ในงานวิจัยชิ้นน้ีจะใช้เพียง 4 บทบาท คือ บทบาทในการสร้างเครือข่าย บทบาทในการสนับสนุน บทบาทในการ
วางแผนและจัดองค์การ และบทบาทในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นบทบาทของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลกรุงชิงที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา 
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3.2 แนวคิดเก่ียวกับผู้น าชุมชน 
แม็ค  ฟาร์แลนด์ (McFarland, 1979) ได้ให้ความหมายของผู้น า หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพล

ให้คนอื่นท างานในระดับต่างๆ ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
ดูบริน (Dubrin, 1998) กล่าวถึงผู้น า (Leader) ว่า เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดย

เป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือ
ผู้อื่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

3.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ 
ทวิดา กมลเวชช (2554: 78-79) กล่าวถึงกระบวนการการจัดการภัยพิบัติ มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
1) การด าเนินการก่อนเกิดภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจาก สาธารณภัย (mitigation and preparedness) 

เครื่องมือ : การให้ความรู้เรื่องภัยและการปฏิบติัตนด้วยการฝึก อบรมและสื่อชนิดต่าง ๆ  การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของแต่ละภัย และแต่ละพ้ืนที่ การจัดท าแบบจ าลองสถานการณ์ การจัดท า แผนที่อพยพ การระบุพ้ืนที่ปลอดภัย
และการจัดท าแผนการ จัดการหลบภัย การฝึกซ้อมรูปแบบต่าง ๆ ในการอพยพ การ เตือนภัย และการอพยพ
ก่อนการเกิดภัย  

2. การด าเนินการระหว่างเกิดภัย (Disaster and Emergency Response) เป็นการด าเนินการในสถานการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ โดย ระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย เครื่องมือ : การระบุหน่วยงานหลักและหน่วย
ประสานงาน การใช้ระบบการบัญชาการ การอพยพระหว่างสถานการณ์ การติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางต่าง ๆ 
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร การ จัดการจราจร การจัดทีมการให้ความช่วยเหลือ และการจัดการ ในพ้ืนที่หลบภัย  

3. การด าเนินการหลังจากภัยผ่านพ้นไป (Recovery and Rehabilitation) เป็นการฟ้ืนฟูกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
และของ รัฐ ให้กลับคืนภาวะปกติ เครื่องมือ : การฟ้ืนฟูบูรณะทางกายภาพและจิตใจ การติดตาม ประเมินความ
เสียหาย การจัดการเรื่องของบริจาค การวางแผน การฟ้ืนฟูและการประเมินความเสี่ยงต่อเน่ือง และการสร้าง 
ชุมชนสามารถฟ้ืนคืนจากภัย 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
4.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

4.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 22 คน  

4.1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ได้แก่  

1) ผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการ ได้แก่ ผู้น าที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 8 คน ประกอบด้วย 
1.1) ก านันต าบลกรุงชิง จ านวน 1 คน 
1.2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง จ านวน 1 คน 
1.3) ผู้ใหญ่บ้านต าบลกรุงชิง เฉพาะหมู่บ้านที่ประสบภัยพิบัติ จ านวน 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน รวม

จ านวน 2 คน 
1.4) ผู้บริหารโรงเรียนวัดโรงเหล็ก จ านวน 1 คน 
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1.5) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกรุงชิง จ านวน 1 คน 
1.6) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรุงชิง จ านวน 1 คน 
1.7) สมาชิกสภาต าบล จ านวน 1 คน 

2) ผู้น าชุมชนแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้น าที่ ได้รับการยกย่องนับถือจากคนในชุมชน จ าน วน 3 คน 
ประกอบด้วย 
2.1) เจ้าอาวาสวัดถ้ าเขาเหล็ก จ านวน 1 รูป 
2.1) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน 
2.3) ผู้น าองค์กรชุมชน จ านวน 1 คน 

3) ประชาชนในต าบลกรุงชิง หมู่บ้านละ 1 คน รวมจ านวน 11 คน 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  (In - depth Interview) แบบสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant Observation) 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม 
4.3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสังเกตการณ์ในประเด็นที่ก าหนด ณ ชุมชนต าบลกรุงชิง  

4.4 การตรวจสอบข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่  
4.4.1 ด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลว่ามีความถูกต้อง โดยแหล่งที่พิจารณาในการ

ตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล 
4.4.2 ด้านผู้วิจัย  เป็นการตรวจสอบข้อมูล จากการเก็บข้อมูลในภาคสนามทั้งจากผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย หลังจาก

เก็บข้อมูลแล้วมาบันทึกข้อมูลด้วยกัน 
4.4.3 ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายวิธี ทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยน าข้อมูลจากด้านเอกสารและข้อมูลจากภาคสนามมาเรียบเรียงและท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และน าเสนอแบบพรรณนาความ  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สภาพบริบทของชุมชนบริเวณต าบลกรุงชิง 

5.1.1 สภาพบริบทของชุมชนบริเวณต าบลกรุงชิงก่อนเกิดภัยพิบัติ ต าบลกรุงชิงเป็นส่วนหน่ึงของอ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่หุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า
ล าธารอยู่บนเทือกเขาบรรทัด เทือกเขานครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขานัน ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคน
ในพ้ืนที่และอ าเภอใกล้เคียง ในปัจจุบันต าบลกรุงชิงได้ถูกบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเน่ืองจากการขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร  
ด้วยเหตุของประชากรที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่ดินมีอยู่อย่างจ ากัด และการขาดการฟ้ืนฟูสภาพป่า ดังน้ันเมื่อสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงด้วยการมีปริมาณน้ าฝนที่ตกหนักติดต่อกันเกินกว่าธรรมชาติจะรองรับได้ จึงได้เกิดเหตุอุบัติภัยทางธรรมชาติอย่าง
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รุนแรงน าไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2554 ต าบลกรุงชิงได้เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่าง
รุนแรง มีปริมาณน้ าที่ไหลบ่ามาจากเทือกเขาหลวงจนพ้ืนที่ราบไม่สามารถรับน้ าได้ จึงเกิดภาวะน้ าท่วม สะพานถูกตัดขาดซึ่ง
สะพานน้ันเป็นสะพานสายหลักที่เชื่อมสู่ต าบลกรุงชิง จนเป็นเหตุให้ต าบลกรุงชิงถูกตัดขาดการติดต่อจากพ้ืนที่ภายนอก  
เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร ไฟฟ้าดับ สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การได้ ท าให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนไม่
สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เป็นระยะเวลาหลายวัน ซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งน้ี เป็นภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชั่วอายุคน
ของชาวต าบลกรุงชิง และไม่ได้มีการเตรียมการใด ๆ  ในการรับกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จึงน าไปสู่การสูญเสียอย่างมหันต์ เช่น  
ดินสไลด์ลงมาจากภูเขามาทับบ้านเรือนพังเสียหาย พ้ืนที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะสวนยางเสียหายหลายหมื่นไร่ มีต้นไม้ใหญ่
หักโค่น ล้มทับถนนหนทาง มีน้ าป่าไหลหลาก เกิดบุคคลสูญหาย และเสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลกรุงชิง กล่าว่า “พ้ืนที่ป่าในต าบลกรุงชิงถูกบุกรุกท าลายเพ่ือท าการเกษตร เน่ืองจากมีจ านวนประชากรเพ่ิมมาก
ขึ้นและมีที่ดินจ ากัด จนปี 2554 เกิดฝนตกหนัก มีน้ าป่าไหลมาจากเทือกเขาหลวง จึงเกิดน้ าท่วมชุมชน และสร้างความเสียหาย
อย่างรุนแรง ซึ่งเหตุการณ์แบบน้ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ชาวบ้านไม่ได้เตรียมการรองรับใดๆ จึงสร้างความเสียหายให้กับชุมชน
เป็นอย่างมาก” 

5.1.2 สภาพบริบทของชุมชนบริเวณต าบลกรุงชิงหลังจากการเกิดภัยพิบัติ จึงท าให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะเข้าใจ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นและปรับตัวต้ังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปัจจัยที่เป็นตัวจักรส าคัญในการจัดการกับภัยพิบัติในครั้งน้ีคือ
ผู้น าชุมชน ซึ่งเห็นความส าคัญในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงน ามาสู่การรวมกลุ่มกันเพ่ือถอด
บทเรียนและหาแนวทางร่วมกันในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยการฟ้ืนฟูชุมชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่าง
เร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูด้านจิตใจของชาวบ้านที่สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยการพบปะพูดคุย เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจอย่าง
สม่ าเสมอ และการฟ้ืนฟูด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่า รักษาแหล่งต้นน้ า จัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมือนเดิม 
และการฟ้ืนฟูด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทาง สะพาน เครื่องมือการติดต่อสื่อสารให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
นอกจากน้ันในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน แผนจัดการภัยพิบัติ
และแผนฟ้ืนฟู จากน้ันให้แต่ละชุมชนด าเนินการจัดท าแผนฟ้ืนฟูตามบริบทของชุมชนตนเอง โดยมีแกนน าชุมชนเป็นแกนน า
หลักในการประสานงานและบูรณาการในด าเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในการช่วยเหลือ การจัดกิจกรรม  
การจัดโครงการภายใต้แผนการด าเนินงานที่วางไว้น้ี เช่น การปลูกต้นไม้ การจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายการ
จัดการภัยพิบัติ เป็นต้น เพ่ือให้ชุมชนสามารถต้ังรับกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ และสามารถ เรียนรู้การอยู่กันกับ
ธรรมชาติ อีกทั้งยังน าไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความมั่นคง พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนในทุก ๆ มิติ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว
ของ เจ้าอาวาสวัดถ้ าเขาเหล็ก กล่าวว่า “หลังจากเกิดภัยพิบัติ ชาวบ้านเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล โดยการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือถอดบทเรียนหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน มีการฟ้ืนฟูชุมชนทั้งด้านจิตใจ และด้านทรัพย์สิน และรณรงค์ให้มีการ
ปลูกป่ารักษาแหล่งต้นน้ า” และยังสอดคล้องกับค ากล่าวของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง กล่าวว่า “แกนน าชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดท าแผนเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ เช่น การปลูกต้นไม้ จัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

5.2 บทบาทผู้น าชุมชนกับการจัดการแผนจัดการภัยพิบัติชุมชน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังน้ี 

5.2.1 ระยะเตรียมรับมือก่อนเกิดภัยพิบัติ บทบาทผู้น าชุมชนก่อนเกิดภัยพิบัติยังไม่ชัดเจนมากนัก เน่ืองจากต าบล 
กรุงชิงยังไม่เคยภัยพิบัติที่ร้ายแรงมาก่อนปี 2554 จึงไม่ได้มีการวางแผนเตรียมการรองรับแต่อย่างใด ซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ัน 
เป็นเพียงภาวะน้ าท่วมตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบกับคนในชุมชนไม่มากนัก สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยในอดีต
ผู้น าชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนประสานงานในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเฝ้าระวังภัย การวัดปริมาณน้ า สัญญาณแจ้งเตือนภัย หลังจากน้ันจึงน าไปประชาสัมพันธ์
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ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติชุมชนในต าบลกรุงชิง ผู้น าชุมชนของต าบลกรุงชิง ได้มีบทบาทการ
เตรียมรับมือแก่ภัยพิบัติด้านต่างๆ ดังน้ี 

1) บทบาทการสร้างเครือข่าย  ผู้น าชุมชนยังไม่ได้มีการสร้างเครือข่ายที่ชัดเจน เน่ืองจากยังไม่เคยเกิดเหตุ
ภัยพิบัติที่รุนแรงมาก่อน ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์จากข่าวสารและค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า
จะมีภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในชุมชน มีการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการเพ่ือแจ้งเตือนภัย การมีรถ
บริการ มีไซเรน มีวิทยุสื่อสารประมาณ 5 ตัวในแต่ละเขต โดยเฉพาะในเขตที่ทุรกันดาร 

2) บทบาทการให้การสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐเช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสนับสนุนในด้าน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัย การวัดปริมาณน้ า สัญญาณแจ้งเตือนภัย มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ผู้น าชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในการเตรียมความ
พร้อมในการรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น ให้ชาวบ้านเตรียมข้าวสาร ของใช้ต่าง ๆ ไว้อย่างน้อย 10 วันและ
ฟังเสียงสัญญาณที่จะแจ้งเตือนโดยผู้น าชุมชนจะขับรถที่ติดไซเรนขับไปทั่วพ้ืนที่ เพ่ือให้ชาวบ้านเฝ้าระวัง
กับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 

3) บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ ผู้น าชุมชนมีการวางแผนเพ่ือต้ังรับกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นโดยการแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่าย และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการมีหน้าที่ในการเฝ้า
ระวังภัย โดยใช้วิทยุเป็นการสื่อสาร การวัดน้ า ส่งข้อมูลกันตลอดเวลา และการเตรียมสถานที่พักอาศัย
ชั่วคราวไว้รองรับการอพยพ รวมทั้งก าหนดศูนย์ประสานงานเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

4) บทบาทในการแก้ปัญหา ผู้น าชุมชนได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารข่าวสารทางราชการและการวางแผนใน
การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐมาจัดในเรื่องของการอพยพ สถานที่อพยพเมื่อเวลาที่เกิดภัยพิบัติ 
โดยได้ก าหนดสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่อพยพให้แก่ชาวบ้านได้ทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้
เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัยได้ทันเวลา 

5.2.2 ระยะเผชิญหน้า บทบาทผู้น าชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือต้ัง
รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการท างาน มีการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เช่น การช่วยเหลือและอพยพชาวบ้านที่ประสบภัยเคลื่อนย้ายไปสู่ศูนย์
อพยพที่ได้จัดเตรียมรองรับไว้ และส่งต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาล อีกทั้งยังมีการประสานขอเครื่องมือสื่อสาร
ต่าง ๆ เช่น วิทยุ สัญญาณโทรศัพท์ เพ่ือให้สามารถติดต่อได้ทันท่วงที และมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนของเส้นทางหรือ
ถนนที่ถูกตัดขาด โดยใช้สะพานสปริงเวย์แทนสะพานที่ถูกตัดขาดเพ่ือล าเลียงอาหารไปให้ชาวบ้านที่ประสบภัย และมีการ
ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยเป็นระยะ ๆ โดยใช้สัญญานไซเรน การต้ังเวรยามรักษาความปลอดภัยจนกว่าเหตุการณ์จะเป็น
ปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติชุมชนในต าบลกรุงชิง ผู้น าชุมชนของต าบลกรุงชิง ได้มีบทบาทในการจัดการแผนจัดการภัยพิบัติชุมชน
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1) บทบาทการสร้างเครือข่าย ผู้น าชุมชนได้มีการประสานงานกับแกนน าต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือประสานงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพราะมันเกินก าลังของผู้น าชุมชนในการรับมือ
กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ 

2) บทบาทการให้การสนับสนุน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ ผู้น าชุมชนในมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการต้ังศูนย์ภัย
พิบัติเพ่ือรองรับชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อน เตรียมการเรื่องของการต้ังศูนย์อพยพชั่วคราว หมู่ 2  
มี 3 จุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดถ้ าเกาะเหล็ก ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งเรื่องของอาหาร ยา เครื่องอุปโภคบริโภค มีการประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความ
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ช่วยเหลือ ทั้งการไฟฟ้า กรมทางหลวง หน่วยงานจากทางจังหวัด และหน่วยงานจาก กทม. เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส ารวจว่าใจพ้ืนที่ที่ไหนประสบปัญหาใดบ้างและต้อง
จัดการอย่างไร โดยประสานให้ผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ไปดูแลในพ้ืนที่ของตน 

3) บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ ผู้น าชุมชนมีการวางแผนในเรื่องของการเฝ้าระวัง การใช้ไซเรน 
ไซเรนมี 3 ระดับ การเปิดยาวเป็นอันตรายที่สุด โดยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจและเตรียมตัวอพยพ
เมื่อได้รับสัญญาณดังกล่าว และหน่วยงานภาครัฐคือองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง จะเป็นหน่วยงาน
กลางที่ท าหน้าที่ในการประสานงานและให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน 

4) บทบาทในการแก้ปัญหา ผู้น าชุมชนได้สร้างความเข้าใจร่วมกันกับชาวบ้านเขารู้เรื่องภัยธรรมชาติตลอด 
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ันขึ้นชาวบ้านก็มารวมตัวกัน คือจะเป็นคณะกรรมการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่อง
ประสบภัยตรงน้ี ต้ังเป็นชมรม ในหมู่บ้านก็มีหน่วยระวังภัยอยู่ โดยใช้วิทยุเป็นการสื่อสาร การวัดน้ า  
ส่งข้อมูลกันตลอดเวลา และมีเครือข่ายเฝ้าระวังภัย สมาชิก กพพร. กสสร. เป็นผู้บริหารเมื่อเกิดภัย  
ว่าควรจะจัดการกับสถานการณ์น้ันอย่างไร 

5.2.3 ระยะฟ้ืนฟูชุมชน หลังเกิดภัยพิบัติผู้น าชุมชนมีบทบาทในการฟ้ืนฟูชุมชนโดยการประสานความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันภัยพิบัติระหว่างชุมชนและภาครัฐ 
มีการจัดท าแผนฟ้ืนฟูที่ เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ไม่ให้ปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยเน้นปลูกพืชพันธุไ์ม้ที่
หลากหลายเพ่ือรักษาหน้าดิน ไม่ตัดไม้ท าลายป่า และยังมีการจัดท าโครงการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการ
ประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีการถอดบทเรียนเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและเตรียมความ
พร้อมรับมือกับภัยพิบัติในครั้งต่อไป เมื่อหลังเกิดภัยพิบัติชุมชนในต าบลกรุงชิง ผู้น าชุมชนของต าบลกรุงชิง ได้มีบทบาทในการ
จัดการแผนจัดการหลังภัยพิบัติในการฟ้ืนฟูชุมชนด้านต่างๆ ดังน้ี 

1) บทบาทการสร้างเครือข่าย ผู้น าชุมชนมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหลัง
เกิดภัยพิบัติชุมชน โดยมีการประชุมเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐ โดยมีการ
ประสานกับภาครัฐในการจัดโครงการช่วยเหลือชาวบ้านให้เป็นรูปธรรมที่จะท าให้เกิดความเรียบร้อยใน
อนาคต 

2) บทบาทการให้การสนับสนุน หลังเกิดภัยพิบัติชุมชน หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในการฟ้ืนฟูและ
เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น โครงการช่วยเหลือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  

3) บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ มีการจัดท าแผนฟ้ืนฟูที่เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน 
โดยแกนน าชุมชนได้มีวิเคราะห์ร่วมกันโดยการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นได้จัดท าแผนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานความร่วมมือไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ การจัดกิจกรรม เพ่ือ
ขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความมั่นคง และสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการอยู่ ร่วมกันกับ
ธรรมชาติแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ไม่ให้ปลูกพืชเชิงเด่ียว โดย
เน้นปลูกพืชพันธุไ์ม้ที่หลากหลายเพ่ือรักษาหน้าดิน ไม่ตัดไม้ท าลายป่า  

4) บทบาทในการแก้ปัญหา แกนน าชุมชนได้มีการประสานงานและจัดการหลังเกิดภัยพิบัติชุมชน ในด้าน
สังคม สภาพอากาศ คนในชุมชน ซึ่งต้องเป็นจัดการเป็นองค์รวม เป็นระบบโดยมองให้ครบทุกมิติเช่น 
เช่น ชาวบ้านต าบลกรุงชิงร่วมกันปลูกต้นไม้ให้หลากหลายพันธุ์มากขึ้น เพ่ือวางแผนเตรียมรองรับ  
และแก้ไขดินสไลด์ในทุก ๆ ป ี
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 สภาพบริบทของชุมชนบริเวณต าบลกรุงชิงหลังจากเกิดภัยพิบัติชุมชน พบว่า พ้ืนที่ต าบลกรุงชิงมีดินสไลด์ลงมาทับ

บ้านเรือนพังเสียหาย พ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหายหลายหมื่นไร่ เกิดบุคคลสูญหาย และเสียชีวิต สะพานถูกตัดขาด ท าให้ขาด
การติดต่อจากพ้ืนที่ภายนอก เกิดการขาดแคลนอาหาร ไฟฟ้าดับ สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การ หลังจากการเกิดภัยพิบัติ 
จึงท าให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นและปรับตัวต้ังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปัจจัยที่เป็นตัวจักรส าคัญใน
การจัดการกับภัยพิบัติในครั้งน้ีคือผู้น าชุมชน ซึ่งเห็นความส าคัญในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
จึงน ามาสู่การรวมกลุ่มกันเพ่ือถอดบทเรียนและหาแนวทางร่วมกันในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุกัญญา  ใจเย็น (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ าน้ัน
ท าให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความส าคัญและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจึงส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมรวมทั้งการที่ประชาชนมีจิตส านึกในการรักและหวงแหนต่อชุมชนอันเน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ อาศัยอยู่
ในชุมชนเป็นเวลานานต้ังแต่บรรพบุรุษ จึงมีความผูกพันกับชุมชนที่ตนอาศัยไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับชุมชนของตนเอง 
รวมทั้งการที่ผู้น้าและประชาชนในชุมชนอยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนรุ่นหลังในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รักชนก  สุภาการณ์ (2553) เรื่องการจัดการปัญหาน ้าท่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ภูมิประเทศที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นสิ่งส าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมเพราะเน่ืองจาก สภาพน้ า
คลองต้ืนเขินบางจุดและคันดินบางส่วนถูกน้ ากัดเซาะมีสิ่งกีดขวางทางน้ าท าให้น้ าระบายไม่ดีประกอบกับพ้ืนที่ต้นน้ าสภาพป่า
ถูกท้าลายในฤดูฝนท้าให้ไม่มีสิ่งที่ช่วยลดความเร็วของน้ าได้อันจะเห็นได้จากตารางสถิติปริมาณน้ าฝนที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปีและ
จะเกิดปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคมรวมถึงการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประสานงานจ าเป็นต้องมีการวางแผนขั้นตอนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
ร่วมกัน 

6.2 บทบาทผู้น าชุมชนกับการจัดการแผนจัดการภัยพิบัติชุมชน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มี 3 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมรับมือก่อนเกิดภัยพิบัติ บทบาทผู้น าชุมชนยังไม่ชัดเจนมากนัก มีเพียงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนประสานงานในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 2) ระยะเผชิญหน้า ผู้น าชุมชนเข้ามามีร่วม
ในการเป็นคณะท างาน การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ระยะฟ้ืนฟูชุมชน ผู้น าชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการจัดท าแผนฟ้ืนฟู สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์
ไม่ให้ปลูกพืชเชิงเด่ียว ไม่ตัดไม้ท าลายป่า และจัดท าโครงการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังมีการถอดบทเรียน
เพ่ือหาแนวทางป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมอืกับภัยพิบัติในครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ศิริ  ธนาริยะวงศ์ 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ จากอุทกภัย หมู่บ้านเก้ากอ ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรีจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าชุมชนที่เป็นตัวแทนชาวบ้านมีประสิทธิภาพในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยการ
พิจารณาที่เป็นองค์รวมในการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน ซึ่งถ่ายทอดไปยังชาวบ้านในการสร้างเกราะป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น โดยผู้น าชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านของตนเองในการภัยพิบัติเบื้องต้นโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
ทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์จิรนันท์  คลองข่อย (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาชุมชน
เข้มแข็งกับการจัดการภัยพิบัติ ศึกษากรณี การจัดการวิกฤตน้ าท่วมของหมู่บ้านแหลมกลาง พบว่า ความสามารถในการจัดการ 
ภัยพิบัติน้ าท่วมในชุมชนบ้านแหลมกลาง พบว่า ปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการภัยพิบัติน้ าท่วมในชุมชนบ้าน
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แหลมกลาง ได้แก่ ผู้น าชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน เน่ืองจากเป็นผู้น าที่เสียสละช่วยแก้ไขปัญหา สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการด าเนินการประสานงานกับทุกฝ่ายเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านต้ังแต่ก่อนน้ าท่วม ระหว่างน้ าท่วมขัง และ
การฟ้ืนฟูเยียวยาหลังน้ าท่วม 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

7.1 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญในการจัดการภัยพิบัติชุมชน ต้ังแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผนฟ้ืนฟูจน
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควรอบรมให้ความรู้เพ่ือให้สามารถจัดการภัยพิบัติธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น 

7.2 จากผลการวิจัยพบว่า การบุกรุกท าลายป่าของมนุษย์ ดังน้ันหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน ควรสร้างความตะหนักและการปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนและคนในชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

7.3 จากผลการวิจัย พบว่าบทบาทผู้น ามีส่วนการจัดการภัยพิบัติ ชุมชนควรสร้างแกนน าเยาวชนหรือองค์กรชุมชนในการ
จัดการป้องกันจัดการภัยพิบัติ 
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