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บทคัดย'อ 

 การศึกษาเรื่อง การมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 

70 ไร0 พื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคJ คือ เพื่อศึกษารูปแบบและ

วิธีการป8องกันระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อ

ศึกษาการมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขต

พื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสภาพปNญหาอุปสรรคดQานการมีส0วนร0วมในการ

ป8องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปSนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหJขQอมูลเชิงพรรณนา จะ

เปSนศึกษาการมีส0วนร0วมของชุมชน สภาพปNญหาอุปสรรคดQานการมีส0วนร0วมในการป8องกัน

และระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยอาศัย

แนวคิด ทฤษฎี มาประยุกตJเปSนแนวทางในการวิเคราะหJขQอมูล ผลการวิจัยโดยภาพรวม 

ผู QวิจัยไดQนำขQอมูลมาจัดเรียงลำดับโดยการวิเคราะหJเนื ้อหา จัดหมวดหมู0ตีความและ

พรรณนาอธิบาย เพื่อที่จะตอบคำถามในการศึกษาใหQตรงกับวัตถุประสงคJการวิจัย และ

นำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ไดQจากการวิจัยเปSนแนวทางในการศึกษาต0อไป 

คำสำคัญ: การมีส0วนร0วม, การป8องกันและระงับอัคคีภยั 



ความเป3นมาและความสำคัญของป:ญหา 

 สาธารณภัยเปSนภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษยJ นับวันมี

แนวโนQมความถี่และความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของประชากรมากขึ้น

อย0างรวดเร็ว รวมทั้งดQานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส0งผลใหQมีความเสี่ยงต0อการเกิดสา

ธารณภัย สาธารณภัยจึงหมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลQง ตลอดจนภัยอื่น ๆ เช0น 

การก0อวินาจกรรม เปSนตQน กรุงเทพมหานคร เปSนองคJกรปกครองส0วนทQองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

มีหนQาที่รับผิดชอบในการป8องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงตQองมีการเตรียมความพรQอม

และร ับม ือสถานการณ Jสาธารณภ ัยต 0 าง  ๆ การ เตร ียมความพร Qอมตามแผน                    

ก0อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบใหQเกิด

ความเสียหายนQอยที่สุด 

 จากความประมาทเปSนเหตุทำใหQเกิดอัคคีภัยในชุมชนเมือง ซึ่งชุมชน 70 ไร0 เปSน

ชุมชนที่อาศัยอยู0อย0างแออัด หนาแน0น บริเวณถนนเขQา-ออก คับแคบ บQานเรือนปลูกติดกัน

ส0วนมากเปSนครึ่งปูนครึ่งไมQ สถานีดับเพลิงคลองเตย สังกัดสำนักป8องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ไดQเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกิดอัคคีภัยจึงไดQดำเนินการจัดอบรมใหQความรูQ 

ความเขQาใจแก0คนในชุมชน ในการดับเพลิงเบื้องตQน และการใชQไฟฟ8าในชีวิตประจำวัน 

ก0อนที่หน0วยงานภายนอกจะเขQาไปช0วยเหลือ 

คำถามการวิจัย 

 1. รูปแบบและวิธีการป8องกันระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร เปSนอย0างไร 

 2. การมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ใน

เขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร เปSนอย0างไร 

 3. สภาพปNญหาอุปสรรคดQานการมีส0วนร0วมในการป8องกันและระงับอัคคีภัยของ

ชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีอะไรบQาง 



วัตถุประสงคCของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการป8องกันระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาการมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชน 

70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาสภาพปNญหาอุปสรรคดQานการมีส0วนร0วมในการป8องกันและระงับ

อัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดQานพื้นที ่

 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาดQานพื้นที่ คือ ชุมชน 70 ไร0 พื้นที่เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตทางดQานเนื้อหา 

 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษา ดังนี ้

 2.1 รูปแบบและวิธีการป8องกันระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย 

 2.2 การมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ใน

เขตพื้นที่คลองเตย 

 2.3 ศึกษาสภาพปNญหาอุปสรรคดQานการมีส0วนร0วมในการป8องกันและระงับอัคคีภัย

ของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย 

 3. ขอบเขตดQานประชากร 

 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตดQานประชากรที่ใชQในการศึกษา ไดQแก0 หัวหนQาสถานี

ดับเพลิงคลองเตย 1 คน เจQาหนQาที่สถานีดับเพลิงคลองเตย 1 คน ประธานชุมชน 1 คน 

ตัวแทนผูQนำชุมชน 1 คน คนในชุมชน 3 คน รวมกลุ0มตัวอย0างทั้งหมด 7 คน 



 4. ขอบเขตดQานระยะเวลา 

 ผูQศึกษาทำการศึกษาและเก็บรวบรวมขQอมูล ตั้งแต0เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เปSนระยะเวลา 3 เดือน 

 5. รูปแบบการวิจัย 

 รูปแบบที่ใชQในการเก็บขQอมูลเกี่ยวกับการมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและ

ระงับอัคคีภัยในชุมชน 70 ไร0 พื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผูQวิจัยใชQวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitatie Research) โดยการใชQว ิธ ีการสัมภาษณJแบบเชิงลึก (Indepth 

Interview) การสังเกตแบบไม0มีส0วนร0วม (Non-Participant Observation) และการศึกษา

จากเอกสารที่เกี่ยวขQอง 

ประโยชนCที่คาดว'าจะไดIรับ 

 1. ทำใหQทราบถึงสภาพความรูQพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการป8องกันและระงับอัคคีภัย

ของคนในชุมชน 70 ไร0 พื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 2. ทำใหQทราบถึงอุปสรรค ปNญหา ตลอดจนขQอจำกัดของคนในชุมชน 70 ไร0 พื้นที่

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 3. ทำใหQทราบถึงแนวทางพัฒนาปNญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการมีส0วนร0วม

ของชุมชนในการป8องกันและระงับอัคคีภัยของคนในชุมชน 70 ไร0 พื้นที่เขตคลองเตย 

กรุงเทพหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของการมีส'วนร'วม 

 ยุวัฒนJ วุฒิเมธี (2526: 253) ไดQใหQความหมายของการมีส0วนร0วมของประชาชนใน

ลักษณะที่เปSนกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต0ตQนจนสิ้นสุดกระบวนการ ไดQแก0 การวิจัย 



(ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตาม

และประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนJที่เกิดขึ้น 

 วรรณิการJ ภูมิวงศJพิทักษJ (2540: 12) ไดQใหQความหมายของการมีส0วนร0วมไวQว0า 

กระบวนการที่ใหQประชาชนไม0ว0าจะเปSนปNจเจกบุคคลหรือกลุ0มคนที่เห็นพQองตQองกันเขQามามี

ส0วนร0วมรับผิดชอบในการดำเนินงานโดยการร0วมคิด ร0วมลงมือปฏิบัติ ร0วมแบ0งปNน

ผลประโยชนJ และร0วมในการติดตามประเมินผล 

 พลูศรี ไมQทอง (2543: 29) ไดQใหQความหมายไวQว0า การร0วมกันของบุคคลต0าง ๆ ทั้ง

ประชาชน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ที่ร0วมดำเนินการ ร0วมฟNง ร0วมคิด ร0วมออกความคิดเห็น 

ร0วมสำรวจปNญหา ร0วมลงทุน ร0วมรับผลประโยชนJ ตัดสินใจ ใชQความคิดสรQางสรรคJ ในการ

ดำเนินงานและร0วมแกQไขปNญหาในชุมชนของตน 

 ธวัช สิทธิกิจโยธิน (2543: 29) ไดQใหQความหมายไวQว0า การที่ปNจเจกบุคคล กลุ0มคน 

หรือองคJกรไดQอาสาเขQามามีส0วนร0วมในการตัดสินใจ การดำเนินงานโครงการ การแบ0งปNน

ผลประโยชนJและการประเมินโครงการพัฒนาดQวยความสมัครใจ โดยปราศจากขQอกำหนด

ที่มาจากบุคคลภายนอกและเปSนไปเพื่อตอบสนองความตQองการของสมาชิกในชุมชน 

รวมทั้งมีอำนาจอิสระในการแบ0งปNนผลประโยชนJที่เกิดจากการพัฒนาใหQกับสมาชิกดQวย

ความพึงพอใจและผูQเขQามามีส0วนร0วมมีความรูQสึกเปSนเจQาของโครงการดQวย 

 ว ิลเล ี ่ยม (Erwin, 1976 อQางถึงใน ปรีดา เจษฏาวรางกุล, 2550: 24) ไดQใหQ

ความหมายไวQว0า การมีส0วนร0วมเปSนกระบวนการใหQประชาชนเขQามามีส0วนเกี่ยวขQองในการ

ดำเนินงานพัฒนา ร0วมคิด ร0วมตัดสินใจ แกQปNญหาของตนเองเนQนการมีส0วนเกี่ยวขQองอย0าง

แข็งขันกับประชาชน ใชQความคิดสรQางสรรคJและความชำนาญของประชาชนแกQไขปNญหา

ร0วมกับการใชQวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขงองคJการและ

เจQาหนQาที่ที่เกี่ยวขQอง 

 



 สำนักงานมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ

, สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545, หนQา 116) ยังไดQกล0าวถึง การ

มีส0วนร0วมในขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้นตอน 

 1. ขั ้นมีส0วนร0วมในการคQนหาปNญหาและสาเหตุของปNญหาในชุมชนตลอดจน

กำหนดความตQองการของชุมชน และมีส0วนร0วมในการจัดลำดับความสำคัญของความ

ตQองการ 

 2. ขั้นมีส0วนร0วมในการวางแผนพัฒนา โดยมีประชาชนมีส0วนร0วมในการกำหนด

นโยบายและวัตถุประสงคJของโครงการ กำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินงาน

ตลอดจนกำหนดทรัพยากรและแหล0งทรัพยากรที่ใชQ  

 3. ขั้นมีส0วนร0วมในการดำเนินงานพัฒนา เปSนขั้นตอนที่ประชาชนมีส0วนร0วมในการ

สรQางประโยชนJโดยการสนับสนุนทรัพยJ วัสดุอุปกรณJและแรงงาน หรือเขQาร0วมบริหารงาน 

ประสานงานและดำเนินการขอความช0วยเหลือจากภายนอก 

 4. ขั้นการมีส0วนร0วมในการรับผลประโยชนJจากการพัฒนา เปSนขั้นตอนที่ประชาชน

มีส0วนร0วมในการรับผลประโยชนJที่พึงไดQจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชนJอันเกิด

จากการพัฒนาทั้งดQานวัตถุและจิตใจ 

 5. ขั ้นการมีส0วนร0วมในการประเมินผลการพัฒนา เปSนขั้นที่ประชาชนเขQาร0วม

ประเมินว0าการพัฒนาที่ไดQกระทำไปนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงคJเพียงใด 

รูปแบบการมีส'วนร'วมของประชาชน 

 รูปแบบการมีส0วนร0วมของประชาชนจากอดีตที่ผ0านมาเนQนการมีส0วนร0วมในรูปแบบ 

ดังนี ้

 1. การมีส0วนร0วมในการตัดสินใจ (decision-making) ในระยะแรก วางแผน

วิเคราะหJปNญหาในช0วงของกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรม 

 2. การมีส0วนร0วมในการดำเนินกิจกรรม (implementation) การสนับสนุนทาง

ทรัพยากร การเขQาร0วมบริหาร การร0วมแรงร0วมใจ 



 3. การมีส0วนร0วมในการรับผลประโยชนJ (benefits) 

 4. การมีส0วนร0วมในการประเมิน (Evaluation) การมีส0วนร0วมในการวัดผลสำเร็จ

ของการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ว0ามีความสำเร็จตามวัตถุประสงคJหรือไม0  

 สภาพป:ญหาอุปสรรคดIานการมีส'วนร'วมในการปOองกันและระงับอัคคีภัย 

 การมีส0วนร0วมของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทยยังจัด

ว0า มีปNญหาและอุปสรรคและทำใหQการดำเนินโครงการหลายประเภทเปSนไปอย0างไม0

โปร0งใส อาจกล0าวไดQว0าเกิดขึ้นจากเหตุปNจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ (สถาบันดำรงราชานุ

ภาพ, 2546: 46) 

 1. ประชาชนยังขาดความตระหนัก ซึ่งหมายถึง ความรูQ ความเขQาใจ ที่แทQจริงใน

สิทธิและบทบาทหนQาที่ของตนเองและจิตสำนึก ซึ ่งหมายถึง ความรูQสึกรับผิดชอบต0อ

ส0วนรวมและสิ่งแวดลQอม ในประเด็นนี้เจิมศักดิ์ ป��นทอง (2526) มองว0าเปSนเรื่องปNจเจก

บุคคลแต0ละคนอาจมองการบริหารกิจการสาธารณะในลักษณะที่ว0ามิใช0บทบาทหนQาที่ของ

ตน องคJการหรือหน0วยงานของรัฐที่มีหนQาที่รับผิดชอบจัดการใหQกับประชาชน อีกประเด็น

หนึ่งประชาชนอาจมองว0าตนองมิไดQมีส0วนไดQส0วนเสียโดยตรง การเขQาไปมีส0วนร0วมจึงไม0

อาจทำใหQตนเองไดQรับผลประโยชนJอะไร 

 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543: 166) ไดQกล0าวถึงปNญหาและอุปสรรคที่มีผลต0อการมี

ส0วนร0วมของประชาชน สรุปไดQดังนี ้

1. ปNญหาดQานนโยบายและองคJกรของรัฐ สามารถแบ0งไดQ 2 ระดับ คือ 

  1.1 ระดับนโยบาย โครงสรQางทางการบริหาร โครงสรQางทางสังคม พบว0า 

   1.1.1 นโยบายของรัฐไม0เอื้อต0อการพัฒนา 

   1.1.2 อำนาจในการตัดสินใจรวมศูนยJที ่ส0วนกลางไม0ไดQกระจาย

อำนาจใหQแก0ประชาชน 

   1.1.3 โครงสรQางอำนาจทางการเมือง การบริหาร และระบบ

เศรษฐกิจ อยู0ในกลุ0มนายทุน 



  1.2 ระดับปฏิบัติ พบว0า 

   1.2.1 เจQาหนQาที่ไม0มีความเขQาใจ และไม0มีทักษะในการส0งเสริมการ

มีส0วนร0วมของประชาชน 

   1.2.2 เจQาหนQาที ่ไม0มีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน และไม0มีความ

เสียสละที่จะทำงานเพื่อประชาชนอย0างแทQจริง 

   1.2.3 ขาดการประชาสัมพันธJ และใหQขQอมูลข0าวสารอย0างต0อเนื่อง 

   1.2.4 ความล0าชQาในการปฏิบัติงานของขQาราชการ 

   1.2.5 ขาดการประสานงานและระบบการติดตามประเมินผล 

 2. ปNญหาที่เกี่ยวขQองกับประชาชน แบ0งไดQเปSน 2 กลุ0ม คอื 

  2.1 กลุ0มผูQนำ พบว0า 

   2.1.1 ผูQนำ ไม0มีความเขQมแข็ง ทำใหQชาวบQานขาดความเชื่อถือและ

ศรัทธา 

   2.1.2 ผูQนำครอบงำความคิดเห็นของชาวบQาน 

   2.1.3 การแสวงหาผลประโยชนJส0วนตนของผูQนำ 

  2.2 กลุ0มประชาชนทั่วไป พบว0า 

   2.2.1 ชาวบQานมีภาระดQานการประกอบอาชีพ ดQานครอบครัว และ

ดQานสุขภาพ 

   2.2.2 ชาวบQานขาดทุนทรัพยJ และวัสดุอุปกรณJ ในการปฏิบัติงาน 

   2.2.3 ชาวบQานเกิดความขัดแยQงในดQานความคิดเห็น และ

ผลประโยชนJทำใหQขาดความสามัคคี และเกิดการแบ0งพรรคแบ0งพวก 

   2.2.4 ชาวบQานมีความเห็นไม0ตรงกัน 

   2.2.5 ชาวบQานขาดการศึกษา ขาดความรูQดQานวิทยาการต0าง ๆ  

   2.2.6 ชาวบQานขาดความเชื่อมั่น และไม0กลQาแสดงความคิดเห็น 



   2.2.7 ชาวบQานไม0สนใจและไม0เห็นความสำคัญของการมีส0วนร0วม 

 3. ปNญหาดQานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง 

  3.1 ดQานการเมือง 

   3.1.1 ขาดการกระจายอำนาจ 

   3.1.2 ระบบการเมืองถูกควบคุมโดยคนกลุ0มนQอย 

  3.2 ดQานเศรษฐกิจ 

   3.2.1 กระบวนการผลิต และปNจจัยการผลิต อยู0ภายใตQระบบทุน

นิยม 

   3.2.2 กลไกของรัฐควบคุมระบบเศรษฐกิจอย0างเขQมงวด 

   3.2.3 ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร 

  3.3 ดQานสังคมและวัฒนธรรม 

   3.3.1 การแบ0งแยกเชื้อชาติ ภาษา เพศ และอาย ุ

   3.3.2 การไม0รูQอันเกิดจากการไรQการศึกษา 

   3.3.3 ความยากจนตกอยู0ภายใตQความสัมพันธJของระบบอุปถัมภJ 

   3.3.4 การครอบงำของผูQนำ และการแสวงหาประโยชนJส0วนตน 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั ้งนี ้ เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเครื ่องมือที ่ใชQ คือ สังเกต แบบ

สัมภาษณJเชิงลึกเพื่อสามารถเขQาถึงการรับรูQ ความเขQาใจ ทัศนคติต0าง ๆ โดยจะใชQบท

สัมภาษณJแบบเชิงลึก คำถามแบบปลายเป�ด 

ซึ่งจะเปSนการซักถามหรือพูดคุยกับผูQใหQสัมภาษณJแบบเชิงลึกลQวงคำตอบแบบละเอียดถี่

ถQวนในประเด็นเนื้อหาที่ตQองการขQอมูล 

ผลการวิจัย 

 รูปแบบและวิธีการป8องกันระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดQวย 3 แผน คือ แผนก0อนเกิดเหตุเพลิงไหมQมีการฝ�กอบรม



รณรงคJป8องกันอัคคีภัย และตรวจตรา  โดยสถานีดับเพลิงคลองเตยใหQมีการประชาสัมพันธJ

ใหQความรูQแก0ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องตQน ฝ�กการใชQ

อุปกรณJดับเพลิงต0าง ๆ ที่มีอยู0ในชุมชน คอยตรวจเช็คและบำรุงอุปกรณJดับเพลิง ขณะเกิด

เหตุเพลิงไหมQ มีการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยที่คนในชุมชนนั้นมีการฝ�กอบรมผ0านการ

ดับเพลิงเบื้องตQน มีการซQอมกรณีมีเหตุเหตุไหมQนัดจุดรวมพล ซึ่งจะแบ0งหนQาที่กันอย0าง

ชัดเจน กรณีที ่มีเหตุเพลิงไหมQไม0รQายแรงคนในชุมชนที่ผ0านการอบรมก็จะสามารถใชQ

อุปกรณJในการดับเพลิงโดยใชQถังเคมีแหQงในการดับเบื้องตQน และเสQนทางเขQาออกชุมชน มี 

2 ทาง คือ ถนพระรามสี่ และถนนสุขุมวิท หลังเกิดเหตุเพลิงไหมQมีการบรรเทาทุกขJในกับ

คนในชุมชน โดยประธานชุมชนจะนำผลประเมินทุกดQานจากสถานการณJมาปรับปรุงแกQไข

ส0วนที่บกพร0อง และในชุมชน 70 ไร0 ยังมีมูลนิธิดวงประทีปใหQการช0วยเหลือคนในชุมชนที่

ประสบภัย ประธานชุมชนยังทำหนQาที่ประธานกับหน0วยงานภาครัฐ โดยภาครัฐเขQามา

ช0วยเหลือในดQานอุปโภคบริโภค การหาที่อยู0ชั่วคราวใหQกับคนในชุมชน 

 การมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 70 ไร0 การคQนหา

ปNญหาและสาเหตุของปNญหา ปNญหาที่คQนพบของชุมชน 70 ไร0 มาจากการเกิดอัคคีภัย

ภายในชุมชน สาเหตุมาจากสภาพปNญหาทางกายภาพ พื ้นที ่มีความคับแคบ แออัด 

บQานเรือนปลูกติดกัน เปSนครึ่งปูนครึ่งไมQ และมีขยะจำนวนมาก การวางแผนพัฒนา คนใน

ชุมชนมีส0วนร0วมในการวางแผนกำหนดแผนงานต0าง ๆ เพื่อใหQดำเนินงานพัฒนา แบ0งหนQาที่

กันดำเนินงาน สนับสนุนทรัพยJ วัสดุอุปกรณJ แรงงาน การเขQาร0วมประสานงาน มีการ

ตัดสินใจในการวางแผนดำเนินงาน ทุกคนมีส0วนร0วมในการตัดสินใจ การวางแผน

ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลจากปNญหาไปวางแผนและนำไปสู0การดำเนินงาน ถQาเกิด

เหตุบกพร0อง ไม0สำเร็จจะไดQหาโอกาสแกQไข 

 จากการสัมภาษณJไดQมีขQอเสนอแนะในการมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและ

ระงับอัคคีภัยคือ ควรมีการวางแผนพัฒนาผังเมืองใหQเปSนระบบ กำหนดการใชQประโยชนJ

ของที่ดิน ควบคุมความหนาแน0นของอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงต0อการเกิดและการลุกลาม



ของอัคคีภัย และขยายพื้นที่การเขQาถึงความเสี่ยงภัย จัดระเบียบในชุมชน เพราะว0าชุมชน

คับแคบ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมQ รถดับเพลิงไม0สามารถเขQาถึงไดQ จัดงบประมาณใหQพียงพอใน

การซื้ออุปกรณJเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชQงานและควรมีการจัดฝ�กอบรมใหQคนในชุมชน

เพิ่มเติม 

อภิปรายผล 

 รูปแบบและวิธีวิธีการป8องกันระงับอัคคีภัยของชุมชน 70 ไร0 ในเขตพื้นที่คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร เปSนชุมชน 70 ไร0 ไดQระดมความคิด และดำเนินการวางแผนตามแผนโดย

แผนที่กำหนด แบ0งเปSน 3 แผน คือ ก0อนเกิดเหตุเพลิงไหมQ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหมQ หลังเหตุ

เพลิงไหมQสงบลงแลQว ก0อนเกิดเหตุ คือ การฝ�กอบรม ใหQความรูQเกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องตQนแก0

คนในชุมชน มีการรณรงคJป8องกันอัคคีภัย โดยประชาสัมพันธJสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย

และแนวทางป8องกันจัดใหQมีอุปกรณJป8องกันเบื้องตQน เสียงตามสายแจQงเตือนทุกเชQาใหQคน

ในชุมชนรูQจักตระหนักการป8องกันอัคคีภัย การตรวจตรา ตรวจเช็คและการบำรุงรักษา

อุปกรณJดับเพลิง ตรวจประปาหัวแดงในชุมชน ขณะเกิดเหตุ การดับเพลิง กรณีเพลิงไหมQ

ไม0รุนแรงคนในชุมชนสามารถระงับเหตุเพลิงไหมQเบื้องตQน โดยการใชQถังดับเพลิงเคมีแหQง 

เพราะไดQมีการฝ�กอบรมในเบื้องตQนแลQว และเสQนทางการเขQาชุมชน 70 ไร0 มี 2 เสQนทาง คือ

เสQนทางถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิท การอพยพหนีไฟ ขณะเกิดเหตุนั้นมีหนQาที่แบ0ง

ความรับผิดชอบอย0างชัดเจน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมQไดQมีการซักซQอมกรณีมีเหตุเพลิงไหมQ

ไดQมีการอพยพไปยังจุดรวมพล จุดรวมพลนั้นตQองเปSนบริเวณที่โล0ง และประธานชุมชนหรือ

อาสาสมัครในชุมชนที่มีหนQาที่จะเปSนคนคอยนับจำนวนประชากรในชุมชนว0าแต0ละบQานนั้น

ครบจำนวนหรือไม0 หลังเกิดเหตุเพลิงไหมQ มีการบรรเทาทุกขJและปฏิรูปฟ��นฟู นำผล

ประเมินทุกดQานจากสถานการณJมาปรับปรุงแกQไขส0วนต0าง ๆ ที่บกพร0อง มีการเยี่ยมเยือน

โดยประธานชุมชน ในชุมชนนั้นมีมูลนิธิดวงประทีปคอยใหQการช0วยเหลือ และประธาน

ชุมชนยังทำหนQาที่ประสานงานกับหน0วยงานรัฐ ภาครัฐใหQการช0วยเหลือโดยการช0วยเครื่อง



อุปโภค บริโภค เรื่องที่อยู0อาศัยชั่วคราว ซึ่งสอดคลQองกับแนวคิดของแผนปฏิบัติงานตาม

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดQานความปลอดภัยอา

ชีวอนามัยและสภาพแวดลQอม ในการทำงานเกี่ยวกับการป8องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 

2555 ที่ว0าดQวยแผนการป8องกันและระงับอัคคีภัย  

 การมีส0วนร0วมของชุมชนในการป8องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 70 ไร0 ในเขต

พื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว0า การจัดการภัยพิบัติโดยใชQชุมชนเปSนฐานใหQคนใน

ชุมชนมีส0วนร0วมในการป8องกันและระงับอัคคีภัย กำหนดแนวทางปNญหาและการบริหาร

จัดการภัย หาแนวทางแกQไขปNญหาของชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงภัยภายในชุมชน ใหQชุมชน

สามารถป8องกันและช0วยเหลือตนเอง รูQจักวิธีการคิด ตัดสินใจอย0างมีเหตุผล นำขQอมูล

ข0าวสารมาใชQในการวางแผนและมีการอบรมความรูQเกี่ยวกับการป8องกันและระงับอัคคีภัย

เบื้องตQนในการใชQอุปกรณJ คอยตรวจเช็คอุปกรณJใหQพรQอมใชQงานอยู0ตลอด และคอยติดตาม

และประเมินผลอยู0ตลอดเวลา ซึ่งสอดคลQองดQวยกัน 2 แนวคิด คือ แนวคิดของกรมป8องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ที่นำมาปรับกลยุทธJและกระบวนการที่ใชQชุมชนเปSนฐาน เพื่อ

ปลูกฝNงการป8องกัน ช0วยลดความเสี่ยงและนำไปสู0การสรQางความปลอดภัยใหQแก0ชุมชน โดย

ชุมชนมีส0วนร0วมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางแกQปNญหาและบริหารจัดการ แต0

แทQจริงแลQวชุมชนเปSนฐานนั้นเปSนแนวคิดที่มาจากการประชุมในระดับนานาชาติ เพื่อเปSน

การจัดการภัยพิบัติตามกรอบ HYOGO กรอบดังกล0าวใหQความสำคัญกับการจัดการภัย

พิบัติโดยอาศัยการมีส0วนร0วมของชุมชน การใหQชุมชนเปSนศูนยJกลางในการดำเนินการ

ป8องกัน แกQไข บรรเทา ฟ��นฟูจากภัยพิบัติ แนวคิดที่ 2 แนวคิดของมาตรฐานการศึกษา, 

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา และ

ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ว0าการมีส0วนร0วมมี 5 ขั้นตอน  



 1. การคQนหาปNญหาและสาเหตุของปNญหา คนในชุมชนตQองทราบถึงปNญหา เพื่อ

คQนหาสาเหตุของปNญหาว0าเกิดจากอะไรเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาซึ่งจะเปSนการ

ซักถามหรือพูดคุยกับผูQใหQสัมภาษณJแบบเชิงลึกลQวงคำตอบแบบละเอียดถี่ถQวนในประเด็น

เนื้อหาที่ตQองการขQอมูล 

 2. การวางแผนพัฒนา คนในชุมชนมีส 0วนร 0วมในการกำหนดนโยบายและ

วัตถุประสงคJของโครงการ กำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการ 

 3. การดำเนินงานพัฒนา แบ0งหนQาที่กันดำเนินงาน สนับสนุนทรัพยJ วัสดุอุปกรณJ 

แรงงาน การเขQาร0วมประสานงานและดำเนินการขอความช0วยเหลือจากภายนอก การ

ฝ�กอบรมจะทำใหQคนในชุมชนมีความรูQเพิ่มมากขึ้น 

 4. การตัดสินใจในการวางแผนดำเนินงาน ทุกคนมีส0วนร0วมในการตัดสินใจ การ

วางแผนดำเนินงาน เปSนขั้นตอนที่จะช0วยใหQชุมชนรูQจักวิธีการคิด ตัดสินใจ อย0างมีเหตุผล 

รูQจักการนำเอาขQอมูลข0าวสารต0าง ๆ มาใชQในการวางแผน 

 5. การติดตามและประเมินผลงาน ถQาหากการติดตามและประเมินผลขาดการมี

ส0วนร0วมแลQวคนในชุมชนบางส0วนก็จะไม0เอาใจใส0ในการป8องกันและระงับอัคคีภัยจึง

ประสบความยากลำบากในการจัดการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมQขึ้นในชุมชน 

 สภาพปNญหาอุปสรรคดQานการมีส0วนร0วมในการป8องกันและระงับอัคคีภัย ปNญหา

ดQานนโยบายและองคJกร ปNญหาดQานประชาชน ปNญหาดQานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่ง

สอดคลQองกับแนวคิดของคุณปาริชาติ วลัยเสถียร ที่ว0าปNญหาและอุปสรรคที่มีผลต0อการมี

ส0วนร0วมของประชาชน มีอยู0 3 ปNจจัย หลัก ๆ 3 ดQาน ปNญหาดQานนโยบายและองคJกร 

รถดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุชQากว0ามาตรฐาน เพราะความเจริญเติบโตของบQานเมือง ดQาน

การจราจร รวมถึงปNญหาดQานผังเมืองที่ขาดการวางแผนอย0างถูกตQอง การสรQางอาคาร

บQานเรือนที่ปลูกติดกัน ปNญหาดQานประชาชน คนในชุมชนจะมี 2 กลุ0ม คือ กลุ0มแรก เปSน

กลุ0มที ่ไม0กลัวอะไร เจอไฟจะวิ่งเขQาไปดับไฟ กลุ0มที ่สอง คือ กลุ0มที ่มีความหวาดกลัว       

ยืนเกะกะเวลาเกิดเพลิงไหมQ ทำใหQเจQาหนQาที่ทำงานไดQยากลำบาก ปNญหาดQานเศรษฐกิจ 



สังคม วัฒนธรรม ช0วงโควิท 19 ทำใหQคนตกงาน ไม0มีงานทำ ถูกเลิกงาน จนหยุดชะงัก ผูQมี

รายไดQนQอยไดQรับความเดือดรQอน จนเกิดการจลาจลขโมยของหลวง 

บทสรุป 

 อย0างไรก็ตามในปNจจุบันการมีส0วนร0วมในการป8องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 70 

ไร0 พื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เริ่มมีส0วนร0วมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัว

ของประชากรมากขึ้นอย0างรวดเร็ว รวมทั้งดQานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส0งผลใหQมีความ

เสี่ยงต0อการเกิดสาธารณภัย สถานีดับเพลิงคลองเตยจึงไดQเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ

เกิดอัคคีภัยจึงไดQดำเนินการจัดอบรมใหQความรูQ ความเขQาใจแก0คนในชุมชนในการดับเพลิง

เบื้องตQน และการใชQไฟฟ8าในชีวิตประจำวัน โดยที่ประธานชุมชนมีส0วนใหQความรูQแก0คนใน

ชุมชน มีเสียงตามสายทุกเชQาคอยแจQงเตือน ปNญหาอุปสรรคของการมีส0วนร0วม ปNญหา

ทางดQานผังเมือง และประชากร เพราะ เปSนชุมชนที่คับแคบ ประชากรอยู0อย0างแออัด 

การจราจรติดขัด บQานเรือนปลูกติดกัน ซึ ่งสอดคลQองกับแนวคิดมาตรฐานการศึกษา, 

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา และ

ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ว0าดQวยขั้นตอนของการมีส0วนร0วมของประชาชน 

ขIอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ขQอเสนอแนะที่ไดQจากการศึกษามีดังนี ้

 ควรมีการวางแผนพัฒนาผังเมืองใหQเปSนระบบ กำหนดการใชQประโยชนJของที่ดิน 

ควบคุมความหนาแน0นของอาคาร เพื ่อลดความเสี ่ยงต0อการเกิดและการลุกลามของ

อัคคีภัย และขยายพื้นที่การเขQาถึงความเสี่ยงภัย พัฒนาการมีส0วนร0วมของคนในชุมชนใหQ

มากขึ้น รวมถึงศึกษา ปNญหาและอุปสรรคของการมีส0วนร0วมของคนในชุมชน 70 ไร0 และ

ควรปลูกจิตสำนึกใหQเด็กในชุมชนตระหนักถึงคุณค0า การมีส0วนร0วมว0าตนเองเปSนส0วนหนึ่ง

ของชุมชน มีความรักในชุมชนถิ่นที่อยู0ของตนเองเมื่อเกิดเหตุ ทุกคนพรQอมใหQการช0วยเหลือ 

ดูแล เฝ8าระวังเต็มที ่
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