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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยใน
ท้องถิ่น  ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้น าชุมชน  และประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ไม่น้อยกว่า 10 ปี  จ านวน 382 ราย  รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการศึกษาพบว่า เขตเทศบาลเมืองลัดหลวงมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยหลายประเภทดังนี้บริเวณที่
เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยคือชุมชนแออัดในทั้ง 3 ต าบล  และบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม  บริเวณที่เป็นจุด
เสี่ยงในการเกิดอุทกภัยจะเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ ต าบลบางพึ่ง บริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 3, 11  ต าบลบางครุ
บริเวณหมู่ที่ 2 และ ซอยวัดครุนอก  ต าบลบางจาก ตั้งแต่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 49/1 ถึงบริเวณเขตติดต่อเทศบาลต าบล
พระสมุทรเจดีย์ และบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบติภัยทางถนน บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาควรศึกษาความเสี่ยงด้านสาธารณภัยโดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
ความเสี่ยง ในหลายๆ เขตทั่วประเทศ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้เข้าใจสภาพแวดล้อมในชุมชนดีกว่าบุคคลภายนอกและมีประสบการณ์ตรงในการเผชิญภัยในอดีต 

 

ค าส าคัญ:  การประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย 
 

Abstract 
 

This research had the objective to increase local participation in evaluating disaster local 
risk.  Data were collected by interview with a sample including community leaders and 382 members 
of the general population of residents who had been living in Ladluang Municipality, Phrapradaeng 
District, SamutPrakan Province for at least ten years. 

This study found that the Municipality is at risk of adverse effects of disasters, especially in 
slum communities in the three Tambon of the Municipality.  Other vulnerable sites include the 
factories, and communities along the banks of the Chao Phraya River (i.e., Tambon Bang Pheung, 
Villages # 1, 2, 3, and 11; Tambon Bang Khru Village # 2 and SoiWatKhruNawk; Tambon Bang Jak from 
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Soi Suk Sawat 49/1 to the boundary with Tambon Municipality PhraSamut Jedi, and the are along the 
Suk Sawat Road.   

Based on the findings of this study, it is recommended that the community residents 
participate more activities in disaster risk assessment and preparedness in all vulnerable districts.   
This will help improve prevention and mitigation efforts because the local residents often have better 
knowledge and understanding of their environment than outside officials, and have personal 
experience in dealing with past disasters. 

 

Keyword: Disater Risk Assessment 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาหลายประเทศทั่ว

โลก ได้ประสบปัญหาภัยพิบัติหลายรูปแบบ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยที่เกิดจาก
ผลการกระท าของมนุษย์  ขึ้น  อาทิ  สภาวะเรือน
กระจก (Green House Effect) เป็นสาเหตุให้อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้นการเกิดปรากฏการณ์  เอลนิญโญ่ ส่งผล
ให้สภาพอากาศ มีการแปรปรวน  ก่อให้เกิดภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ  เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano 
Eruptions)แผ่นดินไหว (Earthquakes) คลื่นใต้น้ า
หรือสึนามิ (Tsunamis) วาตภัยหรือภัยจากพายุใน
รูปแบบต่าง ๆ (Various Kinds of storms)  พายุเขต
ร้อนที่มีแหล่งก าเนิดในมหาสมุทร  (Tropical 
Cyclones) พายุหมุนที่มีแหล่งก า เนิดบนบก 
(Tornadoes) พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorms)  
อุทกภัย (Floods)  ภัยแล้ง หรือทุพภิกขภัย 
(Droughts) อัคคีภัย (Fires)  ดินถล่ม และโคลนถล่ม 
(Landslides and Mudslides)  พายุหิมะและหิมะ
ถล่ม (Blizzard and Avalanches)  โรคระบาดในคน
และสัตว์(Human Epidemics and Animal 
Diseases)   ภัยข้างต้นนั้นพิจารณาจากสภาพความ
รุนแรงของความเสียหายเกิดผลกระทบต่อผู้คนจ านวน
มาก  ในประเทศไทยได้ก าหนดการเกิดภัยพิบัติ เป็นสา
ธารณภัย ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 

การเกิดของภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ เป็นสิ่ งที่
คาดการณ์ได้ยาก  ในอดีตประชาชนสามารถรับมือกับ
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติได้  แต่ในปัจจุบันการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพทางการ เมื อ งการปกครอง  
เศรษฐกิจและการใช้ที่ดิน  ส่งผลให้ปัญหามีความ
รุนแรงมากขึ้น จึงท าให้ประชาชนไม่สามารถรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเองดังในอดีต  ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมของท้องถิ่น  เพื่อรับมือกับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากผลการ
กระท าของมนุษย์  จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ในสภาพการณ์
ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน
การณ์และมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องเป็นแกนน าในการระดมทรัพยากรบุคคล  
ความคิดเห็น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ เพื่อก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติให้พร้อมเผชิญภัยพิบัติให้เหมาะสม 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและภัยที่เกิดจากผลการกระท าของมนุษย์ ใน
ระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพนั้น  ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550บัญญัติไว้ว่า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการดูแล
และจัดท าบริการสาธารณะและมีความเป็นอิสระ ใน
การก าหนดนโยบายการบริหารการจัดการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลัง  โดยต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเป็นส่วนร่วม  เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีอ านาจหน้าที่ใน
การดูแลและเตรียมความพร้อม  ให้กับท้องถิ่นของ
ตนเอง  ให้พร้อมรับกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ซึ่งนอกจากการระดมความคิดและเตรียมความพร้อม
ของแนวทางปฏิบัติแล้ว  และยังมีหน้าที่สั่งการให้ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด าเนินการในเรื่องต่างๆ  เช่น  
การเตรียมบุคลากร  การฝึ กอบรมให้ความรู้ แก่
เจ้าหน้าท่ี  อาสาสมัครและประชาชน  การเตรียมความ
พร้อมของชุมชน  การศึกษากฎระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติ  การจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  การเตรียม
เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  อุปกรณ์  เครื่องมือและ
เครื่ องใ ช้ต่ างๆ  การจัดหาพลั งงานส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  ระบบสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร  แนว
ทางการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย  การฝึกซ้อมแผน  การ
เตรียมการอพยพ  การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
เพื่อบริหารสถานการณ์ได้อย่างมีเอกภาพรวดเร็วและ
ทั่วถึง  การเตรียมงบประมาณให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้ทันทีและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์  เพื่อให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสามารถด าเนินการอย่าง
รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะประเมินแนวโน้มการเกิด
สาธารณภัยในท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินดังกล่าว  เพื่อให้การ
เตรียมการรับมือรวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยนั้นทันต่อเหตุการณ์และตรงตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด  โดยจะใช้พื้นที่
เทศบาลเมืองลัดหลวงเป็นกรณีศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในท้องถิ่น 
2.เพื่อจัดท าแผนที่ในการก าหนดจุดเสี่ยงในท้องถิ่น

โดยประชาชนในชุมชน 
 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
โดยท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเอกสาร  

วารสาร  หนังสือ วรรณกรรม  แนวคิดทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษาค้นคว้า  
น ามาสร้างแบบสัมภาษณ์  โดยน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาอิสระตรวจสอบความถูกต้องและ
แก้ ไขตามค าแนะน าท า ให้ ได้ เครื่ องมือเป็นแบบ
สัมภาษณ์ตามประเด็นการศึกษาซึ่งพัฒนาขึ้นจาก
การศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยแบ่งประเด็นของแบบสอบถามออกเป็น
แบบสัมภาษณ์เป็น  4  ส่วนดังนี้ ส่วนที่  1  ข้อมูล
ทั่วไปและการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนที่ 2 ข้อมูล
ด้านสังคม เศรษฐกิจของชุมชน  ส่วนที่ 3 ข้อมูลประวัติ
การเกิดสาธารณภัยในชุมชนย้อนหลัง ในรอบ  10  ปีที่
ผ่านมา ส่วนที่ 4 แนวค าถามเกี่ยวกับจุดจุดเสี่ยงที่จะ
เกิดเหตุสาธารณภัยได้ในชุมชน  การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้มาจากการสัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม  น ามา
วิเคราะห์เป็นข้อมูลสถิติการเหตุ สาธารณภัยในชุมชน  
โดยแยกเป็นประเภทของ    ภัยพิบัติ  ทั้งนี้ต้องก าหนด
จุดที่เกิดสาธารณภัย    เพื่อน าข้อมูลที่ได้ น ามาท าเป็น
แผนที่ก าหนดจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุสาธารณภัยในชุมชน
ต่อไป 

 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษานี้จะท าการศึกษาพื้นที่เทศบาลเมือง  ลัด

หลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยภายในท้องถิ่นโดย
ประชาชนในชุมชน และจัดท าแผนที่ในการก าหนดจุด
เสี่ยงของท้องถิ่นทั้ง 42 ชุมชนในพื้นที่   โดยกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษาจะเป็นผู้น าชุมชน  สมาชิกในชุมชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ปี  เนื่องจากจะเป็นผู้
ที่มีความคุ้นเคยและรู้จักสภาพพื้นที่เป็นอย่างดี  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้นั้นผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีของ R.V. Krejcie และ 
D.W. Morgan (1970)ในการค านวณหา – กลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยตารางก าหนดขนาดประชากรและขนาด
ตัวอย่าง จ านวน 382  คน  ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่ม  เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนร่วมประเมินและร่างแผนที่ก าหนดจุดเสี่ยงของ
ชุมชน 
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แนวคิดหรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารองค์การและแนวคิด

ทฤษฎีการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการประเมินความเสี่ยงด้านสา
ธารณภัย โดยชุมชนมีหลากหลายแนวคิดอาทิเช่น  พล
เอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ (2553) และสามารถ  
ศรียานงค์ (2540) [1] ได้กล่าวว่า  ขั้นตอนของ
วิกฤตการณ์มิได้มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่าง
เดียว  แต่ประกอบไปด้วยขั้นตอนของสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยล าดับ 5 ขั้น  คือ 

1. สภาวะแวดล้อมก่อนเกิดวิกฤตการณ์สิ่งที่เรียกว่า
วิกฤตการณ์นั้นมีจุดก าเนิดเป็นช่วงเวลานานก่อนที่
สถานการณ์จะถึงข้ันวิกฤตในทัศนะของสาธารณชน 

2. วงจรเตือนภัย การประท้วง  การนัดหยุดงาน  
เป็นตัวอย่างแสดงถึงลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า  วงจร
เตือนภัยถึงความไม่สงบทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.ล าดับเหตุการณ์ในวิกฤตการณ์  เหตุการณ์ต่างๆ  
ในวิกฤตการณ์จะเกิดขึ้นเป็นชุด  และเมื่อถึงจุดที่
เรียกว่าเหตุการณ์ลุกลามไปมากก็ยากที่จะระงับได้
โดยง่าย 

4.ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่
ได้มีการใช้ความพยายามใช้ทรัพยากร ใช้ปัจจัยต่างๆ  
เข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่การคลี่คลายของสถานการณ์ 

5.ภายหลังวิกฤตการณ์  หลังจากการยุติของ
วิกฤตการณ์ในสายตาของสาธารณชนแล้ว  ยังมีปัญหา
และภารกิจอีกหลายด้านที่ทางการจะต้องด าเนินการ
ต่อไป  เช่น  การฟื้นฟูบริเวณสถานที่ที่เกิดวิกฤตการณ์  
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย  เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย  โดยชุมชน  
เพราะชุมชนคนในชุมชนนั้นมีความเข้าใจในความ
ซับซ้อนในสภาพต่างๆ  ที่เกิดในสังคม  และน าไปสู่
ความสามารถในการตัดสินใจและวินิจฉัยปัญหา  และ
แนวทางการพัฒนาได้อย่างลึกซึ้ง(วิจารณ์  พาณิช. 
2546)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ

ของชุมชน(ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์, 2547)แปลจาก  
เจมส์แอลเครย์ตัน( James L. Creighton) [2] ได้ให้
ความหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ กระบวนการการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนเป้นกระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความกังวล  
มีความต้องการ  และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐใน
การตัดสินใจ  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวม  
เพื่อที่จะให้ เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณชน 

การรู้จักการเข้าใจชุมชน(วปภ.: การจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชน, 2550) [3] พบว่า  ในการ
สร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจ  เช่ือถือ
และเช่ือมั่นจะต้องรู้จักและเข้าใจชุมชนที่ตนเข้าไป
ด าเนินการในแง่มุม  ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนและการ
ด าเนินการในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติมีปะ
สิทธิภาพ  การจะเข้าใจในชุมชนนั้น  จะต้องเข้าใจ
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี 
วัฒนธรรม  เหล่านี้จะเป็นตัวบ่งช้ีระดับการพัฒนาของ
ชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน มีผู้ศึกษาเรื่องความรู้
ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.พีรสิทธิ์  ค านวณศิลป์และ รศ.
ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ (2549) [4] กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในทางสังคมแบบเปิดและสังคมประชาธิปไตย
และเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนามนุษย์เพราะเป็นกระบวนการที่ประชาชนจะต้อง
มีความสามารถที่ตัดสินใจที่จะก าหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองได้ด้วยตัวของประชาชนเอง  แต่การที่ประชาชน
จะมีส่วนร่วมได้นั้น  ประชาชนจะต้องมีความเกี่ยวข้อง
ด้านจิตใจและอารมณ์ในสถานการณ์หนึ่งของกลุ่มโดย
ผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวมีเหตุเร้าใจให้กระท าการ
ให้บรรลุจุดมุ่ งหมายร่วมกันของกลุ่มพร้อมทั้งเกิด
ความรู้สึกนึกคิดร่วมในการรับผิดชอบกลุ่มด้วย 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  71 

ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 16  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม   2557 

การที่ประชาชนจะมีความรู้สึกนึกคิดและรับผิดชอบ
ร่วมกันนั้นจะต้องเกิดจากการมีจุดสนใจร่วมกันและห่วง
กังวลซึ่งกันและกัน  ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม  หากตนเองมีการเปลี่ยนแปลง  ย่อมส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในภาพรวม  นอกจากนี้
ยังเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนมีความเดือดร้อนหรือไม่
พึงพอใจในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  อันเป็นการ
ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม  วางแผน  และการลงมือ
ก ร ะท า ร่ ว ม กั น   ร ว ม ทั้ ง ต ก ล ง ใ จ ร่ ว มกั นที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนของตนเองเป็นไปในทิศทาง
ที่ตนเองและชุมชนปรารถนา 

 

ผลการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง 382 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

จ านวน 222 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.12  ส่วนเพศหญิง  
จ านวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.88  มีอายุระหว่าง 
41-50 ปี มากที่สุด  จ านวน 120 คน  คิดเป็นร้อยละ 
31.41 รองลงมา มีอายุ 30-40 ปี  จ านวน 94 คน  คิด
เป็นร้อยละ 24.61  อายุ มากกว่า 60ปี  จ านวน 52 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.61 อายุระหว่าง 21-30 ปี  จ านวน 
43 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.26  อายุระหว่าง 51-60 ปี  
จ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.73  และอายุต่ ากว่า 
20 ปี  จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.38  กลุ่ม
ตัวอย่างนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด  จ านวน 357 คน  
คิดเป็นร้อยละ 93.45 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม  
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และศาสนาคริสต์  
จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.05 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มี สถานภาพสมรส  จ านวน 172 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 45.03 รองลงมาเป็นสถานภาพโสด  จ านวน 141 
คน  คิดเป็นร้อยละ 45.03  สถานภาพหย่า  จ านวน 39 
คน  คิดเป็นร้อยละ 10.21 และ สถานภาพ หม้าย  
จ านวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.85  กลุ่มตัวอย่าง
ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปวท มาก
ที่สุด  จ านวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.39  รองลงมา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 80 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 20.94  มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 78 คน  

คิดเป็นร้อยละ 20.42  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 
72 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.87  ส่วนในระดับการศึกษา
ประถมศึกษา  จ านวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.34  
และ  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 
1.04  ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด  จ านวน  252 
คน  คิดเป็นร้อยละ 65.97  รองลงมาอาชีพค้าขาย/ท า
ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.32   
อาชีพอ่ืนๆ  จ านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.30  รับ
ราชการ  จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.88 และ
เกษตรกรรม  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.53 ส่วน
ใหญ่รายได้เฉลี่ยของทุกคนในครอบครัวรวมกันอยู่
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 155 
คน  คิดเป็นร้อยละ 40.58  รองลงมามีรายได้ประมาณ 
30,001-40,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 152 คน  คิด
เป็นร้อยละ 39.79  รายได้ต่ ากว่า 20,000 บาทบาทต่อ
เดือน  จ านวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.04  รายได้ 
40,001-50,000 บาทบาทต่อเดือน  จ านวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.76  และมากกว่า 50,000 บาทต่อ
เดือน  จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.83  ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลา 31-40 ปี  จ านวน 132 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.55  รองลงมา 41-50 ปี  จ านวน 66 
คน  คิดเป็นร้อยละ 17.28  21-30 ปี  จ านวน 56 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.66  มากกว่า 60 ปี  จ านวน 49 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.83  อาศัยในชุมชน 10 -20 ปี  
จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.56 และ 51-60 ปี  
จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.12  

ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนใน 3 
ต าบล ซึ่งมีทั้งหมด 42 ชุมชนได้แก่   ต าบลบางจาก 
จ านวน  9 ชุมชน  ต าบลบางครุ  จ านวน 15 ชุมชน  
ต าบลบางพึ่ง  จ านวน 18 ชุมชน ดังนี้  

ต าบลบางจาก ชุมชนขุนศรีพัฒนา  หมู่ ที่  1มี
บ้านเรือนประชาชนจ านวน 60 หลังคาเรือน  โรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวน 5 แห่ง  โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง  
และสถานท่ีราชการ จ านวน 1 แห่งชุมชนปากคลองตา
ยวง และชุมชนลานทรายพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านเรือน
ประชาชนจ านวน 100  หลังคาเรือน  โรงงาน
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อุตสาหกรรมจ านวน 15 แห่ง  ห้างสรรพสินค้าจ านวน 
2 แห่ง  และปั๊มน้ ามัน จ านวน 2 แห่ง  ชุมชนนิมิต
พัฒนา  หมู่ที่ 3บ้านเรือนประชาชนจ านวน 30  หลังคา
เ รื อน   โ ร ง งานอุ ต ส าหกรรมจ า นวน  1 0 แห่ ง  
ห้างสรรพสินค้าจ านวน 1 แห่ง  ศาสนสถาน  จ านวน 1 
แห่ง โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง  และหน่วยงานราชการ 1 
แห่ง  ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา  หมู่ที่  4บ้านเรือน
ประชาชนจ านวน  221หลั งคา เ รื อน  โ ร ง งาน
อุตสาหกรรมจ านวน 7 แห่ง  และโรงเรียน จ านวน 1 
แห่ง ชุมชนสุขสวัสดิ์ 53  หมู่ที่ 5 บ้านเรือนประชาชน
จ านวน 60หลังคาเรือน  โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 1 
แห่ง  โรงเรียนจ านวน 1 แห่ง  และปั๊มน้ ามัน จ านวน 1 
แห่ง  ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่6  หมู่ที่ 6 บ้านเรือน
ประชาชนจ านวน  700หลั งคา เ รื อน  โ ร ง งาน
อุตสาหกรรมจ านวน 30แห่ง  และปั๊มน้ ามัน จ านวน 1 
แห่งชุมชนหมู่7 ร่วมกันพัฒนา  หมู่ที่ 7 บ้านเรือน
ประชาชนจ านวน 1,800หลังคาเรือน  โรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวน 30 แห่ง  ศาสนสถาน จ านวน 1 
แห่ง  ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 1 แห่ง  สถานที่ท าการ
ประมง จ านวน 1 แห่งชุมชนหมู่8 พัฒนา  หมู่ที่ 8 
บ้านเรือนประชาชนจ านวน 1600หลังคาเรือน  โรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวน 16 ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 2 
แห่ง  ปั๊มน้ ามัน จ านวน 1 แห่ง และ โรงพยาบาล  
จ านวน 1 แห่ ง  ชุมชนหมู่9 พัฒนา      หมู่ที่  9 
บ้านเรือนประชาชนจ านวน 500หลังคาเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวน 8 โรงเรียน  จ านวน 1 แห่ง  
ปั๊มน้ ามัน จ านวน 1 แห่ง  

ต าบลบางครุชุมชนปากคลองลัดหลวง หมู่ที่ 1มี
บ้านเรือนประชาชน  จ านวน 136 หลังคาเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 15 แห่ง  ชุมชนบางระก า
พัฒนา หมู่ที่  2มีบ้านเรือนประชาชนจ านวน 122 
หลังคาเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 15 แห่ง  
ชุมชนจั่นมณี หมู่ที่ 3มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 
500 หลังคาเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 30 
แห่ง โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ศาสนสถาน จ านวน 1 
แห่ง ท่ีท าการ SML หมู่ที่ 3 จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนปาก

คลองครุ  หมู่ที่ 4 มีบ้านเรือน  จ านวน  157 หลังคา
เรือน  ชุมชนคลองขุดเจ้าเมือง  หมู่ที่ 5 มีบ้านเรือน
ประชาชน  จ านวน 70 หลั งคา เรือน  โร งงาน
อุตสาหกรรม   จ านวน 15 แห่ง  ปั๊มน้ ามัน  จ านวน 1 
แห่ง  ชุมชนรุ่มพัฒนา  หมู่ที่ 6  มีบ้านเรือนประชาชน
จ านวน 1,000 หลังคาเรือน  ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 
1 แห่ง  โรงเรียน  จ านวน  1 แห่ง  ชุมชนครุนอก  หมู่
ที่ 7  มีบ้านเรือนประชาชนจ านวน 300 หลังคาเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 10 แห่ง  โรงเรียน  
จ านวน 2 แห่ง  ศาสนสถาน  จ านวน 1 แห่งและ
ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนหมู่ 8 พัฒนา  
หมู่ที่ 8  มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 100 หลังคา
เรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 10 แห่ง  สถานที่
ท าการประมง จ าวน 5 แห่ง  ศาสนสถาน  จ านวน 1 
แห่ง  และโรงเรียน จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนคนรักหมู่ 9  
หมู่ที่ 9  มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 184 หลังคา
เรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 6 แห่ง  และ
ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนสามัคคีพัฒนา 
หมู่ที่ 10 มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 100 หลังคา
เรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 5 แห่ง  และ
สถานที่ท าการประมง  จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนครุใน
พัฒนา  หมู่ที่ 11 มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 100 
หลั งคาเรือน ศาสนสถาน จ านวน 1 แห่ ง  และ
ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 1 แห่ง   ชุมชนรักษ์ครุใน  หมู่
ที่ 12  มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 50 หลังคาเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 10 แห่ง  ศาสนสถาน  
จ านวน 1 แห่ง และสถานที่ท าการประมง  จ านวน 1 
แห่ง  ชุมชนคลองครุ ใน  หมู่ที่  13  มีบ้านเรือน
ประชาชน  จ านวน 300 หลังคาเรือน  โรงงาน
อุตสาหกรรม  จ านวน 4 แห่ง  โรงเรียน  จ านวน 3 
แห่ง  ศาสนสถาน  จ านวน 2 แห่ง  ห้างสรรพสินค้า  
จ านวน 2 แห่ง และปั้มน้ ามัน  จ านวน 1 แห่ง  ชุมชน
รักบางครุ  หมู่ที่ 14 มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 
300 หลังคาเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 4 
แห่ง   ชุมชนแสงเทียน  หมู่ที่  15   มีบ้านเรือน
ประชาชน  จ านวน 287 หลังคาเรือน  โรงงาน
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อุตสาหกรรม  จ านวน 5 แห่ง  ตลาดน้ าลัดหลวง  
จ านวน 1 แห่ง 

ต าบลบางพึ่ง  ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น  หมู่
ที่ 1 มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 105หลังคาเรือน  
ศาสนสถาน  จ านวน 1 แห่ง  หน่วยงานราชการ  
จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนคลองเพลง    ลัดหลวง  หมู่ที่ 2 
- 3 มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 30 หลังคาเรือน  
ศาสนสถาน  จ านวน 1 แห่ง  สถานที่ท าการเกษตร  
จ านวน 1 แห่ง  และโรงเจ  จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนบาง
พึ่งหมู่4  หมู่ที่  4  มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 
2,000 หลังคาเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 10 
แห่ง  ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 2 แห่ง  และสถานที่ท า
การเกษตร จ านวน 1 แห่ง ชุมชนพระราชวิริยาภรณ์  
หมู่ที่ 5 มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 1,200 หลังคา
เรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 15 แห่ ง  
หน่วยงานราชการ  จ านวน 1 แห่ง  โรงเรียน  จ านวน 
1 แห่ ง  สถานที่ ท าการ เกษตร  จ านวน 1 แห่ ง  
ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 1 แห่ง  และศาลกรมหลวง
ชุมพรฯ   จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนหมู่บ้านเชียงใหม่  หมู่
ที่ 6  มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 700 หลังคาเรือน  
ชุมชนหมู่7  หมู่ที่ 7 มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 
367  หลังคาเรือน  ศาลเจ้าพ่อปะจุปอง   จ านวน 1 
แห่ง  ชุมชนบ้านฮะเริ่น       หมู่ที่ 8  มีบ้านเรือน
ประชาชน  จ านวน 365 หลังคาเรือน  โรงงาน
อุตสาหกรรม  จ านวน 1 แห่ง  สถานที่ท าการประมง  
จ านวน 4 แห่ง  และศาลเจ้าพ่อช้างพัน   จ านวน 1 
แห่ง  ชุมชนคนกันเอง  หมู่ที่ 9  มีบ้านเรือนประชาชน  
จ านวน 307 หลังคาเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  
จ านวน 20 แห่ง  หน่วยงานราชการ  จ านวน 1 แห่ง  
โรงเรียน  จ านวน 1 แห่ง  สถานที่ท าการเกษตร  
จ านวน 1 แห่ง  ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 2 แห่ง  และ
ปั้มน้ ามัน  จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนเว่ขะราว  หมู่ที่ 10  
มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 300 หลังคาเรือน  
สถานที่ท าการเกษตร  จ านวน 1 แห่ง  สถานที่ท าการ
ประมง  จ านวน 1 แห่ง และศาลเจ้าพ่อเว่ขะราว   
จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนวัดบางพึ่ ง   หมู่ที่   11  มี

บ้านเรือนประชาชน  จ านวน 297 หลังคาเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 5 แห่ง   ชุมชนวัดรวก
พัฒนา  หมู่ที่ 12  มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 193 
หลังคาเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 1แห่ง  
โรงเรียน  จ านวน 1 แห่ง  สถานที่ท าการเกษตร  
จ านวน 5 แห่ง  ศาสนสถาน  จ านวน 1 แห่ง  และศาล
เจ้าพ่อกวนอู จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนซอยนายอ าเภอ  
หมู่ที่ 13   มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 500 หลังคา
เรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 5 แห่ง  ปั๊มน้ ามัน            
จ านวน 1 แห่ง   ชุมชนสามแยกพระประแดง  หมู่ที่ 14 
มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 990 หลังคาเรือน  
โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   จ า น ว น  3  แ ห่ ง    
ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 3 แห่ง  เวทีไทยและตลาด
ไทยเจริญ   จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนสวนหลวง  หมู่ที่ 15  
มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 500 หลังคาเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 2 แห่ง สถานที่ท า
การเกษตร  จ านวน 5 แห่ง   ชุมชนหมู่16พัฒนา  หมู่ที่ 
16  มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 500 หลังคาเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 20 แห่ง  ห้างสรรพสินคา้  
จ านวน 2 แห่ง  ศาสนสถาน  จ านวน 1 แห่ง  และ
ปั๊มน้ ามัน 1 แห่ง  ชุมชนปาดลัดพัฒนา 1  หมู่ที่  17  มี
บ้านเรือนประชาชน  จ านวน 1,200 หลังคาเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 20 แห่ง  ศาสนสถาน  
จ านวน 1 แห่ง  ชุมชนปากลัด  หมู่ที่ 18  มีบ้านเรือน
ประชาชน  จ านวน 1,500 หลังคาเรือน  โรงเรียน  
จ านวน 1 แห่ง  สถานที่ท าการเกษตร  จ านวน 1 แห่ง      
และศาสนสถาน  จ านวน 1 แห่ง   ชุมชนหมู่ที่ 19  หมู่
ที่ 19 มีบ้านเรือนประชาชน  จ านวน 944 หลังคาเรือน  
โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   จ า น ว น  4 0   แ ห่ ง   
ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 3 แห่ง  และศาสนสถาน   
จ านวน 1 แห่ง 

ข้อมูลประวัติการเกิดสาธารณภัยในชุมชนย้อนหลัง 
ใน 3 ต าบล 42 ชุมชน ได้แก่  ต าบลบางจาก จ านวน 9 
ชุมชน  ต าบลบางครุ  จ านวน 15 ชุมชน  ต าบลบางพึ่ง  
จ านวน 18 ชุมชน ดังนี้  
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ต าบลบางจากชุมชนขุนศรีพัฒนา หมู่ที่  1เคย
ประสบกับสาธารณภัยได้แก่ วาตภัย   ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง เดือนกันยายน  อุทกภัย  ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เกิดขึ้นในเดือน
เมษายน  และอุบัติภั ยทางถนน  ระหว่าง เดือน 
มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนปากคลองตายวง 
และชุมชนลานทรายพัฒนา หมู่ที่ 2 เคยประสบกับสา
ธารณภัย ได้แก่ วาตภัย ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง 
เดือนกันยายน  อุทกภัย  ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 
สารเคมีและวัตถุอันตรายเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 
อัคคีภัยเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม และอุบัติภัยทางถนน  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม ชุมชนนิมิต
พัฒนา หมู่ที่ 3เคยประสบกับสาธารณภัย ได้แก่ วา
ตภัยระหว่ าง เดือนเมษายน ถึ ง  เดือนกันยายน    
อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน  ชุมชนไทย
เกรียงพัฒนา  หมู่ที่ 4เคยประสบกับภัยทางธรรมชาติ
และภัยจากการกระท าของมนุษย์ อุกทกภัย   ระหว่าง
เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้น
ในเดือนมีนาคมและเดือนธันวาคม  อุบัติภัยทางถนน  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนสุข
สวัสดิ์ 53  หมู่ที่ 5 เคยประสบกับภัยทางธรรมชาติและ
ภัยจากการกระท าของมนุษย์ วาตภัย   ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง เดือนกันยายน  อุทกภัย  ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม    อุบัติภัยทางถนน  ระหว่าง
เดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนหมู่บ้าน
พัฒนาหมู่6  หมู่ที่ 6 เคยประสบกับสาธารณภัย ได้แก่  
อุทกภัย  ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 
สารเคมีและวัตถุอันตรายเดือนมกราคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์  อัคคีภัย เคยเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม เดือน
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม อุบัติภัยทางถนน  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนหมู่7 
ร่วมกันพัฒนา  หมู่ที่ 7 ร่วมกันพัฒนา หมู่ที่ 7 เคย
ประสบสาธารณภัย  ได้แก่ วาตภัย   ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง เดือนกันยายน  อุทกภัย  ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  สารเคมีและวัตถุอันตราย

เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม  อัคคีภัย 
เคยเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม และเมษายน  อุบัติภัยทาง
ถนน  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  
ชุมชนหมู่8 พัฒนา  หมู่ที่ 8 เคยประสบกับสาธารณภัย 
ได้แก่ วาตภัย   ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือน
กันยายน  อุทกภัย  ระหว่างเดือนเมายน ถึง เดือน
กันยายน  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนมกราคม  
อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน
ธันวาคม  ชุมชนหมู่9 พัฒนา     หมู่ที่ 9 เคยประสบกับ
สาธารณภัย  ได้แก่ วาตภัย   ระหว่างเดือนเมษายน ถึง 
เดือนกันยายน  อุทกภัย  ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนมกราคม  
อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน
ธันวาคม   

ต าบลบางครุชุมชนปากคลองลัดหลวง หมู่ที่ 1เคย
ประสบกับสาธารณภัยได้แก่ วาตภัย   ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง เดือนกันยายน   ชุมชนบางระก าพัฒนา 
หมู่ที่ 2เคยประสบกับสาธารณภัย  ได้แก่  อุทกภัย  
ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  สารเคมีและ
วัตถุอันตรายเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม  
อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม และเดือน
พฤษภาคม  ชุมชนจั่นมณี หมู่ที่ 3เคยประสบกับสา
ธารณภัยได้แก่  วาตภัย   ระหว่างเดือนเมษายน ถึง 
เดือนกันยายน  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 
อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน
ธันวาคม   ชุมชนปากคลองครุ  หมู่ที่ 4 เคยประสบกับ
สาธารณภัยได้แก่  วาตภัย   ระหว่างเดือนเมษายน ถึง 
เดือนกันยายน  อุทกภัย  ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนเมษายน  
อุบัติภัยทางถนน  เกิดขึ้นในเดือนเมษายน และเดือน
กรกฎาคม ชุมชนคลองขุดเจ้าเมือง หมู่ที่ 5เคยประสบ
กับสาธารณภัย ได้แก่ อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน 
มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนร่วมพัฒนา  หมู่ที่ 6  
เคยประสบกับสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้น
ในเดือนตุลาคม  อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน 
มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนครุนอก หมู่ที่ 7เคย
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ประสบกับสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นใน
เดือนกุมภาพันธ์  อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน 
มกราคม ถึงเดือนธันวาคม  ชุมชนหมู่ 8 พัฒนา  หมู่ที่ 
8  เคยประสบกับสาธารณภัย  ได้แก่   วาตภัยระหว่าง
เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม  อุทกภัย  ระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้น
ในเดือนสิงหาคม  อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน 
มกราคม ถึง เดือนธันวาคม    ชุมชนคนรักหมู่ 9  หมู่ที่ 
9เคยประสบกับสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายน  ชุมชนสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 10 
เคยประสบกับสาธารณภัย ได้แก่  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม  อุบัติภัยทางถนน ระหว่างเดือน
มกราคม เดือนกรกฏาคม และเดือนตุลาคม  ชุมชนครุ
ในพัฒนา  หมู่ที่ 11 เคยประสบกับสาธารณภัยได้แก่ 
อัคคีภัยเคยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม  อุบัติภัยทางถนน  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนรักษ์
ครุใน  หมู่ที่ 12  เคยประสบกับภัยทางธรรมชาติและ
ภัยจากการกระท าของมนุษย์   อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นใน
เดือนกันยายน  อุบัติภัยทางถนน  เดือนเมษายน  
ชุมชนคลองครุใน  หมู่ที่13 เคยประสบกับสาธารณภัย
ได้แก่  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน  
อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน
ธันวาคม  ชุมชนรักบางครุ  หมู่ที่ 14 เคยประสบกับสา
ธารณภัยได้แก่  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน  
ชุมชนแสงเทียน  หมู่ที่ 15   เคยประสบกับสาธารณภัย
ได้แก่  อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง 
เดือนธันวาคม   

ต าบลบางพึ่งชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น หมู่ที่ 
1 เคยประสบกับสาธารณภัยได้แก่  อุทกภัย  ระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม    อุบัติภัยทางถนน  
เกิดขึ้นในเดือนมกราคม เดือนเมษายน และเดือน
พฤศจิกายน  ชุมชนคลองเพลง – ลัดหลวง หมู่ที่ 2-3 
เคยประสบกับสาธารณภัยได้แก่  อุทกภัย  ระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม   ชุมชนบางพึ่ง หมู่ที่ 4 เคยประสบ
กับสาธารณภัยได้แก่อัคคภีัยเคยเกิดขึ้นในเดือนเมษายน  

อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน
ธันวาคม   ชุมชนพระราชวีริยาภรณ์ หมู่ที่ เคยประสบ
กับสาธารณภัยได้แก่  วาตภัย   ระหว่างเดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายน  อัคคีภัยเคยเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 
และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม อุบัติภัยทางถนน  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชน
หมู่บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลบางพึ่ง เคยประสบกับ
สาธารณภัยได้แก่  สารเคมีและวัตถุอันตรายเดือน
กันยายน  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนมกราคม  ชุมชน
หมู่ที่ 7 ต าบลบางพึ่ง เคยประสบกับสาธารณภัยได้แก่  
อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม  ชุมชนบ้าน
ฮะเริ่น หมู่ที่ 8 ต าบลบางพึ่ง ไม่เคยเคยประสบกับสา
ธารณภัย   ชุมชนคนกันเอง หมู่ที่ 9 ต าบลบางพึ่ง เคย
ประสบกับสาธารณภัยได้แก่  อุทกภัย  ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  สารเคมีและวัตถุอันตราย
เกิดขึ้นในเดือนมกราคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือน
สิงหาคม  อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง 
เดือนธันวาคม  ชุมชนเว่ขะราว หมู่ที่ 10 เคยประสบกับ
สาธารณภัยได้แก่  วาตภัย   ระหว่างเดือนเมษายน ถึง 
เดือนกันยายน  ชุมชนวัดบางพึ่ง หมู่ที่ 11 เคยประสบ
กับสาธารณภัยได้แก่  วาตภัยระหว่างเดือนเมษายน ถึง 
เดือนกันยายน  อุทกภัย  ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนธันวาคม  ชุมชนวัดรวกพัฒนา หมู่ที่ 12 เคย
ประสบกับสาธารณภัยได้แก่    อุบัติภัยทางถนน  
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนซอย
นายอ าเภอ หมู่ที่ 13 เคยประสบกับสาธารณภัยได้แก่
อัคคีภัยเคยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ชุมชนสามแยกพระ
ประแดง หมู่ที่ 14 เคยประสบกับสาธารณภัยได้แก่  
วาตภัย   ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม   
สารเคมีและวัตถุอันตรายเดือนมกราคม  อัคคีภัย  เคย
เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน  อุบัติภัยทางถนน  ระหว่าง
เดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนสวนหลวง หมู่
ที่ 15 เคยประสบกับสาธารณภัยได้แก่วาตภัยระหว่าง
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน  อุทกภัย  ระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  สารเคมีและวัตถุ
อันตรายเดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือน
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พฤศจิกายน  อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม 
ถึง เดือนธันวาคม  ชุมชนหมู่ 16 พัฒนา หมู่ที่ 16 เคย
ประสบกับสาธารณภัยได้แก่  อุทกภัย  ระหว่างเดือน
กันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นใน
เดือนสิงหาคม  ชุมชนปากลัดพัฒนา 1 หมู่ที่ 17 เคย
ประสบกับสาธารณภัยได้แก่  อุทกภัย  ระหว่างเดือน
กันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน  ชุมชนบ้านปากลัด หมู่
ที่ 18 เคยประสบกับสาธารณภัยได้แก่  วาตภัย   
ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน  ตุลาคม 
ถึง เดือนธันวาคม  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน ชุมชนหมู่ 19 บางพึ่ง หมู่ที่ 19 เคยประสบ
กับสาธารณภัยได้แก่  อัคคีภัย  เคยเกิดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม  อุบัติภัยทางถนน  ระหว่างเดือน มกราคม 
ถึง เดือนธันวาคม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบว่าสาธารณภัยไม่ใช่เรื่องของภาวะ

วิกฤต แต่สามารถเป็นเรื่องของเหตุการณ์ปกติที่
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน สาธารณภัยส่งผลกระทบต่อ
คนทุกคน จึงต้องมีหน่วยงานที่ท าเป็นประจ าเนื่องจาก
สาธารณภัยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเกิดอัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรค
ระบาดสัตว์ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น 
อันมีผลต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมี
ผู้ท าให้เกิดขึ้น 

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปข้อเสนอแนะใน
การศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

1.ควรท าการศึกษาเรื่องนี้หลายๆ เขตทั่วประเทศ  
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเอง  
น าไปสู่การพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2.ควรศึกษาการจัดท าแผนที่ในการก าหนดจุดเสี่ยง
ในท้องถิ่นโดยประชาชนในชุมชนเพื่อหาความแตกต่าง
ของที่ตั้งของชุมชนนั้นๆ ต่อไปได้ 

 
 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยและ ควร
ท าการศึกษาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  เพื่อมีความ
พร้อมความที่จะรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน ามาเขียนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของตนได้ 

จากการศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านสา
ธารณภัย โดยชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลัดหลวง 
อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นการ
ด าเนินการจริงกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจริงและได้เก็บ
ข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ของเขต
เทศบาลเมืองลัดหลวงได้  และเป็นแนวทางให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อวัตถุหลักในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนของตน  ใน
การมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณ
ภัยในชุมชน  เพราะประชาชนในชุมชนย่อมรู้จักพื้นที่
ของชุมชนดีกว่าผู้อื่น  จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาครั้งน้ี   
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