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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการณ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ศึกษากระบวนการความรวมมือและปจจัยทีท่ าํ ใหความรวมมือภาคสาธารณะประสบความสําเร็จ
ตอการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และเพือ่ คนหารูปแบบการบริหาร
จั ด การความร ว มมื อ ภาคสาธารณะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น อุ ท กภั ย อํ า เภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 25 คน
คือ ตัวแทนผูนําทั้งจากองคกรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนและ
ภาคประชาสังคม มีเครื่องมือที่ใช คือ ในการรับขอมูลแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสนทนากลุม
ผลการวิจัย พบวา การบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกัน
อุทกภัยในอําเภอสมุยในปจจุบนั มีการใชกรอบการบริหารจัดการภายใต 3 ดาน คือ โดยสรุปแตละ
ภาคสวนได ดังนี้ คือ (1) ภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ สรุปองคประกอบทีส่ าํ คัญใน
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การบริ ห ารความร ว มมื อ ที่ เ ป น จุ ด เด น ส ว นภู มิ ภ าค คื อ มี ง บประมาณ มี เ ครื่ อ งมื อ
มีพลังในการขับเคลือ่ น และมีความรู วิธกี ารบริการจัดการ และจุดออน คือ ไมมกี ารจัดเก็บ
ขอมูลที่เปนปจจุบัน มีการรอขอมูลจากการสั่งการกวาจะขับเคลื่อนแตละครั้งตองใชเวลา
และขาดการสื่อสารที่ชัดเจน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ เทศบาลนครเกาะสมุย
มีพลังในการขับเคลื่อน มีการจัดการ มีอุปกรณ งบประมาณชวยเหลือ และการสรางภาคี
เครือขาย และจุดออน คือ รอคําสั่งจากสวนภูมิภาค ขาดบุคลากรที่เขามาชวยเหลือ
และขาดการสื่อสารที่ทั่วถึงประชาชน (2) ภาคประชาชน สรุปองคประกอบที่สําคัญใน
การบริหารความรวมมือทีเ่ ปนจุดเดน คือ มีความรวมมือเกิดพลังขับเคลือ่ น และมีเครือขาย
ในการขอความชวยเหลือ และจุดออน คือ ขาดอุปกรณ ไมมีงบประมาณ ไมมีการชวยเหลือ
ในการพึง่ พาตนเอง รอภาครัฐเขามาชวยเหลือเนือ่ งจากขาดความรู ไมมกี ารจัดเก็บขอมูล และ
ไมมขี อ มูลหรือความพรอมในการสือ่ สาร และ (3) ภาคประชาสังคม สรุปองคประกอบที่สําคัญ
ในการบริหารความรวมมือทีเ่ ปนจุดเดน คือ มีบคุ ลากร เครือขายทีแ่ นนแฟน มีเครือ่ งมือทีท่ นั
สมัย จัดตั้งงบประมาณดวยตนเอง มีระบบการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง มีความรูสามารถ
สรางพลังแรงจูงใจและขาวสารที่นาเชื่อถือ มีการบริหารการจัดการ มีความสมํ่าเสมอ และ
มีงบประมาณของตนเอง และจุดออน คือ ไมมีกําลังคนที่เพียงพอในการทํางาน
2) กระบวนการความรวมมือทีท่ าํ ใหความรวมมือภาคสาธารณะประสบความสําเร็จ
ตอการปองกันอุทกภัย มีทั้งหมด 7 กระบวนการ คือ (1) การกระตุนสงเสริมความรวมมือ
(2) การกําหนดกรอบความรวมมือ (3) การระดมความรวมมือ (4) การสนธิความรวมมือ
(5) การเจรจา (6) การตกลงยอมรับ และ (7) การดําเนินการรวม และปจจัยที่กอใหเกิด
ความรวมมือ มีทงั้ หมด 5 ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานสภาพแวดลอม (2) ปจจัยดานการดําเนินงาน
(3) ปจจัยดานความรวมมือ (4) ปจจัยดานการสนับสนุน และ (5) ปจจัยดานทรัพยากร
3) รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การความร ว มมื อ ภาคสาธารณะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการป อ งกั น อุ ท กภั ย ที่ ไ ด สั ง เคราะห แ ละพั ฒ นาขึ้ น ในเบื้ อ งต น นั้ น ประกอบด ว ย
กระบวนการความรวมมือ 4 กระบวนการ ไดแก (1) การกระตุนสงเสริมความรวมมือ
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(2) การกําหนดกรอบความรวมมือ (3) การระดมความรวมมือ และ (4) การสนธิความรวมมือ
และปจจัยที่กอใหเกิดความรวมมือ มีทั้งหมด 5 ปจจัย คือ (1) ปจจัยสภาพแวดลอม
(2) ปจจัยการดําเนินงาน และ (3) ปจจัยดานความรวมมือ และรูปแบบความรวมมือภาคสาธารณะ
มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ไดแก (1) รูปแบบการบริหารจัดการบนฐานแหงขอบเขตภาระหนาที่
(Jurisdiction - Based Management Model) (2) รูปแบบบริหารจัดการความรวมมือแนวดิง่
(Top - Down Model) (3) รู ป แบบบริ ห ารจั ด การความร ว มมื อ แบบผู  ใ ห แ ละผู  รั บ
(Donor - Recipient Model) และ (4) รูปแบบบริหารจัดการความรวมมือตามความพอใจ
(Contented Model) (Robert Agranoff & Michael McGuire, (2003)) และไดมีการนํา
เขาสูกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group) จึงไดรูปแบบของการบริหารจัดการ
ความรวมมือภาคสาธารณะใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และไดมีการเสนอความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะเพิม่ เติมในประเด็นสําคัญอีก 2 ปจจัย คือ (1) กระบวนการความรวมมือเพิม่ ขึน้
3 กระบวนการ และ (2) ปจจัยที่กอใหเกิดความรวมมือ
คํ า สํ า คั ญ : อุ ท กภั ย ความร ว มมื อ การบริ ห ารจั ด การความร ว มมื อ ภาคสาธารณะ
.รูปแบบความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัย

Abstract

The purposes of this study were : (1) to explore the situation of
collaborative public management for ﬂood prevention in Koh Samui, Surat
Thani (2) to examine public collaboration and factors causing the achievement
of the public collaboration in ﬂood prevention at Kho Samui, Surat-Thani,
and (3) to seek an effective plan of public collaboration management for
ﬂood prevention at Kho Samui, Surat Thani. This study was a qualitative
research which recruited 25 key informants of government organization,
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local government, and civil society. This study was conducted by (1) structured
interview (2) unstructured interview (3) non-participant observation, and
(4) focus group.
The results of the study found that (1) a model of collaborative
public management for ﬂood prevention in Koh Samui comprised three
main managements as follows: (1) The strengths of central government were
budget, equipment, motivation and knowledge to manage ﬂood situation,
and the weaknesses were no up-to-date data storage, delayed action to
start solve ﬂood protection, and lack of clear communication. On the other
hand, Samui local government had authority to take action, good management,
equipment, budget and network. However, the weaknesses were dependence
on policies from the central government, lack of human resources, lack of
communication to local network. (2) Local people were a signiﬁcant element in collaborative management, i.e. powerful cooperation and network for
assistance. On the other hand, the weakness points were lack of equipment,
insufﬁcient budget, no self-reliance owing to waiting for government assistance
because of lack of knowledge, no data record and no information support,
lack of communication. (3) Civil Society was a necessary component in
collaborative management. The strengths were sufﬁcient human resources,
stable network, modern equipment, sufﬁcient budget, storage system,
ability to motivate people, credible information, good management and
consistent system. The weakness was a limitation of human resources.
2) Cooperation process inducing the successful public collaboration
for ﬂood prevention comprised (1) stimulating cooperation (2) determining
collaboration 3) integrating cooperation (4) collaborative junction (5) negotiation
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(6) agreement (7) cooperation. Five factors triggering cooperation included
(1) environment factor (2) operations factor (3) cooperation factor (4) encouragement
factor (5) resources factor
3) The results of qualitative analysis in collaborative public
management revealed the four processes of management, namely (1) stimulating
cooperation (2) determining collaborative (3) integrating cooperation
(4) collaborative junction. Three factors contributing to the cooperation
included (1) environment factor (2) operations factor (3) cooperation factor.
The models of collaborative public management included (1) JurisdictionBased Management Model (2) Top-Down Model 3) Donor-Recipient Model (4)
Contented Model. Finally, a model of collaborative public management for ﬂood
prevention was introduced into the group discussion process, resulting in
seeking optimal public corporation management. The study suggested two
factors that (1) increased three more cooperation process, and (2) factors
contributing to the cooperation.
Keywords: Flood, collaborative, collaborative public management, A Model
of Collaborative Public Management
บทนํา

ภัยพิบัติเปนสิ่งมนุษยตองเผชิญมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ (Natural Disaster) และจากการกระทําของมนุษย (Man - Made Disaster)
(Coppola, 2007) รวมไปถึงการบรรจบกันระหวางภัยพิบตั ธิ รรมชาติและภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้
จากฝมือมนุษยหรือการผสมผสานกันของภัยพิบัติ ภัยพิบัติไดสงกระทบอยางมากมายทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข การศึกษาหรือแมกระทั่งภาคอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตร และสงผลกระทบตอเนือ่ งมาสูค ณ
ุ ภาพชีวติ ของมนุษย และหากเกิดผลกระทบ
ระยะยาวจะส ง ผลต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ตลอดจนการสู ญ เสี ย โอกาส
หลายประการทางเศรษฐกิจ ดังนั้นภัยพิบัติจึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมาย
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ของการพัฒนาประเทศ (Ofﬁce of the National Economic and Social Development
Council, 2011) และผลกระทบนี้ หากขาดความพร อ มในการป อ งกั น และแก ไข
สถานการณมากเทาใด ก็จะสงผลตอความเสียหาย ดังจะเห็นไดจากประเทศที่พัฒนาแลว
กับประเทศทีด่ อ ยพัฒนาจะมีความแตกตางกันในการเตรียมพรอม การปองกัน การลดความเสีย่ ง
และการฟนฟูเยียวยา
จากการประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction สมัยที่ 3
ของสํานักงานเลขาธิการระหวางองคกรดานยุทธศาสตรระหวางประเทศเพือ่ การลดภัยพิบตั ิ
แหงสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมีประเทศเขารวมประชุม 170
ประเทศ มีมติเรียกรองใหทุกประเทศ มีการสนับสนุนเรงรัดใหประชาชนในชุมชนทองถิ่น
เกิดความตระหนัก และเตรียมพรอม สําหรับภัยธรรมชาติตลอดจนการสรางความรวมมือ
ในระดับทองถิ่น และชุมชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเขามามีสวนรวม และ
แสวงหางบประมาณเพื่อลงทุนในการปองกันและบรรเทาสาธารณแสวงหางบประมาณ
เพือ่ ลงทุนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (International Institute for Sustainable
Development, 2011) ความรวมมือในการปองกันภัยพิบัติธรรมชาติในระดับโลกเชนนี้
ถื อ ว าเป น เรื่ องสํ า คัญ ที่ป ระเทศตาง ๆ จะตองปรับเปลี่ ย นยุ ท ธศาสตร ใ นการจั ด การ
สาธารณภัย โดยเฉพาะในดานการจัดการ ซึง่ มีความจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งอาศัยความรวมมือ
ประสบการณการเรียนรู และองคความรูที่เหมาะสมจากชุมชน (Jha, A. K., Bloch, R., &
Lamond, J., 2012) และจากการประเมินขององคกรสหประชาชาติไดประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภัย พบวา ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากอุทกภัยเปนลําดับแรกหรือสูงกวา
เมือ่ เปรียบเทียบกับสาธารณภัยประเภทอืน่ (Department of Disaster Prevention and
Mitigation Ministry of Interior, 2002: 4) การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับนํ้าทวม
ของประเทศไทย ระบุวา พื้นที่ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัตินํ้าทวมมากที่สุด โดยพื้นที่นํ้าทวมซํ้าซาก ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส (Water Crisis Prevention
Center, 2012)
การบริหารจัดการปองกันภัยพิบตั อิ ทุ กภัยนัน้ ตองไดรบั ความรวมมือจากทุกภาคสวน
เนื่องจากหนวยงานภาครัฐจะดําเนินการเพียงลําพังฝายเดียวจะประสบความสําเร็จไดยาก
ลําบากจําเปนตองแสวงหาความรวมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในสังคม
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กลาวคือ โครงสรางสังคมที่สําคัญประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
(Kriengsak Chareonwongsak, 2001: 144) โดยภาคประชาชนเปนโครงสรางทีม่ กี ารรวมตัวกัน
ของประชาชนในพื้นที่โดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชน การรวมตัวกันของภาคประชาชนเกิด
จากการเรียนรูและถายทอดประสบการณรวมกันหรือกอตัวจากการสงเสริมจากภาครัฐ
หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองการใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
และชุมชน เนื่องจากชุมชนมีบทบาท มีพลัง มีอํานาจใหประชาชนที่ประสบภัยมีสวนรวม
ในการปองกันอุทกภัยมาก กลาวคือ ชุมชนที่มีศักยภาพจะชวยสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดการปฏิบัติและการประสานงานในการพัฒนาและปองกันอุทกภัย โดยมุงเนนใหมี
การติดตามขาวสาร วิเคราะหสถานการณ ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกขององคกรทองถิ่นและชุมชน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานในลักษณะพหุภาคี
(Montri Sirijanchuan, 1997: 29) ซึ่งการจัดการรูปแบบดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
Collaborative Public Management ซึง่ เปนแนวคิดทีใ่ หความสําคัญกับการสรางความรวมมือ
(Robert Agranoff & Michael McGuire: 2003) ในการบริหารกิจการสาธารณะ และ
ถือวาเปนยุทธศาสตรใหมสําหรับองคกรสาธารณะโดยเฉพาะรัฐบาล ระดับทองถิ่นหรือ
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ มีแนวคิดหลักในการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน
โดยแสวงหาและเพิ่มบทบาทขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเสริมสรางใหเกิดเปาหมาย
รวมกันอันนําไปสูการปฏิบัติภารกิจรวมในลักษณะภาคีหุนสวนที่มีพันธะสัญญารวมกัน
และใหความชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหารวมกัน
จากแนวทางการบริหารจัดการปองกันอุทกภัยนั้น สามารถนํามาใชกับพื้นที่
อําเภอเกาะสมุยเนือ่ งจากอําเภอเกาะสมุยเปนเมืองทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญของจังหวัดสุราษฏรธานี
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในดานการทองเที่ยว สงผลให
มีนักทองเที่ยว และประชากรแฝงในพื้นที่เกาะสมุยจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยภาค
การทองเที่ยวทํารายไดใหกับเกาะสมุยสูงสุด ประมาณ 9,000 - 12,000 ลานบาท/ป
แตความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ ก็นําผลพวงของปญหาที่ตามมาหลากหลายประการ
ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ว า การท อ งเที่ ย วพั ฒ นาไป มี นั ก ท อ งเที่ ย วเพิ่ ม แต ก ารพั ฒ นา
สาธารณูปโภคกลับมีการพัฒนาอยางลาชาเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเมืองที่เติบโต
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาเรื่อง “นํ้า” โดยเฉพาะปญหานํ้าทวม เนื่องจากเกาะสมุย
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เปนพื้นที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย นํ้าทวม นํ้าปาไหลหลาก อันมีสาเหตุมาจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตรเปนภูเขาสลับซับซอน เปนที่ราบสูง และบางพื้นที่เปนแองกะทะ
จึงทําใหนํ้าในลําคลองหลายสายไหลเขาทวมบานเรือนราษฎร และนําไปสูดินโคลนถลม
บริเวณทีร่ าบใกลเชิงเขา (Department of Disaster Prevention and Mitigation Ministry
of Interior, 2010: 2-8) การเติบโตของการทองเทีย่ วก็มสี ว นสําคัญสงผลทําใหประสบกับปญหา
หลากหลายประการ อาทิ ปญหาขยะ นํา้ เสีย การคมนาคม เปนตน และปญหาดังกลาวไดรบั
การแกปญ หาอยางตอเนือ่ งแตยงั ไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร อันเนือ่ งมาจากยังขาดความรวมมือ
จากหลายภาคสวนอยางบูรณการ ดังนั้นจากสภาพปญหาของการเกิดภัยพิบัติขางตน
หากไมไดรับการแกไขอยางเรงดวนและทันสถานการณ อาจสงผลกระทบตอประชาชน
และผูประกอบการดานการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว อีกทั้งสงผลกระทบตอรายไดจาก
การทองเที่ยวของประเทศในภาพรวมและในอนาคต ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือขององคกรและหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวน
ในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย เพื่อรองรับกับปญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน เอกชนในการปองกันอุทกภัย เพื่อนําไปสูของการคนหารูปแบบการบริหาร
จัดการความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการณในการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะ
ในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
2) เพือ่ ศึกษากระบวนการความรวมมือและปจจัยทีท่ าํ ใหความรวมมือภาคสาธารณะ
ประสบความสําเร็จตอการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
3) เพือ่ คนหารูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนวิจยั เชิงคุณภาพมีขนั้ ตอนดําเนินการวิจยั 4 ขัน้ ตอน ไดแก ขัน้ ตอนแรก
คือ การสํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร พรอมดวยการสัมภาษณเชิงลึกจาก
ตั ว แทนผู  นํ า ทั้ ง จากองคก รภาครัฐ องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคประชาชนและ
ภาคประชาสังคม ทีม่ สี ว นรับผิดชอบ หรือผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบ หรือผูท เี่ กีย่ วของดานการบริหาร
จัดการความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัสรุ าษฎรธานี
จํ า นวน 25 คน ขั้ น ตอนที่ ส อง คื อ การวิ เ คราะห และจํ า แนกหมวดหมู  ข องข อ มู ล
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โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและทําการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม มาสังเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในรูปแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงสาเหตุและผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด
การวิจัย ขั้นตอนที่สาม เปนวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ และสังเคราะหขอมูล ใหเปน
รูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะในเบื้องตน และขั้นตอนที่สี่ คือ
การนํารูปแบบที่ไดเขาสูกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group) โดยมีผูเชี่ยวชาญ
ผูบริหาร และผูนําจากทุกภาคสวน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย
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ผลการวิจัย
ในการนํ า เสนอผลการวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การความร ว มมื อ
ภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผูเขียนไม
สามารถเปดเผยรายชือ่ ผูใ หขอ มูลได เนือ่ งจากเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยผูเขียนขอนําเสนอผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. สภาพการณในการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกัน
และสถานการณการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เกาะสมุยในปจจุบัน
ปญหาอุทกภัยไดสง ผลกระทบตอพืน้ ทีเ่ กาะสมุยในหลายพืน้ ที่ เชน ตําบลบอผุด
ตํ า บลมะเร็ ต เป น ต น และยั ง นํ า มาสู  ค วามเสี ย หายทางด า นเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล อ ม
โดยสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เกิดจากปริมาณนํ้าฝนมีเปนจํานวนมาก ทําใหแมนํ้า
ลําธารในพื้นที่ไมสามารถรองรับปริมาณนํ้าฝนได ประกอบกับลักษณะของพื้นที่เปนเกาะ
จึงนํามาสูปรากฎการณนํ้าทะเลหนุน นอกจากนี้ลักษณะการขยายตัวของเมืองที่เปนมี
ความสําคัญอันเปนที่ตั้งของเมืองการทองเที่ยว ทําใหมีการกอสรางอาคาร บานเรือน
โรงแรม และถมที่ดินที่ขวางทางนํ้า ทําใหการระบายนํ้าลงสูทะเลเปนไปดวยความยาก
ลําบาก กอใหเกิดนํ้าทวมขังภายในพื้นที่เปนระยะเวลานาน และเมื่อปญหาอุทกภัยได
นํามาสูค วามเสียใหแกพนื้ ทีเ่ กาะสมุย จึงทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ ไดระดม
ความคิดเพื่อหาแนวทางปองกัน และแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยกระบวนการบริหาร
จัดการความรวมมือของภาคสาธารณะเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถบรรเทา ชวยเหลือ
และแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่ได
ภาครัฐ แบงดานการจัดการออกเปน 3 ดาน คือ (1) ดานการเตรียมความพรอม
(2) ดานการปองกันและลดผลกระทบ และ (3) ดานการลดความเสีย่ งในการเกิด สรุปองคประกอบ
ที่สําคัญในการบริหารความรวมมือที่เปนจุดเดน คือราชการสวนภูมิภาคมีงบประมาณ
มีเครือ่ งมือ มีพลังในการขับเคลื่อน มีความรู มีวิธีการบริการจัดการ สําหรับจุดออน คือ
ไมมีการจัดเก็บขอมูลทีท่ นั สมัยเปนปจจุบนั มีการรอขอมูลจากการสัง่ การกวาจะขับเคลือ่ น
แตละครัง้ ตองใชเวลา ไมมคี นชวย และขาดการสือ่ สารทีช่ ดั เจน ในสวนราชการทองถิน่ พบวา
มีจดุ แข็ง คือ มีพลังในการขับเคลือ่ น มีการจัดการมีอปุ กรณ งบประมาณชวยเหลือ มีภาคีเครือขาย
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สําหรับจุดออน คือ การดําเนินงานตองรอคําสั่งจากราชการสวนภูมิภาค ขาดบุคลากรที่
เขามาชวยเหลือ และขาดการสื่อสารที่ทั่วถึง
ภาคประชาชน แบงดานการจัดการออกเปน 3 ดาน คือ (1) ดานการเตรียม
ความพรอม (2) ดานการปองกันและลดผลกระทบ และ (3) ดานการลดความเสีย่ งในการเกิด
ซึ่ ง สามารถสรุ ป องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารความร ว มมื อ ที่ เ ป น จุ ด เด น คื อ
มีความรวมมือเกิดพลังขับเคลื่อน มีเครือขายในการขอความชวยเหลือ สําหรับจุดออน คือ
ขาดอุปกรณ ไมมีงบประมาณ ไมมีการชวยเหลือในการพึ่งพาตนเอง ตองรอภาครัฐเขามา
ชวยเหลือเนือ่ งจากขาดความรู ไมมกี ารจัดเก็บขอมูล ไมมขี อ มูลหรือความพรอมในการสือ่ สาร
ภาคประชาสังคม แบงดานการจัดการออกเปน 3 ดาน คือ (1) ดานการเตรียม
ความพรอม (2) ดานการปองกันและลดผลกระทบ และ (3) ดานการลดความเสีย่ งในการเกิด
ซึง่ สามารถสรุปองคประกอบทีส่ าํ คัญในการบริหารความรวมมือทีเ่ ปนจุดเดน คือ มีบคุ ลากร
เครือขายที่แนนแฟน มีเครื่องมือที่ทันสมัย มีการจัดตั้งงบประมาณดวยตนเอง มีระบบ
การจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง มีความรูสามารถสรางพลังแรงจูงใจและขาวสารที่นาเชื่อถือ
มีการบริหารจัดการ มีความสมํา่ เสมอ มีงบประมาณของตนเอง สําหรับจุดออน คือ ไมมกี าํ ลังคน
ดังนัน้ กลุม ทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ดุ จะเปนกลุม ภาคประชาสังคม มีการแกปญ หาเฉพาะที่
เฉพาะจุดอยู ไมไดมองปญหาโดยภาพรวมรวมกัน จึงทําใหผนู าํ ไดทาํ แผนการเตรียมความพรอม
ดานระบบการเตือนภัยในชุมชนพืน้ ทีเ่ สีย่ งอุทกภัย เพือ่ ใหรบั รูส ถานการณไดกอนที่อุทกภัย
จะมาถึง และสามารถเตรียมตัวเพื่อรับมือกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยลดความสูญเสียแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ
ไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ จัดวางระบบการเตือนภัยและเชือ่ มโยงเครือขายการเตือนภัย
กูภัย เพื่อการปองกันและบรรเทาอุทกภัย รวมถึงเปนสวนหนึ่งในการช ว ยการจั ด ทํ า
แผนปองกันและบรรเทาอุทกภัยในระดับชุมชนของพืน้ ทีอ่ ยางนองก็เริม่ ตนจากตําบลบอผุด
บริเวณหาดเฉวง ในสวนที่เปนคลอง ลําราง และทางนํ้าตาง ๆ ทางกลุมรักษเฉวงก็ไดมี
การเขาไปขุดลอก พัฒนา โดยการขอความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ
2. กระบวนการความรวมมือและปจจัยที่ทําใหความรวมมือภาคสาธารณะ
ประสบความสําเร็จตอการปองกันอุทกภัยอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
2.1 กระบวนการทีท่ าํ ใหเกิดความรวมมือภาคสาธารณะตอการปองกันอุทกภัย
ผลการศึ ก ษา คื อ การดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไขป ญ หาอุ ท กภั ย ต อ งผ า น
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กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นที่อยูภายใตความรับผิดชอบรวม
กับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทัง้ ในสวนของภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่
ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมที่ทําหนาที่สนับสนุนแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหมีการเตรียมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการเผชิญกับสถานการณ
ฉุกเฉินตั้งแตระยะกอนเกิดภัยตลอดจนการสิ้นสุดลงของอุทกภัยใหมีความสอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งระบบการมีสวนรวมแบบบูรณาการกอใหเกิดความชัดเจน
ในบทบาทหนาที่และขจัดปญหาความขัดแยงและความเหลื่อมลํ้าระหวางกันสามารถ
ประสานการทํ า งานร ว มกั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
1. การกระตุนสงเสริมความรวมมือ

ภาพที่ 2 : การกระตุนสงเสริมความรวมมือ
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จากภาพดังกลาวการบริหารจัดการอุทกภัยนัน้ เปนกระบวนการจัดการ
กับปญหาโดยมุงเนนความสําคัญไปที่การมีสวนรวมกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการอุทกภัย โดยมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงคือเทศบาลนครเกาะสมุย
ซึ่ ง เทศบาลจะเปน ตัว กลางสําคัญ ที่จะนําไปสูก ารระดมทรั พ ยากรและมี น โยบายไปสู 
ความรวมมือทางการจัดการอันจะสงผลตอประสิทธิภาพตอการแกไขปญหาอุทกภัย
การรวมกลุมที่มีกิจกรรมรวม เพื่อใชขอมูลรวมกันและชวยในการตัดสินใจใหแกสมาชิก
ในกลุมที่จะทํางานภายในขอบขายที่รับผิดชอบของแตละหนวยงานนั้นในและนําไปสูพื้นที่
เปาหมายอยางเปนกระบวนการ การสรางกระบวนการทํางานที่เปนการจูงใจสําคัญจะ
ผลักดันใหประสบความสําเร็จ ผานกิจกรรมตาง ๆ โดยการนําเอากลยุทธในการสรางกระบวนการ
กระตุนสงเสริมความรวมมือเขามาใชรวมกันกับความรูทางวิชาการและใหทุกคนทํางาน
รวมกันอยางประสบความสําเร็จ การสรางเครือขายเชื่อมโยงองคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อให
ทุกองคกรตระหนักในกิจกรรมรวมกัน โดยยึดหลักกลไกการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน
ซึ่งสอดคลองกับ Robert Agranoff และ Michael McGuire, (2003) ซึ่งสะทอนใหเห็น
จากการสัมภาษณดังเชน
“ ถาเราสละที่ดินเราสัก 8 - 10 เมตร พันนี้ ขุดให
เปนรองนํ้า บางคนนะ คือคนเขามีมันสมอง แตนี้มันมาติดขัด
ตั้งแต หัวพาน ตรงที่ถนน ที่พวกเธอเขาทางนั้นแหละ ตรงโคง
หนาวัดพระลาน จนมาถึง จะมาทวมถึงจุดนี้ ทวมตรงจุดนี้
ปญหาพวกเหลานีถ้ า เขาวาสรางฝายนีด้ ใี ชไหม ก็ชว ยกันทําฝาย
ตรงนี้แหละดีหวาอยูเปลา ๆ ผมไมใชทําไหรนิ พอเขาวาดี
ก็คือวาดีดวย ก็ทําแหละ” (Interview: 24th June 2018)
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2. การกําหนดกรอบความรวมมือ

ภาพที่ 3 : กรอบความรวมมือกันบริหารจัดการอุทกภัย

จากภาพดังกลาวการกําหนดกรอบความรวมมือรวมกันบริหารจัดการ
อุ ท กภั ย โดยใช พ ลั ง เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทั้ ง แบบเป น ทางการและไม เ ป น ทางการ
โดยเนนการทํางานและบทเรียนที่ผานมาของแตและเครือขายมาจัดทําประเด็นที่มีทั้ง
โอกาส และอุปสรรค มากลั่นกรองรวมกันกับทุกภาคสวนโดยขับเคลื่อนในพื้นที่อยางเปน
รู ป ธรรม และแต ล ะภาคส ว นมี บ ทบาทในการดํ า เนิ น งานตามกรอบของตนเอง เช น
กลุมประชาชนเฝาระวังเหตุ กลุมรักเฉวง กลุมนักธุรกิจสมุย รวมกันกอเครือขายเล็ก ๆ
ในการเฝาระวัง การจัดการทรัพยากรนํ้ารวมกัน รวมทั้งการเชื่อมตอโครงขายคมนาคม
รวมไปถึงความรวมมือในดานอื่น ๆ ที่ขยายออกไป และสามารถสรุปขั้นตอนการกําหนด
กรอบความรวมมือ เชน การวางแผนเปนการวางยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทกภัย
เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการณของปริมาณนํ้า ดวยการสืบคนศึกษา
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จากแหลงขอมูลตาง ๆ นั้นเปนภารกิจหนาที่หลักของหนวยงานภาครัฐ เชน เทศบาล
กรมอุตุวิทยา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระบวนความรวมมือภาคสาธารณะ
ในการปองกันอุทกภัยใหเอื้อตอการทํางานรวมกันเปนเครือขายกับภาคเอกชน องคกร
ภาคประชาสังคม องคกรชุมชน และภาคสวนตาง ๆ โดยสงเสริม ผลักดันใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางาน การประสานกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรประชาชน
ในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือขาย (Network) ปรับรูปแบบการทํางานของภาครัฐ
ใหมีลักษณะเชิงบูรณาการเกิ ด การแสวงหาความร ว มมื อ และสร า งเครื อ ข า ย และ
ใหประชาชนเขามามีสว นรวมในกระบวนการจัดบริการสาธารณะการพัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ
และวิธีทํางาน เชน วางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการจัดใหมีระบบการปรึกษาหารือกับ
ประชาชน สํารวจความตองการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน
นัน่ จะทําใหเกิดการบริการสาธารณะทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สะทอนใหเห็นไดจากการสัมภาษณดงั เชน
“...กรมอุตุนยิ มวิทยาเขามารวมมือกับ ปภ. ในแตละครัง้ เวลา
ประชุมอะไรก็แลวแต แลวแตเรื่องของงาน เพราะวาถางานภัยทาง
ปภ. ตองแจงหนวยงานที่เกี่ยวของก็มีแขวงการทางมีกรมอุตุนิยมวิทยา
สุ ร าษฎร ธ านี ก็ เ ลยมี คํ า สั่ ง จั ง หวั ด ถ า เป น เรื่ อ งสงกรานต ป ใ หม
อุบัติเหตุบนทองถนน ก็จะมีอีกทีมนึงแตปภ.จะทําอยูฝายเดียวไมได
ปภ. ตองมีเครือขาย โดย ปภ. จะไปสรางเครือขายความรวมมือกับ
ชุมชน หมูบ า น เครือขายจะไปใหความรูใ นการปองกันอุทกภัย กลุม เปาหมาย
มีอาสาสมัครในพืน้ ที่ เปนชาวบานทีม่ จี ติ อาสา คือ อปพร.องคกรการกุศล
เชน มูลนิธทิ าํ มาตัง้ แตป 2550 ก็คอื เรือ่ งของการทําโครงการชุมชนเขมแข็ง
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการปองกันบรรเทอุทกภัย...” (Interview:
24th June 2018)
3. การระดมความรวมมือ
ทุกภาคสวนตองแสดงพลังอันเขมแข็งรวมกัน เปลี่ยนการทํางานจาก
เชิงตั้งรับเปนเชิงรุกอยางจริงจัง โดยรวมมือรวมใจกัน และประสานงานกับหนวยงานที่
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เกี่ยวของอยางเปนระบบ รวมกันหาแนวทางปฏิบัติที่เปนจริงในการแกไขปญหาอุทกภัยให
กับหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปดําเนินการ หรือตอยอดความคิดเพื่อหาแนวทาง
แกไขได โดยมีการรวมมือดังนี้
3.1 การประสานงานระหวางหนวยงานในการจัดการอุทกภัยใน
พื้นที่ของชุมชน ประกอบดวยภาคสวนที่เกี่ยวของและมาจากแหลงที่หลากหลาย เขามา
จัดการทัง้ รูปแบบความสัมพันธทเี่ ปนทางการตามกฎหมาย และความสัมพันธทไี่ มเปนทางการ
ที่เกิดจากความสมัครใจที่อยากชวยเหลือ ทําใหชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่ได
จากการประสานความรวมมือในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยการระดมทรัพยากร
ภายในหมูบานเพื่อชวยเหลือตนเองเบื้องตน บนฐานความสัมพันธที่เปนเครือญาติซึ่งถือ
เปนหลักการพึ่งตนเองไดอยางเดนชัด ความสัมพันธที่เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหวางทีพ่ กั อาศัยชองทางการติดตอสือ่ สารกันภายใตบริบทของพืน้ ที่ เชน เครือ่ งเสียงตามสาย
หอกระจายขาว การประชาสัมพันธเดินบอกและสื่อวิทยุ โทรทัศน เปนตน
3.2 การสรางความรูความเขาใจ คือ การทําใหประชาชนรับรูถึง
ความสูญเสียจากอุทกภัยและหาแนวทางในการปองกัน ลดการสูญเสีย โดนการเตรียม
ความพรอมกับการรับมืออุทกภัยเปนหนาทีข่ องหลายฝาย นัน่ คือ ทุกฝายตองมีสว นรวมกัน
ตั้งแตกอนและหลังเกิดอุทกภัย โดยมีการประชุม วางแผนเตรียมพรอมในการรับมือ และ
การหาแนวทางรวมกันในการปองกันที่จะเกิดขึ้น และหากเกิดอุทกภัยแลวความสูญเสีย
นอยมากที่สุด การสรางความรูความเขาใจทุกภาคสวนจะรับทราบถึงบทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบและการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพจะมีการวางแผนวา
ทําอยางไรงานจึงจะออกมาดี มีการตัดสินใจรวมกัน การวางจุดมุงหมายที่ชัดเจนถือเปน
หัวใจสําคัญทีท่ าํ ใหการทํางานขับเคลือ่ นอยางเปนระบบ และยังมีการพึงพาอาศัยรวมมือกัน
ทุกภาคสวน ซึ่งสะทอนใหเห็นจากการสัมภาษณดังเชน
“...เราทํางานฝายเดียวไมไดที่ผานมาไดรวมมือกันตลอด
ก็มอี ปุ สรรคทัง้ หมดทุกหนวยงาน และขอจํากัด เชน จะมีแผนทีไ่ ดมา
ตอนซอมแผนจะมี 3 กลุม ก็คอื ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
3 กลุม นีม้ จี ดุ เดนจุดดอย เชน ภาครัฐ จะมีงบประมาณ มีเครือ่ งมือ
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มีพลังในการขับเคลือ่ นแตคอ นขางทํางานลาชาตองรอคําสัง่ ภาคประชาชน
มีพลังมวลชนเยอะ ใหความรวมมือดี แตจะขาดความรู และวิธีการ
บริหารจัดการนํ้าทวม ภาคประชาสังคมและเอกชน จะมีระบบ
อุปกรณทที่ นั สมัย มีความรูใ นการบริหารการจัดการ และมีงบประมาณ
ของตนเอง แตขาดกําลังคน ดังนั้น ใน 3 กลุม มันจะเสริมจุดดอย
ของกันและกัน เพราะฉะนั้นถาถามวาทําไมกลุมผมตองเปนกลุม
ดูแลทีไ่ มมชี าวบานทัว่ ไป ทําไมตองเปนกลุม นักธุรกิจ เพราะวาเรามี
เงินซื้อเครื่องวัดนํ้าฝนเองเรามอนิเตอรเองตลอด มีเวลา แตถาเปน
ชาวบานก็จะไมมเี วลาเพราะพวกเขาหาเชากินคํา่ แตเรามีภาคเอกชน
มีความรู สามารถหาขอมูลได เสียงเราดังพอทีจ่ ะขอความชวยเหลือได
แตถาเปนชาวบานขอความชวยเหลือละ เสียงเขาไมดังพอ แลวใคร
จะชวย เพราะฉะนั้นคนที่มอนิเตอรคนที่ดูอยูตลอด คอยบริหาร
จัดการตลอดก็ตองเปนภาคเอกชนเปนหลัก ถาภาคเอกชนเริ่มมี
ปญหา ก็สงเสียงไปทางภาคประชาชนใหขอความรวมมือมาชวยกัน
ลอกคลอง เขาก็จะมาชวยกันคนละไมคนละมือ สวนภาคหนวยงาน
ราชการอยางทีบ่ อกพลังเยอะแตแรงขับเคลือ่ นชานัน้ ก็คอื ขอจํากัดของเขา
แตเวลาขับเคลือ่ นรถขนขยะ 20 คัน ถามวาภาคประชาชนกับภาค
เอกชนทําไดไหม ก็ทําไมได โครงการใหญ ๆ ภาคอื่นก็ทําไมไดตอง
เปนภาครัฐ มีทั้งขอเดน และขอดอยแลวเอามาเสริมกันก็เลยไม
แปลกใจวาทําไมรัฐถึงรับผิดชอบทุกอยาง แตถาเรามองในแงบวก
มันก็ไปกันได...” (Interview: 24th June 2018)
4. การสนธิความรวมมือ
การใหขอมูลการเตือนภัยพิบัติอุทกภัย และการสื่อสารในระหวางวิกฤติ
ถือเปนเรื่องสําคัญของการจัดการความเสี่ยงของภัยพิบัติอุทกภัย เพราะหากประชาชน
สามารถเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้น สามารถมีการเตรียมการรับภัยอยางมีความพรอม และ
ใหขอมูลแกประชาชนอยางเพียงพอ โดยเฉพาะตองทําระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
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เพื่อใหประชาชนสามารถเตรียมตัวไดทันการณเพื่อแกไขปญหาใหลุลวง ประสิทธิภาพได
ภาครัฐตองรูจักรวบรวมทรัพยากรจากฝายตาง ๆ และเปดพื้นที่ใหทุกภาคสวนไดชวยแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ มากกวาทีภ่ าครัฐจะทํางานเองอยูเ พียงฝายเดียว และภาคประชาสังคม
ที่มีเงินทุนสนับสนุน และอุปกรณที่ทันสมัย ที่เริ่มจากการจัดการตนเองในสิทธิของพื้นที่ที่
แหลงธุรกิจของตนเอง และมีการเผื่อแผชวยเหลือไปยังชุมชนใกลเคียง ดวยความรูใน
การศึกษาขอมูลที่ทันตอสถานการณ การประเมิน การเฝาระวัง การเตือนภัย และ
การปองกัน จึงทําใหเห็นถึงการเกิดสนธิความรวมมือขึ้นในแตละภาคสวนที่มีการระดม
สรรพกําลังในการแกไขปญหาอยางเต็มความสามารถ จากการสัมภาษณดังเชน
“พอเวลานํ้าทวม ตัวชุมชนเองมีการจัดการเบื้องตนเขา
รวมตัวรวมตัวกันขึน้ มา หรือเขามีเครือขายระหวางชุมชนในการแกปญ หา
เรื่ อ งนํ้ า ท ว มของในเฉวงเรา มั น มี ก ลุ  ม ที่ พู ด ให ฟ  ง เบื้ อ งต น ว า มี
กลุมรักเฉวง เปนกลุมที่คอนขางมีความแข็งแรง เราแกปญหา
นํ้าทวมโดยใชงบประมาณของสวนกลาง เพื่อทําคลองระบายนํ้า
จากพรุเฉวงไปออกทะเล ตอนนี้ก็ทําเสร็จแลว ของอิตาเลี่ยนไทย/
แลวมาเขาไดเยอะจากสวนกลางทั่วประเทศ แตสมุยก็ไดงบมาเปน
พันลานเหมือนกัน ไมไดทําเฉพาะเฉวง ตอนนี้โครงการที่เสร็จแลว
ของการระบายนํ้าปองกันนํ้าทวม ไมใชเฉพาะเฉวงปนี้ เปนปที่
โครงการทั้งหมด บนสมุยเกือบ 100% เพราะวาเรื่องนํ้าทวมเฉวง
เนี่ยถาจะไปดูในแองนํ้าในสูเฉวงตอนนี้ เคามีประตูนํ้าใหม นํ้าได
ระบายออก ตอนนีส้ ว นหนึง่ คิดวาในเฉวงเราเนีย่ ชวยไดระดับหนึง่ ”
(Interview: 24th June 2018)
ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและผลจากการสนทนากลุมทั้ง 3 ภาคสวน
ไดแกภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวของกั บ การบริ ห ารจั ด การความร ว มมื อ ภาคสาธารณะในการป อ งกั น อุ ท กภั ย
ไดเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาและไดดานกระบวนการความรวมมือ ที่เพิ่มเติมมาดังนี้
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1) การเจรจา ควรมีทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อเปน
จุดเริ่มตนในการสรางความเขาใจ รับรู และกอใหเกิดการตกลงยอมรับรวมกันตอไปซึ่งหาก
ตางฝายตางไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยกันแลว องคกรตาง ๆ ก็จะเขารวมดําเนินการ
และเกิดการขยายการตกลงยอมรับซึ่งกันและกัน
2) การตกลงยอมรับ เปนการสรางการตกลงยอมรับรวมกันเพือ่ การดําเนินการ
ในอนาคต ผานการทําสัญญาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พรอมทั้งกําหนด
ขอตกลงในการจัดการกับปญหากรณีทไี่ มไดรบั ความรวมมือในการดําเนินการจากองคกรใด
องคกรหนึ่ง
3) การดํ า เนิ น การร ว ม เป น การปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ร ว มกั น
ผานการปฏิสัมพันธทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
ปจจัยทีท่ าํ ใหความรวมมือภาคสาธารณะประสบความสําเร็จตอการปองกัน
อุทกภัยเมืองทองเที่ยวเกาะสมุย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปจจัยดานสภาพแวดลอม
1.1 สภาพความเปนเมือง มีการขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหมีประชากร
และทรัพยสินกระจุกตัวอยางหนาแนนในบริเวณใจกลางเมืองซึ่งทําใหมีความเสี่ยงที่จะได
รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย และแนวทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงจากอุทกภัย คือ แนวทางการจัดการแบบบูรณาการที่มีการใชมาตรการทาง
โครงสรางวิศวกรรมและมาตรการอืน่ ๆ รวมไปถึงปรับปรุงระบบระบายนํา้ ใหมปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด ปรับปรุงลําคลองที่เชื่อมตอกันใหสามารถระบายนํ้าออกสูแมนํ้าและทะเล มีการ
วางแผนและควบคุมการใชที่ดินโดยเฉพาะในเขตเมือง ไมควรตัดทางคมนาคมปดกั้น
เสนทางระบายนํ้า และจัดสรรในการจัดการไดมีประสิทธิภาพทั้งเครื่องมือ อุปกรณ และ
เสบียงในพื้นที่
1.2 สภาพภูมินิเวศและบริบทชุมชน สําหรับพื้นที่เกาะสมุยก็เชนเดียวกัน
การศึกษาสภาพทางภูมินิเวศหรือถิ่นที่อยูอาศัย (Habitat) เปนสิ่งที่ทุกภาคสวนจะตองทํา
เพื่อแกไขปญหาเรื่องของการเกิดอุทกภัย ซึ่งตองคํานึงถึงทุกอยางอยางรอบดาน ไมวาจะ
เปนลักษณะพืน้ ทีข่ องเกาะสมุย พฤติกรรมของชุมชนแบบดัง้ เดิม การใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มีอยูอยางจํากัด เปนตน รวมทั้งเรื่องของสภาพสังคมวัฒนธรรม และ
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เศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย ซึ่ ง สิ่ ง ต า ง ๆ เหล า นี้ ย  อ มที่ จ ะมี ผ ลทั้ ง สิ้ น ต อ
การบริหารจัดการปองกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความสําคัญตอการวางแผน
การเตรียมพรอม การปองกันและบรรเทา รวมถึงการลดความเสี่ยงอีกดวย อันเปนไปตาม
หลั ก การจั ด การในยุ ค ป จ จุ บั น ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งยอมรั บ ความหลากหลายของ
สังคมมนุษย ซึ่งสะทอนใหเห็นจากการสัมภาษณดังเชน
“...พี่วาการที่จะแกปญหาอะไรก็ตามของสมุยในวันนี้
ไมวาจะเปนนํ้าทวม ขยะ หรือสิ่งแวดลอมอื่น ๆ อยางแรกที่เรา
ตองศึกษาคือ ภูมินิเวศของสมุยกอนวาสมุยเรามีภูมินิเวศยังไง
คนเปนยังไงคนในคนนอก นิสยั ใจคอ พืน้ ที่ ธรรมชาติสภาพแวดลอม
พีว่ า พวกนีส้ าํ คัญนะ...” (Interview: 6th June 2018)
1.3 การวางผังเมือง นํ้าทวมแตละครั้ง สรางความเสียหายใหกับพื้นที่
มากมายมหาศาล สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดเหตุการณอุทกภัยหนักนั้น การวางผังเมืองที่
เปนอุปสรรคตอการจัดการนํ้าทวม เนื่องจากพื้นที่มีความเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่
รวดเร็ว ทําใหสิ่งกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากสงผลทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นขวาง
ทางไหลของนํ้ า และทํ า ให นํ้ า ขั ง ได รวมทั้ ง ความหละหลวมของการจั ด การที่ ดิ น ใน
แตละยุคสมัยของเจาหนาที่ ทําใหเกิดการทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ปาไม
คูคลอง ถูกเปลี่ยนทิศทาง
1.4 การจัดการพื้นที่สาธารณะ การจัดการพื้นที่สาธารณะ ความสําคัญ
ของการดําเนินการ เรือ่ งดังกลาวเปนบทบาทและภารกิจทีห่ นวยงานองคกรปกครองสวนทองถิน่
จะตองดําเนินการเพื่อเปนการลดและเตรียมความพรอมขุดคูคลองเพื่อรองรับนํ้าที่จะไหล
ลงสู  ลํ า คลอง และลํ า รางนํ้ า ได อ ย า งสะดวกคื อ การขุ ด ลอกคู ค ลอง อย า งสมํ่ า เสมอ
กําจัดขยะหรือวัชพืชที่กีดขวางทางนํ้า และอีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือ การกันพืน้ ที่
สาธารณะ เพือ่ การดําเนินงาน หรือโครงการแกปญ หาอุทกภัย เชน การกันพืน้ ทีถ่ นน พื้นที่คลอง
พื้นที่ลําราง หรือแมแตที่ดินสาธารณะ เพื่อทําแกมลิงในการกักเก็บนํ้า

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะ
ในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

209

2. ปจจัยดานการดําเนินงาน
2.1 กลไกการบริหารจัดการ เนือ่ งจากมีหลายภาคสวนทีเ่ ขามาเกีย่ วของ
ทําใหขาดเอกภาพในการปฏิบัติและการบริหารจัดการ เพราะระบบโครงสรางการบริหาร
จัดการของประเทศไทย เปนแบบศูนยรวมทีต่ งั้ ของสวนกลางทําใหหนวยงานทําหนาทีซ่ บั ซอน
และมีความทับซอนในพื้นที่และประชากร ทําใหมีขอจํากัดในการจัดการ
2.2 การขาดประสิทธิภาพในการสั่งการและการสื่อสารกับประชาชน
ความลมเหลวและความลาชาของการบริหารจัดการสาธารณภัยเปนอุปสรรคการทํางานที่
ยังขาดเอกภาพและไมมคี วามชัดเจนในการปฏิบตั งิ านมักเปนการเฉพาะกิจขาดความตอเนือ่ ง
นอกจากนี้ ป  ญ หายั ง มาจากความไม ชั ด เจนทั้ ง ในเรื่ อ งขั้ น ตอนและกรอบการทํ า งาน
ผูบริหารในหนวยงานมีการโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงอยูเปนประจําจึงทําใหไมสามารถ
บริหารงานไดอยางตอเนื่องและการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทําใหขาดทิศทาง
2.3 องค ก รในการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย มี โ ครงสร า งซั บ ซ อ น
หลายขั้นตอนไมคลองตัวการบริหารจัดการสาธารณภัยในอดีตและปจจุบันมีโครงสรางที่มี
ความซับซอนมีขั้นตอนการบังคับบัญชาหลายชั้นทั้งขาราชการฝายพลเรือนและขาราชการ
ฝายทหารมีคณะกรรมการหลายคณะอยูในระบบการบริหารจัดการ
2.4 ขีดความสามารถของหนวยงานยังไมสามารถรับมือกับอุทกภัย
ขนาดใหญไดเนื่องมาจากขาดแคลนงบประมาณ เครื่องมือ คน ที่เหมาะสมและจําเปนใน
เบื้องตน ประกอบกับบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่มีจํานวนนอยและขาดการอบรมอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหเกิดความสับสนและลาชาในการปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัย
2.5 ด า นองค ค วามรู  แ ละระบบการตั ด สิ น ใจในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
บุคลากรขาดความรู ทักษะ และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทั้งนโยบาย การวางแผน
และระดับปฏิบัติ รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันอุทกภัยและผังเมือง
ยังไมสามารถบังคับใชอยางไดผล
3. ปจจัยดานความรวมมือ
3.1 การมีองคกรหลักที่มีความทุมเทและมีความตั้งใจแกปญหา สามารถ
รวมมือกันแกปญหาไดในทิศทางเดียวกัน รวมพลังสรางความเขมแข็งในการปองกัน
อุทกภัย โดยปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการอุทกภัยรวมกันสามารถสรุปได คือ
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การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอมของเทศบาลและประชาชนใหมี
ความเขาใจในสถานการณนํ้า การจัดการในภาวะฉุกเฉิน/การสูกับอุทกภัย
3.2 กลไกการเชื่อมโยงองคกรตาง ๆ ที่สําคัญ คือ ระบบอาสาสมัคร
เปนระบบทีจ่ ดั ตัง้ และพัฒนาขึน้ เพือ่ การชวยเหลือกันเองภายในตําบลเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉินขึน้
โดยอาสาสมัครเหลานี้จะผานการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพในดานตาง ๆ เชน การใชอุปกรณ/
เครื่องมือในการกูภัย การใชวิทยุเครื่องแดง การปฐมพยาบาลเบื้องตน การดูแลผูอพยพ
เปนตน และระบบการใหความชวยเหลือ ไดแก การสํารวจ รับแจงความเสียหาย จัดลําดับ
ความเรงดวนในการใหความชวยเหลือโดยพิจารณาจากฐานขอมูลที่มีอยู และการให
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยโดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตหาก
เกิ น ความสามารถของท อ งถิ่ น ก็ ดํ า เนิ น การส ง ต อ ข อ มู ล ไปยั ง อํ า เภอ จั ง หวั ด หรื อ
ภาคประชาสังคมเขามาชวยเหลือในลําดับตอไป
4. ปจจัยดานทรัพยากร
4.1 ทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะการใช
ศั ก ยภาพจากแรงงานคนในการช ว ยลดและบรรเทาความเสี่ ย ง ซึ่ ง เป น ขั้ น ตอนแรก
เพือ่ เปนการเตรียมพรอมกอนการเกิดอุทกภัย การรวมพลังของคนในชุมชน และภาคีเครือขาย
ที่รวมมือกันชวยกันลดความสูญเสียในสวนของคน ทรัพยสิน และทรัพยากร
4.2 งบประมาณ เปนปจจัยที่ทําใหกิจกรรมใหดําเนินไปสูเปาหมาย
ในดานความเดือดรอนที่มีความจําเปนใชเงินในการซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกยามฉุกเฉิน
การรับบริจาคเงิน สิ่งของ รายจายที่เกิดขึ้นในศูนย ดูแลโรงครัวกลาง และฝายขอมูล
ทําหนาที่ รวบรวมขอมูลผูเดือดรอน ผลการดําเนินงาน รับแจงความเดือดรอน จัดทํา
ขอมูลใหเปนปจจุบัน การใชงบประมาณเปนตัวขับเคลื่อนที่ทําใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ
4.3 เครื่องจักร/อุปกรณ เปนปจจัยในการดําเนินงานไดสะดวก โดยการ
ใชเครื่องมือสนับสนุนที่เอื้อตอการทํางานใหมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น และชวยลด
ระยะเวลาในการทํางาน เชน แผนงานขุด ลอกและกํ า จั ด วั ช พื ช ในคลอง อ า งเก็ บนํ้ า
งานซ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาบ า นและอาคารต า ง ๆ เครื่ อ งสู บ นํ้ า และเครื่ อ งผลั ก ดั น นํ้ า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับนํ้าและการระบายนํ้า ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเปนสิ่งที่จําเปนทั้งสิ้น
ในการที่นํามาใชในการปองกันอุทกภัย ซึ่งสะทอนใหเห็นจากการสัมภาษณดังเชน
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"…หลังจากที่เรารวมตัวกันได เราก็ประสานงาน
เครือขายทั้งจากขางในและขางนอกชุมชน และเครือขาย
ของภาครัฐ ปภ. อปท. และกลุมคนรักเฉวง ใครมีเครื่องมือ
อุปกรณ ที่สูบนํ้าก็เอามาชวยใครมีกําลังมีชางก็เอามาชวย
ซอม พื้นที่ก็รับประสานมา…" (Interview: 24th June 2018)
และ “มีการวิเคราะหขอ มูลรายวัน ดูวา ตรงไหนทีม่ นั เดือดรอน
ที่ จั ด ลํ า ดั บ เอาไว แ ล ว ว า จะลงที่ ไ หน ลงพื้ น ที่ ไ หนที่ มั น มี
ความจําเปนเรงดวนกอน” (Interview: 24th June 2018)
5. ปจจัยดานการสนับสนุน
การสือ่ สาร การประชาสัมพันธและการจัดประชุมในชุมชนการประชาสัมพันธ
โดยการใชรถแหประชาสัมพันธในหมูบานตาง ๆ เพื่อสื่อสารใหผูประสบภัยทราบวามี
การตั้งศูนยอพยพ ใหความชวยเหลือและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
ของศูนย หรือการใชโซเชียลในการติดตอสื่อสารสภาพการณในแตละวัน เชน ปริมาณฝน
ปริมาณนํ้า เสนทางคมนาคม ในการสื่อสารนี้จะชวยไดมากในภาวะฉุกเฉินหรือในพื้นที่
ที่ไมสามารถเขาไปชวยเหลือไดก็สามารถเครื่องมือวิทยุสื่อสารตัวแดงโทรศัพท และ
สื่อสังคมออนไลน เชน เฟสบุค และไลน ไดถูกนํามาใชในการติดตอสื่อสารขอมูลเพื่อสงตอ
รายงานสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว จากการสัมภาษณดังเชน
"เรามีการใชรถแหประชาสัมพันธ แลวพูดใหฟง
เลยวาเราเปนใคร มาจากไหน เชิญชวนพีน่ อ งใครวางมาชวยกัน
ใหเขารูวาเรามาชวยฟรี ใหมาบอกวาอยูตรงไหน และมี
ศูนยอพยพตั้งที่ไหนบางกับพื้นที่ที่เขาอยู" (Interview: 24th
June 2018)
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3. รูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ภาพที่ 4 : รูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

รูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัยที่มี
การผสมผสานจากขอมูลเชิงคุณภาพกับในการสนทนากลุม (Focus group) ในพื้นที่
เกาะสมุย และโดยมีการประชุมเชิงปฎิบัติการรวมกับตัวแทนทั้ง 3 ภาคสวน ไดแก
ตัวแทนภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทน
ภาคประชาสังคม ที่ไดทํางานปฏิบัติการที่มีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการความรวมมือ
ภาคสาธารณะในการปองกัน อุทกภัยในพื้น ที่เกาะสมุ ย ได พั ฒ นารู ปแบบ และได รั บ
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การยืนยันจาก ตัวแทนทั้ง 3 ภาคสวน ซึ่งไดขอคนพบวา ในการบริหารจัดการความรวมมือ
ภาคสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปองกันอุทกภัย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
มีลักษณะความรวมมือภาคสาธารณะ ตองอาศัยความรวมมือหลากหลายรูปแบบ และ
สอดคล องกั บ รูป แบบของการบริหารจัด การความร ว มมื อ (Robert Agranoff และ
Michael McGuire) ตามรูปแบบเหลานี้ (1) รูปแบบการบริหารจัดการบนฐานแหง
ขอบเขตภาระหนาที่ (Jurisdiction - Base Management Model) (2) รูปแบบการละเวน
ความรวมมือ(Abstinence Model) (3) รูปแบบความรวมมือแนวดิง่ (Top - Down Model)
(4) รูปแบบความรวมมือแบบผูใ หและผูร บั (Donor - Recipient Model) ซึง่ เปน 4 รูปแบบ จาก
6 รูปแบบ และไดมีการผสมผสานการทํางานในแงของกระบวนการและปจจัยความรวมมือ
ไปอีกดวย รวมถึงการขยายเครือขายความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวนเพราะเนือ่ งจาก
ในบริหารจัดการภัยพิบตั ไิ มสามารถทําไดสาํ เร็จดวยองคกรเดียว แตตอ งอาศัยความรวมมือ
จากหลายภาคสวนเขามามีสวนรวม และตองอาศัยความสัมพันธเชิงอํานาจ ในการบริหาร
จัดการความรวมมือ และตองมีบริหารจัดการความรวมมือหลายรูปแบบ ซึ่งจากการวิจัย
พบวา การบริหารจัดการความรวมมือเปนรูปแบบเครือขายความรวมมือ ที่เปนรูปแบบ
ที่ผูวิจัยใหชื่อวา “เครือขายความรวมมือภาคสาธารณะ” (Collaborative Public
Management Network ) เพื่อใหเขากันไดตามความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ
อภิปรายผล
งานวิจยั นีม้ องวาปจจัยเงือ่ นไขทีท่ าํ ใหความรวมมือภาคสาธารณะประสบความสําเร็จ
ตอการปองกันอุทกภัยเมืองทองเทีย่ วเกาะสมุย ประกอบดวย (1) ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Benjamin et al (2011) และ Harshada et al (2011)
ที่ไดศึกษาปญหาของการสรางเครือขายองคกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอม และองคประกอบ
ของความรวมมือในการทํางาน พบวา ปจจัยดานบริบท (context) เปนปจจัยที่มีผลตอ
ความรวมมือ เชน นโยบาย สภาพแวดลอม วัฒนธรรม และโครงสรางองคกร (2) ปจจัย
ดานการดําเนินงาน จากการศึกษาพบวา กลไกบริหารจัดการภัยพิบตั เิ ปนแบบสัง่ การจากบนลงลาง
โครงสรางการบริหารงานซับซอนขาดเอกภาพ ระบบการตัดสินใจ ที่บุคลากรขาดความรู
ทักษะ และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทั้งนโยบาย การวางแผน และระดับปฏิบัติ
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รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันอุทกภัย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
McGuire M. และ Schneck D. (2010) ที่กลาววา ความออนแอและการบริหารที่ขาด
การประสานงานระหวางองคกร ทั้งหนวยงานในทองถิ่น ภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวของ
ไปจนถึงรัฐบาล มีผลตอการจัดการภัยพิบัติ และสอดคลองกับงานของ Kamolvej (2006)
ที่ ว  า การตั ด สิ น ใจจํ า เป น อย า งยิ่ ง ต อ ความร ว มมื อ เพราะการตั ด สิ น ใจจํ า เป น ต อ งมี
ความเขาใจพื้นฐานและสามารถปรับตัวตอสถานการณ และการตัดสินใจตองมาจาก
ระดับลางดวยไมใชมีแตระดับสูงเทานั้น จากการศึกษาพบวา ความเขาใจ ความไววางใจ
การที่ ส มาชิ ก เข า มามี ส  ว นร ว ม และผู  นํ า ที่ มี ภ าวะความเป น ผู  นํ า มี ค วามสามารถใน
การประนีประนอม คอยระดมความชวยเหลือ พูดคุย ไกลเกลี่ย และตกลงได 3) ปจจัย
ดานความรวมมือ นอกจากนี้ยังพบวาการใหความชวยเหลือจากองคกรภาคีที่เกี่ยวของ
เปนอยางดี ทําใหเกิดความรวมมือซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Cook (2009) ซึ่งพบวา
ความสัมพันธทางสังคมเปนสิ่งที่สําคัญในการจัดการภัยพิบัติ เพราะความสัมพันธทาง
สังคมสงผลใหเกิดความรวมมืออยางกวางขวาง ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน นอกจากนี้ยัง
พบวา การสื่อสารภายในชุมชน เปนสิ่งที่ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Kiesler S. & Cummings (2002) ทีก่ ลาววา การสือ่ สารจะเปนสวนทีส่ าํ คัญ
ในการพัฒนาความรวมมือ 4) ปจจัยดานทรัพยากร จากการศึกษาพบวา คนเปนปจจัยที่
สําคัญทีห่ รืออาจกลาวไดวา ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยทีน่ าํ ไปสูก ารแกไขปญหา และเปนบุคคลที่
ตองเผชิญและเปนผูทําการตัดสินใจที่สําคัญ เพราะเปนผูที่ตองเผชิญเหตุในพื้นที่มากที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับงานของ Janssen, Lee and Bharosa (2010) ที่ศึกษาที่เนนมนุษยเปน
ศูนยกลางในการจัดการภัยพิบตั สิ ามารถรับรูถ งึ ศักยภาพอยางเต็มที่ และสอดคลองกับงานของ
นิภาพรรณ เจนสันติกุล ที่วาปจจัยผลการปฏิบัติงานของมนุษยสงผลตอสภาพการจัดการ
ภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังพบวา ระบบอาสาสมัครมีความจําเปนตอ และ 5) ปจจัยดานการ
สนับสนุน จากการศึกษาพบวา การสื่อสาร มีสวนสําคัญยิ่งตอความรวมมือในการจัดการ
ภัยพิบัติ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน เชน FB Youtube และ Line ไดถูกนํามาใชในการ
ติดตอสื่อสารขอมูล เพื่อสงตอรายงานสถานการณอุทกภัยและสามารถชวยเหลือไดอยาง
รวดเร็วซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Yates D. และ Paquett S. (2011) ที่พบวา
สือ่ สังคมออนไลนสามารถกระจายขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารกชวยเหลือผูป ระสบภัย
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เปนไปไดอยางรวดเร็ว เพราะมีการประสานงานอยางตอเนื่อง สวนในเรื่องการจัดการจาก
การวิ จั ย พบว า มี ก ารจั ด วางหน า ที่ บทบาท และความรั บ ผิ ด ชอบในส ว นของพื้ น ที่
การจัดการที่ดีจะชวยลด การสูญเสียและความเสียหายไดนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานการศึกษา Parker & Wall (1996) ที่กลาววาในความสําเร็จแลความลมเหลวของ
ความรวมมือนัน้ กระบวนการจัดการมีบทบาทสําคัญอยางยิง่ ซึง่ กระบวนการจัดการหมายถึง
การสรางทีมงาน การวางแผน การมอบหมายงาน การจัดการความขัดแยง และการตรวจสอบ
สถานของทรัพยากรที่ใชในการบริหารความรวมมือภาคสาธารณะ
จากงานวิจยั สามารถสรุปไดวา จากกระบวนการทัง้ หมดนัน้ กลาวคือ (1) การกระตุน
สงเสริมความรวมมือ เปนการสรางกระบวนการทํางานที่เปนการจูงใจสําคัญที่จะผลักดัน
ใหประสบความสําเร็จโดยการนําเอากลยุทธในการสรางกระบวนการกระตุนสงเสริม
ความรวมมือเขามาใชเพือ่ ใหทกุ คนทํางานรวมกันอยางประสบความสําเร็จ การสรางเครือขาย
เชื่อมโยงองคกรภาคสวนตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อใหทุกองคกรตระหนักในกิจกรรมรวมกัน
โดยยึดหลักการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน กอใหเกิดการถายทอดศักยภาพ เกิดการเรียนรู
รวมกัน เพื่อใหเกิดพลังในการดําเนินงานรวมกัน (2) การกําหนดกรอบความรวมมือ
มีการกําหนดกรอบความรวมมือรวมกันบริหารจัดการอุทกภัย โดยใชหลักประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความโปรงใสการมีสว นรวม การกระจายอํานาจ
หลั ก นิ ติ ธ รรม ความเสมอภาค และหลัก การโดยเน น การเชื่ อ มต อ โครงข า ยคมนาคม
การจัดการทรัพยากรนํ้ารวมกัน รวมไปถึงความรวมมือในดานอื่น ๆ ที่ขยายออกไป
(3) การระดมความรวมมือ ทุกภาคสวนตองแสดงพลังอันเขมแข็งรวมกัน เปลีย่ นการทํางาน
จากเชิงตั้งรับเปนเชิงรุกอยางจริงจัง โดยรวมมือรวมใจกัน ผนึกกําลังและประสานงานกับ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเป น ระบบ การสร า งแบบอย า งของการบริ ห ารจั ด การ
การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อหาทางออกแกไขที่มี
ความสําเร็จ การระดมสมองจากหนวยงานทั้งภาครัฐ และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมกันหาแนวทางปฏิบัติที่เปนจริงในการแกไขปญหา
อุทกภัย (4) การสนธิความรวมมือ ภาครัฐตองรูจักรวบรวมทรัพยากรจากฝายตาง ๆ และ
เปดพื้นที่ใหทุกภาคสวนไดชวยแกไขปญหาอยางเปนระบบ มากกวาที่ภาครัฐจะทํางานเอง
อยูเพียงฝายเดียว และภาคประชาสังคม ที่มีเงินทุนสนับสนุน และอุปกรณที่ทันสมัย ที่เริ่ม
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จากการจัดการตนเองในสิทธิของพื้นที่ที่แหลงธุรกิจของตนเอง และมีการเผื่อแผชวยเหลือ
ไปยังชุมชนใกลเคียง เกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยในพื้นที่ทําใหลดความเสี่ยงและบรรเทา
การเกิดอุทกภัย ดวยความรูใ นการศึกษาขอมูลทีท่ นั ตอสถานการณ การประเมิน การเฝาระวัง
การเตื อ นภั ย และการป อ งกั น จึ ง ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง การเกิ ด สนธิ ค วามร ว มมื อ ขึ้ น ในแต ล ะ
ภาคสวนทีม่ กี ารระดมสรรพกําลังในการแกไขปญหาอยางเต็มความสามารถ ซึง่ สอดคลองกับ
Robert Agranoff และ Michael McGuire, 2003 ไดจําแนกแนวทางในการสราง
ความรวมมือไวดังนี้ (1) การกระตุนสงเสริมความรวมมือ (Activation) (2) การกําหนด
กรอบความรวมมือ (Framing) (3) การระดมความรวมมือ (Mobilizing) (4) การสนธิ
ความรวมมือ (Synthesizing) อีกดวย (5) การเจรจา ควรมีทั้งรูปแบบที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการสรางความเขาใจ รับรู และกอใหเกิดการตกลง
ยอมรับรวมกันตอไปซึง่ หากตางฝายตางไดรบั ผลประโยชนตอบแทนดวยกันแลว องคกรตาง ๆ
ก็จะเขารวมดําเนินการและเกิดการขยายการตกลงยอมรับซึ่งกันและกัน (6) การตกลง
ยอมรับ เปนการสรางการตกลงยอมรับรวมกันเพื่อการดําเนินการในอนาคต ผานการ
ทําสัญญาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พรอมทั้งกําหนดขอตกลงในการจัดการกับ
ป ญ หากรณี ที่ ไ ม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น การจากองค ก รใดองค ก รหนึ่ ง
(7) การดําเนินการรวม เปนการปฏิบัติตามขอตกลงที่เกิดขึ้นรวมกัน ผานการปฏิสัมพันธ
ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ Peter Smith Rings และ Andrew
H. Van de Ven ไดนาํ เสนอกระบวนการของความรวมมือวาเปนกระบวนการทีไ่ มไดเปนเสนตรง
หากแตเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธหรือเปนวงจรที่เชื่อมโยงกัน
บทสงทาย
ในปจจุบันการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัย
อําเภอเกาะสมุย นั้น ยังคงมีการบริหารในลักษณะแบบแบงหนาที่รับผิดชอบแตยังขาด
การสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและยังไมมีหนวยงานหรือองคกรเฉพาะ
ที่เปนศูนยก ลางในการทํางานรวมกันสิ่งเหลานี้จึงเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการ
อุทกภัยที่สําคัญ การบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัยนั้น
ตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการปองกัน และเพื่อเปนการเตรียมการ
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ในการที่ จ ะลดความรุ น แรงและลดผลกระทบจากอุ ท กภั ย ในครั้ ง ต อ ไปควรจะต อ งมี
การปรับแนวคิดการบริหารจัดการเปนเชิงรุก เพิม่ กระบวนการในการปองกัน และเตรียมความพรอม
เพราะที่ผานมานั้นหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอุทกภัยนัน้ ตางฝายตาง
ทําหนาทีแ่ ตยงั ขาดประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน ไมมกี ารเตรียมแผนและแบงหนาที่
ความรับผิดชอบใหชดั เจน ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางลาชาสงผลใหเกิดความสูญเสียชีวติ
และทรัพยสิน ดังนั้น ควรมีการจัดตั้งองคกรกลางในการบริหารจัดการอุทกภัยในลักษณะ
การทํางานแบบภาคีความรวมมือ โดยเนนจากความรวมมือจากทุกภาคสวน ประกอบดวย
ภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ซึ่งภาคสวนที่
ไดกลาวมาขางตนนั้นลวนมีบทบาทที่ชัดเจน และมีจุดแข็งของแตละภาคสวนที่สามารถนํา
มาใชเปนประโยชนในการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะได
สําหรับกระบวนการความรวมมือและปจจัยที่ทําใหความรวมมือภาคสาธารณะ
ประสบความสําเร็จตอการปองกันอุทกภัยนั้น โดยภาพรวมนั้นมีทั้งหมด 7 กระบวนการ
และ 5 ปจจัยที่สําคัญ ที่กอใหเกิดความรวมมือดังกลาวมาขางตน ทําใหเห็นวากระบวนการ
และปจจัยทัง้ หมดนัน้ ตองอาศัยการดําเนินงานผานกิจกรรมตาง ๆ รวกันทัง้ 3 ภาคสวน คือ
ภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ที่กอใหเกิด
ความรวมมือทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ สิ่งที่สําคัญที่จะทํากระบวนการ และ
ปจจัยทัง้ หมดประสบความสําเร็จทีส่ าํ คัญขึน้ อยูก บั การใหความสําคัญ และเห็นวาผลกระทบที่
ตามมาของการเกิดอุทกภัยนั้นมีความเสียหายอยางมหาศาลอยางไร
และแนวโนมอีกประการสําคัญในอนาคตที่สงผลตอความมีประสิทธิภาพของ
รูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือภาคสาธารณะในการปองกันอุทกภัยนั้นควรจะเริ่ม
จากความสามารถของชุมชนที่ประสบอุทกภัยเองเนื่องจากเปนผูที่จะเจอกับภัยพิบัติ
เปนอันดับแรก ประกอบดวย (1) ผูนําชุมชน เนื่องจากเปนผูนําที่เสียสละชวยแกไขปญหา
สรางขวัญ และกําลังใจใหกับชาวบาน มีสวนรวมในการดําเนินการประสานงานกับทุกฝาย
เพื่อชวยเหลือชาวบานตั้งแตกอนเกิดอุทกภัย (2) ชุมชนเข็มแข็ง คือ การเรียนรูจาก
การกระทํารวมกันเปนสิ่งสําคัญสูงที่สุด และรองลงมาคือ ทําใหเกิดการจัดการอยางมี
ระบบ และ 3) ทุนทางสังคม ประกอบไปดวย การพึง่ พาอาศัยกัน ความไววางใจกัน เครือขาย
ความรวมมือและความเปนพลเมือง รวมถึงการสะสมทุนทางสังคมมายาวนานในชุมชน
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และเมื่อเกิดสถานการณวิกฤติคนในชุมชนจะไมทิ้งกันกอเกิดความเขมแข็งขึ้นสงผลให
ชุมชนความสามารถในการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยดวยชุมชนเองได และอาจจะยกระดับ
ไปสูการจัดการอุทกภัยในระหวางเกิด และหลังเกิดอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพไดตอไป
ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1.1 ตองมีการสรางสถาบันกลางระดับพื้นที่เมืองสมุยเฉพาะ เปนคณะทํางาน
เกี่ยวกับอุทกภัย ที่มาจากหลายระดับ (Multi - Level ) ตั้งแต ระดับชุมชน ระดับองคกร
และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการสราง “คณะกรรมการปองกันจัดการอุทกภัยในสมุย”
1.2 ควรสรางความรวมมือการระดมทรัพยากรขามแดน เชน การสรางเครือขาย
อาสาสมัครนักทองเทีย่ วตางชาติในการเปนลามเพือ่ การสือ่ สารความเขาใจ เปนอาสาสมัครกูภ ยั
ชวยเหลือผูประสบภัยที่เปนตางชาติ โดยจัดตั้งเปนศูนยอาสาสมัครนักทองเที่ยวตางชาติ
เปนตน
2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
2.1 รัฐบาลควรสนับสนุนดานงบประมาณและ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จะ
สงเสริมใหประชาชนสามารถมีการรับรูเกี่ยวกับการปองกันในเบื้องตนในฤดูนํ้าหลาก
2.2 รัฐบาลควรมีนโยบายใหหนวยงานภาครัฐไดแก สํานักงานนโยบายและ
บริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย สํานักงานระบายนํ้า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า และ
การเกษตร (องคการมหาชน) ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติศูนยขอมูลเพื่อ การชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย และองคการปกครองสวนทองถิ่น นําการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการ ปองกันอุทกภัย เพื่อใหประชาชนมีการเตรียมพรอมกอนที่จะมี
เหตุการณเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ ภาครัฐไดเปนอยางดี
3) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1.ใชผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้เปนขอมูลในการยกระดับการศึกษาวิจัยใน
ระดับเมืองขยายหรือเมืองโตเร็วทีม่ พี นื้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ และสงผลตอรายไดของประเทศ
3.2.ควรทําการศึกษาวิจัยในเครือขายอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากแตหนวยงานที่
เกี่ยวของไมไดใหความสําคัญเทาไรนัก เชน ประชากรแฝงในพื้นที่ท่ีมีจํานวนมาก และ
นักทองเที่ยวตางชาติ เปนตน
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