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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัเรื่อง ประสทิธิผลของมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟู: บทเรยีน –เรยีนรู้จากประเทศ

ญี่ปุ่ น กรณีศกึษารฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดัเชยีงรายนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความ

มีประสิทธิภาพของมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตจังห วัดคุ

มะโมะโตะ และเพื่อเสนอผลการศกึษาเรื่องมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว

ในเขตจังหวัดคุมะโมะโตะต่อรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยน าผลการศึกษาที่ได้มา

เปรยีบเทยีบกบักรณีของประเทศไทย แลว้จงึหาบทสรุปอนัจะน ามาซึง่การพจิารณาปรบัปรุงมาตรการใน

การชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหวในประเทศไทยให้มปีระสทิธภิาพและมคีวามยดืหยุ่น 

เหมาะกบัสภาพการณ์ยิง่ขึน้  

 จากการศกึษาพบว่า  

 1. รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมี

ประสทิธภิาพ แมว้่าจะมปัีญหาจนเป็นผลใหก้ารด าเนินงานใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในช่วงแรก แต่

การบรหิารจดัการดา้นภยัพบิตัขิองรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะโดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้

มามสีว่นร่วมนัน้ไดต้อบสนองความตอ้งการแก่ประชาชนอย่างแทจ้รงิ  

 2. จากการศกึษามหีลายประเดน็เกี่ยวกบัมาตรการการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูภยัพบิตัทิี่ประเทศ

ไทยสามารถน าเอาประสบการณ์ของจงัหวดัคุมะโมะโตะมาประยุกตใ์ชไ้ดด้งันี้  

   2.1 ดา้นประสทิธภิาพในการประสานงานและการจดัการดา้นขอ้มลูขา่วสาร  

  นอกจากการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูข่าวสารโดยใชเ้สยีงตามสาย หรอื มกีารบอกต่อกนัโดย

ผูน้ าหมู่บ้านซึ่งมคีวามเสีย่งในการรบัสารที่คลาดเคลื่อนแล้ว รฐับาลไทยควรพจิารณาจดัท าเอกสารที่มี

รายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือฉบับย่อ โดยใช้ภาษาง่ายๆ และมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน เพื่อให้

ประชาชนสามารถท าเขา้ถึงซึ่งข้อมูล และท าความเขา้ใจได้โดยง่าย ซึ่งการท าเช่นนี้จะช่วยลดเวลาใน

การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีล่งได ้
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  2.2 ประสทิธภิาพดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืชดเชย  

  รฐับาลควรมกีารพจิารณาทบทวนวงเงนิใหค้วามช่วยเหลอืเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัราคาวสัดุ

ก่อสรา้งที่มแีนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้รฐับาลอาจพจิารณากรอบวงเงนิให้การสนับสนุนตามระดบัความ

เสยีหายในหลายระดบัเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืเป็นไปอย่างเหมาะสม  

  2.3 ประสทิธภิาพดา้นระเบยีบการเงนิและการจ่ายงบประมาณ  

  รฐับาลอาจพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเช่นการจ านองแบบ

ยอ้นกลบั (Reverse Mortgage) โดยสถาบนัการเงนิ เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากแผ่นดนิไหวได้

มชี่องทางมากขึน้  

  2.4 การมสีว่นร่วมของประชาชน  

  รฐับาลควรสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อทีป่ระชาชนจกัไดช้่วยใหก้ารปฏบิตัิ

หน้าทีข่องรฐับาลไทยสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากทีสุ่ด  

  2.5 การตอบสนองความตอ้งการดา้นกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะดา้นทีพ่กัอาศยั  

เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบักระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะดา้นทีพ่กัอาศยันัน้ นอกจาก

จะต้องเป็นผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้นแลว้จะต้องมคีวามเขา้ใจและปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อให้

การท างานมคีวามแม่นย าและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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Abstract 

 The study of the effectiveness of compensation measures for reconstruction:  lesson–

learn from Japan. The case study of local government in Kumamoto Prefecture and Chiang Rai 

Province is to study the effectiveness of compensation measures for rehabilitation for affected 

people from the earthquake in Kumamoto Prefecture.  It is also to present the results of the 

study of measures for compensation to affected people from the earthquake in Kumamoto 

Prefecture to the Thai government or related agencies. By bringing the results of the study that 

were compared with the case of Thailand and then to find a summary that will lead to the 

improvement of compensation measures for rehabilitation of affected people from the 

earthquake in Thailand to be more effective, flexible and suitable for many situations.  

The results of this study were as follow:  

 1. The local government of Kumamoto Prefecture provided effective assistance to acted 

people who suffered from the earthquake.  Although there were problems that resulted in the 

operation on providing support to the affected people at the early stages.  Nevertheless, the 

disaster management of the Kumamoto Prefecture’ s local government by providing public 

participation in various ways could truly fulfill the needs of the people.  

 2. From the study, there were many issues related to disaster recovery compensation 

measures that Thailand could apply according to the experience of Kumamoto Prefecture as 

follows: 
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  2.1 The efficiency in coordination and information management  

  Besides providing information services through a broadcast wire or village 

leaders, which, sometimes, can be risky of receiving errors, the Thai government should 

consider making documents and details by using simple language.  The content must not be 

complicated. Hence the people can access and understand the information easily. This will help 

to reduce the time the government officials’ work.  

  2.2 The efficiency of compensation assistance  

  The government should consider in reviewing the financial amount to be suitable 

for the rising construction material price. Besides, the government may consider a framework of 

various levels to provide appropriate support.  

  2.3 The efficiency in financial regulations and budget  

  The government may consider other forms of assistance, such as a reverse 

mortgage provided by financial institutions, so that affected people could have more options.  

  2.4 Public participation 

  The government should promote public participation so that the people can help 

the government officials to work responsively to what the people need. 

  2.5 Responding to the needs of the residential recovery process 

  Assigned government officials who perform their responsibilities must be a 

specialized expert. They must understand and work in the same direction. So, the work could 

be more accurate and faster. 
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บทสรปุผู้บริหาร 

 ประเทศญีปุ่่ นเป็นประเทศทีม่สีถติกิารเกดิแผ่นดนิไหวบ่อยครัง้ เนื่องจากมทีีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณ  “วงแหวน

แห่งไฟ (The Ring of fire)” ซึง่เป็นพืน้ทีเ่สีย่งทีม่โีอกาสเกดิแผ่นดนิไหวหรอืภูเขาไฟระเบดิไดบ้่อยครัง้ 

ดงันัน้ รฐับาลญี่ปุ่ นจงึตระหนกัถงึความจ าเป็นในการสรา้งมาตรการเพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวซึง่

ถอืเป็นภยัธรรมชาตทิีม่อิาจหลกีเลีย่งได ้เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัแิละเตรยีมพรอ้มในการรบัมอืกบั

เหตุการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดทุ้กเมื่อ   

ระหว่างวันที่  14 -16 เมษายน  2559 ที่ผ่านมา จังหวัดคุมะโมะโตะได้เผชิญเหตุการณ์

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ โดยจากรายงานของส านักเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว ได้รายงานว่า เมื่อวนัที่ 14 

เมษายน พ.ศ. 2559 เกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวน า (Foreshock) ขนาด 6.2  และเกดิแผ่นดนิไหวตาม 

(Aftershock) ขึ้นประมาณ 800 ครัง้  และเมื่อวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ  01.25  น. 

ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่ น ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด ความรุนแรง 7.0 (Mw)  (ละติจูด 32.782 องศา

เหนือ ลองจจิดู 130.726 องศาตะวนัออก ทีร่ะดบั ความลกึ 10 กโิลเมตร *USGS)  

จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวที่เมอืงคุมะโมะโตะในครัง้นี้ ไดส้่งผลใหเ้กดิความเสยีหายในวงกวา้ง 

ดงันัน้รฐับาลท้องถิน่ของจงัหวดัคุมะโมะโตะได้เขา้มาด าเนินการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในเขต

พื้นที่ประสบภัยต่างๆ ซึ่งแม้ว่าจงัหวดัคุมะโมะโตะจะเผชิญกับปัญหาในการบรหิารจดัการและดูแล

ผู้ประสบภยั เนื่องจากจงัหวดันี้ยงัไม่มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัภยัพบิตัแิผ่นดินไหวมากนัก แต่ปัญหาก็

เกดิขึน้ในช่วงแรกเท่านัน้   

 ในกรณีของประเทศไทยนัน้แม้ประเทศไทยนัน้ แม้ว่าจะไม่ได้ตัง้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเฉกเช่น

ประเทศญีปุ่่ น แต่กใ็ช่ว่าประเทศไทยจะปลอดภยัจากการเกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหว เนื่องจากเมื่อวนัที ่5 

พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.08 น.ได้เกดิแผ่นดนิไหวขนาด 6.3 แมกนิจดู โดยมจุีดศูนยก์ลางอยู่

บรเิวณ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี้ เป็นการเกดิจากการ

เคลื่อนตวัของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา ซึง่ถอืเป็นหน่ึงในรอยเลื่อนมพีลงัในเขตจงัหวดัภาคเหนือ และเป็น 
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เหตุการณ์แผ่นดนิไหวที่มคีวามรุนแรงและมศีูนยก์ลางในประเทศไทยขนาดใหญ่ทีสุ่ด นับตัง้แต่มกีารใช้

เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์บนัทึกไว้ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ความเสยีหายในครัง้นี้ครอบคลุม ทัง้สิ้น  7 

อ าเภอ 50 ต าบล 609 หมู่บ้าน มจี านวนบ้านเรอืนที่ได้รบัความเสยีหายทัง้หลงั 116 หลงัคาเรอืน และ

เสยีหายบางส่วน รวม 8,935 หลงัคาเรอืน และมผีูเ้สยีชวีติจ านวน1 คน และมผีูบ้าดเจบ็จ านวน 100 กว่า

คน1 จากเหตุการณ์ดงักล่าวรฐับาลซึง่มหีน้าทีใ่นการใหก้ารบรหิารสาธารณะแก่ประชาชนจงึต้องเขา้มามี

บทบาทในการให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัซึ่งสิง่หนึ่งนอกเหนือจากการบรหิารจดัการและ

ตลอดจนนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืของรฐับาลกค็อืงบประมาณนัน่เอง 

 โครงการวิจัยนี้ มุ่งศึกษาความมีประสิทธิภาพของมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟู

ผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวในเขตจงัหวดัคุมะโมะโตะ เพื่อเสนอต่อรฐับาลไทยหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

โดยน าผลการศกึษาที่ได้มาเปรยีบเทยีบกบักรณีของประเทศไทย แลว้จงึหาบทสรุปอนัจะน ามาซึ่งการ

พิจารณาปรบัปรุงมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยให้มี

ประสทิธภิาพและมคีวามยดืหยุ่นเหมาะกบัสภาพการณ์ยิง่ขึน้  

 การศกึษาเรื่อง มาตรการชดเชยเพือ่การฟ้ืนฟู: บทเรยีน - เรยีนรูจ้ากประเทศญี่ปุ่ นกรณีศกึษา

รฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดัเชียงรายนี้ เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

เพือ่หาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัมาตรการในการชดเชยเพือ่การฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวในเขต 

จงัหวดัคุมะโมะโตะ โดยศกึษาถงึกรอบมาตรการในการใหก้ารชดเชยเพื่อฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั และขัน้ตอน

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรฐับาลส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมี

ประสทิธภิาพในการประยุกตใ์ชก้รอบแนวความคดิดงันี้ 

1. หลกัธรรมาภบิาลในประเดน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ (Efficiency) ซึ่งไดแ้ก่มคีวามคุม้ค่าอนัจะ

บงัเกดิประโยชน์สงูสุดต่อสว่นรวม โดยศกึษากระบวนการจดัการภยัพบิตัขิองหน่วยงานทีร่บัผดิชอบใน 

 
  1 สรุปสถานการณ์พืน้ทีป่ระสบภยัในวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
รายงานการเกดิแผ่นดนิไหวบรเิวณจงัหวดัเชยีงราย วนัที ่5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. 2557. ส านักเฝ้าระหว่างแผ่นดนิไหว กรม
อุตุนยิมวทิยา www.seismology. tmd.go.th/documents/file/seismo-doc-1404703458.pdf (สบืคน้เมื่อ 5 กนัยายน 2558). 
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3 ระดบั คอื ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูและตอบสนอง

ความตอ้งการ (Responsiveness)  

2. การฟ้ืนฟูบูรณะโดยพืน้ทีศ่กึษาไดแ้ก่เขตเลอืกตวัชีว้ดั จ านวน 4 ตวั คอื  

ตวัที ่5. การรือ้ถอนและการก่อสรา้งอาคาร (Removal and construction of building) 

   ตวัที ่7. คุณภาพของทีพ่กัอาศยัทีจ่ะท าการก่อสรา้ง (Quality of dwelling  

    reconstruction) 

   ตวัที ่8. ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว (Temporary dwelling and shelters) 

   ตวัที ่10. การบรหิารจดัการ การศกึษา การดแูลสุขภาพ สถานทีท่างศาสนา  

(Administration, education, healthcare and religious facilities) 

  จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าประเทศญี่ปุ่ นจะมีระบบและขัน้ตอนในการปฏิบัติงานตาม

มาตรการชดเชยเพื่อฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัที่ด ีแต่เนื่องจากจงัหวดัคุมะโมะโตะยงัไม่มปีระสบการณ์เรื่องการ

ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัมากนัก ดงันัน้จงึมหีลายประเดน็ที่รฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะยงั

ประสบปัญหาการให้ความช่วยเหลอืจนมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพ การตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน และการมสีวนร่วมของประชาชน 

 ส าหรบัประเทศไทยนัน้ พบว่าขัน้ตอนในปฏิบตัิงานมคีวามซบัซ้อนกว่า  เนื่องจากต้องเป็นไป

ตามสายงานบงัคบั ผดิจากประเทศญี่ปุ่ นทีท่อ้งถิน่มคีวามเป็นอสิระ นอกจากนี้ประเทศไทยยงัมขีอ้จ ากดั

ในเรื่องของเกณฑใ์หค้วามช่วยเหลอื ซึง่ยงัไม่ครอบคลุมเมื่อเทยีบกบัประเทศญีปุ่่ น อกีทัง้ประเทศไทย 

เองกย็งัไม่มมีาตรฐานในเรื่องของการสรา้งบา้นพกัชัว่คราว ซึ่งกเ็ป็นเรื่องทีป่ระเทศไทยอาจตอ้งตระหนัก

และเตรยีมตวั เนื่องจากการเกดิแผ่นดินไหวที่ผ่านมาในประเทศไทยนัน้ยงัมรีะดบัความรุนแรงที่น้อย 

ไม่ได้สร้างความเสยีหายมากนัก แต่เมื่อไรที่มแีผ่นดนิไหวขนาดใหญ่และมคีวามรุนแรงที่มากจนสร้าง

ความเสียหายให้กับบ้านเรอืนประชาชนในอนาคต แล้วรฐับาลไทยไม่ได้มีความเตรยีมพร้อมเอาไว้

ล่วงหน้า กอ็าจจะเกดิความเสยีหายอนัใหญ่หลวงเกดิขึน้ได ้ 
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 การศกึษาในครัง้นี้เลือกจงัหวดัคุมะโมะโตะเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวที่

เกดิขึน้ทีจ่งัหวดัคุมะโมะโตะ ประเทศญีปุ่่ นนี้เป็นการเกดิแผ่นดนิไหวบนบกซึ่งมลีกัษณะเดยีวกบัการเกดิ

แผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงราย โดยรายงานประกอบดว้ยเนื้อหาจ านวน 7 บท คอื บทที่ 1 บทน า ซึ่งจะ

กล่าวถอืภูมหิลงั กรอบแนวคดิ และการทบทวนวรรณกรรม บทที ่2 เป็นการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัเหตุการณ์

ธรณีพบิตัจิงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดัเชยีงราย บทที่ 3 เป็นการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั มาตรการชดเชย

เพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภยัพบิตัิในมติดิา้นประสทิธภิาพในระดบัทอ้งถิน่ของจงัหวดัคุมะโมะโตะประเทศ

ญี่ปุ่ น  บทที่ 4 ให้ข้อเกี่ยวเกี่ยวกบั ธรรมาภิบาลในกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะด้านที่พักอาศัยด้านการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน บทที่ 5 อธบิายถึงธรรมาภิบาลในกระบวนการฟ้ืนฟูด้านที่พกั

อาศยัดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชน บทที ่6 กล่าวถงึ มาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูของประเทศไทย 

และ บทที ่7 จะเป็นการน าเสนอบทเรยีนและการเรยีนรูจ้ากจงัหวดัคุมะโมะโตะประเทศญีปุ่่ น 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ภมิูหลงั 

ประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศทีม่สีถติกิารเกดิแผ่นดนิไหวบ่อยครัง้ โดยสถติกิารเกดิแผ่นดนิไหวใน

ประเทศญี่ปุ่ นนัน้ อยู่ในอนัดบัที ่5 ของโลก รองจากประเทศ จนี อนิโดนีเซยี อหิร่าน และตุรก1ี สาเหตุที่

เป็นเช่นนี้ เนื่องจากลกัษณะภูมปิระเทศทีเ่กดิมาจากแผ่นเปลอืกโลก 4 แผ่น คอื แผ่นเปลอืกโลกแปซฟิิก 

แผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์ แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย และแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือซึ่งชนกันอยู่        

โดยบรเิวณดงักล่าวถูกเรยีกว่า “วงแหวนแห่งไฟ (The Ring of Fire)” ซึ่งเป็นพืน้ทีใ่นมหาสมุทรแปซฟิิก 

ที่แผ่นเปลือกโลกในบรเิวณนัน้ยงัมกีารเคลื่อนไหวอยู่2 ดงัข้อมูลตามตารางการเกิดแผ่นดินไหว

ขนาด 8.0 แมกนิจดูขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 Countries with the most earthquakes 1900-2016. 2016. The Statistics Portal. https://www.statista.com 
/statistics/269648/number-of-earthquakes-by-country (accessed March 10, 2017). 
 2 แผ่นดนิไหวกบัประเทศญี่ปุ่ น. 2555. ศูนยว์จิยัและพฒันาการป้องกนัการจดัการภยัพบิตัิ.  http://dpm.nida.ac.th/ 

main/index.php/articles/tsunami-and-earthquake/item/33-แผ่นดนิไหว-กบั-ประเทศญี่ปุ่ น (สบืคน้เมื่อ 10 มนีาคม 2560). 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงขนำดควำมรนุแรงจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว 11 อนัดบัแรกของประเทศญ่ีปุ่ น3 

ขนำดควำม

รนุแรง/ควำม

แรง 

(ML),(Mw),(Ms) 

เมือง (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

ปี

คริสต์ศกัรำช 

(ค.ศ.) 

จ ำนวน

ผู้เสียชีวิต 

8.3 Taishō Kantō Jishin 1923 142,800 

8.3 Hokkaidō Jishin 2003 1 

8.3 Chishima Rettō Oki Jishin 2006 0 

8.4 Hakuhou Nankai jishin 684 1,000 

8.4 Ansei Nankai Jishin 1854 10,000 

8.4 Shōwa Sanriku Jishin 1933 3,000 

8.5 Meiji-Sanriku Jishin 1896 22,000 

8.6 Jōgan Sanriku jishin 869 1,000 

8.6 Meiō Nankaidō Daijishin 1498 31,000 

8.6 Hōei jishin 1707 5,000 

9 Tōhokuchihō Taiheiyō Oki Jishin 2011 15,828 

           

ท่ีมำ. แผ่นดนิไหวกบัประเทศญี่ปุ่ น. 2555. ศูนยว์จิยัและพฒันาการป้องกนัการจดัการภยัพบิตั.ิ http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/ 

articles/tsunami-and-earthquake/item/33-แผ่นดนิไหว-กบั-ประเทศญี่ปุ่ น (สบืคน้เมื่อ 10 มนีาคม 2560). 

จากตาราง จะเห็นได้ว่าบริเวณที่ตัง้ของประเทศญี่ปุ่ นอยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิด

แผ่นดนิไหว หรอืภูเขาไฟระเบดิไดบ้่อยครัง้ และในการเกดิแต่ละครัง้นัน้ แมว้่าจะเกดิความรุนแรงอยู่ใน

 
3 แผ่นดนิไหวกบัประเทศญี่ปุ่ น. 2555. ศูนยว์จิยัและพฒันาการป้องกนัการจดัการภยัพบิตัิ.  http://dpm.nida.ac.th/ 

main/index.php/articles/tsunami-and-earthquake/item/33-แผ่นดนิไหว-กบั-ประเทศญี่ปุ่ น (สบืคน้เมื่อ 10 มนีาคม 2560). 
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ระดบัที่แตกต่างกนัไป แต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระดบัใด ก็ย่อมมคีวามเสี่ยงต่อความเสยีหายทัง้ชีวติและ

ทรพัยส์นิของประชาชนเสมอ นอกจากนี้ยงัพบว่าเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีว่ดัแรงสัน่สะเทอืนไดสู้งสุดใน

ประวตัิศาสตร์ที่เคยมีการบันทึกมาของประเทศญี่ปุ่ น คอืเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่  

11มนีาคม 2554 เวลา 14.46 น. ตามเวลามาตรฐานของญี่ปุ่ น โดยมจุีดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้น

บริเวณนอกชายฝัง่มหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งมีความลึกลงไปใต้พื้นดิน 32 กิโลเมตร 

สามารถวดัขนาดความรุนแรงได้ 9.0 แมกนิจูด ส่งผลให้เกิดคลื่นยกัษ์สนึามขินาดความสูงประมาณ  

10-38 เมตรซัดเข้าฝัง่ ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ชีวิต และทรพัย์สินเป็นจ านวนมหาศาล โดยจาก

รายงาน พบว่ามผีูเ้สยีชวีติจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวและคลื่นยกัษ์สนึามคิรัง้นี้ จ านวน 15,828 คน และ

ผูส้ญูหายจ านวน 3,760 คน นอกจากนี้แผ่นดนิไหวในครัง้ดงักล่าวยงัสง่ผลใหเ้กาะฮอนซู มกีารเคลื่อนตวั

ไปทางด้านตะวนัออกเป็นระยะทาง 2.4 เมตร และยงัท าให้แกนหมุนของโลกเคลื่อนไปประมาณ 10 

เซนตเิมตรอกีดว้ย4 

ดงันัน้ รฐับาลญี่ปุ่ นจึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างมาตรการ เพื่อรบัมือกับภัยพิบตัิ

แผ่นดนิไหว ซึง่ถอืเป็นภยัธรรมชาตทิีม่อิาจหลกีเลีย่งได ้ ดงัเช่นการทีร่ฐับาลญี่ปุ่ นไดน้ าเสนอในรายงาน

เอกสารทางราชการ (Whiter Paper 2015)  ถงึสถานการณ์และมาตรการในการตัง้รบัการเกดิภยัพบิตัิ5 

ซึง่กร็วมถงึภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวดว้ย   

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวมกัไม่ค่อยเกดิขึน้บ่อยนัก โดยสถติกิารเกดิภยัพบิตัิ

ในประเทศไทยในช่วง 10 ปี กล่าวคอื ระหว่างปี พ.ศ. 2532 ถงึ พ.ศ. 2552 นัน้ พบว่าประเทศไทยมกั

ประสบภยัพบิตัปิระเภทอุทกภยั วาตภยั อคัคภียั มากกว่าภยัพบิตัทิีเ่กดิจากแผ่นดนิไหว ดงัตารางสถติิ

การเกดิภยัพบิตัใินประเทศไทยในช่วงระยะเวลา10 ปี (2532-2552) 

 

 
4 แผ่นดนิไหวกบัประเทศญี่ปุ่ น. 2555. ศูนยว์จิยัและพฒันาการป้องกนัการจดัการภยัพบิตัิ.  http://dpm.nida.ac.th/ 

main/index.php/articles/tsunami-and-earthquake/item/33-แผ่นดนิไหว-กบั-ประเทศญี่ปุ่ น (สบืคน้เมื่อ 10 มนีาคม 2560). 
  5 White paper disaster management in Japan 2015. 2015. Cabinet Office Japan. http://www.bousai.go.jp/ 
1info/pdf/saigaipanf_e.pdf (accessed March 10, 2017).  
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ตำรำงท่ี 2 สถิติกำรเกิดภยัพิบติัในประเทศไทยในช่วง 10 ปี (2532-2552) 

 

ประเภทของภยัพิบติั 

 

จ ำนวนครัง้ 

ควำมเสียหำย 

บำดเจบ็ ตำย มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

อุทกภยั 213 7,896 คน  2938 115786.67 

วาตภยั 36,024 1,367 842 5,051.55 

ภยัจากไฟป่า 60,307 - - 1,027,288 (ไร่) 

แผ่นดนิไหว 23  - - - 

 

ท่ีมำ. แผ่นดนิไหวกบัประเทศญี่ปุ่ น. 2555. ศูนยว์จิยัและพฒันาการป้องกนัการจดัการภยัพบิตั.ิ  http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/ 

articles/tsunami-and-earthquake/item/33-แผ่นดนิไหว-กบั-ประเทศญี่ปุ่ น (สบืคน้เมื่อ 10 มนีาคม 2560). 

 จากตาราง จะเห็นได้ว่าในขณะที่ประเทศไทยมักประสบภัยพิบัติประเภท  อุทกภัยจ านวน       

213  ครัง้ วาตภยัจ านวน 36,024 ครัง้ และภยัจากไฟป่ามากถึง 60,307 ครัง้ แต่ภยัพบิตัิซึ่งเกิดจาก

แผ่นดินไหวเกดิขึ้นเพยีงแค่ 23 ครัง้ และส่วนใหญ่แล้ว เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้อยู่ใน

ระดบัรุนแรงมาก โดยสถติกิารเกดิแผ่นดนิไหวตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 - 2555 ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ

ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนนัน้ ความรุนแรงของแรงสัน่สะเทอืนอยู่ระหว่างขนาด 1.6- 5.9 แมกนิจูด

เท่านัน้6 จนกระทัง่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2557 ได้เกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวขนาด 6.3 ที่ระดบัความลึก 

7.4  กโิลเมตรจากพืน้ดนิ โดยมจุีดศูนยก์ลางอยู่ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ซึง่นบัเป็นเหตุแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรง

ที่สุดในรอบ 40 ปี (ดูภาคผนวกที่ 3) จากเหตุการณ์ดงักล่าวได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรอืนของ

ประชาชน ตลอดจนสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ ในจงัหวดัเชยีงรายและจงัหวดัใกลเ้คยีง ซึ่งขนาดความรุนแรงที่

เกดิขึน้ แมว้่าจะไม่รุนแรงเฉกเช่นประเทศญีปุ่่ น แต่กส็รา้งความสญูเสยีและเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ

ของผูป้ระสบภยั  

เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น นอกเหนือจากรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่ร ับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก็เป็นอกีหนึ่งหน่วยงานหลกัและเป็นหน่วยงานเบื้องต้น   

 
  6 แผ่นดนิไหวในประเทศไทย.  2559. กรมทรพัยากรธรณี.http://www.dmr.go.th/main.php?filename= Thaifelt 

(สบืคน้เมื่อ 10 มนีาคม 2560). 
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ซึ่งมหีน้าที่ในการบรหิารจดัการ ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งกร็วมถงึการประสานงาน 

การสรา้งและใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่นและการสื่อสารกบัประชาชนซึ่งเป็นผูป้ระสบภยัในพืน้ทีใ่ห้

รบัรู้และเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น7 ดงันัน้ กระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติปรบัปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จงึถูกก าหนดให้มหีน้าที่ความรบัผดิชอบโดยตรงในการบ าบดัทุกข์

บ ารุงสุข การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน ซึ่งกร็วมถงึกจิการสาธารณภยั ซึ่งเป็นภารกจิของ

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภายใตก้ระทรวงมหาดไทยดว้ย8 

 สิง่หนึ่งที่เกดิขึ้นคอื การท างานของรฐับาลในการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยันัน้มอียู่ อย่าง

จ ากดั เนื่องจากประสบการณ์จ ากดัในการบรหิารจดัการด้านภยัพบิตัเิกี่ยวกบัแผ่นดนิไหว ถ้าเทยีบกบั

ภยัพบิตัใินรูปแบบอื่น อกีทัง้โครงสรา้งทางสถาบนัในส่วนที่เป็นกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแล

ดา้นการบรรเทาสาธารณภยัยงัมน้ีอย ซึง่แมว้่าเนื้อหาจะเขยีนไวค้รอบคลุม แต่ยงัขาดรายละเอยีดซึ่งอาจ

มผีลต่อความไม่ชดัเจนในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึง่เป็นหน่วยงานแรกทีต่อ้งเขา้ไปดแูลใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั9  

ดังนัน้เมื่อจังหวัดคุมะโมะโตะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนภาคพื้นดิน 

เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย การน าเอาบทเรียนจากการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว        

ด้านการมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะหลังภัยพิบัติซึ่งปฏิบัติหน้าที่ โดยส านักงานเขตการ

ปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) จงึเป็นการสรา้งองคค์วามรู้

ใหม่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย โดยการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ในระดับรัฐบาลท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตาม

 
  7 ทวดิา กมลเวชช. 2554. คู่มอืการจดัการภยัพบิตัทิอ้งถิน่. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 60. 

  8 พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545. 2 ตุลาคม 2545. ราชกจิจานุเบกษา, เล่มที ่119, ตอนที ่

99ก:  23-24. 

  9 ศริพิร วชัชวลัคุ. 2559. รายงานการวจิยัเรือ่งการจดัการเชงิสถาบนัของการใหแ้ละรบัความชว่ยเหลอืเพือ่บรรเทา

ทุกขแ์ละปฏบิตักิารเพือ่มนุษยธรรมระหว่างประเทศ:การศกึษาเปรยีบเทยีบกรณีของญีปุ่่ นและไทย.กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิยั (สกว), 188.  
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มาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัอนัจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย ในการน ามา

ปรบัปรุงทัง้เชงินโยบายและการปฏบิตังิานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยผูใ้ชป้ระโยชน์จากงานวจิยั  

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั  

 1.2.1 เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูผู้ประสบภยั

แผ่นดนิไหวในเขตจงัหวดัคุมะโมะโตะ 

 1.2.2 เพื่อเปรยีบเทียบมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวในเขต

จงัหวดัคุมะโมะโตะกบักรณีของประเทศไทย  

1.3 ขอบเขตของกำรวิจยั 

 1.3.1 ขอบเขตของโครงกำรวิจยั  

       ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

       การวจิยัครัง้นี้เลอืกพื้นที่จงัหวดัคุมะโมะโตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมอืงที่ได้รบัผลกระทบหนักทีสุ่ดจาก

เหตุการณ์แผ่นดนิไหวเมื่อวนัที ่14 เมษายน 2559 เป็นพืน้ทีศ่กึษา เพื่อน ามาถอดบทเรยีนร่วมกบัต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน และต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ซึง่เป็นเขตพืน้ทีป่ระสบภยัและ

จุดศูนยก์ลางแผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงรายเมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2557  

    ขอบเขตดา้นเนื้อหา   

      การวิจยัครัง้นี้ มุ่งศึกษาความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการมีส่วนร่วม (Participation)    

ในการใหค้วามช่วยเหลอืและตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ของประชาชน ภายใต้กรอบ

แนวคดิตามหลกัธรรมาภิบาล โดยประเด็นศึกษามุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ร ัฐบาล

ทอ้งถิน่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรการในการชดเชยและฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั กรณีเกดิปัญหาภยัพบิตัใิน

จงัหวดัคุมะโมะโตะ     
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ขอบเขตดา้นประชากร 

      กลุ่มประชากร  

              การศึกษาในครัง้นี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยท าการเลือกจงัหวดัคุมะโมะโตะซึ่งได้รับ

ความเสยีหายอย่างหนกัจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวเมื่อวนัที ่14 เมษายน 2559 ทีผ่่านมา การศกึษานี้ใช้

ข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานของรฐั คอื ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto 

Prefectural Government Office) และในส่วนของจงัหวดัเชยีงรายนัน้ ขอ้มูลเบื้องต้นมาจากหน่วยงาน

ปกครองทอ้งถิน่ ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ ส านักงานจงัหวดัเชยีงราย ฝ่ายป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงราย  

 การเลอืกกลุ่มประชากร 

        เนื่องจากการศึกษาในครัง้นี้  เป็นการส ารวจข้อมูลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตการ

ปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดัเชยีงราย ในการปฏบิตังิานตามมาตรการชดเชยเพือ่การฟ้ืนฟูต่อ

ปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหว ผู้ศึกษาจึงเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดงัดงัต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่รฐัที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ความ

ช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัโดยตรง ดงันี้ 

  ส านกังานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ  

     1. เจา้หน้าทีส่ านกังานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะระดบันโยบาย จ านวน 1 คน 

     2. เจา้หน้าทีส่ านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะระดบัผูป้ฏบิตัทิีง่านดา้นบรรเทา

สาธารณภยั จ านวน 3 คน  

          3. ประชาชน จ านวน 5 คน ทัง้นี้เนื่องจากขอ้จ ากดัด้านเวลาและวฒันธรรม การเลอืกกลุ่ม

ประชากรชาวญี่ปุ่ นซึ่งเป็นผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวจะมาจากการแนะน าของเจา้หน้าทีส่ านักงานเขตการ

ปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะซึง่เป็นหน่วยงานหลกัทีด่แูลผูป้ระสบภยัจากแผ่นดนิไหว  
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 ส านกังานจงัหวดัเชยีงราย 

 1. เจ้าหน้าที่ส านักงานจงัหวดัเชียงรายระดบันโยบาย หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้ว่า

ราชการจงัหวดัในการดแูลเกีย่วกบังานบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 1 คน 

 2. ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงราย 

 2.1 หวัหน้าส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงราย จ านวน 1 คน 

 2.2 เจา้หน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงราย จ านวน 3 คน 

 3. องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ต าบลทรายขาว 

 3.1 นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว จ านวน 1 คน 

 3.2 ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว จ านวน 1 คน 

 3.3 เจา้หน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว จ านวน 

2 คน 

 3.4 ประชาชนในต าบลทรายขาว จ านวน 5 คน 

 4. องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ต าบลต าบลดงมะดะ 

 4.1 นายกเทศบาลต าบลดงมะดะ จ านวน 1 คน 

 4.2 ปลดัเทศบาลต าบลดงมะดะ จ านวน 1 คน 

 4.3 เจา้หน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลดงมะดะ จ านวน 2 คน 

 4.4 ประชาชนในต าบลดงมะดะ จ านวน 5 คน 

ในการเลือกประชาชนเพื่อใช้เป็นประชากรในจังหวัดเชียงราย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) ทัง้ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว และ เทศบาลต าบลดงมะดะ 

ด้วยวธิจีบัสลาก โดยการน าสลากแบบเดยีวกนัมาก ากบัหมายเลขตามล าดบัของหมู่บ้านในเขตความ

รบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทรายขาว และเทศบาลต าบลดงมะดะ โดยองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลทรายขาว จะมีเลขก ากับตัง้แต่ 1-17 และ เทศบาลต าบลดงมะดะ จะมีเลขก ากับตัง้แต่ 1-18 

จากนัน้ผูศ้กึษาจะท าการสุ่มจบัสลากขึน้มาอย่างละ 1 ใบ เพือ่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษา โดยผูเ้ป็น
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ตวัแทนหมู่บา้น อนัไดแ้ก่ผูน้ าหมู่บา้นและคณะท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรเทาสาธารณภยั ซึง่ไดถู้กจบั

ขึน้มารวม 5 คนจะเป็นผูใ้หข้อ้มูล 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 งานวจิยันี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกบัการจดัการภัยพิบตัิของประเทศไทย   

โดยการถอดบทเรยีนจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีใ่นระดบัรฐับาลทอ้งถิน่ในการใหค้วามช่วยเหลอื

และฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวตามมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั อนัจะเป็น

ประโยชน์แก่ประเทศไทยในการน ามาปรับปรุงทัง้เชิงนโยบายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งโดยผู้ใช้ประโยชน์จากงานวจิยั คอืหน่วยงานของรฐับาลทัง้ในระดบักลาง ระดบัภูมภิาคและ

ระดบัทอ้งถิน่ 

1.5 กรอบแนวควำมคิด  
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1.6 ทบทวนวรรณกรรม  

1.6.1 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมำภิบำล 

   หลกัธรรมาภบิาลนัน้ จดัเป็นแนวคดิในการบรหิารงานและการปกครองในปัจจุบนั เนื่องจากใน

ปัจจุบนันี้ นานาประเทศได้ให้ความสนใจกบัเรื่องของโลกาภวิตัน์และการพฒันาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการติดต่อสื่อสาร และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการพฒันา

ทางดา้นการเมอืงการปกครอง โดยมุ่งใหป้ระชาชนเขา้มามบีทบาทและเป็นศูนยก์ลางมากขึน้ ดงันัน้การ

ทีป่ระเทศจะสามารถพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยนื ธรรมาภบิาลหรอืการบรหิารจดัการทีด่ใีนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นดา้นธุรกจิ หรอืการปฏบิตัริาชการต่างๆ โดยหน่วยงานทุกภาคสว่นจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่10  

ค าว่า ธรรมาภิบาลนั ้น  มาจากค าว่า “ธรรม”บวกกับ “อภิบาล”(การรักษายิ่งธรรม)                     

ซึ่งภาษาองักฤษใชค้ าว่า Good Governance โดยค าว่า Governance หรอื การอภบิาลนัน้ คอืวธิกีารใช้

อ านาจเพื่อการบริหารทรพัยากรขององค์กร ดงันัน้ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance (ธรรม + 

อภบิาล = ธรรมาภบิาล) จงึเป็นวธิกีารที่ดี ในการใช้อ านาจเพื่อบรหิารจดัการทรพัยากรขององค์กร11 

โดยหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีที่กล่าวไปนี้  เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสว่นของขา้ราชการ และพนกังานบรษิทัเอกชน  

นอกจากนี้หลักธรรมาภิบาลยังกล่าวถึงการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตัง้มัน่อยู่บน

หลกัการบรหิารงานที่มคีวามเที่ยงธรรม มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี้ผูป้ฏบิตังิานภายใต้หลกัธรรมาภบิาลจกัต้องมจีติส านึกทีด่ใีนการท างาน มคีวามรบัผดิชอบใน

สิง่ทีไ่ดก้ระท าลงไป มศีลีธรรม จรยิธรรมในการท างาน และค านึงถงึการมสี่วนร่วมในการรบัรู ้ตดัสนิใจ 

 
  10 ถวลิวด ีบุรกีุล. 2546. ธรรมาภบิาล: หลกัการเพื่อการบรหิารรฐักจิแนวใหม่, วารสารสถาบนัพระปกเกลา้ 1, ฉบบัที ่2 

(พฤษภาคม-สงิหาคม ). http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ธรรมาภบิาล%3A_หลกัการเพื่อการบรหิารรฐักจิแนวใหม่  

  11 บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ. 2545. ธรรมาภบิาลในองคก์รอสิระ. นนทบุร:ี สถาบนัพระปกเกลา้. อา้งถงึใน ถวลิวด ีบุรกีุล. 
2546. ธรรมาภบิาล: หลกัการเพื่อการบรหิารรฐักจิแนวใหม่, วารสารสถาบนัพระปกเกลา้ 1, ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม-สงิหาคม ). 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ธรรมาภบิาล%3A_หลกัการเพื่อการบรหิารรฐักจิแนวใหม ่
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ด าเนินการและประเมนิผล ตลอดจนร่วมรบัผลจากการตดัสนิใจร่วม และงานต่างๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัไิปนัน้ต้อง

สามารถตอบสนองต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได1้2 

1.6.2 ควำมส ำคญัของธรรมำภิบำล                                                                                                                   

 ค านิยามแรกเริม่ของหลกัธรรมาภบิาล คอื การกระท าหรอืลกัษณะของรฐับาล ความหมายนี้ถูก

ก าหนดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ซึ่งระบุว่าเป็น ‘ระบบที่บางสิ่งบางอย่างถูกควบคุม’ และถูก

พฒันาขึน้ในตน้ศตวรรษที ่18 เพือ่เป็นความหมายของผู ้‘มอี านาจควบคุม’13   

แนวคดิเรื่องธรรมาภิบาลกลบัมามอีิทธิพลอีกครัง้หลงัสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยเฉพาะ

ประเดน็เรื่องการวางเงือ่นไขจากหน่วยงานผูใ้หค้วามช่วยเหลอืในเรื่องเศรษฐกจิและการปฏริูปอย่างเป็น

ทางการแก่ประเทศผู้รบั เงื่อนไขการช่วยเหลอืเหล่านี้ เรยีกร้องให้เกอืบทุกประเทศต้องอยู่บนรากฐาน

หลกัธรรมาภบิาลทีด่แีละเป็นประชาธปิไตย ตลอดจนมกีารพฒันาทีย่ ัง่ยนื14  

นอกจากนี้ ค าว่า ‘ธรรมาภิบาล’ ยงัเป็นสิง่ที่ได้รบัการสนับสนุน โดยเงื่อนไขของหลกัการถูก

ออกแบบจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศและธนาคารโลก ซึ่งหลกัการนี้หมายถงึ การปกครองที่มี

ความโปร่งใสและมรีะบบตรวจสอบถ่วงดุล เช่น ในกรณีของประเทศอนิโดนีเซยี เมื่อธนาคารโลกได้เขา้

มามบีทบาท จงึไดม้กีารก าหนดกระบวนการต่างๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลผ่านโครงการพฒันา

ที่หลากหลาย เช่น การจัดตัง้สถาบันต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ตลอดจนการสร้างค าจ ากัดความเรื่องสิทธิ

มนุษยชน โดยมเีงื่อนไขว่า โครงการเหล่านัน้ต้องเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลเสยีก่อน จงึจะสามารถ

พจิารณาใหก้ารช่วยเหลอืในการกูย้มืเงนิได1้5  

 
  12 ถวลิวด ีบุรกีุล. 2546. ธรรมาภบิาล: หลกัการเพื่อการบรหิารรฐักจิแนวใหม่, วารสารสถาบนัพระปกเกลา้ 1, ฉบบัที ่2 
(พฤษภาคม-สงิหาคม ). http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ธรรมาภบิาล%3A_หลกัการเพื่อการบรหิารรฐักจิแนวใหม่ 
  13 Arora, D., n.d.. Good governance: A study of the concept in Indian context. http://paperroom.ipsa.org/ 
papers/paper_33195.pdf  (accessed March 5, 2018). 

14 เรื่องเดยีวกนั. 
 15 Wiratraman, R. H. P. 2007. Good governance and legal reform in Indonesia. Salaya, Nakonpathom: 
Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 13. 
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การเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อเป็นประชาธิปไตยในแบบเสรีนิยมใหม่ 16     

ซึ่งมกีารจดัการแบบกระจายอ านาจ การลดการควบคุมเรื่องการคอรปัชัน่ในระบบราชการ และการ

ส่งเสรมิหลกัธรรมาภิบาลที่ดีตามรูปแบบประเทศตะวนัตก ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการพฒันาที่

ส าคญัในระดบัโลก17 

ในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) แนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีเริ่มขึ้นหลัง

วกิฤตกิารณ์ของแอฟรกิา (Africa Crisis)18 ในแถบตอนใตข้องทะเลทรายซาฮารา (Saharan) ซึง่เกดิจาก

การก ากบัดูแลของรฐับาลทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิปัญหาดา้นการพฒันาจนถงึจุดวกิฤต ิเนื่องจาก

การบรหิารของรฐับาลทีใ่ชอ้ านาจมากเกนิไป สภาพแวดลอ้มเช่นน้ี ท าใหภ้าคเอกชนตอ้งเขา้มามบีทบาท

ในการบรหิารจดัการดา้นการเมอืง กฎหมาย และสถาบนัเศรษฐกจิ19  

การทีผู่ป้กครองและเจา้หน้าทีร่ฐัปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่ยดึถอืหลกักฎหมายในการปกครองประเทศ

นัน้ก่อให้เกดิผลเสยีในหน่วยงานขึ้น ส่งผลให้การบรหิารงานไม่มคีุณภาพ อกีทัง้ยงัขาดการมสี่วนร่วม

จากประชาชน ซึ่งสิง่เหล่านี้เป็นสาเหตุส าคญัที่ผลกัดนัให้ระบบบรหิารจ าเป็นต้องยดึหลกัธรรมาภบิาล

เพือ่ใหเ้กดิระบบบรหิารภาครฐัทีด่2ี0  

 
  16 หรอืเรยีกว่าระบอบประชาธปิไตยตวัแทน โดยแตกต่างจากระบอบประชาธปิไตยคอื ชุดของสถาบนัการเรยีกรอ้ง
ทางการเมอืงของประชาชนแสดงออกผ่านสถาบนัและกระบวนการเป็นตวัแทน รวมไปถงึพรรคการเมอืง สภาผูแ้ทนราษฎร การเลอืกตัง้ 
และรปูแบบการตดัสนิใจต่างๆ ในนามประชาชน รวมทัง้การลดอ านาจของรฐัลง อา้งจาก What is "Liberal Democracy"?. 
http://democracyrenewal.edu.au/what-liberal-democracy (accessed March 6, 2018).   
 17 Carothers, T. & Brechenmacher, S. 2014. Accountability, transparency, participation, and inclusion: A new 
development consensus,?. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. http://carnegieendowment.org 
/2014/10/20/accountability-transparency-participation-and-inclusion-new-development-consensus-pub-56968 

18 ผลพวงมาจากการพฒันาในแอฟรกิาในเมอืงหลวงและประเทศมหาอ านาจทีม่อีทิธพิลต่อนโยบาย ซึง่เป็นภยั
คุกคามต่อการลม้ละลายทัว่ทวปีทีไ่ม่ใช่แค่ภยัแลง้ แต่ยงัชะลอการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการเพิม่ความยากจน อกีทัง้เกดิความวุ่นวายทาง
การเมอืง อา้งจาก Colin Legum, C. 1978. The African Crisis. Foreign Affairs, no.57. https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/ 
1979-02-01/african-crisis (accessed March 8, 2018). 
  19 Sandbrook, R. 1995. Bringing politics back in?: The world bank & adjustment in Africa. Canadian Journal 
of African Studies, 29(2): 278-289. 
  20 Carothers, T. & Brechenmacher, S. 2014. Accountability, transparency, participation, and inclusion: A new 
development consensus,?. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. http://carnegieendowment.org 
/2014/10/20/accountability-transparency-participation-and-inclusion-new-development-consensus-pub-56968 
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ประเดน็หลกัซึง่ถอืเป็นความทา้ทายในการพฒันาระหว่างรฐัและสงัคมนัน้มอียู่ 3 ประการ ซึง่

ประกอบ ไปดว้ย                                                                                                                                                 

 1. การตดิตามดา้นการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศใหม้คีวามเจรญิเตบิโตมากทีสุ่ด และ

สามารถชกัจงูการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งโดยใชท้รพัยากรทีม่อียู่ เพือ่ตอบสนองตามหลกัความ

ตอ้งการใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด  

2. การเป็นประชาธปิไตยและการเคารพสทิธขิองประชาชน  

3. ความเป็นอนัหน่ึงเดยีวกนัของสงัคมเพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นร่วม21  

การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อระบบบรหิารทีม่าจากแนวคดิเสรนีิยมใหม่ 

โดยเกดิกระแสแนวคดิการบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management หรอื NPM) ในช่วง

ต้นศตวรรษที่ 19 แนวคดินี้ยงัคงถูกขบัเคลื่อนโดยธนาคารโลกและกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ22    

ซึ่งก็มกีารโต้แย้งถึงการสร้างความกดดนัแก่รฐับาล เนื่องจากมกีารลดบทบาทการบริการสาธารณะ 

โดยเฉพาะเรื่องของสวสัดกิาร จนก่อให้เกดิความตงึเครยีดขึ้นในระบบราชการ อกีทัง้ยงักลายเป็นการ

เพิ่มภาระหน้าที่ภายในองค์กรให้มากขึ้นไป23 อย่างไรก็ตามธรรมาภิบาลสามารถนัน้จ าเป็นต้องมี

โครงสรา้งและกระบวนการทีจ่ะช่วยใหห้น่วยงานทีเ่ป็นรฐับาลและไม่เป็นรฐับาลสามารถร่วมมอืท างานได้

ผ่านการด าเนินนโยบายของรฐั24 

ทัง้นี้แนวคดิการบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่กบัลกัษณะการปกครองแบบเดมิซึ่งองิอยู่กบัอ านาจ

หน้าที่ของรฐัเป็นหลกัจึงต้องมีการปรบัเปลี่ยน โดยเน้นไปที่การปกครองที่มุ่งเน้นให้มีตวัแสดงจาก

หลากหลายระดบั สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องจากการปกครองนัน้มไิด้มเีพียงรฐัเท่านัน้ที่เป็นตวัแสดงหลกั 

แต่มีตัวแสดงอื่นๆ ที่เป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียด้วย เช่น องค์กรระหว่างประเทศในระดบัโลกและระดับ

 
21 Thandike Mkandawire. 2007. Good governance: The itinerary of an idea. Development in Practice 17(4-6): 

679-681. 
22 ปธาน สุวรรณมงคล. 2558. การบรหิารงานภาครฐักบัการสรา้งธรรมาภบิาล. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้,8. 

  23 วชริวทิย ์คงคาลยั. 2560. ธรรมาภบิาลแบบไทยๆ มนัเป็นแบบไหนกนันะ. https://www.the101.world/life/thai-
good-governance/ (สบืคน้เมื่อ 12 มนีาคม 2561). 
  24 Krahmann, E. 2003. National, regional and global governance: One phenomenon or many?. Global 
Governance 9(3): 323-346. 
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ภูมภิาค ภาคธุรกจิและภาคประชาสงัคม ความหลากหลายน้ี กเ็พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความซบัซอ้นและการ

มลีกัษณะขา้มชาตใินยุคโลกาภวิฒัน์25  

 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ความหมายของธรรมาภิบาลในวงวชิาการนัน้มอียู่ 2 รูปแบบ คอื  

1. เป็นไปตามความหมายทีธ่นาคารโลกตคีวามไวว้่า ธรรมาภบิาลเป็นการบรหิารหรอืการจดัการของรฐั 

และ 2. เป็นรูปแบบที่รฐับาลในแถบประเทศตะวนัตกกล่าว คอื ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การเมอืง  

ดว้ยเหตุนี้การตคีวามของค าว่าธรรมาภบิาลจงึเกดิความสบัสนขึน้ในวงวชิาการ ซึง่แทท้ีจ่รงิแลว้ 

องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ก็ไม่ได้ยดึหลกัธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครดั เนื่องจากธนาคารโลกและ

กองทุนการเงนิระหว่างประเทศมกัปล่อยเงนิกู้ให้แก่ประเทศต่างๆ ไม่ว่าประเทศนัน้จะอยู่ในระบอบ

ประชาธปิไตยหรอืไม่26  

นอกจากนี้ เหตุผลที่รฐับาลตะวนัตกเริ่มน าค าว่าธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจรงิจงัในช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 19 ก็เพื่อส่งเสรมิหลกัธรรมาภิบาล 4 ประการคอื 1. การปล่อยเงนิกู้ยมืภายใต้โครงสร้าง

เศรษฐกิจ 2. การกลับมาของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo- liberalism) 3. การล่มสลายของระบอบ

คอมมวินิสต ์และ 4. การสง่เสรมิความเป็นประชาธปิไตยในประเทศทีก่ าลงัพฒันา27 ทัง้นี้ ระบบการเมอืง

ที่องิกบัรฐัโดยเน้นประชาธปิไตยเสรนีิยม (Liberal Democracy Polity) จะต้องมหีน้าที่ปกป้องสทิธขิอง

พลเมอืงและสทิธมินุษยชนไปพรอ้มกบัการบรหิารระบบราชการทีเ่ขม้แขง็โดยปราศจากการทุจรติและมี

ความรบัผดิชอบ28 ซึ่งปัจจุบนัการบรหิารจดัการสถาบนั หน่วยงาน หรอืองคก์รต่างๆ ภายใต้แนวคดิธรร

มาภบิาลไดอ้ย่างเขม้แขง็ยงัเป็นเรื่องยาก 

 
  25 เอก ตัง้ทรพัยว์ฒันา. 2547. การศกึษาการเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ แนวทางรฐัและสงัคม. ใน ประมวลสาระ
ชุดวชิา 83703 การเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
  26 Stiglitz, J. E. 2003. Democratizing the International Monetary Fund the World Bank: Governance and 
accountability. Governance: An International Journal of Policy 16: 111-139. 
  27 Leftwich, A. 1994. Governance, the State and the politics of development. Development and Change. 
25(2): 336-386. 
  28 เรื่องเดยีวกนั. 



15 
 

แน่นอนว่าหวัใจส าคญัของธรรมาภบิาลในการด าเนินงานต่างๆ กค็อื ระบบราชการ ซึง่ถอืว่าเป็น

หน่วยงานส าคญัของรฐั ดงันัน้การปฏริปูระบบขา้ราชการเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานให้มี

คุณภาพและซื่อสตัยต์่อประชาชน จงึต้องอาศยัแรงจูงใจและการมสี่วนร่วมจากประชาชน อกีทัง้ต้องไม่

ตกอยู่ภายใตก้ลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดว้ย29  

ในกรณีของประเทศไทยนัน้ การตคีวามหมายของค าว่าหลกัธรรมาภบิาลนัน้ ประกอบไปด้วย 

มักประกอบด้วยหลักนิติธรรม (The Rule of Laws) ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนรวม 

(Participation) และความรบัผดิ (Accountability) แต่สิง่ที่เพิม่ขึ้นมาอีก 2 องค์ประกอบ คอื คุณธรรม 

(Ethics) และ ความคุม้ค่า (Cost Recovery)30 ซึ่งประเทศไทยไดใ้หค้วามสนใจเรื่องหลกัธรรมาภิบาลนี้

หลงัจากเกดิวกิฤตเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 254031 โดยมุ่งเน้นการพฒันาความสมัพนัธ์ของพลเมอืงไทยกบั

หลกัธรรมาภบิาลในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนการตรวจสอบอ านาจรฐัและ

องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ในการตคีวามตามหลกัแนวคดิแบบธรรมาภบิาลของสงัคมไทยนัน้ ยงัถูกตคีวาม

เรื่องการท าความด ีจงึท าให้ความหมายของธรรมาภบิาลเกี่ยวขอ้งกบัการถูกปกครองโดยกลุ่มคนที่มี

คุณธรรมโดยไม่จ าเป็นตอ้งมาจากการเลอืกตัง้กไ็ด้32  

ตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ได้บรรจุแนวคดิเกี่ยวกบัหลกั

ธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ไีวใ้นมาตราที ่3/1 ว่า  

 “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน            

เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพ ความคุ้มค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขั ้นตอน

 
  29 สมบูรณ์ ศริปิระชยั. 2551. ธรรมาภบิาลภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน์: นัยตอ่ประเทศไทย. 
http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/seminar/186/56.doc (สบืคน้เมื่อ 30 มนีาคม 2561). 
  30 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 57. 
  31 สถานการณ์ที่ประเทศไทยเขา้สู่วกิฤตเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ในปี 2540 หลงัการประกาศลอยตวัค่าเงนิบาทเรยีกว่า 
“วกิฤตตม้ย ากุง้” หทยักาญจน์ ตรสีุวรรณ.  2560. วกิฤตตม้ย ากุง้ ปี 2540: ยอ้นต านาน 5 ตวัละครเอก. http://www.bbc.com/thai/ 
thailand-40446319 (สบืคน้เมื่อ 30 มนีาคม 2561). 
  32 Sopranzetti, C. 2561. Southeast Asia’s middle classes and the specter of authoritarianism. 
http://www.newmandala.org/spectre-authoritarianism (accessed March 29, 2018). 
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การปฏบิตังิาน การลดภารกจิและยุบเลกิหน่วยงานทีไ่ม่จ าเป็น การกระจายภารกจิและทรพัยากรให้แก่

ทอ้งถิน่...”33 

หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่นีัน้  ประกอบดว้ย10 หลกั ไดแ้ก่ หลกัการ

ตอบสนอง  (Responsiveness) หลกัประส ทิธ ิผล  (Effectiveness) หลกัประส ทิธ ิภาพ /คุ ้มค ่า 

(Efficiency/Value for Money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 

Oriented) หลักการตรวจสอบได้ /มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลัก เ ปิด เผย / โปร่ ง ใส 

(Transparency)  หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลกัการมสี่วนร่วม (Participation) และ 

หลกันิตธิรรม (Rule of Law)34 

ในขณะที่ฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 ได้บรรจุ

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีในหมวดที ่1 มาตรา 6 ว่า การบรหิารกจิการบา้นเมอืง

ทีด่ ีไดแ้ก่การบรหิารราชการเพือ่บรรลุเป้าหมาย ดงัต่อไปนี้ 

 1) เกดิประโยชน์สุขของประชาชน 

 2) เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั 

 3) มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 

 4) ไม่มขี ัน้ตอนปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น 

 5) มกีารปรบัปรุงภารกจิของสว่นราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 

 6) ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการ  

 7) มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอย่างสม ่าเสมอ35 

 
33 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2545. 2 ตุลาคม 2545. ราชกจิจานุเบกษา. เล่มที่ 119, ตอน

ที ่99ก: 1-13. 
  34 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่,ี สบืคน้เมื่อ  
25 เมษายน 2560, จาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 

35 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546, ราชกจิจานุเบกษา, เล่มที ่
120, ตอนที ่100ก, (9 ตุลาคม 2546), 1-16. 



17 
 

   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการไดอ้ธบิายถงึความหมายเกี่ยวกบัแนวคดิตามหลกั

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เกี่ยวกับการบริหารจดัการ

ภาครฐั แนวใหม่ (New Public Management) ว่าประกอบดว้ย 

1.  ประสทิธภิาพ (Efficiency) หมายถงึ การปฏบิตัริาชการนัน้ต้องใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั 

เกดิผลติภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบงัเกดิประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยการปฏบิตังิานนัน้ต้องมี

การลดขัน้ตอนและระยะเวลาเพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลกิภารกจิที่

ลา้สมยัและไม่มคีวามจ าเป็นออกไป 

 2. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถงึ การปฏบิตัริาชการซึ่งต้องสามารถใหบ้รกิารได้

อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ต้องสร้างความเชื่อมัน่

ไว้วางใจ รวมถึงต้องตอบสนองความคาดหวงัหรือความต้องการของประชาชนผู้ร ับบริการ และผู้มี     

สว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. หลกัการมสี่วนร่วม (Participation) หมายถึง ในการปฏิบตัิราชการต้องรบัฟังความคดิเหน็

ของประชาชน รวมทัง้เปิดให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการรบัรู้ เรยีนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงความ

คดิเหน็ร่วมเสนอปัญหา/ประเดน็ที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมคดิแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ

และการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  ทัง้นี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหา  

ฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่ม ที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มขีอ้คดัคา้นที่หาขอ้ยุตไิม่ได้ในประเดน็ที่ส าคญั36 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ

ธรรมาภิบาล The United Nations Development Programme  (UNDP) ได้ให้ค าจ ากดัความไว้หลาย

ประเดน็ดงันี้ 

1. การมสีว่นร่วม (Participation)  

2. นิตธิรรม (Rule of Law)  

 
36 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (สบืคน้เมื่อ  25 เมษายน 2560). 
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3. ความโปร่งใส (Transparency)  

4. การตอบสนอง (Responsiveness)  

5. การมุ่งเน้นฉนัทามต ิ(Consensus-Oriented)  

6. ความเสมอภาค/ความเทีย่งธรรม (Equity)  

7. ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency and Effectiveness)  

8. ภาระรบัผดิชอบ (Accountability)  

9. วสิยัทศัน์เชงิยุทธศาสตร ์(Strategic Vision)37  

ในส่ วนขอ ง  The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (NESCAP)    

ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของธรรมาภบิาลไว ้8 ประการดงัต่อไปนี้ 

1. การมสีว่นร่วม (Participation)  

2. นิตธิรรม (Rule of Law)  

3. ความโปร่งใส (Transparency)  

4. การตอบสนอง (Responsiveness)  

5. การมุ่งเน้นฉนัทามต ิ(Consensus Oriented)  

6. ความเสมอภาค/ความเทีย่งธรรม และการไม่กดีกนั (Equity and Inclusiveness)  

7. ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (Effectiveness and Efficiency)  

8. ภาระรบัผดิชอบ (Accountability)38  

และเกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์ไดเ้สนอองคป์ระกอบธรรมาภบิาลตามความหมายของโครงการ

พฒันาแห่งสหประชาชาต ิไวด้งันี้  

1. การมสีว่นร่วมของประชาชน (Public Participation)  

2. กฎหมายทียุ่ตธิรรม (Rule of Law)  

 
  37 ปธาน สุวรรณมงคล. 2558. การบรหิารงานภาครฐักบัการสรา้งธรรมาภบิาล. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 8-10. 
  38 What is Good Governance?. n.d. The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(UNESCAP). http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf  (accessed April 28, 2017).  
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3. ความเปิดเผยโปร่งใส (Transparency)  

4. การมฉีนัทามตริ่วมในสงัคม (Consensus Orientation)  

5. กลไกการเมอืงทีช่อบธรรม (Political Legitimacy)  

6. ความเสมอภาค (Equity)  

7. ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (Effectiveness and Efficiency)  

8. พนัธะความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Accountability)  

9. การมวีสิยัทศัน์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Value)39 

จากการอธบิายเกี่ยวกบัการบรหิารงานหรือการบรหิารราชการตามหลกัธรรมาภบิาลซึ่งมกัพูด

ถึงการปฏิบตัิงานอย่างมปีระสทิธิภาพ (Effectiveness) เพื่อให้เกิดการตอบสนอง (Responsiveness) 

ซึง่ในทีน่ี้หมายถงึการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนดว้ย  

อย่างไรกต็ามในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ฐัภายใต้หลกัธรรมาภิบาลนัน้จะมุ่งเน้นเฉพาะทาง

ฝ่ายรฐับาลเป็นผู้ปฏิบตัิเพยีงฝ่ายเดียวแล้วจะเกิดประโยชน์หรอืประสบผลส าเร็จสูงสุดไม่ได้ รฐับาล

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งกระบวนการเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัและประชาชนตลอดจนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทุกกลุ่ม

มโีอกาสเขา้มามสี่วนร่วมรบัรู ้เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไข หรอื

ร่วมกนัตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ซึ่งนัน่หมายถงึต้องมหีลกัการมสี่วนร่วม (Participation)40 เนื่องจาก

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีนัน้เป็นผู้ที่ได้รบัผลกระทบโดยตรง การรบัฟังหรือท าความเข้าใจ

ร่วมกนั นอกจากจะสามารถท าใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัเขา้ใจในปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างลกึซึง้แลว้ การร่วมกนัตดัสนิ

ปัญหาหรอืหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัจะช่วยใหก้ารตดัสนิใจของรฐัเป็นไปไดง้่ายและสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นัน่หมายความว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รฐัจะ

 
  39 ปธาน สุวรรณมงคล. 2558. การบรหิารงานภาครฐักบัการสรา้งธรรมาภบิาล. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้,    
10-11. 
  40 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (สบืคน้เมื่อ  25 เมษายน 2560). 
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สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน (Responsiveness) ตรงจุดและรวดเรว็ ซึง่เกีย่วเนื่องกบั

หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) ดว้ยเช่นกนั 

1.6.3 แนวคิดเก่ียวกบักำรมีส่วนร่วม 

การมสี่วนร่วมถือเป็นสิ่งส าคญัที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในสงัคม เนื่องจากการมสี่วนร่วม

หมายถงึการก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์ของคนในสงัคม นอกจากนี้การมสี่วนร่วมนัน้ยงัช่วยยกระดบัแรงจูงใจ  

(Motivation) ในการสรา้งขอ้ผูกพนัทางการเปลี่ยนแปลง (Commitment to Change) หรอืการก่อให้เกดิ

ความร่วมมอื (Co-operation) ของคนในสงัคมอกีดว้ย41    

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมนัน้มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นเพราะเห็นว่าสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชเ้ป็นหลกัการพืน้ฐานของการพฒันาชุมชน42 ส าหรบัหลกัการในมติขิองการมสีว่นร่วมเพื่อการ

พฒันานัน้ ถือเป็นการให้สมาชิกของสงัคมได้เข้ามามีปฏิสมัพนัธ์ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการพฒันา ทัง้นี้กเ็พื่อจะกระจายผลของการพฒันาออกไปใหค้รอบคลุม

ในพืน้ทีต่่างๆ ใหม้ากทีสุ่ด43 ส าหรบัค าว่าการมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้หมายถงึการทีก่ลุ่มประชาชน 

หรอืขบวนการทีส่มาชกิของชุมชนกระท าการออกมาในลกัษณะของการท างานร่วมกนัทีจ่ะแสดงให้เหน็

ถงึความต้องการร่วมและต้องการที่จะบรรลุถงึเป้าหมายร่วม ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกจิและสงัคมหรอื

การเมอืง หรอืการด าเนินการร่วมกนัเพื่อให้เกดิอทิธพิลต่อรองอ านาจหรอืมตชิน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง

หรอืทางออ้ม หรอืการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิอทิธพิลต่อรองอ านาจทางการเมอืง เศรษฐกจิ การปรบัปรุง

สถานภาพทางสงัคมในกลุ่มชุมชน44 

 

 
  41 เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2538. การเป็นผูน้ า. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 182. 
 42 อมรวชิช์ นาครทรรพ. 2541. รายงานวจิยัเพือ่ศกึษาแนวทางการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของ
นานาประเทศโดยทุนสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ กรุงเทพฯ: ท.ีพ.ีพริน๊ท,์ 72. 
  43 ศิรกิาญจน์ โกสุมภ์. 2542. การมสี่วนร่วมของชุมชนและโรงเรยีนเพือ่การจดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน.  วทิยานิพนธ์ 
การศกึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ, สาขาพฒันาศกึษาศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. หน้า 12–13. 
  44 เรณุมาศ รกัษาแกว้. 2556. การมสี่วนร่วมของประชาชน. สถาบนัพระปกเกลา้. http://wiki.kpi.ac.th/index.php?t 
itle=การมสี่วนร่วมของประชาชน (สบืคน้เมื่อ 25 เมษายน 2560).  
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ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม 

ความหมายของการมสี่วนร่วมนัน้มผีูใ้ห้ค าจ ากดัความทีแ่ตกต่างกนัออกไป กล่าวคอืการมสี่วน

ร่วมนัน้หมายถงึ การที่ประชาชนในชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันา ร่วมคดิ ร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจน

ร่วมกนัด าเนินงานหรอืกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน หรอืร่วมกนัวางแผนในโครงการต่างๆ โดยการร่วมมอื

กนัในการปฏบิตังิานนัน้ ๆ อาจอยู่ในรูปแบบของการสละแรงงานหรอืการบรจิาคทรพัยแ์ละวสัดุอุปกรณ์

ต่างๆ ทีจ่ าเป็น ซึ่งจะต้องมกีารตดิตามผลการด าเนินและงานบ ารุงรกัษาสิง่ของสาธารณประโยชน์ด้าน

ต่างๆ ของทอ้งทีห่รอืชุมชนนัน้ๆ45  ทัง้นี้การแสดงออกในการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนนัน้อาจ

เป็นได้ทัง้การแสดงออกของตวับุคคลโดยตรง หรอืการแสดงออกเพื่อมสี่วนร่วมโดยผ่านองค์กรของ

ประชาชนในชุมชนนัน้ๆ46 โดยการมีส่วนร่วมดงัที่กล่าวมาจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรอื

อารมณ์ของบุคคลหนึ่งๆ ในสถานการณ์กลุ่มซึ่งผลจากการที่ให้ความร่วมมอืนัน้เป็นเหตุเร้าใจในการ

กระท าใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน่เอง47  

นอกจากนี้ ประยูร อคัรบวร ยงัได้กล่าวเพิม่เตมิว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้หมายถงึ 

กระบวนการที่ประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มบีทบาท หรอืมโีอกาสใน

กระบวนการตดัสนิใจร่วมกนั โดยบุคคลเหล่านัน้จะน าเอาความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของคนใน

กลุ่มมาแสวงหาค าตอบ ทางเลอืก การตดัสนิใจร่วมกนัและก าหนดแนวทาง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมใน

การปฏบิตั ิซึง่มอีงคป์ระกอบส าคญั ดงันี้ 

1. การมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้เป็นกระบวนการที่ต้องมคีวามต่อเนื่อง มกีารเรยีนรู้ร่วมกนั

ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน หรอืแมแ้ต่ประชาชนทัว่ไป นอกจากนี้ยงัต้องมี

ช่องทางในการสือ่สารทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 
  45 เกยีรตศิกัดิ ์ เรอืนทองด.ี 2536. ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างการเมอืงของประชาชนตอ่การปกครองทอ้งถิน่ในรปู
เทศบาล: ศกึษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมอืงพระนครศรอียุธยา ใน เอกสารวจิยัส่วนบุคคลของนักศกึษาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่ 
29. กรุงเทพฯ: วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร. 
  46 เรื่องเดยีวกนั. 
  47 นิรนัดร ์จงวุฒเิวศน์. 2527. กลวธิแีนวทางวธิกีารเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาชนบท. 

กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ 
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2. การมสีว่นร่วมของประชาชนนัน้จะตอ้งมเีป้าหมายทีแ่น่ชดัว่าจะมกีจิกรรมในการมสีว่นร่วมใน

เรื่องใด ประเด็นใด ทัง้นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมมีมากขึ้นส าหรับ

ความส าคญัของการมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้ถอืเป็นเงื่อนไขส าคญัของระบบประชาธิปไตยแบบมี  

ส่วนร่วม เนื่องจากเป็นกระบวนการในการตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะและการด าเนินโครงการ

ต่างๆ ของภาครฐัซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน ทีส่ าคญั 3 ประการดงัต่อไปนี้ 

1. ประชาชนผูต้อ้งการมสีว่นร่วมจะตอ้งมอีสิรภาพในการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยการเขา้ร่วมนัน้ 

จะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

2. ประชาชนผูต้้องการมสี่วนร่วมจะต้องมคีวามเสมอภาคและมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วม

กจิกรรม   

 3. ประชาชนผู้ต้องการมีส่วนร่วมต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

กล่าวคอื ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ เพือ่จะไดท้ ากจิกรรมใหไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ48 

ลกัษณะและขัน้ตอนกำรมีส่วนร่วม 

 อคนิ  รพพีฒัน์ และ เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง49 เหน็ว่าลกัษณะและขัน้ตอนของการมสี่วนร่วม สามารถ

จ าแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะคอื 

ขัน้ที ่1 การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ  

ถือเป็นกระบวนการแรกที่ผู้มีส่วนร่วมต้องกระท าเพื่อก าหนดความต้องการ จัดล าดับ

ความส าคญั ก าหนดนโยบาย และก าหนดประชากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในขัน้ตอนนี้เป็นกระบวนการที่

ต่อเนื่อง และอยู่ในช่วงการตดัสนิใจวางแผน หรอื และการตดัสนิใจในการด าเนินการ 

 

 
  48 ประยรู  อคัรบวร. 2552. การบรหิารราชการแบบมสี่วนรว่ม. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ. 
 49 อคนิ รพพีฒัน์. 2527. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพพ์ฒันาศกึษา, 101 

- 102; เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง. 2527. การบรหิารงานพฒันาชนบท: การระดมประชาชนเพือ่การพฒันาชนบท. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพโ์อเดยีนสโตร.์ 
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ขัน้ที ่2 การมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน  

ผู้มสี่วนร่วมต้องมพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการช่วยเหลอืด้านทรพัยากร 

การบรหิารงาน การประสานงาน และการขอความช่วยเหลอื 

ขัน้ที ่3 การมสีว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์  

เมื่อผู้มีส่วนร่วมได้ด าเนินกิจกรรมและกิจกรรมได้ส าเร็จลงแล้ว จะเข้าสู่ข ัน้ต อนของการรบั

ผลประโยชน์ และการกระจายของผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการมสีว่นร่วม  

ขัน้ที ่4 การมสีว่นร่วมในการประเมนิผล  

การมสี่วนร่วมในการประเมินผลนัน้ถือเป็นขัน้ตอนสุดท้าย เพราะผู้มสี่วนร่วมจะได้เข้ามามี

บทบาทในการตรวจสอบและช่วยวจิารณ์กจิกรรมทีไ่ด้ด าเนินการจนส าเรจ็ไปแลว้นัน้ เพื่อทีใ่นครัง้ต่อๆ 

ไปจะได้พฒันาให้เนื้องานมคีวามรดักุม และป้องกนัปัญหา หรอือุปสรรคที่ได้ประสบในกิจกรรมที่เพิง่

ส าเรจ็ 

ประเภทของกำรมีส่วนร่วม 

ศริกิาญจน์ โกสุม ไดส้รุปประเภทของการมสีว่นร่วมไว ้3  ดา้นดงันี้  

1. ดา้นบรบิท (Context) หมายถงึการมสี่วนร่วมทีเ่กดิจากประชาชนในชุมชนซึ่งมคีวามใกล้ชดิ

กบับรบิทของชุมชนตนเองเป็นอย่างดี ส่งผลให้ประชาชนเหล่านัน้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินกจิกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  

2. ด้านการปฏบิตั ิ(Practical) หมายถงึการมสี่วนร่วมที่ประชาชนเขา้มาร่วมในการตดัสนิใจใน

กจิการงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชุมชน โดยประชาชนผู้มสี่วนร่วมเหล่านัน้ต้องมคีวามรู้สกึว่าตนเองนัน้

เป็นสว่นหน่ึงของชุมชน และเป็นหน้าทีเ่ขา้ประชาชนเหล่านัน้ทีจ่ะตอ้งสรา้งพลงัขบัเคลื่อนเพือ่ใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงขึน้ในชุมชนของตน 

          3. ด้านจิตใจ (Moral) หมายถึงการมสี่วนร่วมในด้านจิตใจของผู้มสี่วนร่วม ซึ่งจะต้องเข้ามามี

บทบาทในการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ของชุมชน การมสีว่นร่วมประเภทน้ีประชาชนตอ้งมคีวามรูส้กึว่าตน
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เป็นเจ้าของ (Ownership) ชุมชน ซึ่งสิง่นี้จะมผีลโดยตรงต่อการด าเนินชวีติที่ดขีองประชาชนในชุมชน

หรอืสงัคม50 

ระดบัของกำรมีส่วนร่วม 

ระดบัของการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมนัน้มตีัง้แต่ระดบัพื้นฐาน ซึ่งเป็นเพยีง

การมสี่วนร่วมในระดบัทีต่ ่าหรอืน้อยทีสุ่ด ไปจนถงึระดบัสูงหรอืมสี่วนร่วมเตม็ตวั ซึ่งการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนนัน้อาจพจิารณาไดจ้ากตวัแบบระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนซึง่บญัญตัิไวโ้ดยสมาคมการ

มีส่วนร่วมสากล ( IAP2- International Association for Public Participation) หรือที่ เรียกว่า Public 

Participation Spectrum โดยแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั ดงัรปูภาพขา้งล่างนี้ 

รปูภำพท่ี 1 ระดบักำรมีส่วนร่วม  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมำ. http://www.iap2.org 

 

 

 

 
  50 ศริกิาญจน์ โกสุมภ์. 2542. การมสี่วนร่วมของชุมชนและโรงเรยีนเพื่อการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน. วทิยานิพนธ์ 
การศกึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ, สาขาพฒันาศกึษาศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 16 – 17. 
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1. ระดบัที ่1 การรบัรู ้

การมสีว่นร่วมในระดบันี้เป็นเพยีงระดบัเบือ้งต้นเท่านัน้ กล่าวคอื เป็นระดบัการใหข้อ้มลูข่าวสาร 

(To Inform) แก่ประชาชนเกี่ยวกบักจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นระดบัทีป่ระชาชนจะเข้า

มามสี่วนร่วมน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามระดบัการรบัรู้นี้ถอืเป็นระดบัที่ส าคญัมากเนื่องจากเป็นระดบัขัน้

พืน้ฐานในการเริม่การมสีว่นร่วมของประชาชน  

2. ระดบัที ่2 การปรกึษาหารอื 

การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) ในระดับนี้ เป็นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีเ่ปิดโอกาสในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนสามารถทีจ่ะแสดงความคดิเห็น

รวมทัง้ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการด าเนินการหรอืการปฏบิตังิานต่างๆ ของหน่วยงานของรฐัได้อย่าง

อสิระ โดยรูปแบบการมสี่วนร่วมในระดบันี้อาจท าได้ในหลายแบบ เช่น การส ารวจความคดิเหน็ การจดั

เวทสีาธารณะ หรอื การเสวนากลุ่ม เป็นตน้ 

3. ระดบัที ่3 การร่วมคดิ  

การมสี่วนร่วมในระดบัการเขา้มามบีทบาท (To Involve) นี้เป็นระดบัทีป่ระชาชนเขา้มามโีอกาส

ในกระบวนการวางแผนและตดัสนิใจ ซึง่จะตอ้งมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอืขอ้มลูระหว่างรฐักบัตวั

ของประชาชนอย่างจรงิจงัและมจุีดมุ่งหมายทีช่ดัเจน  

4.  ระดบัที ่4 การสรา้งความร่วมมอื 

 การมสีว่นร่วมในระดบัการสรา้งความร่วมมอื (To Collaborate) นี้หมายถงึระดบัทีป่ระชาชนเริม่

มบีทบาทในระดบัสูง โดยประชาชนจะต้องเขา้มาร่วมตดัสนิใจตัง้แต่การระบุปัญหา การพฒันาทางเลอืก 

และก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินกิจกรรมของหน่วย งาน

ภาครฐั  

5. ระดบัที ่5 ระดบัเสรมิอ านาจประชาชน 

การมสี่วนร่วมในระดบันี้เป็นระดบัการเสรมิอ านาจของประชาชน (To Empower) ซึ่งเป็นระดบั

การมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในระดบัสูงสุด  โดยระดบันี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
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โอกาสในการตดัสินใจซึ่งผลของการที่ประชาชนตัดสินใจนัน้จะเกี่ยวเนื่องกับวธิีด าเนินการตามการ

ตดัสนิใจของประชาชน51 

นอกจากนี้ Sherry R. Arnstein ไดก้ล่าวไวใ้น A Ladder of Citizen Participationว่า ระดบัการมี

สว่นร่วมนัน้อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ระดบัคอื  

1. ระดบั Manipulation  

2. ระดบั Therapy 

3. ระดบั Informing  

4. ระดบั Consultation  

5. ระดบั Placation 

6. ระดบั Partnership 

7. ระดบั Delegated Power  

8. ระดบั Citizen Control 

 

 

 

 

 

 

 

 
  51 การบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม. ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  
http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=2&content_id=156 (สบืคน้เมื่อ 12 มถิุนายน 2560).  
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รปูภำพท่ี 2  A Ladder of Citizen Participation 

               

ท่ีมำ: Arnstein, S. R. July,1969. A ladder of citizen participation. JAIP 35(4): 216-224. 

 

กล่าวคอืในระดบัที่ 1 Manipulation และ ระดบัที่ 2 Therapy นัน้ ระดบัความร่วมมอืประชาชน

แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย เนื่องจากประชาชนยงัไม่มีเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกบัชุมชน หรอื มยีงัไม่มคีวามสนใจที่จะเขา้ร่วมในกจิกรรมเพื่อเขา้ไปมสี่วนร่วมในชุมชน ส าหรบั

ระดบัที่ 3 Informing ระดบัที่ 4 Consultation และระดบัที่ 5 Placation นัน้ ประชาชนเริม่จะมปีฏิกิรยิา

โต้ตอบมากขึ้น ในขณะที่ ระดบัที่ 6 Partnership ระดบัที่ 7 Delegated Power และระดบัที่ 8 Citizen 

Control นัน้เป็นระดบัที่ประชาชนได้มโีอกาสเข้ามามสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิ ดงัที่ปราโมทย์ นาครทรรพ 

ไดใ้หค้ านิยามในทัง้ 3 ระดบัว่า ระดบัที ่1 เป็นระดบัการมสี่วนร่วมแบบจอมปลอม เนื่องจากการมสี่วน

ร่วมของประชาชนนัน้ ยงัไม่มคีวามชดัเจน หรอืยงัไม่พรอ้มทีจ่ะเขา้มามสี่วนร่วม ระดบัที ่2 ระดบัการมี

ส่วนร่วมก ามะลอ หรอืขอไปทแีบบพอเป็นพธิ ีระดบันี้คอืระดบัทีป่ระชาชนได้มามบีทบาทบ้าง แต่ยงัไม่
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อยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และระดบัที่ 3 ระดบัส่วนร่วมแบบอ านาจของประชาชน คอืระดบัที่ประชาชนมี

ความตระหนกั มคีวามรู ้ความเขา้ใจ พรอ้มทีจ่ะร่วมกนัตดัสนิใจในกจิการใดกจิการหนึ่ง52  

1.6.4 แนวคิดเก่ียวกบักำรฟ้ืนฟบููรณะ 

 การฟ้ืนฟูบูรณะ (Recovery) ถอืเป็นขัน้ตอนทีด่ าเนินการหลงัจากเหตุการณ์ภยัพบิตัไิดผ้่านพ้น

ไปแลว้ เพือ่ใหพ้ืน้ทีห่รอืชุมชนทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากภยัพบิตัินัน้ ๆ กลบัคนืสูส่ภาพปกต ิหรอืดขีึน้ใน

ระดบัหนึ่ง ซึ่งในการฟ้ืนฟูบูรณะนัน้ อาจต้องใชร้ะยะเวลาถงึ 5-10 ปี โดยมาตรการที่ส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง

การการฟ้ืนฟูบูรณะ ไดแ้ก่ การซ่อมแซมโครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่ก่อสรา้ง ทีอ่ยู่อาศยั การจดัตัง้ชุมชนใหม่ 

การใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูชวีติ ความเป็นอยู่ของประชาชนทีป่ระสบภยัส าหรบัมาตรการฟ้ืนฟูบูรณะใน

ระยะยาวอนัจะน าไปสูเ่รื่องของการพฒันาต่อไป53 

คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตไิดอ้ธบิายไวใ้นแผนป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัแห่งชาตฉิบบัปี พ.ศ. 2558 ในการฟ้ืนฟูนัน้จะตอ้งมกีารประเมนิสภาพความเสยีหายหลงัจาก

สาธารณภัยได้เกิดขึ้น โดยดูจากความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ 

ทรพัยากรธรรมชาตทิีถู่กท าลาย การสูญเสยีพนัธุ์พชืและพนัธุ์สตัว ์โดยการฟ้ืนฟูจะมปัีจจยัหลกัทีส่ าคญั

ประกอบด้วย ด้านกายภาพ (Physical) ด้านชีวภาพ (Biological) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ 

(Human use value) และดา้นคุณภาพชวีติ (Quality of life) โดยใหน้ าผลการประเมนินัน้มาก าหนดระยะ

การฟ้ืนฟูใน 3 ระยะดงันี้ 

 1. ระยะสัน้ เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลอืในภาวะ

ฉุกเฉินไดยุ้ตลิง เพือ่สนองความตอ้งการที่จ าเป็นของผูป้ระสบภยั ธุรกจิ และชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

สาธารณภยัในระยะเร่งด่วน ตลอดจนการประเมนิความเสยีหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจดัเตรยีมที่

 
  52 Arnstein, S. R. July,1969. A ladder of citizen participation. JAIP 35(4): 216-224.; ปราโมทย ์นาครทรรพ. 
2551. การมสี่วนร่วมของประชาชน. ผูจ้ดัการออนไลน์. http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID= 9510000116499 
(สบืคน้เมื่อ 12 มถิุนายน 2560).   
  53 รายงานการศกึษาเบือ้งตน้ การจดัการภยัพบิตัแิละการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัการเกดิภยั กรณีศกึษาไทยและต่างประเทศ. 
ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ http://eaneo.nesdb.go.th /pdf/102002-001.pdf (สบืคน้เมื่อ 20 
กรกฎาคม 2560). 
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พกัอาศัยชัว่คราว และการให้บริการสาธารณะและการจัดมาตรการรกัษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้

อนัตรายหรอืสาธารณภยัเกดิซ ้าอกี  

   2. ระยะกลาง เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะสัน้ในการประสานงานและสนับสนุนชุมชนที่

ประสบภัย เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูหรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสภาพจติใจ สภาพร่างกายและชุมชนของผูป้ระสบภยั 

  3. ระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใชเ้วลาหลายเดือนหรอืหลายปี

นับจากหลงัเกิดสาธารณภยั การด าเนินงานในระยะนี้ มุ่งเน้นการกลบัสู่สภาวะปกต ิหรอืให้ดีกว่าและ

ปลอดภยักว่าเดมิ54 โดยนอกจากระยะเวลาในการด าเนินการด้านการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัจากภยัพิบตัินัน้ 

โดยการฟ้ืนฟูบูรณะนัน้จะด าเนินการไดต้อ้งมตีวัชีว้ดัในการฟ้ืนฟูบูรณะดว้ย 

 ทัง้นี้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลงัจากการเกดิภยัพบิตันิัน้ขึ้นอยู่กบัความเสยีหายและ

การบรหิารจดัการในด้านต่างๆ เช่นก าลงัทรพัย์และก าลงัคนในการเขา้ไปให้ความช่วยเหลอืซึ่งอาจจะ

เป็นในระยะเวลาหลายสปัดาหจ์นถงึ10 ปี55 

 นอกจากนี้ Daniel Brown และคณะ ไดอ้ธบิายไวใ้น Disaster Recovery Indicators: guidelines 

for monitoring and evaluation เกี่ยวกบัตวัชีว้ดัในการฟ้ืนฟูบูรณะว่ามทีัง้หมด 6 ตวัหลกั (13 ตวัย่อย) 

ดงันี้  

 

 

 

 
  54 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิฉบบัปี 2558. 2558. คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาต.ิ http://122.155.1.143/upload/download/file_attach/55acacb4f1f7c.pdf (สบืคน้เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560). 
  55 Comerio ไดอ้ธบิายไว ้วา่ระยะเวลาในการใหค้วามช่วยเหลอืมอียู่ 3 ระยะ คอื (1) ระยะฉุกเฉิน (24 ชัว่โมง ถงึ 2-3 
วนั) (2) ระยะบรรเทา (1 สปัดาห ์ถงึ 6 เดอืน) และ (3) ระยะฟ้ืนฟู (หลายสปัดาหถ์งึ10 ปี) อา้งองิจาก Brown, D., Keiko S., Robin S., 
Torwong C., Beverly A., Anneley M, & Steve P. 2008. Indicators for measuring monitoring and evaluation post-disaster 
recovery. http://mceer.buffalo.edu/ publications/workshop/RS-6/Papers/16Brown.pdf (accessed  July, 29, 2017). 
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ตำรำงท่ี 3 ตวัช้ีวดัในกำรฟ้ืนฟบููรณะ 

Sector Performance Indicators 

 

Transport/ 

Accessibility 

1. Road Condition (km) 

2. Accessibility Analysis 

3. Reconstruction of bridges and transport facilities  

4. Presence of vehicles  

 

Building/Shelter 

5. Removal and construction of building  

6. Change in urban land use and morphology 

7. Quality of dwelling reconstruction 

Population 8. Temporary dwelling and shelters  

9. Location of population 

Service and Utilities 10. Administration, education, healthcare and religious facilities  

11.Power, Water and Sanitation  

Environment 12. Change in Land Cover and public open space / urban green space 

Livelihoods 13.Recovery of livelihoods  

 

ท่ีมำ: Brown,D., Stephen, P. & John M. B. 2010. Disaster Recovery Indicators: guidelines for monitoring and evaluation. 
https://www.semanticscholar.org/paper/Disaster-Recovery-Indicators%3A-guidelines-for-and-Brown-Platt/2a691eb 
b8c9a4046284577338c5359760f6d8351 (accessed July, 29, 2017) 

 
จากตารางที ่2 ตวัชีว้ดัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

 1. ตวัชีว้ดัทางกายภาพ ประกอบดว้ย  

  1.1 การคมนาคม (Transport) / การเขา้ถงึ (Accessibility) 

  1.2 อาคาร/ทีพ่กัอาศยั (Building/Shelter)  

  1.3 ประชากร (Location of Population)   

  1.4 สิง่แวดลอ้ม (Environment) 
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 2. ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิและสงัคม ประกอบดว้ย 

  2.1 การใหบ้รกิารและสาธารณูปโภค (Service and Utilities) 

  2.2 การฟ้ืนฟูความเป็นอยู่/อาชพี (Livelihoods) 

 ส าหรบัตวัชีว้ดัทัง้ 13 ตวันี้ใหค้วามส าคญัในดา้นต่างๆ ดงันี้  

1. สภาพถนน (Road Condition (km)) ซึ่งวดัจากการซ่อมแซมสภาพถนน หรือ การจดัการ

สภาพถนน หรอืการจราจรใหส้ามารถสญัจรไปมาไดโ้ดยสะดวก เสน้ทางการคมนาคมขนสง่ทีส่ าคญัต้อง

ได้รับการจัดการให้เข้าสู่สภาพเดิมเพื่อให้ยวดยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์หรือ

ประชาชนสามารถเขา้ถงึพืน้ที่ๆ  ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ภยัพบิตัไิด ้

2. การเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility Analysis) หมายถึงการวเิคราะห์ตรวจสอบการเข้าถึงพื้นที่

ประสบภยั ในการคมนาคมขนสง่โดยดูจากเวลาการเดนิทางและระยะทางทีเ่กดิจากความเสยีหาย 

3.  การบูรณะซ่อมแซมสะพานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งสาธารณะ

(Reconstruction of Bridges and Transport Facilities) มักมีการเชื่อมโยงภายในพื้นที่ที่ได้รับความ

เสยีหายจากภยัพบิตัเิพือ่อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยประชากร 

4. การครอบครองยานพาหนะ (Presence of Vehicles) จ านวนการครอบครองยานพาหนะและ

การจราจรในรูปแบบต่างๆ จะถูกน ามาใชเ้พือ่ประเมนิขอบเขตเพือ่ตรวจสอบสภาพถนนว่ามลีกัษณะเป็น

เช่นไร หรอืมเีครื่องอ านวยความสะดวกและบรกิาร เช่นโรงเรยีนหรอืสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจในบรเิวณ

ใกลเ้คยีงอะไรบา้ง 

5. การรื้อถอนและการก่อสร้างอาคาร (Removal and Construction of Building) การรื้อถอน

ก าจดัสิง่ปลูกสรา้งและการก่อสรา้งอาคารใหม่โดยดูจากการครอบครองสิง่ปลูกสรา้งและจ านวนทีเ่สยีหาย

และตอ้งไดร้บัการปลูกสรา้งใหม่ ทีพ่กัอาศยัถอืเป็นสิง่ส าคญัต่อความจ าเป็นพืน้ฐานของมนุษย ์  

6. การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเมอืง (Change in Urbanland 

Use and Morphology) ลกัษณะของรูปแบบเมอืง เช่นความหนาแน่นของอาคาร ถอืเป็นประเดน็ส าคญั
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ในการวางแผนเมอืง พื้นที่ที่สร้างขึ้นอย่างหนาแน่นอาจเป็นเรื่ องยากที่จะพฒันาขึ้นใหม่ และมกัจะมี

ผลกระทบต่อพืน้ทีส่เีขยีวหรอืพืน้ทีส่ าหรบัทีอ่ยู่อาศยัดว้ย 

7. คุณภาพของทีพ่กัอาศยัทีจ่ะท าการก่อสรา้ง (Quality of Dwelling Reconstruction) ตวัชี้วดันี้

เน้นเรื่องการเปลี่ยนขนาด รูปร่าง การจดัต าแหน่ง และรายละเอียดต่างๆ เพื่อศึกษาถึงระยะเวลา 

คุณภาพของกระบวนการในการก่อสรา้งอาคาร และความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยั  

8. ที่พกัอาศยัชัว่คราว (Temporary Dwelling and Shelters) ที่พกัพงิฉุกเฉินชัว่คราวมีความ

จ าเป็นต่อผู้ประสบภยั จงึมกีารเตรยีมการและจดัสร้างในทนัทหีลงัจากภยัพบิตั ิจากนัน้จงึเคลื่อนย้าย

ผูป้ระสบภยัไปพกัอาศยัในทีพ่กัชัว่คราว เพื่อรอยา้ยไปเขา้พกัอาศยัในทีพ่กัอาศยัถาวรต่อไป ทัง้นี้ดูจาก

ขนาดพื้นที่ใช้สอยและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภยั เช่นระยะทางจากที่พกัไปยงัแหล่งน ้า 

ระยะจากแหล่งน ้าไปยงัสถานทีใ่ชเ้ป็นหอ้งสว้ม ระยะทางจากทีพ่กัไปยังสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นหอ้งสว้ม ขนาด

พืน้ทีอ่าศยัเป็นตน้   

 9. สถานที่พกัอาศัยของประชากร (Location of Population) พิจารณาสถานที่และจ านวน

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบจากภัยพิบตัิ ซึ่งควรมกีารระบุจ านวนผู้ที่ได้รบัผลกระทบในทนัที เพราะ

ขอ้มูลนี้เป็นสิง่ส าคญัในการแจ้งการจัดสรรทรพัยากรและขัน้ตอนการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ เช่น การ

ฟ้ืนฟูบูรณะ ที่พกัอาศยัในพื้นที่ชัว่คราวซึ่งประชากรจะต้องไปใช้เวลาในการพกัอาศยัอยู่ในที่พกัอาศยั

ชัว่คราวนานเกนิความจ าเป็น 

10. การบริหารจัดการ การศึกษา การดูแลสุขภาพ สถานที่ทางศาสนา (Administration, 

Education, Healthcare and Religious Facilities)  การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกนั ้นเป็น

สวสัดกิารสงัคมแก่คนในชุมชน ซึง่สถานประกอบการเหล่านี้สว่นใหญ่ประกอบดว้ยโรงเรยีน ตลอดจนสิง่

อ านวยความสะดวกด้านสุขภาพ ห้องสมุด การบรกิารฉุกเฉินและสถานที่ทางศาสนา (เช่นครสิตจกัร 

มสัยดิ หรอื วดัวาอาราม) สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ส าคญั ที่ต้องสร้างขึ้นใหม่เพราะเป็นสิง่ที่อยู่คู่กบั

ชุมชน 
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11. ไฟฟ้า น ้า สุขอนามยั (Power, Water and Sanitation) ความต้องการในการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า น ้า และเครื่องสุขอนามยัต่างๆ ของครวัเรอืนและธุรกจิมคีวามจ าเป็น เพราะผูป้ระสบภยัต้องการ

แสงสว่าง การติดต่อสื่อสาร สร้างความร้อนในการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ตลอดจนต้องการสิ่ง

สาธารณูปโภคต่างๆ ในการปรุงอาหารด้วย ดงันัน้ ความพร้อมในการใช้งานด้านพลงังานและเครื่อง

สุขอนามยัต่างๆ นี้ไม่เพยีงแต่มผีลกระทบเฉพาะตวับุคคลแต่ยงัรวมถงึความปลอดภยัและสุขภาพของ

คนในชมุชนดว้ย  

12. การเปลีย่นแปลงของสิง่ปกคลุมดนิและพืน้ทีส่เีขยีวในทีส่าธารณะ (Change in Land Cover 

and Public Open Space / Urban Green Space) สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตมิสีว่นส าคญัต่อคุณภาพ

ชวีติโดยรวมของประชาชนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบจากภยัพบิตั ิดงันัน้การฟ้ืนตวัของที่ดิน

หรอืทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ เพื่อการเกษตรกรรมจงึจ าเป็นต่อความมัน่คงด้านอาหารและวถิชีวีติของ

ผูป้ระสบภยัเหล่านัน้ในระยะยาว เนื่องจากพืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงซึ่ งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของ

ผู้ประสบภยันัน้ เกี่ยวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพอกีทัง้ยงัช่วยในการควบคุมอุณหภูมแิละให้

อากาศและน ้าสะอาด 

13. การฟ้ืนตวัของวถิีชีวติ (Recovery of Livelihoods) การฟ้ืนตวัของวถิีชีวติตลอดจนอาชีพ

ของคนในชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนทางการเงนิของครวัเรอืนและการจ้างงานด้วย รวมทัง้แหล่ง

รายไดอ้ื่นๆ เป็นสิง่ส าคญัเพื่อใหแ้น่ใจว่าวถิชีวีติจะไดร้บัการบูรณะเป็นไดอ้ย่างรวดเรว็ทีสุ่ดหลงัจากภยั

พบิตั ิและครวัเรอืนทีไ่ม่พึง่พาความช่วยเหลอื รา้นคา้ควรเปิดใหบ้รกิารโดยเรว็ทีสุ่ดเพือ่ช่วยในการฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิของประเทศ และเพื่อใหบ้รกิารทีส่ าคญัและผลิตภณัฑ ์ประเภทของการด ารงชวีติอาจแตกต่าง

กันไปก่อนและหลังเหตุการณ์รุนแรงโดยปกติการเพิ่มขึ้นในภาคการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงเวลาการฟ้ืนฟูบูรณะ   

เนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวเป็นภยัธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และรฐับาลซึ่งเป็น       

ผู้ปฏบิตัหิน้าที่หลกัในการช่วยเหลอืประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบภยัทัง้ในช่วงเวลาฉุกเฉิน และช่วงฟ้ืนฟู

หลังความเสียหาย ดังนั ้นผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาความมีประสิทธิภาพของ ส านักงานเขต              
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การปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) ในการปฏบิตังิานตาม

มาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูแก่ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว โดยดจูากมติ ิ“หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) 

หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) และ การมสีว่นร่วม (Participation)” อนัเป็นหลกัทีใ่หค้วามส าคญั

กบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการสร้าง

กระบวนการที่มมีาตรฐานและการปฏิบตัิงานอย่างมีระบบ มปีระสทิธิภาพ สามารถตอบสนองความ

ต้องการแก่ประชาชนอนัเป็นแนวคดิทีอ่ยู่ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ซึ่งเป้าหมายของผลสมัฤทธิใ์นการท า

วจิยัครัง้นี้ จะเป็นการน าเสนอบทเรยีนที่ได้จากการศกึษาประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานตามมาตรการ

ชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวของ ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดั    

คุมะโมะโตะเพื่อน ามาถอดบทเรียนและจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รฐับาลไทยทัง้ในระดบัชาติ 

(ส่วนกลาง) และระดบัท้องถิ่นในจงัหวดัเชียงรายในมุมมองต่างๆ และเพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และการมสี่วนร่วม (Participation) ในการให้ความช่วยเหลอืและตอบสนองความต้องการ 

(Responsiveness) ของประชาชน ตลอดจนน าเอาบทเรยีนในครัง้นี้มาประยุกต์ในการพฒันาแผนการ

รบัมอืกบัภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวในประเทศไทย โดยในการศกึษาครัง้นี้จะมุ่งเน้นไปทีจ่งัหวดัคุมะโมะโตะซึ่ง

เป็นจงัหวดัที่ประสบภยัพบิตัแิผ่นดินไหวเมื่อปี 2559 เพื่อจกัได้น ามาเชื่อมโยงกบัจงัหวดัเชียงรายซึ่ง

ไดร้บัผลกระทบจากการเกดิแผ่นดนิไหวดว้ยเช่นกนั 

1.7. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั  

 การศกึษาเรื่อง มาตรการชดเชยเพือ่การฟ้ืนฟู: บทเรยีน - เรยีนรูจ้ากประเทศญี่ปุ่ นกรณีศกึษา

รฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดัเชียงรายนี้ เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

เพื่อหาข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัพบิตัิแผ่ นดินไหวในเขต

จงัหวดัคุมะโมะโตะ โดยศกึษาถงึกรอบมาตรการในการใหก้ารชดเชยเพื่อฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั และขัน้ตอน

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรฐับาลส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมี

ประสทิธภิาพในการประยุกตใ์ชก้รอบแนวความคดิดงันี้ 
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 1. หลกัธรรมาภิบาลในประเด็นเกี่ยวกบัประสทิธิภาพ (Efficiency) ซึ่งได้แก่ความคุ้มค่าอันจะ

บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 56 ซึ่งวดัจากการประหยดัเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ

ด าเนินการต่อในขัน้ตอนต่อไป กล่าวคอืขัน้ตอนการท างานจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด หรอื

ต้องน ากลับมาด าเนินการซ ้าเพื่อแก้ไขใหม่ โดยศึกษากระบวนการจดัการภัยพิบัติของหน่วยงานที่

รบัผดิชอบใน 3 ระดบั คอื ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ในการให้ความช่วยเหลอืฟ้ืนฟูและ

ตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness)  

 2. การฟ้ืนฟูบูรณะโดยพืน้ทีศ่กึษาไดแ้ก่เขตเลอืกตวัชีว้ดั จ านวน 4 ตวั คอื  

ตวัที ่5. การรือ้ถอนและการก่อสรา้งอาคาร (Removal and construction of building) 

    ตวัที ่7. คุณภาพของทีพ่กัอาศยัทีจ่ะท าการก่อสรา้ง (Quality of dwelling reconstruction) 

ตวัที ่8. ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว (Temporary dwelling and shelters) 

ตวัที ่10. การบรหิารจดัการ การศกึษา การดแูลสุขภาพ สถานทีท่างศาสนา  

(Administration, education, healthcare and religious facilities) 

 1.7.1 กำรเกบ็ข้อมูล 

 ในการเกบ็ขอ้มลูนัน้เลอืกใชก้ารศกึษาในเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากมขีอ้ด ี

คือสามารถลงลึกในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการด าเนินงานตามมาตรการการฟ้ืนฟู

ผูป้ระสบภยัในจงัหวดัคุมะโมะโตะ เนื่องจากเป็นการศกึษาขนาดเลก็ ซึง่ผลการศกึษาจะสามารถน ามาใช้

เป็นบทเรยีนและการเรยีนรูใ้หก้บัประเทศไทยในเชงิลกึ อย่างไรกต็ามการวจิยัเชงิคุณภาพนี้  กม็ขีอ้ดอ้ย

ตรงทีก่ลุ่มตวัอย่างในการศกึษาเป็นแบบเจาะจง ส่งผลใหก้ารน าผลการศกึษาไปใชใ้นวงกวา้งมขีอ้จ ากดั 

โดยการศกึษานี้แบ่งออกเป็น 2 สว่นคอื                                                                                        

 
  56 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (สบืคน้เมื่อ  25 เมษายน 2560). 
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 1. การศกึษาคน้ควา้จากเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง (Documentary Research) ซึง่จะศกึษาจากเอกสาร

ทางวชิาการ หนังสอื วารสาร สื่อสิง่พมิพ ์ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะ  

 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ซึ่งจะเป็นการศึกษาโดยใช้วธิีสมัภาษณ์แบบกลุ่ม 

(Focus- Group Interview) และ สมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth Interview)  

1.7.2 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

 การด าเนินการตามระเบยีบวธิวีจิยั สามารถแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย  

ขัน้ตอนที่ 1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ในระดบัท้องถิ่นตาม

มาตรการในการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวในเขตจงัหวดัคุมะโมะโตะภายใต้กรอบ

แนวคดิตามหลกัธรรมาภบิาลของจงัหวดัคุมะโมะโตะ ส านกังานจงัหวดัเชยีงราย และองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลในเขตต าบลทรายขาว อ าเภอพาน องค์การบรหิารส่วนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  จงัหวดั

เชยีงรายซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภยัแผ่นดนิไหว โดยจะเน้นศกึษาการปฏบิตังิานด้านการบรรเทาสาธารณ

ภยัจากแผ่นดนิไหว 

 ขัน้ตอนที่ 2 ศกึษาขัน้ตอนในการปฏบิตังิานตามมาตรการการพจิารณาให้การชดเชยเพื่อการ

ฟ้ืนฟูจากรฐับาลโดยเฉพาะประเดน็การปฏบิตังิานภายใต้แนวคดิเรื่องหลกัธรรมาภบิาลในการฟ้ืนฟูให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหวขององค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั

เชยีงราย เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ (Efficiency) ในการใหค้วามช่วยเหลอืและเพื่อตอบสนองความ

ต้องการ (Responsiveness) ของประชาชน ในช่วงเวลาฉุกเฉิน(Response) และการฟ้ืนฟูบูรณะ 

(Recovery) 

 ขัน้ตอนที่ 3 เปรยีบเทียบข้อมูลเพื่อท าการถอดบทเรียนจากการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  

ตลอดจนน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาตามมาตรการการพจิารณาใหก้ารชดเชยเพือ่การฟ้ืนฟู

จากรฐับาลทอ้งถิน่ของจงัหวดัคุมะโมะโตะในการบรรเทาสาธารณภยัจากแผ่นดนิไหวและเสนอต่อรฐับาล

ไทยเพือ่น ามาประยุกตใ์ช ้ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
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บทท่ี 2 

เหตุกำรณ์ธรณีพิบติัจงัหวดัคมุะโมะโตะและจงัหวดัเชียงรำย 

บทน ำ 

 ภยัพบิตัิอนัเกิดจากแผ่นดินไหวนัน้เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ตาม

ธรรมชาตทิี่อยู่ใต้พืน้ดนิ แน่นอนว่าการเกดิแผ่นดนิไหวในแต่ละครัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดนิไหวขนาด

เลก็ ขนาดกลาง หรอืขนาดใหญ่ ลว้นแลว้แต่สรา้งความตระหนกและความเสยีหายแก่ผูค้นทัง้สิน้ เนื้อหา

ในบทนี้จะกล่าวถงึเหตุการณ์ธรณีพบิตัจิงัหวดัคุมะโมะโตะและเหตุการณ์ธรณีพบิตัใินจงัหวดัเชยีงราย

เพือ่เป็นน าเสนอขอ้มลูเบือ้งตน้ของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ของทัง้สองจงัหวดั 

2.1 เหตุกำรณ์ธรณีพิบติัจงัหวดัคมุะโมะโตะ 

ระหว่างวนัที่ 14-16 เมษายน 2559 จงัหวดัคุมะโมะโตะได้เผชญิเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด

ใหญ่ โดยจากรายงานของส านักเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหว ได้รายงานว่า เมื่อวนัที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559 

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวน า (Foreshock) ขนาด 6.2  โดยเกิดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock)            

ขึน้ประมาณ 800 ครัง้ และเมื่อวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 01.25 น. ตามเวลาทอ้งถิน่

ของญี่ปุ่ น ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.0 (Mw) (ละติจูด 32.782 องศาเหนือ ลองจิจูด 

130.726 องศาตะวนัออก ทีร่ะดบั ความลกึ 10 กโิลเมตร *USGS) รายละเอยีดดงัตารางขา้งล่างนี้ 
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ตำรำงท่ี 4  รำยงำนกำรเกิดแผ่นดินไหวจงัหวดัคมุะโมะโตะ57 ดงัน้ี   

Date and Time Hypocenter Magnitude 
JMA Seismic Intensity 

(Max)58 
14 April 2016 
21:26 JST 
(12:26 UTC) 

Kumamoto Chiho of Kumamoto 
Prefecture 

6.5 7 

14 April 2016 
22:07 JST 
(13:07 UTC) 

Kumamoto Chiho of Kumamoto 
Prefecture 

5.8 6- 

15 April 2016 
00:03 JST (14 
April 2016 15:03 
UTC) 

Kumamoto Chiho of Kumamoto 
Prefecture 

6.4 6+ 

16 April 2016 
01:25 JST (15 
April 2016 16:25 
UTC) 

Kumamoto Chiho of Kumamoto 
Prefecture 

7.3 7 

16 April 2016 
01:45 JST (15 
April 2016 16:45 
UTC) 

Kumamoto Chiho of Kumamoto 
Prefecture 

5.9 6- 

16 April 2016 
03:55 JST (15 
April 2016 18:55 
UTC) 

Aso Chiho of Kumamoto Prefecture 5.8 6+ 

   
ท่ีมำ: Japan Metrological Agency 

 
จากตารางขา้งต้น แผ่นดนิไหวในจงัหวดัคุมะโมะโตะในครัง้นี้อยู่ในระดบัที่รุนแรง ซึ่งระดบัการ

สัน่สะเทอืน (intensity) หรอืในประเทศญีปุ่่ นมกัใชค้ าว่า “ชนิโดะ” (震度:shindo) นัน้ สามารถแบ่งระดบั 

 

 
57 The 2016 Kumamoto Earthquake. 2016. Japan Metrological Agency.  http://www.jma.go.jp/jma/en/2016 

_Kumamoto_Earthquake/2016_Kumamoto_Earthquake.html (accessed 20 April 2017). 
58 มาตรวดัระดบัความสัน่สะเทอืนหรอืความรุนแรง โดยภาษาญี่ปุ่ นใชค้ าว่าชนิโดะ ซึง่มรีะดบัตัง้แต่ 0 ถงึ 7  
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ตัง้แต่ 0 ถงึ 759 (ภาคผนวกที ่1) 

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมอืงคุมะโมะโตะในครัง้นี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 

กล่าวคอื 

1. ทีพ่กัอาศยัของประชากรพงัทลายเสยีหายราว 7,996 หลงัคาเรอืน  

2. ที่พกัอาศยัของประชากรที่ได้รบัความเสยีหายหรอืพงัทลายเพยีงครึ่งหลงั จ านวน 17,886 

หลงัคาเรอืน 

3. ทีพ่กัอาศยัของประชากรทีพ่งัทลายหรอืเสยีหายบางสว่น จ านวน 73,035 หลงัคาเรอืน60  

จากการสูญเสียและความเสยีหายดงักล่าว รฐับาลท้องถิ่นของจงัหวดัคุมะโมะโตะได้เข้ามา

ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ประสบภัยต่างๆ โดยรายงานของ ASEAN 

Disaster Reduction Center ได้อธิบายว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้เข้ามาประเมนิความเสยีหายของที่พกั

อาศยัของประชากรโดยการปฏบิตัหิน้าที่ได้เริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 15 เมษายนในเขตเมอืงต่างๆ เช่นเมอืง 

Mashiki ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีบ่า้นเรอืนไดร้บัความเสยีหายอย่างหนัก เพื่อในขัน้ตอนต่อไปรฐับาลทอ้งถิน่ของ

จงัหวดัคุมะโมะโตะจกัไดด้ าเนินการเรื่องการใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืและ

ฟ้ืนฟูในดา้นต่างๆ ต่อไป61 

นอกจากนี้ผลจากแผ่นดนิไหวยงัก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สถานทีส่ าคญัต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่

สาธารณะรวม 248 แห่ง เช่น ปราสาทคุมะโมะโตะ และศาลเจา้อะโส  จงัหวดัคุมะโมะโตะ นอกจากนี้ยงัมี

รายงานว่าภูเขาไฟอะโสะซึ่งอยู่ในเขตจงัหวดัคุมะโมะโตะไดเ้กดิการปะทุ มคีวนัพุ่งออกมาประมาณ 100 

 
59 News Letter ฉบบัพเิศษเพื่อชว่ยภยัพบิตัแิผ่นดนิไหว คลื่นสนิาม ิและเลอืกตัง้กรรมการบรหิาร. 2559.  สมาคม

นักเรยีนเก่าญี่ปุ่ น ในพระบรมราชูปถมัภ์. http://www.ojsat.or.th/main/images/stories/newsletter/March.pdf  (สบืคน้เมื่อ 13 เมษายน 
2560); โฆษติ ทพิยเ์ทยีมพงษ์. 2559. สะดุดค า “แผ่นดนิไหว”. ผูจ้ดัการออนไลน์.  http://www.manager.co.th/Japan/ViewNews.aspx? 
NewsID=9590000039042 (สบืคน้เมื่อ 20 เมษายน 2560).  
  60 2016 Kumamoto Earthquake survey Report. 2016. ASEAN Disaster Reduction Center. http://www.apec-
epwg.org/public/uploadfile/ meeting/ 6f96f4acde9a13aa7c52932d 60153313.pdf  (accessed March 12, 2017). 
  61 เรื่องเดยีวกนั. 
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เมตร และเกดิดนิสไลดข์ึน้อกีหลายจุดโดยขอ้มลูเมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2559 นัน้พบว่ามยีอดผูเ้สยีชวีติ

มากกว่า 49 ราย มผีูบ้าดเจบ็ 1,258 ราย และในจ านวนน้ีมผีูบ้าดเจบ็สาหสั 360 ราย62   

ในสว่นของการปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืของรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะน้ี เนื่องจาก

ประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศที่ให้ความส าคญักบัการปกครองในระดบัท้องถิ่นและรฐับาลท้องถิ่นมคีวาม

เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ได้ดี หลังจากปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นต้นมา         

การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่ นได้ถูกปรบัเปลี่ยนรูปแบบโดยการยกเลกิการบรหิารราชการ

แผ่นดนิในลกัษณะการมอบหมายงานออก หรอื หน้าทีท่ีถู่กมอบ (Delegation) โดยสว่นราชการ สง่ผลให้

ทอ้งถิน่มคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิานสูง63 กอปรกบัประเทศญี่ปุ่ นมปีระสบการณ์ในการตัง้รบักบัภยั

พบิตัแิผ่นดนิไหว ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government 

Office) จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ   

ประเทศญี่ปุ่ นได้ให้ความส าคญัในการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวไม่เฉพาะใน   

รูปของเงนิชดเชยค่าเสยีหายในกรณีที่ที่อยู่อาศยัเสยีหายหรอืพงัทลาย หรอืบาดเจ็บ พกิาร ไปจนถึง

เสยีชวีติ แต่ยงัใหค้วามส าคญัในการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นจติใจแก่ผูป้ระสบภยัอกีดว้ย  

พระราชบัญญัติบรรเทาภัยพิบัติ พ.ศ. 2490 หรือ Disaster Relief Act (1947) ซึ่งได้อธิบาย

ประเภทของกจิกรรมบรรเทาทุกขไ์วใ้นมาตรา 23 ดงันี้  

 1) การจดัหาทีพ่กั (รวมถงึทีอ่ยู่อาศยัชัว่คราวฉุกเฉิน) 

 2) การแจกจ่ายขา้วสวยและอาหารอื่นๆ ตลอดจนน ้าดื่ม 

 3) การจดัและ / หรอืใหย้มืเสือ้ผา้ เครื่องนอนและสิง่จ าเป็นพืน้ฐานอื่นๆ 

 4) การดแูลดา้นการแพทยแ์ละการคลอดบุตร 

 
  62 แผ่นดนิไหวญี่ปุ่ น. 2559. ส านักเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหว กรมอุตนุิยมวทิยา. http://www.earthquake.tmd.go.th 
/documents/file/seismo-doc-1464857532.pdf (สบืคน้เมื่อ 28 กุมภาพนัธ ์2559). 
  63 Kiyotaka Yokomichi. 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น, จดหมายขา่วสถาบนัพระปกเกลา้, 

12(6): 7. 
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 5) การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

 6) การซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัอย่างเร่งด่วน 

 7) การแจกจ่ายและ / หรอืเงนิกู ้การจดัหาเงนิทุนอุปกรณ์และวสัดุทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ 

 8) การแจกจ่ายอุปกรณ์การเรยีน 

   9) การฝังศพ  

            10) เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ล่าวในวรรคก่อนตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายของรฐับาล64 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติตอบโต้ภัยพิบัติพื้นฐาน (Disaster Countermeasures Basic Act 

1997 (พ.ศ. 2540) ได้อธบิายไว้ในส่วนที่ 5 (Disaster Emergency Measures) มาตราที่ 50 ซึ่งอธบิาย

เกีย่วกบั มาตรการฉุกเฉินในกรณีเกดิภยัพบิตัดิงันี้ 

 1. มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและสง่ค าเตอืน ค าแนะน าหรอืค าสัง่ในการอพยพ 

 2. มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการฉุกเฉิน เช่นการดบัเพลงิ การป้องกนัน ้าท่วม 

 3. มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลอืบรรเทาทุกขแ์ละการคุม้ครองผูป้ระสบภยั 

 4. มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนในกรณีฉุกเฉินของเดก็และนกัเรยีนในโรงเรยีนที่

ไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิ

 5. มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟูสถานประกอบการและอุปกรณ์ชัว่คราว 

6. มาตรการทีเ่กีย่วกบัความสะอาด การควบคุมโรคระบาด การสาธารณสุขและสุขาภบิาล 

 7. มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัอาชญากรรม การควบคุมการจราจร และการรกัษา

ระเบยีบทางสงัคม 

 8. มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่ในกรณีฉุกเฉิน 

 9. มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการในการป้องกนัภยัพบิตัหิรอืการแผ่ขยายของภยัพบิตั6ิ5 

 
  64 Disaster Relief Act. 1984. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
(IFRC). http://www.ifrc.org/docs/idrl/502EN.pdf  (accessed June 10, 2017). 
  65 Disaster Countermeasures Basic Act. 1997. The Asian Disaster Reduction Center Japan. 
http://www.adrc.asia/documents/law/DisasterCountermeasuresBasicAct.pdf (accessed  June 10, 2017).  



42 
 

 นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่ นยงัได้ออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคอื Act on Special Measures for 

Earthquake Disaster Countermeasures (Act No.111 of 1995) ซึง่เป็นพระราชบญัญตัมิาตรการพเิศษ

กรณีภยัพบิตัแิผ่นดนิไหว ซึ่งได้น าบทเรยีนที่ไดร้บัจากแผ่นดนิไหวใหญ่ในเมอืงโกเบเมื่อปี พ.ศ. 2538 

มาใชร้่างกฎหมาย ซึ่งประเดน็หนึ่งทีน่่าสนใจในกฎหมายฉบบันี้ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตราที ่2 คอืการจดัท า

แผน 5 ปีในการตอบโต้ภัยพิบัติ การจัดท างบประมาณพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาระบบต่างๆ             

เพื่อส่งเสรมิงานวจิยัเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวเพื่อประโยชน์ในการปกป้องชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน 

และยงัรวมถงึมาตราที ่5 เรื่องการทีร่ฐับาลกลางพจิารณาพนัธบตัรทอ้งถิน่ซึ่งออกโดยรฐับาลทอ้งถิ่นใน

การจดัหามาตรการตอบโต้ภัยพิบัติเพื่อให้มาตรการจดัการแผ่นดินไหวมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น66      

โดยแผนการจัดการภัยพิบัติข ัน้พื้นฐาน (Basic Disaster Management Plan) เป็นแผนระยะยาวที่

มุ่งเน้นการจดัการภยัพบิตัพิื้นฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั แผนปฏบิตักิารในการจดัการภยัพบิตัแิละแผนจดัการ

ภยัพบิตัใินระดบัทอ้งถิน่  

 ส าหรบัแผนการจดัการภัยพบิตัิข ัน้พื้นฐาน (Basic Disaster Management Plan) ในฉบบันี้ 

ไดก้ าหนดขอ้บญัญตัใินการจดัตัง้ระบบการจดัการภยัพบิตัสิง่เสรมิมาตรการการจดัการภยัพบิตั ิเรื่องการ

ฟ้ืนฟูบูรณะหลงัเกิดภยัพบิตั ิตลอดจนส่งเสรมิการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการจดัการ     

ภยัพบิตั ิโดยแผนนี้ไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2538 โดยน าเอาประสบการณ์ที่ได้รบัจาก

เหตุการณ์ของแผ่นดนิไหวที่เมอืงโกเบ หรอื Great Hanshin-Awaji  มาก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบ

ของแต่ละหน่วยงาน เช่น รฐับาลกลางและรฐับาลท้องถิน่ ตลอดจนเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งใน

แผนใหญ่จะประกอบไปด้วยการจดัการภยัพบิัติในแต่ละประเภท ตลอดจนอธิบายเกี่ยวกบัมาตรการ

ป้องกนัที่เฉพาะเจาะจงตามแต่ละขัน้ตอนอนัไดแ้ก่ การป้องกนัและเตรยีมพร้อมการตอบสนองในกรณี

ฉุกเฉิน ตลอดจนการฟ้ืนฟูบูรณะ67 

 
  66 Background Report Law and Regulation for the Reduction of Risk from Natural Disasters in Japan. 
(2012). A National Law Desk Survey. http://drr-law.org/resources/Japan-Desk-Survey.pdf  (accessed  July 20, 2017). 
  67  White paper disaster management in Japan 2015. 2015. Cabinet Office Japan. 
http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/saigaipanf_e.pdf (accessed March 10, 2017). 
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 นอกจากนี้ ร ัฐบาลญี่ปุ่ นยังได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในเอกสาร White Paper Disaster 

Management in Japan 2015 Summary เกี่ยวกบัมาตรการการฟ้ืนฟูบูรณะ โดยก าหนดมาตรการใน

การตรวจสอบความปลอดภยัของทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูป้ระสบภยั ดงันี้ 

 1. การใหค้ าจ ากดัความของทีอ่ยู่อาศยัฉุกเฉินชัว่คราวและวธิกีารในการจดัการสิง่ของบรจิาค 

 2. การสร้างความสมดุลระหว่างเงื่อนไขในการระดมทุนและมาตรการอื่นๆ (เช่นมาตรการ

ส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย) 

 3.  แนวทางในการเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อาศยัถาวร 

    4. แนวทางในการซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัฉุกเฉิน68 

 ทัง้นี้ญีปุ่่ นไดป้รบัปรุงขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการภยัพบิตัเิพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน

ของรฐัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ (ดูภาคผนวกที ่2) โดยในกรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ไดก้ าหนด

รายละเอยีดการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาแก่ผูป้ระสบภยัประเภทต่างๆ ดงันี้69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  68  White paper disaster management in Japan 2015. 2015. Cabinet Office Japan. http://www.bousai.go.jp 
/1info/pdf/saigaipanf_e.pdf (accessed March 10, 2017). 
  69 2016 Kumamoto Earthquake, Kumamoto Earthquake Victim Support Guidebook. 2016.  Recovery 
General Affairs Section, Recovery Section, Kumamoto City Policy Bureau. http://www.city.kumamoto.jp/ 
common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12636&sub_id=42&flid=90259 (accessed June 10, 2016). 
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ตำรำงท่ี 5 คู่มือให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวเมืองคมุะโมะโตะ  
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ท่ีมำ: 2016 Kumamoto Earthquake, Kumamoto Earthquake Victim Support Guidebook. 2016.  Recovery General Affairs Section, 
Recovery Section, Kumamoto City Policy Bureau. http://www.city.kumamoto.jp/ common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12636 
&sub_id=42&flid=90259 (accessed June 10, 2016). 
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2.2 เหตุกำรณ์ธรณีพิบติัในประเทศไทย 

เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.08 น. ไดเ้กดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวขนาด 6.3 

แมกนิจดู มจุีดศูนยก์ลางอยู่บรเิวณอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย70 จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้

ในครัง้นี้ ได้สร้างความเสยีหายรวมทัง้สิ้น 7 อ าเภอ 50 ต าบล 609 หมู่บ้าน จ านวนบ้านเรอืนที่ได้รบั

ความเสยีหายทัง้หลงัม ี116 หลงัคาเรอืน และเสยีหายบางสว่น รวม 8,935 หลงัคาเรอืน และมผีูเ้สยีชวีติ

จ านวน1 คน และมผีูบ้าดเจบ็จ านวน 100 กว่าคน71  

นอกจากนี้จากเหตุการณ์การเกดิแผ่นดนิไหวขนาด 6.3 แมกนิจูดเมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2557 

เวลาประมาณ 18.08 น. โดยมจุีดศูนยก์ลางอยู่บรเิวณ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย72 จากเหตุการณ์

แผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี้ เกดิขึน้จากการเคลื่อนตวัของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรอย

เลื่อนที่มีพลังในเขตจงัหวัดภาคเหนือ และเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงและมีศูนย์กลางใน

ประเทศไทยขนาดใหญ่ทีสุ่ด นับตัง้แต่มกีารใชเ้ครื่องมอืทางวทิยาศาสตรบ์นัทกึไวใ้นช่วง 60 ปีทีผ่่านมา 

ไดม้กีารค านวณยอ้นหลงัต่อไปไดอ้กี 30-40 ปี73 ผลจากความเสยีหายในครัง้นี้สามารถสรุปไดว้่า พืน้ที่

ประสบภยัพบิตั ิรวมทัง้สิน้ 7 อ าเภอ 50 ต าบล 609 หมู่บา้น จ านวนบา้นเรอืนทีไ่ด้รบัความเสยีหายทัง้

 
70 จากรายงานการเกดิแผ่นดนิไหวโดยส านักเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหว อธบิายว่าเมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 

18.08 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ไดเ้กดิเหตุการณ์ แผ่นดนิไหวค านวณศูนยก์ลางในเบือ้งตน้พบว่ามจีุดศูนยก์ลางอยู่บรเิวณต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ละตจิูด 19.685 .N ลองจจิูด 99.687 .E ขนาดแผ่นดนิไหว 6.3 ความลกึ 7 กโิลเมตร ความรุนแรง
ระดบั VIII ตามมาตราเมอรค์ลัลี ่ต่อมาส านักเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวไดท้ าการ วเิคราะหข์อ้มลูอกีครัง้จากขอ้มลูทุกชนิดทีจ่ดัเกบ็เพิม่เตมิ 
พบว่า พกิดัมกีารเปลีย่นแปลงจากต าแหน่งเดมิ ประมาณ 8 กโิลเมตรทีล่ะตจิูด 19.756 องศาเหนือ ลองจจิูด 99.687 องศาตะวนัออก          
ทีร่ะดบัความ ลกึ 2 กโิลเมตร ที ่ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย อา้งองิจาก รายงานการเกดิแผ่นดนิไหวบรเิวณ
จงัหวดัเชยีงราย วนัที ่5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. 2557. ส านักเฝ้าระหว่างแผ่นดนิไหว กรมอุตนุิยมวทิยา www.seismology. 
tmd.go.th/documents/file/seismo-doc-1404703458.pdf (สบืคน้เมื่อ 5 กนัยายน 2558). 
  71 สรุปสถานการณ์พืน้ทีป่ระสบภยัในวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555, เรือ่งเดยีวกนั. 
  72 จากรายงานการเกดิแผ่นดนิไหวโดยส านักเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหว อธบิายว่าเมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2557 เวลา 
18.08 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ไดเ้กดิเหตุการณ์ แผ่นดนิไหวค านวณศูนยก์ลางในเบือ้งตน้พบว่ามจีุดศูนยก์ลางอยู่บรเิวณต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ละตจิูด 19.685 .N ลองจจิูด 99.687 .E ขนาดแผ่นดนิไหว 6.3 ความลกึ 7 กโิลเมตร ความรุนแรง
ระดบั VIII ตามมาตราเมอรค์ลัลี ่ต่อมาส านักเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวไดท้ าการ วเิคราะหข์อ้มลูอกีครัง้จากขอ้มลูทุกชนิดทีจ่ดัเกบ็เพิม่เตมิ 
พบว่า พกิดัมกีารเปลีย่นแปลงจากต าแหน่งเดมิ ประมาณ 8 กโิลเมตรทีล่ะตจิูด 19.756 องศาเหนือ ลองจจิูด 99.687 องศาตะวนัออก ที่
ระดบัความ ลกึ 2 กโิลเมตร ที ่ต าบลจอมหมอกแกว้ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย, เรือ่งเดยีวกนั. 

73 สุวทิย ์โคสวุรรณ. 2557. จบัตาอกี 5 รอยเลื่อนใกลเ้คยีงหลงัแผ่นดนิไหวเชยีงราย. ผูจ้ดัการออนไลน์. 
www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000050204 (สบืคน้เมื่อ 19 มกราคม 2558). 
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หลงัม ี116 หลงัคาเรอืน และเสยีหายบางส่วน รวม 8,935 หลงัคาเรอืน และมผีู้เสยีชวีิตจ านวน 1 คน 

และมผีูบ้าดเจบ็จ านวน 100 กว่าคน74  

นอกจากนี้ยงัมีการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  (ออนไลน์) เมื่อวนัที่ 18 

พฤษภาคม 2557 ไดร้ะบุขอ้มูลความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงรายเมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 

2557 ในตาราง และรปูภาพดา้นล่างน้ี ดงันี้ 

ตำรำงท่ี 6  ข้อมูลควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหวในจงัหวดัเชียงรำยเม่ือวนัท่ี 5  พฤษภำคม 

255775 

ควำมเสียหำย จ ำนวน 
บา้นเสยีหายทัง้หลงั 116 หลงั 
บา้นเสยีหายบางสว่น  8,935หลงั 

วดั 99 แห่ง 
โบสถค์รสิต ์ 7 แห่ง 
โรงเรยีน 35 แห่ง 

มหาวทิยาลยั 1 แห่ง 
สถานพยาบาล 25 แห่ง 

โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง 
โรงแรม 1 แห่ง 
ถนน 5 สาย 
สะพาน 1 แห่ง 
ตลิง่พงั 1 แห่ง 

คอสะพาน 1 แห่ง 
   

ท่ีมำ: แผ่นดนิไหวเชยีงรายเสยีหายพนัล. ผวาอาฟเตอรช์อ็กยาว-รองบฯซอ่มสรา้ง. 2557. ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์. 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1400430784 (สบืคน้เมื่อ 19 มกราคม 2558).  

 

 
  74 สรุปสถานการณ์พืน้ทีป่ระสบภยัในวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, ส านักเฝ้าระหว่างแผ่นดนิไหว กรมอุตุนิยมวทิยา, 
รายงานการเกดิแผ่นดนิไหวบรเิวณจงัหวดัเชยีงราย วนัที ่5พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น., www.seismology.tmd.go.th/documents/ 
file/seismo-doc-1404703458.pdf 
  75 แผ่นดนิไหวเชยีงรายเสยีหายพนัล. ผวาอาฟเตอรช์อ็กยาว-รองบฯซ่อมสรา้ง. 2557. ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์. 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1400430784 (สบืคน้เมื่อ 19 มกราคม 2558). 
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รปูภำพท่ี 3 ควำมเสียหำยของวดัหลงัเกิดแผ่นดินไหวในจงัหวดัเชียงรำย 
 

          
                     
ท่ีมำ: เหนือแผ่นดนิไหว 6.4 รเิตอร!์อ.พานเชยีงราย. 2557. คมชดัลกึออนไลน์ .  www.komchadluek.net/detail/20140505/184112.html 
(สบืคน้เมื่อ 19 มกราคม 2558)  
 

รปูภำพท่ี 4 ควำมเสียหำยบนถนนสำยเชียงรำย-เชียงใหม่หลงัเกิดแผ่นดินไหวในจงัหวดั
เชียงรำย 
 

                
 
ท่ีมำ: ความเสยีหายหลงัเกดิแผ่นดนิไหวบนถนนสายเชยีงราย-เชยีงใหม่. 2557. มตชินออนไลน์ http://www.matichon.co.th/ 
news_detail.php? newsid=1399292546 (สบืคน้เมื่อ 19 มกราคม 2558). 
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รปูภำพท่ี 5 ควำมเสียหำยบนถนนสำยเชียงรำย-เชียงใหม่หลงัเกิดแผ่นดินไหวในจงัหวดั
เชียงรำย 
 

 
 
ท่ีมำ: ความเสยีหายหลงัเกดิแผ่นดนิไหวบนถนนสายเชยีงราย-เชยีงใหม่. 2557. สปรงิสน์ิว (Spring News). http://www.springnews. 
co.th/economics/ 87499 (สบืคน้เมื่อ 19 มกราคม 2558).  

 
รปูภำพท่ี 6 ควำมเสียหำยของบ้ำนเรือนรำษฎรหลงัเกิดแผ่นดินไหวในจงัหวดัเชียงรำย 
 

              
 
ท่ีมำ: แผ่นดนิไหวเชยีงรายเสยีหายพนัล. ผวาอาฟเตอรช์อ็กยาว-รองบฯซอ่มสรา้ง. 2557. ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์. 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1400430784 (สบืคน้เมื่อ  19 มกราคม 2558). 
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จากตารางและรูปภาพนอกจากความเสยีหายจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงรายแล้ว

จังหวัดใกล้เคียงอีก 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง และ

ก าแพงเพชร กไ็ดร้บัผลกระทบดว้ยเช่นกนั76  

จากเหตุการณ์ดงักล่าวรฐับาลซึ่งมหีน้าทีใ่นการใหก้ารบรกิารสาธารณะแก่ประชาชนจงึต้องเข้า

มามบีทบาทในการให้การช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัธรรมชาตซิึ่งก็รวมถึงภยัธรรมชาตทิี่เกิดจาก

แผ่นดินไหวด้วย แน่นอนว่าในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยนัน้ สิง่หนึ่ง

นอกเหนือจากการบรหิารจดัการ ตลอดจนนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืของรฐับาล กค็อืงบประมาณ

นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  76 รายงานการเกดิแผ่นดนิไหวบรเิวณจงัหวดัเชยีงราย วนัที ่5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. 2557.  
ส านักเฝ้าระหว่างแผ่นดนิไหว กรมอุตนุิยมวทิยา www.seismology.tmd.go.th/documents/ file/seismo-doc-1404703458.pdf (สบืคน้เมื่อ 
5 กนัยายน 2558) 
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บทท่ี 3 

มำตรกำรชดเชยเพื่อกำรฟ้ืนฟบููรณะหลงัภยัพิบติัในมิติด้ำนประสิทธิภำพ 
ในระดบัท้องถ่ินของจงัหวดัคมุะโมะโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
บทน ำ 

จากเหตุการณ์ธรณีพบิตัริะหว่างวนัที ่14-16 เมษายน 2559 จงัหวดัคุมะโมะโตะ รฐับาลทอ้งถิน่

ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ประสบภยัในหลายด้าน และเนื่องจาก

จงัหวดัคุมะโมะโตะไม่ค่อยประสบเหตุการณ์แผ่นดนิไหวเฉกเช่นพืน้ที่อื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่ น จงึส่งผลให้

การปฏบิตักิารใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในช่วงแรกๆ มคีวามล่าชา้อยู่บา้ง  

เนื้อหาในบทนี้จึงได้อธิบายถงึการปฏิบตัิหน้าที่ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ตามมาตรการ

ชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภยัพบิตัใินระดบัท้องถิน่ ของส านักงานเขตการปกครองท้องถิน่จงัหวดั   

คุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่ น ตามหลักธรรมาภิบาลในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่ง

หมายถึงการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าอันจะบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม77 โดยมีการลด

ขัน้ตอนและระยะเวลาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกจากนี้ยงัต้องมกีารลดภาระค่าใช้จ่าย 

ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมยัและไม่มคีวามจ าเป็นออกไป ซึ่งในกรณีของรฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุ

มะโมะโตะนัน้ ตัววดัประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่

หมายถึง การปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ต้นจนจบ โดยสามารถน าข้อมูลความเสียหายหรือ

รายละเอียดต่างๆ นัน้ไปใช้ด าเนินการต่อได้ในทนัที ซึ่งแม้ว่าในการปฏิบตัิงานอาจจะไม่สามารถลด

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตังิานได้ทัง้หมด เนื่องจากมขีัน้ตอนตามสายงานบงัคบับญัชาหรอืที่

กฎหมายได้ระบุไว้ แต่การปฏิบตัิงานต้องไม่ด าเนินการซ ้าไปซ ้ามา หรอืด าเนินการใหม่หลายๆ ครัง้ 

เพราะการท าเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการยดืเวลาการปฏิบตัิงานให้นานขึ้น ยงัส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่อาจ

เพิม่ขึน้ดว้ย  

 
  77 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (สบืคน้เมื่อ  25 เมษายน 2560). 
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3.1 มำตรกำรและกระบวนกำรในกำรฟ้ืนฟบููรณะกบัท่ีพกัอำศยั: กำรสัง่กำร   

ในการด าเนินงานตามมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภัยพบิตัิของประเทศญี่ปุ่ นใน

ระดับส่วนกลางนัน้ รัฐบาลกลางมีหน้าที่ในการก าหนดกรอบในภาพรวมระดับประเทศ ในรูปของ

กฎหมายซึ่งบงัคบัใชภ้ายในประเทศ เช่น การประกาศพระราชบญัญตัมิาตรการตอบโต้ภยัพบิตัพิื้นฐาน 

Disaster Countermeasures Basic Act ปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) และไดม้กีารแกไ้ขเนื้อหาในตวับทให้

มคีวามทนัสมยัตามความจ าเป็น ซึ่งในเนื้อหาของพระราชบญัญตัดิงักล่าวไดก้ าหนดมาตรการส าคญัไว้

หลายดา้น อาท ิมาตรการการป้องกนัการเกดิภยัพบิตัฉุิกเฉิน มาตรการการบรรเทาความเสยีหายขณะ

เกดิภยัพบิตั ิและมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภัยพบิตัเิอาไวด้้วย78 ทัง้นี้ มาตรการตอบโต้

ภยัพบิตัิพื้นฐาน Disaster Countermeasures Basic Act ปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ได้เอื้อให้รฐับาล

สว่นทอ้งถิน่มทีศิทางในการบรหิารจดัการดว้ยตวัเองไดอ้ย่างชดัเจน 

ขณะเดียวกันในระดบัท้องถิ่นหรือระดับจังหวดัคุมะโมะโตะนัน้ ส านักงานเขตการปกครอง

จงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) จะเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหค้วาม

ร่วมมอืช่วยเหลือผู้ประสบภยั โดยการวางแผนงานต่างๆ ตลอดจนก่อสร้างที่พกัอาศยัชัว่คราวให้แก่

ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว อกีทัง้ต้องด าเนินการจดัการและสัง่การใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ไปส ารวจความเสยีหาย

ทีเ่กดิขึน้ในเขตเทศบาลต่างๆ ซึง่ในกรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ ไดส้ัง่การใหเ้จา้หน้าทีไ่ปด าเนินการ

ส ารวจความเสยีหาย แล้วน าข้อมูลนัน้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อก่อสร้างที่พกัอาศยั

ชัว่คราวแก่ผู้ประสบภัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ เรียกว่าเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล 

(Information Liaison Officers) ซึ่งเป็นการท างานระหว่างรฐับาลกลางและเขตปกครองท้องถิน่ที่ได้รบั

ผลกระทบ เพือ่ใหท้ัง้รฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบมขีอ้มลูเดยีวกนั  

 
  78 ชาญวทิย ์ชยักนัย.์ ม.ป.ป. ความรบัผดิชอบของรฐัเกีย่วกบัการจดัการภยัพบิตั:ิ การศกึษาเปรยีบเทยีบกรณีของ

ญี่ปุ่ นและไทย ใน ศริพิร วชัวลัคุ (บรรณาธกิาร). 2559. การตอบสนองตอ่ภาวะวกิฤตในประเทศญีปุ่่ นและประเทศไทย: ระบบการจดัการ ตวั

แสดงและความช่วยเหลอื = Emergency Response in Japan and Thailand: System, Management, Actors, and Assistance. กรุงเทพฯ: 

โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 163. 
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  ในการสัง่การตามมาตรการและกระบวนการในการฟ้ืนฟูบูรณะทีพ่กัอาศยันัน้ รฐับาลทอ้งถิน่

จงัหวดัคุมะโมะโตะสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นอสิระ เนื่ องจากการบรหิารราชการของประเทศญี่ปุ่ น

นัน้ ระบบราชการบรหิารราชการในระดับท้องถิ่นในรูปแบบทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น  2 ระดับ 

คอื ระดับบนหรือระดับจงัหวดั (Prefectures) และระดบัล่างหรอืระดบัเทศบาล (Municipal) โดยการ

ปกครองในระดบัจงัหวดันัน้ จะมพีื้นที่การด าเนินงานที่ครอบคลุมหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระด ับ

เทศบาลด้วย เช่นก ัน  อย่าง ไรก ็ตามแม้ว ่าการปฏ ิบ ัต ิง านจะต้อ งขึ ้น ตรงกับจงัหวดั แต่ไม่ได้

หมายความว่าเทศบาลจะเป็นหน่วยงานภายใต้สงักดัของจงัหวดั เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้ว จงัหวดั

มีอ านาจและห น้าที่ เ ฉพาะ ในการ ให้ค า แนะน าห รือ เ สนอแนวทาง ในการด า เ นิ นง าน ให้  

แก่ เทศบาลเท่านั ้น ตวัจงัหวดัเองไ ม่สามารถ ใช้อ าน าจสั ง่ ก ารต่ อ เทศบาลได้  เมื่อเป็นเช่นนัน้

ทัง้จงัหว ัดและเทศบาลจึงม ีสถานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ ่นที่ม ีฐานะเท่าเท ียมกนั จะ

แตกต่างกนักเ็ฉพาะขนาดพืน้ทีร่บัผดิชอบในการใหบ้รกิารแก่ประชาชนเท่านัน้79  

ส าหรบักระบวนการจดัการภยัพบิตัขิองประเทศญี่ปุ่ นนัน้ การสัง่การและขัน้ตอนการด าเนินงาน

ในการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจะเป็นลกัษณะการประสานงานกนัระหว่างรฐับาลกลางและรฐับาล

ทอ้งถิน่ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ การใหค้วามช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในเบือ้งตน้ จะเป็นหน้าทีข่องรฐับาลทอ้งถิน่ 

กล่าวคือปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่ขัน้ตอนการอพยพผู้ประสบภัยไปพักอาศัยในศูนย์อพยพชัว่คราว 

(Evacuation Center) จากนัน้จงึพจิารณาทีต่ ัง้ในการก่อสร้างทีพ่กัชัว่คราว80 และหลงัจากการก่อสรา้งที่

 
  79 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์ และคณะ. ม.ป.ป. รายงานวจิยัเรือ่ง ทศิทางการปกครองส่วนทอ้งถิน่ของไทยและ
ต่างประเทศ. http://www.local.moi.go.th/document%205.pdf  (สบืคน้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560).  
 80 ส าหรบับา้นชัว่คราวแบบธรรมดานัน้ รฐับาลไดเ้ตรยีมการสรา้งเพื่อรองรบัผูป้ระสบภยัเอาไวท้ัง้สิน้ 4,303 หลงั จาก

เหตุการณ์แผ่นดนิไหวในจงัหวดัคุมะโมะโตะครัง้นี้มผีูป้ระสบภยัทัง้สิ้นจ านวน  42, 988 คน หรอื 18,506 ครอบครวั  ซึ่งในปัจจุบนั (ขอ้มลู

เมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม 2560) มผีู้ประสบภยัยงัมจี านวน 9,835 อาศยัอยู่ในบ้านพกัชัว่คราวจ านวนทัง้สิ้น 3,845 หลงั  ในส่วนของที่พกั

ชัว่คราวแบบเป็นหอ้งชุดหรอือะพารต์เมนตน์ัน้มผีูป้ระสบภยั จ านวนทัง้สิน้ 31051 คน อาศยัอยู่ในอะพารต์เมนต์ จ านวน 12,362 ครอบครวั 

(หอ้ง) นอกจากนี้ยงัมทีี่พกัของรฐับาล ซึ่งมจี านวนผูป้ระสบภยัพกัอยู่จ านวนทัง้สิน้  1,555 คน หรอื 723 ครอบครวั ในกรณีการเขา้พกันัน้ 

มกีารแบ่งออกเป็นภายในจงัหวดัคุมะโมะโตะ (เขตเมอืง) และนอกจงัหวดั (นอกเมอืง) เนื่องจากไม่มทีี่พกัชัว่คราวก็นอกจงัหวดัฉะนัน้ 

ผูป้ระสบภยัทีพ่กัอาศยัอยู่นอกจงัหวดักต็อ้งเขา้พกัในพกัชัว่คราวแบบเป็นหอ้งชุดหรอือะพารต์เมนต์หรอืทีอ่าศยัของรฐับาล 
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พกัอาศยัชัว่คราวเสรจ็สิน้ลง จงึจะเป็นกระบวนการยา้ยผูป้ระสบภยัไปพกัอาศยัในบา้นพกัชัว่คราว เพื่อ

รอยา้ยไปพกัอาศยัยงัทีพ่กัอาศยัถาวรต่อไป  

ในกรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ รฐับาลทอ้งถิน่ทัง้ระดบัจงัหวดัและระดบัเทศบาลจงึมอี านาจ

ในการด าเนินการพจิารณาตามมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูและสัง่การสร้างที่พกัอาศยัชัว่คราวแก่

ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยรฐับาลทอ้งถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะ หรอื ส านกังาน

เขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะไดด้ าเนินการก าหนดแผนการเคลื่อนยา้ยผู้ประสบภยัผู้ซึ่งพกัอาศยั

อยู่ในศูนยอ์พยพชัว่คราวไปยงัทีพ่กัพงิชัว่คราวในเขตจงัหวดัคุมาโมโตะ โดยเบื้องต้นส านักงานเขตการ

ปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะจะเป็นผูส้ ัง่การให้มกีารจดัตัง้ส านักงานฟ้ืนฟูและบูรณะจงัหวดัคุมะโมะโตะ 

(The Kumamoto Earthquake Recovery and Reconstruction Headquarters)  ขึน้ตามแผนการปฏบิตั ิ

งานดงันี้  

 1. การอพยพผูป้ระสบภยัไปพกัอาศยัในศูนยอ์พยพ (Evacuation Center)  

 ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะไดจ้ดัตัง้ศูนยอ์พยพชัว่คราวขึน้จ านวน 855 ศูนย ์ 

เพื่อรองรบัผู้ประสบภยัจ านวนทัง้สิ้น 183,882 คน โดยสามารถย้ายผู้ประสบภยัเข้าพกัในที่พกัอาศยั

ชัว่คราวเดือนกันยายน 255981 ระยะเวลาในการพกัอาศัยในศูนย์อพยพคอืระหว่างเดือนเมษายน - 

ตุลาคม 255982 โดยการเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรบัผู้ประสบภยัและสภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์

อพยพชัว่คราวดงัปรากฏอยู่ในรปูภาพที ่9 และ 10 ตามล าดบั  

 

 

 

 

 
  81 APAN PLATFORM Aid to Victims of the Kumamoto Earthquakes (Emergency Response to Earthquake 
in Kumamoto) FY 2016 Report. 2016. Japan Platform. http://www.japanplatform.org /programs/pdf/JPF_kyushu-
disaster2016_report_en.pdf (accessed July 20, 2017). 
  82 Final Report on Kumamoto Earthquakes Response. 2016. Church World Service (CWS). 
https://www.cwsjapan.org/wp-content/uploads/2017/09/Narrative-Report_Kumamoto.pdf  (accessed July 20, 2017). 
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รูปภำพท่ี 7 กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรอพยพของผู้ประสบภัยจำกเหตุกำรณ์
แผ่นดินไหวในจงัหวดัคมุะโมะโตะ 
 

 

ท่ีมำ: The Mainichi Shimbun . 2016. Architect's cardboard tube and cloth partitions bring privacy to evacuation centers. 

https://mainichi.jp/english/articles/20160425/p2a/00m/0na/002000c (accessed January 18, 2018). 

 
รูปภำพท่ี 8 สภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยภำยในศูนย์พักพิงชัว่ครำวจำกเหตุกำรณ์
แผ่นดินไหวในจงัหวดัคมุะโมะโตะ 

 

  

ท่ีมำ: Shutterstock. 2018. https://www.shutterstock.com/image-photo/kumamoto-japan-april-16-earthquake-survivors-623427662 
(accessed January 18, 2018)  
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2. การอพยพผูป้ระสบภยัจากศูนยอ์พยพ (Evacuation Center) ไปพกัอาศยัยงับา้นพกัชัว่คราว 

(Temporary Housing)   

 ด้านการอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์อพยพ (Evacuation Center) นัน้ ส านักงานเขตการ

ปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะได้ด าเนินการจดัสร้างที่พกัอาศัยชัว่คราว โดยเริ่มการก่อสร้างในเดือน

มถิุนายน 2559 โดยในส่วนแรกแล้วเสรจ็ในเดอืนตุลาคม (ในเขตเมอืง) ในขณะที่บางส่วนแล้วเสรจ็ใน

เดือนพฤศจิกายน 2559 จากนัน้จึงได้อนุญาตให้ผู้ประสบภัยบางส่วนทยอยเข้าพกัอาศัยในบ้านพกั

ชัว่คราวจนกระทัง่ประกาศปิดศูนยอ์พยพในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2559  

 ส าหรบัที่พกัอาศยัชัว่คราวนัน้มจี านวนทัง้สิ้น 20,209 หลงั ซึ่งตัง้อยู่ทัง้ในและนอกตวัจงัหวดั     

คุมะโมะโตะ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื 

1. ทีพ่กัชัว่คราวทีส่ร้างขึน้ใหม่ จ านวนทัง้สิน้ 4,157 หลงั/หอ้ง 

2. ทีพ่กัชัว่คราวทีเ่ช่าโดยรฐับาล จ านวนทัง้สิน้ 14,895 หลงั/หอ้ง  

3. ทีพ่กัสาธารณะ (Public Housing) จ านวนทัง้สิน้ 1,157 หลงั/หอ้ง83 

การศึกษาวจิยัตามมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะหลังภัยพิบตัิในระดบัท้องถิ่นจงัหวดั       

คมุะโมะโตะนี้ อยู่ในช่วงเวลาทีร่ฐับาลทอ้งถิน่ไดด้ าเนินการสรา้งทีพ่กัอาศยัชัว่คราวใหก้บัผูป้ระสบภยัไป

จนกระทัง่ผูป้ระสบภยัสามารถยา้ยออกจากทีพ่กัชัว่คราวไปพกัอาศยัยงัทีพ่กัถาวร โดยรูปภาพที ่9, 10, 

และ 11 แสดงใหเ้หน็ถงึทีพ่กัชัว่คราวซึ่งสร้างโดยรฐับาลทอ้งถิน่ในเขตเมอืง Minamiaso และ  Mashiki 

ซึง่ตวัทีพ่กัอาศยัจะถูกสรา้งขึน้เป็นยนูิต  

 

 

 

 
 

  83 APAN PLATFORM Aid to Victims of the Kumamoto Earthquakes (Emergency Response to Earthquake 

in Kumamoto) FY 2016 Report. 2016. Japan Platform. http://www.japanplatform.org /programs/pdf/JPF_kyushu-disaster2016 

_report_en.pdf (accessed July 20, 2017). 
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รปูภำพท่ี 9 ท่ีพกัชัว่ครำวผู้ประสบภยัภำยในบริเวณ Minamiaso Village จงัหวดัคมุะโมะโตะ 
 

 
 

ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2560  

 
รูปภำพท่ี 10 ท่ีพักชัว่ครำวผู้ประสบภัยภำยในบริเวณ Techno Temporary Housing, Mashiki 
Town จงัหวดัคมุะโมะโตะ 
 

 
ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 
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รปูภำพท่ี 11 ท่ีบ้ำนพกัชัว่ครำวในเขตเมือง Mashiki ภำยในจงัหวดัคมุะโมะโตะ 

 

ท่ีมำ: Quake-hit town in Kumamoto opens first batch of temp housing units. 2016. https://www.japantimes.co.jp/news 
/2016/06/14/national/temporary-housing-units-opening-mashikis-quake-displaced-residents/#.WtbkZTO-mM8 (accessed January 
18, 2018). 

 

3. การยา้ยจากทีพ่กัอาศยัชัว่คราวไปยงัทีพ่กัอาศยัถาวร (Permanent Housing)  

 หลังจากผู้ประสบภัยได้เข้าพักอาศัยยังบ้านพักอาศัยชัว่คราวในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

ผูป้ระสบภยับางส่วนไดเ้ริม่ด าเนินการซ่อมแซมและสรา้งทีพ่กัอาศยัถาวร ขณะเดยีวกนัรฐับาลทอ้งถิน่ก็

มแีผนในการสรา้งบา้นพกัถาวรใหก้บัผูป้ระสบภยั โดยจากขอ้มลู ณ วนัที ่12 มถิุนายน  2561 มรีายงาน

ว่าครอบครวัผู้ประสบภัยจ านวน 12 ครอบครวัได้ย้ายเข้าบ้านพกัถาวรในหมู่บ้าน Nishihara เป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้และรฐับาลมแีผนทีจ่ะสรา้งบา้นพกัถาวรขึน้อกีจ านวน 1,735 หลงั ทัง้นี้มกีารคาดการณ์ไว้

ว่า บา้นพกัถาวรอกีจ านวน 45 หลงัจะแลว้เสรจ็ในเดอืนกรกฎาคม 2561 นี้  

 จากการสัง่การตัง้แต่ขัน้ตอนที ่  1 การอพยพผูป้ระสบภยัไปพกัอาศยัในศูนยอ์พยพ (Evacuation 

Center) ไปยงัขัน้ตอนที ่2 การอพยพผูป้ระสบภยัจากศูนยอ์พยพ (Evacuation Center) ไปพกัอาศยัยงั

บ้านพกัชัว่คราว (Temporary Housing)  และขัน้ตอนที่ 3 การย้ายจากที่พกัอาศัยชัว่คราวไปยงัที่พกั

อาศยัถาวร (Permanent Housing) นัน้ พบว่าการสัง่การในขึ้นตอนที่ 1 มคีวามรวดเรว็มาก เนื่องจาก 
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รฐับาลมกีารประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งรวมถงึมหาวทิยาลยั และ โรงเรยีนเพื่อใช้พื้นที่ขนาด

ใหญ่ เช่น สนามกฬีาในร่ม (Indoor Stadium) เป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวใหก้บัผูป้ระสบภยั  

อย่างไรก็ตาม การสัง่การและการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนที่ 2 การอพยพผู้ประสบภยัจากศูนย์

อพยพ (Evacuation Center) ไปพกัอาศัยยงับ้านพกัชัว่คราว (Temporary Housing) นัน้ ไม่สามารถ

ด าเนินการไดใ้นทนัทดีว้ยเหตุผลหลกั 2 ประการ กล่าวคอื 1. ปัญหาในการหาทีด่นิที่มคีวามเหมาะสม 

ใกล้แหล่งชุมชน และมขีนาดใหญ่เพยีงพอที่จะสร้างบ้านพกัชัว่คราวให้กบัผู้ประสบภยัในจ านวนมาก 

และ 2. การเกดิแผ่นดนิไหวตามมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินการในการสร้างที่พกัชัว่คราวไม่

สามารถท าไดใ้นทนัท ีผลคอืผูป้ระสบภยัจงึต้องอาศยัอยู่ในศูนยอ์พยพในระยะเวลาทีย่าวนานกว่าทีค่วร 

ดงันัน้ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ จงึไดเ้ริม่ด าเนินการจดัสร้างทีพ่กัอาศยัชัว่คราวใน

เดอืนมถิุนายน 2559 โดยส่วนแรกแลว้เสรจ็ในเดอืนตุลาคม (ในเขตเมอืง) และอกีส่วนหนึ่งแลว้เสร็จใน

เดือนพฤศจิกายน 2559 จากนัน้จึงได้อนุญาตให้ผู้ประสบภัยบางส่วนทยอยเข้าพกัอาศัยในบ้านพกั

ชัว่คราวจนกระทัง่ประกาศปิดศูนยอ์พยพในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2559  

แมว้่าการปฏบิตังิานของส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะเป็นไปดว้ยความล่าช้านี้ 

ดว้ยตดิปัญหาบางประการ ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะจงึได้มแีผนการด าเนินการใน

การสรา้งบา้นพกัชัว่คราวดงัปรากฎในตารางที ่7 ดา้นล่างน้ี  
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ตำรำงท่ี 7 แผนกำรสร้ำงท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว จงัหวดัคมุะโมะโตะ 

เทศบำล 
Municipality 

แผน 
Planned 

ก่อสร้ำงจริง 
Constructed 

จ ำนวนท่ีดิน 
Number of 

housing estates 

จ ำนวนบ้ำน 
Number of 

houses 

จ ำนวนท่ีดิน 
Number of 

housing estates 

จ ำนวนบ้ำน 
Number of 

houses 
เมอืง Kumamoto City 9 541 9 541 

เมอืง Uto City 6 143 4 117 
Uki City 6 176 4 143 

Misato Town 3 41 2 26 
เมอืง Oozu Town 6 91 6 91 
เมอืง Kuyo Town 1 20 1 20 
เมอืง Aso City 4 101 4 101 

เมอืง Ubuyama Village 2 9 2 9 
เมอืง Minami Aso Village 8 401 8 401 
เมอืง Nishihara Village 5 312 4 302 
เมอืง Mifune Town 21 425 17 328 
เมอืง Kashima Town 11 208 11 208 
เมอืง Mashiki Town 18 1,562 16 1,492 
เมอืง Kosa City 6 228 6 228 

เมอืง Yamato Town 1 6 1 6 
เมอืง Hikawa Town 3 39 3 39 

รวมทัง้ส้ิน 
Total 

110 4,303 98 4,052 

ขอ้มลู ณ วนัที ่6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ท่ีมำ: The Earthquake Engineering Field Investigation Team (EEFIT), The Kumamoto Japan earthquake of 14 and 16 April 2016, 85. 

 

 จากตารางแสดงถงึจ านวนที่พกัอาศยัชัว่คราวที่มกีารวางแผนและได้ก่อสร้างจรงิในระยะเวลา  

6 เดอืนหลงัจากเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัแิผ่นดนิไหว โดยการสรา้งทีพ่กัอาศยัชัว่คราวนัน้ จ านวนบา้นพกั

ชัว่คราวกว่า 90% อยู่ในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบภายในจงัหวดัคุมะโมะโตะ84   

ส าหรบัรฐับาลทอ้งถิน่ในระดบัจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ ส านักงานเขตการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั   

คมุะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) เอง กไ็ดม้กีารสัง่การใหเ้จา้หน้าทีเ่พือ่ปฏบิตัิ

 
  84  The Kumamoto Japan earthquake of 14 and 16 April 2016. 2017. The Earthquake Engineering Field 
Investigation Team (EEFIT). https://www.researchgate.net/publication/318207568_The_Kumamoto_Japan_Earthquakes_ 
of_14_and_16_April_2016_A_Field_Report_by_EEFIT mM8 (accessed January 18, 2017). 
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หน้าที่ในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการสร้างที่พกัอาศัยชัว่คราวแก่ผู้ประสบภัย

แผ่นดนิไหว โดยมกีารจดัการและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จ านวนทัง้สิน้ 8,388 คน 

เขา้ไปตรวจสอบขอบเขตความเสยีหายที่เกดิขึน้ในเขตเทศบาล เพื่อน าขอ้มูลนัน้มาวางแผนงานในการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวด้านที่อยู่อาศัยเพื่อรองรบัผู้ประสบภัยที่จกัต้องเข้ามาพกั

อาศยัจ านวนทัง้สิน้ 183,882 คน  

 ด้านการบรกิารจดัการให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภยัโดยรฐับาลท้องถิ่นนัน้พบว่า 

หลงัจากเกดิเหตุแผ่นดนิไหวและไดม้กีารอพยพผู้ประสบภยัแลว้ไปพกัอาศยัยงัศูนยอ์พยพชัว่คราวแล้ว

นัน้ รฐับาลท้องถิ่นได้มกีารด าเนินการพจิารณามาตรการเยยีวยาและได้มกีารสัง่การสร้างที่พกัอาศยั

ชัว่คราวแก่ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวในพืน้ที่ต่างๆ โดยส านกังานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะโดย

ได้ก าหนดแผนในการสร้างที่พกัชัว่คราวและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัเพื่อเขา้พกัในที่พกัอาศยัชั ว่คราว

จ านวนทัง้สิ้น 20,209 หลัง โดยได้เริ่มด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2559 และสามารถเคลื่อนย้าย

ผู้ประสบภยัไปยงัที่พกัชัว่คราวได้จนหมดภายในเดอืนตุลาคมปีเดียวกนั กล่าวคอืใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการทัง้หมดประมาณ 6 เดือนหลงัจากเกิดเหตุการณ์ภัยพบิตัิแผ่นดินไหว ส าหรบัการบริหาร

จดัการระหว่างสว่นกลางและสว่นทอ้งถิน่นัน้ ไดแ้บ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบกนัอย่างชดัเจน โดยในระดบั

ส่วนกลางจะดูแลภาพรวมและให้ความช่วยเหลอืในช่วงภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อซึ่งต้อง

ไดร้บัการดแูลช่วยเหลอืจากสว่นกลางอย่างใกลช้ดิ นอกจากนี้สว่นกลางยงัใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องของ

งบประมาณด้านการฟ้ืนฟูเยียวยา และขณะเดียวกนัในระดบัท้องถิ่นก็มีหน้าที่ในการบริหารจดัการ 

ตลอดจนดูแลสัง่การด้านการวางแผนฟ้ืนฟู การสร้างที่พกัอาศยัทัง้ที่เป็นบ้านพกัชัว่คราวและบ้านพกั

ถาวรใหก้บัประชาชนผูป้ระสบภยัพบิตั ิทัง้นี้ในการบรหิารจดัการทัง้สว่นกลางและสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ช้ระบบ

การฐานขอ้มูลกลาง โดยการแต่งตัง้เจา้หน้าทีใ่นการส ารวจและประสานงานด้านขอ้มูลเพื่อใหเ้ป็นขอ้มูล

กลาง  
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3.2 บทสรปุ  

 มาตรการและกระบวนการในการฟ้ืนฟูบูรณะกับที่พักอาศัยด้านการสัง่การนัน้  พบว่า

ส านักงานเขตการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) มี

อสิระในการด าเนินการสัง่การใหค้วามช่วยเหลอืฟ้ืนฟูบูรณะทีพ่กัอาศยั อกีทัง้การด าเนินการการบรหิาร

จดัการ ตลอดจนดูแลสัง่การด้านการวางแผนฟ้ืนฟู การสร้างที่พกัอาศยัทัง้ที่เป็นบ้านพกัชัว่คราวและ

บ้านพกัถาวรให้กบัประชาชนผู้ประสบภยัพบิตัินัน้ มกีารประสานงานระหว่างส่วนท้องถิน่ด้วยกนั และ

ระหว่างส่วนทอ้งถิน่และส่วนกลาง โดยมกีารส่งผลใหก้ารเกดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของรฐับาล

ญีปุ่่ นทีเ่อือ้ใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัสามารถปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ เพราะการท าฐานขอ้มูลกลางนัน้จะช่วยให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องเสียเวลา หรือเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูล นัน่คือประหยัดต้นทุน 

(Cost) ประหยดัทรพัยากร (Resources) และประหยดัเวลา (Time) จงึเกดิความคุม้ค่าในการปฏบิตังิาน

และการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเขา้สู่ระบบ จากนัน้กส็ามารถอา้งขอ้มูลจากฐานขอ้มูลนัน้ได ้โดยไม่

ต้องสอบถามย้อนไปมา ประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รบัผลกระทบก็สามารถได้รบัการช่วยเหลือเยยีวยาได้

รวดเรว็ขึน้ ซึง่กเ็ป็นการบงัเกดิประโยชน์สงูสุดต่อสว่นรวมซึง่กค็อืประชาชนนัน่เอง  
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บทท่ี 4  

ธรรมำภิบำลในกระบวนกำรฟ้ืนฟบููรณะด้ำนท่ีพกัอำศยั 

ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  

บทน ำ 

 การด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนนัน้ถอืเป็นอกีหนึ่งภารกจิที่รฐับาล

จกัต้องด าเนินการ ค าว่าการตอบสนองความต้องการของประชาชนนัน้หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่

ให้บรกิารได้อย่างมคีุณภาพ สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องสร้าง

ความเชื่อมัน่ไว้วางใจ รวมถึงต้องตอบสนองตามความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน

ผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม85  

 ส าหรบัเนื้อหาในบทน้ีจะอธบิายถงึการด าเนินงานของจงัหวดัคุมะโมะโตะในกระบวนการฟ้ืนฟู

บูรณะดา้นทีพ่กัอาศยัภายใต้หลกัการตอบสนองความต้องการของประชาชน (Responsiveness) ซึ่งใน

กรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะนี้หมายถงึการปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยัไดใ้นระยะเวลา

ทีก่ าหนดหรอืเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ความไวว้างใจ และมคีวามพงึพอใจในการให้ความ

ช่วยเหลอื ซึ่งการตอบสนองความต้องการของประชาชนสามารถแบ่งตามตวัชี้วดัเรื่องการฟ้ืนฟูบูรณะ 86

จ านวน 4 ตวั คอื  

 ตัวที่  5. การรื้อถอนและการก่อสร้างอาคาร (Removal and Construction of Building) 

หมายถงึ การรือ้ถอนสิง่ก่อสรา้งซึ่งเป็นทีพ่กัอาศยัและการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจยัสี่

ซึง่มคีวามส าคญัต่อความจ าเป็นพืน้ฐานของมนุษย์ 

 
  85หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (สบืคน้เมื่อ 25 เมษายน 2560). 
  86 Brown, D. et al. 2016. Monitoring and Evaluating Post-Disaster Recovery Using High-Resolution Satellite 
Imagery – Towards Standardised Indicators for Post-Disaster Recovery. http://www.carltd.com/sites/carwebsite/files/CAR%20 
Brown%20Monitoring%20recovery%20standardised%20indicators.pdf. (accessed July, 29, 2017). 
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  ตวัที่ 7. คุณภาพของที่พกัอาศยัที่จะท าการก่อสร้าง (Quality of Dwelling  Reconstruction) 

หมายถึง ขนาด รูปร่าง การจัดต าแหน่ง ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างและความพึงพอใจของ

ผูป้ระสบภยั  

   ตวัที ่8. ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว (Temporary Dwelling and Shelters) หมายถงึ ขนาดทีพ่กัอาศยั

พืน้ทีใ่ชส้อยและการอ านวนความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยั 

    ตวัที ่10. การบรหิารจดัการ การศกึษา การดแูลสุขภาพ สถานทีท่างศาสนา (Administration , 

Education, Healthcare and Religious Facilities) หมายถึง การให้บรหิารและสิง่อ านวยความสะดวก

ด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ สถานที่ทางศาสนาแก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้ผู้ประสบภยั

สามารถด าเนินชวีติไดใ้กลเ้คยีงกบัช่วงเวลาปกตมิากทีสุ่ด 

4.1 กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร (Removal and construction of building) 

 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จงัหวดัคุมะโมะโตะเมื่อวนัที่ 14 เมษายน 2559 นัน้ ส านักงานเขต

การปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) ได้ด าเนินการการรื้อ

ถอนและการก่อสรา้งอาคาร ซึง่จากการสมัภาษณ์ไดข้อ้มลูว่าในการรือ้ถอนและการก่อสรา้งอาคารหรอืที่

พกัอาศยัทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากเหตุภยัพบิตันิัน้ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิความเสยีหาย 5 ระดบัคอื   

  ระดบัที ่1 เสยีหายทัง้หลงั คอื 100%  

           ระดบัที ่2 เสยีหายมากกว่า 50% 

           ระดบัที ่3 เสยีหายประมาณ 50%  

           ระดบัที ่4 เสยีหายเพยีงบางสว่น คอืน้อยกว่า 50% 

           ระดบัที ่5 ไม่ไดร้บัความเสยีหายเลย87 

 
  87บทสมัภาษณ์ 1. Ms. Kumiko Kai, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of 
community mutual supporting 2. Mr.Masayuki Etou, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of community 
mutual supporting 3. Mr.Tomoo Murakami, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of community mutual 
supporting (14 ธนัวาคม 2560). 
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ซึ่งเป็นเกณฑก์ารประเมนิตามทีร่ฐับาลก าหนด ส าหรบัการพจิารณาความเสยีหายโดยใชเ้กณฑด์งักล่าว

นี้ จะด าเนินการโดยหน้าทีข่องรฐับาลทอ้งถิน่ซึ่งได้รบัมอบหมายใหด้ าเนินการส ารวจขอ้มลูและพจิารณา

ความเสยีหาย อย่างไรกต็ามพบว่าเจา้หน้าทีบ่างสว่นไม่ไดเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพยีงแต่น าขอ้มูล

ซึ่งผ่านการส ารวจมาแล้วมาด าเนินการพจิารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลคอืการพจิารณาและประเมิน

ระดบัความเสยีหายของเจ้าหน้าที่บางส่วนมคีวามคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ เนื่องจาก

เจา้หน้าทีเ่หน็ว่าเป็นความเสยีหายในระดบัความเสยีหายเลก็น้อย ซึ่งสามารถซ่อมแซมไดโ้ดยง่าย เช่น 

บางครอบครวัมทีีพ่กัอาศยัซึ่งไดร้บัความเสยีหาย โดยดูจากภายนอกแลว้มเีพยีงแค่รอยแตกรา้วเท่านัน้ 

แต่ในความเป็นจรงิแลว้ที่พกัอาศยัหลงันี้ได้รบัความเสยีหายในระดบัฐานรากและโครงสร้าง ซึ่งถอืเป็น

ความเสยีหายในระดบัความเสยีหายสูงสุด ดงันัน้ในการพจิารณาตามเกณฑท์ีพ่กัอาศยันี้จะอยู่ในเกณฑ์

ความเสียหายในระดับที่ 1 เสียหายทัง้หลัง คือ 100%  หรือ ระดับที่ 2 เสียหายมากกว่า 50% ซึ่ง

จ าเป็นต้องท าการรื้อถอน เนื่องจากโครงสร้างของตวัตกึทรุด และเอยีง ผู้พกัอาศยัไม่สมควรพกัอาศยั

ต่อไปได ้เพราะหากท าการซ่อมแซมเฉพาะรอยรา้วทีส่ามารถมองเหน็จากภายนอก และเกดิความเสีย่งที่

ฐานรากทีม่รีอยรา้วอาจหกัจนบา้นพกันัน้พงัทลายลงไดทุ้กเมื่อ88 ซึง่ความเสยีหายทีโ่ครงสรา้งปรากฏอยู่

ในรปูภาพที ่12, 13, 14, และ 15,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  88บทสมัภาษณ์ Ms. Yu Terashima, resident, Kumamoto City, (10 ธนัวาคม 2560). 
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รปูภำพท่ี 12 ควำมเสียหำยของพกัอำศยัในเขตเมืองคมุะโมะโตะ 

         
ภาพถ่ายโดยนักวจิยัเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2560  

 

รปูภำพท่ี 13 ควำมเสียหำยของพกัอำศยัในเขตเมืองคมุะโมะโตะ 

         
ภาพถ่ายโดยนักวจิยัเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2560  
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รปูภำพท่ี 14 ควำมเสียหำยของพกัอำศยัในเขตเมืองคมุะโมะโตะ 

        
ภาพถ่ายโดยนักวจิยัเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2560  

 

รูปภาพท่ี 15 สภาพผนังบ้านในเขตเมืองคุมะโมะโตะ ท่ีมีรอยร้าว แต่ฐานรากของตัวบ้านหักร้าว  

 
ภาพถ่ายโดยนักวจิยัเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2560  
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 จากรูปภาพที่ 12, 13, 14, และ 15, เป็นรูปถ่ายของห้องชุดในเขตเมอืงคุมะโมะโตะ ที่ได้รบั

ความเสยีหายจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวเมื่อวนัที ่14-16 เมษายน 2559 โดยความเสยีหายจากดา้นนอก

มเีพยีงแค่รอยแตกรา้ว แต่อาคารหอ้งชุดดงักล่าวมคีวามจ าเป็นตอ้งรือ้ถอนเนื่องจากโครงสรา้งของตวัตกึ

ทรุดและเอยีง จนผู้พกัอาศยัไม่สามารถพกัอาศยัต่อไปได้เนื่องจากตวัตกึไดค้วามเสยีหายในระดบัฐาน

ราก และมคีวามเสี่ยงที่ตวัตึกจะพงัทลายลงได้ทุกขณะ ดงันัน้การที่รฐับาลส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญเขา้ไปในพืน้ที่ประสบภยัเพื่อท าหน้าทีส่ ารวจและเป็นผูพ้จิารณาความเสยีหายตามเกณฑ์ที่

ได้ก าหนดเอาไว้ โดยการตดัสนิใจตามเกณฑ์ประเมนิของเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็มคีวามแตกต่างกนันัน้  

ส่งผลใหม้ผีูป้ระสบภยัจ านวนหนึ่งไม่ยอมรบัผลการประเมนิ และไดย้ื่นเอกสารรอ้งขอให้มกีารพจิารณา

ใหม่ โดยการพิจารณาในครัง้ที่สอง (Second Inspection) นี้  จะด าเนินการโดยผู้ เชี่ยวชาญซึ่ง

ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย สถาปนิกและวศิวกรเขา้ร่วมการพจิารณาดว้ย ซึง่การรอ้งขอให้

ด าเนินการส ารวจในครัง้ใหม่นี้อส่งผลให้การส ารวจและการพจิารณาความเสยีหายมคีวามล่าช้า ดงันัน้

รัฐบาลจึงยังไม่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับ

ผู้ประสบภยัได้จนกว่าการพจิารณาในครัง้ที่สองจะแล้วเสรจ็ ซึ่งนัน่หมายถงึการปฏบิตังิานของรฐับาล

ท้องถิ่นจะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนซึ่งก าลังรอการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัโดยเรว็นัน่เอง 

4.1.1 วงเงินให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรรือ้ถอนหรือก่อสร้ำงท่ีพกัอำศยัใหม่ 

 ด้านวงเงินให้ความช่วยเหลือด้านการรื้อถอนหรือก่อสร้างที่พกัอาศัยใหม่นัน้ เกณฑ์การ

พจิารณาวงเงนิใหค้วามช่วยเหลอืในการรือ้ถอนและการก่อสรา้งอาคาร (Removal and construction of 

building) ตลอดจนมาตรการความช่วยเหลอือื่นๆ มาจากงบประมาณหลกั 2 สว่นคอื  

    1. งบประมาณแผ่นดนิ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากรฐับาลกลาง ถอืเป็นงบประมาณหลกัในการให้

ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัโดยมกีารทยอยเบกิจ่ายตามภารกจิซึ่งแตกต่างกนัตามหน่วยงานให้ความ

ช่วยเหลอื ซึง่งบประมาณจะไดร้บัการพจิารณาโดยหน่วยงานตามภารกจินัน้ๆ ดว้ย  

    2. เงนิบรจิาคจากภาคสว่นต่างๆ ซึง่มาจากทัง้ภายในและนอกประเทศ  
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  ส าหรบัวงเงนิในการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหม่นัน้ มทีัง้การ

ให้ความช่วยเหลือแบบสร้างที่พกัอาศยัใหม่ การให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมส่วนที่พงัทลาย

เสยีหาย หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืในลกัษณะออกค่าเช่าทีพ่กัอาศยัใหก้บัผูป้ระสบภยั ดงัรายละเอยีดใน

ตารางที ่8 ดา้นล่างน้ี 

ตำรำงท่ี 8 วงเงินในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภยัเหตุแผ่นดินไหวเมืองคมุะโมะโตะ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น 

จ ำนวนผู้อำศยั สร้ำงใหม่ ซ่อมแซม เช่ำ 

ผูอ้าศยัมากกว่า 2 คน 

เสยีหายทัง้หลงั 3 ลา้นเยน 2.5 ลา้นเยน 1.5 ลา้นเยน 

เสยีหาย 50% 2.5 ลา้นเยน 1.5 ลา้นเยน 1 ลา้นเยน 

ผูอ้าศยัคนเดยีว 

เสยีหายทัง้หลงั 2.25 ลา้นเยน 1.5 ลา้นเยน 1.25 ลา้นเยน 

เสยีหาย 50% 1.875 ลา้นเยน 1.125 ลา้นเยน 0.75 ลา้นเยน 

 

ท่ีมำ: เอกสารวงเงนิการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยากรณีผูป้ระสบภยั ส านกังานเขตจงัหวดัคุมะโมะโตะ 

 จากตารางงบประมาณที่ต้องได้รบัจดัสรรจากรฐับาลกลางนัน้ ส านักงานเขตปกครองจงัหวดัคุ

มะโมะโตะจะยงัไม่ไดร้บัการสนับสนุนในทนัท ีเนื่องจากมขีัน้ตอนในการพจิารณาและจดัสรรงบประมาณ 

โดยงบประมาณจากส่วนกลาง ดงันัน้ส านักงานเขตปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ จงึต้องใช้งบประมาณ

จากทางจงัหวดัและเงนิบรจิาคจากหน่วยงานเอกชนภายนอกส ารองจ่ายในส่วนทีเ่ป็นเงนิสนับสนุนจาก

รฐับาลไปก่อน   
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4.1.2 ระเบียบกำรเงินและกำรจ่ำยงบประมำณ 

 ตามพระราชบญัญตัมิาตรการตอบโตภ้ยัพบิตัพิืน้ฐาน Disaster Countermeasures Basic Act 

ปี 1961 (พ.ศ. 2504) หมวดที่ 7 มาตรการทางการเงนิได้ก าหนดความรบัผดิชอบด้านการเงนิส าหรบั

การป้องกนัภยัพบิตั ิและรายละเอยีดอื่นๆ ไวด้งันี้  

 มาตรา 96 ไดก้ล่าวถงึ ความรบัผดิชอบของรฐับาลกลางในการใหเ้งนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการ

ฟ้ืนฟูบูรณะไวว้่า ค่าใชจ่้ายจ าเป็นในการฟ้ืนฟูบูรณะตลอดจนโครงการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภยัพบิตัินัน้ 

รฐับาลกลางอาจผูร้บัผดิชอบทัง้หมด หรอืเพยีงบางสว่นหรอืใหเ้ฉพาะเงนิช่วยเหลอืกไ็ด ้ 

 ขณะที่มาตรา 97 ได้กล่าวไว้ว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ภยัพบิตัิรุนแรง รฐับาลจะต้อง

ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดโดยใช้มาตรการฉุกเฉินและการฟ้ืนฟูบูรณะ ด้วยความรวดเร็วและ

เหมาะสม และในเวลาเดยีวกนัจะตอ้งด าเนินนโยบายเพือ่ประโยชน์ในการสรา้งความเป็นธรรมดา้นภาระ

ค่าใชจ่้ายในระดบัรฐับาลทอ้งถิน่ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเสยีหายและตอ้งมกีารฟ้ืนฟูบูรณะ  

 ส าหรบัมาตรา 99 นัน้ ไดร้ะบุรายละเอยีดโดยอา้งจากมาตรา 97 ถงึประเดน็ดา้นล่างน้ี 

 (1) มาตรฐานให้ความช่วยเหลือด้านทรพัย์สนิ (พเิศษ) และการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด    

ภยัพบิตัริุนแรง 

 (2) การสนับสนุนด้านการเงนิพเิศษโดยรฐับาลกลางต่อรฐับาลทอ้งถิน่ รวมถงึโครงการฟ้ืนฟู

บูรณะเมื่อเกดิภยัพบิตัทิีรุ่นแรงอื่นๆ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานทีเ่หมาะสม  

 (3) สิง่จงูใจพเิศษอื่นๆ ส าหรบัผูป้ระสบภยัพบิตัริุนแรง 

 ส าหรบัมาตรการทางการเงนิของรฐัเพื่อรบัมือกบัความเสยีหายจากภยัพบิตันิัน้ ไดร้ะบุไว้ใน

มาตรา 100 ว่า เพื่อใหส้ามารถรบัมอืกบัความเสยีหายจากภยัพบิตัไิดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรหิาร

การเงนิของประเทศและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รฐับาลจะต้องใชม้าตรการทางการเงนิทีจ่ าเป็น โดย

รฐับาลจะต้องใหค้วามส าคญัอย่างเต็มทีใ่นเรื่องการจดัสรรเงนิทุนส ารองและการด าเนินการเกี่ยวกบัการ

ขาดดุลของงบประมาณ   
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 ส าหรบักองทุนภยัพบิตัิของรฐับาลในระดบัท้องถิ่นนัน้ ได้ระบุไว้ในมาตรา 101 ว่า รฐับาล

ท้องถิ่นจะต้องจดัตัง้กองทุนภัยพิบตัิเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินภายใต้มาตรการตามนโยบายป้องกัน      

ภยัพบิตั ิส าหรบักรณีพเิศษในการออกหุน้กูน้ัน้ ไดก้ าหนดในมาตรา 102 ว่า  

 1. รฐับาลทอ้งถิน่อาจออกพนัธบตัรในประเทศเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนเฉพาะในปีทีเ่กดิภยัพบิตั ิ

ตามทีร่ะบุไวใ้นบทบญัญตัมิาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตักิารเงนิทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่109 ปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 

2491)) ซึง่ตอ้งมเีงือ่นไขดงันี้ 

      (1) ในกรณีที่ได้รับการลดหย่อนและยกเว้นตามฎีกา ซึ่งออกโดย Ministry of Local 

Autonomy ด้านภาษีท้องถิ่น ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมการขาดดุลของ

รายไดใ้นจ านวนเงนิทีเ่ทยีบเท่ากบัระดบัและขอบเขตของความเสยีหายของภยัพบิตันิัน้ๆ  

      (2) เป็นแหล่งเงนิทุนซึ่งครอบคลุมบญัชรีายจ่ายทัว่ไปของรฐับาลท้องถิน่ตามขอ้บญัญัติ

ของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกนัภยัพบิตั ิมาตรการฉุกเฉินในยามภยัพบิตั ิหรอืการฟ้ืนฟูบูรณะ

หลงัภยัพบิตั ิ 

 2. รฐับาลจะต้องให้การยอมรบัพนัธบตัรภายในประเทศซึ่งได้กล่าวไว้ในวรรคก่อนเพื่อเป็น

กองทุนโดยความพิทกัษ์ของส านักงานกองทุนทรัสต์หรือตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีพิเศษส าหรบัการ

ประกนัชวีติกบักจิการไปรษณียแ์ละเงนิรายปี (ซึง่เรยีกว่ากองทุนรวมรฐับาล) 

 3. เมื่อพนัธบตัรในประเทศซึ่งระบุไวใ้นวรรค 1 ไดร้บัการยอมรบัโดยกองทุนของรฐับาล อตัรา

ดอกเบี้ย วธิกีารไถ่ถอนและเรื่องที่จ าเป็นอื่นๆ จะต้องได้รบัการบญัญตั ิส าหรบัมาตรการตามโครงการ

ฟ้ืนฟูบูรณะที่รฐัไม่ได้รบัเงนิอุดหนุนนัน้ ได้ถูกบญัญัติไว้ในมาตราที่ 103 ว่า รฐับาลกลางและรฐับาล

ทอ้งถิน่อาจก าหนดมาตรการพเิศษเพือ่สนับสนุนทรพัยากรส าหรบัค่าใชจ่้ายในโครงการฟ้ืนฟูบูรณะ หาก

งบประมาณสนับสนุนโดยรฐับาลกลางต่อรฐับาลทอ้งถิน่นัน้มไีม่เพยีงพอต่อการด าเนินงานเพื่อการฟ้ืนฟู

บูรณะซึง่เกดิจากภยัพบิตัริุนแรง เนื่องจากจะก่อใหเ้กดิภาระแก่รฐับาลทอ้งถิน่มากจนเกนิไป 

 นอกจากนี้ ยงัไดม้ขีอ้บญัญตัเิกี่ยวกบัสนิเชื่อจากภยัพบิตั ิโดยมรีายละเอยีดในมาตรา 104 ว่า 

เมื่อเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตั ิวงเงนิกู้ยมืซึ่งเกีย่วขอ้งกบัรฐับาลหรอืวงเงนิกู้ยมือื่นๆ ภายใต้ขอ้ก าหนดของ



72 
 

กฎหมายให้ถือเป็นเงนิกู้ยมืพเิศษกรณีภยัพบิตั ิจะต้องมกีารขยายระยะเวลาให้ผู้ประสบภยัในการไถ่

ถอน หรือโอนเปลี่ยนเงินกู้เก่าไปเป็นเงินกู้ใหม่และให้ลดอัตราดอกเบี้ยและให้ใช้มาตรการอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์89 

  ในการพจิารณาให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัให้เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัและการจ่าย

ค่าชดเชยตามพระราชบญัญตัมิาตรการตอบโต้ภยัพบิตัพิืน้ฐาน Disaster Countermeasures Basic Act 

ปี 1961 (พ.ศ. 2504) มาตรา 97 ว่าด้วยเรื่องการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดโดยใช้มาตรการ

ฉุกเฉินและการฟ้ืนฟูบูรณะดว้ยความรวดเรว็และเหมาะสม  และมาตรา 99 ว่าดว้ยเรื่อง (1) มาตรฐานให้

ความช่วยเหลือด้านทรัพย์สิน (พิเศษ) และการให้ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติรุนแรง และ (2) การ

สนับสนุนด้านการเงนิพเิศษโดยรฐับาลกลางต่อรฐับาลท้องถิน่ รวมถงึโครงการฟ้ืนฟูบูรณะเมื่ อเกดิภยั

พิบัติที่รุนแรงอื่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่เหมาะสมนัน้ เป็นหน้าที่ตามความ

รบัผดิชอบของรฐับาลทอ้งถิน่ซึง่ตอ้งด าเนินงานภายใต้ค าแนะน าของรฐับาลกลาง ซึง่พจิารณาจากขอ้มูล

ความเสียหายที่ได้รบัการส ารวจแล้วโดยเจ้าหน้าที่ของรฐับาลท้องถิ่นจงัหวัดคุมะโมะโตะ โดยการ

พจิารณานัน้จะดูจากเอกสาร ตลอดจนขอ้มูลความเสยีหายซึ่งไดร้บัการรบัรองความเสยีหาย (damage 

certification surveys) และใบรบัรองความเสยีหายจากภยัพิบตั ิ(Disaster Affected Certificate) ซึ่งระบุ

ถงึระดบัความเสยีหายของทีพ่กัอาศยัหลงันัน้ๆ  

4.1.3 กระบวนกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือในเร่ืองของบ้ำนพกัชัว่ครำว 

ส าหรับการส ารวจเพื่อการรับรองความเสียหายและการออกใบรับรองความเสียหายนั ้น 

ผู้ประสบภยัซึ่งพกัอาศยัอยู่ในเขตเมอืงคุมะโมะโตะให้ยื่นค าขอต่อส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุ

มะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) เป็นผูด้ าเนินการส ารวจ ในขณะทีผู่ป้ระสบภยั

ซึ่งมทีีพ่กัอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลให้ยื่นค าขอต่อนายกเทศมนตรขีองเมอืงนัน้ๆ โดยนายกเทศมนตรจีกั

ต้องสัง่การให้มกีารส ารวจความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัทีพ่กัอาศยัหรอืความเสยีหายอื่น โดยไม่ชกัชา้ และ

 
  89 Disaster Countermeasures Basic Act. 1997. The Asian Disaster Reduction Center Japan. 

http://www.adrc.asia/documents/law/DisasterCountermeasuresBasicAct.pdf (accessed June 10, 2017). 
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ให้ออกใบรบัรองความเสยีหายที่ได้รบัผลกระทบจากภยัพบิตัติามพระราชบญัญตัพิื้นฐานเกี่ยวกบัการ

จดัการภัยพิบัติ มาตรา 90-2 เพื่อจกัได้ใช้ใบรบัรองความเสียหายนัน้มาประกอบการพิจารณาตาม

มาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากภยัพบิตัติ่างๆ90 โดยมขีัน้ตอนดงัภาพขา้งล่างนี้ 

รปูภำพท่ี 16 กระบวนกำรช่วยเหลือในเรื่องของบ้ำนพกัชัว่ครำว 

 

ท่ีมำ: White paper disaster management in Japan 2015. 2015. Cabinet Office Japan. http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/ 
saigaipanf_e.pdf (accessed March 10, 2017). 

 

 จากรปูภาพที ่16 สามารถสรุปไดว้่า เมื่อเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัขิึน้ ผูป้ระสบภยัจะตอ้งยื่นค ารอ้ง

ขอพจิารณาให้ความช่วยเหลอืต่อเทศบาล เมื่อเทศบาลได้รบัค าร้องแล้ว จะส่งเจ้าหน้าที่เขา้ไปส ารวจ

ความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น จากนัน้จงึจะออกใบรบัรองความเสยีหายจากภยัพบิตั ิ โดยระดบัความเสยีหาย

ของที่พกัอาศยัจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื เสยีหายทัง้หลงั (มากกว่า 50%) เสยีหายเกอืบทัง้หลงั 

(เสยีหาย 40% -50%) และเสยีหายเพยีงครึ่งหลงั (เสยีหาย 20% - 40%) โดยใบรบัรองความเสียหาย

จากภยัพบิตันิี้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิมาตรการตอบโต้ภยัพบิตัพิืน้ฐาน Disaster Countermeasures 

Basic Act ปี 1961 (พ.ศ. 2504) มาตราที่ 90 วรรค 2 ซึ่งถูกประกาศบงัคบัใช้ในการให้ความช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัจากภยัพบิตัติ่างๆ 

 
90 Disaster Countermeasures Basic Act. 1997. The Asian Disaster Reduction Center Japan. 

http://www.adrc.asia/documents/law/DisasterCountermeasuresBasicAct.pdf (accessed  June 10, 2017). 
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 ในกรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ มจี านวนผูป้ระสบภยัทีย่ื่นความประสงคใ์นการขอใบรับรอง

ความเสยีหายจากภัยพิบตัิจ านวน 208,983 ราย (ข้อมูลเมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2560) โดยทางรฐับาล

จังหวัดคุมะโมะโตได้ออกใบรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วเสร็จจ านวน 

201,399 ราย คดิเป็น 96.4% ของจ านวนที่ยื่นความประสงค์ทัง้หมด ซึ่งสามารถจ าแนกจ านวนผู้ยื่นค า

รอ้งไดด้งัตารางที ่ 9 ขา้งล่างนี้  

ตำรำงท่ี 9 จ ำนวนผู้ยื่นค ำร้องขอใบรบัรองควำมเสียหำยจำกภยัพิบติัและจ ำนวนเลขท่ีออก

ใบรบัรองแล้วในจงัหวดัคมุะโมะโตะ  

จ ำนวนผู้ยื่น 
ค ำร้อง 

จ ำนวนท่ีออก
ใบรบัรองแล้ว 

ท่ีพกัอำศยัท่ี
ได้รบัควำม
เสียหำย       
ทัง้หลงั 

ท่ีพกัอำศยัท่ี
ได้รบัควำม
เสียหำยเกือบ

ทัง้หลงั 

ท่ีพกัอำศยัท่ี
ได้รบัควำม
เสียหำย     
ครึ่งหลงั 

ท่ีพกัอำศยัท่ี
ได้รบัควำม
เสียหำย
บำงส่วน 

208,983 

 

201,399 

(96.4%) 

12,492 12,320 53,965 122,622 

(ขอ้มลูเมื่อ 31 มนีาคม 2017 จากรายงานความเสยีหายเนื่องจากแผ่นดนิไหวในเมอืงคุมะโมะโต ฉบบัที ่
231 
ท่ีมำ: White paper disaster management in Japan 2015. 2015. Cabinet Office Japan. http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/ 
saigaipanf_e.pdf (accessed March 10, 2017). 

 
 แมว้่าการเกดิแผ่นดนิไหวที่จงัหวดัคุมะโมะโตะในครัง้นี้จะส่งผลกระทบประชาชนทีอ่าศยัอยู่ใน

จงัหวดัคุมะโมะโตะเป็นจ านวนมาก และรฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะก็มิได้นิ่งนอนใจ  ในการ

ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ แต่เพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในจังหวัด              

คุมะโมะโตะจึงส่งผลให้รฐับาลท้องถิ่นซึ่งแม้ว่าจะมแีผนงานในการตัง้รบัตามหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

หากแต่ไม่มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานภายใต้สถานการณ์จรงิ จงึประสบปัญหาในการปฏบิตังิานให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั  ซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

1. การแจง้ข่าวสารใหค้วามช่วยเหลอืหรอืตดิต่อประสานงานแก่ประชาชน พบว่าในระยะแรกนัน้ 

ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผูป้ระสบภยั เนื่องจากมผีูป้ระสบภยัเป็นจ านวนหนึ่ง 
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ซึ่งไม่ทราบว่าการขอรบัความช่วยเหลอืจากทางการนัน้ จกัต้องได้รบัการประเมนิระดบัความเสียหาย

และต้องไดร้บัใบรบัรองความเสยีหายซึ่งออกโดยรฐับาลเท่านัน้ จงึจะสามารถขอรบัความช่วยเหลอืจาก

ทางรฐับาลได ้ดงันัน้เมื่อมภีาคเอกชน อาสาสมคัรและผู้มจีติอาสาได้เขา้มาใหค้วามช่วยเหลือในการรื้อ

ถอนโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย ผูป้ระสบภยัซึ่งไม่ทราบขอ้มูลเหล่านี้จงึตดัสนิใจรบัความช่วยเหลอื โดยเขา้ใจ

ว่าหลงัจากนี้รฐับาลก็จะให้ความช่วยเหลอืเยยีวยาตนด้วยเช่นกนั ผลคอืผู้ประสบภยัไม่สามารถขอรบั

ความช่วยเหลอืจากรฐับาลได้เนื่องจากรฐับาลไม่มหีลกัฐานในการพิจารณาให้ความช่วยเหลอื ซึ่งการ

ก าหนดเกณฑ์ดงักล่าวนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เนื่องจากมผีู้ประสบภยั

จ านวนหนึ่งไม่สามารถขอรบัความช่วยเหลอืได้เนื่องจากทีพ่กัอาศยัไดถู้กรือ้ถอนไปก่อนหน้าที่จะขอรบั

การประเมนิความเสยีหาย 

2. ในการยื่นค าร้องขอความช่วยเหลือต่อรฐับาลนัน้ ผู้ประสบภัยไม่ทราบว่าจกัต้องเตรียม

เอกสารเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณา อกีทัง้ผูป้ระสบภยับางส่วนไม่สามารถน าเอกสารทัง้หมดมายื่นเพือ่

ขอพิจารณาได้ เนื่องจากตัวบ้านได้รบัความเสียหายอย่างหนัก ข้าวของเสยีหายกระจดักระจายจน 

ผูป้ระสบภยัไม่สามารถคน้หาเอกสารได9้1  

3. การพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันัน้ ในระยะแรกส านกังานเขตการปกครองจงัหวดั

คุมะโมะโตะ ยงัไม่มเีกณฑ์และแบบฟอร์มในการกรอกรายละเอียดต่างๆ เพื่อน าไปพจิารณา ดงันัน้

ส านักงานเขตการปกครองจังหวัดคุมะโมะโตะจึงต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีๆ ไป  

ขณะเดียวกัน ในส่วนของแบบฟอร์มการร้องขอความช่วยเหลือนัน้ ภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่

จงัหวดัคุมะโมะโตะแลว้ ปัญหาน้ีไดถู้กน ามาพจิารณาแกไ้ข โดยจดัใหม้กีารจดัท าแบบฟอรม์กลางเพื่อให้

การพจิารณาในแต่ละหน่วยงานที่รบัผดิชอบสามารถด าเนินการไปในทศิทางเดียวกนัได้ ส่งผลให้การ

พจิารณามคีวามชดัเจน รวดเรว็และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระสบภยัไดม้ากยิง่ขึน้  

 
  91บทสมัภาษณ์ Mr. Shigenobu Ikebe, Yatsuhiro, Business Adviser, Chamber of Commerce 
and Industry, (11 ธนัวาคม 2560) 
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 นอกจากนี้ ตามพระราชบญัญตัติอบโต้ภยัพบิตัพิื้นฐาน (Disaster Countermeasures Basic 

Act 1997 (พ.ศ. 2540) มาตรา 104 ว่าดว้ยเรื่องสนิเชื่อจากภยัพบิตั ิซึง่ระบุว่าเมื่อเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตั ิ

วงเงนิกูย้มืซึง่เกีย่วขอ้งกบัรฐับาลหรอืวงเงนิกูย้มือื่นๆ ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ใหถ้อืเป็นเงนิกูย้มื

พเิศษกรณีภยัพบิตั ิโดยตอ้งใหก้ารขยายระยะเวลาไถ่ถอน หรอืการโอนเปลีย่นเงนิกูเ้ก่าไปเป็นเงนิกู้ใหม่

และใหม้กีารลดอตัราดอกเบี้ย หรอืใหใ้ชม้าตรการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์นัน้ 92 ส านักงานเขตการ

ปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะได้มมีาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัด้านการรื้อถอนและ

ก่อสรา้งอาคารใหก้บัผูป้ระสบภยัโดนผ่านสถาบนัการเงนิ ดงันี้ 

 มาตรการให้ความช่วยเหลือที่ 1 บริการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการจ านองแบบ

ยอ้นกลบั (Reverse Mortgage) โดยสถาบนัการเงนิ มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูป้ระสบภยัจากแผ่นดินไหว

ได้น าเงนินัน้ไปสร้างที่พกัอาศัย  ซื้อ หรอืซ่อมแซม ที่พกัอาศยัทัง้หมดหรอืบางส่วน ภายในจงัหวดั        

คุมะโมะโตะ ทัง้นี้สถาบนัการเงนิจะใหก้ารสนบัสนุนวงเงนิ และดอกเบีย้ในการช าระภายใตว้งเงนิทีไ่ด้รบั

อนุมตั ิ

 มาตรการใหค้วามช่วยเหลอืที ่2 บรกิารดา้นดอกเบี้ยในการสรา้งทีพ่กัอาศยัใหม่ในกรณีมกีาร

กู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อซื้อที่พกัอาศยัใหม่ภายในจงัหวดัคุมะโมะโตะ หรอื เพื่อซ่อมแซมที่พกั 

โดยอาจมกีารจ่ายดอกเบีย้ทัง้หมดหรอืบางสว่นของวงเงนิทีม่กีารกูย้มื 

 มาตรการให้ความช่วยเหลอืที่ 3 การเช่าที่พกัอาศยัแบบ Private Lease House โดยการให้

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นพร้อมกบัท าสญัญา กรณีผู้ประสบภยัมคีวามประสงค์ที่จะเขา้พกัอาศัย 

(จ านวนเงนิต่อยอดการสนบัสนุนคอื 200,000 เยน) 

 
  92 Disaster Countermeasures Basic Act. 1997. The Asian Disaster Reduction Center Japan. 
http://www.adrc.asia/documents/law/DisasterCountermeasuresBasicAct.pdf (accessed June 10, 2017). 
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 มาตรการใหค้วามช่วยเหลอืที ่4 ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ย โดยการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการขน

ย้ายสิง่ของต่างๆ ไปยงัที่พกัอาศยัทัง้แบบบ้านเช่าแบบส่วนตวั (Private Lease House) หรอื บ้านพกั

การเคหะ (Public Housing) (จ านวนเงนิต่อยอดการสนบัสนุนคอื 100,000 เยน)93 

 นอกจากนี้ยงัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืในรูปแบบประเภทเงนิกู้ ซึ่งผูป้ระสบภยัทีม่คีวามประสงคจ์ะ

ขอรบัความช่วยเหลือจกัต้องมีใบรบัรองความเสียหายว่าที่พกัอาศยัของตนได้รบัความเสียหายจรงิ 

จากนัน้จงึจะยื่นเอกสารเพือ่ใหร้ฐับาลพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืในขัน้ต่อไป  

 ส าหรบัความเสยีหายนัน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี้  

1. ครวัเรอืนทีท่ีพ่กัอาศยัไดร้บัความเสยีหายหมดทัง้หลงั (กรณีนี้มคีวามจ าเป็นต้องรือ้ถอนและ

สรา้งทีอ่ยู่อาศยัใหม่)  

2. ครวัเรอืนทีท่ีพ่กัอาศยัไดร้บัความเสยีหายมากกว่า 50% (จ าเป็นต้องมกีารรือ้ถอนและสรา้งที่

อยู่อาศยัใหม่)  

3. ครวัเรอืนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากทางการว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งซ่อมแซม หรอืฟ้ืนฟูบูรณะที่

พกัอาศยัในระยะยาว94  

ส าหรบัมาตรการในการให้ความช่วยเหลอืในรูปแบบของการจ านองแบบย้อนกลบั (Reverse 

Mortgage) เพือ่การสรา้งทีพ่กัอาศยัใหม่จากสถาบนัการเงนิ โดยจดัไวเ้พือ่ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสนิเชื่อ

จ านองแบบย้อนกลบัจากสถาบนัการเงนิให้กบัผู้ประสบภยัจากแผ่นดินไหวในเมอืงคุมาโมโตะในการ

ก่อสร้างที่พกัอาศยัใหม่ หรอืจ าเป็นต้องซ่อมแซมที่พักอาศยัซึ่งได้รบัความเสยีหายและอาจก่อให้เกิด

อนัตรายต่อชวีติของผู้อาศยั โดยการสนับสนุนนี้ มทีัง้แบบการช าระดอกเบี้ยทัง้หมดหรอืบางส่วนของ

จ านวนวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัใิห้จ านอง  ทัง้นี้ต้องผ่านเงื่อนไขครบทุกขอ้ในขอ้ย่อยขอ้ที่ 1 และพร้อมกบั

การบงัคบัใชใ้นขอ้ 2 ดงันี้ 

 
  93 About "rebuilding of house" assistance measures. 2016. Kumamoto prefectural government office. 
http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/kiji_21241.html  (accessed April 12, 2018).  
  94 About reverse mortgage interest promotion services: Rebuilding of house assistance measures. 2016. 
Kumamoto prefectural government office. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/ kiji_21374.html  (accessed March 
10, 2018). 
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 (1) เงือ่นไขตอ้งสอดคลอ้งครบตามขอ้ย่อย ก,ข,ค และ ง และใหม้ผีลบงัคบัใชใ้นขอ้ 2  

  (ก) บุคคลทีไ่ดร้บัการพจิารณาใหเ้ขา้พกัในทีพ่กัอาศยัชัว่คราว (ประเภทการก่อสร้างที่

พกัอาศยัชัว่คราวแบบปกติ หรอืการก่อสร้างที่พกัอาศยัชัว่คราวประเภทเงนิกู้-หนี้นอกระบบ (Loan-

Sharking Type Temporary Housing) 

  (ข) บุคคลที่ได้รบัใบรบัรองความเสยีหายของที่พกัอาศยัทัง้แบบเสยีหายทัง้หลงั และ

แบบเสยีหายบางสว่น (ค่อนขา้งมาก) 

  (ค) ผูท้ีไ่ดร้บัใบรบัรองความเสยีหายของทีพ่กัอาศยับางสว่นและตอ้งมกีารรือ้ถอน  

  (จ) ผู้ที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผู้ประสบภยัจากภัยพบิตัใิห้เป็น

พกัพงิระยะยาว (Long-Term Refuge Household) 

 (2) เงนิสนิเชื่อจ านองแบบยอ้นซึง่กู้จากสถาบนัการเงนิเพือ่ท าการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม หรอืสรา้งที่

พกัอาศยั  

 ในการให้การสนับสนุนเงนิสินเชื่อนัน้  สถาบนัการเงนิจะคูณจ านวนเงินสินเชื่อ และอตัรา

ดอกเบี้ยพร้อมกบัเงนิสนับสนุนภายใต้ระเบยีบขัน้พื้นฐานตามกลไกการสนับสนุนทางการเงนิ "สนิเชื่อ

บ้านเพื่ อการ ฟ้ืนฟู  (Disaster Revival Home Loans) ลงในสัญญากู้ยืม เงินในระยะเวลา 20 ปี  

ตัวอย่างเช่นหากมีการกู้ยืมเงินสินเชื่อมากกว่า 18,500,000 เยน จะได้รับการค านวณเงินสนับสนุน

จ านวน 8,500,000 เยน ซึ่งหลังจากที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้ว ได้มีประกาศออกมาเพื่อให้กับ

ผูป้ระสบภยัไดร้บัทราบถงึช่วงเวลาในการยื่นสมคัรดงันี้  

 1. ผูท้ีส่รา้งบา้นใหม่ยื่นไดจ้นถงึวนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และต้องเขา้พกัในทีพ่กัอาศยัซึ่ง

แลว้เสรจ็ไม่เกนิวนัที ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 

 2. ผูท้ีส่รา้งทีพ่กัอาศยัใหม่หลงัจากวนัที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และต้องเขา้พกัในทีพ่กัอาศยั

ซึ่งได้ค านวณไว้ว่าจกัมกีารสร้างที่พกัอาศยั และจะสามารถย้ายเข้าไปพกัอาศยั (ระยะเวลา 6 เดือน

หลงัจากมกีารก่อสรา้ง) หรอืภายในวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 

ส าหรบัการยื่นสมคัรเพือ่รบัการพจิารณานัน้ ตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปนี้  
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(1) แบบฟอรม์ใบสมคัรทีก่รอกขอ้มลูครบถว้น  

(2) ส าเนาใบรบัรองความเสยีหาย (Affliction Certificate) ซึง่นายกเทศมนตรเีป็น   

     ผูด้ าเนินการออกให ้

(3) เอกสารทีใ่ชแ้สดงตนเอง  

(4) ส าเนาตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

(5) ส าเนาการช าระเงนิตามสญัญาจ านอง 

(6) ส าเนารายละเอยีดและตารางในการคนืเงนิ  

 นอกจากนี้ส าหรบัผู้ได้รบัความเสยีหายซึ่งมทีี่พกัอาศยัได้รบัความเสยีหายเพยีงบางส่วนจกั

ตอ้งยื่นส าเนาเอกสารซึง่ยนืยนัการรือ้ถอนทีพ่กัอาศยัซึง่ไดร้บัความเสยีหายดว้ย95  

 นอกเหนือจากมาตรการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัด้านการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารใหก้บั

ผูป้ระสบภยัโดนผ่านสถาบนัการเงนิแลว้ รฐับาลทอ้งถิน่ยงัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืในการพจิารณาให้ขยาย

เวลาในการเขา้พกัอาศยัแก่ผูป้ระสบภยั เนื่องจากโดยปกตแิลว้ กฎหมายก าหนดใหผู้ป้ระสบภยัสามารถ

พกัอาศยัอยู่ในบ้านพกัชัว่คราวได้ไม่เกิน 2 ปีเท่านัน้ แต่เนื่องจากยงัมผีู้ประสบภยัจ านวนมากที่ยงัไม่

สามารถยา้ยออกจากทีพ่กัชัว่คราวได ้รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะจงึมมีาตรการในการพจิารณาให้

ผู้ประสบภยัสามารถพกัอาศยัเป็นเวลาอีก 1 ปี โดยผู้ประสบภยัสามารถยื่นความประสงค์เพื่อขอพกั

อาศยัอยู่ในบ้านพกัชัว่คราวแก่รฐับาลท้องถิน่เพื่อพจิารณาเป็นกรณีไป ซึ่งจะอธบิายต่อไปในขอ้ 4.2.2 

ระยะเวลา  

4.2 คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง (Quality of Dwelling Reconstruction) 

 หลงัจากเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัแิลว้ เป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ที่รฐับาลทอ้งถิน่ ซึ่งกค็อืส านักงาน

เขตจงัหวดัคุมะโมะโตะจกัต้องเตรยีมการและจดัสร้างที่พกัชัว่คราวในทนัที โดยหลงัจากนัน้ จกัต้อง

เคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภยัไปพกัอาศยัในทีพ่กัชัว่คราว เพื่อรอยา้ยไปเขา้พกัอาศยัในทีพ่กัอาศัยถาวรต่อไป 

 
  95 About reverse mortgage interest promotion services: Rebuilding of house assistance measures. 2016. 
Kumamoto prefectural government office. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/ kiji_21374.html  (accessed March 
10, 2018). 
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ดงันัน้ที่พกัอาศยัจึงต้องสร้างให้ได้มาตรฐานและมคีุณภาพเพื่อที่ผู้ประสบภยัจกัได้พกัอาศยัได้อย่าง

สะดวกสบาย  

4.2.1 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรก่อสร้ำงอำคำร  

 ด้านคุณภาพของที่พกัอาศยัที่จะท าการก่อสร้าง (Quality of Dwelling Reconstruction) นัน้ 

ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะได้ให้ความส าคญัในการสร้างที่พกัอาศยัโดยใช้ไม้เป็น

ส่วนประกอบ เพื่อใหผู้ป้ระสบภยัไดเ้กดิความรูส้กึเสมอืนว่าไดพ้กัอาศยัอยู่ในบา้นจรงิๆ ผูป้ระสบภยัจกั

ได้ไม่เกิดความตึงเครยีดมากนัก นอกจากนี้การสร้างที่พกัอาศยัโดยมไีม้เป็นส่วนประกอบจะช่วยให้

อุณหภูมภิายในตวับ้านไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากวสัดุก่อสร้างที่เป็นไม้จะไม่ดูดความร้อนมากเท่าวสัดุ

ก่อสร้างอื่นๆ อีกทัง้การสร้างบ้านพกัชัว่คราวที่ท าจากไม้ยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Environmental 

Friendly) อกีดว้ย  

 ส าหรบัวสัดุก่อสรา้งสว่นใหญ่ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งบา้นพกัชัว่คราวในจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้เป็น

วสัดุซึ่งสามารถหาได้ง่ายในทอ้งถิน่ เพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิใหเ้มอืงคุมะโมะโตะให้มเีงนิไหลเวยีน  

เช่นการน าไมท้ีผ่ลติเองในจงัหวดัคุมะโมะโตะมาใชส้ าหรบัตกแต่งภายในหอ้งพกัสไตล์ญี่ปุ่ น หรอืการใช้

เสื่อทาทามิที่ท าจากหญ้าซึ่งผลิตจากเมืองยาชิโระYashiro) ในจังหวัดคุมะโมะโตะมาใช้ปูพื้น 96 

นอกจากนี้ ในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยนัน้ รฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะยงัได้ค านึงถึง

ประโยชน์ใชส้อย ซึง่ตอ้งสามารถใชง้านไดจ้รงิ สามารถก่อสรา้งไดอ้ย่างรวดเรว็ และตอ้งเป็นวสัดุทีไ่ม่ขึน้

ราไดง้า่ย เมื่อเกดิความชืน้97  

             ด้านขนาดของที่พกัอาศยั แม้ว่าจะมขีนาดเล็กและค่อนขา้งแคบเมื่อเทยีบกบัที่พกัอาศยัเดมิ

ของผู้ประสบภยัซึ่งได้เคยพกัอาศยัอยู่ก่อนหน้าเหตุการณ์ภยัพบิตั ิแต่ก็ไม่ได้มขีนาดเล็กมากจนสร้าง

 
  96 Construction of Kumamoto quake victim housing begins. 2016. Standard Examiner. 
http://www.standard.net/World/2016/05/17/Construction-of-Kumamoto-quake-victim-housing-begins (accessed  May 17, 2016). 
  97บทสมัภาษณ์ 1. Mr. Osamu Matsushita, architect, office in Kumamoto city/the representative of Matsushita 
Lifestyle Laboratory, a committee member of peoples association for rehabilitation from hometown 2. Ms. Misako Mochida, 
architect, office in Kumamoto city/the representative of Matsushita Lifestyle Laboratory, a committee member of peoples 
association for rehabilitation from hometown, (12 ธนัวาคม 2560). 
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ความอดึอดัจนไม่สามารถพกัอาศยัอยู่ได ้เพราะอย่างไรเสยีทีพ่กัอาศยัชัว่คราวกย็งัอ านวยความสะดวก

ด้านต่างๆ  ในระดบัพื้นฐาน อีกทัง้ยงัมีการจดัสรรพื้นที่ไว้เป็นสดัส่วนให้แก่ผู้ประสบภัย กล่าวคือมี

ห้องนอน ห้องน ้า พื้นที่ท าครวั และพื้นที่พกัผ่อน ซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการก่อสร้างอาคาร

บ้านพกัชัว่คราวผู้ประสบภยัของจงัหวดัคุมะโมะโตะนี้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

เนื่องจากสามารถสรา้งความเชื่อมัน่และสรา้งความพงึพอใจในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยัได ้  

4.2.2 ระยะเวลำ  

 หลงัจากมกีารอพยพผู้ประสบภยัไปยงัศูนย์อพยพ (Evacuation Center) เมื่อวนัที่ 14 เมษายน 

2559 แล้ว ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ ได้ด าเนินการเรื่องการจดัสร้างที่พกัอาศัย

ชัว่คราว โดยเริม่ก่อสร้างในเดอืนมถิุนายน 2559 โดยมบีางส่วนแล้วเสร็จในเดอืนตุลาคม 2559 จงึได้

อนุญาตให้ผู้ประสบภยัทยอยเขา้พกัอาศยัในบ้านพกัชัว่คราว จนกระทัง่บ้านพกัชัว่คราวทัง้หมดสร้าง

เสรจ็ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะจงึไดป้ระกาศปิดศูนย์อพยพในวนัที่ 

18 พฤศจกิายน 2559 ส าหรบัทีพ่กัอาศยัชัว่คราวของผูป้ระสบภยันัน้มจี านวนทัง้สิน้ 20,209 หลงั98   

แม้ว่ารฐับาลท้องถิน่จะมแีผนในการสร้างที่พกัชัว่คราวให้แก่ผู้ประสบภยัเพื่อให้ได้พกัพงิก่อน

ย้ายไปยังที่พักอาศัยถาวรต่อไปนัน้ ในทางปฏิบัติกลับไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วนัก 

เนื่องจากรฐับาลจ าเป็นต้องสร้างบ้านพกัชัว่คราวเป็นจ านวนมากเพื่อให้มจี านวนเพยีงพอที่ จะรองรบั

ผูป้ระสบภยัซึ่งจะต้องยา้ยไปพกัอาศยัยงับ้านพกัชัว่คราว บรษิทัก่อสรา้งซึ่งเป็นบรษิทัทอ้งถิน่ในจงัหวดั

คุมะโมะโตะมจี านวนไม่เพยีงพอ และส่วนใหญ่เป็นเพยีงแค่บรษิทัก่อสร้างขนาดเลก็ มศีกัยภาพในการ

ก่อสรา้งทีจ่ ากดั จงึไม่สามารถสรา้งบา้นพกัชัว่คราวจ านวนหลายพนัหลงัไดภ้ายในเวลาอนัรวดเรว็ 

ดงันัน้รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะจงึต้องใชบ้รกิารบรษิทัก่อสรา้งขนาดใหญ่ ซึง่เป็นบรษิทั

จากจงัหวดัอื่นเขา้มาช่วยดแูลไปพร้อมๆ กนั จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัรฐับาล

 
98บทสัมภาษณ์ 1. Mr. Masahisa Kita, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/the division of 

measures for dwelling 2. Mr. Ogata Masakazu, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/the division of measures for 

dwelling และ 3. Mr. Kazuhiro Tokita, Prefecture officer, near the Kumamoto Prefecture Office/the division of supporting 

enterprises rehabilitation, (13 ธนัวาคม 2559). 
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ทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไดพ้ยายามแก้ไขปัญหาเพื่อใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนอ านวยความสะดวก

และตอบสนองความตอ้งการแก่ผูป้ระสบภยั 

ส าหรบัปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพกัอาศัยในบ้านพกัชัว่คราวนัน้ แม้ว่ากฎหมายจะมี

ข้อก าหนดอนุญาตให้ผู้ประสบภัยสามารถพกัอาศยัในบ้านพกัชัว่คราวได้ภายในระยะเวลา 2 ปี แต่

ในทางปฏิบัติแล้วยงัมีผู้ประสบภัยจ านวนหนึ่งไม่สามารถย้ายออกจากบ้านพกัชัว่คราวเพื่อย้ายไป

บา้นพกัถาวรได ้ดว้ยขอ้จ ากดับางประการ คอื 

1. ทีพ่กัทีก่ าลงัสรา้งบา้นใหม่นัน้ยงัไม่แลว้เสรจ็ หรอื  

2. ผูป้ระสบภยัไม่มเีงนิมากพอทีจ่ะซื้อหรอืสรา้งทีพ่กัใหม่เพื่อใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัถาวรได้ เป็นผล

ใหผู้ป้ระสบภยัเหล่านัน้มคีวามจ าเป็นตอ้งยื่นความประสงคเ์พือ่อาศยัอยู่ในบา้นพกัชัว่คราวต่อไปจนกว่า

ที่พกัอาศยัที่สร้างใหม่จกัแล้วเสร็จ ซึ่งในทางปฏิบตัินัน้ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากประเทศญี่ปุ่ นมี

กฎหมายบังคบัในเรื่องของระยะห่างของตวับ้านพกัอาศัย ดงันั ้นเมื่อบ้านพกัชัว่คราวที่สร้างขึ้นเป็น

ห้องพกัที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ซึ่งใช้ผนังร่วมกันและไม่มีระยะห่างตามที่กฎหมายก าหนด ดงันัน้

รฐับาลทอ้งถิน่คุมะโมะโตะจงึไม่สามารถอนุญาตใหผู้ป้ระสบภยัอยู่ต่อเป็นการถาวรได้99 

 

 

 

 

 

 

 

 
  99บทสมัภาษณ์  Mr. Masahisa Kita, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/the division of measures 

for dwelling, (13 ธนัวาคม 2559). 
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รปูภำพท่ี 17 ท่ีพกัชัว่ครำวผู้ประสบภยัภำยในบริเวณ Minamiaso Village 

 
ภาพถ่ายโดยนักวจิยัเมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2560 

 

รูปภาพท่ี 18 ท่ีพกัช่ัวคราวผู้ประสบภัยภายในบริเวณ Minamiaso Village 

 
ภาพถ่ายโดยนักวจิยัเมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2560 
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 รปูภาพที ่17 และ 18 แสดงใหเ้หน็ถงึความแออดัของตวับา้นพกัชัว่คราว ซึง่กฎหมายประเทศ

ญี่ปุ่ นไดม้ขีอ้บงัคบัในเรื่องของระยะห่างของตวับา้นพกัอาศยั ดงันัน้การทีบ่า้นพกัชัว่คราวถูกสรา้งขึน้มา

ชิดกันมาก หรือบางศูนย์บ้านพักชัว่คราวใช้ผนังบ้านร่วมกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด         

จงึสง่ผลใหร้ฐับาลทอ้งถิน่คุมะโมะโตะไม่สามารถอนุญาตใหผู้ป้ระสบภยัอาศยัอยู่ต่อเป็นการถาวรได้ 

จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะจึงได้พิจารณาขยายเวลาให้กับ

ผูป้ระสบภยัทีย่งัไม่สามารถยา้ยออกจากทีพ่กัอาศยัชัว่คราวไปยงัทีพ่กัอาศยัถาวรไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี 

เพื่อให้ผู้ประสบภยัได้มเีวลาในการวางแผนการย้ายไปยงัที่พกัถาวรต่อไป โดยเมื่อวนัที่13 ธนัวาคม 

2559 มตีวัเลขผู้ประสบภยัที่มคีวามจ าเป็นยื่นความประสงค์ขอพกัอยู่ในที่พกัชัว่คราวต่อไป ประมาณ 

43,000 คน100 ซึ่งจังหวัดคุมะโมะโตะจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งการพิจารณาขยายเวลาให้กับ

ผูป้ระสบภยัทีย่งัไม่สามารถยา้ยออกจากทีพ่กัอาศยัชัว่คราวไปยงัทีพ่กัอาศยัถาวรไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี 

ของรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้เป็นการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ซึง่ตอ้งการรบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลนัน่เอง 

4.2.3 ความพงึพอใจของผู้อยู่อาศัยซ่ึงเป็นผู้ประสบภัย 

 ดา้นความพงึพอใจของผูป้ระสบภยัทีม่ตี่อทีพ่กัอาศยัชัว่คราวนัน้ พบว่าอยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถ

ยอมรบัได ้กล่าวคอื ทีพ่กัอาศยัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ผูป้ระสบภยัสามารถพกัอาศยัอยู่ได ้แมว้่าจะไม่ได้

สะดวกสบายเฉกเช่นบ้านของตนเอง ซึ่งผูป้ระสบภยัเองก็ทราบถงึเงื่อนไขว่าเป็นความจ าเป็นที่รฐับาล

สามารถใหค้วามช่วยเหลอืภายใต้สถานการณ์เฉพาะ ผูป้ระสบภยัจะไดร้บัความสะดวกสบายเหมอืนกบั

บา้นพกัของตนเองนัน้ไม่ได1้01 ซึง่ผูป้ระสบภยักต็อ้งรบัสภาพโดยปรยิาย 

 อนึ่ง ตามขอ้ก าหนดด้านขนาดของทีพ่กัอาศยัของบ้านพกัชัว่คราวนัน้ จะมขีนาดแตกต่างกนั 

เพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัขนาดของครอบครวัผูป้ระสบภยันัน้ๆ กล่าวคอื   

 
  100 บทสมัภาษณ์ 1. Mr. Masahisa Kita, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/the division of 
measures for dwelling 2. Mr. Ogata Masakazu, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/the division of measures for 
dwelling และ 3. Mr. Kazuhiro Tokita, Prefecture officer, near the Kumamoto Prefecture Office/the division of supporting 
enterprises rehabilitation, (13 ธนัวาคม 2559). 
  101บทสมัภาษณ์ผูป้ระสบภยัผูไ้ม่ประสงคซ์ึง่พกัอาศยัอยู่ในทีพ่กัชัว่คราวทีห่มูบ่า้น Minamiaso, (11 ธนัวาคม 2560). 
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 บา้นพกัชัว่คราวขนาด 18 ตารางเมตร จดัไวส้ าหรบัผูป้ระสบภยัจ านวน 2 คน  

 บา้นพกัชัว่คราวขนาด 28 ตารางเมตร จดัไวส้ าหรบัผูป้ระสบภยัจ านวน 3 คน 

 บา้นพกัชัว่คราวขนาด 36 ตารางเมตร จดัไวส้ าหรบัผูป้ระสบภยัจ านวน 4 คน102  

หรอืในทีพ่กัซึ่งเป็นยนูิตขนาดใหญ่ จะมพีืน้ทีข่นาดประมาณ 40 ตารางเมตร ซึง่ภายในประกอบไปดว้ย

หอ้งต่างๆ เพือ่เอาไวใ้ชป้ระโยชน์พืน้ฐานไดแ้ก่ หอ้งนอน หอ้งน ้าและหอ้งครวั รวมทัง้ทีจ่อดรถ ทางเดนิ

และพืน้ทีอ่ื่นๆ103 ดงัปรากฏในรปูภาพที ่19 ดา้นล่างนี้ 

รปูภำพท่ี 19 สภำพภำยในท่ีพกัชัว่ครำวของผู้ประสบภยั 

 
ที่มา: สภาพภายในทีพ่กัชัว่คราวของผูป้ระสบภยั. ม.ป.ป. Japan Bosai Platform. https://www.bosai-jp.org/en/solution/detail/61/search 
(access June 10, 2017). 
 

 
  102 บทสมัภาษณ์ 1. Mr. Osamu Matsushita, architect, office in Kumamoto city/the representative of 
Matsushita Lifestyle Laboratory, a committee member of peoples association for rehabilitation from hometown 2. Ms. Misako 
Mochida, architect,  office in Kumamoto city the representative of Matsushita Lifestyle Laboratory, a committee member of 
peoples association for rehabilitation from hometown, (12 ธนัวาคม 2560). 
  103 Construction of Kumamoto quake victim housing begins. 2016. Standard Examiner. 
http://www.standard.net/World/2016/05/17/Construction-of-Kumamoto-quake-victim-housing-begins (accessed  May 17, 2016). 
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 การด าเนินงานของรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะในการก่อสรา้งบา้นพกัชัว่คราวนี้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถสร้างความพงึพอให้กบัผู้ประสบภยัได้

สูงสุด แต่ก็ไม่ได้ท าให้ผู้ประสบภัยรู้สกึขดัเคอืงหรอืไม่พอใจ เนื่ องจากบ้านพกัชัว่คราวถูกสร้างตาม

มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ 

4.3 ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว (Temporary Dwelling and Shelters) 

4.3.1 กำรเตรียมกำรและจดัสร้ำงในทนัทีหลงัจำกเกิดภยัพิบติั 

 รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไดเ้ตรยีมการและด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืในการก่อสรา้ง

ทีพ่กัชัว่คราว104 หลงัจากเกดิภยัพบิตัโิดยไม่รอชา้ โดยทีพ่กัอาศยัชัว่คราวไดส้ร้างเสรจ็ในเดอืนตุลาคม 

2559105 ซึ่งใชเ้วลาในการก่อสรา้งประมาณ 6 เดอืน106 จากนัน้จงึไดม้กีารอพยพผูป้ระสบภยัเขา้พกัในที่

พกัอาศยัชัว่คราว จ านวนทัง้สิน้ 20,209 หลงั ซึ่งสามารถรองรบัผูป้ระสบภยัจ านวนทัง้สิน้ 183,882 คน 

โดยที่พกัอาศยัชัว่คราวส่วนใหญ่ตัง้อยู่ทัง้ในบรเิวณตวัเมอืงและนอกเมอืงของจงัหวดัคุมะโมะโตะ 107       

ดงัรปูภาพที ่20, 21 และ 22 ขา้งล่างนี้ 

 

 
  104 บา้นชัว่คราวแบบธรรมดานัน้ รฐับาลไดเ้ตรยีมการสรา้งเพื่อรองรบัผูป้ระสบภยัเอาไวท้ัง้สิน้ 4,303 หลงั จาก
เหตุการณ์แผ่นดนิไหวในจงัหวดัคุมะโมะโตะครัง้นี้มผีู้ประสบภยัทัง้สิน้จ านวน 42,988 คน หรอื 18,506 ครอบครวั ซึง่ในปัจจุบนั (ขอ้มลูเมื่อ
วนัที ่12 ธนัวาคม 2560) มผีูป้ระสบภยัอกีจ านวน 9,835 ซึง่ยงัอาศยัอยู่ในบา้นพกัชัว่คราวจ านวนทัง้สิน้ 3,845 หลงั ในส่วนของทีพ่กั
ชัว่คราวแบบเป็นหอ้งชุดหรอือะพารต์เมนต์นัน้ มผีูป้ระสบภยัจ านวนทัง้สิน้ 31,051 คน โดยอาศยัอยู่ในอะพารต์เมนต์ จ านวน 12,362 
ครอบครวั (หอ้ง) นอกจากนี้ยงัมทีีพ่กัของรฐับาล ซึง่มผีูป้ระสบภยัพกัอยู่จ านวนทัง้สิน้ 1,555 คน หรอื 723 ครอบครวั ในกรณีการเขา้พกั
นัน้ มกีารแบ่งออกเป็นภายในจงัหวดัคุมะโมะโตะ (เขตเมอืง) และนอกจงัหวดั (นอกเมอืง) เนื่องจากไม่มทีีพ่กัชัว่คราวในจงัหวดั ฉะนัน้
ผูป้ระสบภยัทีพ่กัอาศยัอยู่นอกจงัหวดักต็อ้งเขา้พกัในพกัชัว่คราวแบบเป็นหอ้งชุดหรอือะพารต์เมนต์  หรอืทีพ่กัอาศยัของรฐับาล ขอ้มลู
สมัภาษณ์ 1. Mr. Masahisa Kita, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/the division of measures for dwelling 2. Mr. 
Ogata Masakazu, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/the division of measures for dwelling และ 3. Mr. Kazuhiro 
Tokita, Prefecture officer, near the Kumamoto Prefecture Office/the division of supporting enterprises rehabilitation, (13 ธนัวาคม 
2559). 

105 Final Report on Kumamoto Earthquakes Response. 2016.  Church World Service (CWS). 
https://www.cwsjapan. org/ wp-content/uploads/2017/09/Narrative-Report_Kumamoto.pdf (accessed June 10, 2017). 
  106 จ านวนทีพ่กัชัว่คราวมทีัง้สิน้ 20,209 ยนูิต ซึง่กระจายอยู่ทัง้ในเขตและนอกเขตจงัหวดัคุมะโมะโตะ ในจ านวน
ดงักล่าว เป็นทีพ่กัชื่อคราวทีส่รา้งขึน้ใหม่จ านวน 4,157 ยนูิต ทีพ่กัชัว่คราวทีม่กีารจ่ายค่าเช่าจ านวน 14,895 ยนูิต และ บา้นการเคหะ
จ านวน 1,157 ยนูิต, APAN PLATFORM Aid to Victims of the Kumamoto Earthquakes (Emergency Response to Earthquake in 
Kumamoto) FY 2016 Report. 2016. Japan Platform. http://www.japanplatform.org /programs/pdf/JPF_kyushu-disaster2016_ 
report_en.pdf (accessed July 20, 2017). 
  107เรื่องเดยีวกนั. 
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  รปูภำพท่ี 20 บ้ำนพกัชัว่ครำวในเขตเมือง Mashiki ภำยในจงัหวดัคมุะโมะโตะ 

 
ท่ีมำ: Quake-hit town in Kumamoto opens first batch of temp housing units. 2016. https://www.japantimes.co.jp/news 
/2016/06/14/national/temporary-housing-units-opening-mashikis-quake-displaced-residents/#.WtbkZTO-mM8 (accessed January 
18, 2018). 

 

รปูภำพท่ี 21 บ้ำนพกัชัว่ครำวในเขตเมือง Shirahata, Kousa-machi ภำยในจงัหวดัคมุะโมะโตะ 

 
 

ท่ีมำ: House (meeting place) of all of Shirahata, Kosa-machi. 2016. http://www.pref.kumamoto.jp. e.qp.hp.transer.com/kiji_17399 
.html (accessed February 19, 2016). 
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รปูภำพท่ี 22 ท่ีพกัชัว่ครำวผู้ประสบภยัภำยในบริเวณ Techno Temporary Housing,  

Mashiki Town ภำยในจงัหวดัคมุะโมะโตะ      

 

ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 256 

  รปูภาพที ่20, 21 และ 22 นัน้ ในจ านวนทีพ่กัอาศยัชัว่คราวทัง้หมดนัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทคอื 

1. ทีพ่กัชัว่คราวทีส่รา้งขึน้ใหม่ จ านวนทัง้สิน้ 4,157 หลงั/หอ้ง 

2. ทีพ่กัชัว่คราวทีเ่ช่าโดยรฐับาล จ านวนทัง้สิน้ 14,895 หลงั/หอ้ง  

3. ทีพ่กัสาธารณะ (Public Housing) จ านวนทัง้สิน้ 1,157 หลงั/หอ้ง108 

อย่างไรก็ตาม รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะได้ประสบปัญหาในการหาที่ดินเพื่อใช้ในการ

ก่อสรา้ง เนื่องจากจงัหวดัคุมะโมะโตะมคีวามเป็นเมอืงและไม่มพีืน้ทีโ่ล่งขนาดใหญ่ในการก่อสรา้งชุมชน

บา้นพกัชัว่คราวมากนัก ทีด่นิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งบ้านพกัชัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบภยับางส่วนจงึต้องอยู่

ในที่ที่ห่างไกลชุมชน ดงันัน้รฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะจึงได้แก้ปัญหาโดยการเช่าที่ดินจาก

ประชาชนเพื่อใหส้ามารถด าเนินการก่อสรา้งทีพ่กัชัว่คราวแก่ผูป้ระสบภยัดว้ยจงัหวดัคุมะโมะโตะ ซึ่งแม้

 
  108 House (meeting place) of all of Shirahata, Kosa-machi. 2016. http://www.pref.kumamoto.jp. 
e.qp.hp.transer.com/kiji_17399 .html (accessed February 19, 2016). 
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รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะจะไม่สามารถจดัสรา้งทีพ่กัชัว่คราวไดใ้นทนัทเีนื่องจากตอ้งหาที่ดนิที่มี

ความเหมาะสมและมบีรเิวณที่กว้างพอที่จะท าการก่อสร้าง แต่ที่พกัอาศยัชัว่คราวก็สามารถสร้างเสรจ็

ภายในระยะเวลาอนัสัน้ และไดม้กีารเคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภยัไปพกัอาศยัในทีพ่กัชัว่คราวในทันท ีซึ่งการ

เตรยีมการและจดัสร้างบ้านพกัชัว่คราวในทนัทีหลงัจากเกิดภยัพบิตัิของจงัหวดัคุมะโมะโตะนี้ แม้ว่า

จะต้องใช้เวลาในการจดัหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง แต่ก็สามารถด าเนินการจนแล้วเสร็จและสามารถ

เคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภยัไปยงับา้นพกัชัว่คราวไดซ้ึง่ถอืว่าเป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 4.3.2 ขนำดพื้นท่ีใช้สอยและกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประสบภยั เช่น ระยะทางจากทีพ่กัไปยงั

แหล่งน ้า ระยะจากแหล่งน ้าไปยงัสถานทีใ่ชเ้ป็นหอ้งสว้ม  

 จากขอ้มูลพบว่าการพจิารณาจดัสร้างที่พกัอาศยัชัว่คราวแก่ผู้ประสบภยันัน้ รฐับาลท้องถิ่น

จงัหวดัคุมะโมะโตะไดใ้หค้วามส าคญัเรื่องการอ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระสบภยั โดยสงัเกตได้จาก

ภายนอกบริเวณที่พกัอาศัยนัน้ ได้มีการจดัพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถใช้ประโยชน์

พกัผ่อนหย่อนใจ หรอืท ากจิกรรมร่วมกนัได ้

 นอกจากนี้รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะยงัค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้ประสบภยั

โดยให้มีการจดัพื้นที่บางส่วนเป็นลานจอดรถ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร สนามเด็กเล่น  และมีป้าย         

รถประจ าทางเพื่อให้ผู้ประสบภยัที่ไม่มยีานพาหนะเป็นของตนเองสามารถใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ     

ดงัปรากฏในรปูภาพที ่23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.33.34.35 และ 36 ขา้งล่างนี้ 
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รปูภำพท่ี 23 พื้นท่ีสำธำรณะบริเวณท่ีพกัชัว่ครำวในเขต Komori, Nishihara-mura temporary 
construction housing complex 
 

 
ท่ีมำ: House (meeting place) of all of the Komori, Nishihara-mura second. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com 
/kiji_17945.html. (accessed February 19, 2016). 

 
รปูภำพท่ี 24 พื้นท่ีสำธำรณะบริเวณท่ีพกัชัว่ครำวในเขต Komori, Nishihara-mura temporary 
construction housing complex 
 

     
 
ท่ีมำ: House (meeting place) of all of the Komori, Nishihara-mura second. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com 
/kiji_17945.html. (accessed February 19, 2016). 
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รปูภำพท่ี 25 พื้นท่ีสำธำรณะบริเวณท่ีพกัชัว่ครำวในเขต Komori, Nishihara-mura fourth 

                
  
ท่ีมำ: House (meeting place) of all of the Komori, Nishihara-mura second. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com 
/kiji_17945.html. (accessed February 19, 2016). 
 

รปูภำพท่ี 26 พื้นท่ีสำธำรณะด้ำนนอกบริเวณท่ีพกัชัว่ครำวในเขต Komori, Nishihara-mura 
fourth 

          
ท่ีมำ: House (meeting place) of all of the Komori, Nishihara-mura second. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com 
/kiji_17945.html. (accessed February 19, 2016). 
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รปูภำพท่ี 27 พื้นท่ีสำธำรณะ พร้อมเครื่องเล่นสนำมส ำหรบัเดก็ ในเขต Komori, Nishihara-mura 
third 

 
ท่ีมำ: House (meeting place) of all of the Komori, Nishihara-mura second. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com 
/kiji_17945.html. (accessed February 19, 2016). 

 
รปูภำพท่ี 28 กิจกรรมสนัทนำกำรท่ีจดัขึ้นให้กบัผู้ประสบภยัเพื่อให้คลำยเครียดจำกเหตุกำรณ์ภยั
พิบติั 

   

ท่ีมำ: House (meeting place) of all of the Komori, Nishihara-mura second. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com 
/kiji_17945.html. (accessed February 19, 2016). 
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รปูภำพท่ี 29 กิจกรรมสนัทนำกำรท่ีจดัขึ้นให้กบัผู้ประสบภยัเพื่อให้คลำยเครียดจำกเหตุกำรณ์ภยั
พิบติั 

 

ท่ีมำ: House (meeting place) of all of Minamiaso-mura positive no hill. 2016. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com 
/kiji_18413.html (accessed February 19, 2016).  

รปูภำพท่ี 30 อำคำรซ่ึงจดัเป็นพื้นท่ีสำธำรณะภำยในบริเวณ Techno Temporary Housing, 
Mashiki Town 
         

   
ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 
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รปูภำพท่ี 31 ภำยในห้องซ่ึงจดัเป็นพื้นท่ีสำธำรณะในบริเวณ Techno Temporary Housing, 
Mashiki Town 
 

 
ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 

 
รปูภำพท่ี 32 หุ่นยนต์ท่ีติดตัง้ไว้ในพื้นท่ีสำธำรณะภำยในบริเวณ Techno Temporary Housing, 
Mashiki Town 
 

         

ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 
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รปูภำพท่ี 33 ร้ำนขำยของช ำภำยในบริเวณ Techno Temporary Housing, Mashiki Town 
 

  
 ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 

 
 
รปูภำพท่ี 34 ป้ำยรถประจ ำทำงภำยในบริเวณ Techno Temporary Housing, Mashiki Town 
 

         

ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 
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รปูภำพท่ี 35 ร้ำนค้ำภำยในบริเวณ Techno Temporary Housing, Mashiki Town        
                                                  

        
ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 

 
รปูภำพท่ี 36 ร้ำนอำหำรภำยในบริเวณ Techno Temporary Housing, Mashiki Town 
 

    

ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 
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4.4 กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรศึกษำ กำรดแูลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ (Administration, 

Education, Healthcare and Religious Facilities) 

 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จงัหวดัคุมะโมะโตะเมื่อวนัที่ 14 เมษายน 2559 นัน้ ส านักงาน

เขตการปกครองจังหวัดคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) ได้ด าเนินการ

บรหิารจดัการซึง่เกีย่วขอ้งกบัการศกึษา การดแูลสุขภาพ สถานทีท่างศาสนา ดงันี้ 

4.4.1 กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรศึกษำ 

 เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สร้างความเสยีหายให้กบัโรงเรยีนหลายแห่ง ดงันัน้รฐับาล

ท้องถิน่จงึเป็นผู้รบัผดิชอบด าเนินการส ารวจความเสยีหายและทดสอบความปลอดภยัภายในโรงเรยีน 

ท าการซ่อมแซมโรงเรยีนที่ได้รบัความเสยีหาย ท าการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งได้รบัความ

เสยีหายอย่างหนัก เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีร่ฐับาลไดก้ าหนดไว ้และเพิม่ความปลอดภยัต่อตวัเดก็

นักเรยีน ส าหรบัความเสยีหายของโรงเรยีน โดยส่วนใหญ่แล้วมน้ีอยกว่าความเสยีหายที่เกดิกับที่พกั

อาศัยของประชาชน เนื่องจากการสร้างอาคารในโรงเรียนนัน้มีมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับ

แผ่นดนิไหวควบคุมอยู่  

 ในกรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะ หลงัจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวได้สงบลงและผู้ประสบภยัส่วน

ใหญ่ได้อพยพเข้าไปพักยังศูนย์อพยพและที่พักชัว่คราวในล าดับต่อไปนัน้ รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด            

คุมะโมะโตะไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัซึ่งเป็นนกัเรยีนและผูป้กครอง โดยการตดิตัง้ป้ายรถ

ประจ าทางภายในชุมชนบา้นพกัชัว่คราว เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาระหว่างทีพ่กัและโรงเรยีนมคีวามสะดวก

มากยิง่ขึน้ เนื่องจากชุมชนบา้นพกัชัว่คราวบางแห่งอยู่ไกลจากตวัเมอืงหรอืโรงเรยีนทีน่ักเรยีนเหล่านัน้

ศึกษาเล่าเรยีนอยู่ ขณะเดียวกนัก็มผีู้ปกครองซึ่งผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งใช้รถส่วนตวัในการรบัส่งบุตร

หลานไปโรงเรยีนด้วยตนเอง109 เนื่องจากความเสยีหายต่อโรงเรยีนมคี่อนขา้งน้อย และความเสยีหาย

ส่วนใหญ่สามารถซ่อมแซมได ้จงึไม่ไดม้ผีลกระทบต่อผูป้ระสบภยัมากนัก ดงันัน้ในขณะทีร่ฐับาลใหก้าร

ดูแลด้านการซ่อมแซมเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคคากร        

 
  109 บทสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนและรองหวัหน้าชุมชนบา้นพกัชัว่คราวในเมอืง Mashiki (25 กรกฎาคม 2560). 
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ทางการศกึษาทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนให้สามารถด าเนินการด้านการเรยีนการสอนได้ การตดิตัง้ป้าย

รถประจ าทางยงัช่วยเอือ้ความสะดวกในการเดนิทางให้กบัผูป้ระสบภยัอกีดว้ย 

4.4.2 กำรจดักำรด้ำนดแูลสุขภำพ  

 ในการจดัการดูแลสุขภาพให้แก่ผูป้ระสบภยัซึ่งด าเนินการโดยรฐับาลนัน้ กจิกรรมทัง้หมดจะอยู่

ภายใตส้ านกังานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) ซึง่

มทีัง้กจิกรรมที่ด าเนินการโดยส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural 

Government Office) เอง และมีการประสานงานกันอย่างสม ่าเสมอกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เช่น

เทศบาล หรอืมอบอ านาจใหก้บัองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรต่างๆ เป็นผูด้ าเนินกจิกรรม โดยมกีารติดตัง้

ศูนยใ์หค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัในแต่ละพืน้ทีเ่พือ่ใหก้ารปฏบิตังิานใหก้ารดแูลเป็นไปอย่างทัว่ถงึ  

 ส าหรบัการบรหิารจดัการศูนยใ์หค้วามช่วยเหลอืนัน้จะมเีจา้หน้าทีดู่แลอยู่ 3 ระดบัคอื ระดบัที ่1 

เป็นผูจ้ดัการศูนย ์ท าหน้าทีบ่รหิารจดัการดูแลศูนย ์ โดยอาจจะมเีจา้หน้าที ่1-2 คนในแต่ละต าบล แต่ละ

หมู่บา้น ระดบัที ่2 ผูใ้หค้ าปรกึษาซึ่งมหีน้าทีใ่นการเขา้ไปเยีย่มผูป้ระสบภยั เพื่อรบัฟังปัญหาต่างๆ แลว้

ใหค้วามช่วยเหลอืเป็นรายบคุคล และระดบัที ่3 คอืกลุ่มผูป้ระสบภยัเองทีอ่าสาเขา้มาช่วยเหลอืซึง่กนัและ

กนั110 

นอกจากนี้ พบว่ารฐับาลทอ้งถิน่ไดใ้หก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุในการ

ให้บรกิารตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน อีกทัง้มกีิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ช่วยผู้ประสบภยัโดยเฉพาะ

ผูสู้งอายุไดอ้อกก าลงักายดว้ย โดยในช่วงแรกกลุ่มอาสาสมคัร และองคก์ารไม่แสวงหาผลก าไรจะเขา้มา

ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตายอย่างโดดเดี่ยวของผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยงัมี

องค์กรจาก Japan Platform ที่ได้ส่งอาสาสมคัรเขา้ไปช่วยเหลอืเพื่อดูแลผู้สูงอายุหรอืคนพกิารอกีดว้ย 

อย่างไรกต็าม กจิกรรมเหล่านี้กล็ดลงหลงัจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวผ่านไป 1 ปี111 จากกจิกรรมดงักล่าว 

 
  110 บทสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนและรองหวัหน้าชุมชน (ไม่ประสงคอ์อกนาม) บา้นพกัชัว่คราวในเมอืง Mashiki (25 
กรกฏาคม 2561). 
  111 บทสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนและรองหวัหน้าชุมชน (ไม่ประสงคอ์อกนาม) บา้นพกัชัว่คราวในเมอืง Mashiki  (25 
กรกฏาคม 2561). 
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ส านักงานเขตการปกครองจังหวัดคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) ได้

เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยจ านวนทัง้สิ้น 274,487 ครัง้ ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ จ านวนทัง้สิ้น  

37,416 ครัง้ และมผีูป้ระสบภยัเขา้มาขอรบัค าปรกึษาอกีจ านวน 15,587 ครัง้112 

 ในการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสุขภาพนัน้ ผูป้ระสบภยัจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื  

1. กลุ่มที ่1 สามารถฟ้ืนตวัไดด้ ีมสีุขภาพจติและกายทีด่ ีมคีวามพรอ้มที่จะสร้างบ้านใหม่ หรอื

ยา้ยจากบา้นพกัชัว่คราวไปยงับา้นพกัถาวรในไม่ชา้ กลุ่มที ่1 นี้ มจี านวนทัง้สิน้ทัง้หมด 7,970 ครอบครวั 

โดยผู้ประสบภยักลุ่มนี้สามารถใช้ชวีติได้ตามปกต ิไม่ต้องการความช่วยเหลอื ดงันัน้ทางรฐับาลจึงมา

ตรวจเยีย่มเพยีงแค่เดอืนละ 1 ครัง้เท่านัน้  

2. กลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มผูป้ระสบภยัทีม่แีผนทีจ่ะสรา้งบา้นใหม่ หรอืยา้ยไปยงัหอ้งชุดอะพารต์เมนต์

ใหม่ แต่ยงัมปัีญหาดา้นสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นร่างกายหรอืจติใจหรอืร่างกาย   

3. กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มผูป้ระสบภยัที่ยงัไม่มแีผนในการฟ้ืนฟูตวัเอง กล่าวคอืยงัไม่มแีผนที่จะสร้าง

บา้นใหม่หรอืยา้ยไปอยู่ทีใ่หม่ แต่ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ  

4. กลุ่มที ่4 เป็นกลุ่มผู้ประสบภยัที่ไม่มีแผนในการฟ้ืนฟูตวัเอง ยงัไม่ไดห้าทีอ่ยู่ใหม่ หรอืยงัไม่

คดิจะสรา้งบา้น และกม็ปัีญหาดา้นสุขภาพดว้ย113 

ผูป้ระสบภยัทัง้ 4 กลุ่มทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้นนี้ กลุ่มที ่3 และกลุ่มที ่4 เป็นกลุ่มทีส่่งผลกระทบต่อ

การท างานของรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะมากทีสุ่ดเนื่องจากผูป้ระสบภยัยงัไม่มแีผนฟ้ืนฟูตวัเอง 

และต้องการการใหค้วามช่วยเหลอืจากรฐับาลเนื่องจากยงัไม่มแีผนในการหาทีอ่ยู่ใหม่  โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ผู้ประสบภยัในกลุ่มที่ 4 ซึ่งนอกจากจะยงัไม่มแีผนในการฟ้ืนฟูตวัเองและจ าเป็นต้องพกัอาศยัอยู่ใน

บา้นพกัชัว่คราวต่อไปแลว้ การทีผู่ป้ระสบภยัมปัีญหาดา้นสุขภาพ รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะจงึ

 
  112 บทสมัภาษณ์ Mr.Yuichi Imafuku, The division of housing, Kumamoto Prefecture Office, Kumamoto 
Prefecture office (24 กรกฎาคม 2560). 
  113 บทสมัภาษณ์ Mr.Shigeru Kitasaka, The section of Crisis Management Disaster Prevention, Kumamoto 
Prefecture Office (24 กรกฎาคม 2560). 
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จ าเป็นต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่ งปัญหานี้มีผลกระทบต่อการใช้ก าลังคนและ

งบประมาณในการฟ้ืนฟูดา้นอื่นๆ ดว้ย  

ในการจดัการดแูลสุขภาพใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัของรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ ถอืว่าเป็น

การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เนื่องจากเป็นการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิารแก่ประชาชน 

ในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ยงัสร้างความเชื่อมัน่ไว้วางใจแก่ประชาชนในยามที่ประชาชน

ตอ้งการการพึง่พงิจากรฐั ซึง่รฐัเองกไ็ม่ไดท้อดทิง้ประชาชนเหล่านัน้  

4.4.3 กำรจดักำรด้ำนสถำนท่ีทำงศำสนำ   

ดา้นการจดัการสถานทีท่างศาสนานัน้ รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไม่ถอืเป็นกรณีเร่งด่วน

เมื่อเทียบกับการจัดการและการฟ้ืนฟูบูรณะที่พักอาศัยของผู้ประสบภัย โดยพบว่าส่วนใหญ่แล้ว

ประชาชนในชุมชนจะเป็นผูซ้่อมแซมสถานทีท่างศาสนาตามความศรทัธาเอง เนื่องจากหากตอ้งรอความ

ช่วยเหลือจากรฐับาลก็ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากรฐับาลมภีารกิจอื่นที่ต้องเร่งด าเนินการ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ซึง่ตอ้งด าเนินการเป็นอนัดบัแรก 

ส าหรบัสถานที่ทางศาสนาในส่วนบริเวณชุนชนบ้านพกัชัว่คราวนัน้ ไม่มกีารจดัเตรยีมไว้ให้ 

เนื่องจากชาวญี่ปุ่ นมีอิสระในการนับถือศาสนา และศาสนาชินโตซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติก็มีการ

แบ่งแยกออกเป็นหลายนิกาย จงึพบว่าไม่มสีถานทีท่ ากจิกรรมทางศาสนาเป็นการเฉพาะ และไม่มกีาร

ท ากิจกรรมทางศาสนาภายในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านพักชัว่คราวอย่างชดัเจน โดยส่วนใหญ่แล้วหาก

ผูป้ระสบภยัมคีวามประสงค์จะประกอบพธิทีางศาสนา กจ็ะเดนิทางออกไปท ากจิกรรมนอกพื้นที่ชุมชน

บา้นพกัชัว่คราวกนัเอง อย่างไรกต็าม พบว่าเคยมอีาสาสมคัรซึ่งนับถอืศาสนาครสิต์เขา้มากจิกรรมทาง

ศาสนาบ้างเป็นครัง้คราวเท่านัน้ ดังนัน้การจัดการสถานที่ทางศาสนาของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวดัคุ

มะโมะโตะจงึยงัไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเนื่องจากมภีารกจิเร่งด่วนที่มคีวามส าคญัใน

การจดัการและการฟ้ืนฟูบูรณะทีพ่กัอาศยัของผูป้ระสบภยัทีต่อ้งด าเนินการก่อน 

ทัง้นี้การด าเนินงานของรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลในมติดิา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) สามารถอธบิายตามตารางดา้นล่างนี้  
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4.5 บทสรปุ 

 การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะด้านที่พกัอาศัยด้านการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน (Responsiveness) ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวดัคุมะโมะโตะ

สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่10 นี้  

ตำรำงท่ี 10  เปรียบเทียบธรรมำภิบำลในมิติด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำร  

(Responsiveness) 

ตวัช้ีวดั ตอบสนอง ไม่ตอบสนอง 

1. กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร 

1.1 วงเงนิงบประมาณใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอื

ก่อสรา้งทีพ่กัใหม่  

/  

1.2 ระเบยีบการเงนิและการจ่ายงบประมาณ  / 

2. คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง 

2.1 ประสทิธภิาพของกระบวนการก่อสรา้งอาคาร /  

2.2 ระยะเวลา /  

2.3 ความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยัซึง่เป็นผูป้ระสบภยั /  

3. ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว 

3.1 การเตรยีมการและจดัสรา้งในทนัทหีลงัจากเกดิภยัพบิตั ิ /  

3.2 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อบและการอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยั /  

4. กำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำ กำรดแูลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ  

4.1 จดัการการศกึษา  /  

4.2 การดแูลสุขภาพ  /  

4.3 จดัการสถานทีท่างศาสนา  / 
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 จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า ในกรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ มาตรการในการฟ้ืนฟู

บูรณะด้านวงเงนิให้ความช่วยเหลือด้านการรื้อถอนหรอืก่อสร้างที่พกัอาศยัใหม่นัน้ รฐับาลกลางและ

รฐับาลท้องถิน่จะเป็นผู้ให้เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูบูรณะ โดยวงเงนิในการให้ความช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวเมืองคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่ นปรากฏอยู่ในตารางที่  8 กล่าวคือ หาก

ผูป้ระสบภยัสามารถซ่อมแซมบ้าน หรอืสรา้งบา้นในวงเงนิที่ได้รบัการเยยีวยา กส็ามารถด าเนินการได้

ตามความประสงค์ของตวัเอง อย่างไรก็ตามการชดเชยความเสยีหายและการฟ้ืนฟูแก่ผู้ประสบภัยใน

จ านวนเงนิที่สูงและเป็นไปตามความต้องการของผู้ประสบภยันัน้ รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไม่

สามารถกระท าได ้เพราะมกีรอบวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดเป็นระเบยีบโดยรฐับาลไวแ้ลว้  ซึ่งวงเงนิดงักล่าวไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผูป้ระสบภยัไดท้ัง้หมด 

  ดงันัน้เพื่อเป็นการเพิม่ทางเลอืกให้กบัผู้ประสบภยัแผ่นดินไหว ส านักงานเขตการปกครอง

จงัหวดัคุมะโมะโตะจงึได้มมีาตรการในการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัด้านการรื้อถอนและก่อสร้าง

อาคารให้กบัผู้ประสบภยัโดนผ่านสถาบันการเงิน ดงันี้ 1. การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการ

จ านองแบบยอ้นกลบั (Reverse Mortgage) โดยสถาบนัการเงนิ  2. การบรกิารดา้นดอกเบี้ยในการสร้าง

ทีพ่กัอาศยัใหม่เพื่อซื้อทีพ่กัอาศยัใหม่ภายในจงัหวดัคุมะโมะโตะ หรอื เพื่อซ่อมแซมทีพ่กั โดยอาจมกีาร

จ่ายดอกเบี้ยทัง้หมดหรือบางส่วนของวงเงินที่มีการกู้ยืม 3. การเช่าที่พกัอาศัยแบบ Private Lease 

House ซึ่งผู้ประสบภัยจะได้รบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นพร้อมกับท าสญัญา เป็นจ านวนเงิน 

200,000 เยน ต่อยอดการสนับสนุน และ 4. การสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการขนยา้ย 100,000 เยน ในการ

ขนยา้ยสิง่ของต่างๆ ไปยงัทีพ่กัอาศยัทัง้แบบบา้นเช่าแบบสว่นตวั (Private Lease House) หรอืบา้นพกั

การเคหะ (Public Housing) ซึง่การทีส่ านกังานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะมมีาตรการอื่นรองรบั 

เป็นการเพิม่ทางเลอืกให้กบัผู้ประสบภยัที่มทีุนทรพัย์จ ากดัและได้รบัเงนิช่วยเหลอืตามตารางที่ 8 ไม่

เพยีงพอที่จะสร้างหรอืซ่อมแซมที่อยู่อาศยัตามที่ตนต้องการ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของ

ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวโดยการเพิ่มตัวเลือกแก่ผู้ประสบภัยในการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารผ่าน
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สถาบนัการเงนิ นอกจากนี้ยงัไดม้มีาตรการขยายเวลาใหผู้ป้ระสบภยัทีย่งัไม่สามารถขยบัขยายหรอืยา้ย

ไปยงับา้นพกัถาวรสามารถพกัอาศยัไปอกี 1 ปีดว้ย  

 ด้านคุณภาพของที่พกัอาศยัที่จะท าการก่อสร้าง (Quality of Dwelling Reconstruction) นัน้ 

ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะไดใ้ชไ้มเ้ป็นส่วนประกอบ เพื่อใหผู้ป้ระสบภยัไดอ้าศยัอยู่

ไดส้บายขึน้ เนื่องจากไม้จะไม่ดูดความรอ้นมากเท่าวสัดุก่อสร้างอื่น และเมื่อเทยีบกบัการสร้างบ้านพกั

ชัว่คราวจากโครงเหล็กซึ่งจะท าให้ตวับ้านมอีุณหภูมทิี่สูงขึ้นในฤดูร้อน ตลอดจนด้านระยะเวลาในการ

ก่อสรา้งบา้นพกัชัว่คราว ซึง่แมว้่ารฐับาลทอ้งถิน่จะมแีผนในการสรา้งทีพ่กัชัว่คราวใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั แต่

ในทางปฏิบตัิกลบัไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วนัก เนื่องจากผู้ประสบภยัมจี านวนมาก และ

บรษิัทก่อสร้างซึ่งเป็นบรษิัทท้องถิ่นในจงัหวดัคุมะโมะโตะมจี านวนไม่เพยีงพอ ดงันัน้รฐับาลท้องถิ่น

จังหวัดคุมะโมะโตะจึงได้ติดต่อบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทจากจังหวัดอื่นเข้ามาช่วย

ด าเนินการก่อสร้างไปพร้อมๆ กัน  ซึ่งก็ถือว่าเป็นการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบภัย เนื่องจากการน าเอาบรษิัทใหญ่จากจงัหวดัอื่นมาช่วยก่อสร้างบ้านพกั

ชัว่คราวแก่ผูป้ระสบภยันัน้มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

ได้กล่าวถึงแนวคดิตามหลกัธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี (Good Governance) ที่

เกี่ยวกับการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management) ในการให้บริการได้อย่างมี

คุณภาพ สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้

 ส าหรบัความพงึพอใจของผูป้ระสบภยันัน้ อยู่ในระดบัทีร่บัได ้กล่าวคอื แมว้่าบา้นพกัชัว่คราวจะ

มขีนาดเลก็และค่อนขา้งแคบเมื่อเทยีบกบัทีพ่กัอาศยัเดมิของผูป้ระสบภยัซึง่ไดเ้คยพกัอาศยัอยู่ก่อนหน้า

เหตุการณ์ภยัพบิตั ิแต่ผูป้ระสบภยักส็ามารถอยู่ไดเ้นื่องจากทีพ่กัมคีวามสะดวกในระดบัพืน้ฐาน และได้

ถูกจดัสรรพืน้ทีไ่วเ้ป็นสดัสว่น ซึง่กถ็อืว่าเป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 ด้านการเตรยีมการจดัสร้างในทนัทีหลงัจากเกิดภัยพบิตัิของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ ถือว่า

สามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน เนื่องจากสามารถด าเนินการไดบ้รรลุตามแผนทีไ่ดว้างไว ้
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กล่าวคอืจดัสรา้งได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่หรอืไวว้างใจแก่ประชาชน

ไดอ้ย่างเหมาะสมภายใตเ้งือ่นไขทีร่ฐับาลซึง่ไดป้ระสบปัญหาดงัทีไ่ดก้ล่าวมาก่อนหน้านี้    

 ส าหรบัขนาดพื้นที่ใช้สอยและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยนัน้ รฐับาลท้องถิ่น

จงัหวดัคุมะโมะโตะไดจ้ดัพืน้ทีส่าธารณะไว้ภายในชุมชนบ้านพกัชัว่คราว โดยภายในพืน้ทีส่าธารณะนัน้

ไดม้กีารจดัเตรยีมเครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ตลอดจนหนังสอื หรอื อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อ

ความบนัเทงิต่างๆ เอาไวเ้พื่อใหผู้ป้ระสบภยัสามารถมาใช้ประโยชน์ พกัผ่อนหย่อนใจ หรอืท ากจิกรรม

ต่างๆ ร่วมกนั นอกจากนี้รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะยงัไดจ้ดัพืน้ทีบ่างสว่นไวเ้ป็นลานจอดรถ รา้น

สะดวกซือ้ รา้นอาหาร สนามเดก็เล่น และป้ายรถประจ าทางเพือ่อ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระสบภยัที่

ไม่มยีานพาหนะเป็นของตนเองได้ใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวเพื่อเป็นการ

ตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยและการอ านวยความสะดวกแก่

ผูป้ระสบภยัอกีดว้ย  

ดา้นการจดัการดา้นการดูแลสุขภาพใหก้บัผูป้ระสบภยัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มผูสู้งอายุ โดยมี

การดแูลในหลายลกัษณะ เพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัมทีางเลอืกทีห่ลากหลายมากขึน้ การก าหนดทางเลอืกแบบ

นี้ ช่วยเอื้อให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบภัยได้รบัความสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น เนื่องจากรฐัสามารถ        

ปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รกิารไดอ้ย่างมคีุณภาพ และสรา้งความเชื่อมัน่ไวว้างใจ ตลอดจนตอบสนองตามความ

คาดหวงัหรอืความตอ้งการของประชาชนผูร้บับรกิารจนท าใหม้ผีูป้ระสบภยัส านวนมากโทรศพัท์และเดนิ

ทางเข้ามาเพื่อขอรับบริการตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้อธิบายไว้ใน          

หลักธรรมาภิบาลในมิติด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน (Responsiveness) ภายใต้    

การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีว่ารฐับาลจกัตอ้งปฏบิตัหิน้าที่อย่างมคีุณภาพ สามารถสรา้งความเชื่อมัน่

ไวว้างใจ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้เนื่องจากมชี่องทางในการให้บรกิาร ผูป้ระสบภยั

ซึง่เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่มอียู่หลากหลายกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม 

 อย่างไรก็ตามในการบรหิารจดัการด้านการศกึษา และด้านสถานที่ทางศาสนานัน้ ไม่พบว่า

รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไดด้ าเนินการในส่วนนี้มากนัก กล่าวคอืทางดา้นการศกึษานัน้รฐับาล
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ทอ้งถิน่ไดด้ าเนินการซ่อมแซมและก่อสรา้งอาคารเรยีนบางแห่งเพือ่สนองความตอ้งการของประชาชนใน

การรบับรกิารดา้นการศกึษา เนื่องจากความเสยีหายทีเ่กดิกบัโรงเรยีนมไีม่มากเท่ากบัทีพ่กัอาศยั  

 ในส่วนของสถานที่ทางศาสนานัน้ พบว่ารฐับาลท้องถิน่ไม่ได้ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ 

ในการจดัหาหรอืซ่อมแซมเนื่องจากรฐับาลทอ้งถิน่มภีารกจิเร่งด่วนในการจดัหาทีพ่กัอาศยัชัว่คราวให้กบั

ผู้ประสบภยัก่อน การที่ประชาชนต้องด าเนินการในการซ่อมแซมสถานที่ทางศาสนาเองนัน้ จึงถือว่า

รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมาโมะโตะไม่สามารถด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนดา้น

สถานที่ทางศาสนาได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท างานของรฐับาลท้องถิน่จะไม่สามารถตอบสนองตาม

ความคาดหวงัหรอืความต้องการของประชาชนผู้รบับรกิารได้ ประชาชนเองก็มคีวามเข้าใจว่ารฐับาล

ทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะว่ามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการในสว่นอื่นทีม่คีวามส าคญัมากกว่า 
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บทท่ี 5 

ธรรมำภิบำลในกระบวนกำรฟ้ืนฟดู้ำนท่ีพกัอำศยั ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

บทน ำ 

 หลกัการมสี่วนร่วม (Participation) นัน้หมายถงึ การปฏบิตัริาชการของเจ้าหน้าที่รฐัทีต่้องรบั

ฟังความคดิเหน็ของประชาชน รวมทัง้เปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการรบัรู ้เรยีนรู ้ท า

ความเขา้ใจ ร่วมแสดงความคดิเหน็ร่วมเสนอปัญหาหรอืประเดน็ส าคญัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมคดิแก้ไข

ปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจและการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน ทัง้นี้

ต้องมคีวามพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรอืข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มขีอ้คดัค้านที่หาขอ้ยุตไิม่ไดใ้นประเด็นที่

ส าคญั114 โดยกรณีของกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะดา้นทีพ่กัอาศยัภายใตห้ลกัการมสีว่นร่วม (Participation) 

ของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่รฐัรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน รวมทัง้เปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการรบัรู ้เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงความคดิเหน็ร่วมเสนอ

ปัญหา หรอืประเดน็ส าคญัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมคดิแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจและการ

ด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนแสวงหาฉนัทามตหิรอืขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่าง

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้ง โดยไม่มขีอ้คดัค้าน การมสี่วนร่วม (Participation) ของประชาชนนี้

สามารถแบ่งตามตวัชีว้ดัเรื่องการฟ้ืนฟูบูรณะ จ านวน 4 ตวั คอื  

 ตวัที ่5. การรือ้ถอนและการก่อสรา้งอาคาร (Removal and Construction of Building) 

หมายถงึ การรือ้ถอนสิง่ก่อสรา้งซึ่งเป็นทีพ่กัอาศยัและการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจยัสี่

ซึง่มคีวามส าคญัต่อความจ าเป็นพืน้ฐานของมนุษย ์

 
  114 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (สบืคน้เมื่อ  25 เมษายน 2560). 
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  ตัวที่ 7. คุณภาพของที่พกัอาศัยที่จะท าการก่อสร้าง (Quality of dwelling  reconstruction) 

หมายถึง ขนาด รูปร่าง การจัดต าแหน่ง ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างและความพึงพอใจของ

ผูป้ระสบภยั  

   ตวัที ่8. ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว (Temporary dwelling and shelters) หมายถงึ ขนาดทีพ่กั 

อาศยั พืน้ทีใ่ชส้อยและการอ านวนความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยั 

    ตัวที่  10.  ก ารบริหารจัดการ  การศึกษา  การดู แลสุ ขภาพ  สถานที่ท างศาสนา     

(Administration, education, healthcare and religious facilities) หมายถงึ การใหบ้รหิารและสิง่อ านวย

ความสะดวกด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ สถานที่ทางศาสนาแก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้

ผูป้ระสบภยัสามารถด าเนินชวีติไดใ้กลเ้คยีงกบัช่วงเวลาปกติมากทีสุ่ด115 ซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

5.1 กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร (Removal and Construction of Building) 

5.1.1 ด้ำนกำรร่วมรบัรู้ถึงปัญหำ   

หลงัจากเจ้าหน้าที่รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะได้ปฏิบตัหิน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัแล้ว ได้ทราบว่าผู้ประสบภยัประสบปัญหาในการรบัขอ้มูลข่าวสารจากทางรฐับาล ดงันัน้

ส านักงานเขตจงัหวดัคุมะโมะโตะจึงได้จดัท าเอกสารแนะน ารายละเอยีดต่างๆ ตลอดจนจดัท าคู่มอืให้

ความช่วยเหลอืและเยยีวยาแก่ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวในจงัหวดัคุมะโมะโตะ พรอ้มทัง้มเีบอรโ์ทรศพัท์

ตดิต่อของหน่วยงานต่างๆ เพือ่ทีผู่ป้ระสบภยัจกัไดส้ามารถตดิต่อสอบถามขอ้มลู หรอืแจง้ขอ้มลูหรอืแจง้

ความประสงค์ในการขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลตามมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภยั

พบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็  

การที่รฐัได้จดัท าขอ้มูลเพื่อแจ้งรายละเอยีดที่จ าเป็นต่างๆ แก่ผู้ประสบภยันัน้เกดิจากการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการแจง้ปัญหา โดยรฐับาลไดร้่วมรบัรูถ้งึปัญหา เป็นการมสี่วน

ร่วมในระดบัที่ 1 การรบัรู้ ซึ่งบญัญตัโิดยสมาคมการมสี่วนร่วมสากล (IAP2-International Association 

 
  115 Brown, D. et al. 2016. Monitoring and Evaluating Post-Disaster Recovery Using High-Resolution 
Satellite Imagery – Towards Standardised Indicators for Post-Disaster Recovery. http://www.carltd.com/sites/carwebsite/files  
/CAR%20 Brown%20Monitoring%20recovery%20standardised%20indicators.pdf. (accessed July, 29, 2017). 
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for Public Participation)  โดยการแก้ไขปัญหานี้เป็นไปเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่รฐับาลใน

ครัง้ต่อไปสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่กค็อืผูป้ระสบภยัใหม้ากทีสุ่ด  

5.1.2 ด้ำนกำรพิจำรณำควำมเสียหำยของท่ีพกัอำศยันัน้ 

 แมว้่ากระบวนการส ารวจและพจิารณาความเสยีหายในขัน้ต้นไดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ รฐับาลทอ้งถิน่

คุมะโมะโตะยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภยัสามารถยื่นเอกสารร้องขอให้มกีารพจิารณาใหม่ (Second 

Inspection) โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย สถาปนิกและวิศ วกร นัน่

หมายความว่ารฐับาลได้รบัฟังและท าความเข้าใจร่วมกันกับผู้ประสบภัยว่ากระบวนการส ารวจและ

พจิารณาความเสยีหายในขัน้ต้นนัน้ยงัมขีอ้บกพร่องอยู่ จนส่งผลใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบ

โดยตรง ดงันัน้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็และแสดงการมสี่วนร่วมจงึอยู่ในระดบัที ่2 

การปรึกษาหารือ อันเป็นการสะท้อนถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้รัฐน าไปแก้ไขและสามารถ

ปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากขึน้ 

 ภายใตแ้นวคดิเรื่องหลกัธรรมาภบิาลว่าดว้ยเรื่องการมสีว่นร่วม (Participation) ของประชาชน

นัน้ กล่าวโดยสรุปไดว้่ารฐับาลไดร้บัฟังความคดิเหน็ของประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้

แสดงความคดิเหน็ ร่วมเสนอปัญหาซึ่งในกรณีนี้เป็นการแสดงความคดิเหน็ในรูปของการรอ้งเรยีนและ

ร่วมตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน  นัน่คอืมจีดัท าขอ้มูลให้มคีวามซบัซ้อนน้อยลง และมขีอ้มูลที่สมบูรณ์

มากขึน้ในกรณีแรก หรอื จดัใหม้กีารประเมนิความเสยีหายใหม่ (Second Inspection) ในกรณีทีส่อง สิง่

เหล่านี้เป็นการแก้ไขปรบัปรุงของหน่วยงานเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบซึ่งก็คือผู้ได้รบัความ เสียหาย

โดยตรงไม่มขีอ้คดัคา้นจนหาขอ้ยุตไิม่ไดใ้นประเดน็ทีส่ าคญัต่างๆ116 นัน่เอง 

 

 

 

 
  116 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (สบืคน้เมื่อ  25 เมษายน 2560). 
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5.1.3 วงเงินงบประมำณให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรรื้อถอนหรือก่อสร้ำงท่ีพกัใหม่ 

 ดา้นการจดัสรรวงเงนิงบประมาณใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้งทีพ่กัใหม่นัน้

ไม่พบว่ามกีรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม เนื่องจากวงเงินนัน้ผู้ประสบภยัได้รบัเป็นไป

ตามทีร่ฐับาลก าหนด ดงันัน้ผูป้ระสบภยัจงึไม่สามารถรอ้งขอเพื่อเพิม่วงเงนิในการรบัความช่วยเหลอืได้ 

อย่างไรก็ตาม รฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะได้เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภยัสามารถยื่นขอให้มกีาร

ประเมนิความเสยีหายใหม่ (Second Inspection) ซึ่งผูป้ระสบภยัทีร่อ้งขอจะต้องรอจนกว่าการพจิารณา

ในครัง้ทีส่องแลว้เสรจ็เสยีก่อนจงึจะสามารถขอรบัเงนิใหค้วามช่วยเหลอืจากรฐับาลได ้  

5.2 คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง (Quality of Dwelling Reconstruction) 

5.2.1 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรก่อสร้ำงอำคำร และควำมพึงพอใจของผู้อยู่อำศยัซ่ึงเป็น

ผู้ประสบภยั 

 จากขอ้มูลสมัภาษณ์ รฐับาลทอ้งถิน่ไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการ

พจิารณาด้านประสทิธิภาพในกระบวนการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสอบถามความพงึพอใจของผู้อยู่

อาศยัซึ่งเป็นผูป้ระสบภยั เนื่องจากการก่อสรา้งบา้นพกัชัว่คราวตอ้งเร่งด าเนินการดว้ยความรวดเรว็ อกี

ทัง้ยงัมขี้อจ ากดัในเรื่องของขนาดโครงสร้างของที่พกัชัว่คราว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายได้

บญัญตัเิอาไว ้อย่างไรกต็ามรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะกไ็ดค้ านึงถงึสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจน

สภาพจิตใจของผู้ประสบภยั โดยก าหนดนโยบายให้ใช้ไม้ในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง

บา้นพกัชัว่คราว เพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัมคีวามรูส้กึเหมอืนว่าตนพกัอาศยัอยู่ในบา้น มใิช่บา้นพกัชัว่คราว 

5.2.2 ระยะเวลำ 

 รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไดร้บัฟังปัญหาเกี่ยวกบัระยะเวลาในการพกัอาศยัในบ้านพกั

ชัว่คราวของผู้ประสบภยั ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะมขีอ้ก าหนดให้ผู้ประสบภยัสามารถพกัอาศยัในบ้านพกั

ชัว่คราวได้ภายในระยะเวลา 2 ปีเท่านัน้ แต่ด้วยข้อจ ากดับางประการ เช่น ผู้ประสบภัยก าลังอยู่ใน

ระหว่างการสร้างบ้านใหม่และบ้านพกันัน้ยงัไม่แล้วเสร็จ หรอืผู้ประสบภยัไม่มเีงนิมากพอที่จะซื้อหรอื

สรา้งทีพ่กัใหม่เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัถาวรได ้รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะจงึได้ท าการพจิารณาและ
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เปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัทีย่งัไม่สามารถยา้ยจากบา้นพกัชัว่คราวไปยงับา้นพกัถาวร สามารถยื่นความ

ประสงคเ์พือ่ขอพกัอาศยัอยู่ในบา้นพกัชัว่คราวต่อไปจนกว่าทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งใหม่จกัแลว้เสรจ็ การขยาย

เวลาในครัง้ใหม่นี้ ผู้ประสบภยัจะสามารถพกัอาศยัต่อไปได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ดงันัน้ผู้ประสบภยัจึงมี

เวลาในการวางแผนการย้ายไปยงัที่พกัถาวรต่อไป  โดยในการพิจารณานัน้จงั หวดัคุมะโมะโตะจะ

พจิารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รฐับาลคุมะโมะโตะร่วมกับบริษัท

รับเหมาก่อสร้างได้จัดแสดงแบบบ้านและรายละเอียดต่างๆ ในการสร้างที่พักอาศัยถาวรเพื่อให้

ผู้ประสบภยัจากแผ่นดินไหวได้เห็นแบบบ้าน โครงสร้างของตวับ้าน ตลอดจนวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

โดยจะมสีถาปนิกของบรษิทัก่อสร้างทัง้ในท้องถิน่และนอกพื้นที่เป็นผู้ออกแบบ ตลอดจนเป็นผู้คอยให้

ค าแนะน าแก่ผูป้ระสบภยัเกี่ยวกบัรายละเอยีดต่างๆ ภายใตแ้นวคดิว่าจะตอ้งเป็นทีพ่กัอาศยัทีส่ามารถใช้

ประโยชน์ได้สูงสุด117 ซึ่งหากผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวพอใจในแบบบ้านและข้อเสนอของบรษิัท

รบัเหมาก่อสรา้งนัน้ๆ กส็ามารถเจรจาและด าเนินการในเรื่องค่าใชจ่้ายในขัน้ตอนต่อไปได ้  

การที่รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะได้ปฏบิตัหิน้าที่ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยโดยการ

รบัฟังปัญหาซึ่งเป็นข้อจ ากัดในเรื่องการย้ายที่พกัอาศัยใหม่ ตลอดจนแสวงหาการแก้ปัญหาในการ

พจิารณาขยายเวลาการเข้าอาศยัในบ้านพกัชัว่คราวเป็นเวลา 1 ปี และการด าเนินงานร่วมกบับรษิัท

รบัเหมาก่อสรา้งโดยเปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัสามารถเลอืกแบบบา้นไดด้ว้ยตนเองนัน้ เป็นกระบวนการ

สร้างการมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดังที่ประยูร อัครบวร ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนนัน้หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มี

บทบาท หรอืมโีอกาสในกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนัเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมในการปฏบิตัิ118  

 

 
  117 We make "houses of all" to make together (Komori, Nishihara-mura temporary construction housing 
complex).  2016. Department of Civil Engineering Architecture Division. http://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com 
/kiji_17945.html (accessed February 19, 2016)  
  118 ประยรู อคัรบวร. 2552. การบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
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5.2.3 ควำมพึงพอใจของผู้อยู่อำศยัซ่ึงเป็นผู้ประสบภยั 

 ด้านความพงึพอใจของประชาชนนัน้ พบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อที่พกัอาศยัอยู่ใน

ระดบัทีร่บัได ้แมว้่ารฐับาลทอ้งถิน่ไม่สามารถเปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการก าหนด

ขนาดพื้นที่ใช้สอยหรอืเลอืกที่พกัชัว่คราว แต่การจดัที่พกัชัว่คราวให้กบัผู้ประสบภยัได้พกัอาศยัอยู่ใน

ละแวกเดยีวกนักบัเพือ่นบา้นทีต่นคุน้เคย และการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัซึง่อาศยัในชุมชนทีพ่กัอาศยั

ชัว่คราวได้เลอืกผู้น า และคณะท างานภายในชุมชนที่พกัอาศยัชัว่คราวก็ช่วยสร้างความพงึพอใจใหก้บั

ผูป้ระสบภยั 

5.3. ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว (Temporary Dwelling and Shelters) 

5.3.1 กำรเตรียมกำรและจดัสร้ำงในทนัทีหลงัจำกเกิดภยัพิบติั 

ด้านการเตรียมการและจดัสร้างในทันทีหลังจากเกิดภัยพิบัติพบว่ารฐับาลท้องถิ่นจังหวัดคุ

มะโมะโตะไม่ไดเ้ป็นโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัเตรยีมเรื่องการบา้นพกัชัว่คราว แต่ได้

เปิดโอกาสให้บรษิทัก่อสร้างซึ่งเป็นบรษิทัท้องถิน่ในจงัหวดัคุมะโมะโตะ ได้เขา้มาช่วยจดัสร้างบ้านพกั

ชัว่คราวใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั อย่างไรกต็ามเนื่องจากบรษิทัทอ้งถิน่มขีนาดเลก็และมจี านวนไม่เพยีงพอทีจ่ะ

สร้างบ้านพกัชัว่คราวจ านวนหลายพนัหลงัได้ รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะจงึได้ใช้บรกิารบรษิัท

ก่อสรา้งขนาดใหญ่จากจงัหวดัใกลเ้คยีงมาช่วยก่อสรา้งบา้นพกัชัว่คราว ซึง่การทีร่ฐับาลทอ้งถิน่ไม่ไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ป้ระสบภยัไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการเตรยีมการและจดัสร้างบ้านพกัชัว่คราวในทนัทนีัน้ เป็น

เพราะผู้ประสบภยัยงัอยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูจติใจจากการสูญเสยี และการด าเนินงานต้องเป็นไปด้วย

ความรวดเรว็ แมว้่าการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนก่อนการวางแผนการจดัสร้างบ้านพกัชัว่คราว

จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มสี่วนร่วมและเป็นสิง่ที่รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะควร

ด าเนินการ แต่การท าเช่นนัน้จะยิง่ท าใหก้ารสรา้งบ้านพกัชัว่คราวแก่ผู้ประสบภยัมคีวามล่าช้า ซึ่งจะไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้ 
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5.3.2 ขนำดพื้นท่ีใช้สอยและกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประสบภยั 

การก าหนดขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและการอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยันัน้เป็นมาตรฐานกลาง 

และรฐับาลทอ้งถิน่ไม่สามารถเปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดขนาดพื้นที่ใช้

สอยได ้สว่นการอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยันัน้ แมผู้ป้ระสบภยัจะไม่สามารถเลอืกทีพ่กัอาศยัเอง

ได ้แต่รฐับาลทอ้งถิน่คุมะโมะโตะกไ็ดจ้ดัทีพ่กัชัว่คราวใหก้บัผูป้ระสบภยัไดพ้กัอาศยัอยู่ในละแวกเดยีวกนั

กบัเพื่อนบา้นทีต่นคุน้เคย ส่งผลใหผู้ป้ระสบภยัสามารถไปมาหาสู่หรอืพบปะกนัไดต้ามปกต ิซึ่งกช็่วยให้

ผูป้ระสบภยัคลายความตงึเครยีดลงได ้เนื่องจากผูป้ระสบภยัสามารถใชช้วีติไดใ้กลเ้คยีงกบัช่วงเวลาก่อน

การเกดิภยัพบิตัไิด้มากที่สุด นอกจากนี้รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะยงัได้ส่งเจ้าหน้าที่ ตลอดจน

อาสาสมคัรจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบตัิหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัไปปฏิบตัิหน้าที่ให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัโดยการรบัฟังปัญหาต่างๆ จากการด าเนินการดงักล่าว ผูป้ระสบภยัมคีวาม

ยนิดีและยอมรบัในเรื่องนี้ โดยผู้ประสบภยัส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางรฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุ

มะโมะโตะและอาสาสมคัรจดัขึน้อยู่เสมอ  

นอกจากนี้ รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัซึง่ไดอ้าศยัในชุมชน

ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวไดเ้ลอืกผูน้ าและคณะท างานเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานภายในชุมชนทีพ่กัอาศยั

ชัว่คราวและภายนอกชุมชน เช่น หน่วยงานราชการ หรอืองค์กรต่างๆ การเปิดโอกาสให้มกีารเลือก

ตวัแทนหรอืผู้น าในชุมชนที่พกัชัว่คราวนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบภยัในชุมชน

นัน้ๆ ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการรบัรู ้เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจ ตลอดจนร่วมแสดงความคดิเหน็ หรอืเสนอ

ปัญหาต่างๆ พรอ้มทัง้ร่วมกนัคดิแก้ไขปัญหาหรอืขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างคนในชุมชนเอง ดงัที ่ประยูร 

อคัรบวร ไดก้ล่าวว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้หมายถงึ กระบวนการที่ประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนได้มบีทบาท หรอืมโีอกาสในกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนั โดยบุคคล

เหล่านัน้จะน าเอาความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของคนในกลุ่มมาแสวงหาค าตอบ ทางเลอืก การ

ตดัสนิใจร่วมกนัและก าหนดแนวทาง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมในการปฏบิตั ิ
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5.4 กำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำ กำรดูแลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ (Administration, 

education, healthcare and religious facilities)  

 ส านกังานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government Office) 

และรฐับาลท้องถิน่ได้ด าเนินการบรหิารจดัการซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา การดูแลสุขภาพ สถานที่ทาง

ศาสนาภายใตธ้รรมาภบิาลในมติกิารมสีว่นร่วมของประชาชน ดงันี้ 

5.4.1 กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรศึกษำ 

 ไม่พบว่ามสี่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการด้านการศกึษา เนื่องจาก

ผู้ประสบภยัเป็นผู้รบัผดิชอบในการรบัส่งบุตรหลานของตนไปโรงเรยีนโดยรถยนต์ส่วนตวั ในขณะที่

นกัเรยีนประถมหรอืมธัยมสว่นหนึ่งสามารถเดนิทางไปโรงเรยีนไดเ้องนัน้ การทีร่ฐับาลทอ้งถิน่ด าเนินการ

ตดิตัง้ป้ายรถประจ าทางภายในชุมชนบ้านพกัชัว่คราวเพื่อใหก้บัผูป้ระสบภยัซึ่งเป็นผูเ้ยาวส์ามารถใช้ใน

การเดินทางไปยังโรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้นนัน้ จึงเป็นการจัดการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก้

ผูป้ระสบภยัเท่านัน้  

5.4.2 กำรจดักำรด้ำนดแูลสุขภำพ  

รฐับาลท้องถิน่ได้ด าเนินการจดัเจ้าหน้าที่และอนุญาตให้อาสาสมคัรจากหน่วยงานและองค์กร

ต่างๆ เขา้ไปใหข้อ้มูลข่าวสารจากรฐัและรบัฟังปัญหาตลอดจนให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่นให้บริการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน การเข้าไปตรวจเยี่ยมเพื่อ

สอบถามถงึความเป็นอยู่ ช่วยแก้ไขปัญหา หรอืรบัฟังการร้องขอความช่วยเหลอืต่างๆ  เพื่อหลกีเลีย่ง

ปัญหาการตายอย่างโดดเดีย่วของผูป้ระสบภยั เป็นท าความเขา้ใจในประเดน็ส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหา 

โดยเฉพาะผูป้ระสบภยัซึ่งเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงนัน้เป็นการสรา้งการมสี่วนร่วมขึน้ในชุมชน

ผูป้ระสบภยั 
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5.4.3 กำรจดักำรด้ำนสถำนท่ีทำงศำสนำ   

ดา้นการมสี่วนร่วมในการจดัการสถานทีท่างศาสนานัน้ พบว่าไม่มกีารมสี่วนร่วมระหว่างรฐับาล

กบัประชาชนผู้ประสบภยั เนื่องจากประชาชนในชุมชนจะเป็นผู้ออกเงนิซ่อมแซมเองตามความศรทัธา 

ดงันัน้การมสีว่นร่วมจงึเกดิขึน้ใหก้ลุ่มของประชาชนเท่านัน้   

5.5 บทสรปุ  

 ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัตามมาตรการชดเชยเพือ่การฟ้ืนฟูบูรณะหลงั

ภยัพบิตัิในของส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ (Kumamoto Prefectural Government 

Office) ประเทศญีปุ่่ นภายใตแ้นวความคดิตามหลกัธรรมภบิาลในมติดิา้นการมสีว่นร่วมของประชาชนนัน้  

กม็ทีัง้ทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมสีว่นร่วมและไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ขา้ไปมสีว่นร่วม โดยสว่นทีไ่ม่

สามารถเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมสีว่นร่วมเกิดจากขอ้จ ากดับางประการ จากขอ้มลูทีไ่ดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ สามารถน าเสนอเป็นตารางเปรยีบเทยีบธรรมภบิาลในมติดิา้นการมสีว่นร่วม ไดด้งันี้ 

ตำรำงท่ี 11 เปรียบเทียบธรรมำภิบำลในมิติด้ำนกำรมีส่วนร่วม  (Participation)   

ตวัช้ีวดั มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

1. กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร 

1.1 ดา้นการร่วมรบัรูถ้งึปัญหา   / 
 

1.2 ดา้นการพจิารณาความเสยีหายของทีพ่กัอาศยั /  

1.3 วงเงินงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านการรื้อถอนหรือ

ก่อสรา้งทีพ่กัใหม่ 

 / 

2. คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง 

2.1 ประสทิธภิาพของกระบวนการก่อสรา้งอาคาร  / 

2.2 ระยะเวลา /  
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ตวัช้ีวดั มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

2.3 ความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยัซึง่เป็นผูป้ระสบภยั  / 

3. ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว 

3.1 การเตรยีมการและจดัสรา้งในทนัทหีลงัจากเกดิภยัพบิตั ิ  / 

3.2 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อบและการอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยั /  

4. กำรบริหำรจดักำร กำรศึกษำ กำรดแูลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ  

4.1 จดัการการศกึษา   / 

4.2 การดแูลสุขภาพ  /  

4.3 จดัการสถานทีท่างศาสนา /  

 

จากตารางสามารถอธบิายไดด้งันี้ 

 ดา้นการร่วมรบัรูถ้งึปัญหารฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะได้ด าเนินการปรบัปรุงระบบการให้

ขอ้มูลข่าวสาร หลงัจากทราบว่าผู้ประสบภยัประสบปัญหาในการรบัขอ้มูลข่าวสารจากทางรฐับาล โดย

การจดัท าเอกสารแนะน าซึ่งมรีายละเอยีดในเรื่องต่างๆ อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ข้ามามสี่วน

ร่วมในการแจง้ปัญหา เพื่อใหร้ฐับาลไดร้่วมรบัรูถ้งึปัญหาไปดว้ยกนั ซึ่งเป็นการตอบสนองความตอ้งการ

ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่กค็อืผูป้ระสบภยัอกีดว้ย 

 ด้านการพจิารณาความเสยีหายของที่พกัอาศยั แม้ว่ากระบวนการส ารวจและพจิารณาความ

เสยีหายในขัน้ต้นไดเ้สรจ็สิ้นลงแลว้ รฐับาลทอ้งถิน่คุมะโมะโตะไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ประสบภยัสามารถยื่น

เอกสารรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาใหม่ (Second Inspection) โดยผูเ้ชีย่วชาญ ซึ่งประกอบดว้ยเจา้หน้าทีท่ี่

ได้รบัมอบหมาย สถาปนิกและวศิวกร นัน่หมายความว่ารฐับาลได้รบัฟังและท าความเขา้ใจร่วมกันกบั

ผูป้ระสบภยั ซึง่ถอืว่าเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

แสดงความคดิเหน็และแสดงการมสี่วนร่วมในระดบัที ่2 การปรกึษาหารอื อนัเป็นการสะทอ้นถงึประเดน็
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ปัญหาต่างๆ เพื่อให้รฐัน าไปแก้ไขและสามารถปฏิบตัิงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ไดม้ากขึน้ 

ภายใต้แนวคดิเรื่องหลกัธรรมาภบิาลว่าดว้ยเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้ กล่าวโดยสรุป

ไดว้่ารฐับาลไดร้บัฟังความคดิเหน็ของประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคดิเหน็ 

ร่วมเสนอปัญหาซึ่งในกรณีนี้เป็นการแสดงความคดิเหน็ในรูปของการรอ้งเรียนและร่วมตรวจสอบผลการ

ปฏบิตังิาน  นัน่คอืมจีดัท าขอ้มูลใหม้คีวามซบัซอ้นน้อยลง และมขีอ้มลูทีส่มบูรณ์มากขึน้ในกรณีแรก หรอื 

จดัให้มีการประเมินความเสียหายใหม่ (Second Inspection) ในกรณีที่สอง สิ่งเหล่านี้เป็นการแก้ไข

ปรบัปรุงของหน่วยงานเพื่อให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบซึ่งกค็อืผู้ได้รบัความเสยีหายโดยตรงไม่มขีอ้คัดค้านจน

หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคญัต่างๆ119 นัน่เอง ซึ่งตรงกบัสิง่ที่ อคนิ  รพพีฒัน์ และ เจิมศกัดิ ์ป่ิน

ทอง120 ไดจ้ าแนกลกัษณะและขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมไว ้4 ลกัษณะคอื ขัน้ที ่1 การมสี่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ ขัน้ที ่2 การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ขัน้ที ่3 การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ และ ขัน้

ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยด้านการพิจารณาความเสียหายของที่พกัอาศัยนัน้อยู่ใน

ขัน้ตอนของการมสี่วนร่วมในขัน้ที่ 2 กล่าวคอื ผู้ประสบภยัมสี่วนร่วมในการประสานงาน และการขอ

ความช่วยเหลอื 

 ดา้นการจดัสรรวงเงนิงบประมาณใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้งทีพ่กัใหม่นัน้

ผูป้ระสบภยัไม่สามารถเขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจได ้เนื่องจากรฐับาลเป็นผูก้ าหนดวงเงนิใหค้วาม

ช่วยเหลอื ซึ่งการด าเนินการทางด้านวงเงนินี้ถอืว่ายงัไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้ไปมสี่วนร่วม

เนื่องจากรฐัเป็นผูก้ าหนดวงเงนิตัง้แต่แรก   

 
        119 หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่.ี ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 (สบืคน้เมื่อ  25 เมษายน 2560). 
 120 อคนิ รพพีฒัน์. 2527. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพพ์ฒันาศกึษา, 

101 - 102; เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง. 2527. การบรหิารงานพฒันาชนบท: การระดมประชาชนเพื่อการพฒันาชนบท. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ ์

โอเดยีนสโตร:์ 272 – 273. 
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 ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการก่อสร้างอาคาร และ ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยนัน้ 

รฐับาลท้องถิ่นไม่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาด้าน

ประสทิธภิาพของกระบวนการก่อสร้างอาคารที่พกัอาศยัชัว่คราวได้ เนื่องจากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนที่

จะตอ้งด าเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ อกีทัง้ขนาดโครงสรา้งของทีพ่กัชัว่คราวกต็อ้งเป็นมาตรฐานตามที่

กฎหมายได้บญัญตัเิอาไว้ หากรอเวลาเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ประสบภยัและรวบรวมขอ้มูลก่อน

ตดัสนิในด าเนินการสร้างบ้านพกัชัว่คราว นอกจากจะส่งผลให้กระบวนการก่อสร้างอาคารและบ้านพกั

ชัว่คราวยาวนานมากขึน้แลว้ ยงัสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูพ้กัอาศยัอกีดว้ย  

 ด้านระยะเวลานัน้ รฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะได้รบัฟังปัญหาเรื่องความจ าเป็นของ

ผูป้ระสบภยัทีจ่ะตอ้ง พกัอาศยัอยู่ในบา้นพกัชัว่คราวมากกว่าระยะเวลา 2 ปีตามทีก่ฎหมายก าหนด  การ

ทีร่ฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไดพ้จิารณาและเปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัสามารถยื่นความประสงค์

เพือ่ขอพกัอาศยัอยู่ในบา้นพกัชัว่คราวต่อไปจนกว่าทีพ่กัอาศยัทีส่รา้งใหม่จกัแลว้เสรจ็เป็นระยะเวลา 1 ปี 

เพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัไดม้เีวลาในการวางแผนการยา้ยไปยงัทีพ่กัถาวรต่อไป โดยในการพจิารณานัน้จงัหวดั

คุมะโมะโตะจะพจิารณาเป็นกรณีๆ ไปนัน้เป็นระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในระดับที ่2 คอืการรบั

ฟังความคดิเหน็ และระดบัที่ 3 คอืการเช้ามามบีทบาทเนื่องจาก ทัง้รฐับาลและผู้ประสบภยัจกัต้องเขา้

มาร่วมในการวางแผน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมตดัสนิใจเพื่อแก้ปัญหาซึ่งได้บญัญัติไว้โดย

สมาคมการมสีว่นร่วมสากล (IAP2-International Association for Public Participation)  

 ดา้นการเตรยีมการและจดัสรา้งในทนัทหีลงัจากเกดิภยัพบิตัินัน้ ดว้ยขอ้จ ากดัทางเวลารฐับาล

ท้องถิ่นคุมะโมะโตะไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จดัการ เตรยีมการในการจดัสรา้งบา้นพกัผูป้ระสบภยัไดใ้นทนัท ีแต่รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะได้

เปิดโอกาสให้บรษิทัก่อสร้างทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัทอ้งถิน่ในจงัหวดัคุมะโมะโตะและบรษิทัก่อสร้างขนาดใหญ่

จากจงัหวดัใกลเ้คยีงมาช่วยก่อสรา้งบา้นพกัชัว่คราว  

 ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยนัน้ รฐับาลท้องถิ่นไม่

สามารถเปิดโอกาสใหผู้้ประสบภยัไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดขนาดพื้นทีใ่ชส้อย ส่วนการอ านวย
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ความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยได้เนื่องจากเป็นมาตรฐานกลาง อีกทัง้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัย

สามารถเลอืกทีพ่กัอาศยัเองได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นจ านวนของผูป้ระสบภยัทีม่มีาก แต่รฐับาลทอ้งถิน่

คุมะโมะโตะก็ได้แก้ไขโดยการจดัที่พกัชัว่คราวให้กบัผู้ประสบภยัได้พกัอาศยัอยู่ในละแวกเดียวกนักบั

เพื่อนบ้านที่ตนคุ้นเคย อีกทัง้ยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภยัซึ่งอาศยัในชุมชนที่พกัอาศยัชัว่คราวได้

เลอืกผูน้ า และคณะท างานเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานภายในชุมชนทีพ่กัอาศยัชัว่คราวและภายนอก

ชุมชนเพือ่ความสะดวกในการตดิต่อและขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานราชการ หรอืองคก์รต่างๆ  

การเปิดโอกาสให้มกีารเลอืกตวัแทนในชุมชนที่พกัชัว่คราวนี้  ซึ่งเป็นการเขา้มามสี่วนร่วมของ

ประชาชนตามที ่Sherry R. Arnstein ไดก้ล่าวไวใ้น A Ladder of Citizen Participation ว่า อยู่ในระดบัที ่

3 Consultation (ระดบัการปรกึษาหารอื) ซึง่เป็นระดบัทีป่ระชาชนเริม่แสดงความคดิเห็น และ ระดบัที ่4 

Placation (ระดบัการปลอบใจ) ซึ่งประชาชนมคีวามตระหนัก มคีวามเข้าใจที่จะรบัรู้ เรยีนรู้ ท าความ

เข้าใจ ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาต่างๆ อีกทัง้ยังเป็นการเพิ่มบทบาทของ

ประชาชนในการร่วมกันในการระบุปัญหา ร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและหา

ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างคนในชุมชนเอง   

สว่นดา้นการดแูลสุภาพนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่างๆ ตลอดจนผูป้ระสบภยัเองไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วม โดยการด าเนินงานในลกัษณะนี้ ถอืเป็นกระบวนการมสี่วนร่วมอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระดบัที่ 1  

การรบัรูถ้งึปัญหา กล่าวคอื เป็นระดบัการใหข้อ้มลูขา่วสาร (To Inform) แก่ประชาชนและรบัขา่วสารจาก

ประชาชนเกี่ยวกบักจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั ขณะเดยีวกนัก็รบัฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อ

น าไปสูก่ารใหค้วามช่วยเหลอืในขัน้ตอนต่อไป  

 ดา้นการจดัการสถานทีท่างศาสนาในมติกิารมสีว่นร่วมนี้ แมไ้ม่ไดเ้กิดขึน้ระหว่างรฐักบัประชาชน

ซึ่งเป็นผู้ประสบภยัหากเกดิขึ้นในกลุ่มผู้ประสบภยัเอง ซึ่งถอืเป็นการมสี่วนร่วมในระดบัที่ 4 การสร้าง

ความร่วมมอืซึ่งเป็นการมสี่วนร่วมในระดบัการสร้างความร่วมมอื (To Collaborate) นี้ โดยประชาชน

จะต้องเขา้มาร่วมตดัสนิใจตัง้แต่การระบุปัญหา การพฒันาทางเลอืก และก าหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครฐั  จนถึงระดบัที่ 5 ระดบัเสริม
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อ านาจประชาชนซึ่งเป็นระดบัการเสรมิอ านาจของประชาชน (To Empower) ที่ประชาชนมบีทบาทใน 

การตดัสนิใจ ซึ่งผลของการทีป่ระชาชนตดัสนิใจนัน้จะเกี่ยวเนื่องกบัวธิดี าเนินการตามการตดัสนิใจของ

ประชาชน121 นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  121 การบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม. (ม.ป.ป.). ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  
http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=2&content_id=156 (สบืคน้เมื่อ 12 มถิุนายน 2560). 
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บทท่ี 6 

มำตรกำรชดเชยเพื่อกำรฟ้ืนฟขูองประเทศไทย 

บทน ำ 

ในกรณีของประเทศไทยนัน้ แม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดนิไหวจะไม่เกดิขึน้บ่อยครัง้นัก เพราะไม่ได้

ตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งเฉกเช่นประเทศญี่ปุ่ น แต่จากสถติติัง้แต่ปี พ.ศ. 2518-2557 พบว่าประเทศไทยเองก็ 

ประสบเหตุแผ่นดนิไหวอยู่หลายครัง้  

ด้านการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหวนัน้ หน่วยงานของรฐัจะต้องใช้หลกัเกณฑ์

การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ซึ่งอาศยัอ านาจตาม

พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยก าหนดให้ส่วนราชการมวีงเงนิทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตั ิกรณีฉุกเฉินส าหรบัภยัพบิตัิแต่ละครัง้หรือแต่ละเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลอื

ผู้ประสบภยัพบิตัใินระหว่างที่ยงัไม่ได้รบัเงนิงบประมาณรายจ่าย หรอืสามารถอธบิายในอกีนัยหนึ่งคอื 

เป็นการส ารองเงนิไวล้่วงหน้า เนื่องจากการเกดิภยัพบิตันิัน้เป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า

จะเกดิขึน้เมื่อใด หรอืหากเกดิขึน้แลว้จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายมากน้อยเพยีงใด ดงันัน้เงนิส ารองในส่วน

นี้จึงเป็นเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัโดยมกีารก าหนดวงเงนิของแต่ละส่วนราชการ

เอาไว ้นอกจากนี้ยงัได้ก าหนดผูท้ี่มอี านาจจดัสรรเงนิทดรองราชการตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบั

ภยัพบิตัใินแต่ละครัง้หรอืแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งเมื่อส่วนราชการได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อ

น าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใินกรณีฉุกเฉินแลว้ ใหอ้นุมตัจ่ิายเงินทดรองราชการส าหรบัภยัพบิตัแิต่

ละครัง้หรอืแต่ละเหตุการณ์สิ้นสุดลง เนื่องจากเงนิทดรองราชการนี้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรอืในกรณี

จ าเป็นเร่งด่วนเท่านัน้122 

 

  122 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัภยัธรรมชาตแิละการช่วยเหลอื. 2545. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 
http://web.krisdika.go.th/law_00_1.jsp?head=3&item=1&code=10 (สบืคน้เมื่อ 29 เมษายน 2560). 
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จากเนื้อหาทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

พบิตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5 การจ่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณี

ฉุกเฉินใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และอตัราดงัต่อไปนี้   

“5.1 ดา้นการด ารงชพี ใหด้ าเนินการช่วยเหลอืเป็นสิง่ของหรอืจ่ายเป็นเงนิ โดยค านึงถงึ สภาพ

และเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดงันี้    

 5.1.1 ค่าอาหารจดัเลีย้งวนัละไม่เกนิ 3 มือ้ มือ้ละไม่เกนิ 30 บาทต่อคน     

 5.1.2 ค่าถุงยงัชพีชุดละไม่เกนิ 550 บาทต่อครอบครวั    

5.1.3 ค่าจดัซื้อหรอืจดัหาน ้าส าหรบับรโิภคและใช้สอยในทีอ่ยู่อาศยัเท่าที่จ่ายจรงิ ตาม

ความจ าเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภยัพบิตัจิะเขา้สูภ่าวะปกต ิ   

5.1.4 ค่าจดัหาสิง่ของในการด ารงชพีเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศยัได้รบัความเสยีหายทัง้

หลงั เท่าทีจ่่ายจรงิ ครอบครวัละไม่เกนิ 3,000 บาท    

5.1.5 ค่าวสัดุซ่อมแซมหรอืก่อสร้างที่อยู่อาศยัประจ า ซึ่งผู้ประสบภยัพบิตัเิป็นเจ้าของ

ไดร้บัความเสยีหายเท่าทีจ่่ายจรงิหลงัละไม่เกนิ 33,000 บาท     

5.1.6 ค่าวสัดุซ่อมแซมหรอืสรา้งยุง้ขา้ว โรงเรอืนส าหรบัเกบ็พชืผลและคอกสตัวท์ีไ่ดร้บั

ความเสยีหาย เท่าทีจ่่ายจรงิ ครอบครวัละไม่เกนิ 5,000 บาท     

5.1.7 กรณีทีผู่ป้ระสบภยัพบิตัเิช่าบา้นทีพ่กัอาศยัของผูอ้ื่น และบา้นเช่าเสยีหายจากภยั

พบิตั ิทัง้หลงัหรอืเสยีหายบางส่วนจนอยู่อาศยัไม่ได้ ให้ช่วยเหลอืเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภยัพบิตัิ

เท่าทีจ่่ายจรงิ ในอตัราครอบครวัไม่เกนิเดอืนละ 1,700 บาท เป็นเวลาไม่เกนิ 2 เดอืน             

5.1.8 ค่าดดัแปลงสถานที่ส าหรบัเป็นที่พกัชัว่คราวเท่าที่จ่ายจรงิ ครอบครวัละไม่เกิน 

2,200 บาท หรอืค่าผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิหรอืวสัดุอื่นๆ ส าหรบักนัแดดกนัฝนเท่าทีจ่่ายจรงิครอบครวัละ

ไม่เกนิ 900 บาท    

 5.1.9 ค่าใชจ่้ายทีส่ว่นราชการจดัหาสาธารณูปโภคในที่พกัชัว่คราว     
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(1) ค่าไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามทีก่ารไฟฟ้านครหลวงหรอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะ

เรยีกเกบ็ ส าหรบักรณีที่ทอ้งที่นัน้ไม่มไีฟฟ้า ใหจ้ดัอุปกรณ์แสงสว่างอื่นๆ ทดแทนไดเ้ท่าที่จ่ายจรงิตาม

ความจ าเป็น    

(2) จดัหาน ้าบรโิภคและใชส้อยจากหน่วยงานทีจ่งัหวดัและอ าเภอมอียู่ เช่น การ

ประปาส่วนภูมภิาค การประปานครหลวง หน่วยดบัเพลงิเทศบาลเป็นต้น หรอืจดัซื้ออุปกรณ์ บรรจุน ้า

ตามความจ าเป็นของจ านวนผู้ประสบภยัพบิตั ิรวมทัง้การจดัซื้อเพื่อบรโิภคใช้สอย เท่าที่จ่ายจรงิตาม

ความจ าเป็น    

(3) จดัสรา้งหรอืจดัหาหอ้งน ้า หอ้งสว้ม 1 ทีต่่อ 10 คน เท่าทีจ่่ายจรงิเฉลีย่ที่ละ

ไม่เกนิ 1,500 บาท    

(4) จดัสรา้งทีร่องรบั ท าลาย หรอืก าจดัขยะมูลฝอย เท่าทีจ่่ายจรงิตามความจ า

เป็น   

5.1.10 ค่าเครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกนิ 1,000 บาท    

5.1.11 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนส าหรบัผู้ประสบภัยพิบัติ ที่เป็น

อาชพีหลกัในการหาเลีย้งครอบครวัของผูป้ระสบภยัพบิตัเิท่าทีจ่่ายจรงิ ครอบครวัละไม่เกนิ 11,000 บาท   

5.1.12 ค่าช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็     

(1) กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลตัง้แต่ 3 วันขึ้นไปให้

จ่ายเงนิช่วยเหลอืเบือ้งตน้เป็นเงนิจ านวน 3,000 บาท     

(2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขัน้พิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ให้

ช่วยเหลอืเบือ้งตน้เป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท     

(3) กรณีภยัพบิตัิที่เป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่หรอืรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวญั 

ของประชาชนทัว่ไป ให้จ่ายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ร ักษาตัวใน

สถานพยาบาลรายละไม่เกนิ 2,000 บาท   
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5.1.13 ค่าจดัการศพผู้เสยีชวีติ รายละไม่เกนิ 25,000 บาท และในกรณีผู้ประสบภัยที่

เสยีชวีติเป็นหวัหน้าครอบครวัหรอืเป็นผูห้ารายไดเ้ลี้ยงดคูรอบครวั ใหพ้จิารณาช่วยเหลอื เงนิสงเคราะห์

ครอบครวัอกีไม่เกนิ 25,000 บาท   

5.1.14 กรณีอากาศหนาวมอีุณหภูมติ ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส และมชี่วงเวลา อากาศ

หนาวยาวนานตดิต่อกนัเกนิ 3 วนั ใหจ่้ายค่าจดัซือ้เครื่องกนัหนาวสงเคราะหร์าษฎรไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ คน

ละไม่เกนิ 240 บาท ทัง้นี้ จงัหวดัหนึ่งไม่เกนิงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท……”123  

นอกจากนี้หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2556 ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัยงัครอบคลุมไปถงึการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสงัคมสงเคราะห ์ 

ดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข ดา้นการเกษตร ดา้นการบรรเทาสาธารณภยั และดา้นการปฏบิตังิาน

ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัอกีดว้ย  

แม้ว่ารัฐบาลจะก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน แต่กต็ามพบว่ามูลค่าความเสยีหายทีผู่ป้ระสบภยัทีไ่ดร้บันัน้มกัมมีากกว่า

วงเงินให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดบั

ท้องถิ่น เช่นองค์การบรหิารส่วนต าบลก็ต้องผ่านขัน้ตอนที่ซบัซ้อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า  องค์การ

บรหิารสว่นต าบลกไ็ม่สามารถใหก้ารช่วยเหลอืไดอ้ย่างเตม็ที ่เพราะมรีะเบยีบดงักล่าวบังคบัอยู่ เมื่อเป็น

เช่นนี้ การปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัจงึขาดประสทิธภิาพ ไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในยามทีต่้องการความช่วยเหลอืจากรฐับาลได้ทนัท่วงท ีขดัต่อหลกัธรรมาภบิาล

หรอืการบรหิารจดัการที่ดี ตามหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ระบุว่าการบรหิารราชการตามแนว

ทางการก ากบัดแูลทีม่เีวลาระยะเวลานานนัน้ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้ซึง่สิง่

เหล่านี้มคีวามแตกต่างจากระบบการกระจายอ านาจของประเทศญี่ปุ่ นที่หน่วยงานในแต่ละท้องถิ่นมี

 
  123 หลกัเกณฑก์ารใชจ้่ายเงนิทดองราชการเพื่อชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั. 2556. ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. https://dpmcr.wordpress.com (สบืคน้เมื่อ 22 เมษายน 2560) 
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อ านาจจดัการกจิการในระดบัท้องถิน่ได้มากกว่า จงึสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

มากกว่า124 

6.1 มำตกำรและกระบวนกำรในกำรฟ้ืนฟบููรณะกบัท่ีพกัอำศยั: กำรสัง่กำร 

 จากแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 ไดแ้บ่งระดบัความรุนแรงของ

สาธารณภัยไว้ 4 ระดับ ซึ่งขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน และความสามารถในการจัดการ         

สาธารณภยั โดยมผีูร้บัผดิชอบในการสัง่การดงันี้125  

ตำรำงท่ี 12 ระดบักำรจดักำรสำธำรณภยั 

ระดบั กำรจดักำร ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

1 สาธารณภยัขนาดเลก็ ผูอ้ านวยการอ าเภอ ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ และ/หรอืผูช้่วย

ผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสัง่การ  

2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผูอ้ านวยการจงัหวดั หรอืผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร 

ควบคุม สัง่การและบญัชาการ 

3 สาธารณภยัขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ควบคุม สัง่การและบญัชาการ 

4 สาธารณภยัรา้ยแรงอย่างยิง่ นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรฐัมนตรี

มอบหมาย ควบคุมสัง่การและบญัชาการ  

ท่ีมำ: แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ฉบบัปี 2558. 2558. คณะกรรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต.ิ http://122.155.1.143/upload/download/file_attach/55acacb4f1f7c.pdf 
(สบืคน้เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560). 
 

 
  124 สุมามาลย ์ชาวนา (ผูเ้รยีบเรยีง). 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น. ใน Kiyotaka 

Yokomichi. 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น, จดหมายขา่วสถาบนัพระปกเกลา้, 12(6): 7. 

  125 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิฉบบัปี 2558. 2558. คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาต.ิ http://122.155.1.143/upload/download/file_attach/55acacb4f1f7c.pdf (สบืคน้เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560) 
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ในกรณีของเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงรายนัน้ รฐับาลไดย้กระดบัการจดัการสาธารณ

ภยัจากเดมิคอื ระดบัที ่1 สาธารณภยัขนาดเลก็ ซึง่ม ีผูอ้ านวยการอ าเภอ ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ และ/หรอื

ผูช้่วยผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผูค้วบคุมและสัง่การ เป็นระดบัที่ 2 สาธารณภยัขนาดกลาง ซึ่ง

เป็นระดบัจงัหวดั มีผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้อ านวยการจงัหวดั มีหน้าที่ในการควบคุม สัง่การและ

บญัชาการ โดยการวนิิจฉยัสัง่การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว เป็นลกัษณะการปฏบิตังิาน

ตามสายงานบงัคบับญัชา กล่าวคอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะมหีน้าที่เพยีงให้ความช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ผูป้ระสบภยัในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบในระดบัเบือ้งต้น ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนั

ภยัฝ่ายพลเรอืน พ.ศ. 2522 ดงันี้ 

1) กองอ านวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนอ าเภอ/กิง่อ าเภอทุกแห่ง ประกอบดว้ยนายอ าเภอเป็น

ผูอ้ านวยการ ปลดัอ าเภอ หวัหน้าสว่นราชการประจ าอ าเภอ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ภาคเอกชน

ในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานในกองอ านวยการฯ มีหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือจงัหวดัในการป้องกันและ

บรรเทาภยัฝ่ายพลเรอืนในพืน้ที ่ 

2) กองอ านวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนเทศบาลทุกแห่ง ประกอบดว้ยนายกเทศมนตรหีรอื 

เทศมนตรทีีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูอ้ านวยการ ปลดัเทศบาล หวัหน้าสว่นราชการและภาคเอกชนในพืน้ที่ 

ร่วมในกองอ านวยการ มหีน้าทีเ่ป็นหน่วยช่วยเหลอืจงัหวดัในการป้องกนั บรรเทา และฟ้ืนฟูภยัฝ่ายพล

เรอืนในพืน้ทีแ่ละเป็นหน่วยเผชญิเหตุเมื่อเกดิภยัพบิตัขิึน้ในพืน้ที ่...............”126  

ในสว่นของอ านาจขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตาม 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัภยัฝ่ายพลเรอืน พ.ศ. 2522 นัน้ มอีงคก์รในระดบัเขตทอ้งที ่ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 5 

ระดบั คอื 

1) ระดบัจงัหวดั มผีูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูอ้ านวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนจังหวดั มหีน้าที่

รบัผดิชอบในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัของตน 

 
  126 มาตรฐานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. ม.ป.ป. กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย. 
http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/6/6.html (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561)  
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2) ระดบัอ าเภอ มนีายอ าเภอ เป็นผูอ้ านวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนอ าเภอ มหีน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนในเขตทอ้งทีข่องตน (ยกเวน้พืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตเทศบาลเมอืงหรอื 

เทศบาลนคร) 

3) กรุงเทพมหานคร มผีูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูอ้ านวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

กรุงเทพมหานคร มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) เทศบาล มีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล มีหน้าที่

รบัผดิชอบในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนในเขตเทศบาล 

5) เมอืงพทัยา มปีลดัเมอืงพทัยา เป็นผูอ้ านวยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนเมอืงพทัยา มหีน้าที่

รบัผดิชอบในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนในเขตเมอืงพทัยา127 

ดา้นการปฏบิตัหิน้าทีเ่มื่อเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตันิัน้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มหีน้าทีป้่องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัในเบือ้งตน้ดงัต่อไปนี้   

1. จดัตัง้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ เพือ่ด าเนินการควบคุมพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั และอ านวยการการ

ปฏิบตัิงานในพื้นที่ นอกจากนี้จกัต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ประกาศ แนะน า แจ้งเตือนประชาชน และ

เตรยีมการป้องกนั 

2. จดัตัง้หน่วยกู้ภยัในศูนยอ์ านวยการเฉพาะกจิ เพื่อด าเนินการระงบัและบรรเทาภยัไดใ้นทนัท ี

หรอืสามารถเคลื่อนที่เข้าเสรมิก าลงัได้ทนัทีเมื่อได้รบัการร้องขอนอกจากนี้ยงัมหีน้าที่ในการให้ความ

ช่วยเหลอื สนบัสนุนในการระงบัและบรรเทาภยั การสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัทนัท ี

3. การด าเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่อนัตรายเท่าที่จ าเป็นภายใต้การสัง่การของ

ผู้อ านวยการป้องกนัภยั โดยการอพยพผู้ป่วยออกจากบรเิวณที่เกดิภยันัน้ให้ด าเนินการรกัษาเยยีวยา

อย่างต่อเนื่อง ก่อนสง่โรงพยาบาลในพืน้ที ่

 
  127 มาตรฐานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. ม.ป.ป. กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย. 
http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/6/6.html (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561) 
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ดา้นแนวทางปฏบิตังิานหลงัเกดิภยันัน้ ส่วนราชการทุกส่วนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน

เขตพืน้ที ่มหีน้าทีใ่นการด าเนินการซ่อมแซมสิง่ทีช่ ารุดเสยีหายใหค้นืสู่สภาพเดมิโดยเรว็ทีสุ่ด อนัจะเป็น

การสร้างขวญัและก าลงัใจของประชาชนในพื้นที่ ให้กลบัคนืสู่สภาพปกติโดยเร็วโดยในส่วนของการ

ช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูบูรณะสถานที ่ส่วนราชการทุกส่วน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตพื้นที ่จกั

ตอ้งด าเนินการด าต่อไปนี้  

1. ส ารวจความเสียหายอย่างละเอียด ทัง้ทรัพย์สินของประชาชน และทรัพย์สินอันเป็น

สาธารณประโยชน์โดยตอ้งมกีารประสานกบัสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หรอื สมาชกิสภาเทศบาล 

ในเขตพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

2.  ด าเนินการช่วยเหลอืซ่อมแซมทีพ่กัอาศยั สิง่สาธารณูปโภค และเสน้ทางคมนาคมใหส้ามารถ

ใชก้ารไดใ้นเบือ้งตน้ 

3.  ด าเนินการซ่อมแซมส่วนทีเ่สยีหาย โดยพจิารณาสิง่ทีส่ามารถซ่อมแซมได ้โดยในกรณีที่ไม่

สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้หรอืเกนิกว่าความสามารถทีจ่ะซ่อมแซมได้ ให้รายงานกองอ านวยการ

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนจงัหวดั 

ทัง้นี้ในการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันัน้ จกัต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามประสงคจ์ะตัง้งบประมาณเพือ่ใชใ้นการ

ช่วยเหลอืประชาชนและต้องด าเนินการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายว่ามแีผนงานโครงการช่วยเหลอืผู้

ประสบสาธารณภยัหรอืไม่ 

โดยกรณีทีไ่ม่ไดม้กีารตัง้งบประมาณเอาไว ้หน่วยงานควรน าเงนิส ารองจ่าย ซึง่ไดต้ัง้งบประมาณ

ไวแ้ลว้มาใชจ่้ายในการแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นอนัดบัแรก โดยการน าเงนิส ารอง

จ่ายมาใชน้ัน้ ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มอี านาจในการอนุมตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 ขอ้ 19 และหากเงนิส ารองจ่ายมี

ไม่เพยีงพอ กอ็าจโอนงบประมาณไปเพิม่เตมิได ้โดยการอนุมตัขิองผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
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ขอ้ 26128 อย่างไรกต็ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจ

หน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 ขอ้ 5 ใหย้กเลกิความในขอ้ 6 ของระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

“ขอ้ 6 กรณีเกดิสาธารณภยัในพื้นที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ไม่ว่าจะมกีารประกาศเขต

การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินหรอืไม่กต็าม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถ

ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทนัที เพื่อการด ารงชีพ หรือบรรเทาค วาม

เดอืดรอ้นเฉพาะหน้า หรอืระงบัสาธารณภยั หรอืเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ หรอืป้องกนัภยนัตรายที่

จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องเสนอ

คณะกรรมการพจิารณา 

ในกรณีการช่วยเหลอืประชาชนเพื่อเยยีวยาและฟ้ืนฟูหลงัเกดิสาธารณภัย หรอืการส่งเสรมิและ

พฒันาคุณภาพชวีติ หรอืการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ หรอืการช่วยเหลอืเกษตรกรผูม้รีายไดน้้อย ให้

เสนอคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมคีวามจ าเป็นต้องช่วยเหลอืประชาชนนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑ์การช่วยเหลอืตามระเบยีบนี้  ให้ขอความเหน็ชอบจากปลดักระทรวงมหาดไทย ก่อนให้การ

ช่วยเหลอื”129 

 จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัเชยีงรายนัน้ การควบคุม สัง่การและบญัชาการได้

เปลี่ยนมาเป็นระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั ซึ่งอยู่ในระดบัการจดัการสาธารณภัยระดบัที่ 2 มีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจในการควบคุมสัง่การตามกฎหมาย ส่งผลให้การ

ด าเนินการและการตดัสนิใจมขีัน้ตอนที่มากและยาวนานขึ้น เนื่องจากท้องถิน่มหีน้าที่เพยีงแค่รายงาน

 
  128  มาตรฐานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. ม.ป.ป. กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
กระทรวงมหาดไทย. http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/6/6.html (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561). 
  129  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561. 17 มกราคม 2562. ราชกจิจานุเบกษา, เล่ม 136, ตอนพเิศษ 17ง: 1-4. 
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และรอรบัค าสัง่เท่านัน้ ส่วนด้านการสัง่การเกี่ยวกบัศูนย์อพยพชัว่คราวนัน้ ส่วนใหญ่แล้วจะก าหนดให้

ศูนยอ์พยพชัว่คราวเป็นวดั โรงเรยีนหรอืตัง้เตน้ทใ์นสถานทีป่ลอดภยั บางครอบครวัทีม่บีรเิวณบา้นกว้าง

พอก็อาศยัอยู่ในเขตบ้านของตนเอง บางครอบครวัที่มเีครอืญาติก็เดินทางไปอาศัยอยู่กับเครือญาติ 

อย่างไรก็ตามหากผู้ประสบภยัไม่มทีี่พกัอาศยัก็สามารถมาพกัในสถานที่ที่องค์กรส่วนท้องถิ่นจดัไว้ให้

ได1้30  

 จากที่กล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่รฐัในระดบัท้องถิน่จะต้องอยู่

ภายใต้การบังคับบัญชาในระดบัภูมิภาคทัง้ในระดับอ าเภอและระดบัจังหวัด ซึ่งต้องผ่านขัน้ตอนที่

ซบัซ้อน ในบางครัง้อาจก่อให้เกิดความล่าช้า เพราะต้องด าเนินการไปตามระเบียบขอ้บงัคับ เมื่อเป็น

เช่นนี้ การปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืจงึขาดประสทิธภิาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในยามทีต่อ้งการความช่วยเหลอืจากรฐับาลไดท้นัท่วงที ขดัต่อหลกัธรรมภบิาลหรอืการบรหิาร

จดัการที่ดีตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ว่าการบริหารราชการ การก ากับดูแลที่มีเวลาระยะ

เวลานานนัน้จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งสิง่เหล่านี้มคีวามแตกต่างจาก

ระบบการกระจายอ านาจของประเทศญี่ปุ่ นที่หน่วยงานในแต่ละท้องถิน่มอี านาจจดัการกจิการในระดบั

ทอ้งถิน่ไดม้ากกว่า131 

6.2 ธรรมำภิบำลในกระบวนกำรฟ้ืนฟูบูรณะด้ำนท่ีพกัอำศยั: กำรตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชน (Responsiveness) 

6.2.1 กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร (Removal and Construction of Building) 

 ในการประเมนิความเสยีหายนัน้ประเทศไทยไม่ไดม้เีกณฑก์ารประเมนิระดบัความเสยีหายที่แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบัคอื   

 

 
  130 บทสมัภาษณ์นาย นายสถติ อุดมวฒันศริ ิผูอ้ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดั
เชยีงราย (25 มกราคม2562). 
  131 สุมามาลย ์ชาวนา (ผูเ้รยีบเรยีง). 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น. จดหมายขา่วสถาบนั
พระปกเกลา้ 12(6): 7 ใน Kiyotaka Yokomichi. 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น, จดหมายขา่วสถาบนัพระปกเกลา้, 
12(6): 7. 
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  ระดบัที ่1 เสยีหายทัง้หลงั คอื 100%  

  ระดบัที ่2 เสยีหายมากกว่า 50% 

  ระดบัที ่3 เสยีหายประมาณ 50%  

              ระดบัที ่4 เสยีหายเพยีงบางสว่น คอืน้อยกว่า 50% 

              ระดบัที ่5 ไม่ไดร้บัความเสยีหายเลย132 

เหมือนกับประเทศญี่ปุ่ น แต่ประเทศไทยด าเนินการประเมินโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินของกรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซึ่งในขัน้ตอนแรกผู้ประสบภัยจกัต้องท าค าร้องขอรบัการช่วยเหลือ 

จากนัน้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจความเสียหายโดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจข้อเท็จจริง

ผู้ประสบภัย จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่าแบบฟอร์มการส ารวจข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยนั ้นมีการ

เปลีย่นแปลงหลายครัง้ โดยหลงัจากมกีารส ารวจในครัง้แรกแลว้ ไดม้กีารปรบัเปลีย่นรายละเอยีดอื่นๆ ใน

แบบฟอร์มใหม่ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิน่จงึต้องลงพื้นที่ท าการส ารวจใหม่ส่งผลให้เกดิความล่าช้าในการ

ประเมนิความเสยีหายและพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื133 

 นอกจากนี้ในการประเมินความเสียหายยังได้มีการใช้สีเป็นตัวก าหนดระดับความเสียหาย

ออกเป็น 3 ระดบัคอื  

 สเีขยีว หมายถงึ ตวัอาคารมคีวามปลอดภยั ผูป้ระสบภยัสามารถใชง้านต่อไปได้ 

 สเีหลอืง หมายถงึ ตวัอาคารได้รบัความเสยีหาย มบีางส่วนที่ต้องได้รบัการซ่อมแซม ตวัอาคาร

สามารถใชง้านไดใ้นบรเิวณทีก่ าหนดเท่านัน้  

 สแีดง หมายถงึ อาคารทีไ่ดร้บัความเสยีหายรุนแรง ไม่สามารถเขา้ใชง้านในตวัอาการไดเ้นื่องจาก

เป็นอนัตรายสงู  

 
  132 บทสมัภาษณ์ 1. Ms. Kumiko Kai, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of 
community mutual supporting 2. Mr.Masayuki Etou, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of community 
mutual supporting 3. Mr.Tomoo Murakami, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of community mutual 
supporting (14 ธนัวาคม 2559). 
  133 บทสมัภาษณ์นาย นายธนัท อภภิทัรก์ุล รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย (25 มกราคม 2562) 
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 อย่างไรกต็าม จากการสรุปสถานการณ์ความเสยีหายจากเหตุแผ่นดนิไหวเมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 

2557 โดยส านักงานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเชียงรายนัน้ พบว่า การส ารวจความเสยีหายของ

อาคารยงัประสบปัญหาเนื่องจาก 2 ประเดน็หลกัคอื 

 1. ข้อมูลจ านวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนัน้ยังไม่มีความชัดเจนและไม่สอดคล้องกับ

ขอ้เทจ็จรงิกบัสภาพพืน้ทีซ่ึง่ไม่มกีารคดัแยกประเภทความเสยีหาย   

 2. เนื่องจากมเีหตุการณ์แผ่นดินไหวตาม (Aftershock) เกดิขึ้นตามมาเป็นระยะๆ อกีหลายครัง้ 

สง่ผลใหต้อ้งมกีารตดิตามและเฝ้าระวงัและอาจตอ้งมกีารส ารวจความเสยีหายใหม่เนื่องจากอาคารต่างๆ 

เนื่องจากอาคารต่างๆ ไดร้บัความเสยีหายเพิม่ขึน้หลงัจากเหตุการณ์ Aftershock134 

  ดงันัน้การปฏบิตังิานใหค้วามช่วยเหลอืด้านการรือ้ถอนและการก่อสร้างอาคาร ในกระบวนการ

ฟ้ืนฟูบูรณะด้านที่พกัอาศยัของประเทศไทย ตามหลกัธรรมาภบิาลในมติกิารตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนนัน้ จึงยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากนัก เนื่องจากมกีาร

ปรบัปรุงรายละเอยีดในแบบส ารวจความเสยีหายใหม่หลงัจากทีเ่จา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ไดร้ายงานผลการ

ส ารวจใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัทีสู่งกว่าไปแลว้ การที่เจา้หน้าทีส่่วนทอ้งถิน่ต้องลงพื้นทีเ่พื่อท าการ

ส ารวจใหม่ จงึสง่ผลใหเ้กดิการประเมนิความเสยีหายและพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืมคีวามล่าชา้   

ก) ด้ำนวงเงินให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรรือ้ถอนหรือก่อสร้ำงท่ีพกัอำศยัใหม่ 

 ตามขอ้บญัญตัใินหลกัเกณฑก์ารใช้จ่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตักิรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5 การจ่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉินให้

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไข และอตัรา รฐับาลไทยไดใ้หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัดา้นการ

ด ารงชพี โดยใหด้ าเนินการช่วยเหลอืเป็นสิง่ของหรอืจ่ายเป็นเงนิ โดยค านึงถงึสภาพและเหตุการณ์ตาม

ความเหมาะสม ดงันี้ 

 
  134 ศูนยป์ระสานงานเพือ่ตรวจสอบอาคารเนื่องจากภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว จงัหวดัเชยีงราย (ศปอ.). ส านักงานโยธาธิ

การจงัหวดัและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย. สรุปสถานการณ์ความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวเมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08น. จุด

ศูนยก์ลางอยู่ที ่ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชยีงราย วดัแรงสัน่สะเทอืนได ้6.3 รกิเตอร ์ลกึจากผวิดนิ 7 กม. วารสารกรมโยธาธกิารและผงั. 

เมอืง หน้า 10-11. 
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       ขอ้ 5.1.5 ไดร้ะบุถงึการใหค้วามช่วยเหลอืค่าวสัดุซ่อมแซมหรอืก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัประจ า 

ซึง่ผูป้ระสบภยัพบิตัเิป็นเจา้ของไดร้บัความเสยีหายเท่าทีจ่่ายจรงิหลงัละไม่เกนิ 33,000 บาท     

                   ขอ้ 5.1.7 ได้อธบิายถงึกรณีที่ผู้ประสบภยัพบิตัทิี่เช่าบ้านที่พกัอาศยัของผู้อื่น และบ้าน

เช่าเสยีหายจากภยัพบิตั ิทัง้หลงัหรอืเสยีหายบางสว่นจนอยู่อาศยัไม่ได ้รฐับาลจะใหค้วามช่วยเหลอืเป็น

ค่าเช่าบา้นแก่ผูป้ระสบภยัพบิตัเิท่าทีจ่่ายจริง ในอตัราครอบครวัไม่เกนิเดอืนละ 1,700 บาท เป็นเวลาไม่

เกนิ 2 เดอืน             

                   ข้อ 5.1.8 ได้ระบุเรื่องค่าดัดแปลงสถานที่ส าหรับเป็นที่พักชัว่คราวเท่าที่จ่ายจริง 

ครอบครวัละไม่เกนิ 2,200 บาท หรอืค่าผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิหรอืวสัดุอื่นๆ ส าหรบักนัแดดกนัฝน เท่าที่

จ่ายจรงิ ครอบครวัละไม่เกนิ 900 บาท    

 ในกรณีเหตุการณ์แผ่นดนิไหวจงัหวดัเชยีงรายนัน้ แมว้่าความจ านวนความเสยีหายของบา้นพกั

จะมไีม่มากเมื่อเทยีบกบัจงัหวดัคุมะโมะโตะ แต่กพ็บว่ามบีา้นพกัของผูป้ระสบภยับางหลงัทีม่มีลูค่าความ

เสยีหายมากกว่าวงเงนิ 33,000 บาท ซึ่งหน่วยงานส่วนท้องถิน่ได้น าอุปกรณ์และวสัดุก่อสร้างซึ่งไดร้บั

บรจิาคจากภาคเอกชนเขา้มาใหก้ารช่วยเหลอืในการซ่อมแซม 

 นอกจากนี้ยงัพบว่าตามข้อบญัญัติในหลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ขอ้ 5 การจ่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัย

พบิตักิรณีฉุกเฉินใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และอตัรา ข้อย่อย 5.1 ดา้นการด ารงชพี โดย

ให้ด าเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความ

เหมาะสม ข้อย่อยที่ 5.1.5 ได้ระบุถึงการให้ความช่วยเหลือค่าวสัดุซ่อมแซมหรอืก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ประจ า ซึ่งผูป้ระสบภยัพบิตัเิป็นเจา้ของไดร้บัความเสยีหายเท่าทีจ่่ายจรงิหลงัละไม่เกนิ 33,000 บาทนัน้ 

จะให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัซึ่งที่พกัอาศยัซึ่งเป็นตวับ้านจรงิๆ ได้รบัความเสยีหายเท่านัน้ ไม่ได้

รวมถงึทีพ่กัอาศยัประเภทอื่น ส าหรบัปัญหาทีพ่บในเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงรายนัน้คอื มี

ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบภยัไดใ้ชอ้าคารพาณิชย์เป็นทีพ่กัอาศยั กล่าวคอืใชช้ัน้ล่างเป็นร้านค้า และใช้

ชัน้บนเป็นทีพ่กัอาศยั ซึ่งในกรณีนี้ไม่เขา้หลกัเกณฑใ์นการใหค้วามช่วยเหลอื ผูป้ระสบภยัจงึไม่สามารถ
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รบัเงนิช่วยเหลอืได ้ดงันัน้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึต้องใช้วธิกีารช่วยเหลอืเช่นเดยีวกบัวธิแีรก คอื

น าอุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้งซึ่งไดร้บับรจิาคจากภาคเอกชน เขา้มาใหก้ารช่วยเหลอืในการซ่อมแซมแทน 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นนัน้จะเห็นได้ว่า แม้ว่าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในเบื้องต้นได ้แต่

รัฐบาล องค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ก็ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัโดยใชช้่องทางอื่น ซึ่งกเ็ป็นทางเลอืกในการใหค้วามช่วยเหลอืและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนผูป้ระสบภยั   

ข) ระเบียบกำรเงินและกำรจ่ำยงบประมำณ 

 ในการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวในประเทศไทยนัน้ หน่วยงานของรฐัจะต้องใช้

หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงนิเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัซิึง่เป็นหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงนิทดรองราชการ

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ซึง่ออกโดยอาศยั

อ านาจตามพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยก าหนดให้ส่วนราชการมวีงเงนิทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินส าหรบัภยัพบิตัแิต่ละครัง้เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

พบิตัใินระหว่างทีย่งัไม่ไดร้บัเงนิงบประมาณรายจ่าย ดงันัน้เงนิส ารองในสว่นนี้จงึเป็นเงนิทดรองราชการ

เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัโดยมกีารก าหนดวงเงนิของแต่ละสว่นราชการเอาไว ้พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดผูท้ีม่ ี

อ านาจจดัสรรเงนิทดรองราชการตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัภยัพบิตัแิต่ละครัง้ ซึง่เมื่อสว่นราชการ

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อน าไปช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตัใินกรณีฉุกเฉินแลว้ ใหอ้นุมตัิ

จ่ายเงินทดรองราชการส าหรบัภัยพิบัติแต่ละครัง้หรือแต่ละเหตุการณ์สิ้นสุดลงเนื่องจากเงินทดรอง

ราชการน้ีใชเ้ฉพาะกรณีฉุกเฉินหรอืในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเท่านัน้135 

 นอกจากนี้ ในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นระดบัทอ้งถิน่ เช่นองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกต็้อง

ผ่านขัน้ตอนที่ซบัซ้อน ส่งผลให้เกดิความล่าช้า และองค์การบรหิารส่วนต าบลเองก็ไม่สามารถให้การ

 
  135 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัภยัธรรมชาตแิละการช่วยเหลอื. ม.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 
http://web.krisdika.go.th/ law_00_1.jsp?head=3&item=1&code=10 (สบืคน้เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560). 
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ช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เพราะมีระเบียบดงักล่าวบังคบัอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติหน้าที่ ให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในยามที่ต้องการความ

ช่วยเหลอืจากรฐับาลได้ทนัท่วงที ซึ่งขดัต่อหลกัธรรมภิบาลหรอืการบรหิารจดัการที่ด ีนอกจากนี้การ

ปฏบิตังิานทีล่่าชา้ ยงัขดัต่อแนวคดิธรรมภบิาลตามหลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) เพราะการทีเ่จา้หน้าที่ 

ไม่สามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยความรวดเรว็ เพราะการท างานทีต่้องผ่านหลายขัน้ตอนนัน้ต้องใชเ้วลา ซึ่ง

สิง่เหล่านี้มคีวามแตกต่างจากระบบการกระจายอ านาจของประเทศญี่ปุ่ นทีห่น่วยงานในแต่ละทอ้งถิ่นมี

อ านาจจดัการกจิการในระดบัทอ้งถิน่ได1้36 

6.2.2 คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง (Quality of Dwelling Reconstruction) 

ก) ประสิทธิภำพของกระบวนกำรก่อสร้ำงอำคำร 

 เนื่องจากความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวดัเชียงรายมีน้อยกว่าจงัหวดั         

คุมะโมะโตะ โดยมคีวามเสยีหายของทีพ่กัอาศยัทีพ่งัทัง้หลงัมจี านวน 116 หลงั และบา้นพกัอาศยัทีไ่ดร้บั

ความเสยีหายบางส่วนมเีพยีง 8,935 หลงั กอปรกบัจุดที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชน

เหตุการณ์แผ่นดนิไหวครัง้นี้จงึไม่ไดส้รา้งความเสยีมากเหมอืนกบัจงัหวดัคุมะโมะโตะ  

 หากพจิารณาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงรายแลว้ พบว่า

เกดิจากโครงสรา้งวศิวกรรมทีไ่ม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อรองรบัความสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว อกีทัง้ทีพ่กั

อาศยับางส่วนทีเ่กดิความเสยีหายเป็นบา้นปูน  บา้นอฐิ ซึ่งก่อสรา้งโดยช่างพืน้บา้น หรอืสรา้งตามก าลงั

ทรพัยซ์ึง่เป็นการสรา้งแบบค่อยเป็นค่อยไป จงึไม่มคีวามแขง็แรงมากพอ เมื่อเกดิแผ่นดนิไหวจงึมโีอกาส

สูงทีจ่ะรบัความเสยีหาย นอกจากนี้จากขอ้มูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์พบว่า บา้นพกัอาศยัทีไ่ด้รบัความ

เสยีหายและพงัลงมานัน้อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง หรอืเป็นสว่นทีต่่อเตมิจากบา้นหลงัเดมิ กล่าวคอืไม่ได้

อยู่ในโครงสรา้งเดยีวกนั ดงันัน้การรบัน ้าหนักจงึท าไดไ้ม่ด ีในขณะทีบ่า้นพกัอาศยัทีไ่ดร้บัออกแบบการ

 
  136 สุมามาลย ์ชาวนา (ผูเ้รยีบเรยีง). 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น. ใน Kiyotaka 
Yokomichi. 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น, จดหมายขา่วสถาบนัพระปกเกลา้, 12(6): 7. 
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ก่อสร้างจรงิๆ ส่วนใหญ่ความเสยีหายจะมเีพยีงแค่ เกิดรอยร้าว หรอืมฝ้ีาเพดานได้รบัความเสยีหาย

เท่านัน้137   

 ในการก่อสร้างและซ่อมแซมการบ้านพกัชัว่คราวให้กบัผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวดั

เชยีงรายนัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัคอื   

 1. หน่วยงานรฐับาลช่วยด าเนินการสรา้งหรอืซ่อมแซมให ้ 

ลกัษณะบ้านพกัชัว่คราวส าหรบัผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงรายนัน้ พบว่ าหลงัเกดิ

เหตุแผ่นดนิไหวได้ประมาณ 1-2 สปัดาห ์หน่วยงานใหค้วามช่วยเหลอืได้จดัเตรยีมวสัดุในการก่อสร้าง 

เพือ่พรอ้มใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั นอกจากนี้ยงัไดม้อบเงนิช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยัในการก่อสร้าง

บา้นพกัชัว่คราวหลงัละ 25,000 บาท138 โดยในส่วนแบบบ้านพกัชัว่คราวนัน้ ผูป้ระสบภยัภายในชุมชน

และหน่วยงานใหค้วามช่วยเหลอืเป็นผูอ้อกแบบและก่อสรา้งบา้นกนัเอง โดยไดน้ าวสัดุทีม่อียู่ในทอ้งถิน่

มาก่อสรา้งบ้านพกัชัว่คราว เช่น เครอืข่ายการจดัการภยัพบิตัิ และทางส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสรมิสุขภาพ หรอื สสส. ได้เขา้มาให้ความช่วยเหลอืพร้อมให้ความรู้ในการสร้างบ้านพกัชัว่คราว

จากวสัดุธรรมชาตจิ าพวกไมไ้ผ่และหญ้าคาแก่ชาวบา้นซึ่งเป็นผูป้ระสบภยัทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น139 ดงั

ปรากฏในรปูภาพที ่37 และ 38 

 

 

 

 

 
  137 บทสมัภาษณ์นาย นายธนัท อภภิทัรก์ุล รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย (25 มกราคม 2562) 

138 นลนิี รุดโถ และสกัการ ราษสีุทธิ.์  2558.  กรอบแนวคดิการออกแบบบา้นพกัชัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบภยั
แผ่นดนิไหว.  วารสารวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  14 (2): 43-60;  ไทยพบีเีอส.  2557. สถานีประชาชน: 
สรา้งบา้นชัว่คราวใหผู้ป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว จ.เชยีงราย. ไทยพบีเีอส.  https://www.youtube.com/watch?v=ANucXeddMhU (สบืคน้เมื่อ 
16 พฤษภาคม 2561). 

139 ปลูกบา้น สรา้งคน..พลกิวฤิตแิผน่ดนิไหว.  2557.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส)  
http://www.thaihealth.or.th/Content/24584- (สบืคน้เมื่อ 19 ธนัวาคม 2560). 



136 
 

รปูภำพท่ี 37 กิจกรรมสร้ำงท่ีพกัชัว่ครำวให้ผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวจงัหวดัเชียงรำย 

 
ท่ีมำ: รวมพลจติอาสา สรา้งบา้นสรา้งคน กรณีแผ่นดนิไหว ณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย. 2559. ส านักงานกองทุนสนุบสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส). http://www.thaihealth.or.th/Gallery/1840/รวมพลจติอาสา สรา้งบา้นสรา้งคน กรณีแผ่นดนิไหว ณ ต.ดงมะดะ  
อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย.html (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561)  

 

รปูภำพท่ี 38 กิจกรรมสร้ำงท่ีพกัชัว่ครำวให้ผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวจงัหวดัเชียงรำย 

 

 

ท่ีมำ: รวมพลจติอาสา สรา้งบา้นสรา้งคน กรณีแผ่นดนิไหว ณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย. 2559. ส านักงานกองทุนสนุบสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส). http://www.thaihealth.or.th/Gallery/1840/รวมพลจติอาสา สรา้งบา้นสรา้งคน กรณีแผ่นดนิไหว ณ ต.ดงมะดะ  
อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย.html (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561) 
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 2. เอกชน หรอื องคก์รภาคประชาชนเป็นผูซ้่อมแซมหรอืสรา้งให ้โดยอาจเป็นการร่วมสมทบ

ทุนสนบัสนุนในการสรา้งบา้นพกัชัว่คราวใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั หรอืช่วยซ่อมแซมบา้นพกัอาศยัทีพ่งัเสยีหาย

ให้ผู้ประสบภัย อาทิเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ ร่วมกบั สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวศิวกรที่

ปรกึษาแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ และกลุ่มสถาปนิก 

Design for Disasters ไดร้วมตวักนัภายใตโ้ครงการ “ซ่อมสรา้ง บา้น วดั และโรงเรยีนในพืน้ทีป่ระสบภยั

จากเหตุแผ่นดนิไหวในจงัหวดัเชยีงราย ” เพื่อซ่อมแซม สรา้ง และฟ้ืนฟูพืน้ที่ประสบภยัแผ่นดนิไหวใน 

จ.เชยีงราย140  

 นอกจากนี้ยังมีบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงผู้ผลิตปูนตราอินทรี ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สี

กองทพับกช่อง 7 สร้างบ้านหลงัใหม่ต้านทานแผ่นดินไหว ตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของ 

สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ใหก้บัผูป้ระสบภยัทีไ่ดร้บัความเสยีหาย

จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวอกีดว้ย141 ดงัปรากฏในรปูภาพที ่39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  140 ส. สถาปนิกฯ ผนึก 3 องคก์รฟ้ืนเชยีงราย. 2557. โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ . https://www.posttoday.com 
/property/news/301819  (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561). 
  141 บา้นตา้นแผ่นดนิไหว. 2561. ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน). http://www.sccc.th.com/news/ 
NewsMarketDetail. aspx?&catID=69&InfoID=671&lang=th (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561). 
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รูปภำพท่ี 39 บ้ำนต้ำนทำนแผ่นดินไหว ตำมมำตรฐำนกำรออกแบบโครงสร้ำงของสมำคม

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 

 
ท่ีมำ. บา้นตา้นแผ่นดนิไหว. 2561. ปูนซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน). http://www.sccc.th.com/news/ NewsMarketDetail. 
aspx?&catID=69&InfoID=671&lang=th (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561). 
 

3. ชาวบ้านและผู้ประสบภัยช่วยกันซ่อมแซมและสร้างที่พกัอาศัยชัว่คราวจากวสัดุก่อสร้างที่มีอยู่ใน

ทอ้งถิน่เอง โดยใชช้่างก่อสรา้งในทอ้งถิน่เป็นคนสรา้ง สว่นอุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้งนัน้กใ็ชท้ีม่อียู่และหา

ไดใ้นทอ้งถิน่ 

ข) ระยะเวลำ   

 แมว้่าการก่อสรา้งและซ่อมแซมบา้นพกัชัว่คราวแก่ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวจะไม่ไดใ้ชเ้วลามากนัก 

เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอย่างง่ายที่ใช้วสัดุในท้องถิ่น ไม่ได้มคีวามซบัซ้อนมากนัก แต่ปัญหาด้าน

ระยะเวลา กลบัเกดิจากการไม่มรีะบบในการด าเนินงานที่ด ีกล่าวคอืในการเขา้ไปปฏิบตังิานให้ความ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัของเจ้าหน้าที่นัน้ พบว่าเนื่องจากมหีน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเขา้มาใน

พื้นที่ประสบภัยเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ เข้ามาให้ความช่วยเหลื อ

ผู้ประสบภัย เข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้านพกัที่ได้รบัความเสียหาย เข้ามาส ารวจความเสียหาย เข้ามา

สงัเกตการณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลเพื่อท าวจิยั หรอืเขา้มาเพราะความสนใจใคร่รูส้ภาพความเสยีหายทีเ่กดิจาก

เหตุการณ์จรงิ โดยไม่มกีารจดัระบบการประสานงานทีด่ ีผลคอืก่อใหเ้กดิความยากล าบากแก่เจ้าหน้าที่
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รฐัในระดบัทอ้งถิน่ เนื่องจากเมื่อไม่ไดม้กีารประสานงานไวล้่วงหน้า การลงเขา้พืน้ทีใ่นแต่ละครัง้จงึสรา้ง

ความสบัสนแก่เจา้หน้าทีแ่ละชาวบา้น การท าเช่นนี้ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการปฏบิตังิาน จรงิอยู่แม้ว่า

การเกดิเหตุการณ์ในครัง้นี้จะยงัสามารถด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืไดเ้รว็ แต่หากประเทศไทยยงัไม่มี

การจดัระบบในการเขา้พืน้ทีท่ีด่ ีหากเกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในอนาคตทีส่รา้งความเสยีหายมากกว่า

เหตุการณ์ในครัง้นี้ ก็จะส่งผลให้การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได ้ 

ค)  ควำมพึงพอใจของผู้อยู่อำศยัซ่ึงเป็นผู้ประสบภยั 

 เนื่องจากการก่อสร้างบ้านพกัชัว่คราวของผู้ประสบภยัในจงัหวดัเชยีงรายส่วนใหญ่ใช้วสัดุจาก

ธรรมชาติและมแีบบแปลนไม่ซบัซ้อน จึงท าให้การสร้างบ้านพกัชัว่คราวสามารถด าเนินการได้อย่าง

รวดเรว็ กอปรกบัผูป้ระสบภยัสว่นใหญ่สามารถเดนิทางไปพกักบัญาตพิีน้่องในพืน้ทีอ่ื่นซึ่งไม่ไดร้บัความ

เสยีหายและตัง้อยู่ไม่ไกลจากบา้นพกัของตน ผูป้ระสบภยัจงึมคีวามพอใจต่อทีพ่กัอาศยัชัว่คราว อย่างไร

ก็ตาม จากข้อมูลพบว่ามบีางชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมคีวามตื่นตวั และพยายามช่วยกนัหาทางเพื่อ

บรรเทาทุกข์ใหก้บัลูกบ้าน จงึไดม้กีารประสานงานระหว่างสมาชกิชุมชนกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อขอ

ความช่วยเหลอือกีดว้ย   

 นอกจากนี้พบว่ามผีูป้ระสบภยัจ านวนไม่น้อยทีไ่ม่มคีวามพงึพอใจกบัวงเงนิช่วยเหลอืจ านวนเงนิ

ทีจ่่ายจรงิหลงัละไม่เกนิ 33,000 บาท ซึง่รฐับาลก าหนดไวส้ าหรบัใหค้วามช่วยเหลอืเป็นค่าวสัดุซ่อมแซม

หรอืก่อสร้างที่อยู่อาศยัประจ าซึ่งผูป้ระสบภยัพบิตัเิป็นเจ้าของ เนื่องจากบางครวัเรอืนที่พกัอาศยัไดร้บั

ความเสียหายมาก การค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก็มีมูลค่ามากกว่าจ านวนเงินที่ร ัฐเยียวยา ดงันัน้

ผูป้ระสบภยัจงึตอ้งรอรบัการบรจิาคอุปกรณ์ก่อสรา้งจากภาคเอกชนอกีช่องทางหนึ่ง  

6.2.3 ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว (Temporary Dwelling and Shelters) 

ก)  กำรเตรียมกำรและจดัสร้ำงในทนัทีหลงัจำกเกิดภยัพิบติั 

 จากขอ้มูลพบว่าหลงัเกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวแลว้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดจ้ดัตัง้ศูนย์

บัญชาการเพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยอาจเป็น
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เทศบาลต าบล หรอืองค์การบรหิารส่วนต าบลแล้วแต่พื้นที่ นอกจากนี้ยงัได้เร่งด าเนินการส ารวจความ

เสยีหายในเขตทีต่นเองรบัผดิชอบเพื่อรายการต่อผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทีสู่งกว่าเพือ่จกัไดด้ าเนินการ

พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืในล าดบัต่อไป   

ข) ขนำดพื้นท่ีใช้สอยและกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประสบภยั เช่น ระยะทางจากที่พกัไปยงั

แหล่งน ้า ระยะจากแหล่งน ้าไปยงัสถานทีใ่ชเ้ป็นหอ้งสว้ม  

จากขอ้มูลโดยนลนิี รุดโถ และ สกัการ ราศสีุทธิ ์พบว่าบ้านพกัชัว่คราวผู้ประสบภยัในจงัหวดั

เชยีงรายนัน้มพีื้นที่สญัจรมากกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ของบ้านทัง้หมด ซึ่งมพีื้นที่ใช้สอยเพยีงพอต่อ

ความต้องการในการท ากจิกรรมต่างๆ ของผูพ้กัอาศยั ทัง้นี้เนื่องจากการใชพ้ื้นทีใ่นการท ากจิกรรมเป็น

ลกัษณะซอ้นทบักนั กล่าวคอื ใชพ้ืน้ทีน่ัง่เล่นเป็นพืน้ทีร่บัประทานอาหารร่วมดว้ย นอกจากนี้บา้นพกัส่วน

ใหญ่สามารถต่อเตมิไดห้ากมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้  

ส าหรบัวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างนัน้ เนื่องจากความจ าเป็นที่ต้องมทีี่พกัอาศยัอย่างเร่งด่วน จึ ง

เลือกใช้วัสดุไม้ไผ่ที่ถูกตัดมาโดยไม่ผ่านกระบวนการไล่ความชื้น หรือการป้องกันปลวก ส่งผลให้

ส่วนประกอบอาคารที่ใช้ไม้ผุพงัเร็ว ขณะเดียวกนัผู้ประสบภัยบางคนได้น าวสัดุจากบ้านหลังเก่ามา

ประยุกตใ์ชเ้ป็นอุปกรณ์ก่อสรา้ง ท าใหล้ดระยะเวลาในการหาวสัดุ และสามารถต่อขยายบา้นใหก้วา้งมาก

ขึน้ 

 ดงันัน้บ้านพกัชัว่คราวจงึไม่สามารตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนได้หลายด้าน และได้

กลายเป็นปัญหาทีส่ง่ผลกระทบต่อชวีติประจ าวนัของผูป้ระสบภยันัน้ มดีงันี้ 

 1. บา้นบางหลงัมอีุณหภูมทิีร่อ้นอบอา้วในเวลากลางวนั เนื่องจากไม่มชี่องเปิดใหล้มพดัผ่านเขา้

ออกไปยงัตวับา้นได ้สง่ผลใหผู้อ้ยู่อาศยัไม่สามารถพกัผ่อน หรอืท ากจิกรรมในบา้นในช่วงเวลากลางวนั 

 2. การถ่ายเทและการระบายอากาศของบ้านพกัชัว่คราวในบ้านบางหลงัไม่ดี เนื่องจากไม่มี

มาตรฐานในการสรา้งบา้นพกัชัว่คราวใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนั  

 3. พบว่ามกีารรัว่ซมึของน ้าฝนและมฝีนสาดกระเซ็นเนื่องจากการก่อสรา้งทีเ่ร่งรบี ท าใหก้ารมุง

หลงัคาไม่ไดม้าตรฐาน  
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 4. พบว่าบ้านพกัชัว่คราวไม่มคีวามปลอดภยัต่อทรพัย์สนิของผู้ประสบภยั เนื่องจากบ้านพกั

ชัว่คราวสว่นใหญ่ไม่มปีระตูหน้าต่างทีม่ดิชดิ  

 6. พบว่าผูป้ระสบภยับางครวัเรอืนยงักลบัไปใช้หอ้งครวัของบา้นหลงัเดมิ142 ซึ่งเป็นการเสี่ยงที่

ผูป้ระสบภยัจะไดร้บัอนัตราย  

 การให้ความช่วยเหลอืด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภยัของ

จงัหวดัเชยีงรายนัน้ มคีวามแตกต่างจากจงัหวดัคุมะโมะโตะตรงที่มรีะดบัความเสยีหายที่น้อยกว่า และ

ไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นวงกวา้งเฉกเช่นจงัหวดัคุมะโมะโตะ ดงันัน้ในขณะทีบ่างครวัเรอืนทีบ่้านพกัไดร้บัความ

เสียหายก็ยงัไม่มาก ผู้ประสบภัยยงัสามารถใช้ส่วนที่ไม่ได้รบัความเสียหายเป็นที่พกัอาศยัเป็นการ

ชัว่คราวขณะรอการซ่อมแซมบ้าน บางครวัเรอืนกไ็ดอ้อกมาสร้างเพงิที่พกัชัว่คราวภายในบรเิวณที่โล่ง

ใกลก้บับา้นพกั  หรอืยา้ยไปพกักบัญาตชิัว่คราวได ้ดงันัน้หากจะพจิารณาดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและการ

อ านวยความสะดวกของจงัหวดัเชียงรายจงึยงัไม่เป็นปัญหาใหญ่ เวน้แต่มาตรฐานของบา้นพกัชัว่คราวที่

ไม่อาจสรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไดต้ามทีค่วรจะเป็น  

6.2.4 กำรบริหำรจดักำร กำรศึกษำ กำรดแูลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ (Administration, 

Education, Healthcare and Religious Facilities) 

ก) จดักำรกำรศึกษำ 

 หลงัจากเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัแิลว้ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารไดเ้ขา้ส ารวจพืน้ทีค่วาม

เสยีหายในวนัที ่6-7 พฤษภาคม 2557และไดม้กีารสัง่การให้หน่วยงานต่างๆ จดัคณะผูเ้ชีย่วชาญเพื่อเขา้

ส ารวจอาคารเรยีนซึ่งได้รบัความเสยีหายจากแผ่นดนิไหว อกีทัง้ให้เตรยีมหาสถานที่เรยีนส ารอง หาก

อาคารทีไ่ดร้บัความเสยีหายและยงัไม่ไดร้บัการตรวจสอบความปลอดภยั  โดยหากจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีาร

 
  142 นลนิี รุดโถ และสกัการ ราษสีุทธิ.์  2558.  กรอบแนวคดิการออกแบบบา้นพกัชัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบภยั
แผ่นดนิไหว. วารสารวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  14 (2): 52-53 
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รือ้อาคารเรยีนเพื่อก่อสรา้งใหม่ กใ็หด้ าเนินการของบประมาณฉุกเฉินจากงบกลางต่อคณะรฐัมนตรโีดย

เร่งด่วนต่อไป143 ดงัปรากฎในภาพที ่40 

รปูภำพท่ี 40 กำรเยี่ยมโรงเรียนท่ีได้รบัควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหว อ. พำน จ. เชียงรำย 

 
ท่ีมำ: ศธ.หา้มเขา้อาคารเรยีน 5 แห่ง หวัน่ถล่มหลงัแผ่นดนิไหว. 2557. กลุ่มประชาสมัพนัธ ์ส านักงานรฐัมนตร ีกระทรวงศกึษาธกิาร.  
http://www.moe.go.th/websm/2014/may/118.html  (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561)  

 

 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนรวม 35 แห่ง144 โดยความ

เสยีหายมตีัง้แต่โครงสร้าง มรีอยร้าวตามผนัง และบางแห่ง เช่น โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนต าบล

ทรายขาวไดร้บัความเสยีหายรุนแรงเน่ืองจากเกดิแผ่นดนิยุบตวั สง่ผลใหต้วัตกึดา้นหนึ่งเอยีง จ าเป็นตอ้ง

รื้อตึกทิ้งและสร้างใหม่ทัง้หมด โดยรัฐบาลได้อนุมัติเงินก่อสร้างให้ใหม่ โดยสร้างตามแบบของ

กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่พบว่าแมโ้ครงสรา้งจะมกีารตอกเสาเขม็ และเพิม่ความแขง็แรง แต่ตวัตกึยงัคงมี

องคป์ระกอบของกระจกบรเิวณบนัไดซึง่อาจเป็นความเสีย่ง หากมเีหตุการณ์แผ่นดนิไหวขึน้อกี  

 อกีประการหนึ่งพบว่าหลงัจากมกีารรือ้ถอนตกึทีไ่ดร้บัความเสยีหายเพื่อรอการก่อสร้างใหม่นัน้ 

การก่อสรา้งอาคารเรยีนชัว่คราวไดด้ าเนินการโดยผูป้กครองและคนในชุมชน โดยมอีงคก์ารส่วนทอ้งถิน่

 
  143 ศธ.หา้มเขา้อาคารเรยีน 5 แห่ง หวัน่ถล่มหลงัแผ่นดนิไหว. 2557. กลุ่มประชาสมัพนัธ ์ส านักงานรฐัมนตร ี

กระทรวงศกึษาธกิาร.  http://www.moe.go.th/websm/2014/may/118.html  (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561) 

  144 แผ่นดนิไหวเชยีงรายเสยีหายพนัล. ผวาอาฟเตอรช์อ็กยาว-รองบฯซ่อมสรา้ง. 2557. ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์. 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1400430784 (สบืคน้เมื่อ 19 มกราคม 2558). 
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ให้การสนับสนุนวสัดุก่อสร้างบางส่วน เช่น ปูนซีเมนต์ เนื่องจากอาคารเรยีนชัว่คราวถูกสร้างบนสนาม

หญ้าบรเิวณหน้าโรงเรยีน ซึ่งเกดิน ้าท่วมขงัในช่วงฤดูฝน ส่งผลใหโ้รงเรยีนไม่สามารถด าเนินการเรยีน

การสอนไดส้ะดวก ซึ่งถอืว่าการใหค้วามช่วยเหลอืด้านการศกึษาของรฐับาลไทยยงัไ ม่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน เนื่องจากแม้ว่าจะมีการสร้างตึกเรียนให้ใหม่ แต่การสร้างตามแบบของ

กระทรวงศกึษาธกิารซึง่แบบเดมิกย็งัเป็นความเสีย่งจะประชาชนตอ้งแบบรบัอยู่  

ข) กำรดแูลสุขภำพ 

 ด้านการดูแลสุขภาพนัน้ นอกจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจกัได้ด าเนินการให้การบรกิารด้าน

สุขภาพแลว้ ปลดักระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยงัไดล้งพืน้ทีต่รวจเยีย่มสถานบรกิาร 3 แห่งภายในจงัหวดั

เชียงราย พร้อมทัง้ได้มีการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงและเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 1 ซึ่ง

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัไดส้ัง่การใหเ้ตรยีมความพรอ้มในการรบัสถานการณ์หากเกดิแผ่นดนิไหว

ซ ้า เพือ่รองรบัการใหบ้รกิารช่วยเหลอืประชาชนไดอ้ย่างเตม็ที1่45 ดงัปรากฏในรปูภาพที ่41 

 

รปูภำพท่ี 41 กำรให้บริกำรตรวจสุขภำพในเขตพื้นท่ีประสบภยัแผ่นดินไหวในจงัหวดัเชียงรำย 

 
ท่ีมำ: หวัน่แผ่นดนิไหวซ ้า ท า รพ.สธ.ดูแลประชาชนไม่ทัว่ถงึ. 2557. ไทยรฐัออนไลน์ . https://www.thairath.co.th/ content/421198 
(สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561) 

 

 
  145 หวัน่แผ่นดนิไหวซ ้า ท า รพ.สธ.ดูแลประชาชนไม่ทัว่ถงึ. 2557. ไทยรฐัออนไลน์ . https://www.thairath.co.th/ 
content/421198 (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561) 
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ค) จดักำรสถำนท่ีทำงศำสนำ 

 ด้านการจดัการสถานที่ทางศาสนานัน้ หน่วยงานส่วนท้องถิน่ทัง้องค์การบรหิารส่วนต าบลและ

เทศบาลต าบลได้ด าเนินการส ารวจความเสียหายหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากนัน้ได้

ด าเนินการแจง้ต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กรมศาสนาซึ่งจะเป็นผูด้ าเนินการดแูละและใหค้วาม

ช่วยเหลอืและซ่อมแซมส่วนที่เสยีหายจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวต่อไป ดงัปรากฏในรูปภาพที่ 42 และ 

43 

รปูภำพท่ี 42 หน่วยงำนปกครองท้องถ่ินเข้ำตรวจสอบควำมเสียหำยของสถำนท่ีทำงศำสนำ 

               
ท่ีมำ: ความเสยีหายเหตุจากเหตุแผ่นดนิไหว. 2557. บรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย. 
http://www.saikao.go.th/picture.php?id=48  (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561)  
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รปูภำพท่ี 43 ควำมเสียหำยของสถำนท่ีทำงศำสนำจำกแผ่นดินไหวจงัหวดัเชียงรำย 

          
ท่ีมำ: ความเสยีหายเหตุจากเหตุแผ่นดนิไหว. 2557. บรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย. 
http://www.saikao.go.th/picture.php?id=48  (สบืคน้เมื่อ 19 พฤศจกิายน 2561)  
 

 จากรูปภาพที่ 42 แล 43 เป็นภาพที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จงัหวดัเชียงราย ได้เดินทางไปตรวจสอบความเสียหายสถานที่ทางศาสนาในพื้นที่รบัผิดชอบ เพื่อ

รายงานความเสยีหายต่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในระดบัทีสู่งขึ้น จากการด าเนินการจดัการสถานที่ทาง

ศาสนาของประเทศไทย ถอืว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งในกรณีนี้แตกต่างจาก

จังหวัดคุมะโมะโตะซึ่งระดับความเสียหายมีมากกว่า รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะจึงต้องให้

ความส าคัญและมุ่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการที่พักชัว่คราวให้กับผู้ประสบภัย

แผ่นดนิไหวเป็นอนัดบัแรก 

 จากการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วของในระดบัจงัหวดัเชยีงราย สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่13 ดา้นล่างน้ี 
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ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบธรรมภิบำลในมิติด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศไทย 

(Responsiveness) 

ตวัช้ีวดั ตอบสนอง ไม่ตอบสนอง 

1. กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร 

1.1 วงเงนิงบประมาณใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้ง

ทีพ่กัใหม่  

 / 

1.2 ระเบยีบการเงนิและการจ่ายงบประมาณ  / 

2. คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง 

2.1 ประสทิธภิาพของกระบวนการก่อสรา้งอาคาร /  

2.2 ระยะเวลา /  

2.3 ความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยัซึง่เป็นผูป้ระสบภยั  / 

3. ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว 

3.1 การเตรยีมการและจดัสรา้งในทนัทหีลงัจากเกดิภยัพบิตั ิ /  

3.2 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อบและการอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยั /  

4. กำรบริหำรจดักำร กำรศึกษำ กำรดแูลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ  

4.1 จดัการการศกึษา   / 

4.2 การดแูลสุขภาพ  /  

4.3 จดัการสถานทีท่างศาสนา /  

 

 จากตาราง สามารถสรุปไดว้่าวงเงนิงบประมาณใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้งที่

พักใหม่ และระเบียบการเงินและการจ่ายงบประมาณยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได ้เนื่องจากมูลค่าความเสยีหายของทีอ่ยู่อาศยัและทรพัยส์นิของผูป้ระสบภยัสูงกว่าวงเงนิให้
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ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจดัสร้างที่พกัอาศยัเป็นการสร้างอย่างง่ายซึ่ง

สามารถวสัดุได้ภายในท้องถิ่น จงึท าให้การก่อสร้างใช้เวลาไม่นานนัก พื้นที่ใช้สอยมขีนาดกว้างขวาง

มากพอที่จะใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวได้ สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคในการอ านวยความ

สะดวกสบายแก่ผูป้ระสบภยัคอืแบบแปลนของตวับา้นทีย่งัไม่มหีลกัเกณฑท์ีต่ายตวั ดงันัน้มาตรฐานของ

ตวับา้นจงึมคีวามหลากลาย 

 ด้านการดูแลสุขภาพ และจดัการสถานที่ทางศาสนานัน้ เนื่องจากส่วนกลางได้เขา้มาให้ความ

ช่วยเหลอืสัง่การโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการจดัการสถานทีท่างศาสนาซึ่งกรมศาสนาจะเป็นผู้ดูแล ดงันัน้

องค์การปกครองส่วนท้องถิน่จึงไม่ได้รบัภาระในการให้ความช่วยเหลือมากนัก และการด าเนินงานก็

สามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม พบว่าด้านการจัดการ

การศกึษานัน้ ต้องใช้เวลาในการสร้างตกึใหม่ และในการสร้างตกึใหม่นัน้ก็ยงัใช้แบบแปลนเดิมตามที่

กระทรวงศกึษาธกิารก าหนด โดยยงัมกีารตดิกระจกเพื่อรบัแสงสว่างตรงบรเิวณทางขึ้นลงบนัได ซึ่งก็

ยงัคงเป็นความเสีย่งหากมเีหตุการณ์แผ่นดนิไหวขึน้อกี ดงันัน้ ในการจดัการการศกึษาจงึยงัไม่สามารถ

กล่าวไดว้่ารฐับาลไดด้ าเนินการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้รงิ  

6.3 ธรรมำภิบำลในกระบวนกำรฟ้ืนฟดู้ำนท่ีพกัอำศยั: กำรมีส่วนร่วมของประชำชน

(Participation) 

 ในสว่นของหลกัการมสีว่นร่วม (Participation) สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

6.3.1 กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร (Removal and Construction of Building) 

ก) ด้ำนวงเงินให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรรือ้ถอนหรือก่อสร้ำงท่ีพกัอำศยัใหม่ 

 ในส่วนของวงเงนิให้ความช่วยเหลือด้านการรื้อถอนหรอืก่อสร้างที่พกัอาศยัใหม่นัน้ พบว่า

รฐับาลไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการก าหนดวงเงนิใหค้วามช่วยเหลอืแต่อย่าง

ใด เนื่องจากวงเงนิดงักล่าวได้ถูกก าหนดเป็นเกณฑ์ให้ความช่วยเหลอืตามกฎหมายตามขอ้บญัญตัใิน

หลกัเกณฑก์ารใช้จ่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ขอ้ 5 

การจ่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
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เงื่อนไข และอตัรา รฐับาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัด้านการด ารงชีพ โดยให้ด าเนินการ

ช่วยเหลอืเป็นสิง่ของหรอืจ่ายเป็นเงนิ โดยค านึงถงึสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม  

ข) ระเบียบกำรเงินและกำรจ่ำยงบประมำณ 

 เช่นเดยีวกบัวงเงนิใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหม่ ดา้นระเบยีบ 

การเงนิและการจ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวในประเทศไทยนัน้ 

หน่วยงานของรฐัจะต้องใช้หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิัตซิึ่งเป็นหลกัเกณฑ์

การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดย

ก าหนดให้ส่วนราชการมวีงเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตั ิ กรณีฉุกเฉินส าหรบัภยั

พบิตัแิต่ละครัง้เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใินระหว่างทีย่งัไม่ไดร้บัเงนิงบประมาณรายจ่าย ดงันัน้เงนิ

ส ารองในส่วนนี้จงึเป็นเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยั โดยมกีารก าหนดวงเงนิของแต่ละ

ส่วนราชการเอาไว ้นอกจากนี้ยงัได้ก าหนดผู้ที่มีอ านาจจดัสรรเงนิทดรองราชการตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมกับภัยพิบัติแต่ละครัง้ ซึ่งเมื่อส่วนราชการได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อน าไป

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใินกรณีฉุกเฉินแลว้ ใหอ้นุมตัจ่ิายเงนิทดรองราชการส าหรบัภยัพบิตัแิต่ละครัง้

หรอืแต่ละเหตุการณ์สิ้นสุดลงเนื่องจากเงนิทดรองราชการนี้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรอืในกรณีจ าเป็น

เร่งด่วนเท่านัน้146 โดยที่รฐับาลไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้ไปมสี่วนร่วม หรอืเปิดโอกาสรบัฟัง

ความคดิเหน็ว่าระเบยีบการเงนิใหไ้ดเ้อือ้ประโยชน์กบัประชาชนหรอืไม่ 

6.3.2 คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง (Quality of Dwelling Reconstruction) 

ก) ประสิทธิภำพของกระบวนกำรก่อสร้ำงอำคำร 

เนื่องจากความเร่งด่วนในการก่อสร้างที่พกัอาศยั วสัดุก่อสรา้งส่วนใหญ่จงึเป็นวสัดุธรรมชาตทิี่

หาไดง้่ายในทอ้งถิน่ เช่นวสัดุไม ้ไมไ้ผ่ และหญ้าคา หรอือาจน าวสัดุจากบา้นหลงัเก่ามาประยุกต์ใช้เป็น

 
  146 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัภยัธรรมชาตแิละการช่วยเหลอื. 2545. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 
http://web.krisdika.go.th/law_00_1.jsp?head=3&item=1&code=10 (สบืคน้เมื่อ 29 เมษายน 2560). 
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อุปกรณ์ก่อสรา้ง อย่างไรกต็ามความแขง็แรงทนทานนัน้ ไม่อาจเทยีบไดก้บัวสัดุอุปกรณ์ที่มจี าหน่ายใน

ทอ้งตลาดซึ่งผลติโดยใชว้สัดุทีม่คีวามแขง็แรงทนทานไดม้ากกว่า ซึ่งตวับา้นจะมอีายุการใชง้านไดถ้งึ 5-

6 ปี147 ทัง้นี้คุณภาพของทีพ่กัอาศยัชัว่คราวจะขึน้อยู่กบัวสัดุก่อสรา้งซึง่มคีวามหลากหลายในแต่ละพื้นที่

เป็นหลกั ดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้ ไม่พบว่ามกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนใหไ้ดเ้ขา้ไปมสี่วน

ในการตดัสนิใจ หรอืรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชนเนื่องจากการสร้างบา้นพกัชัว่คราวด าเนินการเอง

โดยผู้ประสบภยัและหน่วยงานให้ความช่วยเหลอื อย่างไรก็ตามส าหรบับางพื้นทีท่ี่มหีน่วยงานราชการ

หรอืเอกชนเขา้มาให้ความช่วยเหลอืสร้างบ้านพกัชัว่คราวให้กบัผูป้ระสบภยั ซึ่งเป็นลกัษณะการมสี่วน

ร่วมด้านการปฏิบัติ (Practical) ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจใน

กจิการงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนร่วมกนั  

ข ) ระยะเวลำ 

 หลงัจากมหีน่วยงานรฐัเขา้มาตรวจสอบความเสยีหายของอาคารบา้นเรอืนแลว้ ทีพ่กัอาศยัส่วน

ใหญ่ได้รบัการพจิารณาให้เป็นสเีขยีว ซึ่งหมายถึงตวัอาคารบ้านเรอืนสามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย

จ านวน 7,714 หลงั และสเีหลอืง ซึง่หมายถงึตวัอาคารและบา้นเรอืนไดร้บัความเสยีหายบางสว่น ต้องรอ

ซ่อมแซม แต่ยงัสามารถใช้งานได้ในบรเิวณพื้นที่ที่ก าหนดได้ จ านวน 2,180 หลงั โดยมบี้านพกัและ

อาคารทีไ่ดร้บัการพจิารณาใหเ้ป็นสแีดงซึ่งหมายถงึตวัอาคารมคีวามเสยีหายรุนแรงและเป็นอนัตรายจน 

ไม่สามารถใชง้านไดจ้ านวน 475 หลงั148 ซึ่งในการสรา้งบา้นพกัชัว่คราวนัน้ ใชเ้วลาไม่นานนักเนื่องจาก

แบบเปลนในการสรา้งบา้นเป็นลกัษณะอย่างง่าย ไม่จ าเป็นต้องรอสัง่ซื้อวสัดุอุปกรณ์ เนื่องจากสามารถ

หาไดง้า่ยในทอ้งถิน่  

 
  147 ปลูกบา้น สรา้งคน..พลกิวฤิตแิผ่นดนิไหว.  2557.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส)  
http://www.thaihealth.or.th/Content/24584- (สบืคน้เมื่อ 19 ธนัวาคม 2560). 
  148 ศูนยป์ระสานงานเพือ่ตรวจสอบอาคารเนื่องจากภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว จงัหวดัเชยีงราย (ศปอ.). ส านักงานโยธาธิ
การจงัหวดัและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย. สรุปสถานการณ์ความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวเมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08น. จุด
ศูนยก์ลางอยู่ที ่ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชยีงราย วดัแรงสัน่สะเทอืนได ้6.3 รกิเตอร ์ลกึจากผวิดนิ 7 กม. วารสารกรมโยธาธกิารและผงั. 
เมอืง หน้า 10-11. 
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 ส าหรับการพักอาศัยอยู่ในบ้านพักชัว่คราวนัน้ จากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่ แล้ว

ผูป้ระสบภยัจะยา้ยไปพกัอาศยักบัญาตซิึ่งมีทีพ่กัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง ในขณะทีบ่างส่วนต้องพกัอาศยั

อยู่ในบ้านพกัชัว่คราวที่สร้างโดยตนเองและเพื่อนบา้น หรอืหน่วยงานรฐับาลเขา้มาช่วยสร้าง หรอืโดย

เอกชนการสร้างบรจิาค149 ดงันัน้ในการจดัสร้างหรอืซ่อมแซมบ้านพกัชัว่คราวจงึมสี่วนร่วมกนัระหว่าง

ผู้ประสบภยั หน่วยงานรฐั และเอกชนซึ่งใช้วธิกีารสร้างอย่างง่ายดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น จงึใช้เวลาไม่

นานเมื่อเทยีบกบักรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะ  

ค) ควำมพึงพอใจของผู้อยู่อำศยัซ่ึงเป็นผู้ประสบภยั 

แมว้่าการขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลจะมขีัน้ตอนในการพจิารณาอยู่หลายขัน้ตอน จนท าให้

ระยะเวลาในการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืตอ้งใชเ้วลา ดงันัน้ผูป้ระสบภยัซึ่งเป็นชาวบา้นในพืน้ทีแ่ละ

หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ จึงได้ร่วมกันซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านพกัชัว่คราวในระหว่างที่ รอการ

ด าเนินการของรฐั และสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งผูป้ระสบภยักเ็ขา้ใจว่าเงนิช่วยเหลอืจากรฐั

นัน้ต้องใชเ้วลา เนื่องจากมขีัน้ตอนทีต่้องด าเนินการ และเขา้ใจว่าเมื่อเงนิใหค้วามช่วยเหลอืจากรฐับาล

ได้รบัการพจิารณาและอนุมตัิแล้ว ผู้ประสบภยัก็สามารถน าไปใช้ซ่อมแซมที่พกัอาศยัของตนได้ เมื่อ

สามารถมกีลุ่มคนมาใหค้วามช่วยเหลอืในการสร้างบ้านพกัชัว่คราวให ้ผูป้ระสบภยัจงึมคีวามพงึพอใจที่

สามารถยา้ยเขา้ไปพกัอาศยัอยู่ในบา้นพกัชัว่คราวไดเ้รว็ขึน้150 อย่างไรกต็ามไม่พบว่ามกีารเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้ไปมสีวนร่วมในการใหข้อ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใดๆ เพยีงแต่มกีารแจง้รายละเอยีดซึ่ง

เป็นขอ้มลูข่าวสารในเบือ้งตน้แก่ผูป้ระสบภยัเท่านัน้ ดงันัน้การมสีว่นร่วมดา้นการแสดงความพงึพอใจจงึ

มแีค่ระดบัการรบัรูซ้ึง่เป็นการมสีว่นร่วมในระดบัน้ีเป็นเพยีงระดบัเบือ้งตน้เท่านัน้  

 

 
  149บทสมัภาษณ์นาย นายธนัท อภภิทัรก์ลุ รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย (25 มกราคม 2562). 
  150 บทสมัภาษณ์นายสมบตั ิศรอีว้น ผูป้ระสบภยัหมู่บา้นดงลาน ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชยีงราย (25 มกราคม 
2562). 
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6.3.3 กำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำ กำรดแูลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ (Administration, 

Education, Healthcare and Religious Facilities) 

ก) กำรจดักำรด้ำนกำรศึกษำ 

 ด้านการบริหารจดัการการศึกษานัน้พบว่า ส่วนใหญ่แล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นกับสถาน

การศกึษาซึ่งเป็นตวัอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งผลกระทบจะเกดิกบัครูอาจารย์และเดก็นักเรยีนจ านวนมาก 

โดยหลงัจากมกีารส ารวจความเสยีหายโดยหน่วยงานสว่นทอ้งถิน่และสว่นกลางแลว้ บางพืน้ทีเ่ช่นต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน ไดม้ชีาวบา้นร่วมกนัสรา้งอาคารเรยีนชัว่คราวในบรเิวณสนามหญ้าหน้าโรงเรยีน

ดว้ยวสัดุอย่างงา่ยเพือ่ใหน้ักเรยีนสามารถเรยีนหนงัสอืได ้อย่างไรกต็ามในช่วงฤดฝูน พบว่ามฝีนตกหนัก

บ่อยครัง้ สง่ผลใหเ้กดิน ้าท่วมขงับรเิวณสนามหญ้า ท าใหเ้กดิความบากล าบากแก่ครอูาจารยแ์ละนกัเรยีน

ในการด าเนินการเรียนการสอน ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นจึงได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการน า

ปูนซเีมนต์และทรายมาท าพื้นอาคารเรยีนชัว่คราว151 ดงันัน้ในส่วนของการมสี่วนร่วมดา้นการศกึษาจงึ

การการมสีว่นร่วมในกลุ่มของประชาชนมากกว่าการมสีว่นร่วมระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานของรฐั  

ข) กำรจดักำรด้ำนดแูลสุขภำพ 

 เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเวลา18.08 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเย็นที่ชาวบ้าน

บางสว่นก าลงัเดนิทางกลบัทีพ่กัและยงัอยู่นอกบรเิวณตวับา้น จงึมจี านวนผูบ้าดเจบ็เพยีงเลก็น้อย ดงันัน้

การดูแลสุขภาพจึงเป็นลักษณะของการท าหตัถการพื้นฐาน เช่นการท าแผลให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับ

บาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวเท่านัน้ ส่วนการดูแลทางด้านจิตใจนัน้ พบว่ามผีู้ประสบภัยซึ่งมอีากา ร

หวาดกลวั และตื่นตระหนกกบัเหตุการณ์แผ่นดนิไหวโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งโรงพยาบาล

ท้องถิ่นได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความเครียดของ

 

  151 บทสมัภาษณ์ นายชยัวฒัน์ วงศไ์ชย อาจารยโ์รงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ. พาน จ. เชยีงราย. 
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ผูป้ระสบภยั152 ในการจดัการดา้นดแูลสุขภาพไม่พบว่ารฐับาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วม 

มแีต่เพยีงแค่รฐับาลเขา้ไปปฏบิตังิานใหค้วามดแูลช่วยเหลอืดา้นสุขภาพแก่ประชาชนเท่านัน้  

ค) กำรจดักำรด้ำนสถำนท่ีทำงศำสนำ  

 เนื่องจากสถานที่ทางศาสนาอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ซึ่งมี

หน้าที่ในการให้ความอุปถมัภ์พุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรบัรอง ไม่ว่าจะเป็นศาสนา

ครสิต์  ศาสนาอสิลาม หรอืศาสนาอื่นๆ ดงันัน้เมื่อหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่ประสบภยัได้

ส ารวจความเสยีหายของสถานทีท่างศาสนาแลว้ จกัตอ้งรายงานต่อกรมศาสนาตามสายงานบงัคบับญัชา

ในระดบัที่สูงกว่า เพื่อที่กรมศาสนาจกัได้ด าเนินการในการให้ความช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู บูรณะสถานที่ทาง

ศาสนาต่อไป  

 จากการปฏบิตังิานใหค้วามช่วยเหลอืผู้ประสบภยัของจงัหวดัเชยีงรายในมติดิ้านการมสี่วนร่วม  

(Participation)  สามารถสรุปไดต้ามตารางที ่14 นี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  152 บทสมัภาษณ์นายสมบตั ิศรอีว้น ผูป้ระสบภยัหมู่บา้นดงลาน ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชยีงราย (25 มกราคม 

2562) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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ตำรำงท่ี  14  เปรียบเทียบธรรมภิบำลในมิติด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประเทศไทย  (Participation)   

ตวัช้ีวดั มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

1. กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร 

1.1 วงเงนิงบประมาณใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้ง

ทีพ่กัใหม่  

 / 

1.2 ระเบยีบการเงนิและการจ่ายงบประมาณ  / 

2. คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง 

2.1 ประสทิธภิาพของกระบวนการก่อสรา้งอาคาร  / 

2.2 ระยะเวลา /  

2.3 ความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยัซึง่เป็นผูป้ระสบภยั  / 

3. ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว 

3.1 การเตรยีมการและจดัสรา้งในทนัทหีลงัจากเกดิภยัพบิตั ิ  / 

3.2 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและการอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยั /  

4. กำรบริหำรจดักำร กำรศึกษำ กำรดแูลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ  

4.1 จดัการการศกึษา  /  

4.2 การดแูลสุขภาพ   / 

4.3 จดัการสถานทีท่างศาสนา  / 

 จากตารางที ่14 สามารถสรุปไดว้่า ในการปฏบิตังิานใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัของจงัหวดั

เชยีงรายในมติดิา้นการมสี่วนร่วม รฐับาลไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมมากนัก และ

ส่วนใหญ่การมสี่วนร่วมมกัจะเกดิขึ้นในกลุ่มของประชาชนเอง ดงันัน้การปฏบิตังิานให้ความช่วยเหลอื

ผู้ประสบภยัของจงัหวดัเชยีงรายในมติดิ้านการมสี่วนร่วม จงึอาจกล่าวได้ว่ายงัไม่บรรลุผลตามแนวคดิ

ของหลกัธรรมาภบิาลซึง่ถอืเป็นเรื่องส าคญัในการสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่คนในสงัคม อกีทัง้ยงัเป็นการช่วย
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ใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัของรฐับาลมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนื่องจากการมสี่วน

ร่วมนัน้หมายถงึการก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์ของคนในสงัคม เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพฒันาดงัทีศ่ริกิาญจน์ 

โกสุมภไ์ดก้ล่าวไว ้

6.4 บทสรปุ 

 ในขณะที่ประเทศไทยมกัประสบปัญหาภัยพิบตัิที่เกี่ยวข้องกับอคัคีภัย อุทกภยั วาตภยัและ     

ทุกขภกิขภยั ธรณีพบิตัภิยักลบัเกดิขึน้ไม่บ่อยครัง้นัก ส่งผลใหก้ารจดัการมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟู

ของประเทศไทยนัน้ยงัเป็นเรื่องใหม่  

 ในดา้นธรรมาภบิาลในกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะดา้นที่พกัอาศยัในประเทศไทยนัน้ การวนิิจฉัยสัง่

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเป็นลักษณะตามสายงานบังคับบัญชา โดยองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีน้าทีใ่นการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในเบือ้งต้นเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น

ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ภายใต้การปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชาเท่านัน้ แน่นอนว่าการ

ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ฐัในระดบัทอ้งถิน่ จะต้องผ่านขัน้ตอนทีซ่บัซ้อน และใชเ้วลา ซึ่งในบางครัง้เกดิ

ความล่าช้า เพราะต้องด าเนินการไปตามระเบียบขอ้บงัคบั เมื่อเป็นเช่นนัน้การปฏิบตัิหน้าที่ให้ความ

ช่วยเหลอืของรฐับาลจงึยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทนัท่วงที อกีทัง้ในการ

ส ารวจความเสยีหายก็มกีารปรบัแก้รายละเอยีดในแบบส ารวจ จนท าใหต้้องมกีารส ารวจขอ้มูลใหม่เพื่อ

ปรบัปรุงขอ้มลูเดมิทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ สง่ผลใหก้ารด าเนินงานใหค้วามช่วยเหลอืยงัไม่มปีระสทิธภิาพ

ที่ดีพอ เพราะแทนที่จะเป็นการลดขัน้ตอน และเจ้าหน้าที่สามารด าเนินการตัง้แต่ต้นจนจบด้วยความ

รวดเรว็ กลบักลายเป็นว่าตอ้งเกดิกระบวนการท าซ ้า  

 ส าหรบัวงเงนิให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวในประเทศไทยนัน้ หน่วยงานของรฐั

จะต้องใชห้ลกัเกณฑก์ารใช้จ่ายเงนิเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตัซิึ่งเป็นหลกัเกณฑก์ารใช้จ่ายเงนิทด

รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามระเบียบกระทรวงการคลงั       

ซึง่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยก าหนดใหส้ว่นราชการมี

วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินส าหรับภัยพิบัติแต่ละครัง้เพื่อ



155 
 

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใินระหว่างทีย่งัไม่ไดร้บัเงนิงบประมาณรายจ่าย ซึ่งการจะใชง้บประมาณนี้จกั

ต้องผ่านการพจิารณาจากผู้ที่มอี านาจจดัสรรเงนิทดรองราชการตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัภัย

พิบัติในแต่ละครัง้ ซึ่งเมื่อส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อน าไปช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพบิตัใินกรณีฉุกเฉินแลว้ ใหอ้นุมตัจ่ิายเงนิทดรองราชการส าหรบัภยัพบิตัแิต่ละครัง้หรอืแต่ละ

เหตุการณ์สิน้สุดลงเนื่องจากเงนิทดรองราชการน้ีใชเ้ฉพาะกรณีฉุกเฉินหรอืในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเท่านัน้  

 ส าหรบัวงเงนิให้การให้ความช่วยเหลอืในเบื้องต้นซึ่งรฐับาลก าหนดให้จ่ายจรงิหลงัละไม่เกนิ 

33,000 บาทนัน้ มีผู้ประสบภัยจ านวนไม่น้อยไม่พึงพอใจกับวงเงินจ านวนดังกล่าว เนื่องจากบาง

ครวัเรอืนนัน้ที่พกัอาศยัได้รบัความเสยีหายอย่างหนัก และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก็มมีูลค่ ามากกว่า

จ านวนเงนิทีร่ฐัเยยีวยา ดงันัน้ผูป้ระสบภยัทีท่ีพ่กัอาศยัไดร้บัความเสยีหายในระดบัมาก จงึตอ้งรอรบัการ

บรจิาคอุปกรณ์ก่อสรา้งจากภาคเอกชนแทน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพยีง

บางกลุ่มเท่านัน้ ขณะเดยีวกนัเนื่องจากวงเงนิไดถู้กก าหนดโดยรฐัจงึไม่สามารถเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิของพจิารณาเพิม่วงเงนิในการใหค้วามช่วยเหลอืได ้ดงันัน้กระบวนการ

สรา้งการมสีว่นร่วมจงึไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ 

 ด้านคุณภาพของที่พกัอาศยัที่จะท าการก่อสร้างนัน้ เนื่องจากบ้านพกัชัว่คราวส่วนใหญ่มกัใช้

วสัดุจากธรรมชาตแิละมแีบบแปลนทีไ่ม่ซบัซ้อน จงึท าใหก้ารสรา้งบา้นพกัชัว่คราวด าเนินการไดร้วดเรว็ 

นอกจากนี้ผู้ประสบภยัส่วนใหญ่สามารถไปพกักบัญาตพิี่น้องได้ผู้ประสบภยัจงึมคีวามพอใจต่อทีอ่าศยั 

อย่างไรกต็าม จากขอ้มูลพบว่ามบีางชุมชนทีส่มาชกิในชุมชนมคีวามตื่นตวั และพยายามช่วยกันหาทาง

เพื่อบรรเทาทุกข์ จึงได้มกีารประสานงานระหว่างสมาชิกชุมชนกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความ

ช่วยเหลอืในการสรา้งบา้นพกัชัว่คราวใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั ดงันัน้กระบวนการมสี่วนร่วมจงึเกดิขึน้ในกลุ่ม

ของประชาชนผูป้ระสบภยัมากกว่าการมสีว่นร่วมโดยความร่วมมอืกนัระหว่างประชาชนและรฐับาล 

 ด้านการบริหารจดัการ การศึกษา การดูแลสุขภาพ สถานที่ทางศาสนานัน้ พบว่าทางด้าน

การศกึษานัน้ รฐับาลยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เนื่องจากแม้ว่าจะให้การ

ช่วยเหลือในการสร้างตึกใหม่ แต่ตึกที่ได้สร้างใหม่นั ้นยังใช้แบบแปลนเดิมตามข้อก าหนดของ
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กระทรวงศกึษาธกิาร แมว้่าจะมกีารตอกเสาเขม็เพื่อสรา้งความแขง็แรงใหก้บัตวัตกึ แต่การใส่บลอ็กแกว้

ใสตรงบรเิวณบนัได ซึง่หากเกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหว และบลอ็กแกว้ใสนัน้แตกหกักอ็าจตกขวางทางลง

บนัไดได้ นอกจากนี้พบว่าการมสี่วนร่วมในกลุ่มของประชาชนในการร่วมกนัสร้างอาคารเรยีนชัว่คราว

โดยผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชน ส าหรบัการดูแลสุขภาพ นัน้พบว่าแม้ว่าจะไม่มกีารเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม แต่รฐับาลสามารถใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความต้องการใหก้บัประชาชน 

เนื่องจากมกีารด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัตัง้แต่ ช่วงต้นของเหตุการณ์ อีกทัง้ยงัได้จดั

เจา้หน้าทีดู่แลและตดิตามอาการของผูป่้วยเป็นระยะๆ ในสว่นของการจดัการดา้นสถานทีท่างศาสนานัน้ 

รฐับาลกเ็ป็นผูร้บัผดิชอบในการซ่อมแซมเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

บทท่ี 7 

บทเรียนและกำรเรียนรู้จำกจงัหวดัคมุะโมะโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น  

บทน ำ 

 จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีจ่งัหวดัคุมะโมะโตะ รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไดด้ าเนินการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัอย่างเต็มก าลงั แม้ว่าจะมปัีญหาจนเป็นผลให้การด าเนินงานให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงแรก แต่เนื่องจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ

เหตุการณ์แผ่นดนิไหวอยู่บ่อยครัง้ กอปรกบัความเป็นอสิระในการท างานของรฐับาลทอ้งถิน่ จงึส่งผลให้

รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัง่การทีเ่ป็นขัน้ตอนในแต่ละหน่วยงาน การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

เขา้มามสี่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน หรอืการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ ซึ่งผลจากการสัง่

การและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนนี้ ถอืเป็นการตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน ดงันัน้

จากการศกึษาเรื่องมาตรการชดเชยเพือ่การฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภยัพบิตัใินระดบัท้องถิน่: บทเรยีน – เรยีนรู้

จากประเทศญี่ปุ่ น โดยใช้กรณีศกึษาในจงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดัเชยีงรายนัน้ จงึมหีลายประเด็น

เกีย่วกบัมาตรการการชดเชยเพือ่การฟ้ืนฟูภยัพบิตัทิีป่ระเทศไทยสามารถมาประยุกตใ์ชไ้ดด้งันี้ 

7.1 สรปุผลกำรวิจยั 

 จากกรอบมาตรการในการใหก้ารชดเชยเพื่อฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั และขัน้ตอนการปฏบิตัหิน้าที่ของ

เจา้หน้าทีข่องรฐับาลส่วนทอ้งถิน่ในการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัอย่างมปีระสทิธภิาพ ในจงัหวดัคุ

มะโมะโตะและจงัหวดัเชยีงรายนัน้ สามารถสรุปไดต้ามแนวคดิดงันี้  

 1. หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะด้านที่พักอาศัยในมิติด้านประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ซึง่ไดแ้ก่ความคุม้ค่าอนัจะบงัเกดิประโยชน์สูงสุดต่อสว่นรวม  โดยศกึษากระบวนการจดัการ

ภัยพิบัติของหน่วยงานที่รบัผิดชอบใน 3 ระดบั คือส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่ น และ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ในประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลอืฟ้ืนฟูและตอบสนอง

ความตอ้งการ (Responsiveness) ของประชาชน 
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ตำรำงท่ี 15 เปรียบเทียบประเดน็ด้ำนกำรสัง่กำรระหว่ำงจงัหวดัคมุะโมะโตะและจงัหวดัเชียงรำย 

ประเดน็ คมุำโมะโตะ เชียงรำย 
การสัง่การ(ส่วนกลาง) 1. รัฐบาลได้มีการสัง่การและมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ร ัฐใน
การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัผ่านการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดบั
ต่างๆ 
2. มกีารจดัตัง้ศูนย์ประสานงานหลกัในการ
จดัการกบัปัญหาภยัพบิตั ิเพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัเจา้หน้าที ่โดยศูนยน์ี้อยู่ภายใต้
การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
บรหิารจดัการภยัพบิตั(Minister of State for 
Disaster  
Management)  
3.  มีการจัดตั ้งหน่วยให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพบิตัิเบื้องต้นในชวีติประจ าวนั 
(The Team to Support the Daily Lives  
of Disaster Victims)  โ ดยห น่ ว ย ให้ ก า ร
ช่วยเหลอืนี้ ประกอบดว้ยเจา้หน้าที่ระดบัต ่า
กว่ารฐัมนตรใีนกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
มหีน้าทีใ่นการรายงานสถานการณ์ประจ าวนั 
ตลอดจนระบุและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ในแต่ละวนั 

1. การวินิจฉัยสัง่การให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว เป็นลกัษณะตาม
สายงานบังคับบัญชา โดยในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ มีหน้าที่
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้ องต้น เพื่ อ เ ป็นการบรรเทาความ
เดอืดรอ้นใหก้บัผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่
2. มีการจัดตัง้กองอ านวยการในระดับ
ต่างๆ ตามสายงานบงัคบับญัชา 

การสัง่การ 
(ส่วนทอ้งถิน่) 

1. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รบั
การมอบหมายจากรัฐบาลกลางในการ
รวบรวมขอ้มลูต่างๆ  
2. ปฏบิตัหิน้าทีใ่นนามของส านักงานบรหิาร
จดัการเหตุภยัพบิตัิ (ส านักงานจดัการเหตุ
ภัยพิบตัิในพื้นที่) ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ที่
ส านั กงานเขตการปกครองจังหวัด  คุ
มะโมะโตะ มผีูว้่าราชการจงัหวดัคุมะโมะโตะ
เป็นประธาน ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด 
ทัง้นี้การปฏิบตัิหน้าที่อยู่ภายใต้การบังคับ
บญัชาของ รฐัมนตรีประจ าส านักรัฐมนตรี 
(Cabinet Office) ซึง่ส านักงานบรหิารจดัการ
เหตุภยัพบิตั ิ(ส านักงานจดัการเหตุภยัพบิตัิ
ในพืน้ที)่ และตอ้งเขา้ร่วมตอ้งประชุมร่วมกบั 

1. ปฏบิตัหิน้าทีร่่วมกบัเจา้หน้าทีซ่ึ่งไดร้บั
การมอบหมายจากรัฐบาลกลางในการ
รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ผ่านระดบัอ าเภอและ
ระดบัจงัหวดั 
2. จัดตัง้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพื่อ
ด าเนินการควบคุมพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั และ
อ านวยการการปฏิบัติ ง านใ นพื้ นที่  
นอกจากนี้จ ักต้องมีการประชาสัมพันธ์
ประกาศ แนะน า แจง้เตอืนประชาชน และ
เตรยีมการป้องกนั โดยอยู่ภายใตส้ายงาน
บงัคบับญัชา 
3. มีการแจ้งรายละเอียด ค าแนะน าและ
ความช่วยเหลอืโดยเจา้หน้าที ่โดยเอกสาร 
ต่างๆ เป็นประกาศหรอืหนังสอืราชการ 
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 หน่วยประสานงานใหญ่เพื่อตอบสนองภัย

พบิตั ิเพื่อรายงานสถานการณ์ทุกวนั 
3. มีการจัดท าเอกสารแนะน ารายละเอียด
ต่างๆ ตลอดจนคู่มอืใหค้วามช่วยเหลอื และ
เยยีวยาแก่ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวในเมอืงคุ
มะโมะโตะ เพื่อที่ผู้ประสบภัยจักได้แจ้ง
ขอ้มูลและความประสงค์ในการขอรบัความ
ช่วยเหลือจากทางรัฐได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว ตามมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟู
บูรณะหลงัภยัพบิตันิัน้ 

 

 

 2. หลกัธรรมาภบิาลในกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะด้านที่พกัอาศยัในมติดิ้านการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน (Responsiveness) ซึ่งหมายถึงการปฏิบตัิหน้าที่ให้บรกิารได้อย่างมคีุณภาพ 

สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ซึง่ตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ไวว้างใจ รวมถงึตอ้ง

ตอบสนองตามความคาดหวงัหรอืความต้องการของประชาชนผู้รบับรกิาร และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความหลากหลายและมคีวามแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

ตำรำงท่ี 16 เปรียบเทียบประเด็นด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ระหว่ำง

จงัหวดัคมุะโมะโตะและจงัหวดัเชียงรำย 

ประเดน็ คมุะโมะโตะ เชียงรำย 

1.  กำรรื้อถอนและ
กำรก่อสร้ำงอำคำร  
1.1 การพิจารณาประ 
เมนิความเสยีหาย  
 

1. ในการผูพ้จิารณาประเมนิความเสยีหาย
ตามเกณฑใ์นเบือ้งตน้ พบว่ามเีกณฑก์ลาง
ในการพจิารณาร่วมกนั อย่างไรกต็ามการ
พจิารณาด าเนินการโดยเจา้หน้าทีซ่ึ่งไม่ได้
มีค ว าม เชี่ ย วช าญ เฉพาะด้ าน  จึ ง มี
ผู้ประสบภัยตัดสินใจร้องขอให้มีการ
พิจารณาใหม่ (Second Inspection) โดย
ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ น ค รั ้ง ที่ ส อ ง นี้ จ ะ มี
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิกและวศิวกรเขา้
ร่วมการพิจารณาด้วย ซึ่งก็จะใช้เวลาใน
การพิจารณาเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้การท า

1. พิจารณาตามเกณฑ์ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภยั ซึ่งใหร้ะบุขอ้มลู
ความเสียหายทัง้หลงั กับความเสียหาย
บางส่วน 
2. ไม่พบการรอ้งเรยีนขอใหพ้จิารณาใหม่ 
แต่มีการส่งรายละเอียดความเสียหาย
เพิม่เติมเนื่องจากผลกระทบจากการเกิด  
Aftershock  
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รายงานประกอบการพจิารณาเงนิเยยีวยา
จากรฐับาลกลางกจ็ะล่าชา้ไปดว้ย  

1.2 ก า ร พิ จ า ร ณ า
ประเมนิความเสยีหาย  

1. ในระยะแรกส านักงานเขตการปกครอง
จงัหวดัคุมะโมะโตะไม่มแีบบฟอร์มในการ
กรอกรายละ เอียดต่ า งๆ  เพื่ อน า ไป
พิจารณาเรื่องการขอความช่วยเหลือ 
ขณะเดียวกันก็ไม่มีแบบฟอร์มกลางที่
ส าม ารถน าม า ใช้ ไ ด้ทันที  ส่ งผล ให้
ส านักงานเขตการปกครองจังหวัดคุ
มะโมะโตะ ต้องด าเนินการในระยะแรก
ดว้ยการพจิารณาเป็นกรณีๆ ไปตามความ
เหมาะสม   
2. มีปัญหาในการพิจารณา เนื่ องจาก
ผู้ประสบภยัจ านวนมากที่ไม่ทราบว่าการ
ขอรบัความช่วยเหลอืจากทางการจกัต้อง
ไดร้บัการประเมนิระดบัความเสยีหายและ
จกัต้องได้รบัใบรบัรองซึ่งออกโดยรฐับาล
เท่านัน้จงึจะสามารถขอรบัความช่วยเหลอื
จากทางรฐับาลได ้ดงันัน้เมื่อมภีาคเอกชน 
อาสาสมัครและผู้มีจิตอาสาได้เข้ามาให้
ความช่วยเหลือในการรื้อถอนโดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย ผู้ประสบภัยซึ่งไม่ทราบข้อมูล
เหล่านี้จงึตดัสนิใจรบัความช่วยเหลอื โดย
เข้าใจว่าหลังจากนี้รัฐบาลก็จะให้ความ
ช่วยเหลอืเยยีวยาตนด้วยเช่นกนั ผลก็คอื
ผูป้ระสบภยัไม่สามารถรอ้งขอเพื่อใหร้ฐัให้
การช่วยเหลือได้เนื่ องจากรัฐบาลไม่มี
ห ลัก ฐ า น ใ นก า รพิ จ า รณา ให้ ค ว าม
ช่วยเหลอื  

1. แบบฟอรม์ของกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย มีการปรบัเปลี่ยนหลายครัง้ 
ท าใหก้ารส ารวจตอ้งท าซ ้า 
2.  ใช้แบบฟอร์มของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ซึ่งด าเนินการส ารวจ
โดย เจ้ าห น้ าที่ ร ัฐ เ ป็ นข้อมู ล ใ นก า ร
พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื  
 

1.3 การบรหิารจดัการ
เ รื่ อ ง ที่ พั ก อ า ศั ย
ชัว่คราว 
 
 
 
 
 

1. มีผู้ประสบภัยจ านวนหนึ่งไม่สามารถ
ย้ายออกจากที่พักชัว่คราวได้ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ตามที่กฎหมายก าหนด  
และมีความจ าเป็นต้องยื่นความประสงค์
เพื่ออยู่ในบ้านพกัชัว่คราวต่อไปอีก 1 ปี 
เนื่องจากที่พกัที่ก าลงัสร้างใหม่นัน้ยังไม่
แล้วเสร็จ ซึ่งกรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะ
นั ้นพิจารณาให้อยู่ต่อ เ ป็นรายบุคคล 

1. เนื่องจากระดบัความเสยีหายไม่รุนแรง
ม า ก เ หมื อ นกับ ก ร ณี ข อ ง จั ง ห วัด คุ
มะโมะโตะ ผู้ประสบภัยจึงสามารถย้าย
ออกจากทีพ่กัอาศยัชัว่คราวไปยงับ้านพกั
ถาวรซึ่งไดร้บัการซ่อมแซมหรอืสรา้งใหม่
ในเวลาอนัสัน้ (น้อยกว่า 2 ปี)  
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1.3 การบรหิารจดัการ
เ รื่ อ ง ที่ พั ก อ า ศั ย
ชัว่คราว (ต่อ) 

เนื่องจากประชาชนที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัคุ
มะโมะโตะส่วนใหญ่ จะเช่าหอ้งชุดหรอืเช่า
บ้านอยู่  ไม่มีที่ดนิ ในขณะที่ประชาชนที่
อาศัยอยู่นอกเมือง อ าเภออื่นๆ หรือ 
จงัหวดัอื่น มทีีด่นิทีส่ามารถสรา้งบา้นได ้ 
2. ในการเช่าห้องชุด หรือเช่าบ้านใน
ประเทศญี่ปุ่ น จ าเป็นต้องมีผู้ค ้าประกัน
ด้วย ฉะนั ้นหากผู้ประสบภัยไม่มีผู้ค ้า
ประกนัประกนัให้ ก็ไม่สามารถเช่าได้ ผล
สุดท้ายก็ต้องยื่นความประสงค์เพื่อขอพกั
อยู่ในทีพ่กัชัว่คราวอกีเป็นระยะเวลา อกี 1 
ปี ทัง้นี้ค่าเช่าที่พักอาศัยจะต้องไม่เกิน
เดือนละ 60,000 เยน แต่หากครอบครวั
นั ้นๆ มีสมาชิกในครอบครัวมาก และ
จ าเป็นต้องพกัอาศยัอยู่ในที่พกัที่มีขนาด
ใหญ่ จะมีค่าเช่าที่เกิน 60,000 เยน ก็ให้
ถอืเป็นกรณีพเิศษ 

2. ประสบภยัสามารถยา้ยไปพกัอาศยักบั
ญาติพี่ น้ อ ง ในบริ เ วณใกล้ เคีย ง เพื่ อ
ประหยดัค่าใชจ้่ายในการเชา้ทีพ่กัชัว่คราว  
 

 

2. คุณภำพของท่ีพกั
อำศัย ท่ี จ ะท ำกำร
ก่อสร้ำง 
2.1 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการก่อสร้าง
อาคาร 
 

1. ในการสรา้งบ้านชัว่คราวใชไ้มเ้ป็นวสัดุ
ในก่อสรา้งร่วมกบัวสัดุอื่นๆ นอกเหนือจาก
เหล็ก หรอืคอนกรตี เนื่องจาก ไม้จะช่วย
ท าให้ที่อยู่อาศัยมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 
ภายในตวับ้านจะไม่รอ้นมาก และสามารถ
ประกอบไดง้า่ยซึง่บา้นหนึ่งหลงัจะใชไ้มอ้ยู่
ประมาณ 20 เปอรเ์ซน็ต ์ 
2. ในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภยันัน้ 
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ใชส้อย สามารถ
ใชง้านไดจ้รงิ รวดเรว็ และต้องวสัดุจะตอ้ง
ไม่ขึน้รางา่ย 
3.  บ้านพักชัว่ คราวมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 2 ปี  

1. เน่ืองจากความเร่งด่วนในการก่อสรา้งที่
พักอาศัย วัสดุ ส่วนใหญ่จริงเป็นวัสดุ
ธรรมชาตทิี่หาไดง้่ายในทอ้งถิ่น เพื่อทีจ่กั
ได้น ามาใช้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว เช่น
วสัดุไม้ หรอืไม้ไผ่ และ หญ้าคา หรอือาจ
น าวัสดุจากบ้านหลังเก่ามาประยุกต์ใช้
เป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามความ
แข็งแรงทนทานนัน้ ไม่อาจเทียบได้กับ
วสัดุอุปกรณ์ที่มจี าหนายในท้องตลาดซึ่ง
ผลดิโดยใช้วสัดุทีม่คีวามแขง็แรงทนทาน
ได้มากกว่ า  ซึ่ ง ในบางพื้นที่บ้ านพัก
ชั ว่ ค ร า วที่ มีห น่ ว ย ง านมา ให้ค ว าม
ช่วยเหลือสร้างให้สามารถมีอายุการใช้
งานได ้5-6 ปี 

2.2 ดา้นระยะเวลา  
 
 
 
 
 

1. พบว่าหลงัจากมกีารอพยพผูป้ระสบภยั
ไ ป พั ก อ า ศั ย ยั ง ที่ ศู น ย์ อ พ ย พ แ ล้ ว 
ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าไปพักยัง
บ้านพักชัว่คราวได้ภายในระยะเวลา 6 
เดอืน กล่าวคอื เริม่มกีารอพยพตัง้แต่วนัที ่
14 เมษายน 2559 ไปพักยังศูนย์อพยพ

1. ในการสรา้งบ้านพกัชัว่คราวนัน้ใชเ้วลา
ไม่นานนักเนื่ องจากแบบแปลนในการ
สร้างบ้านเป็นลักษณะอย่างง่ าย ไม่
จ าเป็นตอ้งรอสัง่ซื้อวสัดุอุปกรณ์ เน่ืองจาก
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น  บ้านมี
ลกัษณะเป็นเพงิ 
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2.2 ดา้นระยะเวลา  
(ต่อ) 

ทัง้หมด 855 ศูนย์ และเริ่มมีการย้าย
ผู้ประสบภยัเขา้พกัยงัที่พกัอาศยัชัว่คราว
บางส่วนในเดอืนมถิุนายน 2559 จนกระทัง่
ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวสรา้งแล้วเสรจ็ในเดอืน
ตุลาคม 2559 โดยใช้เวลาประมาณ 6 
เดอืน  

 

2.3 ด้ า น ค ว า ม พึ ง
พอใจของผู้อยู่อาศัย
ซึง่เป็นผูป้ระสบภยั 

 

1. พบว่าผูป้ระสบภยัมคีวามพงึพอใจต่อที่
พกัอาศยัชัว่คราว กล่าวคอื สามารถอยู่ได ้
แม้ว่าจะไม่ได้สะดวกสบายเฉกเช่นบ้าน
ของตนเอง ซึ่งผู้ประสบภยัเองก็ทราบถึง
เงื่อนไขว่ า เ ป็นความจ า เ ป็นที่ร ัฐบาล
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ จึงต้องรบั
สภาพโดยปริยาย  ส าหรับการพิจารณา
เลือกบ้านพกัชัว่คราวนัน้สามารถเลอืกที่
พกัใกล้ๆ กบัเพื่อนบ้านทีต่นคุน้เคย จงึยงั
สามารถไปมาหาสู่ พบปะกนัได้ตามปกติ 
ซึ่งก็ช่วยให้ผู้ประสบภัยคลายความตึง
เครยีดลงได ้ 

1. ผู้ประสบภัยมีความพึงพอใจต่อที่พกั
อาศยัชัว่คราว สามารถพกัอาศยัอยู่ได ้ที่
พกัชัว่คราวบางส่วนจะสร้างใกล้กบัที่พกั
เดมิ หรอืพืน้ทีว่่างในบรเิวณบ้าน ระหว่าง
รอการซ่อมแซม ผู้ประสบภัยสามารถ
เดินทางไปมาระหว่างบ้านพักเดิมที่
เสยีหายและกลบัมายงับา้นพกัชัว่คราวได ้

 

3. ท่ี พั ก อ ำ ศั ย ชั ่ว 
ครำว  
3.1 ด้านการ เตรียม 
การและจดัสร้างที่พกั
อาศยัชัว่คราวในทนัที
หลงัจากภยัพบิตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พบว่ามีการด าเนินการจดัเตรียมศูนย์
อพยพในทนัทซีึง่มจี านวนทัง้สิน้ 855 ศูนย ์
เพื่อรองรับผู้ประสบภัยจ านวนทัง้สิ้น 
183 ,882 คน  ในขณะเดียวกันก็ได้มี
วางแผนสร้างที่พักชัว่คราวในเดือน
มิถุนายน 2559 จนกระทัง่แล้วเสร็จใน
เดือนตุลาคม 2559 โดยจ านวนที่พัก
ชัว่คราวมทีัง้สิ้น 20,209 ยูนิต ซึ่งกระจาย
อยู่ ทั ้ง ใ น เขตและนอก เ ขตจังหวัดคุ
มะโมะโตะ ในจ านวนดังกล่าวเป็นที่พัก
ชัว่คราวทีส่รา้งขึน้ใหม่จ านวน 4,157 ยนูิต 
ที่พักชัว่คราวที่มีการจ่ายค่าเช่าจ านวน 
14,895 ยูนิต และ บ้านการเคหะจ านวน 
1,157 ยนูิต 
2. ในการก่อสร้างที่พกัอาศยัชัว่คราวนัน้
ไม่สามารถก่อสร้างได้ในทนัทีเนื่องจากมี
ปัญหาเรื่องการหาที่ดนิก่อสร้าง และส่วน
ใหญ่ประชากรในจังหวัดคุมะโมะโตะใน
เขตเมืองมักนิยมพักอาศัยอยู่ในห้องชุด 

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตัง้
ศูนย์บญัชาเพื่อการประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว โดยอาจเป็นเทศบาลต าบล 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่
พื้นที่  นอกจากนี้ยังได้เร่งด าเนินการ
ส ารวจความเสียหายในเขตที่ตนเอง
รบัผิดชอบเพื่อรายการต่อผู้บงัคบับญัชา
ในสายงานที่สูงกว่าเพื่อจกัได้ด าเนินการ
พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืในล าดบัต่อไป  
2. บ้านพกัชัว่คราวบางส่วนสามารถสร้าง
ได้ทนัทีโดยการช่วยเหลือซ่อมแซมจาก
ชาวบา้น  
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ประเดน็ คมุะโมะโตะ เชียงรำย 

3.1 ด้านการ เตรียม 
การและจดัสร้างที่พกั
อาศยัชัว่คราวในทนัที
หลงัจากภยัพบิตั ิ(ต่อ) 

อย่างไรก็ตาม จึงต้องมีการหาที่ดินเพื่อ
ก่อสร้าง แม้จะไม่ได้จัดสร้างในทันทีแต่
เมื่อทีพ่กัอาศยัชัว่คราวสรา้งเสรจ็แล้วกไ็ด้
มกีารเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัไปพกัอาศยั
ในทีพ่กัชัว่คราวในทนัท ี

3.2 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย
และการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูป้ระสบภยั  
 

 

1. พบว่ามีความคบัแคบ โดยขนาดพื้นที่ 
18 ตารางเมตร อยู่ได ้2 คน 
ขนาดพืน้ที ่28 ตารางเมตร อยู่ได ้ 
3 คน ขนาดพืน้ที ่36 ตารางเมตร อยู่ได ้4 
คน  
2. ลักษณะบ้านไม่เหมาะสมกับสภาพ
อากาศของพืน้ทีป่ระสบภยั  
3. ตวับา้นไม่เอือ้ต่อผูพ้กิาร 

1. พื้นที่ใช้สอยมีมากเพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการท ากจิกรรมต่างๆ ของผูพ้กั
อาศัย เนื่ องจากการใช้พื้นที่ในการท า
กจิกรรมเป็นลกัษณะซอ้นทบักนั 
2. บ้านพักส่วนใหญ่สามารถต่อเติมได้ 
หากมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้  
3. มปัีญหาฝนสาด อากาศไม่ถ่ายเท ช่วง
กลางวนัมอีุณหภูมริอ้น อบอา้ว  

4. กำรบริหำรจดักำร 
กำรศึกษำ กำรดูแล
สุขภำพ สถำนท่ีทำง
ศำสนำ กำรบริหำร
จั ด ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร      
ศึก ษำ  
4.1  การจดัการศกึษา 

1. รัฐบาลท้องถิ่นจึงด าเนินการส ารวจ
ความเสยีหายและทดสอบความปลอดภยั
ภายในโรงเรียน โดยได้ท าการซ่อมแซม
โรงเรียนบางแห่งที่ได้รับความเสียหาย 
นอกจากนี้ยังได้ท าการรื้อและก่อสร้าง
อาคารใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายอย่าง
หนัก เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีร่ฐับาล
ได้ก าหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยต่อตัว
เดก็นักเรยีน  
2. รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้
อ านวยความสะดวกโดยการตดิตัง้ป้ายรถ
ประจ าทางภายในชุมชนบ้านพกัชัว่คราว
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระสบภยั
ซึง่เป็นผูเ้ยาวใ์นการเดนิทางไปยงัโรงเรยีน
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากชุมชน
บ้านพักชัว่คราวบางแห่งอยู่ไกลจากตัว
เมืองหรือโรงเรียนที่นักเรียนเหล่านั ้น
ศึกษาเ ล่า เรียนอยู่  ขณะเดียวกันก็มี
ผู้ปกครองซึ่งผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งใช้รถ
ส่วนตวัในการรบัส่งบุตรหลานไปโรงเรยีน
ดว้ยตนเอง 

 

1. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้สร้าง
ความเสยีหายใหก้บัโรงเรยีนรวม 35 แห่ง 
โดยความเสยีหายมตีัง้แต่โครงสรา้ง มรีอย
ร้ายตามผนัง และบางแห่ง เช่น โรงรีย
นองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้
ความเสยีหายรุนแรงเนื่องจากเกดิแผ่นดนิ
ยุบตัว ส่งผลให้ตัวตึกด้านหนึ่ ง เอีย ง 
จ าเป็นต้องรื้อตกึทิ้งและสร้างใหม่ทัง้หมด 
โดยรัฐบาลได้อนุมัติเงินก่อสร้างให้ใหม่ 
โ ด ย ส ร้ า ง ต า ม แบบขอ ง ก ร ะท ร ว ง        
ศกึษาธกิาร  
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ประเดน็ คมุะโมะโตะ เชียงรำย 

4.2. การจัดการด้าน
ดแูลสุขภาพ  
 

1. ส านักงานเขตการปกครองจังหวัดคุ
มะโมะโตได้มอบอ านาจให้กับต าบล 
องค์กร องค์การไม่แสวงหาผลก าไรต่างๆ 
เ ป็นผู้ด า เนินกิจกรรม โดยให้มีการ
ประสานงานกนัอย่างสม ่าเสมอ  โดยมกีาร
ติดตัง้ศูนย์ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันใน
พืน้ทีป่ระสบภยั 
2. มกีารใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเป็นประจ า
ทุกเดือน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ช่วย
ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ออก
ก าลังกายด้วย  โดยในช่วงแรกก ลุ่ม
อาสาสมคัร และ องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
จะเข้ามาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาการตายอย่างโดดเดี่ยว 
โดยหลังจากเวลาผ่านไป 1 ปี กิจกรรม
เหล่าน้ีกล็ดลง 

1. ด้านการดูแลสุขภาพนั ้นนอกจาก
หน่วยงานส่วนทอ้งถิน่จกัไดด้ าเนินการให้
การบรกิารดา้นสุขภาพแลว้ ปลดักระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ยังได้ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมสถานบริการ 3 แห่ง ในจังหวัด
เชยีงราย พรอ้มทัง้ไดม้กีารประชุมผูต้รวจ
ราชการกระทรวงและเครือข่ายบริการ
สุขภาพ เขต 1 นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
หากเกิดแผ่นดินไหวซ ้า เพื่อรองรบัการ
ให้บริการช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง
เตม็ที ่
 

4.3 จดัการสถานทีท่าง
ศาสนา 
 

1. พบว่าส่วนใหญ่แล้วประชาชนในชุมชน
จะเป็นผู้ซ่อมแซมเองตามความศรัทธา 
เนื่ องจากหากรอความช่วยเหลือจาก
รฐับาลกต็อ้งใชเ้วลานานเน่ืองจากยงัมงีาน
ส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการให้
ความช่วยเหลอืผูป้ระสบซึง่ตอ้งด าเนินการ
เป็นอนัดบัแรกๆ ก่อน 

1. ด้านการจดัการสถานที่ทางศาสนานัน้ 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นทัง้องค์การบรหิาร
ส่ ว น ต า บ ล แ ล ะ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ไ ด้
ด าเนินการส ารวจความเสยีหายหลงัจาก
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากนั ้นได้
ด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น ก ร ม ศ า ส น า เ ป็ น
ผู้ด าเนินการดูและให้ความช่วยเหลอืและ
ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากเหตุการณ์
แผ่นดนิไหวต่อไป  

 

เมื่อน าขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบธรรมาภบิาลในมติิด้านการตอบสนองความต้องการ  (Responsiveness) 

สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งันี้  
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ตำรำงท่ี 17 เปรียบเทียบธรรมภิบำลในมิติด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน   

 

ตวัช้ีวดั 

คมุะโมะโตะ เชียงรำย 

ตอบสนอง ไม่ตอบสนอง ตอบสนอง ไม่ตอบสนอง 

1. การรือ้ถอนและการก่อสรา้งอาคาร 

1.1 วงเงนิงบประมาณใหค้วามชว่ยเหลอื

ดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้งทีพ่กัใหม่ 

/   / 

1.2 ระเบยีบการเงนิและการจ่าย

งบประมาณ 

 /  / 

2. คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง 

2.1 ประสทิธภิาพของกระบวนการก่อสรา้ง

อาคาร 

/  /  

2.1 ระยะเวลา /   / 

2.2 ความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยัซึง่เป็น

ผูป้ระสบภยั 

/  /  

3. ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว 

3.1 การเตรยีมการและจดัสรา้งในทนัที

หลงัจากเกดิภยัพบิตั ิ

/  /  

3.2 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อบและการอ านวยความ

สะดวกแก่ผูป้ระสบภยั 

/  /  

4. การบรหิารจดัการการศกึษา การดแูลสุขภาพ สถานทีท่างศาสนา 

4.1 จดัการการศกึษา /   / 

4.2 การดแูลสุขภาพ /  /  

4.3 จดัการสถานทีท่างศาสนา  / /  
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 3.  หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะด้านที่พักอาศัย ในมิติการมีส่วนร่วม 

(Participation) ซึ่งหมายถงึ การปฏบิตัริาชการของเจ้าหน้าทีร่ฐัทีต่้องรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

รวมทัง้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการรบัรู้ เรยีนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงความ

คดิเหน็ร่วมเสนอปัญหาหรอืประเดน็ส าคญัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมคดิแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ

ตดัสนิใจและการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ต้องมคีวามพยายามในการ

แสวงหาฉนัทามตหิรอืขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ด้รบั

ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มขีอ้คดัคา้นที่หาขอ้ยุตไิม่ไดใ้นประเดน็ทีส่ าคญันัน้ สามารถสรุปเป็นตาราง

ไดด้งันี้ 

ตำรำงท่ี 18 เปรียบเทียบประเด็นด้ำนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงจงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดั

เชียงรำย 

ประเดน็ คมุะโมะโตะ เชียงรำย 
1. การรือ้ถอนและการ
ก่อสรา้งอาคาร  

1. ผูป้ระสบภยัประสบปัญหาในการรบั
ขอ้มลูขา่วสารจากทางรฐับาล ดงันัน้
ส านักงานเขตจงัหวดัคมุะโมะโตะจงึได้
จดัท าเอกสารแนะน ารายละเอยีดต่างๆ 
ตลอดจนจดัท าคูม่อืใหค้วามช่วยเหลอืและ
เยยีวยาแก่ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวใน
จงัหวดัคุมะโมะโตะ พรอ้มทัง้มเีบอร์
โทรศพัทต์ดิต่อของหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่
ผูป้ระสบภยัจกัไดส้ามารถตดิต่อสอบถาม
ขอ้มลู หรอืแจง้ขอ้มลูหรอืแจง้ความ
ประสงคใ์นการขอรบัความช่วยเหลอืจาก
รฐับาลตามมาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟู
บูรณะหลงัภยัพบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งและ
รวดเรว็  

1. มกีารแจง้รายละเอยีด ค าแนะน าและ
ความช่วยเหลอืโดยเจา้หน้าที ่ เอกสาร
ต่างๆ เป็นประกาศหรอืหนังสอืราชการ 
2. พบมคีวามสบัสนของขอ้มลูเน่ืองจาก
มหีน่วยงานเขา้มาในพืน้ทีห่ลาย
หน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานออก
ค าสัง่ซ ้าซอ้น และไม่เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั มกีารแจง้รายละเอยีด 
ค าแนะน าและความช่วยเหลอืโดย
เจา้หน้าที ่เอกสารต่างๆ เป็นประกาศ
หรอื 
  

2. การพจิารณาความ
เสยีหายของทีพ่กัอาศยั 
 

1. พบว่าเปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัสามารถ
รอ้งเรยีนเพื่อขอใหม้กีารพจิารณาใหม่ 
(Second Inspection) โดยการพจิารณาใน
ครัง้ทีส่องนี้จะมผีูเ้ชีย่วชาญ เช่น สถาปนิก
และวศิวกรเขา้ร่วมการพจิารณาดว้ย ซึง่
ปัญหาทีเ่กดิขึน้คอืใชเ้วลาในการพจิารณา
เพิม่ขึน้อกี  

1. ไมพ่บการรอ้งเรยีนขอใหพ้จิารณา
ใหม่ เน่ืองจากพจิารณาไปตามเกณฑท์ี่
รฐับาลก าหนด  
2. แตม่กีารส่งรายละเอยีดความ
เสยีหายเพิม่เตมิเน่ืองจากผลกระทบ
จากการเกดิ Aftershock  
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ประเดน็ คมุะโมะโตะ เชียงรำย 
2. การพจิารณาความ
เสยีหายของทีพ่กัอาศยั 
(ต่อ) 

ส่งผลใหก้ารท ารายงานประกอบการ
พจิารณาเงนิเยยีวยาจากรฐับาลกลางกจ็ะ
ล่าชา้ไปดว้ย 

 

3. คุณภาพของทีพ่กั
อาศยัทีจ่ะท าการก่อสรา้ง  
 

1. บา้นพกัมคีุณภาพด ีใชไ้มเ้ป็น
ส่วนประกอบเพื่อลดความตงึเครยีดของผู้
พกัอาศยั  
 

1. ใชว้สัดุธรรมชาตทิีห่าไดง้า่ยใน
ทอ้งถิน่ ไม่แขง็แรง ทนทานมากนัก 
เช่นไมไ้ผ่ หญา้คา พบมเีชือ้รา และการ
ผุของไมซ้ึง่เกดิจากความชืน้  

4. ระยะเวลา 
 

1. เน่ืองจากรฐับาลเป็นผูก้่อสรา้งให ้จงึใช้
เวลาในการก่อสรา้งนาน 
2. พืน้ทีใ่นการก่อสรา้งมจี ากดั จ าเป็นตอ้ง
ใชเ้วลาในการหาทีท่ีก่วา้งพอทีจ่ะสรา้ง
ชุมชนผูป้ระสบภยั  
 

1. เน่ืองจากพีพ่กัอาศยัส่วนใหญไ่ดร้บั
ความเสยีหายไม่มาก จ านวนบา้นพกั
ส่วนใหญ่จงึเป็นการซ่อมแซมมากกว่า
การสรา้งบา้นใหม่ทัง้หลงั 
2. เวลาไม่นานเน่ืองจากเป็นการ
ก่อสรา้งอย่างงา่ย  
 

3. คณุภำพของท่ีพกั
อำศยัท่ีจะท ำกำร
ก่อสร้ำง  
3.1 การเตรยีมการและ
จดัสรา้งในทนัทหีลงัจาก
เกดิภยัพบิตั ิ 

1. บา้นพกัมคีุณภาพด ีใชไ้มเ้ป็น
ส่วนประกอบเพื่อลดความตงึเครยีดของผู้
พกัอาศยั  

1. ใชว้สัดุธรรมชาตทิีห่าไดง้า่ยใน
ทอ้งถิน่ ไม่แขง็แรง ทนทานมากนัก 
เช่นไมไ้ผ่ หญา้คา พบมเีชือ้รา และ
การผุของไมซ้ึง่เกดิจากความชืน้  

3.2 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและ
การอ านวยความสะดวก
แก่ผูป้ระสบภยั 

1. รฐับาลก าหนดขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและ
การอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยัไว้
เป็นมาตรฐานกลาง 
2. ไม่สามารถเปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัได้
เขา้มามส่ีวนร่วมในการก าหนดขนาดพืน้ที่
ใชส้อยขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและการอ านวย
ความสะดวกแก่ผูป้ระสบภยัได ้ 

1. ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยมมีาก 
ผูป้ระสบภยัสามารถบรหิารจดัการ
พืน้ทีใ่ชส้อยเองได ้เน่ืองจากการใช้
ประโยชน์ของพืน้ทีเ่ป็นลกัษณะทบั
ซอ้น 

4. กำรบริหำรจดักำร 
กำรศึกษำ กำรดแูล
สุขภำพ สถำนท่ีทำง
ศำสนำ 
4.1 การบริหารจัดการ
ดา้นการศกึษา 

1. พบว่ามส่ีวนร่วมของประชาชน 
(Participation) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการดา้นการศกึษา เนื่องจาก
ผูป้ระสบภยัเป็นผูร้บัผดิชอบในการรบัส่ง
บุตรหลานของตนไปโรงเรยีนโดยรถยนต์
ส่วนตวั ในขณะทีอ่กีส่วนหนึ่งนกัเรยีนประ
ถามหรอืมธัยมทีส่ามารถเดนิทางไป
โรงเรยีนไดเ้องนัน้ รฐับาลทอ้งถิน่ กไ็ด้
อ านวยความสะดวกโดยการตดิตัง้ป้ายรถ
ประจ าทางภายในชมุชนบา้นพกัชัว่คราว
เพื่อใหก้บัผูป้ระสบภยัซึง่เป็นผูเ้ยาว ์

1. พบการมส่ีวนร่วมของประชาชน
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการ
สรา้งอาคารเรยีนชัว่คราวระหวา่งรอ
การรือ้ถอนอาคารเรยีนหลกั  
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ประเดน็ คมุะโมะโตะ เชียงรำย 

4.1 การบรหิารจดัการ
ดา้นการศกึษา (ต่อ) 

สามารถใชใ้นการเดนิทางไปยงัโรงเรยีนได้
สะดวกยิง่ขึน้ 

 

4.2 การจดัการดา้นดแูล
สุขภาพ  
 

1. พบว่ารฐับาลทอ้งถิน่ไดจ้ดัเจา้หน้าที ่
ตลอดจนอนุญาตใหอ้าสาสมคัรจาก
หน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ เขา้ไปให้
ขอ้มลูขา่วสารจากรฐั ใหก้ารชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่ม
ผูส้งูอายุ เช่นใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าเดอืน ตลอดจนเขา้ไปการตรวจ
เยีย่มผูป้ระสบภยัเพื่อสอบถามถงึความ
เป็นอยู่ ปัญหา หรอืการรอ้งขอความ
ช่วยเหลอืต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาการ
ตายอย่างโดดเดีย่ว  
 

1. พบมกีารใหบ้รกิารดา้นสุขภาพโดย
โรงพยาบาลในพืน้ที ่และมกีารตรวจ
เยีย่มผูป้ระสบภยัโดยกลุ่มแพทย์
เคลื่อนที ่ 
 

4.3 การจดัการดา้น
สถานทีท่างศาสนา  

 

1. การมส่ีวนร่วมดา้นการจดัการสถานที่
ทางศาสนานัน้ พบว่าไมม่กีารมส่ีวนร่วม
ระหว่างรฐับาลกบัประชาชนผูป้ระสบภยั 
โดยการจดัการดา้นสถานทีท่างศาสนานัน้ 
ส่วนใหญ่แลว้ประชาชนในชมุชนจะเป็นผู้
ออกเงนิซ่อมแซมเองตามความศรทัธา โดย
มติกิารมส่ีวนร่วมนี้ไม่ไดเ้กดิขึน้ระหว่างรฐั
กบัประชาชนซึง่เป็นผูป้ระสบภยั หาก
เกดิขึน้ในกลุ่มผูป้ระสบภยัเอง 

1. การจดัการดา้นสถานทีท่างศาสนา
ด าเนินการโดยรฐับาล ประชาชนจงึไม่
มส่ีวนร่วมในการซ่อมแซมมากนัก 

 

 

 ทัง้นี้เมื่อน าขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบระหว่างด้านธรรมาภบิาลในกระบวนการฟ้ืนฟูด้านทีพ่กัอาศยั:  

การมสีว่นร่วมของประชาชน ของจงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดัเชยีงราย สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งันี้  
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ตำรำงท่ี 19 เปรียบเทียบธรรมภิบำลในมิติด้ำนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 
ตวัช้ีวดั 

คมุะโมะโตะ เชียงรำย 
มีส่วนร่วม ไม่มส่ีวนร่วม มีส่วนร่วม ไม่มส่ีวนร่วม 

1. กำรรือ้ถอนและกำรก่อสร้ำงอำคำร 
1.1 วงเงนิงบประมาณใหค้วามชว่ยเหลอื
ดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้งทีพ่กัใหม่ 

  /  / 

1.2 ระเบยีบการเงนิและการจ่าย
งบประมาณ 

/    / 

2.  คณุภำพของท่ีพกัอำศยัท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง 
2.1 ประสทิธภิาพของกระบวนการก่อสรา้ง
อาคาร 

  /  / 

2.2 ระยะเวลา /   /  

2.3 ความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยัซึง่เป็น
ผูป้ระสบภยั 

 / /  

3. ท่ีพกัอำศยัชัว่ครำว 
3.1 การเตรยีมการและจดัสรา้งในทนัที
หลงัจากเกดิภยัพบิตั ิ

  /  / 

3.2 ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อบและการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูป้ระสบภยั 

/   /  

4. กำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำ กำรดแูลสุขภำพ สถำนท่ีทำงศำสนำ 

4.1 การจดัการศกึษา   / /  

4.2 การดแูลสุขภาพ /    / 
4.3 จดัการสถานทีท่างศาสนา /    / 

 

7.2 กำรอภิปรำยผล 

7.2.1 ด้ำนประสิทธิภำพในกำรประสำนงำนและกำรจดักำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  

 จากการศึกษาพบว่า ในช่วงแรกของการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ 

ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ ได้รายงานเหตุการณ์ต่อรฐับาลกลางและเตรียมการ

ประสานงานกับรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตัง้หน่วยประสานงานให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัในเบื้องต้น มกีารใชฐ้านขอ้มูลกลางร่วมกนัในทุกหน่วยงานและมกีารอพัเดทขอ้มูลในทุกวนั 
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ตลอดจนมกีารมอบหมายหน้าทีแ่ละสัง่การใหก้บัเจา้หน้าทีเ่ป็นขัน้เป็นตอนอย่างชดัเจน ซึ่งแสดงใหเ้หน็

ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจอย่างเป็นระบบของหน่วยงาน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ

สถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างต่อเนื่องและรวดเรว็  

 ด้านการจดัการด้านขอ้มูลข่าวสารนัน้ ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะได้จดัท า

เอกสารแนะน ารายละเอียดต่างๆ ตลอดจนคู่มือให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย

แผ่นดนิไหวจงัหวดัคุมะโมะโตะ โดยมกีารปรบัปรุงขอ้มูลอยู่หลายครัง้ เพื่อให้ที่ผู้ประสบภยัจกัได้แจ้ง

ขอ้มลูและความประสงคใ์นการขอรบัความช่วยเหลอืจากทางรฐัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามมาตรการชดเชยเพื่อ

การฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภยัพบิตั ิ 

 ในกรณีของประเทศไทยนัน้ แมว้่าจะมกีารประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐัในระดบัต่างๆ 

กล่าวคอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานรฐัในระดบัทอ้งถิน่เป็นผูเ้ขา้ไปส ารวจพืน้ทีแ่ละรายงานความเสยีหายแก่

หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรอรับค าสัง่ในการปฏิบัติหน้าที่ในขัน้ตอนต่อไป อย่างไรก็ตามพบว่าการ

ประสานงานในบางส่วนยงัมคีวามชะงกังนั เนื่องจากมบีุคคลภายนอกซึ่ งเป็นผู้มจีิตศรทัธา ทัง้ที่เป็น

ประชาชน บรษิทัและหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เขา้มาร่วมบรจิาคสิง่ของ ส่งผลใหพ้ืน้ที่ประสบภยัเกดิ

ความชุลมุน เนื่องจากเจา้หน้าทีร่ะดบัทอ้งถิน่บางส่วนต้องท าหน้าทีใ่นการประสานงานรบัสิง่ของบรจิาค 

แทนทีจ่ะใชเ้วลาสว่นใหญ่ในการเขา้พืน้ทีเ่พือ่ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั  

 ดา้นการใหบ้รกิารดา้นขอ้มูลข่าวสารนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการประกาศข่าวสารโดยใชเ้สียงตามสาย 

โดยผูน้ าชุมชน หรอื มกีารบอกต่อกนัปากต่อปากโดยผูน้ าหมู่บา้น ซึง่นอกจากจะเป็นการเสีย่งในการรบั

สารทีค่ลาดเคลื่อนแลว้ ยงัพบว่าขอ้มลูการใหค้วามช่วยเหลอืสว่นใหญ่เป็นภาษาทางราชการ ซึง่เป็นการ

ยากต่อชาวบ้านในการท าความเข้าใจ ดงันัน้จึงเป็นความจ าเป็นที่รฐับาลต้องมีการพิจารณาจัดท า

เอกสารทีม่รีายละเอยีดในการใหค้วามช่วยเหลอืฉบบัย่อ โดยใชภ้าษาทีง่่าย มเีนื้อหาไม่ซบัซ้อน เพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและท าความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งการท าเช่นนี้จะช่วยลดเวลาในการ

ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีล่งได ้  
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 จากการประสานงานและการจดัการด้านขอ้มูลข่าวสารของทัง้ 2 ประเทศนัน้ จะเหน็ว่าการที่

ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะสามารถประสานงานและเตรียมความพร้อมได้อย่าง

รวดเรว็นัน้ เป็นเพราะประเทศญี่ปุ่ นมกีารบรหิารจดัการภยัพบิตัอิย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน อกีทัง้

การบรหิารจดัการภายใต้รฐัมนตรซีึ่งประจ าส านักนายกรฐัมนตรซีึ่งดูแลด้านการจดัการภยัพบิตั ิซึ่งมี

หน้าทีดู่แล ตลอดจนก าหนดนโยบายด้านการจดัการและการตอบสนองต่อภยัพบิตัขินาดใหญ่ โดยการ

ท างานร่วมกบักระทรวงต่างๆ153 กล่าวคอืส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะซึ่งเป็นระดบั

ทอ้งถิน่สามารถประสานงานได้โดยตรงต่อรฐับาลคณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งสามารถสัง่การไดโ้ดยตรง  

 ดงันัน้การด าเนินการประสานงานและการจดัการด้านข่าวสารขอ้มูลของรฐับาลท้องถิน่จงัหวดั                

คุมะโมะโตะจงึเป็นการด าเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพเนื่องจาก มกีารด าเนินงานเป็นระบบ มกีารลดขัน้ตอน

และระยะเวลาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถปฏบิตัหิน้าที่ไดอ้ย่างต่อเนื่องตัง้แต่ต้นจน

จบ โดยสามารถน าข้อมูลความเสียหายหรือรายละเอียดต่างๆ นัน้ไปใช้ด าเนินการต่อได้ในทันที  

เนื่องจากรฐับาลทัง้ส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่ใชฐ้านขอ้มูลอา้งองิเดยีวกนั ดงัที่ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการได้อธิบายถึงแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ด ี(Good Governance) ที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการภาครฐั แนวใหม่ (New Public Management) ว่า 

การปฏิบตัิราชการนัน้ต้องใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบงัเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยการปฏบิตังิานนัน้ต้องมกีารลดขัน้ตอนและระยะเวลาเพื่ออ านวยความ

สะดวก และลดภาระค่าใชจ่้าย ตลอดจนยกเลกิภารกจิทีล่า้สมยัและไม่มคีวามจ าเป็นออกไป 

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทยนัน้ ขัน้ตอนในการสัง่การมคีวามซบัซ้อนกว่า กล่าวคอื

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายขาว หน่วยงานทอ้งถิน่ซึง่มฐีานะเป็น กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัองค์การบรหิารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) และ เทศบาลต าบลดงมะดะ ซึ่งมสีถานเป็นกอง

อ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) จะตอ้งรายงานต่อนายอ าเภอ

 
  153 White paper disaster management in Japan 2015. 2015. Cabinet Office Japan. http://www.bousai.go.jp/ 

1info/pdf/saigaipanf_e.pdf (accessed March 10, 2017). 
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ผูซ้ึ่งท าหน้าทีเ่ป็นอ านวยการอ าเภอ กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ (กอปภ.อ.) 

จากนัน้จงึรายงานต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการจงัหวัด แล้วจงึรายงานต่อไปยงั

ระดบักรม ซึ่งก็คอือธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซึ่งท าหน้าที่เป็น กองอ านวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) หลังจากนัน้จึงเป็นขัน้ตอนรายงานต่อ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยซึ่งรบัหน้าทีเ่ป็นผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิกองบญัชาการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ(บกปภ.ช.) และหากเหตุการณ์ภยัพบิตันิัน้มคีวามรุนแรงหรอื

รา้ยแรงอย่างยิง่กจ็ะตอ้งรายงานต่อคณะรฐัมนตร ี 

 ความแตกต่างของขัน้ตอนการท างานประเทศญี่ปุ่ นและประเทศไทยนี้ จะ เห็นว่าในขณะที่

ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะสามารถประสานโดยตรงกบัรฐัมนตรทีี่รบัผดิชอบหรอื

แมก้ระทัง่นายกรฐัมนตรใีนกรณีทีร่่วมเขา้ประชุมอยู่ดว้ย การบรหิารจดัการของจงัหวดัเชยีงรายนัน้ ไม่

สามารถด าเนินการเช่นนัน้ได้ เนื่องจากระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิมีความแตกต่างกนั กล่าวคอื 

ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่ นมเีพยีง 2 ระดบัคอืส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ประเทศไทยมีระบบการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิอยู่ 3 ระดบั คอื ระดบักลาง ระดบัภูมภิาคและระดบัท้องถิน่ แม้ว่าผู้อ านวยการจงัหวดั 

(ผู้ว่าราชการจงัหวดั) จะลงมาก ากบัดูแลสถานการณ์ด้วยตนเอง แต่ก็สามารถด าเนินการตดัสนิใจได้

เฉพาะในกรอบทีไ่ดร้บัมอบหมายตามหน้าทีเ่ท่านัน้ การด าเนินงานตามสายงานบงัคบับญัชายงัคงมอียู่

และไม่สามารถรวบรดัขัน้ตอนได้ จงึส่งผลให้การสัง่การในจงัหวดัเชียงรายมรีะยะเวลาที่ยาวนานกว่า

จงัหวดัคุมะโมะโตะ ซึ่งผดิหลกัธรรมาภบิาลในมติปิระสทิธภิาพ (Efficiency)  ทีต่้องมกีารลดขัน้ตอนและ

ระยะเวลาเพือ่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 ส าหรบัการจดัการด้านขอ้มูลข่าวสารนัน้ การทีจ่งัหวดัคุมะโมะโตะและรฐับาลกลางจดัตัง้หน่วย

ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโดยมีเจ้าหน้าปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ โดยมีการใช้

ฐานขอ้มูลกลางร่วมกนัในทุกหน่วยงานอกีทัง้ยงัมกีารปรบัปรุงขอ้มูลในทุกวนันัน้ ช่วยใหเ้จา้หน้าทีไ่ดร้บั

ทราบสถานการณ์ล่าสุดอยู่เสมอ ฉะนัน้เจ้าหน้าที่จึงสามารถประเมนิเหตุการณ์ในการด าเนินการใน

ขัน้ตอนต่างๆ ไดง้่ายขึน้ ตรงกบัการปฏบิตังิานหลกัธรรมาภบิาลในมติปิระสทิธภิาพ (Efficiency) เพราะ
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การใชข้อ้มูลกลางนัน้เป็นการลดขัน้ตอนของการประสานงานลง การท างานในดา้นต่างๆ จงึมคีวามร่วม

เรว็มากขึ้น ประโยชน์จงึตกอยู่กบัประชาชนผู้ประสบภยัซึ่งเป็นผู้ต้องการความช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน 

ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนัน้ การจดัการดา้นการประสานงานและข่าวสารต่างๆ ยงัมปัีญหา เนื่องจาก

ภยัพบิตัิแผ่นดินไหวในประเทศไทยนัน้ยงัเป็นเรื่องใหม่ ประชาชนตลอดจนหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคเอกชนใหค้วามสนใจ ดงันัน้จงึมคีนซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งเขา้มาในพืน้ทีโ่ดยไม่ไดม้กีาร

แจ้งต่อหน่วยงานในท้องที่ จนส่งผลให้พื้นที่ประสบภัยเกิดความชุลมุน และเข้าหน้าที่ก็ไม่สามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่ดา้นการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูข่าวสารนัน้ สว่นใหญ่เป็นการประกาศข่าวสารโดย

ใชเ้สยีงตามสายโดยผูน้ าชุมชน หรอืมกีารบอกต่อกนัปากต่อปากโดยผูน้ าหมู่บา้น ซึง่นอกจากจะเป็นการ

เสี่ยงในการรบัสารที่คลาดเคลื่อนแล้ว ยงัพบว่าข้อมูลการให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นภาษาทาง

ราชการ ซึ่งเป็นการยากต่อชาวบ้านในการท าความเขา้ใจ ดงันัน้จงึเป็นความจ าเป็นที่รฐับาลต้องมกีาร

พจิารณาจดัท าเอกสารที่มรีายละเอยีดในการใหค้วามช่วยเหลอืฉบบัย่อ โดยใชภ้าษาที่ง่าย มเีนื้อหาไม่

ซบัซอ้น เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและท าความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย การท าเช่นน้ีจะช่วยลดเวลา

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลงได้  และยังช่วยให้การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในมิติ

ประสทิธภิาพ (Efficiency) ของเจา้หน้าทีไ่ทยมมีากขึน้ 

7.2.2 ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในกำรให้ควำมช่วยเหลือชดเชย 

 ตามข้อบญัญัติในหลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตัิ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ขอ้ 5  การจ่ายเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินให้

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไข และอตัรา รฐับาลไทยไดใ้หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัดา้นการ

ด ารงชพี โดยใหด้ าเนินการช่วยเหลอืเป็นสิง่ของหรอืจ่ายเป็นเงนิ โดยค านึงถงึสภาพและเหตุการณ์ตาม

ความเหมาะสม และไดร้ะบุไวใ้นขอ้  5.1.5 ถงึการใหค้วามช่วยเหลอืค่าวสัดุซ่อมแซมหรอืก่อสร้างที่อยู่

อาศยัประจ าซึง่ผูป้ระสบภยัพบิตัเิป็นเจา้ของ โดยรฐับาลจะใหก้ารช่วยเหลอืในวงเงนิเท่าทีจ่่ายจรงิหลงัละ

ไม่เกนิ 33,000 บาท ระบุไว้ในขอ้ 5.1.7 ถงึกรณีที่ผู้ประสบภยัพบิตัิที่เช่าบ้านที่พกัอาศยัของผู้อื่น และ

บ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติทัง้หลังหรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ซึ่งรฐับาลจะให้ความ
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ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภยัพบิตัิเท่าที่จ่ายจรงิ ในอตัราครอบครวัไม่เกินเดือนละ 1,700 

บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน หรือในข้อ 5.1.8 ซึ่งได้ระบุเรื่องค่าดดัแปลงสถานที่ส าหรบัเป็นที่พัก

ชัว่คราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครวัละไม่เกิน 2,200 บาท หรอืค่าผ้าใบหรอืผ้าพลาสติกหรอืวสัดุอื่นๆ 

ส าหรบักนัแดดกนัฝน เท่าทีจ่่ายจรงิ ครอบครวัละไม่เกนิ 900 บาทนัน้ รฐับาลควรมกีารพจิารณาทบทวน

วงเงนิใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อใหเ้หมาะสมกบัราคาวสัดุก่อสรา้งที่มแีนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้รฐับาลอาจ

พิจารณากรอบวงเงินให้การสนับสนุนตามระดบัความเสียหายในหลายระดบั เนื่องจากปัจจุบันการ

พจิารณานัน้มเีพยีงการระบุข้อมูลความเสียหายทัง้หลงักบัความเสียหายบางส่วน โดยไม่ได้จ าแนก

เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายดงัเช่นกรณีของจงัหวดัคุมะโมะโตะที่มีการพิจารณาการให้ความ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเหตุแผ่นดนิไหวเมอืงคุมะโมะโตะ 

 ซึ่งมกีารจ าแนกเกณฑก์ารพจิารณาออกเป็น 5 ระดบั คอื ระดบัที ่1 เสยีหายทัง้หลงั (100%) 

ระดบัที ่2 เสยีหายมากกว่า 50% ระดบัที ่3 เสยีหายประมาณ 50% ระดบัที ่4 เสยีหายเพยีงบางสว่น คอื

น้อยกว่า 50% และระดบัที ่5 ไม่ไดร้บัความเสยีหายเลย154 โดยน าการพจิารณาจ านวนผูพ้กัอาศยั ระดบั

ความเสยีหาย ความจ าเป็นในการสร้างที่พกัอาศยัทดแทนหลงัเก่า การซ่อมแซม หรอื การเช่าที่พกั

อาศยัมาใช้ระบุในเกณฑ์ให้ความช่วยเหลอืจะช่วยให้การพจิารณาให้ความช่วยเหลอืโดยเจ้าหน้าที่รฐั

ระดบัท้องถิ่นและระดบัภูมิภาคมคีวามแม่นย า ครอบคลุมและรวดเรว็มากยิง่ขึ้น นอกเหนือจากนี้ การ

จ าแนกรายละเอยีดในเกณฑย์งัสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

 

 

 

 

 
  154 บทสมัภาษณ์ 1. Ms. Kumiko Kai, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of 
community mutual supporting 2. Mr.Masayuki Etou, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of community 
mutual supporting 3. Mr.Tomoo Murakami, Prefecture officer, Kumamoto Prefecture Office/ the division of community mutual 
supporting 
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ตำรำงท่ี 20 กำรเปรียบเทียบค่ำชดเชยระหว่ำงเมืองคมุะโมะโตะ ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศไทย 

ควำมเสียหำย ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศไทย 
 
 
 
 

กรณีบา้นพกัอาศยัถูกท าลาย 

5 หมื่นเยน 
(พงัทลายทัง้หลงั ถูกไฟไหม ้หรอืถูก

น ้าพดัพาไป) 

เท่าทีจ่่ายจรงิ 
ไม่เกนิ 33,000 บาท 

 
3 หมื่นเยน 

(พงัทลายหรอืเสยีหายครึง่หลงั) 

รฐัออกค่าเช่าบา้นใหไ้ม่เกนิ 
60,000 เยน 

(หรอื 90,000 เยน กรณีม ีสมาชกิ
ครอบครวัตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ทัง้นี้ไม่
รวมเดก็ทารก) 

กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านให้อัตรา
ครอบครวัละไม่เกิน1,700 บาท ไม่
เกนิ 2 เดอืน 

 
ท่ีมำ: 2016 Kumamoto Earthquake, Kumamoto Earthquake Victim Support Guidebook. 2016.  Recovery General Affairs 
Section, Recovery Section, Kumamoto City Policy Bureau. http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx? 
c_id=5&id=12636&sub_id=42&flid=90259 (accessed June 10, 2016). 

 

 7.2.3 ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนด้ำนระเบียบกำรเงินและกำรจ่ำย

งบประมำณ 

 ในการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการรือ้ถอนหรอืก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหม่นัน้ รฐับาลกลางและรฐับาล

ท้องถิ่นจะเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูบูรณะ ภายใต้กรอบวงเงินให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัซึง่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นเกณฑก์ลาง ดงันัน้รฐับาลทอ้งถิน่ของจงัหวดัคุมะโมะโตะไดอ้าศยัอ านาจ

ตามพระราชบญัญตัติอบโตภ้ยัพบิตัพิืน้ฐาน (Disaster Countermeasures Basic Act 1997 (พ.ศ. 2540) 

มาตรา 104 ว่าดว้ยเรื่องสนิเชื่อจากภยัพบิตั ิซึ่งระบุถงึวงเงนิกู้ยมืซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัรฐับาลหรอืวงเงนิกู้ยมื

อื่นๆ ภายใต้ขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยให้ถอืเป็นเงนิกู้ยมืพเิศษกรณีภยัพบิตั ิซึ่งจะต้องมกีารขยาย

ระยะเวลาไถ่ถอน หรือการโอนเปลี่ยนเงนิกู้ เก่าไปเป็นเงินกู้ใหม่และให้ลดอตัราดอกเบี้ย หรือให้ใช้

มาตรการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัเรื่องสนิเชื่อจากภยัพบิตั ิ 

 นอกเหนือจากการใหค้วามช่วยเหลอืโดยการอนุมตัเิงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

พบิตัิกรณีฉุกเฉิน รฐับาลอาจพจิารณามาตรการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเช่นการจ านองแบบ
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ยอ้นกลบั (Reverse Mortgage) โดยสถาบนัการเงนิ เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากแผ่นดนิไหวได้

น าเงนิทีไ่ดจ้ากการจ านองไปสร้างทีพ่กัอาศยั  ซื้อ หรอืซ่อมแซม ทีพ่กัอาศยัทัง้หมดหรอืบางส่วน ทัง้นี้

สถาบนัการเงนิจะใหก้ารสนับสนุนวงเงนิ และดอกเบี้ยในการช าระภายใต้วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ แมว้่าการ

ให้ความช่วยเหลอืด้านวงเงนิของรฐับาลท้องถิน่ของจงัหวดัคุมะโมะโตะจะไม่สามารถให้การช่วยเหลอื

ดา้นการเงนิตามทีป่ระชาชนคาดหวงั เนื่องจากวงเงนิใหค้วามช่วยเหลอืถูกประกาศเป็นระเบยีบและไม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มทีม่รีายไดน้้อย แต่รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดั

คุมะโมะโตะกไ็ดด้ าเนินการแกไ้ขโดยการแสวงหาทางเลกิในการใหค้วามช่วยเหลอื ซึง่การเพิม่ทางเลอืก

ที่เหมาะสมแก้ประชาชนผู้ประสบเป็นการด าเนินงานภายใต้หลกัธรรมภบิาลหรอืการบรหิารจดัการทีด่ ี

ตามหลกัหลกัการตอบสนองความต้องการของประชาชน (Responsiveness) ที่ต้องสร้างความเชื่อมัน่

ไวว้างใจ รวมถงึต้องตอบสนองตามความคาดหวงัหรอืความต้องการของประชาชนผู้รบับรกิาร และผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยนัน้ หน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวขอ้งจะต้องใช้หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพบิตัิซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์การใช้

จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดบัท้องถิ่น และระดบัภูมิภาค ต้อง

ด าเนินการผ่านขัน้ตอนที่ซบัซ้อน ภายใต้ระเบยีบขอ้บงัคบั ทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องจากทอ้งถิน่ไม่มีขอ้บญัญตัิ

หรอืระเบยีบกฎหมายในการใชเ้งนิงบประมาณขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ สง่ผลใหอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลไม่สามารถเบกิจ่ายเงนิงบประมาณแต่อาจมกีารใชร้ะเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่หรอืหนังสอืสัง่การ

จากกระทรวงการคลงัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเท่านัน้ ส่งผลใหเ้กดิความล่าชา้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  

กไ็ม่สามารถใหก้ารช่วยเหลอืไดอ้ย่างเต็มที ่เพราะมรีะเบยีบดงักล่าวบงัคบัอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้การปฏบิตัิ

หน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืจงึขาดประสทิธภิาพ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

ซึ่งสิง่เหล่านี้มคีวามแตกต่างจากระบบการกระจายอ านาจของประเทศญี่ปุ่ นทีห่น่วยงานในแต่ละทอ้งถิน่
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มอี านาจจดัการกจิการในระดบัทอ้งถิน่ไดม้ากกว่า155 หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืในการลดดอกเบีย้ในการ

สร้างที่พกัอาศยัใหม่กรณีมกีารกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใช้ซ่อมแซม ซื้อ หรอื สร้างที่พกัอาศยั

ใหม่ โดยอาจมกีารจ่ายดอกเบีย้ทัง้หมดหรอืบางสว่นของวงเงนิทีม่กีารกูย้มื 

7.2.4 กำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกระบวนกำรฟ้ืนฟบููรณะด้ำนท่ีพกัอำศยั 

 จากประสบการณ์ของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ ส านักงานเขตการปกครองจงัหวดัคุมะโมะโตะ 

(Kumamoto Prefectural Government Office) ได้ด าเนินการการรื้อถอนและการก่อสร้างอาคารหรอืที่

พกัอาศยัทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากเหตุภยัพบิตั ิโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิความเสยีหายทีร่ฐับาลก าหนด 

โดยมเีจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้ท าการส ารวจขอ้มูลและพจิารณาความเสยีหาย อย่างไรก็ตาม

การปฏบิตังิานเพื่อในการฟ้ืนฟูบูรณะดา้นทีพ่กัอาศยัในช่วงแรกไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ทัง้หมดเนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้การ

พจิารณามคีวามคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะจึงได้เปิดโอกาสให้

ผูป้ระสบภยัสามารถท าเรื่องทกัทว้งเพื่อขอใหม้กีารพจิารณาใหม่นัน้  เพื่อรบัทราบขอ้มูลและปัญหาและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการส ารวจขอ้มูลความเสยีหายใหม่เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนตามที่ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการได้กล่าวถงึแนวคดิตามหลกัธรรมาภิบาล

ของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี (Good Governance) ในการให้บรกิารได้อย่างมคีุณภาพ สามารถ

สรา้งความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้และเป็นทีพ่ึง่ต่อประชาชน  

 ในด้านของการสร้างบ้านพักผู้ประสบภัยนัน้  เนื่องจากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตาม (After 

shock) เกิดขึ้นตามมาเป็นระยะๆ อีกทัง้พื้นที่เกิดได้รับความเสียหายส่วนหนึ่งอยู่ในตัวเมือง ซึ่ง

ประชาชนต้องพกัอาศยัอยู่ในหอ้งชุดอะพารต์เมนต์และการหาทีด่นิในมขีนาดใหญ่เพยีงพอต่อการสร้าง

ชุมชนบา้นพกัชัว่คราวค่อนขา้งยาก จงึส่งผลใหร้ฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไม่สามารถด าเนินการ

ก่อสร้างบ้านพกัชัว่คราวได้ในทนัท ีอย่างไรก็ตามรฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะก็ได้เร่งด าเนินการ

 

  155 สุมามาลย ์ชาวนา (ผูเ้รยีบเรยีง). 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น. ใน Kiyotaka 

Yokomichi. 2554. การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ญี่ปุ่ น, จดหมายขา่วสถาบนัพระปกเกลา้, 12(6): 7. 
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จดัการสร้างบ้านพกัชัว่คราว ซึ่งถอืแม้จะต้องใช้เวลานการด าเนินงานนานถงึ 6 เดอืน แต่ก็เพราะเป็น

เหตุจ าเป็นและสามารถใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัไดท้ัง้หมด  

 นอกจากนี้ทางรฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุมะโมะโตะยงัได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยจ านวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถย้ายออกจากที่พักชัว่คราวได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามที่

กฎหมายก าหนด และมคีวามจ าเป็นต้องพกัอาศยัอยู่ ในบ้านพกัชัว่คราวไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยเหตุผล

จ าเป็นบางประการ อาท ิทีพ่กัทีก่ าลงัสรา้งใหม่ซึ่งจะใชเ้ป็นทีพ่กัถาวรนัน้ยงัไม่แลว้เสรจ็ หรอืยงัไม่มแีผน

ในการก่อสรา้งบา้นพกัถาวร รฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะไดด้ าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืโดยการ

พจิารณาใหผู้ป้ระสบภัยที่ประสงค์จะพกัอาศยัอยู่ในบ้านพกัชัว่คราวยื่นความประสงคเ์พื่อขอขยายเวลา

ในการพกัอาศยัต่อไปอกี 1 ปีเป็นรายบุคคล เนื่องจากประชาชนที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัคุมะโมะโตะส่วน

ใหญ่ จะเช่าห้องชุดหรอืเช่าบ้านอยู่ และไม่มทีี่ดนิที่สามารถก่อสร้างได้ ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่

นอกเมอืง อ าเภออื่นๆ หรอื จงัหวดัอื่น มทีีด่นิทีส่ามารถสรา้งบา้นไดซ้ึ่งการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัใหส้ามามารถพกัอาศยัต่อไปไดอ้กี 1 ปี เป็นการปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

 การปฏบิตัหิน้าทีข่องรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะนี้ ไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัแนวคดิตาม

หลักธรรมาภิบาลดังที่The United Nations Development Programme (UNDP) และThe Economic 

and Social Commission for Asia and the Pacific (NESCAP) ที่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคญัตามหลกัธรรมาภบิาล เนื่องจากเป็นการ

ปฏบิตัริาชการซึ่งต้องสามารถให้บรกิารตามความคาดหวงัของประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบภยั อกีทัง้ยงั

เป็นการสร้างความเชื่อมัน่ว่ารฐับาลสามารถเป็นที่พึ่งให้กบัตนเองในยามเดอืดร้อนหรอืต้องการความ

ช่วยเหลอือกีดว้ย    

 ส าหรบัประเทศไทยนัน้ แมว้่าการพจิารณาความเสยีหายในเบื้องตน้จะไม่มปัีญหาในเรื่องของการ

ร้องขอให้มกีารพจิารณาใหม่เฉกเช่นจงัหวดัคุมะโมะโตะ เนื่องจากระดบัความเสยีหายมไีม่มาก และมี

การด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่รฐับาลท้องถิน่ทัง้องค์การบรหิารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล อกีทัง้ยงัมี
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หน่วยงานต่างๆ เช่นวศิวกรอาสาจากสภาวศิวรกร และเจ้าหน้าที่รฐัระดบัภูมภิาค คอืส านักงานโยธาธิ

การจงัหวดัและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นผู้พิจารณาความเสียหาย อย่างไรก็ตาม จากการสรุป

สถานการณ์ความเสยีหายจากเหตุแผ่นดนิไหวเมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2557 โดยส านักงานโยธาธกิาร

และผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงรายนัน้ พบว่า การส ารวจความเสยีหายของอาคารยงัประสบปัญหาเนื่องจาก 2 

ประเดน็หลกัคอื 

 1. ข้อมูลจ านวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนัน้ยังไม่มีความชัดเจนและไม่สอดคล้องกับ

ขอ้เทจ็จรงิกบัสภาพพืน้ที ่เนื่องจากไม่มรีะบบการคดัแยกประเภทความเสยีหาย   

 2. เนื่องจากมเีหตุการณ์แผ่นดินไหวตาม (Aftershock) เกดิขึ้นตามมาเป็นระยะๆ อกีหลายครัง้ 

ส่งผลให้ต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังและมีการส ารวจความเสียหายใหม่เนื่ องจากอาคารต่างๆ 

เนื่องจากอาคารต่างๆ ไดร้บัความเสยีหายเพิม่ขึน้  

 จากขอ้มลู แมว้่าจะไม่มกีารรอ้งเรยีนหรอืรอ้งขอจากผูป้ระสบภยัใหท้างรฐับาลท าการส ารวจความ

เสยีหายใหม่เนื่องดว้ยความไม่พอใจหรอืมขีอ้กงัขาของผูป้ระสบภยัทีม่องว่าการส ารวจนัน้ไม่ถูกตอ้งหรอื

ตรงกบัขอ้เท็จจรงิ อกีทัง้ความเสยีหายที่เกดิขึ้นมกัเป็นความเสยีหายลางส่วน และมคีวามเสยีหายทั ้ง

หลงัเพยีงแค่ 116 หลงัคาเรอืนเท่านัน้ แต่การทีร่ฐับาลพบปัญหาว่ามขีอ้มลูจ านวนบา้นเรอืนทีไ่ดร้บัความ

เสยีหายซึง่ยงัไม่มคีวามชดัเจนและไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิกบัสภาพพืน้ที ่เนื่องจากไม่มรีะบบการคดั

แยกประเภทความเสยีหายที่ดีพอ ก็ส่งผลให้การปฏบิตังิานให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพราะถงึแม้ว่าประชาชนจะไม่ได้ท าการร้องขอ แต่ก็ยงัเป็น

หน้าทีข่องรฐับาลในการใหค้วามช่วยเหลอืและใหบ้รหิารแก่ประชาชนโดยไม่สามารถปฏเิสธได ้การเกดิ

เหตุการณ์เช่นนี้จงึเป็นบทเรยีนที่รฐับาลไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคญัเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่

ใหก้บัประชาชนในการเป็นทีพ่ึง่ทีส่ามารถใหค้วามไวว้างใจในยามทีต่นตอ้งการรบัความช่วยเหลอื 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีภายใตก้ารบรหิาร

จดัการภาครฐัแนวใหม่ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการไดอ้ธบิายไว ้ 
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7.2.5 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ แก้ไขปัญหา หรอื รบัฟังปัญหา

ถอืเป็นสิง่จ าเป็นที่รฐับาลควรตระหนักเป็นอย่างยิง่ จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวที่จงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ 

การด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัดา้นการดแูลสุขภาพ และการส่งเจา้หน้าที่รฐัเขา้ตรวจสอบ

และพิจารณาความเสียหายของที่พกัอาศัยของผู้ประสบภัยนัน้ แม้ว่ากระบวนการในขัน้ต้นจะเสร็จ

สมบูรณ์ลงแลว้ แต่รฐับาลทอ้งถิน่คุมะโมะโตะกไ็ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัสามารถยื่นเอกสารรอ้งขอให้

มกีารพจิารณาใหม่ (Second Inspection) โดยผู้เชี่ยวชาญ นัน่หมายความว่ารฐับาลท้องถิ่นจงัหวดัคุ

มะโมะโตะได้รบัฟังและท าความเข้าใจปัญหาร่วมกนักบัผู้ประสบภยัซึ่งถอืว่าเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่

ได้รบัผลกระทบโดยตรง อกีทัง้ยงัช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้รฐับาลท้องถิ่นได้ทราบถงึปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการด าเนินงานที่ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ เมื่อรฐับาล

ท้องถิน่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามสี่วนร่วม ก็เท่ากบัว่าเป็นการเพิม่ความมปีระสทิธภิาพใน

การปฏบิตัหิน้าที่เนื่องผลของการปฏบิตังิานสามารถตอบสนองประชาชนได้นัน่เอง ซึ่งการด าเนินงาน

ของรฐับาลทอ้งถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะนี้ เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลดา้นการมสีว่นร่วม (Participation)  

เนื่องจากมกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน รวมทัง้เปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมใน

การรบัรู้ เรยีนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมเสนอปัญหาหรอืประเด็นส าคญัต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อแสวงหาฉันทามตหิรอืขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้ง ดงัที่

ประยูร อัครบวร อคิน  รพีพฒัน์ และ เจิมศักดิ ์ป่ินทอง ได้กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน

หมายถึง โอกาสในกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านัน้จะน าเอาความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของคนในกลุ่มมาแสวงหาค าตอบ ทางเลอืก การตดัสนิใจร่วมกนัและก าหนดแนวทาง 

เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมในการปฏบิตั ิ

ในกรณีของประเทศไทยนัน้ การจดัการใหค้วามช่วยเหลอืในส่วนของรฐับาลยงัไม่ไดเ้ปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้เข้าไปมสี่วนร่วม ในทางตรงข้ามการมสี่วนร่วมเกิดขึ้นในกลุ่มของหน่วยงาน องค์กร 

อาสาสมคัรและประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบภัยเอง เช่นการลงแขกในการช่วยกันสร้างหรือซ่อมแซม
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บ้านพกัชัว่คราวขึ้นใหม่ แม้ว่ารฐับาลจะส่งเสรมิให้ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมทางการเมอืง แต่ใน

ความเป็นจรงิแล้ว การมสี่วนส่วนร่วมของประชาชนยงัอยู่ ในระดบัต้นๆ เท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นระดบัที่ 1 

การรบัรู้ ระดบัที่ 2 การปรกึษาหารอื หรอืระดบัที่ 3 การร่วมคดิหรอืแม้แต่ระดบัที่ 4 การสร้างความ

ร่วมมอื ซึ่งเกดิขึ้นในบางพื้นที่เท่านัน้ ส าหรบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในระดบัที่ 5  คอืระดบัเสรมิ

อ านาจประชาชนซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มโีอกาสในการตดัสนิใจซึ่งผลของการตดัสนิใจ

โดยประชาชนนัน้จะเกี่ยวเนื่องกับวิธีด าเนินงานตามการตัดสินใจของประชาชน ดังที่ส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ได้กล่าวไวใ้นการส่งเสรมิการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม ซึ่งใน

กรณีของประเทศไทยนัน้ยงัเกดิขึ้นน้อย เนื่องจากในสงัคมไทยยงัมคีวามเหลื่อมล ้าอยู่มาก ผดิกบักรณี

ของจงัหวดัคุมะโมะโตะซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอขอ้ทกัท้วงในการพจิารณาความเสยีหาย

ของที่พกัอาศยัเสยีใหม่ซึ่งรฐับาลตุมะโมะโตะก็ได้รบัฟังและพจิารณาให้ความช่วยเหลอืตามขอ้ทกัทว้ง 

ดังนัน้การส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยจึงยังคงมีความส าคัญและต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความตระหนักในความส าคญัของการเขา้มามสี่วนร่วมใน

การตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ และเพื่อใหป้ระชาชนเหล่านัน้เกดิความเขา้ใจในบทบาทของตนเองเนื่องจาก

ตนเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ขณะเดยีวกนัในสว่นของรฐับาลเองกต็อ้งเปิดใจรบัฟังโดยไม่มอีคต ิเพื่อจะได้

ทราบถงึขอ้เทจ็จรงิที่จะได้น าไปแก้ไขปรบัปรุง เนื่องจากการมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้จะช่วยให้การ

ปฏบิตัหิน้าที่ของรฐับาลไทยมปีระสทิธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการแต่ประชาชนได้มาก

ทีสุ่ด   

7.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากบทเรยีนของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ แม้ว่าจะมคีวามล่าช้าและมอีุปสรรคทีต่้องได้รบัการ

แกไ้ขในช่วงแรก แต่การทีร่ฐับาลไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ระสบภยัไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมนัน้ ไม่เพยีงแต่เป็นการ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่ แต่ยงัเป็นการสร้างความเป็นธรรมและตอบสนองความต้องการของ

ผู้ประสบภยั สิง่เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ส าหรบัประเทศไทยในการจดัการภยัพบิตั ิ แม้ว่าในปัจจุบนั 

ประเทศไทยอาจจะยงัไม่เคยประสบปัญหาดา้นภยัพบิตัิขนาดใหญ่ ทีอ่าจสรา้งความเสยีหายในวงกว้าง 
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จะมกี็เพยีงความเสียหายเฉพาะกลุ่มที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่การปฏิบตัิหน้าที่ของรฐับาลก็ยงัประสบ

ปัญหาอยู่หลายดา้น ดงันัน้หากมกีารสรา้งความเขา้ใจระหว่างผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ประชาชน และผูม้ี

ผลกระทบให้รู้หน้าที่และบทบาทของตนเองใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ก็จะช่วยให้การด าเนินการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัมคีวามรวดเร็ว มปีระสทิธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการแก่

ประชาชนไดม้ากขึ้น การศกึษาเรื่อง มาตรการชดเชยเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภยัพบิตัใินระดบัทอ้งถิ่น: 

บทเรยีน - เรยีนรูจ้ากประเทศญี่ปุ่ น (กรณีศกึษาจงัหวดัคุมะโมะโตะและจงัหวดัเชยีงราย) จงึขอเสนอแนะ

ดงันี้  

 1. ดา้นประสทิธภิาพในการประสานงานและการจดัการดา้นขอ้มลูข่าวสาร 

 จากกรณีศกึษาของจงัหวดัคุมะโมะโตะ เราไดท้ราบว่าการประสานงานและการจดัการดา้นขอ้มูล

ขา่วสารประเทศญีปุ่่ นนัน้ด าเนินการอย่างมรีะบบ มกีารปรบัปรุงขอ้มลูทุกวนั อกีทัง้ยงัมกีารใชฐ้านขอ้มูล

เดยีวกนัซึง่สามารถตรวจสอบขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชไ้ดใ้นทนัทนีัน้ ดงันัน้การจดัระบบการประสานงาน

ในแต่ละระดบัไม่ว่าจะเป็นสว่นกลาง และส่วนทอ้งถิน่ใหม้คีวามชดัเจน จงึไม่ซบัซ้อนและไม่ซ ้าซ้อน  อกี

ทัง้มกีารจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยจดัหน่วยงานใหข้อ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะ เช่นศูนยบ์ญัชาการเพื่อ

ป้องกนัความสบัสนของขอ้มลูจงึเป็นสิง่จ าเป็นทีป่ระเทศไทยต้องน าไปพจิารณา  

 นอกจากนี้หน่วยงานราชการจะต้องมรีะบบในการคดักรองผู้ทีไ่ด้รบัอนุญาตให้เขา้พื้นประสบภยั 

เพือ่เป็นการเอือ้ใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2. ประสทิธภิาพดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืชดเชย 

 ในขณะที่รฐับาลญี่ปุ่ นมกีารก าหนดเกณฑ์ในการพจิารณาเกณฑ์ความเสยีหายเพื่อจกัได้น าไป

เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการไปในทิศทาง

เดียวกัน อีกทัง้ปัญหาที่ร ัฐบาลจังหวัดคุมะโมะโตะที่ต้องประสบปัญหาในการพิจารณาที่มีความ

คลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนัน้ ในประเทศไทยนัน้แม้ว่าจะไม่มปัีญหาในการ

พจิารณาเนื่องดว้ยผูส้ ารวจเป็นผูท้ีม่ ีประสบการณ์และมคีวามรู ้แต่ประเทศไทยยงัไม่มเีกณฑท์ีร่ะบุระดบั

ความเสียหายที่มีความชัดเจน เพียงแต่ใช้สีในการก าหนดความเสียหายเท่านัน้ ดังนัน้การเพิ่ม
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รายละเอยีดหรอืจ าแนกระดบัความเสยีหายเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาจะท าใหม้คีวามชดัเจนมาก

ขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยใหเ้จ้าหน้าที่รฐัซึ่งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการส ารวจสามารถปฏบิตังิานไดม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้  

3. ประสทิธภิาพดา้นระเบยีบการเงนิและการจ่ายงบประมาณ 

 แม้ว่าในการให้ความช่วยเหลือของรฐับาลด้านวงเงินจะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจและ

ตอบสนองแก่ประชาชนได้ทุกคนเนื่องจากมีระเบยีบการเงนิและการจ่ายงบประมาณก าหนดเป็นเกณฑ์

กลางอยู่ แต่จากบทเรยีนของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ รฐับาลไดเ้พิม่มาตรการในการช่วยเหลอือื่นๆ เช่น

การจ านองแบบย้อนกลับ (Reverse Mortgage) โดยสถาบันทางการเงินเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็น

ผู้ประสบภัยได้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยเองอาจต้องพิจารณาเกณฑ์หรือทางเลือกในการ

ช่วยเหลอือื่นๆ เนื่องจากการวงเงนิให้ความช่วยเหลอืในเบื้องต้นในอตัราซึ่งเป็นค่าวสัดุซ่อมแซมหรอื

ก่อสร้างที่อยู่อาศยัประจ า ซึ่งผู้ประสบภัยพบิตัเิป็นเจ้าของได้รบัความเสยีหายเท่าที่จ่ายจรงิหลงัละไม่

เกิน 33,000 บาทนัน้ ดงันัน้รฐับาลอาจต้องพจิารณาการเพิม่วงเงนิเพื่อให้เหมาะสมกบัราคาอุปกรณ์

ก่อสร้างสูงขึ้นในท้องตลาด อกีทัง้ต้องมมีาตรการการให้ความช่วยเหลอือื่นๆ เพื่อเป็นทางเลอืกให้กบั

ผูป้ระสบภยัเพือ่เป็นการตอบสนองความตอ้งการแก่ประชาชนไดม้ากขึน้  

4.  การตอบสนองความตอ้งการดา้นกระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะดา้นทีพ่กัอาศยั 

 เนื่องจากการปฏิบตัหิน้าที่ของรฐัเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหน้าที่อันพงึ

กระท าจากรฐัภายใตก้ารแนวคดิตามหลกัธรรมาภบิาล ดงันัน้การสรา้งความเขา้ใจแก่เจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไป

ในทศิทางเดียวกนัจึงมคีวามส าคญัอย่างยิง่ จากประสบการณ์ของจงัหวดัคุมะโมะโตะนัน้ ไม่ได้มกีาร

ก าหนดผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสียหายจึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้ความ

ช่วยเหลอืในช่วงแรก เนื่องจากตอ้งด าเนินการพจิารณาใหม่ใหก้บัผูป้ระสบภยัทีม่กีารรอ้งขอ ดงันัน้แมว้่า

ประเทศไทยจะยงัไม่ได้ประสบปัญหาในเรื่องนี้มากนัก แต่การพจิารณาที่มขี้อมูลที่คลาดเคลื่อนย่อม

หมายถึงยงัไม่มีระบบที่ดีพอ ดงันัน้สิ่งที่ประเทศไทยควรจะพิจารณาคือ การสร้างมาตรฐานในการ

พจิารณาความเสยีหายให้มหีลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนและสามารถสร้างความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย โดยการจดัท า
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คู่มอืการพจิารณาความเสยีหายโดยละเอยีดโดยระบุเกณฑด์า้นต่างๆ ทีค่รอบคลุม ชดัเจน เขา้ใจไดง้่าย 

เพื่อใหเ้จา้หน้าที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างถูกต้อง นอกจากนี้หากมกีรณีทีเ่จ้าหน้าที่ทีต่้องด าเนินการ

พจิารณามไีม่เพยีงพอเนื่องจากมคีวามเสยีหายในวงกวา้ง การจดัท าเกณฑท์ีร่ะบุรายละเอยีดทีเ่ขา้ใจง่าย 

ไม่ซบัซ้อนจกัสามารถเอื้อให้เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือ

ผู้เชี่ยวชาญในระดบัต้นได้ ดงันัน้ผู้ปฏิบัติจึงสามารถน าเกณฑ์ไปใช้พิจารณาความเสียหายให้เป็น

ตามมาตฐานหรอืทศิทางเดยีวกนัได ้ 

5. การมสีว่นร่วมของประชาชน 

 จากบทเรยีนของจงัหวดัคุมะโมะโตะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอขอ้ทกัท้วงและเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการเสนอแนะหรอืตดัสนิใจในการรบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล ในส่วนของประเทศไทยนัน้ 

เนื่องจากยงัไม่มกีารทกัทว้งจากประชาชน กไ็ม่ไดห้มายความว่าการใหค้วามช่วยเหลอืนัน้สรา้งความพงึ

พอใจหรือสามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างแท้จริง  ดังนัน้หากประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้

ผู้ประสบภยัสามารถร้องเรยีนได้ภายในระยะเวลา 15 วนั ภายหลงัจากมกีารพจิารณาโดยเจ้าหน้าที่ 

เพื่อใหก้ารใหค้วามช่วยเหลอืจากรฐับาลสามารถตอบสนองความต้องการแต่ประชาชนไดม้ากทีสุ่ด กจ็ะ

เป็นการช่วยยกระดบัมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรฐับาลไทยให้มีประสทิธิภาพ

ไดม้ากขึน้  
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ภำคผนวกท่ี 1 

ระดบัการสัน่สะเทอืน (intensity) ของประเทศญีปุ่่ น  

หน่วยวดั “ชนิโดะ” (震度；shindo)  

          ชินโดะ 0 ผูค้นไม่รูส้กึถงึแรงสัน่ แต่เครื่องตรวจวดัจะจบัแรงสัน่ได้ 

       ชินโดะ 1 คนทีน่ัง่นิ่งๆ บางคนอาจรบัรูแ้รงสัน่ไดเ้ลก็น้อย 

       ชินโดะ 2 คนทีน่ัง่นิ่งๆ ในอาคารสว่นใหญ่สามารถรูส้กึได ้ไฟทีแ่ขวนอยู่อาจแกว่งนิดหน่อย น ้าใน

แกว้จะกระเพือ่มเลก็น้อย  

       ชินโดะ 3 คนทีอ่ยู่ในอาคารรบัรูแ้รงสัน่ไดเ้กอืบทุกคน คนทีน่อนอยู่สว่นใหญ่จะสะดุง้ตื่น ขวด แกว้ 

สิง่ของอาจเลื่อนเขา้กระทบกนัได ้ 

       ชินโดะ 4 คนที่นัง่จะรู้สกึไม่มัน่คง อาจล้มคะม าได้ ไฟที่แขวนอยู่จะแกว่งอย่างรุนแรงสิง่ของที่

แขวนและตัง้ไวบ้นหิง้ หรอืชัน้วางของจะแกว่ง ผูค้นทีก่ าลงัยนื เดนิ นัง่ หรอืแมข้ณะขบัขีย่วดยานพาหนะ

สามารถรบัรูถ้งึความรูส้กึมากขึน้  

       ชินโดะ 5 - คนสว่นใหญ่รูส้กึหวาดกลวั ตอ้งหาทีเ่กาะ เครื่องเรอืนทีไ่ม่ไดย้ดึเกาะตดิกบัผนังจะขยบั

หรอืโค่น ความไหวสัน่จะรุนแรง ผูค้นทีเ่ดนิไปมาในทีต่่างๆ แมแ้ต่บนถนนจะไม่สามารถทรงตวั และอาจ

เดนิซวนเซ เกดิอาการเวยีนหวั สิง่ของที่วางอยู่บนชัน้ บนหิ้งของที่แขวน จะเกดิการแกว่งตวัที่รุนแรง 

โต๊ะเกา้อีอ้าจจะลม้ สิง่ของตกแตก สิง่ก่อสรา้งทีไ่ม่แขง็แรงเริม่แตกหกั ผูค้นจะวิง่หนีหลบภยั 

       ชินโดะ 5 + มคีวามสัน่ไหวรุนแรง  ผูค้นไม่สามารถยนืหรอืเดนิไปไหนมาไหนได ้อาจเสยีการทรง

ตวัจนท าให้ล้ม บ้านเรอืนจะเริม่เขย่า สิง่ของในชัน้วางจะโคลงเคลงและตกหล่น เครื่องเรอืนบางชิ้นที่

ไม่ไดย้ดึเกาะตดิกบัทีจ่ะโค่น ขา้วของจะตกแตกเสยีหาย ผูท้ีข่บัยวดยานพาหนะไม่สามารถจะควบคุมให้

อยู่ในทศิทางทีต่อ้งการได ้
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         ชินโดะ 6 - มีความสัน่ไหวรุนแรง คนไม่สามารถทรงตัวได้ ประตูหน้าต่างจะเริ่มขยบัตัวผิด

รูปแบบจนถงึขัน้ปิดเปิดไม่ได้ หลงัคาบ้านเริม่เอยีง กระจก ฝาผนังของอาคาร ตกึสูงที่ก่อสร้างในแบบ

เก่าเริม่แตกรา้ว ท่อประปา ท่อแก๊ส เริม่การโคง้งอ หกั สิง่ของตกแตกเครื่องเรอืนทีไ่ม่ไดย้ดึเกาะตดิกบัที่

จ ะ โ ค่ น ล ง ม า เ ป็ น ส่ ว น ใ หญ่  ก ร ะ จ ก ห น้ า ต่ า ง แ ต ก  ก ร ะ เ บื้ อ ง มุ ง ห ลั ง ค า จ ะ ห ลุ ด ร่ ว ง 

        ชินโดะ 6 + มคีวามสัน่ไหวรุนแรงมาก ตอ้งคลาน ผูค้นไม่สามารถทรงตวัได ้เคลื่อนไหวไดห้ากจะ

เคลื่อนไหวจะท าได้โดยการคบืคลานเพยีงอย่างเดยีว สิง่ของทีต่ ัง้อยู่ลม้คว ่าเกอืบทัง้หมด ก าแพง พนัง

ตกึ อาคารแตกรา้ว เสยีหายถงึขัน้ถล่ม พงั บา้นไมท้ีต่้านแรงสัน่ไดไ้ม่ด ีอาจจะพงัทลาย เสาไฟฟ้าโค่น 

จะปรากฏรอยรา้วบนทอ้งถนน สะพานโก่งตวั หรอื โก่งงอ หกัยุบตวั หรอื ขาด ทางด่วนลม้พงั ไฟฟ้าดบั

ความเสยีหายจะเริม่มากขึน้ 

ชินโดะ 7 ความสัน่ไหวรุนแรงมาก ผู้คนไม่สามารถยนืและอาจจะถูกเหวี่ยงไปมา ต้องนัง่หาที่

เกาะ สิง่ของอาคารบา้นเรอืนจะถล่มทลายเกดิการเสยีหายไปทุกสว่น แผ่นดนิแยก อาจจะมกีารบาดเจบ็

และเสยีชวีติเกดิขึน้156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 News Letter ฉบบัพเิศษเพื่อชว่ยภยัพบิตัแิผ่นดนิไหว คลื่นสนิาม ิและเลอืกตัง้กรรมการบรหิาร. 2559.  สมาคม

นักเรยีนเก่าญี่ปุ่ น ในพระบรมราชูปถมัภ์. http://www.ojsat.or.th/main/images/stories/newsletter/March.pdf (สบืคน้เมื่อ 13 เมษายน 
2560); โฆษติ ทพิยเ์ทยีมพงษ์. 2559. สะดุดค า “แผ่นดนิไหว”. ผูจ้ดัการออนไลน์.  http://www.manager.co.th/ Japan/ViewNews.aspx? 
NewsID=9590000039042 (สบืคน้เมื่อ 20 เมษายน 2560). โฆษติ ทพิยเ์ทยีมพงษ์, สะดุดค า “แผ่นดนิไหว”, สบืคน้เมื่อ 20 เมษายน 
2560, จาก http://www.manager.co.th/Japan/ViewNews.aspx? NewsID=9590000039042 



197 
 

ภำคผนวกท่ี 2 

ขบวนกำรในกำรจดัท ำกฎหมำยและระบบกำรบริหำรจดักำรภยัพิบติั 

 
ท่ีมำ:  White paper disaster management in Japan 2015. 2015. Cabinet Office Japan. http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/ 

saigaipanf_e.pdf (accessed March 10, 2017). 
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ภำคผนวกท่ี 3 

สถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทย ในรอบ 40 ปี ท่ีมีจดุศนูยก์ลำงอยู่ในประเทศไทย และมีระดบั

ควำมรนุแรงตัง้แต่ 4.0 แมกนิจดูขึ้นไป157 

วนัท่ี 
ขนำด 

(แมกนิจดู) 
จดุศนูยก์ลำง  ควำมเสียหำย 

5 พ.ค. 2557    6.3 อ.พาน จ.เชยีงราย 
บา้นเรอืน สิง่ปลูกสรา้ง ในจงัหวดัเชยีงรายและพื้นทีใ่กลเ้คยีงเสยีหาย รบัรู ้
แรงสัน่สะเทอืนถงึตกึสงูใน กทม. 

4 ม.ิย. 2555 4.0 อ.เมอืง จ.ระนอง รูส้กึสัน่ไหวที ่ต.เขานิเวศน์ ต.บางนอน อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 

16 เม.ย.2555 4.3 อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 
รูส้กึไหวในหลายพืน้ทีใ่น จ.ภูเกต็ บา้นเรอืนแตกรา้วหลายหลงั เกดิอาฟเตอรช์อ็ก
มากกว่า 26 ครัง้ ใน อ.ถลาง 

23 ธ.ค. 2551 4.1 
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์
ธานี   

รูส้กึสัน่ไหวในบรเิวณ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

19 ม.ิย.2550  4.5 อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ รูส้กึสัน่สะเทอืนไดท้ี ่อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพนู 

22 เม.ย.2550 4.5 
อ.เวยีงป่าเป้า จ.
เชยีงราย 

รูส้กึสัน่สะเทอืนไดท้ี ่อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย และ จ.พะเยา 

13 ธ.ค.2549  5.1 อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ รูส้กึสัน่สะเทอืนไดเ้กอืบทัว่ไปใน จ.เชยีงใหม่ และอาคารสงูใน จ.เชยีงราย 

17 พ.ย.2549 4.4 อ.พาน จ.เชยีงราย รูส้กึสัน่สะเทอืนไดท้ี ่อ.พาน และ อ.เมอืง จ.เชยีงราย 

15 ธ.ค.2548 4.1 จ.เชยีงราย     รูส้กึสัน่สะเทอืนไดท้ี ่อ.เมอืง อ.เทงิ จ.เชยีงราย 

4 ธ.ค.2548 4.1 จ.เชยีงราย รูส้กึสัน่สะเทอืนไดบ้นอาคารสงู จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน 

18 ธ.ค.2545 4.3 อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ รูส้กึไดท้ี ่อ.เชยีงดาว จ.เชยีงราย 

2 ก.ค.2545 4.7 
อ.เชยีงแสน จ.
เชยีงราย 

รูส้กึไดท้ี ่อ.เชยีงแสน อ.เมอืง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย, อ.เมอืง จ.พะเยา, อ.เมอืง จ.
น่าน มคีวามเสยีหายเลก็น้อยบรเิวณ อ.เชยีงแสน อ.เชยีงของ 

22 ก.พ.2544 4.3 
เขือ่นเขาแหลม  
จ.กาญจนบุร ี

รูส้กึไดท้ี ่อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุร ี

13 ก.ค.2541 4.1 อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ รูส้กึไดท้ี ่อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ และ จ.เชยีงราย 

2 ก.พ.2540 4.0 อ.สอง จ.แพร่ รูส้กึไดท้ี ่อ.สอง จ.แพร่ 

21 ธ.ค.2538 5.2 อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 
รูส้กึไดท้ี ่จ.เชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน มผีูส้งูอายุ
เสยีชวีติที ่อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 1 คน จากการลม้ศรีษะ กระแทกพืน้ มคีวามเสยีหาย
เลก็น้อยทีบ่รเิวณใกล้ศูนย์กลาง  

 
157 สถติกิารเกดิแผ่นดนิไหวในรอบ 40 ปี. 2559. ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม.  

http://www.onep.go.th/envi_disaster/index.php/stat/2-40 (สบืคน้เมื่อ 15 มนีาคม 2560) 
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วนัท่ี 
ขนำด 

(แมกนิจดู) 
จดุศนูยก์ลำง ควำมเสียหำย 

9 ธ.ค.2538 5.1 อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 
รูส้กึไดท้ี ่อ.เชยีงใหม่ เชยีงราย ล าพนู ล าปาง พะเยา แพร่ อุตรดติถ์ และน่าน เสยีหาย
เลก็น้อย ที ่จ.แพร่ 

5 พ.ย.2538 4.0 อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ รูส้กึไดท้ี ่อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 

17 ต.ค.2538 4.3 อ.ปาย แม่ฮ่องสอน รูส้กึไดท้ี ่อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 

11 ก.ย.2537 5.1 อ.แม่สรวยจ.เชยีงราย 
รูส้กึไดท้ี ่จ.เชยีงราย มคีวามเสยีหายต่อสิง่ก่อสรา้งใกลศู้นยก์ลาง เช่น โรงพยาบาล
พาน วดั และโรงเรยีน   

 8 พ.ค.2537 4.5 จ.เชยีงใหม่     รูส้กึไดท้ี ่อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ จ.ล าปาง จ.ล าพูน 

 5 พ.ย.2534 4.0 จ.แม่ฮ่องสอน รูส้กึสัน่ไหวที ่อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ และ อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

 3 พ.ย.2533 4.0 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึสัน่ไหวที ่อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบุรี 

12 ต.ค.2533 4.0 จ. เพชรบูรณ์ รูส้กึสัน่ไหวที ่อ.หล่มสกั อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

28 พ.ค.2533 4.2 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึสัน่ไหวที ่อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบุรี 

15 ธ.ค.2532 4.0 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึสัน่ไหวที ่อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบุรี 

29 พ.ย.2531 4.5 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึสัน่ไหวที ่อ.ศรสีวสัดิ ์และ อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี 

25 ก.ค.2531 4.2 จ.พะเยา รูส้กึสัน่ไหวที ่จ.เชยีงใหม่ 

19 ก.พ.2531 4.2 จ.เชยีงใหม่ รูส้กึสัน่ไหวที ่จ.เชยีงใหม่ 

30 ส.ค.2526 4.2 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึสัน่ไหวที ่จ.กาญจนบุร ี

18 ก.ค.2526 4.7 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึสัน่ไหวที ่อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุร ี

22 เม.ย.2526 5.2 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึแผ่นดนิไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ ส่วนอาคารใน กทม. เสยีหายเลก็น้อย 

22 เม.ย.2526 5.9 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึแผ่นดนิไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ ส่วนอาคารใน กทม. เสยีหายเลก็น้อย 

15 เม.ย.2526 5.5 จ.กาญจนบุร ี รูส้กึแผ่นดนิไหวชดัเจนใน กทม. 

20 ม.ิย.2525 4.3 จ.เชยีงใหม่ รูส้กึสัน่ไหวที ่จ.เชยีงใหม่ เชยีงราย ล าพูน และล าปาง มเีสยีงดงัคลา้ยฟ้ารอ้ง 

22 ธ.ค.2523 4.0 จ.แพร่ รูส้กึสัน่ไหวที ่จ.แพร่ 

10 ก.พ.2523 4.2 จ.เชยีงใหม่ รูส้กึสัน่ไหวที ่จ.เชยีงใหม่ นาน 5 วนิาท ี

24 ก.ค.2521 4.0 จ.ตาก รูส้กึสัน่ไหวที ่อ.สามเงา อ.อุม้ผาง และ อ.แม่สอด จ.ตาก 

26 พ.ค.2521 4.8 
อ.พรา้ว จ.
เชยีงใหม่          

เสยีหายเลก็น้อยที ่อ.พรา้ว รูส้กึสัน่ไหวนาน 15 วนิาท ีที ่จ.เชยีงราย เชยีงใหม่ และ
ล าปาง 

17 ก.พ.2518 5.6 พม่า-ไทย (จ.ตาก) รูส้กึไดท้ัง้ภาคเหนือและภาคกลาง รวมถงึ กทม. มคีวามเสยีหายเลก็น้อย  

 

ท่ีมำ: สถติกิารเกดิแผ่นดนิไหวในรอบ 40 ปี. 2559. ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม.  

http://www.onep.go.th/envi_disaster/index.php/stat/2-40 (สบืคน้เมื่อ 15 มนีาคม 2560) 

 


