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หน่วยที ่ 14 
การวเิคราะห์การเมืองท้องถิน่: แนวทางนวตักรรมท้องถิน่และการจดัการภยัพบิัต ิ
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แผนผงัแนวคิดหน่วยท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินและการ
จดัการภยัพิบติั 
 

ตอนท่ี 14.1 แนวคิดเก่ียวกบั
นวตักรรมทอ้งถ่ินและการ
จดัการภยัพิบติั 

ตอนท่ี 14.2 ความสมัพนัธ์
ระหวา่งแนวทางนวตักรรม
ทอ้งถ่ินและการจดัการภยั
พิบติักบัการเมืองทอ้งถ่ิน 

ตอนท่ี 14.3 กรณีศึกษา
แนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ิน
และการจดัการภยัพิบติัใน
การเมืองทอ้งถ่ิน 

14.1.1 แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม
ทอ้งถ่ิน 

14.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการภยั
พิบติั 

14.2.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินกบั
การเมืองทอ้งถ่ิน 

14.3.1 กรณีศึกษาท่ี 1: โครงการรถ
ขนส่งประจ าทาง (รถโพถอ้ง) ของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต 

14.3.2 กรณีศึกษาท่ี 2: การจดัการภยั
พิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานภายใต้
นโยบายการกระจายอ านาจ 
กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด 

14.2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนว
ทางการจดัการภยัพิบติักบัการเมือง
ทอ้งถ่ิน 
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หน่วยที ่14  
แนวทางนวตักรรมท้องถิน่และการจดัการภยัพบิัต ิ
 
เค้าโครงเนือ้หา 
 ตอนท่ี 14.1  แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติั 
  เร่ืองท่ี 14.1.1  แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 14.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการภยัพิบติั 
 ตอนท่ี 14.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติักบัการเมือง 
                                   ทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 14.2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินกบัการเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 14.2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางการจดัการภยัพิบติักบัการเมืองทอ้งถ่ิน 
 ตอนท่ี 14.3  กรณีศึกษาแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติัในการเมืองทอ้งถ่ิน 

เร่ืองท่ี 14.3.1  กรณีศึกษาท่ี 1: โครงการรถขนส่งประจ าทาง  (รถโพถอ้ง) ขององคก์าร 
                บริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต 

เร่ืองท่ี 14.3.2  กรณีศึกษาท่ี 2: การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานภายใตน้โยบาย 
               การกระจายอ านาจ กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด 

 

แนวคดิ 
1. การศึกษาท าความเขา้ใจนวตักรรมทอ้งถ่ินตอ้งศึกษานวตักรรมทอ้งถ่ินแบบองคร์วมจะช่วยให้

เกิดความเขา้ใจท่ีคมชดัของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินต่างๆ ไดเ้ป็นระบบมากข้ึน ขณะท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการภยัพิบติั  

2. นวตักรรมท้องถ่ินมีความสัมพนัธ์กับการเมืองการปกครองท้องถ่ิน 3 ด้านท่ีส าคัญได้แก่  
การจดัแบ่งภารกิจระหวา่งรัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การพฒันาศกัยภาพการคลงั
ทอ้งถ่ิน และการพฒันาขีดความสามารถในการจดับริการสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน และในการ
จดัการภยัพิบติั ตอ้งอาศยัการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั
ต่างๆ ตอ้งอาศยัการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินทุกภาค
ส่วน รวมทั้งความช่วยเหลือท่ีจะมาจากหน่วยงานจากภายนอกทอ้งถ่ินดว้ย 

3. กรณีศึกษานวตักรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางการท่องเท่ียว มีการยา้ย
ถ่ินเขา้มาอาศยัอยูใ่นเมืองภูเก็ตจ านวนมากเกิดปัญหาการจราจรอยู่ตลอดเวลา องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัภูเก็ต จึงไดพ้ยายามสร้างระบบบริการสาธารณะดา้นการขนส่งมวลชน โดยจดัรถ
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ขนส่งประจ าทาง ในเส้นทาง เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ต เป็นการสร้างทางเลือกในการใช้
ชีวิตประจ าวนัของผูค้นและลดความเดือดร้อน โดยได้ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ
ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีกรณีศึกษาการจดัการภยัพิบติัทอ้งถ่ินของเทศบาลนครปากเกร็ด 
สะทอ้นให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินช่วย
ยกระดบัความสามารถในการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดงัจะเห็นไดจ้ากความแตกต่างของการจดัการอุทกภยัในปี พ.ศ. 2538 กบัปี พ.ศ. 2554 ดงันั้น 
ภาครัฐควรถ่ายโอนทรัพยากรด้านการจัดการอุทกภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ศกัยภาพซ่ึงเป็นตน้แบบในดา้นการจดัการภยัพิบติั ขณะเดียวกนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีความเฉพาะดา้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลกัษณะ
ของเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัให้กบัชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชน
ทัว่ไป 

  

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 14 จบแลว้  นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและวเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติัได ้
 2.  อธิบายและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติักบั
การเมืองทอ้งถ่ินได ้
 3.  อธิบายและวเิคราะห์กรณีศึกษาแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติัในการเมือง
ทอ้งถ่ินได ้

กจิกรรม 
 1.  กิจกรรมการเรียน 
      1)  ศึกษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยท่ี 14       
      2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 14       
      3)  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 14     
      4)  ศึกษาเน้ือหาสาระ ดงัน้ี        
  ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม       
  ข.  ส่ือโสตทศัน์และอ่ืนๆ        
      5)  ปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง       
      6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ       
     7)  ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 14 
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 2.  งานท่ีก าหนดใหท้ า         
     1)  คน้ควา้ศึกษาเพิ่มเติมจากต าราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
     2)  สรุปประเด็นส าคญัจากการศึกษาเพิ่มเติม โดยอาจใชเ้น้ือหาเพิ่มเติมดงักล่าวประกอบการตอบ
          ค  าถามหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีก าหนดส าหรับชุดวชิาน้ี 
 3.  การสัมมนาเสริม                                               
      เขา้รับการสัมมนาเสริมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

แหล่งวทิยาการ 
 1.  ส่ือการศึกษา          
      1)  แนวการศึกษาหน่วยท่ี 14         
      2)  เอกสารอา้งอิงในบรรณานุกรม 
 2.  หนงัสือในห้องสมุดต่างๆและศูนยว์ทิยบริการ 
การประเมินผลการเรียน 
 1.  ประเมินจากการสัมมนาเสริม และงานท่ีก าหนดใหท้ าในแผนกิจกรรม   

2.  ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “แนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ิน 
                       และการจดัการภยัพิบติั” 

ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 

1.  จงอธิบายแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติัมาพอสังเขป 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ตอนที ่14.1  
แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรมท้องถิน่และการจดัการภยัพบิัติ 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 14.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 14.1.1  แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทอ้งถ่ิน 
 เร่ืองท่ี 14.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการภยัพิบติั 
 

แนวคดิ 
 1. การศึกษาท าความเขา้ใจนวตักรรมทอ้งถ่ินไม่อาจหยิบยกเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาพิจารณาอย่าง
เป็นอิสระ หากแต่ตอ้งศึกษานวตักรรมทอ้งถ่ินแบบองคร์วม มีการศึกษาถึงพฒันาการของนวตักรรมทอ้งถ่ิน
ในดา้นต่างๆ และมีการอธิบายถึงชุดของตวัแปรอิสระท่ีท าให้เกิดนวตักรรมทอ้งถ่ิน ในท่ีสุด จะช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีคมชดัของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินต่างๆ ไดเ้ป็นระบบมากข้ึน 
 2.  ในต่างประเทศองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการภยัพิบติั 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการกระจายอ านาจในระดบัสูง นอกจากน้ีมีนกัวชิาการกลุ่มหน่ึงเช่ือวา่ ภยัพิบติัเกิด
จากฝีมือมนุษยเ์ท่านั้น เพราะถา้หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถรับมือกบัภาวะวิกฤตหรือภาวะ
ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนได ้เหตุการณ์นั้นจะไม่ขยายผลจนเกิดเป็นภยัพิบติั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึง
มีบทบาทส าคญัมากในปัจจุบนั 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 14.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและวเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทอ้งถ่ินได ้
 2.  อธิบายและวเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการภยัพิบติัได ้
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เร่ืองที ่ 14.1.1  แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรมท้องถิ่น 
 

สาระสังเขป 
 นวตักรรม หมายถึงการท าส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด 
การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปล่ียนนั้นจะเกิดข้ึนจากการปฏิวติั การเปล่ียนอย่างถอนราก
ถอนโคน หรือการพฒันาต่อยอด ทั้งน้ี มกัมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชดัเจน ระหว่างการประดิษฐ์
คิดคน้ ความคิดริเร่ิม และนวตักรรม อนัหมายถึงความคิดริเร่ิมท่ีน ามาประยุกต์ใช้อยา่งสัมฤทธ์ิผล และใน
หลายสาขา เช่ือกนัว่าการท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเป็นนวตักรรมไดน้ั้น จะตอ้งมีความแปลกใหม่อย่างเห็นไดช้ดั 
และไม่เป็นแค่เพียงการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
นโยบายของรัฐ (Mckeown, 2008 อา้งใน สารานุกรมวกีิพีเดีย th.wikipedia.org) 

นวตักรรมทอ้งถ่ิน (Local Innovations) เป็น “การริเร่ิม คิดคน้ พฒันาการแกไ้ขหรือจดัการปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน” สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดับริการ
สาธารณะ การพฒันาการเมืองการปกครอง และ/หรือการบริหารจดัการท่ีเกิดประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ี
เห็นชดัเป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดหรือขยายผลให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ได ้นวตักรรม
ทอ้งถ่ินไม่จ  าเป็นตอ้งเลอเลิศสมบูรณ์ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความคิดแรกของโลก ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นของแพง
หรือลงทุนสูง แต่เป็นเร่ืองท่ีใช้แก้ไขปัญหาได้จริง การริเร่ิมใหม่ๆ ในชุมชนท้องถ่ินมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการท่ีสมเหตุสมผล (วรีะศกัด์ิ เครือเทพ, ม.ป.ป.)  

นวตักรรมทอ้งถ่ินของไทยในภาพรวมมีคุณลกัษณะร่วมกนัอยา่งนอ้ย 5 ประการ ซ่ึงสามารถพฒันา
ไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้และข้อสังเกตทางวิชาการด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยได้
ดงัต่อไปน้ี  

1) การกระจายอ านาจท าให้เกดิ “เจ้าภาพ” และ “เวทกีารตัดสินใจของพลเมือง” 
การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินท าให้เกิด “หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ” กิจการสาธารณะในทอ้งถ่ิน มีการ

ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบและทรัพยากรบุคคลและการเงิน ผูบ้ริหารและพนกังานส่วนทอ้งถ่ินจะท า
หนา้ท่ีเป็น “ตวัแสดง” หลกัในระบบการเมืองทอ้งถ่ิน เร่ิมตน้ตั้งแต่การรับรู้ปัญหาสาธารณะในชุมชนของ
ตน กระตุ้นให้มีการอภิปรายและระดมความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนผ่านเวทีประชาคม และ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตามขอ้สรุปท่ีได้รับจากการระดมความคิดเห็นร่วมกนั และนอกจากน้ี การ
กระจายอ านาจยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน “การตดัสินใจของทอ้งถ่ิน” ซ่ึงถือเป็น
รากฐานส าคญัต่อการพฒันาการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง องค์กร
ประชาชนจะเป็นผูท่ี้เสนอปัญหา ความตอ้งการ หรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

องค์ประกอบทั้งสามส่วนข้างต้น น่าจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การคิดและตดัสินใจร่วมกัน 
(Collective decision) ในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนผา่นกระบวนการปรึกษาหารือ แทนท่ีจะใชว้ิธีคิดแกไ้ข
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ปัญหาแบบต่างคนต่างท าภายใตว้ิถีชีวิตแบบทุนนิยม หรือแทนท่ีจะใช้วิธีการรอคอยให้ปัญหาได้รับการ
แกไ้ขจากเบ้ืองบนตามวฒันธรรมแบบอุปถมัภด์งัท่ีเคยเป็นมา จุดเปล่ียนของวิธีคิดท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหา
แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระจายอ านาจน้ี น่าจะส่งผลท าใหชุ้มชนเร่ิมมีวธีิมองปัญหาแบบหลาย
มิติ อนัท าให้ขอ้สรุปจากการระดมความเห็นเพื่อการแกไ้ขปัญหาต่างๆ มีความเป็นไปไดสู้ง และเม่ือผนวก
เขา้กบัความพร้อมดา้นบุคลากร ทรัพยากรทางการเงิน และการประสานความร่วมมือท่ีดีจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ในท่ีสุด ย่อมมีส่วนช่วยให้การแกไ้ขปัญหาของชุมชนเป็นไปได้
ส าเร็จลุล่วง และก่อใหเ้กิดการริเร่ิมนวตักรรมดา้นต่างๆ ตามมา 

2) นวตักรรมท้องถิ่นแต่ละประเภทมีจุดเร่ิมต้นและคุณลกัษณะที่แตกต่างกนั 
ในภาพรวมนั้น นวตักรรมทอ้งถ่ินในแต่ละดา้นมีท่ีมาและมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ยกตวัอย่าง

เช่น นวตักรรมดา้นการเมือง ส่วนใหญ่เกิดจากการต่ืนตวัขององค์กรชุมชน และมีโอกาสเกิดข้ึนในชุมชน
ชนบทท่ีมีระบบการเมืองแบบสมาคม (การเมืองแบบเครือญาติ) ไดม้ากกว่าชุมชนเมือง ความแตกต่างใน
เร่ืองท่ีมาและคุณลกัษณะของนวตักรรมทอ้งถ่ินเช่นน้ียอ่มช้ีให้เห็นวา่ การส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมทอ้งถ่ิน
ในวงกวา้งนั้น มีปัจจยัผลกัดนัให้เกิดการริเร่ิมนวตักรรมทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัไป ฉะนั้น การผลกัดนัเชิง
นโยบายในการพฒันาท้องถ่ินแต่ละด้านจึงต้องมีการก าหนดข้ึนเป็นการเฉพาะเจาะจง และควรมีความ
สอดคล้องกับสภาพบริบทของปัญหาและของชุมชน จึงจะเอ้ือให้นโยบายการพฒันาท้องถ่ินประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการได ้

3) นวตักรรมท้องถิ่นทีเ่กดิขึน้ต่างพืน้ทีก่นัอาจมีความคล้ายคลงึกนัในเชิงวธีิการ 
การเกิดข้ึนของนวตักรรมทอ้งถ่ินในภูมิภาคต่างๆ แมว้่าจะเกดข้ึนต่างช่วงเวลากนั แต่บ่อยคร้ังท่ี

พบวา่มีลกัษณะปัญหาและวธีิด าเนินการแกไ้ขคลา้ยคลึงกนั การท่ีนวตักรรมทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนต่างพื้นท่ีกนัแต่
มีความคลา้ยคลึงกนัเช่นน้ี สามารถน าไปสู่ขอสังเกตในทางวิชาการไดอ้ย่างนอ้ยสองประการ ประการแรก 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยอาจมีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เม่ือทอ้งถ่ินแห่งหน่ึงด าเนินการแลว้
ประสบผลส าเร็จ ก็อาจน าไปสู่การเผยแพร่บอกต่อให้แก่ทอ้งถ่ินแห่งอ่ืนได้เรียนรู้และศึกษาเพื่อน าไป
ประยุกตใ์ช ้หากขอ้สังเกตประการน้ีเป็นจริง ยอ่มช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการจดัการความรู้ (Knowledge 
management) ของทอ้งถ่ินอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการขยายตวัต่อไปในวงกวา้งอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปกครองทอ้งถ่ินไทยในระยะยาว ประการที่สอง การแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินในบางเร่ืองอาจมีวิธีการ
ด าเนินการท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (One effective way) อยูแ่ลว้ก็เป็นได ้กล่าวคือ ไม่วา่
ปัญหาเร่ืองเดียวกนันั้นจะเกิดข้ึนท่ีใดก็จะตอ้งใช้วิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งเดียวกนั หากขอ้สังเกตประการท่ี
สองน้ีเป็นจริง คงจะตอ้งมีการศึกษาวิจยัเพื่อมุ่งคน้หาวิธีการท่ีดีหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแก้ไข
ปัญหาท้องถ่ินในด้านต่างๆ ส าหรับเป็นแนวทางส าเร็จรูปหรือแนวทางมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินแห่งอ่ืนๆ ไดป้ระยกุตต่์อไป 
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4) นวตักรรมท้องถิ่นบางประเภทมีลกัษณะเฉพาะตามเงื่อนไขบริบทแวดล้อม 
นวตักรรมทอ้งถ่ินบางประเภทมีความหลากหลาย และมีลกัษณะเฉพาะต่างกนัไปตามสภาพเง่ือนไข

ของทอ้งถ่ินต่างๆ นวตักรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่ นวตักรรมดา้นการศึกษา วฒันธรรม การจดัสวสัดิการสังคม การ
บริหารจดัการ การสาธารณสุข และการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว นวตักรรมเหล่าน้ีมกั
เกิดข้ึนจากแรงผลกัดนัในชุมชนท่ีแตกต่างกนัไป และมีลกัษณะเฉพาะตวัสูง สะทอ้นใหเ้ห็นไดว้า่ การศึกษา
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรท าดว้ยความระมดัระวงั ไม่ควรเลียนแบบ
จากกนัและกนัอย่างตรงไปตรงมา แต่ควรมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทแวดลอ้มของแต่ละชุมชน 
เหตุผลเพราะวา่แบบแผนความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผลลพัธ์ (Casual relationship) ระหวา่งตวัแปรท่ีส่งผล
ต่อการเกิดข้ึนของนวตักรรมทอ้งถ่ินยอ่มมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละชุมชน การลอกเลียนจากกนัโดย
มิได้ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชน และมิได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของการเกิดข้ึนของ
นวตักรรมอยา่งรอบคอบ อาจท าใหก้ารเลียนแบบนวตักรรมทอ้งถ่ินไม่ประสบผลส าเร็จ 

5) นวตักรรมท้องถิ่นสามารถเกดิขึน้เป็นลูกโซ่ 
การศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ กรณีตวัอยา่งนวตักรรมทอ้งถ่ินท่ีพบในการศึกษาจ านวนมากกวา่ก่ึงหน่ึง มี

ลักษณะเป็นพลวตั เกิดข้ึนในลักษณะท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกันและกัน เช่น นวตักรรมด้านการเมืองท่ีมุ่ง
ส่งเสริมการใชเ้วทีประชาคมเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการนโยบายสาธารณะในระดบัทอ้งถ่ิน น าไปสู่การ
เกิดข้ึนของนวตักรรมท้องถ่ินด้านอ่ืนได้อย่างกวา้งขวาง เช่น ท าให้เกิดนวตักรรมด้านการจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ นวตักรรมในการจดัการขยะ ซ่ึงต่อจากนั้นสามารถน าไปสู่นวตักรรมในการท าปุ๋ย
ชีวภาพ (น ้ าหมกัจุลินทรีย)์ หรือการท าปุ๋ยคอก ฯลฯ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม วงจรการเร่ิมตน้ของนวตักรรม
ท้องถ่ินไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน นวตักรรมท้องถ่ินอาจเร่ิมจากเร่ืองใดก่อนก็ได้ ในกรณีของเทศบาลนคร
ขอนแก่น เร่ิมจากนวตักรรมดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง และก่อให้เกิดนวตักรรมอ่ืนตามมา ส่วนกรณี
ของเทศบาลนครพิษณุโลก เร่ิมจากนวตักรรมดา้นการจดับริการสาธารณะก่อนเป็นล าดบัแรก จากนั้นจึงค่อย
เร่ิมตน้นวตักรรมดา้นการเมืองและการมีส่วนร่วมตามมา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความสอดคลอ้งตอ้งกนัของ
ปัจจยัผลกัดนัท่ีท าให้เกิดนวตักรรมท้องถ่ินมีความแตกต่างกันตามท่ีได้ตั้งข้อสังเกตประการท่ีสองท่ีได้
น าเสนอไวข้า้งตน้ 

การศึกษาท าความเขา้ใจนวตักรรมทอ้งถ่ินไม่อาจหยบิยกเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาพิจารณาอยา่งเป็น
อิสระ หากแต่ตอ้งศึกษานวตักรรมทอ้งถ่ินแบบองคร์วม มีการศึกษาถึงพฒันาการของนวตักรรมทอ้งถ่ินใน
ด้านต่างๆ และมีการอธิบายถึงชุดของตวัแปรอิสระท่ีท าให้เกิดนวตักรรมทอ้งถ่ิน ในท่ีสุด จะช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีคมชดัของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินต่างๆ ไดเ้ป็นระบบมากข้ึน 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง “ขอ้คน้พบจากนวตักรรมทอ้งถ่ินไทย”  
วารสารประชาคมวจัิย ฉบบัท่ี 60 เดือนมีนาคม-เมษายน 2548 หนา้ 15-25 เขียนโดย วรีะศกัด์ิ เครือเทพ) 
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 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 14 ตอนท่ี 14.1 กิจกรรม 14.1.1) 
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เร่ืองที ่14.1.2  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการภัยพบิัติ 
 

สาระสังเขป 
 ในต่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจดัการภัยพิบัติ 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการกระจายอ านาจในระดบัสูง นอกจากน้ี มีนกัวชิาการกลุ่มหน่ึงเช่ือวา่ ภยัพิบติัเกิด
จากฝีมือมนุษยเ์ท่านั้น เพราะถา้หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถรับมือกบัภาวะวิกฤตหรือภาวะ
ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนได ้เหตุการณ์นั้นจะไม่ขยายผลจนเกิดเป็นภยัพิบติั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึง
มีบทบาทส าคญัมากในปัจจุบนั 

การจดัการภยัพิบติัเป็นศาสตร์ความรู้ดา้นหน่ึง หลกัการจดัการภยัพิบติัขั้นพื้นฐานมี 8 ประการ (ขาด
หลกัการขอ้ใดขอ้หน่ึงไปมิได)้ เพราะหลกัการทั้ง 8 ประการน้ี สามารถจดัการกบัลกัษณะพิเศษของภยัท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได ้ประกอบดว้ย 

1. ความครบถว้น ค านึงถึงความครบถว้นสมบูรณ์ทุกดา้น ทุกภยั ทุกผลกระทบ การบริหารจดัการ
ของรัฐไทยเนน้ความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ แต่มิไดห้มายความถึง ความเหมือนกนั เช่น การช่วยเหลือ
เยยีวยาผูป้ระสบภยัควรชดเชยตามระดบัความเดือดร้อน 

2. คาดการณ์ล่วงหนา้ 
3. ขบัเคล่ือนดว้ยความเส่ียง ค านึงความเส่ียง 
4. บูรณาการ (เอกภาพการประสานงาน) การบูรณาการท่ีส าคญัคือ การตดัสินใจร่วมกนั ความมี

เอกภาพในแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนั 
5. ประสานสอดคลอ้ง 
6. ร่วมแรงร่วมใจ 
7. ความเป็นมืออาชีพ 
8. ยืดหยุ่น พยายามปลดล็อกการใช้งบประมาณในการจดัการภยัพิบติัตาม พระราชบญัญัติการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกับการ

เตรียมความพร้อมการบริหารจดัการภยัพิบติั เอกสารสรุปการสัมมนา “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
จัดการภัยพิบัติเชิงรุกและตั้งรับ” จดัโดยวิทยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัพระปกเกลา้ วนัท่ี 13-
14 มีนาคม 2555 ณ สถาบนัพระปกเกลา้ เขียนโดย ทวดิา กมลเวชช) 
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กจิกรรมที ่14.1.2   
หลกัการจดัการภยัพิบติัขั้นพื้นฐานมี 8 ประการ อยา่งไรบา้ง 

 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 14.1.2 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 14 ตอนท่ี 14.1 กิจกรรม 14.1.2) 
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ตอนที ่14.2  
ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวทางนวตักรรมท้องถิน่และการจดัการภยัพบิัติกบัการเมือง
ท้องถิน่ 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 14.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 14.2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินกบัการเมืองทอ้งถ่ิน 
 เร่ืองท่ี 14.2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางการจดัการภยัพิบติักบัการเมืองทอ้งถ่ิน 
 

แนวคดิ 
 1. นวตักรรมทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองการปกครองท้องถ่ิน 3 ด้านท่ีส าคญัได้แก่ การ
จดัแบ่งภารกิจระหวา่งรัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การพฒันาศกัยภาพการคลงัทอ้งถ่ิน และการ
พฒันาขีดความสามารถในการจดับริการสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน 
 2.  ในการจดัการกบัวกิฤตการณ์และความเปล่ียนแปลงท่ีซบัซ้อน ตอ้งอาศยัการพฒันาศกัยภาพของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต่างๆ การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ภายในและภายนอกทอ้งถ่ินทุกภาคส่วน และการวางระบบสารสนเทศการส่ือสารหลกัและรอง โดยท่ีการ
เพิ่มขีดความสามารถในดา้นต่างๆ ดงักล่าว ตอ้งอาศยัการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจระหวา่งหน่วยงานใน
ระดบัทอ้งถ่ินทุกภาคส่วน รวมทั้งความช่วยเหลือท่ีจะมาจากหน่วยงานจากภายนอกทอ้งถ่ินดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 14.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินกบัการเมืองทอ้งถ่ินได ้
 2.  อธิบายและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวทางการจดัการภยัพิบติักบัการเมืองทอ้งถ่ินได ้
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เร่ืองที ่ 14.2.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวทางนวตักรรมท้องถิ่นกบัการเมอืงท้องถิ่น 
 
สาระสังเขป 

 นวตักรรมทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 3 ดา้นท่ีส าคญัไดแ้ก่ การจดัแบ่ง
ภารกิจระหวา่งรัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การพฒันาศกัยภาพการคลงัทอ้งถ่ิน และการพฒันา
ขีดความสามารถในการจดับริการสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การจัดแบ่งภารกจิระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบนั การจดัแบ่งภารกิจระหวา่งรัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือวา่เป็นประเด็นท่ียงัมี

ความไม่ลงตวัอยูพ่อสมควร แมว้า่แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ภารกิจหนา้ท่ีใดควรถ่ายโอนให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดเป็นผูรั้บผิดชอบ
แลว้ก็ตาม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารของส่วนราชการจ านวนมากยงัอาจขาดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจเป็นเพราะสาเหตุอ่ืน  

2) การพฒันาศักยภาพการคลงัท้องถิ่น 
การด าเนินการในดา้นต่างๆ ลว้นมีความจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรเพิ่มข้ึนดว้ยกนัทั้งส้ิน การพฒันาขีด

ความสามารถในทางการคลงัของทอ้งถ่ินย่อมเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้เกิดนวตักรรมในด้านอ่ืนเพิ่มข้ึนใน 
วงกวา้ง อีกทั้งยงัช่วยลดแรงกดดนัทางการคลงัและลดความผนัผวนของการจดับริการสาธารณะโดยลด
สัดส่วนการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงมีความไม่แน่นอนของการจดัสรรในแต่ละปี ดงันั้น การพฒันา
ขีดความสามารถทางการคลงัสาธารณะในระดบัทอ้งถ่ินจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนอยา่งหน่ึงท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบควรเร่งด าเนินการ 

การเพิ่มขีดความสามารถทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการไดส้ามประการท่ี
ส าคญั ประการแรกคือการขอรับเงินทุนหรือเงินอุดหนุนจากภายนอก ประการที่สองคือการพฒันาการ
บริหารจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน และประการสุดท้ายคือการบริหารรายจ่ายให้มีความประหยดัและเกิดความคุม้ค่า
ของการใชเ้งินงบประมาณ 

3) การสร้างเครือข่ายในการท างานและการเรียนรู้จากกนัและกัน 
นวตักรรมท้องถ่ินบางประเภทเกิดข้ึนโดยอาศยัความร่วมมือในการด าเนินการระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภายนอก 
นวตักรรมในกลุ่มน้ีมักจะพบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่  
ความร่วมมือในลกัษณะเช่นน้ีมีค าอธิบายอยา่งน้อยสองประการ เหตุผลแรกอาจเป็นเพราะกิจกรรมเหล่าน้ี
เป็นกิจกรรมท่ีมีผลล้นออก (Spillover) หรือผลกระทบภายนอก (Externalities) หากชุมชนใดชุมชนหน่ึง
ด าเนินการเพียงแห่งเดียว ในขณะท่ีชุมชนรอบขา้งขาดความสนใจ อาจท าให้ปัญหาจากท่ีหน่ึงไปเกิดข้ึนใน
ชุมชนอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัได ้เหตุผลประการท่ีสองอาจเป็นเพราะตอ้งการความประหยดัเน่ืองจากขนาดการ
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ผลิต (Economy of scale) ดงัเช่นกรณีการจดัการขยะหรือการบ าบดัน ้ าเสีย หากมีการร่วมมือกนัระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดการจดับริการสาธารณะท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมก็จะท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนและในการบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่งมาก 

4) การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและระบบปฏิบัติการ 
นวตักรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนลว้นพบกบัอุปสรรคประการส าคญั ก็คือ กฎระเบียบของทางราชการท่ีมี

จ านวนมากและไม่เอ้ือให้เกิดการคิดค้นรูปแบบและวิธีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ถึงแม้ว่ากฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ และกฎหมายจดัตั้ งองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทจะก าหนดถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์กร
เหล่าน้ีไวอ้ย่างชดัเจน แต่ในทางปฏิบติัพบว่า กฎระเบียบท่ีเป็นกฎหมายล าดบัรองซ่ึงออกโดยอ านาจของ
กฎหมายแม่บท มีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่น้อยไปกว่า
กฎหมายแม่บทแต่ประการใด ขอ้เท็จจริงประการน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่ กฎระเบียบของทางราชการน่าจะเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการริเร่ิมนวตักรรม หากมีกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ย่อมเช่ือได้ว่านวตักรรมท้องถ่ินจะเกิดข้ึนได้อีกเป็นจ านวนมาก และเม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน 
สังคมไทยโดยรวมย่อมไดป้ระโยชน์จากการจดับริการของรัฐท่ีทัว่ถึงและตอบสนองต่อความตอ้งการเพิ่ม
มากข้ึน 

การพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารงานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีมีผล
ต่อการเพิ่มคุณภาพของการบริหารงานทอ้งถ่ิน การพฒันาศกัยภาพ ประการแรกก็คือการปรับทศันคติของผู ้
บริหารงานเพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงานทอ้งถ่ิน ทศันคติดงักล่าวถือเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีช่วยน าไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิธีการท างาน และอาจช่วยใหผู้บ้ริหารมองเห็นถึง
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที การพฒันาศกัยภาพในประการต่อมาคือ การเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในเชิงบริหารจดัการควบคู่ไปกบัการมีความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบของทางราชการ 
การบริหารงานภาครัฐยอ่มหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎระเบียบไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม การมีความรู้ความเขา้ใจ
เพียงกฎระเบียบทางราชการก็อาจจะไม่สงผลดีต่อการบริหารงานทอ้งถ่ินเช่นกนั หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทั้ง
ในส่วนราชการและหน่วยงานส่วนภูมิภาค อาจตอ้งออกแบบหลกัสูตรการฝึกอบรมผูบ้ริหารและพนกังาน
ทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ ใหเ้กิดความสมดุลของทกัษะในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ต่อไป 

นบัจากน้ีไป การมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะนั้นมิอาจกระท าไดโ้ดยเพียงรัฐบาลกลาง
เพียงล าพงัอีกต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทวีความส าคญัเพิ่มข้ึน และเป็นกลไกหลกัของการ
จดับริการสาธารณะในระดบัชุมชนในอนาคต ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไทยมีศกัยภาพเพียงพอในการบริหารงานทอ้งถ่ินหากมีการออกแบบบทบาทภารกิจ การจดัสรร
ทรัพยากร การก าหนดกฎระเบียบ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากกันและกันท่ีดีเพียงพอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถริเร่ิมการพฒันาการบริหารจัดการ หรือการจดับริการสาธารณะได้อย่าง
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กวา้งขวางหากไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งจริงจงั ลกัษณะพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่นน้ีย่อม
เอ้ือต่อการบริหารงานภาคสาธารณะท่ีมุ่งสร้างประโยชน์ต่อภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี ดงันั้น การเร่ง
พฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีประโยชน์และมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งหากตอ้งการให้
การบริหารงานภาครัฐสร้างคุณค่าใหก้บัสังคมในระดบัรากหญา้ต่อไป 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง “ขอ้คน้พบจากนวตักรรมทอ้งถ่ินไทย”  
วารสารประชาคมวจัิย ฉบบัท่ี 60 เดือนมีนาคม-เมษายน 2548 หนา้ 15-25 เขียนโดย วรีะศกัด์ิ เครือเทพ) 
 

กจิกรรมที ่14.2.1   
นวตักรรมทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองทอ้งถ่ิน อยา่งไร 

 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 14.2.1 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 14 ตอนท่ี 14.2 กิจกรรม 14.2.1) 
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เร่ืองที ่14.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวทางการจัดการภัยพบิัติในการเมอืงท้องถิ่น 
 

สาระสังเขป 
 การพฒันาศกัยภาพในการปรับตวัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัการกบัวิกฤตการณ์
และความเปล่ียนแปลงท่ีซับซ้อน ตอ้งอาศยัการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ระดบัต่างๆ การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ินทุกภาคส่วน 
และการวางระบบสารสนเทศการส่ือสารหลกัและรอง โดยท่ีการเพิ่มขีดความสามารถในดา้นต่างๆ ดงักล่าว 
ตอ้งอาศยัการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินทุกภาคส่วน รวมทั้งความ
ช่วยเหลือท่ีจะมาจากหน่วยงานจากภายนอกทอ้งถ่ินดว้ย เพราะในการปฏิบติัการนั้น ตอ้งอาศยัหน่วยงาน
หลายๆ หน่วยร่วมกนั สืบเน่ืองจากคุณลกัษณะของสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเป็นแบบไม่คงท่ีและส่งผลกระทบ
อยา่งไม่แน่นอน จึงท าให้ความเสียหายท่ีเกิดจากสถานการณ์ดงักล่าวสามารถขยายตวัออกไปในระดบัพื้นท่ี
ท่ีใหญ่ข้ึน ส่งผลกระทบต่อผูค้นจ านวนมาก และบางคร้ังภาวะฉุกเฉินไดถู้กประกาศโดยผา่นอ านาจหน้าท่ี
ของหลายหน่วยงาน ดงันั้น จึงเห็นได้ว่า มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจ านวน
หลายหน่วยงาน ได้ลงไปอยู่ในพื้นท่ีเวลาเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติั และท าให้บางคร้ังยากต่อการบอกไดว้่า 
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยูท่ี่ใครหรือต าแหน่งใดในการท างานร่วมกนัหลายหน่วยงาน ในการน้ี
การท่ีจะท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์วิกฤติท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตข้อบเขต
งานท่ีมากมาย และเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี โดยการท างานดงักล่าวตอ้งท างานภายใตเ้วลาท่ี
จ ากดั รวมทั้งเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นภยัคุกคามต่อชีวติของประชาชน การปฏิบติัการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตอ้งมีช่องทางและอุปกรณ์การส่ือสารท่ีสามารถสร้างประสิทธิผล เพื่อจะไดใ้ห้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน
ติดต่อกนัไดแ้ละไดรั้บขอ้มูลท่ีทนัสมยัท่ีสุดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติั อีกทั้งการใชข้อ้มูลร่วมกนัและการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลก็เป็นส่วนส าคญั ไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ีเกิดเหตุเท่านั้น แต่การด าเนินการ
ดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์ในช่วงการอบรมและการเรียนรู้ทกัษะเพิ่มเติม นอกจากนั้น การสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนั และการมีค าสั่งท่ีชดัเจนเก่ียวกบักระบวนการในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงท าให้หน่วยงาน
หลายๆ หน่วยงานท่ีมาร่วมมือกนัท างานสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในยามท่ีเกิดความผิดพลาดข้ึน อนั
เป็นผลให้ปฏิบติัการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนยงัด าเนินต่อไปได้เป็นอย่างดี ทั้ งน้ีต้องอาศยั
หลกัการในการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตท่ีตอ้งการความรวดเร็ว และแม่นย  าถูกตอ้งควบคู่
ไปกบัหลกัของการพฒันาการจดัการภยัพิบติัท่ีครบวงจร 

(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกับการ
เตรียมความพร้อมการบริหารจดัการภยัพิบติั เอกสารสรุปการสัมมนา “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
จัดการภัยพิบัติเชิงรุกและตั้งรับ” จดัโดยวิทยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัพระปกเกลา้ วนัท่ี 13-
14 มีนาคม 2555 ณ สถาบนัพระปกเกลา้ เขียนโดย ทวดิา กมลเวชช) 
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กจิกรรมที ่14.2.2   

แนวทางการจดัการภยัพิบติัมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองทอ้งถ่ิน อยา่งไร 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 14.2.2 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 14 ตอนท่ี 14.2 กิจกรรม 14.2.2) 
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ตอนที ่14.3  กรณศึีกษาแนวทางนวตักรรมท้องถิน่และการจดัการภยัพบิัติในการเมือง 
                    ท้องถิน่ 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 14.3 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
เร่ืองท่ี 14.3.1  กรณีศึกษาท่ี 1: โครงการรถขนส่งประจ าทาง  (รถโพถอ้ง) ขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัภูเก็ต 
เร่ืองท่ี 14.3.2  กรณีศึกษาท่ี 2: การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานภายใตน้โยบายการ

กระจายอ านาจ กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด 
 

แนวคดิ 
 1.  จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางการท่องเท่ียว มีผูค้นยา้ยถ่ินเขา้มาอาศยัอยูใ่นเมืองภูเก็ตจ านวน
มาก ท าให้เกิดปัญหาการจราจรอยู่ตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต จึงไดพ้ยายามสร้างระบบ
บริการสาธารณะดา้นการขนส่งมวลชน โดยจดัรถขนส่งประจ าทาง ในเส้นทาง เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดั
ภูเก็ต เป็นการสร้างทางเลือกในการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูค้นและลดความเดือดร้อนโดยไดป้รับปรุง และ
พฒันาการใหบ้ริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 
 2. การมีส่วนร่วมและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินช่วยยกระดบัความสามารถ
ในการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานของเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัจะ
เห็นไดจ้ากความแตกต่างของการจดัการอุทกภยัในปี พ.ศ. 2538 กบัปี พ.ศ. 2554 ดงันั้น ภาครัฐควรถ่ายโอน
ทรัพยากรดา้นการจดัการอุทกภยัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเป็นตน้แบบในดา้นการ
จดัการภยัพิบติั ขณะเดียวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารให้มีความเฉพาะ
ดา้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลกัษณะของเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัให้กบั
ชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป 
  
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 14.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและวเิคราะห์กรณีศึกษาโครงการรถขนส่งประจ าทาง (รถโพถอ้ง) ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัภูเก็ตได ้
 2.  อธิบายและวเิคราะห์การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานภายใตน้โยบายการกระจาย
อ านาจ กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ดได ้
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เร่ืองที ่14.3.1  กรณศึีกษาที ่1: โครงการรถขนส่งประจ าทาง  (รถโพถ้อง) ขององค์การบริหาร 
                      ส่วนจงัหวดัภูเกต็ 
 

สาระสังเขป 
 จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางการท่องเท่ียว มีคนยา้ยถ่ินเขา้มาอาศยัอยูใ่นเมืองภูเก็ตจ านวนมาก
ท าให้เกิดปัญหาการจราจรอยู่ตลอดเวลา  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต จึงได้พยายามสร้างบริการ
สาธารณะดา้นการขนส่งมวลชนมาอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งจงัหวดัและทอ้งถ่ินมีนโยบายแกปั้ญหาการจราจรใน
จงัหวดัภูเก็ตตลอดมา ไม่ว่าจะท าการศึกษาความเป็นไปได้โดยสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อการจดัระบบ
ขนส่งมวลชนในจงัหวดัภูเก็ต  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต จึงน าแนวทางขอ้เสนอแนะมาประยุกต์ใช้
โดยเนน้การมีรถขนส่งมวลชนประจ าทางข้ึน เป็นการจดัระบบบริการสาธารณะดา้นการขนส่งมวลชน โดย
จดัรถขนส่งประจ าทางในเส้นทางเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ต จ  านวน 2 สายทาง เป็นการสร้าง
ทางเลือกในการใชชี้วิตประจ าวนัของผูค้นและลดความ เดือดร้อน กรณีไม่มีรถโดยสารให้บริการและถูกเอา
เปรียบจากมอเตอร์ไซด์รับจา้งท่ีคิดค่าโดยสารแพง ทั้งน้ี มีการคิดค่าโดยสารในอตัรา 10 บาทตลอดสาย และ
ยกเวน้ค่าโดยสารใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา  และช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนในระดบัล่างของภูเก็ต    

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ตไดป้รับปรุง และพฒันาการให้บริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง เช่น 
ขยายเส้นทางการเดิน รถให้ครอบคลุมพื้นท่ีความตอ้งการใชบ้ริการของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ตจดัซ้ือรถ
ใหม่ให้ เพียงพอกบัการใช้งาน และใช้รถโพถ้องเป็นรถขนส่งผูโ้ดยสารซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์และรักษาภูมิ
ปัญญา ทอ้งถ่ินของจงัหวดัภูเก็ต ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการควบคุมดูแลการเดินรถโดยติดตั้งระบบ 
ติดตามยานพาหนะ (GPS) และใชร้ะบบและกระบวนการบริหารจดัการท่าสัมพนัธ์กบับริบทของสังคม เพื่อ
เป็นกลไกการด าเนินงาน เช่น มีการออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต เร่ือง การด าเนินกิจการ
รถขนส่งประจ าทาง พ.ศ.2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนดา้นระบบการขนส่ง
มวลชน การสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ข้ึนมารองรับ คือ ระเบียบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเวน้ค่าโดยสารรถโดยสารประจ าทาง พ.ศ. 2551 นอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาการ
บริหารจากแบบราชการไปสู่การสร้างการบริหารแบบเทศพาณิชย ์โดยให้เอกชนเขา้มาด าเนินการแทน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดใน รายงานวิจัยเร่ือง “โครงการบริการสาธารณะที่ เป็น
นวัตกรรมท้องถิ่นที่ภาคใต้” ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
2553  เขียนโดย ณรงค ์  บุญสวยขวญั) 
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กจิกรรมที ่14.3.1   

จงอธิบายกรณีศึกษาโครงการรถขนส่งประจ าทาง  (รถโพถอ้ง) ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ภูเก็ต มาพอสังเขป 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 14.3.1 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 14 ตอนท่ี 14.3 กิจกรรม 14.3.1) 
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เร่ืองที ่14.3.2  กรณศึีกษาที ่2: การจัดการภัยพบัิติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานภายใต้นโยบาย 
                       การกระจายอ านาจ กรณศึีกษาเทศบาลนครปากเกร็ด 
 
สาระสังเขป 
 การศึกษาประสิทธิภาพในการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา เทศบาลนครปาก
เกร็ด ในมิติของการกระจายอ านาจและลกัษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยศึกษาเปรียบเทียบผ่านการ
จดัการอุทกภยัในปี พ.ศ. 2538 และ ปี พ.ศ. 2554 ของเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อท าความเขา้ใจสภาพปัญหา
ดา้นการกระจายอ านาจและการจดัการภยัพิบติัของทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแกไ้ข ผลการศึกษา
พบวา่ ความคิดเห็นของหน่วยวิเคราะห์ระดบัชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัต่อ
ประเด็นความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการภยัพิบติั กล่าวคือ ประชาชนทัว่ไป
เห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการอุทกภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นวา่ ความเป็นอิสระในการจดัการตนเองเป็นปัจจยั
หลกัท่ีท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัการอุทกภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น การมีส่วนร่วมและ
ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงช่วยยกระดบัความสามารถในการจดัการภยัพิบติัโดย
อาศยัชุมชนเป็นฐานของเทศบาลนครปากเกร็ดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากความแตกต่างของ
การจดัการอุทกภยัในปี พ.ศ. 2538 กบัปี พ.ศ. 2554 เม่ือเทศบาลนครปากเกร็ดมีอิสระในการจดัการตนเอง
เพิ่มข้ึนตามท่ีกฎหมายก าหนด ท าให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกนัอุทกภยั และ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ทอ้งถ่ินจะมีขอ้จ ากดัดา้นอตัราก าลงัของบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ และปัญหา
ความล่าช้าในการจดัการภยัพิบติั แต่ด้วยความร่วมมือทั้งจากชุมชน อาสาสมคัร ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การเรียนรู้จากอุทกภยัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ความสามารถของผูน้ า และความเสียสละ
ของประชาชนจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบผ่านนครปากเกร็ดโมเดล ขอ้เสนอแนะจาก
การศึกษา คือ ภาครัฐควรถ่ายโอนทรัพยากรด้านการจดัการอุทกภยัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ศกัยภาพซ่ึงเป็นตน้แบบในดา้นการจดัการภยัพิบติั นอกจากน้ี ควรพฒันาขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยั ระดบัน ้ า 
และระบบการส่ือสาร เพื่อเป็นประโยชน์กบัการประสานงานกนัของทุกภาคส่วน ขณะเดียวกนั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรเตรียมพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง โดยเร่ิมจากปรับปรุง
โครงสร้างองคก์ารใหมี้ความเฉพาะดา้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลกัษณะของเครือข่าย พร้อมทั้งสร้าง
จิตส านึกดา้นความปลอดภยัใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐานภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจ : กรณศึีกษา เทศบาลนครปากเกร็ด วทิยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 เขียนโดย เพิ่มพร รวมเมฆ) 
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กจิกรรมที ่14.3.2   

จงอธิบายกรณีศึกษาการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานภายใตน้โยบายการกระจายอ านาจ
ของเทศบาลนครปากเกร็ด มาพอสังเขป 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 14.3.2 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 14 ตอนท่ี 14.3 กิจกรรม 14.3.2) 
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แนวตอบกจิกรรมหน่วยที ่14 
แนวทางนวตักรรมท้องถิ่นและการจัดการภัยพบิัติ 
ตอนที ่14.1  แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรมที ่14.1.1 
 นวตักรรมทอ้งถ่ินของไทยในภาพรวมมีคุณลกัษณะร่วมกนัอยา่งนอ้ย 5 ประการ ซ่ึงสามารถพฒันา
ไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้และข้อสังเกตทางวิชาการด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยได้
ดงัต่อไปน้ี  

1) การกระจายอ านาจท าใหเ้กิด “เจา้ภาพ” และ “เวทีการตดัสินใจของพลเมือง” 
2) นวตักรรมทอ้งถ่ินแต่ละประเภทมีจุดเร่ิมตน้และคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
3) นวตักรรมทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนต่างพื้นท่ีกนัอาจมีความคลา้ยคลึงกนัในเชิงวธีิการ 
4) นวตักรรมทอ้งถ่ินบางประเภทมีลกัษณะเฉพาะตามเง่ือนไขบริบทแวดลอ้ม 
5) นวตักรรมทอ้งถ่ินสามารถเกิดข้ึนเป็นลูกโซ่ 
การศึกษาท าความเขา้ใจนวตักรรมทอ้งถ่ินไม่อาจหยบิยกเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาพิจารณาอยา่งเป็น

อิสระ หากแต่ตอ้งศึกษานวตักรรมทอ้งถ่ินแบบองคร์วม มีการศึกษาถึงพฒันาการของนวตักรรมทอ้งถ่ินใน
ด้านต่างๆ และมีการอธิบายถึงชุดของตวัแปรอิสระท่ีท าให้เกิดนวตักรรมทอ้งถ่ิน ในท่ีสุด จะช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีคมชดัของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินต่างๆ ไดเ้ป็นระบบมากข้ึน 
  

แนวตอบกจิกรรม 14.1.2 
 การจดัการภยัพิบติัเป็นศาสตร์ความรู้ดา้นหน่ึง หลกัการจดัการภยัพิบติัขั้นพื้นฐานมี 8 ประการ (ขาด
หลกัการขอ้ใดขอ้หน่ึงไปมิได้) เพราะหลกัการทั้ง 8 ประการน้ี สามารถจดัการกบัลกัษณะพิเศษของภยัท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได ้ประกอบดว้ย 

1. ความครบถว้น ค านึงถึงความครบถว้นสมบูรณ์ทุกดา้น ทุกภยั ทุกผลกระทบ การบริหารจดัการ
ของรัฐไทยเนน้ความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ แต่มิไดห้มายความถึง ความเหมือนกนั เช่น การช่วยเหลือ
เยยีวยาผูป้ระสบภยัควรชดเชยตามระดบัความเดือดร้อน 

2. คาดการณ์ล่วงหนา้ 
3. ขบัเคล่ือนดว้ยความเส่ียง ค านึงความเส่ียง 
4. บูรณาการ (เอกภาพการประสานงาน) การบูรณาการท่ีส าคญัคือ การตดัสินใจร่วมกนั ความมี

เอกภาพในแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนั 
5. ประสานสอดคลอ้ง 
6. ร่วมแรงร่วมใจ 
7. ความเป็นมืออาชีพ 
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8. ยืดหยุ่น พยายามปลดล็อกการใช้งบประมาณในการจดัการภยัพิบติัตามพระราชบญัญติัการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
 

ตอนที ่14.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวทางนวตักรรมท้องถิ่นและการจัดการภัยพบิัติกับการเมืองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรม 14.2.1 
 นวตักรรมทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 3 ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การจดัแบ่ง
ภารกิจระหวา่งรัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การพฒันาศกัยภาพการคลงัทอ้งถ่ิน และการพฒันา
ขีดความสามารถในการจดับริการสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน 
 

แนวตอบกจิกรรม 14.2.2 
 ในการจดัการกบัวิกฤตการณ์และความเปล่ียนแปลงท่ีซับซ้อน ตอ้งอาศยัการพฒันาศกัยภาพของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต่างๆ การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ภายในและภายนอกทอ้งถ่ินทุกภาคส่วน และการวางระบบสารสนเทศการส่ือสารหลกัและรอง โดยท่ีการ
เพิม่ขีดความสามารถในดา้นต่างๆ ดงักล่าว ตอ้งอาศยัการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจระหวา่งหน่วยงานใน
ระดบัทอ้งถ่ินทุกภาคส่วน รวมทั้งความช่วยเหลือท่ีจะมาจากหน่วยงานภายนอกทอ้งถ่ินดว้ย 
 

ตอนที ่14.3  กรณศึีกษาแนวทางนวตักรรมท้องถิ่นและการจัดการภัยพบิัติในการเมืองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรม 14.3.1 
 จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางการท่องเท่ียว มีการยา้ยถ่ินเขา้มาอาศยัอยูใ่นเมืองภูเก็ตจ านวนมาก
เกิดปัญหาการจราจรอยู่ตลอดเวลา อบจ.ภูเก็ต จึงได้พยายามสร้างระบบบริการสาธารณะด้านการขนส่ง
มวลชน โดยจดัรถขนส่งประจ าทาง ในเส้นทางเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ต เป็นการสร้างทางเลือกใน
การใช้ชีวิตประจ าวนัของผูค้นและลดความเดือดร้อน โดยไดป้รับปรุงและพฒันาการให้บริการประชาชน
อยา่งต่อเน่ือง 
  

แนวตอบกจิกรรม 14.3.2 
 การมีส่วนร่วมและความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินช่วยยกระดบัความสามารถใน
การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานของเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัจะเห็น
ได้จากความแตกต่างของการจดัการอุทกภยัในปี พ.ศ. 2538 กบัปี พ.ศ. 2554 ดงันั้น ภาครัฐควรถ่ายโอน
ทรัพยากรด้านการจดัการอุทกภยัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพซ่ึงเป็นตน้แบบในด้านการ
จดัการภยัพิบติั ขณะเดียวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารให้มีความเฉพาะ
ดา้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลกัษณะของเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัให้กบั
ชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “แนวทางนวตักรรม 
                       ทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติั” 
ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 
1.  จงอธิบายแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติั และวเิคราะห์ให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินกบัการเมืองทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติักบัการเมืองทอ้งถ่ิน พร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาแนวทางนวตักรรมทอ้งถ่ินและการจดัการภยัพิบติัในการเมืองทอ้งถ่ิน มาใหเ้ป็นท่ี
เขา้ใจ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 14 
ก่อนเรียน 
 การศึกษาท าความเขา้ใจนวตักรรมทอ้งถ่ินไม่อาจหยบิยกเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาพิจารณาอยา่งเป็น
อิสระ หากแต่ตอ้งศึกษานวตักรรมทอ้งถ่ินแบบองคร์วม มีการศึกษาถึงพฒันาการของนวตักรรมทอ้งถ่ินใน
ด้านต่างๆ และมีการอธิบายถึงชุดของตวัแปรอิสระท่ีท าให้เกิดนวตักรรมทอ้งถ่ิน ในท่ีสุด จะช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีคมชดัของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินต่างๆ ไดเ้ป็นระบบมากข้ึน 
 ในต่างประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการกระจายอ านาจในระดบัสูง นอกจากน้ี มีนกัวชิาการกลุ่มหน่ึงเช่ือวา่ ภยัพิบติัเกิด
จากฝีมือมนุษยเ์ท่านั้น เพราะถา้หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถรับมือกบัภาวะวิกฤตหรือภาวะ
ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนได ้เหตุการณ์นั้นจะไม่ขยายผลจนเกิดเป็นภยัพิบติั ดว้ยเหตุน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึง
มีบทบาทส าคญัมากในปัจจุบนั 

 

หลงัเรียน 
การศึกษาท าความเขา้ใจนวตักรรมทอ้งถ่ินตอ้งศึกษานวตักรรมทอ้งถ่ินแบบองค์รวมจึงจะช่วยให้

เกิดความเข้าใจท่ีคมชัดต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินต่างๆ ได้เป็นระบบมากข้ึน ขณะท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการภยัพิบติั  

นวตักรรมทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 3 ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การจดัแบ่ง
ภารกิจระหวา่งรัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การพฒันาศกัยภาพการคลงัทอ้งถ่ิน และการพฒันา
ขีดความสามารถในการจดับริการสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน และในการจดัการภยัพิบติั ตอ้งอาศยัการพฒันา
ศกัยภาพของหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต่างๆ ตอ้งอาศยัการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างหน่วยงานในระดับท้องถ่ินทุกภาคส่วน รวมทั้งความช่วยเหลือท่ีจะมาจากหน่วยงานภายนอก
ทอ้งถ่ินดว้ย 

กรณีศึกษานวตักรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางการท่องเท่ียว มีการยา้ยถ่ิน
เขา้มาอาศยัอยูใ่นเมืองภูเก็ตของคนจ านวนมาก ท าใหเ้กิดปัญหาการจราจรอยูต่ลอดเวลา องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัภูเก็ต จึงไดพ้ยายามสร้างระบบบริการสาธารณะดา้นการขนส่งมวลชน โดยจดัรถขนส่งประจ าทาง 
ในเส้นทาง เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ต เป็นการสร้างทางเลือกในการใชชี้วติประจ าวนัของผูค้นและลด
ความ เดือดร้อนโดยไดป้รับปรุง และพฒันาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีกรณีศึกษาการ
จดัการภยัพิบติัทอ้งถ่ินของเทศบาลนครปากเกร็ด สะทอ้นให้เห็นวา่ การมีส่วนร่วมและความเป็นอิสระของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะช่วยยกระดบัความสามารถในการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัจะเห็นได้จากความแตกต่างของการจดัการอุทกภยัในปี พ.ศ. 2538 กบัปี พ.ศ. 
2554 ดงันั้นภาครัฐควรถ่ายโอนทรัพยากรดา้นการจดัการอุทกภยัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพ
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ซ่ึงเป็นตน้แบบในดา้นการจดัการภยัพิบติั ขณะเดียวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรปรับปรุงโครงสร้าง
องคก์ารให้มีความเฉพาะดา้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลกัษณะของเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างจิตส านึก
ดา้นความปลอดภยัใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไป 
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