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บันทึก การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๐ 
สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

"ประเทศไทยกับกำรเปล่ียนผ่ำนไปสู่สังคมท่ียั่งยืน" (Thailand's Sustainability Transition)  

ห้องย่อยที่ ๔ 

“น ้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในควำมเสี่ยงใหม่” 
วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์  ชั้น ๔ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

---------------------------------------------------- 
 
 การประชุมวิชาการ ในประเด็นย่อย “น้ าท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่”  ครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ แลกเปลี่ยนความเสียหาย 
ตลอดจนผลกระทบ และข้อเสนอจากชุมชนท้องถิ่น สื่อสารแก่สาธารณะ  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรที่
เก่ียวข้อง  แกนน าส าคัญในพื้นที่  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ให้ความสนใจรับฟังจ านวน 44  คน  
 กระบวนการพูดคุยประกอบด้วยการอภิปรายน า  การอภิปรายหมู่ และการเปิดรับฟังความคิดเห็น จาก
ผู้เข้าร่วม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
เปดิงำนและอภปิรำยนำ้ “ภยัพิบตัใินควำมเสีย่งใหม่”   

  โดย คุณวิเชษฐ์  พิชัยรัตน์ 

 
 สวัสดีผู้มีใจช่วยกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ  ยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนี้ เป็นงานเสวนา 
ประชุมวิชาการ  โยงกับเร่ืองราวภัยพิบัติที่พุดคุยในวันนี้   
 ทราบกันดี สสส.เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายท างานขับเคลื่อนลดผลกระทบจากภัยพิบัติหลาย
ภาคีภาคส่วน  

ปัญหาภัยพิบัติมีความส าคัญอย่างยิ่ง ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาปลายปีที่แล้วและต้นปีที่ผ่านมีความรุนแรง พบ
ถึงขั้นเสียชีวิต  ผลกระทบสูงไม่น้อย 

วันนี้ก าหนดเป็นหัวข้อ “ภัยพิบัติความเสี่ยงใหม่”นับว่ามีความแหลมคม  การเกิดของสถานการณ์น้ าท่วมพี่
น้องภาคอีสานและเหนือ  ที่สกลนครหนักหนามาก มีเขื่อนที่ต้องระบายน้ าอาจมีผลกระทบกับ ๔ จังหวัดที่จะเกิดขึ้น 
กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน อาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในภาคใต้ด้วย การน ากรณีตัวอย่างที่น าเสนอจาก
ท้องถิ่น หลายที่น่าจะได้บทเรียนที่เกิดขึ้นอย่างมาก   

บทเรียนสองด้านคือ ด้านบวกเป็นสิ่งที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งภาคใต้และภาคอื่นๆ  ที่เกิดปัญหา อีกบทเรียน
อีกด้านคือ อุปสรรคปัญหา ซึ่งน่าจะได้จากวงการประชุมวันนี้เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาในอนาคตข้างหน้าที่จะดี
ขึ้นกว่าเดิม อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปัญหาภัยพิบัติประเทศไทยจะเผชิญความรุนแรงความถี่ ความเสียหายมากขึ้น  
อะไรที่ไม่เคยเกิดจะได้เห็นมากข้ึนเช่นกัน   

วันนี้การประชุมเชิงวิชาการวงย่อยจะได้บทเรียน ประสบการณ์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยกัน
แก้ปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะท าให้ยั่งยืนในอนาคต  
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มุมมองภำพรวมกำรจดักำรภัยพิบตัิ 

  โดย  คุณวิเชษฐ์  พิชัยรัตน์ 

 
 ภาพใหญ่ มุมมอง  จากข้อมูลตัวเลขที่อยากให้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจ   

เรื่องแรกป่าไม้ของประเทศไทยเป็นเรื่องส าคัญที่ท าให้เห็นภาพ  สภาพพื้นที่ป่าไม้ปี ๒๕๕๙  เหลือร้อยละ  
๓๑ ส าหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ก าลังกล่าวถึงน้ าท่วม ข้อมูลปี ๒๕๕๙ ภาคใต้มีป่าไม้เหลือร้อยละ  ๒๔  แม้มีเทือกเขา
บรรทัด ปา่หายไปจ านวนมากเช่นกัน  

เรื่องที่ ๒ อุณหภูมิของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ สูงขึ้นตลอดปี ทะลุ ๔๔ องศา ถึง  ๔ ครั้ง  มีผลต่อความ
รุนแรงของภัยพิบัติ    

เร่ืองที่ ๓  น้ ากัดเซาะ  ภาคใต้ติดชายทะเล  ความยาวชายหาด ๕๐ ปีที่ผ่านมาหายไปไม่น้อย คือผลกระทบ  
คลื่นซัดฝั่งกินพื้นที่ถนนเข้ามา  เป็นผลเช่นกัน  น้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ๓.๑๔ มิลิเมตร  มีผลคลื่นซัดฝั่ง  

เรื่องที่ ๔ฝน  ภาพรวมช่วงฝนตกในเดือนกันยายน กับ พฤษภาคมมาก  ในส่วนของภาคใต้ตะวันออก  
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย...... ด้านฝั่งอันดามัน ปริมาณตกเฉลี่ย.......  ซึ่งต่างกันมาก    

เร่ืองที่ ๕การบริหารจัดการ และการแก้ปัญหา    นับเป็นปัจจัยหนึ่งคือเมื่อก่อนผมท างานเป็นอาสาสมัครที่นี่ 
(จุฬา) เช่นกัน  ด้านนอกมีภาพและมีการน าค าสอนระเบิดจากข้างใน 

การกล่าวถึงภัยพิบัติใต้มีหลายปัจจัย ทั้งป่า  น้ ากัดเสาะ  ปริมาณฝน  มีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และไม่ได้   
 
อภปิรำยหมู่ “น ำ้ทว่มภำคใต ้๖๐ : ควำมเสยีหำย/ผลกระทบและข้อเสนอจำกชมุชนทอ้งถิน่”   

  โดย  คุณพงศำ  ชูแนม   (ลุ่มน ้ำหลังสวน พะโต๊ะ) 

 คุณชำคริต  โภชเรือง   (คำบสมุทรสทิงพระ) 

 คุณนพพร  มำกสง   (ลุ่มน ้ำทะเลน้อย-ทะเลสำบสงขลำ) 

 คุณสุภำพร  ปรำบรำย  (ลุ่มน ้ำตำปี-ถ ้ำพรรณรำ) 

ด้ำเนินรำยกำร โดย ดร.กฤษฎำ   บุญชัย (สถำบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนำ) 

 
 ผู้ด าเนินรายการเกริ่นน าถึง สาเหตุปัญหาน้ าท่วม หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและสังคมมองว่าจากเหตุโลกร้อน หรือ
การตัดไม้ท าลายป่าจึงเกิดผลเช่นนั้น และมองเห็นว่ามีระบบรองรับที่ไม่พอ  ทางแก้จึงลงเอยด้วยการก่อสร้าง 
Floodway พนัง เขื่อนอยู่เสมอ  การอภิปราย บอกเล่าจึงมุ่ง ๔ ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก  สาเหตุแท้จริงของการเกิดภัยสะท้อนจากภัยที่เกิดในพื้นที่ 
ประเด็นที่สอง ความเหมือนและแตกต่างของสถานการณ์น้ าท่วมของพื้นที่   
ประเด็นที่สาม การแก้ไขปัญหาหลังจากน้ าท่วมเป็นแนวทางที่ถูกหรือผิด 
ประเด็นที่สี่  ข้อเสนอต่อทุกภาคส่วน ไม่เพียงเสนอต่อรัฐเท่านั้น หมายรวมถึงข้อเสนอต่อ

ชุมชนหรือภาคประชาชนด้วย  
 

 คณุพงศำ  ชแูนม   

   (ลุ่มน ้ำหลังสวน พะโต๊ะ) 

 

 สวัสดีทุกท่าน  ผมเป็นประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ มีประสบการณ์จัดการน้ ามากว่า ๒๐ ปี และท าได้ดีคนหนึ่ง   
ภาคใต้น้ าท่วมไม่ใช่เรื่องเดิมแต่เป็นเรื่องใหม่ ผมเป็นคนแรก ๆ  ที่บอกว่าฝนตกน้ าท่วมไม่ได้เกิดจากป่าหาย

เท่านั้น  สมัยอยุธยาก็ท่วม  เรามีชุดความคิดแบบนี้ซึ่งไม่จริง   แม้มีปริมาณป่าสมบูรณ์แต่น้ าท่วมเช่นกัน  เป็นเรื่อง
ใหม่ อย่างน้อยที่สุดนักวิชาการก็คิดไม่ทัน ผมตั้งชื่อว่า “อุทกภัยไร้นาม”   การเกิดเช่นนี้ไม่อาจรู้ล่วงหน้า เป็นเร่ืองใหม่ 
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ผมสรุปว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   อีกความเชื่อว่าฝนตกน้ าท่วมเป็นความเชื่อที่ถูกใส่มา และความเชื่อว่า
ไม่มีเขื่อนจึงท่วม  เขื่อนเป็นอวิชาที่ไม่ได้แก้ปัญหา แต่กลับเป็นปัญหาในปัจจุบัน  ปัญหาสาเหตุเกิดจากเรื่องใหม่ของ
สังคม  ของโลก และไม่ได้เกิดจากการตัดไม้  ที่เกิดพังทลาย เนื่องจากความชัน และพื้นดินอุ้มน้ าไม่ไหว  ที่กระบี่ก็
เช่นกัน น้ ามาจากป่าสมบูรณ์มาไหลสู่สวนยาพารา  ตอนท่วมกระบี่ มีปริมาณน้ าในสวนยางมาก  ผมมั่นใจว่าไม่ได้เกิด
จากตัดไม้ แต่เป็นฝนที่ตกมาก   ถ้าฝนแบบนี้ต้องระวัง  

หลังสวน ชาวบ้านจะผูกเรือไว้ที่สูง  ตกปลายฤดู นอกมรสุม  ตั้งแต่กันยายน– พฤศจิกายน ตกที่พะโต๊ะ 
๗,๐๐๐ มิลลิลิตร สะสมในดิน ปลายธันวาคมตกต่อเนื่อง ฝนตกในเมือง ๓๐๐ มิลลิลิตร  ขณะที่พื้นที่ตกในป่า ๕๐๐ 
มิลลลิิตร จึงเก็บไม่ไหวไหลออกหมด  และที่ส าคัญคือการค านวณลุ่มน้ าผิด  ในการแบ่งลุ่มน้ าส่วนหนึ่งไปอยู่ในพื้นที่สุ
ราษฎร์ธานี การค านวณลืมคิดอ าเภออ่ืน ๆ ด้วย   สาเหตุที่ท่วมส าคัญอีกส่วนคือ สมัยก่อนน้ าลงมา ตรงไหนเป็นคลอง
ก็ลง  บ้างก็เอ่อทุ่ง สมัยนี้ไหลตรงไปตามทุ่งนาชาวบ้าน  พอออกมาก็มีถนนกั้น น้ าไหลวนกลับมาแม่น้ าใหม่ ไม่สามารถ
ออกทะเลได้  และยังมีเข่ือนกั้นทราย สูงเกินเหนือคลื่น น้ าไม่สามารถออกไปได้ก็ท่วมสูงและท่วมนาน  
 แนวทางแก้ไข คิดว่าถ้าเหตุใหม่ วิธีแก้ก็ใหม่ด้วยแต่มักแก้ด้วยวิธีการเก่าเพราะคิดว่าเป็นเหตุเก่าเช่น การ
สร้างเข่ือน ท าฟัทเวย์ แจกถุงยังชีพ    

แก้ใหม่อย่างไรนั้น  เราคิดกันว่า คือท าเป็นกฎกติการ่วมกัน ไม่ใช่ใครมาก าหนด  ถ้าจะมีกฎกติการ่วมกัน ใช้
กฎสากล มี ๓ เร่ือง  ๑) สิ่งที่ไม่ควรท า (ข้อห้าม)๒) สิ่งที่ควรท า ๓) สิทธิที่พึ่งมี     

๑) สิ่งที่ไม่ควรท า 
 ไม่ควรสร้างเข่ือน อ่างเก็บน้ า  เนื่องจากไม่มีค าตอบว่าเทา่ไหร่จงึจะ

เพียงพอ    
 ไม่ควรท าฟัทเวย์  น้ าไม่ไหลเพราะความตา่ง  
 ไม่ควรโทษวา่เป็นจากตัดไม ้

๒) สิ่งที่ควรท า  
 เพิ่มที่วัดน้ าฝนมาก ๆ หลายแหง่ 
 สร้างขบวนการค านวณให้ชัด ถงึปริมาณการท่วม  ทิศทางการไหล 

ระยะเวลา 
 สร้างพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว  เป็นป่าด้วยธนาคารต้นไม ้
 ฝายธรรมชาติเก็บไว้  
 รักษาต้นไม้ริมคลอง  พืน้ทีน่ี้ไมค่วรเป็นพื้นที่เกษตร    

๓) สิทธิพึงม ี
 ประชาชนต้องประเมินคา่เสียหายด้วยตัวเอง  และได้รับการเยยีวยา 
 ได้รับการคุ้มครองจากประกันภยั 
 วางแผนโครงการชุมชนได ้
 ยับยั้งนโยบายหน่วยงานรัฐได ้
 มีสิทธิในการจัดการตน้ไมล้้ม 

   
 วิธีแก้ปัญหาที่ผ่านมาน้ าออกทะเล  เป็นการแก้ที่คิดแบบเดิม เสนอว่าน่าจะแจกถุงยังชีพล่วงหน้า ส าหรับ
บ้านที่เสี่ยง  ให้ประชาชนตื่นตัวคิดถึงถุงยังชีพล่วงหน้า  

ที่ลุ่มน้ าหลังสวนไม่ค่อยเกิดปัญหา แต่เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา มีการสื่อสารกัน  มีบอกให้หนี  เที่ยวแรก
ไม่เชื่อตอนหลังเชื่อมากข้ึน  การแจ้งการท่วม  มีการค านวณ มีจุดวัดน้ าฝนมากข้ึน ชาวบ้านมีการสื่อสารผ่านไลน์ และ
ไม่รอภาครัฐแต่ด าเนินการด้วยตนเอง 
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 เรามักเคยเห็นการแจกถุงยังชีพที่มีการโกงกัน  และไปอยู่ที่บ้านผู้น า   หากจะท าถุงลอยน้ าได้ มีอุปกรณ์
จ านวนมากที่มีอายุ ๑ ปี หากไม่ท่วมก็กินได้ และเตรียมใหม่พร้อมรับมือ หนึ่งถุงจะใช้ยังชีพได้ ๕ วัน ไม่มีการโกงกัน 
และไม่เป็นภาระของภาครัฐ 
 
  คณุชำครติ  โภชเรือง   

   (คำบสมุทรสทิงพระ) 

  
ผมท างานลุ่มน้ าอู่ตะเภา และท างานกับสมุทรสทิงพระ   วันนี้มีทีมงานจากพื้นที่มาร่วมด้วย    
เรามีปัญหาเรื่องความรู้สาธารณะมาก  ปัจจุบันองค์ความรู้เรื่องน้ าท่วมเกิดจากภาวะโลกร้อนหรือไม่  การ

มองคาบเวลาตรงกันหรือไม่   ดูเวลาแค่ไหน อุตุนิยมวิทยามองเป็นความแปรปรวนมากกว่าโลกร้อน   
 รูปแบบการท่วมปัจจุบัน  เกิดในเมืองใหญ่ แค่เพียงฝนฟ้าคะนองปกติ แต่ปริมาณฝนมากผิดปกติ กรณีเมือง
ใหญ่ทุกเมืองเกิดเรียกว่า “น้ ารอระบาย” ระบบระบายน้ ารับน้ าได้แค่ ๘๐ มิลลิลิตร  อย่างไรก็ท่วมแน่นอน  เมืองใหญ่
ทุกเมืองแก้ไม่ได้  ฝนฟ้าคะนองเตือนไม่ได้รู้ล่วงหน้าแค่ครึ่งชั่วโมง  ระบบระบายน้ าต้องแก้ เพราะปริมาณน้ าฝนไม่
แน่นอน  ที่สงขลา อ าเภอเมืองฝนตก  ๕๐๐ มิลลิลิตร  แต่นอกเมืองกลับพบว่าฟ้าสว่าง  แค่ฝนปกติ น้ ามากวนซ้ า  
ปรากฏการณ์แบบนี้เกิดในหน้าแล้งด้วย  ต้องศึกษาความรู้ให้ดีถ้าในเมืองเกิดแบบนี้ 

ภูมินิเวศภาคใต้ ไม่มีในระบบการแก้ปัญหาของภาครัฐ เจอปัญหาไม่สามารถน าพื้นที่ปกครองมาใส่ในภูมิเวศได้   
เป็นพื้นที่แบนไม่มีต้นน้ า  จะวัดว่าน้ ามาจากภูเขาก็ไม่ได้ ถ้าน้ าพัทลุงไหลมาและในทะเลสาบเต็มน้ าจะท่วม  ภูมิเวศแต่ละ
แห่งเป็นตัวก าหนดด้วย   
 ส าหรับประชาชนกลับรู้สึกว่าน้ าท่วมไม่ใช่ปัญหา เราก าลังถูกท าให้คิดว่าปัญหาน้ าท่วมรุนแรงและการ
แก้ปัญหาเป็นแบบแยกส่วน  ใช้วิธีคิดชลประทานเป็นหลัก พอก้าวเข้าตุลาคนพบน้ าแล้ง  เรามีปัญหาการจัดการน้ า
มากกว่า เพราะคิดแบบแยกส่วน  น้ าท่วมใช้ความรู้ชลประทาน  ไม่มีการกักเก็บน้ า   ในพื้นที่ท่วมนั้นปกติ คาบสมุทร
อยู่กับน้ า  บ้านมีเรือ  แต่ที่ผิดปกติคือท่วมนานไป  แค่อาทิตย์หรือเดือนเป็นปกติ  คนเมืองกลัวน้ าท่วม  ชนบทไม่กลัว   
จึงต้องมองภาพรวม อย่าแยกส่วน 
 ด้านกฎหมายให้ปภ.ท า ซึ่งต้องประกาศจึงใช้เงินได้  ที่หาดใหญ่มีถุงเตือนภัย  ไม่เรียกถุงยังชีพ  มีข้าวของ ให้
ประทังไว้ก่อน  ถ้าใช้ค าว่าถุงยังชีพ ไม่สามารถแจกได้ในช่วงก่อนเกิดเหตุ จะมีปัญหาหากถูกตรวจสอบ โดย สตง.  
ระบบของบ้านเราต้องรอให้เข้าหน้าฝน ราชการ ปภ. หรือผู้ว่าต้องตั้งศูนย์และดูพื้นที่ปกครองซึ่งไม่สอดคล้องกับภูมิเวศ  
การเตรียมความพร้อมไม่ทัน  น าเงินไปช่วยท าได้แค่นั้น   

กระบวนการน้ าบนฟ้าต้องรู้ล่วงหน้า   น้ าท่วมบ่อย อุตุนิยมวิทยามีข้อมูลปริมาณน้ าฝนออนไลน์   มีซีซีทีวี   
เมื่อมีโอกาสท างานร่วมกัน เห็นช่องว่างที่ส าคัญของหน่วยงาน คือ ต้องการเครือข่าย แต่ไม่มีเงินสนับสนุนมีเพียงแค่
มิสเตอร์เตือนภัย   ส่งต่อให้หน่วยท้องถิ่นแต่ไม่รับกลับไปสร้างใหม่อีกท าให้ไม่เชื่อมต่อ   

อุตนุิยมวิทยาไม่มีสถานีย่อยในพื้นที่   มีที่วัดน้ าแต่ส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางแทนที่จะรายงานข้อมูลให้ประชาชน
ทราบนั่นคือช่องว่างของระบบ เราต้องคืนข้อมูลให้เป็นสาธารณะให้กลุ่มเสี่ยงได้รู้ เราไม่รู้ปริมาณน้ าฝนแต่ละรอบ  ไม่รู้
ช่องไหน  ทางไหน  เช่น อีสานไม่เคยเกิดมาก่อนไม่มีความรู้พื้นฐาน ภาครัฐท าปลายทาง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า   การ
ท าก่อนจึงเป็นหน้าที่ภาคประชาชน  สสส. สามารถอุดช่องว่างนี้ได้  ภาครัฐพร้อมร่วมมือแต่ต้องไปชวน มีภูมิเวศเป็น
ตัวตั้งจึงจะไปร่วมกันได้   การท าเครือข่ายร่วมกัน ในระดับต าบล อุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูล เครื่องวัดน้ า และรายงาน
ข้อมูลทุกวัน  เพื่อใช้ประโยชน์ แต่ละหน่วยงานต้องการถ่ายทอด แต่ด้วยวัฒนธรรมองค์กรจ าเป็นต้องมีการกระตุ้น  
ส าหรับพื้นที่เสี่ยงวิเคราะห์ได้   

น้ าท่วมใหญ่มาจากทะเลสาบ และน้ าจากพื้นที่พัทลุง   มีรูปแบบการเกิด  และสามารถรู้กลุ่มเสี่ยง มีการท า
แผนที่กลุ่มเสี่ยง แต่ประเด็นคาบสมุทรไม่รุนแรง ท าแล้วจึงลืม  ยิ่งถ้าไม่เกิด แล้วไม่ได้ใช้  ความตระหนักหายไป  แค่
ท าแผนหรือชุมชนท าอย่างเดียวไม่พอ ระบบหน่วยงานจึงต้องล้อมและท าทั้งระบบ ต้องมีประเมินสถานการณ์ในแต่ละ
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จังหวัด ประกอบด้วยหน่วยอุตุวิทยากร  ทรัยกรน้ า และอีกหลายหน่วยน าข้อมูลมากองรวมกัน  เพื่อเป็นข้อมูล
ภาพรวม ร่วมกันเป็นทีมประเมิน  ระบบเช่นนี้ยังไม่มี  ถ้ามีเพียงระบบสถานการณ์ภาพรวม  บางส่วนไม่ทันสมัยไม่
รอบด้าน   เรายังไม่ระบบที่เก็บละเอียด   คิดว่าเป็นปัญหาเชิงระบบ 
 
  คณุนพพร  มำกสง   

    (ลุ่มน ้ำทะเลน้อย-ทะเลสำบสงขลำ) 

  
 ภัยพิบัติมากน้อยรับได้ เอาอยู่ ปัญหาน้ าท่วม แล้ง ถ้ารู้ก่อนแก้ได้  เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผ่อนหนักเป็นเบา จาก
เบาเป็นสบาย ไม่ต้องมีโครงการขนาดใหญ่แก้ได้ แต่ต้องแก้ด้วยภาคประชาชน  ต้องมาจากพื้นที่ และคนจริง ไม่ใช่
แต่งตั้งโดยต าแหน่ง ซึ่งแก้ไม่ได้   

พื้นที่ป่าพยอม ท่าแนะ นาท่อม ห่างกันไม่มาก แต่แตกต่าง  การแบ่งลุ่มน้ าแบ่งยังไม่ถูกนัก   
 ที่สกลนครอ่างน้ าที่เก็บ  มีน้ าที่สมบูรณ์มาก มีอ่างเก็บน้ ามาก  อันดับแรกต้องมีการส ารวจเมืองที่อยู่ใต้อ่าง ดู
พื้นที่ และล าน้ าที่ระบายลงมา มีปริมาณเท่าไร  เวลารับไม่อยู่จะลงมาเท่าไร   ความเสียหาย ชาวบ้านไม่มี
ประสบการณ์  ที่ภาคอีสานมีแต่คลองน้ าหลาก ตุลาคม-พฤษภาคม แล้งมาก ยาวนาน ๖-๗ เดือน  ข้อมูลจึงต้อง
กระจายให้ชาวบ้านรับรู้ เพื่อยกของขึ้นที่สูงเท่าไรจึงจะพอ  และรู้ล่วงหน้า การที่ไม่รู้ข้อมูลล่วงหน้าท าให้เกิดความ
เสียหาย   
 ในพื้นที่ใต้เร่ิมเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง มีการจัดเก็บข้อมูลทุกวัน เพราะข้อมูลแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน ทั้ง ๆ 
ที่เก็บในพื้นที่เดียวกัน   ครั้งนี้นับเป็นภัยพิบัติใหม่จริง  สิ่งที่ทุกที่ต้องคิดคือต้องพัฒนา สร้างภูมิคุ้มกัน  ในทาง
วิศวกรรมต้องคิดถึงปริมาณน้ าฝนเกินพิกัด  หรือแล้งตลอดท าอย่างไร  บอกชาวบ้าน มหาวิยาลัยต้องบอก ชี้ชัด วัดได้    
 ฝนในอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส ป่าพยอม  ตอนนั้นไม่มนี้ าเพื่อนาปรงั  ผมจดบนัทึก ถ้ามหาวทิยาลยั  และฝา่ย
การเมือง หนุนชาวบ้านจะแข็งแรง   ฝนตกมากน้อยไม่เท่ากัน  ฝนตกมาถ้าน้ าเข่ือนน้อยก็สามารถรับได้ไม่กังวล   พอ
ฝนตกหนักต่อกันเรื่อย ๆ น้ าในอ่างเร่ิมเต็ม  มีเครือข่ายพื้นที่อุทกพัตร์ สอนให้คิดและอ่านค่าได้   ข้อมูลต่าง ๆ แก้ไข
ได้หมดแต่ต้องมีโค้ทหลายทีม  ปัญหาคือขาดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ า  
  
  คณุสภุำพร  ปรำบรำย   

    (ลุ่มน ้ำตำป-ีถ ้ำพรรณรำ) 

 
 ผมเป็นประธานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนลุ่มน้ าตาปี  ขอบคุณ สสส.ที่ท าให้ก่อตัว  คนจนจับปลากิน
สนุกสนานเมื่อน้ าท่วม แต่กรุงเทพฯ เศร้า ทีมงานผมได้มาช่วยที่กรุงเทพฯ  
 สาเหตุที่น้ าท่วม เกิดจากเราท าและการสร้างเข่ือนไม่สามารถแก้ปัญหาได้   

อ าเภอร่อนพิบูลย์มี ๒ อ่างเก็บน้ า ตอนนี้มีแต่โคลน  ครั้งที่ผ่านมาน้ า ๒๐๐ ลูกบาศก์ และน้ าล้น  ข้อมูล
อุตนุิยมวิทยา กับ ปภ.ไม่ตรงกัน  จึงเลือกสื่อสารกันในเครือข่ายประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารพึ่งกันเอง  สาเหตุน้ าท่วม
อีกส่วนหนึ่งคือท้องถิ่นไม่ได้ออกข้อบัญญัติที่ชัด  ท าให้การจะสร้างอะไรก็สร้าง  นี่คือปัญหาใหญ่ ส่วนพื้นที่ชะอวดพี่
น้องพื้นที่ไม่เชื่อข้อมูลข่าวสาร ของเราโชคดี ระเบียบท้องถิ่นแก้ไขแล้วให้ท้องถิ่นสนับสนุนประชาชนได้ แต่เรื่องการ
จัดการวัสดุที่รับมาต้องรายงานท้องถิ่นให้ทราบ รวมทั้งเรือ วิทยุสื่อสาร ถุงยังชีพต่าง ๆ   
 ความเหมือนต่าง  ครั้งก่อนเราจัดการโดยชุมชนไม่ง้อภาครัฐ คร้ังนี้ต้องง้อ  บางสิ่งบางอย่างต้องรอ  ต้องยอม 
รองผู้ว่าไปหั่นผัก เราต้องยอมให้ถ่ายรูป  รถ ปภ. บรรทุกแต่ผู้ว่า เราต้องยอม  น้ าท่วมที่ผ่านมาต้องขอบคุณกระทรวง
สาธารณสุข ไปถึงพื้นที่ ช่วยเหลือได้มาก 
 การแก้ไขประชาชนต้องลุกข้ึนมาคิดเรื่องการแก้อย่างเป็นระบบ ที่นครศรีธรรมราชภายในสิ้นเดือน กันยายน
ต้องมีต าบลต้นแบบ ๑๐ แห่ง มีการฝึกอาสาสมัคร   การพูดคุยหารือกับ ปภ. เพื่อออกแบบตารางการฝึกร่วมกัน มีการ
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ฝึกต่างประเทศ   ผู้ว่าคนใหม่ร่วมด้วย รวมทั้ง ปภ.ท างานร่วมกับภาคประชาชนจึงเป็นไปได้ด้วยดี  ที่ผ่านมามีทั้งถูก
ทางและผิดทาง   ที่ผิดทางคือรัฐช้ามากที่สุด เช่น ขอรถทหารมาช่วย แต่ไม่มีน้ ามัน เราขอไปที่ปตท. เพื่อขอน้ ามัน  
แต่พอเช้าขึ้นกลับมาขอเบี้ยเลี้ยงให้คนขับ  ผมก็เลยไม่เอา  เราติดต่อไปยังสมาคมขนส่งแห่งประเทศไทยแทน  ใช้รถ
ขนส่งจากสุพรรณบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  น้ าใจจึงเป็นสิ่งส าคัญ  เราท าอาหารที่ครัวพรรณรา ๗,๐๐๐ กล่อง  ผมถูก
ต่อว่าไม่ช่วยบ้านเราแต่กลับไปช่วยที่บางสะพาน  แต่เราเอาอาหารไปให้อยู่ ๓ วันแล้วกลับ  เราเครือข่ายภาค
ประชาชนต้องมีเพื่อน น้ าท่วมนครฯ ครั้งนี้  เราได้เมล็ดพันธุ์ผัก  คนที่หาให้คือเพื่อนเครือข่ายที่เราเคยไปช่วย เป็น
เร่ืองที่ดีมาก 
 ข้อเสนอ  

 พ.ร.บ. ปภ. , พ.ร.บ.ชลประทาน, พ.ร.บ.กรมเจ้าท่า ต้องมีการปรับแก้  มีคณะท างาน
รวมกัน แต่งตั้งโดยเฉพาะ การจะขุดดินกรมเจ้าท่าไม่อนุญาตก็ท าไม่ได้  ฝ่ายท้องถิ่นต้อง
ออกข้อบัญญัติให้ชัดเก่ียวกับการก่อสร้างต่าง ๆ  

 ภาคประชาชนต้องท าข้อมูลเสนอต่อรัฐ เช่น ถนนสายเอเชียท าท่อรอดกี่จุด  ทางรถไฟที่
กั้นน้ า ต้องท าอย่างไร คือข้อเสนอที่เราต้องท า     

 รัฐต้องคิดการตั้งกองทุนให้พี่น้องในแต่ละต าบล  ต้องมีกองทุนภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ร่วมกับ อปท. และภาคีที่เก่ียวข้องต้องลุกข้ึนมาจัดการได้ทั้งระบบ   

 การจัดการภัยพิบัติด้วยประชาชนร่วมกับภาคีต้องลุกขึ้นมาจัดการ  เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี อยู่กับภัยได้  
และไม่เห็นด้วยกับการสร้างเข่ือน 
 

 เปดิวงแลกเปลีย่น 

  
คุณอัษฎาบุษบงค์ (จังหวัดสงขลา) :   ที่ผ่านมามีน้ าท่วม ๒ ครั้ง คาบสมุทรถ้าเป็นวิถีเดิม น้ าท่วมเป็นเรื่อง

ปกติของคนสองเล ทั้งอ่าวไทยและทะเลสาบ ระยะหลังกลับไม่ปกติ เพราะไม่รู้ล่วงหน้า ปฏิทินการประกอบอาชีพ ท า
นา เลี้ยงปลามีปัญหา น้ าท่วมผ่านไป เป็นความเสียหาย  ราคาข้าวไม่ดีอยู่แล้วปัญหาความเสียหายเกิด ท าให้หมดตัว  
ถ้าข้อเสนอในฐานะผู้รับผลกระทบ  จังหวัดมีงบไว้แก้ปัญหาไม่ใช่ป้องกัน   ถ้าเปลี่ยนจากแก้ปัญหาเสร็จแล้วน ามาใช้
ในช่วงป้องกัน  ในส่วนท้องถิ่น  เมื่อน้ าท่วมถนนกลายเป็นเข่ือน โครงสร้างพื้นฐานไม่ถูกต้อง และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดูมดแมงก็ใช้ไม่ได้แล้ว 
 คุณสุภาพ  ปราบราย  (ลุ่มน ้าตาปี-ถ ้าพรรณรา) : เงินบริจาคจากเหตุภัยพายุเก  และพายุอื่นๆ เหลือหลาย
ร้อยล้าน น่าจะมีคณะกรรมการร่วมหลายภาคส่วนเพื่อการดูแลและใช้ประโยชน์ 
 คุณนิพนธ์ ฤทธิชัย (จังหวัดชุมพร) : ต้องยอมรับความจริง ๔ เร่ือง  เร่ืองแรกภูมิอากาศ มีจริง มีการเปลี่ยน
ฤดูกาลจริง  เร่ืองสองรัฐและภาคราชการไม่สามารถจัดการได้  เร่ืองสาม ภัยเป็นของทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไข  เรื่องสี่ 
เขื่อนป้องกันน้ าท่วมไม่ได้ ถ้าเราเข้าใจ  ส าคัญคือชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเอง และรับรู้ข้อมูลความจริงเพื่อให้
รับมือได้ ถ้าแจ้งเตือนแบบกลัวชาวบ้านตกใจชาวบ้านแก้ไม่ได้   ต้องแจ้งเกินความจริง เพื่อป้องกันได้  การแจ้งเตือน
ต้องคาดการณ์  ลุ่มน้ าหลังสวนมีการพูดคุยกันหากน้ ามากกว่าปี ๒๕๔๐ ท าอย่างไร  ปี ๒๕๖๐ มีมากกว่าปี ๒๕๔๐ 
ตอนนี้ต้องพูดว่าถ้ามากกว่า๒๕๖๐ ท าอย่างไร  ตั้งที่ระดับสูงสุดที่เป็นไปได้  
 คุณนพพร  มากสง  (ลุ่มน ้าทะเลน้อย-ทะเลสาบสงขลา) : ช่วงเวลาน้ าท่วมไม่ควรจัดรับผู้ใหญ่ เพราะ
จะต้องระดมคนไปรับ ไม่ควรเป็นอย่างนั้น เป็นข้อเสนอชาวบ้าน เห็นว่าต้องกลับไปแก้ที่ต้นน้ าอันดับแรก ด้วยการปลูก
พืชกักเก็บน้ าอย่างไผ่  และกล้วย  เหมือนเป็นอ่างที่มองไม่เห็น  ส าหรับหน้าฝายให้ขุดลุกกว่าเดิม เรียกว่า “บ่อดัก
ตะกอน” จะได้ไม่ตื้นเขินแถมยังมีปลากดอาศัยมาก  บ่อตัดตะกอนจะกลายเป็นวังปลา  ปีหนึ่งขุดครั้งเดียว ได้ตะกอน
และทราย  คลองตื้นเพราะเสมอกันหมด หากเป็นที่สาธารณะขุดลึกมากก็ดี    ผมให้เด็กเยาวชนท ากิจกรรมตรงนี้สิ่ง
ส าคัญคือผังน้ า  ผังถนน  เพื่อให้รู้แหล่งจัดเก็บ ทิศทางน้ า 
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 คุณวิชัย  ใจเหล็ก (เครือข่ายชุมชนรับมือภัยพิบัติ อ.แม่สอด จังหวัดตาก) : ปี ๒๕๕๗  เราได้เป็น
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม และเราพัฒนาด้วยการช่วยเหลือตนเอง มีความรู้ มีการขยายเครือข่ายออกไป เห็นด้วยว่า
เครือขา่ยควรเข้มแข็ง เชื่อมต่อและขยายออกไปให้กว้างขึ้น 
 คุณวิเชษฐ์  พิชัยรัตน์  :  มีประโยชน์  

อย่างแรกเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อย่าง
น้อยคือปริมาณฝนตกมาก แก้ยาก   

อย่างที่สองเห็นด้วยคือองค์ความรู้เกี่ยวกับทุกส่วนของการแก้ไขปัญหาในวงจรภัยพิบัติ   
อย่างที่สามเห็นด้วยกับการแก้ปัญหาเฉพาะภูมินิเวศ   กรมชลไปขุดคลองเป็นแนวตรง

ทั้งหมด มีต้นเสม็ดอยู่มากก็หาย  น้ าไหลแรง เหล่านี้คือเรื่องสภาพดั้งเดิม การปลูกพืช การจัดการพื้นที่ต้องค านึงภูมิ
นิเวศ การบริหารจัดการน้ า การปลูกพืชเชิงเดี่ยว   

แนวคิดเดิมที่เห็นว่าควรใช้ชุมชนเป็นฐาน และอาจจะต้องพึ่งพิงภายนอกด้วย   แต่แน่นอน 
ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ต้องสร้างระบบขึ้นมา เป็นสิ่งส าคัญ    

เร่ืองราวกฎหมายก็น่าสนใจแม้เราจะบริหารจัดการ แต่ยอมรับว่ากฎหมาย นโยบายก็เป็น
ปัญหาต้องการแก้ปัญหา การผลักดันกฎหมายนโยบายเป็นส่วนส าคัญท าให้บรรลุเป้าหมายได้มากข้ึน  

ขั้นก่อนเกิดเหตุการณ์ มีการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู  หลายๆ  เรื่อง จุดส าคัญ
ก่อนเกิดภัยต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่    

IFCD  คือ  
I  =  Information ข้อมูล ถ้าไม่มีข้อมูลแก้ปัญหายาก 
F  =  Fact ข้อเท็จจริง  การไม่บอกความจริง การบอกความจริงเป็นสิ่ง

ส าคัญ  ถ้าหน่วยงานภาครัฐไม่บอกความจริง  ท าให้ชาวบ้านเตรียมตัว
ไม่ทัน     

C =  Communication เรื่องของการสื่อสารให้คนในพื้นที่รู้ ให้สังคมได้
เข้าใจ  

D  = Data  ข้อมูลส าคัญที่สุดในส่วนการแก้ปัญหา  ถ้าข้อมูลไม่ตรง ปัญหา
แก้ยาก 

 คุณชาคริต  โภชเรือง  (คาบสมุทรสทิงพระ) : สิ่งที่ต้องท าให้ได้คือสร้างความไว้วางใจ ต้องถือว่าพวกเราอยู่
ในสถานการณ์ไม่ต่างเหมือนไก่ในแข่ง   ถ้าเข้าใจข้อจ ากัดระหว่างกัน การสร้างความไว้วางใจส าคัญ และจะท าหน้า
กล้าที่จะพูดความจริงเพื่อสุดท้ายต้องพึ่งพิง  ไม่มีใครอยู่ได้ด้วยตัวเอง  ต้องใช้เวลา กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ รัฐท าเอง
เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้เช่นกัน 
 
 
นำ้เสนอ “ระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร ์เพือ่กำรรบัมือภัยพิบตัโิดยมชีมุชนเปน็ฐำน” และ “กำรตั งรบัปรับตวั

ของชมุชนท้องถิน่” 

 

 ระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร ์เพื่อกำรรบัมอืภัยพิบตัโิดยมชีมุชนเปน็ฐำน 

๑) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานรับมือภัยพิบัติ จังหวัด
พัทลุง โดย  ดร.อนิศรา  เพ็ญสุข คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๒) การพยากรณ์ความเสี่ยงอุทกภัยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย  คุณวีระ สม่าหลี 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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๓) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท้องถ่ินเพื่อการรับมือภัยพิบัติ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดย  
ดร.พลภัทร  เหมวรรณ  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ 

 
กำรตั งรบัปรับตวัของชมุชนทอ้งถิน่ 

๑)   ศูนย์จัดการภัยพิบตัิระดับชุมชน/ต าบล โดย คุณไมตรี  จงไกรจักร   เครือข่ายชุมชน
บ้านน้ าเค็ม จังหวัดพงังา 

๒)   การประเมินภัยพิบตัิลุ่มน้ าสายบุรีตอนล่างและผลกระทบโดยคุณดนยา  สะแลแม 
เครือข่ายลุ่มน้ าสายบุรี จังหวัดปตัตานี 

 

 ด าเนินรายการโดย คุณเบญจมาศ   โชติทอง โดยการน าเสนอเปน็ไปตามล าดบัเร่ือง ดังรายละเอียด 
  

 ระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร ์เพื่อกำรรบัมอืภัยพิบตัโิดยมชีมุชนเปน็ฐำน 

 
 ขอ้มูลสำรสนเทศภมูศิำสตรเ์พือ่สนับสนนุศนูยป์ระสำนงำนรบัมอืภัยพิบตั ิจงัหวดัพทัลงุ 

    โดย  ดร.อนิศรำ  เพ็ญสขุ   

    คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ 

 

  ปีที่แล้วเป็นผู้ประสบภัยที่พัทลุง ออกไปไหนไม่ได้ เพื่อนอยู่รอบนอกเล่าว่ารอบที่ ๑ มาจบลงล้าง
บ้าน  มารอบที่  ๒ อีก ทั้งนอกและในเมือง และมีรอบ ๓  ซึ่งหนักมาก ในปี ๒๕๕๙ ยังบ่นกันว่าแล้ง กลุ่มเกษตร
อินทรีย์หว่านข้าวสองรอบ  ภาคใต้ฝนตกเฉลี่ย และจะมาปลายปี ๑,๐๐๐ มิลิเมตรภายใน ๒ วัน   เราต้องปรับตัวให ้
เข้ากับชาวบ้านรู้พื้นที่ตัวเอง แต่อนาคตชาวบ้านไม่รู้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในบางส่วนถ้าเกิดภัย 
  การสร้างกลไกการวางแผนจัดท างบประมาณบูรณการน้ าด้านทรัพยากร เนื่องจากการท างานเสริม
เสริมได้รับทุนวิจัยจาก สกว. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ จังหวัดน าร่อง ได้แก่ ล าพูน ชัยนาท 
พัทลุง ระยอง และนครพนม  

การท าโมเดลบูรณาการงบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร พบว่าฝ่ายราชการท า 
ฝ่ายประชาชนก็ท าเช่นกัน แม้แต่ในกลุ่มราชการก็ต่างท า  ทั้ง ๆ ที่ท าหน้าที่ตนเองเพื่อสนับสนุนประชาชน แต่กลับไม่
คุยกัน ซึง่พบปัญหาซ้ าซ้อนกันไปมา  หน่วยชลประทานด าเนินการแล้วถ่ายโอนภารกิจ ขณะที่ต้องถิ่นไม่รู้ว่าตัวเองต้อง
ดูแลจึงไม่มีการตั้งงบไว้รองรับหน่วยชลประทานไม่มีงบดูแลเนื่องจากถ่ายโอนแล้ว   ส่วน ปภ.นั้นต้องรอประกาศจึงด
ท างานได้  ส าหรับหน่วยงานทรัพยากรน้ า ก็มีภารกิจไม่ชัดเจน  และยังมีอีกหลายหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่และเก่ียวเนื่อง
กับทรัพยากรน้ า  ต่างฝ่ายตั้งงบของแต่ละหน่วย   เวลาท างานจึงซ้ าซ้อนมากในพื้นที่เดิม 
  อีกส่วนหนึ่งคือการขาดความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นงบที่ต้องมีระบบและซับซ้อน  
แผนพัฒนาจังหวัดไม่สอดคล้อง พบว่ารายงานเป็นบางส่วน  การด าเนินงานนั้นพยายามส่งเสริมการจัดท าแผน แต่ไม่
ส าเร็จเนื่องจากต่างคิดแยกส่วน  

ในพัทลุงมีประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด   และลุ่มน้ าแยกออกเป็น ๗ ลุ่มน้ า   โครงการส่วนใหญ่
เป็นการขุดลอก สร้างที่ระบายน้ า ที่คิดเพียงหน้าบ้านตนเอง ลืมคิดถึงคนอื่น ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยง 

กระบวนการท างานยุทธศาสตร์พบว่ามักเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงมีเวลาจ ากัดในการออกแบบแผน  
และแผนดังกล่าวถูกบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี โครงการที่ได้จึงเป็นย่อย ๆ ไม่ตอบโจทย์ลุ่มน้ า  

เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  จังหวัดมีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการ
ลุ่มน้ าพัทลุง ประกอบไปด้วยทุกหน่วยงานมาเกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน   ซึ่งแผนที่เกี่ยวกับน้ า
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ไม่ได้ถูกน าเข้ากรรมการชุดนี้  เป็นการจัดท าแผนของแต่ละหน่วยงานส่งไปตามช่องทางงบประมาณของต้นสังกัด  อีก
ทั้งข้อมูลที่มีก็ต่างกันคนละแบบ   
  แนวทางที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ โดยการน าแผนทั้งในปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานท้องถิ่น 
หน่วยงานเฉพาะ  น ามารวม และวิเคราะห์ โอกาสในการเสริมหนุนของมหาวิทยาลัยคือการได้ทุนสนับสนุนในรูปแบบ
ทุนวิจัย เป็นสิ่งกังวลว่าเมื่อจบระยะเวลา การรวบรวม จัดท าให้เป็นปัจจุบัน ต้องมีเจ้าภาพหลัก  ไม่เป็นเช่นนั้นอาจะ
เกิดเพียงโมเดล   
  ในการเน้นระบบสารสนเทศ  ภายหลังน้ าท่วม มีการศึกษาทิศทางการไหลของน้ า และสิ่งกีด
ขวางทางระบาย จ าเลยมักจะตกที่กรมทางหลวง และรถไฟไทย  เพราะถนน และทางรถไฟขวางทางน้ า  ในความเป็น
จริงบางจุดอาจเป็นเช่นนั้น แต่บางจุดไม่ใช่  ดังนั้นจึงต้องพิจารณาภาคีที่ต้องมาร่วม คือกรมทางหลวง การรถไฟ   
องค์การบริหารส่วนต าบล  และอื่น ๆ  
  พัทลุงนั้นการท าแผนระดับอ าเภอไม่มีการส่งถึงระดับจังหวัด  โดยแผนจังหวัดมักจะเป็นแผนจาก 
อบต.   ถ้าหากอ าเภอสามารถบูรณาการแผนพื้นที่ได้ดีกว่าอบต.รู้เฉพาะหน้าบ้าน ขณะที่ระดับอ าเภอมีนายอ าเภอที่
สามารถดูแลได้ในระดับอ าเภอ เป็นอีกหนึ่งทาง 

 

 กำรพยำกรณค์วำมเสีย่งอทุกภยัดว้ยระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์ 

    โดย  คุณวีระ  สม่ำหล ี

    ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
  ผมอยู่ในส่วนพยากรณ์อากาศ ดูแลพื้นที่ภาคใต้นับแต่เพชรบุรีจนถึงนราธิวาส เป็นหนึ่งข้าราชการที่
เป็นนักวิชาการเพียงไม่กี่คนในองค์กร  แต่เรามีเครือข่ายสถานีจังหวัด มีการประสานเทคโนโลยี  ในการท างานความรู้
เร่ืองภูมินิเวศ  เป็นสิ่งที่คนท างานพยากรณ์อากาศก็ต้องรู้ด้วยและนับเป็นความรู้ใหม่   

ค าศัพท์พยากรณ์อากาศฝนกระจายหรือเป็นแห่ง ๆ อาจท าให้ยากที่จะเข้าใจทางกรมพยายาม
ค้นหาค าที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย แต่ก็ยังหาไม่ได้    ช่วงหลังจึงเพิ่มการน าเสนอรูปกราฟิกมากขึ้น เพื่อให้
ชาวบ้านเข้าใจความหมายของค าศัพท์พยากรณ์ 
  ส าหรับภัยธรรมชาติแต่ละปีที่เกิดนั้นมีความไม่เหมือนกัน  ช่วงปี ๒๕๔๓  เกิดจากร่องมรสุม  ปี 
๒๕๕๔  เกิดจาก ... ปี ๒๕๕๕ เกิดจากกระแสตะวันออก  มีหย่อมอากาศต่ า  ปี ๒๕๖๐ นั้นพบว่าแตกต่างจากค า
พยากรณ์ ทั้งช่วงวันที่ ๑-๓  วันที่ ๔  วันที่ ๗  มีย่อมความกดอากาศต่ าอันดามันค่อย ๆ เคลื่อนไปด้านบน   หากดูใน
แผนที่และพบตัว Lปรากฏบริเวณเกาะบอเนียว  ไปถึงปลายแหลมยวน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยแสดงขั้น
เริ่มต้นที่จะพัฒนาเป็นดีเปรสชั่น  หรือก่อตัวเป็นพายุโซนร้อน หรือพัฒนาความรุนแรงเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามอย่าง
จริงจัง     
  ข้อมูลแสดงปริมาณน้ าฝนตน้ปสีงู  กว่าใน ๓๐ ปีทีผ่่านมาแตล่ะจังหวัดจาก ๑๐๐ กว่า สู่ ๔๐๐  ถือ
เป็น ๔ เท่า  ของแต่ละพืน้ที่ บางแห่งอยู่ในอัตรา ๑๐ เท่า  และมีฝนสะสมน้ าอิ่มตัวในพืน้ที่ ฝนตกจึงกลายเปน็น้ าท่วม  
หากพื้นที่ใดอยู่ใกล้พื้นที่พายุฝนจะตกมาก  
  การจัดการในการแจ้งเตือน  แจ้งข้อมูลข่าวสานการพยากรณ์ผ่านทางเวปไซค์ ซึ่งจะมีการอัพเดท
ทุก ๑๕ นาที  ส าหรับข้อมูลนั้นมีข้อจ ากัดไม่สามารถท าได้ในระดับต าบล ซึ่งต้องมีการค านวณเชิงตัวเลข และเครื่องมือ 
ปัจจุบันมีเพียงข้อมูลระดับอ าเภอเท่านั้น  
  ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานจึงพยายามยิ่งที่จะสร้างเครือข่าย ด้วยการเชื่อมกับปภ.  มีการอบรม 
อพปร.  ให้สามารถอธิบายแผนที่อากาศ สามารถเข้าใจข้อมูลที่ทางหน่วยสื่อสารออกไปได้  หากไม่มั่นใจจึงสอบถาม
มายังหน่วยงานได้ นอกจาก อพปร.แล้ว ยังมีการจัดการเรียนรู้การดูข้อมูลนี้แก่นักเรียนอีกด้วย   
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  นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายระดับชุมชนของหน่วยงาน ได้ด าเนินการในพื้นที่ต าบลท่าหิน เน้นด้าน
อุตุนิยมวิทยา มีการติดตั้งเครื่องวัดผล ให้ชาวบ้านจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ได้ เห็นประโยชน์จากสิ่งที่ท า และมีการต่อ
ยอดให้ความรู้แม้กระทั่งในโรงเรียน     

แม้หน่วยงานมีเพียงความรู้ด้านพยากรณ์อากาศ  แต่เมื่อมีพื้นที่ต้นแบบ ท าให้ได้เรียนรู้ท าความ
เข้าใจในเรื่องการปลูกข้าว   ถ้าปีไหนน้ ามาเร็วปลูกข้าวหนัก   สมัยก่อนสังเกตภัยจากธรรมชาติของพวกมด แมลง 
หรือปล่อยตามมีตามเกิด  ต้นทุนก็เพิ่มขึ้น  การพยากรณ์ของเราช่วยคาดการณ์ในการเพาะปลูกได้  แม้มีเครือข่ายไม่
มาก แต่จ านวนไม่น้อยที่หน่วยงานสนใจและชุมชนก็สนใจท างานร่วมกัน ทั้งที่ชะอวด และปะนาเระ  แต่หน่วยงานมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงขยายเครือข่ายได้ล่าช้าและนับเป็นความโชคดีที่ชุมชนเข้มแข็งต่างสนับสนุนกันและกันใน
ส่วนของภูมิปัญญาชุมชนเก่ียวกับภัยนั้นได้มีการรวบรวมจัดท าเป็นเล่มไว้เช่นกัน 
  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแจ้งตามคาดการณ์จริงตามข้อมูลที่มีเนื่องจากมีผลต่อหลายเร่ือง  เช่น การบิน 
การมีหมอกไม่มากท าให้จัดเที่ยวบินได้  ส าหรับชุมชนชาวประมงที่ต้องออกทะเล การได้ท างานร่วมกันท าให้รู้ว่าคลืน่
ทะเลสูงราว ๒ เมตรแม้จะเสี่ยงต่อการล่ม แต่จะท าให้จับปูได้มากเนื่องจากปูจะขึ้นมา เม่ือใดทีค่ลื่นสงบจะจบัปไูดน้้อย 
จึงเป็นเร่ืองของปากท้อง  การข้อมูลจึงต้องการน่าเชื่อถือ และเทคโนโลยีท าให้แม่นย ามากข้ึน 
   

 ศนูยข์้อมลูสำรสนเทศทอ้งถิน่เพื่อกำรรับมือภยัพบิตั ิอำ้เภอเวียงสำ จงัหวดันำ่น 

    โดย  ดร.พลภัทร  เหมวรรณ 
    ศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ภำคเหนือ 

 
  ส าหรับผมได้มีโอกาสร่วมท างานอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ  ปี ๒๕๕๘   โดยครั้งนั้น LDI เชิญเป็นวิทยากร
เรามีความรู้เชิงวิชาการไปเติมเต็ม  กล่าวถึงเรื่องน้ าท่วมเมื่อเริ่มด าเนินงานในขณะนั้นพื้นที่ก าลังเผชิญกับภัยแล้ง แต่กลับเป็น
จังหวะชวนท างานน้ าท่วม  จึงพยายามสื่อสาร  ชวนวิเคราะห์  เพราะรู้ว่าเวียงสาคือพื้นที่อุทกภัยเนื่องจากอยู่เหนือเขื่อน
สิริกิตติ์  ตลอดปี ๒๕๕๘- ๑๕๖๐  เป็นวิทยากรหลายครั้ง และพบว่าชุมชนต้องการความรู้เชิงวิชาการช่วยเสริม ซึ่งเรามีเพียง
ความรู้แต่ไม่มีงบ จึงพยายามแปรความรู้เชิงวิชาการ ด้วยกิจกรรมและเรียนรู้ไปด้วยกัน 

  การชวนพูดคุยในพื้นที่ได้ยกตัวอย่างสภาพภูมิอากาศ ท่ีแตกต่างอย่างสุดโต่ง ตกสั้นแต่ปริมาณมาก  เท่ากับ
ว่าก าลังเผชิญกับความแปรปรวนทางอากาศ   
  หากพิจารณาการเกิดอุทกภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นหากเปรียบเทียบกับภัยที่เกิดจาก.... ซึ่งสอดคล้องกับทาง
หน่วยงาน 

  การจัดการผลกระทบจากภัย ถ้าเหตุเกิดในป่าคงเป็นภัยธรรมดา  เมื่อใดที่มนุษย์เดือดร้อนจึงต้องลด หรือ
บรรเทาปัญหาลง  ไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ทั้งอเมริกา ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เจริญแล้วต่างประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
เช่นกัน  และมีการจัดการเรื่องนี้ด้วยการลดผลกระทบคือหลักการ 

เมื่ออยู่ในพื้นที่ล่อแหลม แล้วยังเปราะบาง มีแนวคิดในการย้ายเมืองขึ้นไปบนเขา ซึ่งอาจพบภัยดินถล่มแทน     
ปภ.บัญญัติ ในส่วนของภัยพิบัติมีที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างไฟไหม้ แก๊สระเบิด เรียกว่าสาธารณภัย     

  พื้นที่เวียงสา ไม่สามารถจ ากัดหรือจัดการที่ตัวภัยได้ องค์ความรู้ใหม่จึงต้องท าเรื่องความเปราะบาง ท าให้
ชุมชนรับมือได้   จัดการปัญหาได้ให้ไม่มีผลกระทบหรือกระทบมากก็ลดลง  อยู่กับภัยที่จัดการได้   

ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น เกิดภัยและความเสียหายมากกว่าประเทศไทยมาก  เช่น สึนามิที่ท าให้
โรงไฟฟ้าฟูกุชิมะเสียหาย แต่ด้วยการจัดการที่รวดเร็วลดผลกระทบได้มาก   ด้านประเทศไทยประสบภัยน้ าท่วม ๒๕๕๔ มี
ผลกระทบเกิดมาก เพราะยังขาดวิธีการรับมือ ซึ่งต้องมีความรู้ด้านทรัพยากร ทุกศาสตร์เป็นองคาพยบร่วมบริหารจัดการ 

  วงรอบของการเกิดภัย  จะมีหน่วยเผชิญเหตุ  หน่วยฟื้นฟู ซึ่งมักจะมีการก่อสร้ างใหม่เกิดขึ้น  ส าคัญคือ
ก่อนเกิดภัยมีการเตรียมความพร้อม เพื่อลดความเสี่ยง เช่น ถนนขวางทางน้ าหรือไม่  ส าหรับชุมชนอาจไม่มีความรู้มากพอ 
และไม่มีใครที่แก้ปัญหาได้ทั้งวงจร ดังนั้นต้องร่วมช่วยกัน โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีช่วงจังหวะเวลา เช่น  ปภ. ช่วยเหลือในช่วง
เผชิญเหตุ  มีการเตรียมเปลี่ยนถุงยังชีพ เป็น ถุงเตือนภัย  การพิจารณาเงื่อนไขนโยบายไม่เปิดช่อง   
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  การท างานคิดระดับสากล ส่วนระดับพ้ืนท่ีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการท างาน ให้สามารถเป็นต้นแบบพื้นที่
ได้  ประเทศไทยมีการจัดการภัย  ทั้งการซ้อมเผชิญเหตุ ความครบครันของอุปกรณ์ต่าง ๆ  มีงบประมาณในการฟื้นฟู  แต่เป็น
การจัดการภัยที่ไม่ครบทั้งวงจร  เนื่องจากขาดการท างานก่อนเกิดภัย เพื่อลดความเสี่ยงลง ในความหมายคือการเตรียมความ
พร้อม  การเผชิญความเสี่ยง และการบรรเทา    

การจัดการความเสี่ยง ความเปราะบางของชุมชน ค้นหาสาเหตุเกิด เช่น พื้นที่เปิดรับภัย น้ าท่วมจากแม่น้ า
เอ่อล้น จากปริมาณน้ าฝนสะสม  ถ้าสามารถวิเคราะห์ล่อแหลม ความเปราะบางได้เป็นเรื่องการจัดการความเสี่ยง  

กรอบเซนได ทั้งเรื่องความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การฟื้นคืนกลับ  การปรับตัวไม่ให้ภัยเกิดผลกระทบ
มาก  ระเวลาฟื้นฟูส าหรับประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาเพียงอาทิตย์เดียวในการจัดการ  ขณะที่ประเทศไทยได้มีการพูดคุยกับ อบต. 
แจ้งว่าเร็วท่ีสุด ๖ เดือน     

DRM  ต้องวิเคราะห์ท างานเชิงละเอียด   เราขาดองค์ความรู้ ขาดข้อมูล เทคนิคที่ละเอียดพอ ซึ่งเราพยายาม
ช่วยท างานเรื่องนี้อย่างละเอียดในพื้นที่ มีการส ารวจข้อมูลคือการท าความเข้าใจพื้นที่  มีการจัดท าชุดความรู้ข้อมูลที่เป็น
ประสบการณ์พื้นที่  วิเคราะห์ต้นทุน ความเปราะบาง   วิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัย และน าเสนอข้อมูล สื่อสานผ่านกลุ่มไลน ์

ประเด็นการท าข้อมูลนั้นทั้งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สภาพพ้ืนท่ี  เงื่อนไขการเกิด ความเปราะบาง ปัญหา
ผลกระทบ รวมทั้งข้อเสนอ  ในการส ารวจด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  เช่น  

 การใช้ไลน์กลุ่ม ซึ่งโปรแกรมสามารถบันทึกภาพ แจ้งพิกัด GPS  ฐานคิดของโปรแกรมไลน์เพื่อ
สื่อสารในช่วงการเกิดภัย น ามาใช้ในการส ารวจพื้นที่ได้เช่นกัน  ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมีสมาร์ทโฟน  
เราได้ฝึกให้ชุมชนได้เรียนรู้  

 การจัดท าข้อมูล ด้วยผังวาดสร้างความเข้าใจร่วมกัน แม้ข้อมูลไม่ถูกตามหลักวิชาการ  
แนวทางการท างานในระดับพื้นท่ีต้องมีข้อมูลของตนเอง  ส าหรับการวางแผน จัดการ  รวมทั้งข้อมูลเสริม

จากหน่วยงานก็ส าคัญเช่นกัน  
แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ เป็นจริง สามารถสนับสนุนการ

จัดท าแผนได้  
การท างานพ้ืนท่ีด้วยการสร้างองค์ความรู้ การวิเคราะห์เชิงลึก การน าเทคโนโลยี GIS  ในการจัดการ ใช้ชุด

ความรู้ของภาครัฐ  ใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง หรือลดความเสี่ยง  แต่ละพื้นที่ต้องพิจารณาข้อมูลอะไรส าคัญ  จ าเป็น และ
สอดคล้องกับพ้ืนท่ี เช่น ข้อมูลน้ าท่าส าคัญกว่าน้ าฟ้า ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในแอฟพิเคชั่นด้วย   

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมองปัญหาน้ าท่วมเหมือนกันหมด เช่น การแจ้งน้ าท่วมทั้งพื้นที่ ในความจริงแล้ว
พบว่ามีพื้นที่ท่ีท่วมและไม่ท่วม ชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนท่ีไม่ท่วมต่างเตรียมตัว เก็บข้าวของ แต่เมื่อน้ าไม่ท่วม แน่นอนว่าความเชื่อใจ
ไม่เกิด และไม่เช่ือถือการแจ้งเตือน  หากสามารถจัดข้อมูลให้ละเอียดพอก็จะเกิดความแม่นย า และสร้างความน่าเช่ือถือในการ
แจ้งเตือนภัยได้  อาจจัดระดับมาก ปานกลาง น้อย   สามารถน าข้อมูลจาก รพ.สต.มาเช่ือมเพื่อให้รู้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง รู้ต าแหน่ง
ที่อยู่   การพูดคุยถึงขั้นว่าเช่ือมข้อมูล จปฐ. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ซึ่งต้องออกแบบและท างานด้วยกัน  พื้นที่จึงต้องสร้างและ
ใช้ข้อมูลด้วยตนเอง    

การรู้พื้นที่และสามารถแยกพื้นที่เสี่ยง สู่การจัดท าแบบจ าลองสถานการณ์ว่าน้ าท่วมในแต่ละระดับรับรู้
ผลกระทบที่เกิดล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม 

ปัญหาการท างานพบว่า  
 การใช้ข้อมูลสนับสนุนท้ังวงจรภัย ในแต่และแผน การเตือนภัยในพื้นที่ย่อยแตกต่างกัน หรือข้อมูล

เพียงพอหรือไม่ ระยะการเตือนภัย ขนาดภัย  ระบบย่อย และอื่น ๆ  
 กระบวนการท างาน อปท. หน่วยงานพื้นที่ไม่ชัดเจน ต้องพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่

ครอบคลุม แผนงาน กระบวนการ เครื่องมือ  นโยบายสนับสนุน  เสมอพบว่าแผนที่เขียนนั้นเมื่อ
ปฏิบัติจริงไม่ถูกน ามาใช้   

ระบบใหญ่ของน้ าน่านที่ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมในพื้นที่  ๘ อปท.ของเวียงสา  ซึ่งมีสภาพการท่วมที่แตกต่าง
กันแต่ล าน้ า ดังนั้น อปท.แต่ละที่ต้องติดตามว่าล าน้ าใดบ้างที่มีผลต่อพื้นที่ในความดูล และต้องหาข้อมูลนที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
ข้อมูลสถานีวัดน้ า ข้อมูลจากภาพ ข้อความในกลุ่มไลน์ เพื่อแปรข่าวสารเป็นข้อมูล  ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เครือข่าย   เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้สามารถเตรียมตัวได้ทัน  
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 ในระบบทางการต้องมีข้อมูลอ้างอิงที่เป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการประกาศภัย ซึ่ง อปท.จะต้องจัดส่ง
ยืนยันข้อมูลให้แก่จังหวัด  ที่ผ่านมาในพื้นที่ใช้เพียงข้อมูลติดตามล าน้ าน่านเพียงอย่างเดียว ต่อมามีการติดตามพื้นที่ย่ อยของ
ตนเอง แต่ละภูมินิเวศต่างกัน  และการที่ชุมชนสร้างมีข้อมูล และสื่อสารในพื้นที่ อปท.สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
สถานการณ์จริง 

ดังนั้นการท าความเข้าใจพื้นที่ ทั้งแง่ของความเสี่ยง สาเหตุที่ชัดเจน  น าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมก่อให้เกิด
ข้อมูลที่ถูกต้อง  การสื่อสารวิเคราะห์ ลดความเสี่ยง ก่อเกิดนวัตกรรมในการท างาน   มีการพัฒนาคนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
สร้างกลไกประสาน เกิดการจัดการความรู้  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมจัดการและเป็นฐาน มีเครือข่ายในการท างานทั้งแนวราบและ
แนวดิ่ง   บูรณาการให้เกิดการท างานในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง  
 

 กำรตั งรบัปรับตวัของชมุชนทอ้งถิน่ 

 
 ศนูยจ์ัดกำรภยัพบิตัิระดับชมุชน/ตำ้บล 

    โดย คุณไมตรี  จงไกรจักร   
     เครือข่ำยชุมชนบ้ำนน ้ำเค็ม จังหวัดพังงำ 

 

  ความรู้บ้าน ๆ กับความรู้วิชาการอาจต่าง   ถ้าจะท าภัยพิบัตเิห็นว่าควรเป็นสิทธิของ อบต. ในการจัดการ
ภัยพิบัติไม่ใช่ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด หากตีความจากใน พ.ร.บ.  
  บทเรียนสึนามิ  เป็นเรื่องวิกฤตที่ตอ้งบรรเทา ถ้าเขียนกฎหมายใหม่ได้ต้องห้ามแจกข้าวกล่อง หรือ ถุงยัง
ชีพ  เพราะชาวบ้านรอการพึ่งพิง   
  หลักคิดการท างาน ควร 

๑) น าบทเรียนเป็นแรงขับ   
๒) เปลี่ยนวิธีคิดจาก “ผู้รับ” เป็น “ผู้จัดการตนเอง”   เสมอท่ีผู้ใจดีอยากจะแจกสิ่งของให้ทุกคนถึง

ครอบครัวและถ่ายรูป  แต่จริงแล้วแจกได้เพียงเฉพาะริมถนน บางบ้านได้ข้าวสารมาก ฝ่ายผู้ให้
ต้องมีสติเช่นกัน    

๓) การใช้ข้อมูลความรู้เป็นพลัง   
  หัวใจของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  คือการสนับสนนุ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส   ชุมชนป้องกันภยั
ตนเองและสามารถช่วยเพื่อนได ้
  ในการขับเคลื่อนมีขั้นตอน  

๑) ประสานพืน้ที่เพื่อแจ้งการช่วยเหลือ โดยน าสิ่งของมอบให้ยังจุดรวม 
๒) จัดตั้งศูนย์   
๓) สื่อสารว่าชุมชนเร่ิมแบบนี้  
๔) แนะน าวิธีการท างานของศูนย์ 
๕) สรุปบทเรียน  

  ภัย และกระบวนการจัดการเกิดขึ้นในพื้นที่  หน่วยราชการต้องท าหน้าที่หลายส่วน และมีก าลังน้อย 
ทั้งยังต้องต้อนรับเหล่าผู้บริหารจากส่วนกลางที่มาเยี่ยมเยียนพื้นที่ ขณะที่พี่น้องต้องเผชิญกับความล าบาก  
  อาหารเป็นเรื่องแรกและเรื่องหลักในสภาวะเกิดภัย ในการช่วยเหลือเป็นการเตรียมทั้งวัตถุดิบ 
เครื่องครัวให้  และชวนชาวบ้านมาร่วมกันท าครัว  ด้านหนึ่งคือการช่วยเหลือการกู้ชีพ กู้ภัย  ต่อมาคือที่พัก
ชั่วคราว  วิธีการลูกเสือถูกน ามาใช้ในการตั้งเต้นท์ 

บทเรียนส าคัญ คือผู้ประสบภัยไม่ใช่ผู้ป่วย หรือคนพิการ เขาเหล่านั้นมีศักยภาพสามารถช่วยเหลือ
และจัดการตนเองได้ในบางเร่ือง  ทั้งนี้ต้องมีการพูดประชุม  
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การฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจ การจัดแพทย์ให้บริการนั้นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่เห็นว่าการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อผ่อนคลายความเศร้า ลดความเครียดน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าการตั้งรับทางตรง เนื่องจากไม่มากที่
จะกล้าพบหมอ  
  กระบวนการจัดระบบเงินบริจาคมีการเชื่อมสู่กลุ่มออมทรัพย์ หรือ ธนาคารชุมชนเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน เสมอที่พบว่าเงินบริจาคคงเหลือจ านวนมาก และไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์  

การเริ่มจัดท าข้อมูล   ผังชุมชน  อาจจะไม่เที่ยงตรง ถูกต้องนักในทางวิชาการ แต่สามารถใช้
ประโยชน์ ได้เช่น ทางอพยพนามิ มีการจัดท าเส้นทางวิ่งใหม่ และติดป้ายทุก ๓ กิโลเมตร ขณะที่ภาครัฐจัดท าโดยคน
ภายนอกพื้นที่เส้นทางไม่มีที่เข้าใจ และป้ายบอกทางมีระยะความห่างเกินไป   
  การฟื้นฟูชุมชนด้านทีด่ินท ากิน ที่อยู่อาศัย  บางส่วนใช้จังหวะของภัยพิบัติมาไล่ชุมชนออกจากพื้นที่  
หรือไม่ให้งบประมาณในการช่วยเหลือครั้งสึนามิแบบบ้านในพื้นที่ถูกออกแบบโดยคนส่วนกลาง และเป็นลักษณะ
เดียวกัน  ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต   ทั้งไม่สามารถปรับแบบได้เนื่องจากเป็นระบบจัดจ้างของหน่วยราชการ  

เมื่อไม่อาจหลีกหนีภัย จึงต้องมีการพัฒนาคน ถ้าท าทุกอย่างดี  แต่คนไม่ได้พัฒนาทุกอย่างจะ
เคลื่อนไม่ได้ดี 
  การเตรียมพร้อมรับมือชุมชนต้องเป็นผู้จัดการ เพราะองค์ความรู้ประสบการณ์ภัย ไม่มีใครรู้จริง 
และจัดการได้ทันท่วงทีเท่ากับชุมชน   ทั้งการเตือน การเผชิญ และการฟื้นฟู ความยั่งยืนการด าเนินงานเป็นจริงได้ต้อง
ท าได้ด้วยตนเอง 
  การเตรียมพร้อมรับมือภัย ๑๐ ขั นตอน 

๑. ประชุมวิเคราะห ์ก าหนดทิศทางร่วม หรือท าข้อตกลงร่วมกัน 
๒.จัดท าข้อมูล รวบรวมข้อมูล พัฒนาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
๓.การพัฒนาอาสาสมัคร  เพื่อเป็นคณะท างาน  ช่วยเหลือ จัดตั้งกลุ่ม อพปร.   
๔.วิเคราะห์ ความเสี่ยงของชุมชนโดยข้อมูลชุมชนและประสบการณ์ภัยที่ผ่านมา จัดล าดับ

ความส าคัญของภัย 
๕. การสร้างภาคีการท างานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น – จังหวัด – ประเทศ 
๖. การรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชน 
๗. การน าเสนอแผนให้กับหน่วยที่เก่ียวข้อง 
๘. การด าเนินกิจกรรมตามแผน การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็น การฝึกอาสาสมัคร

เฉพาะทาง และการซักซ้อม  
๙. ติดตามผล การบันทึกผล ปรับปรุง และสร้างแกนน ารุ่นใหม่ รวมถึงการเผยแพร่

สาธารณะ 
๑๐. การพัฒนา ขยายผล จิตสาธารณะ เครือข่าย ช่วยเหลือภัยอื่น ๆ  

 
  เรื่องภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ยาก และจ าเป็นต้องให้เวลา แม้มีแผนที่ดีเพียงใดหากไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายก็ยากที่จะเกิดได้   ประเทศญี่ปุ่นมีระบบที่ดี ผู้คนมีวินัย เชื่อฟังรัฐ แต่ก็มาเรียนรู้เรื่อง
การเตรียมความพร้อมชุมชนประเทศเราเนื่องจากมีระบบการช่วยเหลือในชุมชน    

จากแค่ชุมชนช่วยเหลือตนเองสู่เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน  
๑.ช่วยให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดภัย   
๒. ช่วยให้ชุมชนสามาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
๓. ช่วยให้เขามีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดภัย  
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การขยายพื นที่สู่การเรียนรู ้ ช่วยเหลือกันเมื่อที่ใดเกิดภัย      
 เน้นการตั้งศูนย์ก่อน  ระดม-กระจายของโดยให้ชาวบ้าน เพราะชุมชนรู้จักกัน และได้ช่วยเหลือข้าม

หมู่บ้าน  เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ  เทคนิคเล็ก ๆ ส าหรับการสร้างการเกื้อหนุนกันคือการลงของในพื้นที่หนึ่งจ านวนมาก 
เพื่อให้ชุมชนจัดการและแบ่งปันไปให้อีกพื้นที่   เช่นนี้แม้มีทีมน้อยแต่สามารถท าได้  การท างานเครือข่ายท าให้
เชื่อมต่อการช่วยเหลือต่าง เช่น อุปกรณ์ รถน้ าแต่ละพื้นที่มีภัยและการรับมือที่มีความโดดเด่นสามารถเรียนรู้ระหว่าง
กันได้ 
 

 กำรประเมนิภัยพบิตัลิุ่มน ำ้สำยบรุตีอนลำ่งและผลกระทบ 

    โดย ดนยำ  สะแลแม 
    เครือขำ่ยลุ่มน ้ำสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี 

 
  ขอบคุณส าหรับโอกาสที่ได้มาร่วมเรียนรู้ หลายท่านกล่าวถึงภูมินิเวศ  จากที่ รับฟังถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญ ให้เห็นว่าสภาพภูมิประเทศและความสมบูรณ์ที่แตกต่าง   ส าหรับสายบุรีนั้นน้ าท่วมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
และการท่วมขังเป็นฝีมือมนุษย์เสียเป็นส่วนใหญ่ 
  นิเวศลุ่มน้ าสายบุรี  ครอบคลุมพื้นที่  ๓ จังหวัด  โดยมีต้นน้ าอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง  ทั้งหมดโยงให้เห็น
สภาพการณ์ปัญหาพื้นที่ปลายน้ า ที่มีน้ าหลาก และท่วมขัง ด้วยแม่น้ าที่สั้น และไหลเร็ว   

ย้อนไปในอดีต ลุ่มน้ าสายบุรีมีแก้มลิงมาก นับตั้งแต่บนภูเขา  สิ่งที่มีเสน่ห์คือกลางน้ า มีพรุมากกว่า 
๑๐๐ พรุ รองรับน้ าขณะที่เข่ือนไม่ใช่เพื่อการแก้ปัญหาน้ าท่วม   

ในระบบปลายน้ ามีการพัฒนามากข้ึน ทั้งโครงสร้างถนน  ชลประทาน การดักทราย  ไม่ใช่เพียงแค่
น้ าหลาก แต่มีระบบน้ าเค็มรุกเข้ามามาก  ท าให้ภาคเกษตรเสียหาย  ด้วยพื้นที่ปลายน้ ามีคลองย่อยมาก  หากยังคง
รักษาสภาพธรรมชาติเชื่อว่าปัญหาจะไม่รุนแรงนัก  แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการท่วมขังต่อเนื่องหลายวัน  อย่างพื้นที่เตราะ
บอน เกิดน้ าท่วมทุกครั้งและระยะเวลานาน   จนน้ าเริ่มเน่าเสียมีผลกับชีวิตการหาอยู่หากิน อย่างการเลี้ยงปลา การ
ท าเกษตร   

ชุมชนเริ่มเรียนรู้จากปัญหา  แต่สิ่งส าคัญไม่อาจแก้ปัญหาได้ เนื่องจากแยกเป็นส่วน ๆ  การสร้าง
ถนนส่งผลให้น้ าท่วมทุกปี  อีกส่วนหนึ่งคือระบบชลประทาน  แม่น้ าไม่สามารถระบายสู่ทะเลได้  ขณะที่ปัญหามาก
ที่สุดคือน้ าทะเลหนุน  

การท างานที่ผ่านมานั้น วิกฤตท าให้เกิดคนท างานอาสา น าพาผู้คนเข้ามาร่วมกัน มีการวางแผน
เล็กๆ  การหนุนเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการท้องถิ่น   หลายท่านกล่าวถึงระเบียบ หากไม่ประกาศภัยพิบัติไม่
มีทางช่วย   พื้นที่นี้ก็เช่นกัน ช่วยเหลือไม่ทันเวลา แต่กไ็ด้กลุ่มคนอาสา พี่น้องเครือข่ายมาช่วย การจัดระบบ 

เมื่อเกิดภัย สิ่งส าคัญที่สุด คือการจัดการ มีสิ่งของ มีการช่วยเหลือที่พร้อมแต่ไม่รู้จะไปให้ใคร  เข้า
ไม่ถึง  ล่าช้า  สิ่งที่ชุมชนอยากให้เกิดคือกองทุนในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมส าคัญ  กองทุนต้องเกิดจากพี่น้อง  มีทุน
มากเท่าไรไม่ใช่ผล แต่ถ้าหากกองทุนเกิดขึ้นเอง แม้มูลค่าน้อยแต่ก็มีคุณค่าพอที่จะขยับต่อได้   

ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ความไว้ใจส าคัญกว่าพื้นที่อื่น ๆ  ไม่วางใจไม่เกิดความร่วมมือ  ใน
ส่วนการสื่อสารที่รวดเร็ว   ท าอย่างไรให้เป็นระบบ ชัดเจนถูกต้อง  สร้างพื้นที่กลาง   

สถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ซ้ าซาก  สิ่งที่เห็นได้ชัดคือชาวบ้านไม่อพยพ บ้างไม่เชื่อว่าน้ าท่วมมาแล้ว 
หรือไมรู่้ว่าท่วมขนาดไหน ไม่รู้จะไปไหน ยังไม่สามารถก าหนดศูนย์กลาง ที่ดูแลความปลอดภัยได้ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ 
ให้ชาวบ้านเชื่อใจ รู้สึกปลอดภัย   
  แนวทางลุ่มน้ าสายบุรี ทั้งระบบภูมิปัญญาส าคัญ การท านโยบาย ควบคุมให้เป็นป่าชุมชน หรือไม่ให้
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว  การรักษาเครือข่าย มุ่งเกษตรอินทรีย์ 
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  การเปลี่ยนแปลงกับพืน้ที่ทว่มขัง ผืนนาที่เคยได้ผลผลิตดี วนันี้เป็นเพียงนาร้าง ถูกแปรเปลี่ยนเป็น
พืชเศรษฐกิจใหม่มาแทน  อย่างปาล์มน้ ามนั   การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ท าอยา่งไรให้พันธุ์พชื พนัธุ์ข้าวที่อยู่ในน้ าทว่ม
ขังนานได้เร่ิมสูญหาย 

สิ่งส าคัญการเรียนรู้พี่น้อง แค่ใครมาบอกไม่พอ  ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ถูกผิดไม่เป็นไร เพื่อเป็นภูมิ
ป้องกันพื้นทีส่ายบุรีต้องเตรียมรับสิ่งเหล่านี ้
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
 นายสุนทร สันธิศิร ิ(เครือข่ายชุมชนรับมือภัยพิบัติอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก) : ผมเป็นประธานเครือข่าย
รับมือภัยพิบัติแม่สอด ซึ่งรับมือน้ าท่วมเช่นกันเนื่องจากท่วมทุกปี แต่มีลักษณะท่วมเร็วและลดเร็ว แต่ก็พบสถานการณ์
ที่รุนแรงโดยเฉพาะในปี ๒๕๕๖ ความเสียหาย ๓-๕ พันล้านบาท  การก่อตัวจากการพูดคุยเพื่อเตรียมรับมือโดยชุมชน
มีส่วนร่วม ประธานชุมชนร่วมเป็นแกนน า มีการส ารวจพื้นที่เสี่ยง  จุดเสี่ยง  จัดเก็บร่วมกับอสม. ในส่วนของข้อมูลกลุ่ม
ผู้เปราะบาง  มีการเตรียมพื้นที่ปลอดภัย ระบบเตือนภัย  แม่สอดเป็นพื้นที่หุบเขา  ฝนตกชุกปริมาณฝนอยู่ในห้วยแม่
สอด  ส่วนที่เหลือไหลท่วมพื้นที่ เนื่องด้วยความลาดเอียง ถ้าปริมาณน้ าเมยสูงก็จะท่วม  นอกจากเหตุแห่งปัจจัย
ลักษณะพื้นที่แล้ว   แม่สอดก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ราคาที่ดินสูง  การถมพื้นที่ที่เคยเป็นแห่งรับน้ า นอกจากนี้
ยังมีปัญหาเรื่องขยะขุดตัน การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นหน้าที่ของหน่วยปกครองในพื้นที่ (เทศบาล) แต่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวใดนัก  ชุมชนจึงลงมือท ากันเอง ประสานความร่วมมือตรงไปยังนายอ าเภอ หน่วยทหาร  ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือด้วยดี ชุมชนมีความพร้อมและบางส่วนต้องอาศัยการร่วมแก้ไขจากหน่วยราชการเช่นกัน  ในการเรียนรู้ของ
เครือข่ายภัยพิบัตินั้นได้มีโอกาสร่วมเยี่ยมเยียนเรียนรู้พื้นที่จังหวัดน่านด้วย 
 คุณพงศา  ชูแนม  (ลุ่มน ้าหลังสวน พะโต๊ะ)  : ปัญหาอยู่ที่นโยบายและกฎหมาย  เมื่อไม่อาจประกาศภัย
พิบัติไม่สามารถด าเนินการใดๆ แม้จะมีพยากรณ์ที่ชัดเจนก็ตาม   การน าความรู้จากชุมชนผ่านการน าเสนอกฎหมาย 
การจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองน่าจะเป็นส่วนที่สามารถผลักดันได้  อาจะท าให้ถุงยังชีพล่วงหน้าเป็นจริง และมีสิ่งของที่
สามารถใช้ในการยังชีพเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ภัย  มีการบริจาคอย่างต่อเนื่อง  ในบางประเทศหากไม่มีการเตรียม
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการผิดต่อกฎหมายอีกด้วย 

ดร.พลภัทร  เหมวรรณ (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ)  :  ได้มีโอกาสร่วม
ท างานแลกเปลี่ยนกับอเมริกา  พบว่าประเทศอย่างเราขาดความเป็นภาวะผู้น าในการแก้ปัญหา ผู้คนขาดความรู้ ขาด
วิธีการในการท างาน  แนวทางหนึ่งเป็นข้อดี คือ ท าให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลไกสังคม และภาคอาสาสมัคร โดย
เฉพาะที่น้ าท่วมปี ๒๕๕๔  ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าภาครัฐเป็นผู้ประสบภัยและไม่สามารถช่วยใครได้  แต่อาสาสมัคร 
ช่วยได้ดีเพียงแต่ไม่เป็นระบบ  แนวทางในการจัดกลไกระดับพื้นที่จะช่วยให้เกิดระบบจัดการที่ดีได้ คนในรู้เส้นทางดี  
คนนอกเข้าไปช่วยอาจอันตรายได้   
 
สรปุเชือ่มโยงภยัในควำมเสีย่งใหม่ 

  นำยสุรจิต   ชิรเวชย ์
  กรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ทรัพยำกรน ้ำ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

 

 ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างพิจารณาทรัพยากรน้ า  ซึ่งต้องปรับใหม่ทั้งหมด สิ่งที่พูดน่าสนใจเป็นอย่างมาก
และ อยู่ในหมวด ๕ ของ พ.ร.บ.นี้ คือ น้ าแล้ง และน้ าท่วม    

จากเหตุการณ์ท่วมภาคใต้ และสกลนคร  พยายามถอดว่ากฎหมายท าให้สิ่งที่เกิดขึ้นดีได้อย่างไร นับเป็น
ค าถามส าคัญ   ความเห็นมีจุดร่วม คือต้องมี single commen มี พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับน้ า โดยลักษณะกฎหมายทรัพยากร



น ้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในควำมเสี่ยงใหม่ l๑๖ 

 

น้ าจะเป็นกฎหมายกลาง  หมายความว่าแต่ละกรมจะปกป้อง พ.ร.บ.ของตนเอง เกรงกฎหมายกลางครอบ สภาวะแบบ
นี้  กฎหมายกลางก าหนดห้ามต่ ากว่านี้  กฎหมายรองต้องปรับเช่นกัน 

เมื่อเกิดวิกฤต  ปภ.แบ่งภัย ๔ ระดับ  และแต่ละระดับขึ้นอยู่กับแต่ละส่วน เช่น อ าเภอต าบล อยู่กับ
นายอ าเภอ  กฎหมายน้ าบังคับให้จัดท าแผนภาวะปกติ และวิกฤตไว้ แต่มีข้อกังวลถึงความรอบด้านในการจัดท าด้วย
กรณีจังหวัดสกลนคร  ต้องรู้ว่าจะเกิดอะไร  และมาตรการเกิดได้ไหม อ านาจอยู่ที่ใคร   ใครคือผู้บัญชาการเหตุการณ์   

ภัยคือภัย  การจัดการน้ า คือการจัดการมวลน้ า  กฎหมายน้ ามุ่งไปที่การจัดการมวลน้ า แต่ต้องควบคู่กับภัย  
ด้วยเช่นกัน    ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรรรมการลุ่มน้ า ซึ่งก็ต้องท าแผนระดับปกติ  และระดับวิกฤต  ผู้บัญชาการคน
เดียวกันหรือไม่หากท่วมข้ามลุ่มน้ าต้องเป็นรัฐมนตรี   เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นฝ่ายประจ า อ านาจในการ
จัดการถนนทางหลวงไม่ได้  นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเยียวยาภายหลังซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอ านาจ  ข้อมูลการ
เยียวยาก็มีหลายเร่ือง  ต้องนึกถึงการปฏิบัติ   สิ่งเหล่านี้สามารถจัดท าข้อสรุปเสนอในการยกร่างได้ 
 มาตรานั้นเพียงแค่ระบุหน่วยงานรับผิดชอบไม่พอ ต้องมีผู้รับผิดชอบด้วย   การจัดเตรียมข้อมูลเขียนได้แต่ท า
ยาก  ข้อมูลการจัดท าแผนอย่างน้อยประกอบด้วยอะไร ภัยน้ าท่วมจะมีสถานการณ์ฉุกเฉิน  
 
 
 
 
 
องคก์รรว่มจดั 

๑) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒) มูลนิธิเพ่ือการบริหารน ้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 
๓) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
๔) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๕) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๖) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
๘) มูลนิธิชุมชนสงขลา 
๙) มูลนิธิ ACCCRN 
๑๐) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 


