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โครงการฟนฟูวิถีชีวิตและเตรียมความพรอม 
รับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเปนแกนหลัก 

 
หลักการและเหตุผล 
 

เหตุภัยพิบัติตางๆ ในประเทศไทย เกิดมากขึ้นและทวีความรนุแรงขึ้นเรื่อยๆ  ทั้ง เหตุภัยพิบัติสึนามิ ดิน
โคลนถลม ไฟไหมปา น้ําทวมจากเหตุฝนตกมาก  น้าํลนเขื่อน  น้ําปาไหลหลาก พายุพัดถลมบานเรือน  รวมทัง้
ภัยพิบัติจากเหตุความรนุแรงทางการเมืองและสังคม เปนตน  ซึ่งสรางความเสยีหายใหกับชวีิตและทรัพยสิน
อยางประเมินคามิได และ ภัยพิบัติจึงมิใชเร่ืองไกลตัวสําหรับคนไทยอกีตอไป    

 
กรณีประสบภัยน้ําทวมทัว่ประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยรายงานเมือ่ ๑๙ พฤศจกิายน 

๒๕๕๓  วา มพีื้นที่ประสบภยั ๕๑ จังหวัด  ๕๔๖   อําเภอ  ๓,๘๗๗  ตําบล  ๓๑,๑๗๖  หมูบาน  ๒,๕๒๓,๖๐๘   
ครัวเรือน  มีผูไดรับผลกระทบ     ๘,๖๖๓, ๒๒๑ คน  มีผูเสียชีวิต  ๒๓๒ ราย  นกัวิชาการประมาณการณพืน้ที่
เกษตรเสียหาย มากกวา ๑๐ ลานไร  เปนความเดือดรอนที่เกิดขึ้นในวงกวาง 
 

เมื่อเกิดเหตุประสบภัย  จะเกิดภาวะฉุกเฉิน มีผูเดือดรอนจํานวนมากและหลายประเภท ทัง้บาดเจ็บ  
เจ็บปวย   ขาดน้ํา   ขาดอาหาร  ขาดการติดตอส่ือสาร อยูในภาวะเสีย่งโดยเฉพาะกลุมผูออนแอ เชน ผูปวย เด็ก 
คนชรา ที่ชวยตนเองไมไดจะอยูในภาวะอันตรายมากที่สุด  และจากเหตุภัยพบัิติหลายครั้ง พบวาระบบการ
ชวยเหลือของหนวยงานทีเ่กีย่วของมีขอจาํกัด ดวยเหตุ หลายประการ ทั้งอาจไมไดมีแผนเพื่อการรับมือกับปญหา
วิกฤตทิี่ดีพอ หรือ เหตุการณเกิดขึ้นกวางขวางกวาที่ประเมินไว  หรือ ระบบที่วางไวเกิดขัดของรุนแรงตามมา
ภายหลงัเกิดเหตุ  รวมทัง้ระบบระเบียบขาดความยืดหยุนคลองตัว ในการดําเนินทํางาน  ฯลฯ    

 
 บทเรียนสําคญัจากเหตุการณภัยพิบัติ ทัง้ภัยพิบัติสึนามิ และภัยน้ําทวม คือ ผูที่ประสบภัยจะรอรับ

บริการอยางเดียวไมไดเพราะมีจะผูเดือดรอนจํานวนมาก  และในบรรดาผูเดือดรอนมีระดับที่แตกตางกัน มีทัง้ผูที่
ชวยตนเองไมได  ผูที่ชวยตนเองไดซึ่งพรอมที่จะชวยคนอื่นไดดวย   ชุมชนจึงเปนดานแรก ที่จะไดรับผลกระทบ  
ในขณะที่การจัดการภัยพิบัติที่มาจากศนูยกลาง  ไมสามารถตอบสนองตอการแกปญหาและความตองการของ
ชุมชนไดทัง้หมด   รวมทัง้อาจละเลยศกัยภาพทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีอยูแลวในชุมชน  ดังนั้น การจัดการ
ความเสีย่งโดยชุมชนเอง จึงเปนทางเลือกหลักในการเตมิชองวาง ดังกลาว 
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 หลักการที่สาํคัญ  คือ การบรรเทาทุกขและสนับสนนุกระบวนการฟนฟูวถิีชีวิตโดยชุมชนผูประสบภัย
เปนแกนหลกั  ดวยการสนนัสนุนใหชุมชนผูประสบภัย “ ต้ังทีม ” ลุกขึ้นมารวมกลุมแกปญหาดวยตนเองตัง้แต
ตน  และ  สนบัสนุนใหเครือขายชุมชน หรือ  ผูที่มีจิตสาธารณะอื่นๆไดเขาไปหนนุชวยอยางเปนระบบ ซึ่งมนีัยยะ
ที่ลึกซึง้หลายประการ   

หนึ่ง  ใช “ความเดือดรอน “ เปนเงื่อนไขในการจัดกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชน 
เครือขาย องคกรทองถิ่นและภาคีความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

สอง  เปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนที่คํานึงถึง “ ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย  จิตใจ และจิตวิ
ญาณ “  ที่ไมกดทับศักยภาพของผูประสบภัย 

สาม เปนการชวยเหลือที่สนบัสนุนให “ คนใน ” ดูแลกนัเอง ซึ่งเปนแบบฝกหัดของ การเรียนรูทามกลาง
การทาํ ไดฝกการจัดการ การแบงปน และไดเรียนรูวาใครซื่อสัตยโปรงใส ไวใจได  

สี่  เกิดการชวยเหลือที่ตรงกลุมเปาหมายสอดคลองกับวัฒนธรรมและความตองการที่แทจริง  รวมทั้งเกิด
การกระจายสูผูเดือดรอนไดรวดเร็ว และตดัวงจรทุจริตคอรับชั่นของระบบ 

หา ชวยชุมชนผูประสบภยัสรางความผกูพนัและระบบการดูแลกันเองซึ่งจะสงผลตอการอยูรวมกันและ
การชวยเหลือกันเองในระยะยาว  รวมทั้งอาจขามพนความขัดแยงที่เคยมี 

หก   เปนกระบวนการเยี่ยวยาจิตใจ  จากทีห่วาดกลวั หดหู หมดกําลังใจ ส้ินหวัง ใหพลิกกลบัมาเปน
พลังแหงการตอสู  ต้ังหลักและเดินหนาไดอยางมั่นใจเพราะมีเพื่อน  มกีลุม  มีเครือขาย 

เจ็ด  เปนโอกาสในการพฒันาศกัยภาพแกนนําเครือขายชุมชน และนักจัดระบบชุมชนรุนใหม ใหเขาใจ
ปญหาเชงิโครงสราง สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงปญหาชุมชนทองถิน่กับปญหาเชงิโครงสรางได อันจะนําไปสู
ความรวมมือในการจัดการทรัพยากรรวมกนั 

แปด สามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนผูประสบภัยอื่นๆใหเปนเครือขาย  แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกนั 
ชวยเหลือกนัเองเมื่อมีภัยและนําไปสูการพฒันาเรื่องของสังคมโดยรวม เปนกระบวนการ  “ สรางสาํนึกสาธารณะ 
“ ผานเหตุภัยพิบัติ 

เกา    เปนกระบวนการตั้งตนที่จะกระตุนใหชุมชนผูประสบภัย เปลี่ยนเปน “ ชุมชนปองกันภัย “ โดยการ
รวมกันทาํแผน  คิดคนกระบวนการปองกนัภัยที่สอดคลองกันระหวางความรูภายนอก  กับ ภูมิปญญาในแตละ
ภูมินิเวศนวัฒนธรรมของทองถิน่   

สิบ  เปนกระบวนการพฒันา “ แนวราบ “ ทีเ่นนการคิดจากฐานรากสูขางบน แทนการพฒันาแนวดิ่ง 
รวมศูนยอํานาจที่เปนตนเหตุของปญหาหลายประการในสังคมไทยปจจุบัน 

 
จากการสูญเสีย ในเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ ถลมในพื้นที่อันดามัน มีชุมชนประสบภัยในระดับตางๆถึง 

407  ชุมชน จํานวนผูเดือดรอน 12,480 ครัวเรือน  มีงบประมาณจากทั้งรัฐบาลและเงินบริจาค  ลงไปในพื้นที่
จํานวนนับหมื่นลาน    ในบรรดาปญหาทั้งหมด  มีผูประสบภัยสึนามิกลุมหนึ่ง  ที่ผานการจัดกระบวนการพัฒนา
แบบเขมขน โดยกลุมนักพัฒนาที่มีประสบการณ “ จัดระบบชุมชน “ มานานกวา 10  ป สนับสนุนใหผูประสบภัย 
ลุกขึ้นมารวมกลุมกันแกปญหาของตนเอง โดยการสรางบานพักชั่วคราว  รวมจัดการกับเงินและของบริจาคที่มี 
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ผูชวยเหลือจํานวนมาก  รวมกลุมกันสรางบาน  จัดทํากองทุนหมุนเวียนเพื่อฟนฟูอาชีพ  มีการออมทรัพยเพิ่มเติม
จนพัฒนาเปนธนาคารชุมชน และ กลุมออมทรัพยของเครือขายฯ   มีเงินปนผลนํามาจัดเปนสวัสดิการของชุมชน  
รักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจัดทําศูนยวัฒนธรรมชุมชน ฟนฟูประเพณี  วัฒนธรรม พิธีกรรม
ชาวเลและการแสดงในหลายพื้นที่  ทําใหการสนับสนุนตอยอดเพิ่มเติมจากองคและหนวยงานเปนไปอยางมี
ระบบมากขึ้น   รวมตัวกันเปน “ เครือขายผูประสบภัยสึนามิและสิทธิชุมชน “ ที่มีสมาชิก 105  ชุมชน 
ผลักดันแกปญหาในระดับนโยบาย  ทั้งเรื่องที่ดิน/ทรัพยากร ปญหาชาวเล และคนไทยพลัดถิ่นคนไรสัญชาติ ที่มี
กลไกรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งคณะกรรมการระดับอําเภอ  คณะกรรมการระดับจังหวัดและ
คณะกรรมการระดับชาติ ที่แตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งสงผลใหยุติการไลที่ในพื้นที่อันดามัน เกิดพื้นที่นํารอง
การแกปญหาที่ดินในรูปแบบ สิทธิรวมของชุมชน หรือ โฉนดชุมชน จํานวน 20 ชุมชน  เกิดมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องการปกปองพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษของชาวเล  และเกิดการยกรางแกไขพรบ.สัญชาติวาดวยการคืน
สัญชาติไทยใหคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งอยูในสภาลําดับที่ 52   รวมกันปกปองทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น  โดยการจัดตั้ง “ กองทุนปกปองที่ดิน ทรัพยากรและสิทธิชุมชน “  ที่สมาชิกรวมกันสมทบทุกเดือน  
สามารถกําหนดแผนความตองการของตนเองได  เขารวมการพัฒนาเรื่องอื่นๆ ของสังคมได     รวมทั้งการจัดทํา
แผนปองกันภัยพิบัติ  โดยมีทีมงานเครือขายและมีอุปกรณในการรับมือภัยพิบัติ ที่มีการฝกซอมเปนประจํา  ทํา
หนาที่เฝาระวังภัยและทํากิจกรรมทุกดานในชุมชนอยางตอเนื่อง  สามารถไปหนุนชวยชุมชนอ่ืนๆ ไดทันทีเมื่อเกิด
เหตุ ดังเชน กรณีเกิดเหตุประสบภัยน้ําทวม ทีมเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติเครือขายผูประสบภัยสึนามิฯ 
เดินทางไปชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมในจังหวัดนครราชสีมา อยุธยา  สงขลา และ สุราษฎรธานี   รูปธรรมและ
กระบวนการที่ผานมาจึงเปนบทพิสูจนของการ “ พลิกวิกฤตเปนโอกาส “ สรางการเรียนรูทามกลางการทํา
หลังประสบภัยพิบัติ   ซึ่งเมื่อเทียบชุมชนผูประสบภัยสึนามิ อีกสวนหนึ่งที่ยังไมมีโอกาสไดผานกระบวนการ
ดังกลาว ก็ยังไมมีความพรอม   

จากขอเสนอการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อความเปนธรรมและยั่งยืน พบวาประเทศไทยมี
ทรัพยากรน้ําสมบูรณ แตประสบปญหาดานอุทกภัยและภัยแลงเปนประจําทุกป ในบางพื้นที่ประสบปญหาน้ํา
ทวมและน้ําแลงในปเดียวกัน  ในหลายพื้นที่เกิดความขัดแยงโดยเฉพาะการสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา การขุดลอกลํา
น้ําและการดูดทรายที่กระทบวิถีชีวิต ฯลฯ อันเนื่องมาจากปญหาการจัดการทั้ง ดานนโยบาย โครงสรางองคกร 
และ กฎหมาย โดยภาพรวมเปนกระบวนการแกปญหาแบบแยกสวนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดการมีสวน
รวมของประชาชน ขาดการเชื่อมโยงระหวางความรูใหมกับภูมิปญญาชาวบานในแตภูมินิเวศนวัฒนธรรม   
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะตองมีการเรียนรูในทุกระดับ   อยางไรก็ตาม จากการเกิดภาวะน้ําทวม
รุนแรงทั่วประเทศ ในครั้งนี้ทําใหทุกภาคสวน ต่ืนตัวและตระหนักวาเปนปญหาที่ตองรวมกันแกไข   

ดังนั้น การเปลี่ยนภัยพิบัติ เปน “ กระบวนการพัฒนา ” ที่เนนการมีสวนรวมของ คน ชุมชน เครือขาย
และภาคีความรวมมือ ควรเปนยุทธศาสตรสําคัญของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหการฟนฟูทุกดาน
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีพัฒนาการตอเนื่อง  ไปสูการมีแผนรับมือภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางยั่งยืน  ซึ่งการฟนฟูภัยพิบัติโดยชุมชนควรเรงดําเนินการไปควบคูไปกับการ
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บรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน จึงเกิด โครงการฟนฟูวิถีชีวิตและเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติโดย
ชุมชนเปนแกนหลัก ข้ึน  
 
วัตถุประสงคเพื่อ   

1. สรางพืน้ที่นาํรองกระบวนการฟนฟวูิถีชวีิตหลังประสบภยัน้ําทวมโดยชมุชนและเครือขายเปนแกนหลัก 
2. สรางความรวมมือระหวางภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน สถาบนัวิชาการ ส่ือมวลชน  

ฯลฯ  ผานกระบวนการฟนฟวูิถีชีวิตชมุชน 
3. สนับสนุนใหเครือขายชุมชนมีแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ แผนการพัฒนาชุมชน และขยายผล

สูประเด็นอื่น ๆและ พื้นที่อ่ืนๆ 
4. ผลัดดันนโยบายการมีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติ และ การจัดทรัพยากร โดยการมีกลไกรวมของทุก

ภาคสวน  ผานการสื่อสารสาธารณะและสังคม 
 

กลุมเปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน  5  เครือขายพืน้ที่   (  ระดับตําบล / ภูมนิิเวศนเดียวกัน  ) 
 

จังหวัด 
  

สาระสําคัญของเครือขายพื้นที่เปาหมาย 
 

1.นครราชสีมา   
ต. กระเบื้องใหญ    
อําเภอพิมาย 
(11 หมูบาน ) 
 
 

         ตําบลกระเบื้องใหญ  เปนหนึง่ใน 12 ตําบล  ของอําเภอพิมาย ที่ไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติน้าํทวมใหญและเครือขายผูประสบภัยสึนาม ิ  ฯ ไดนําอาหาร ( ต้ังโรงครวั ) และเรือกูภัยเขา
ไปชวยเหลือ    
         หลังจากน้ําลดไดมีการไปรวมประชุมสรุปบทเรียนเกีย่วกับปญหาน้ําทวมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทาํแผนรับมือภัยพิบัติและการฟนฟูวิถชีีวิตฯกับเครือขายผูประสบภัยสึนาม ิฯ    
         หลังจากนัน้  ไดมีการทําโครงการฟนฟูอาชพีละรายได โดยการสนบัสนนุจาก อบต. อาทิ
เชน การปลูกผัก ทาํปลารา  ทํานา เลี้ยงปลา  รวมทั้งไดต้ังทีมรับมือภัยพิบัติที่มีสมาชิกมาจากทุก
หมูบาน มกีารหารือกันเบื้องตนที่จะทาํการสาํรวจและแกไขพื้นทีซ่ึ่งจะทําใหน้าํระบายไดดีข้ึนซึ่ง
ตองประสานแผนกนัในระดบัอําเภอและระดับจังหวัด  
        จึงควรสนับสนุนทั้งการเสริมความเขมแข็งชมุชน ทองถิน่ ความรูความเขาใจเรื่อง
ภัยพิบัติและฝกแผนปฏิบัติจริง เพื่อเปนตัวอยางใหตําบลใกลเคียงไดเรียนรูและเปนการ
ชวยสรางรูปธรรมหนึ่งในโคราชโมเดล  

2.ปทุมธาน ี *
อําเภอเมือง  
อําเภอสามโคก 
  (10 หมูบาน ) 
 

          เครือขายสิ่งแวดลอมเมืองปทุมธาน ี  เปนพืน้ที่ไดรับผลกระทบน้ําทวมและอยูในแนวการทาํ
ผนังกั้นไมใหน้าํเขากรงุเทพ ฯ  (  การเชื่อมโยงตามระบบภูมินิเวศน สายคลอง ) 
         เครือขาย ฯ มีสมาชิกจํานวน 45 ชมุชน เร่ิมการเชื่อมโยงกันเรื่องการจัดการน้ําเสยีและขยะ
ในคลองตางๆ 4  สายคลองใหญ ประกอบดวย  คลองเมืองปทุม  คลองสามโคก   คลองเปรม
ประชากร  และ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ (  มี10 คลองยอย )   
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          การทําระบบบําบัดน้าํเสียราคาถูกทุกครัวเรือน ในชุมชนคลองบางปรอก     ทาํใหไดรับ
รางวัลจากกองทนุสิ่งแวดลอมโลก รวมทั้งเทศบาลเมืองปทุมธาน ีไดบรรจุเร่ืองการบําบัดน้ําเสียทุก
ครัวเรือนเขาเปนเทศบัญญติั   ( กําลงัอยูระหวางการขยายผลสูชมุชนตางๆ ) 
          เมื่อเกดิเหตุน้ําทวมแกนนําเครือขาย ฯ ไดมีการสาํรวจปญหาผลกระทบ ความตองการและ
ประสานความชวยเหลือกับหนวยงานที่เกีย่วของไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ  รวมทั้งมกีารระดม
กําลังกันเพื่อทาํกระสอบทรายกั้นน้ํา  การจัดเวรยามเฝาระวังระดับน้ํา  การตั้งโรงครัวทําอาหาร  
แบงทีมกันออกไปแจกจายใหสมาชกิทีเ่ดือดรอนอยางทัว่ถึง มีความชวยเหลือจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน  เชน   สาธารณะสุข   เทศบาล    ธนาคารกรุงไทย  ปูนซิเมนตไทย  มูลนิธิชมุนไท  
สสส. พอช. ฯลฯ   และมีการประชุมสรุปบทเรยีนรวมกัน พบวาการชวยกันเองทาํให
ความสมัพันธระหวางชมุชนดีขึ้น และควรขยายไปหลายๆ สายคลองในเขตปทุมธานี  
ที่นาสนใจ คือ มีแผนจะดีดบานใหมีใตถุนสูงขึน้ ( ในหลังทีท่ําได ) และจัดหาเรือ  เพื่อ
ปรับตัวปรับใจอยูกับน้าํทวมขังใหได   ( ตามภูมปิญญาและวถิีของคนไทยเชื้อสายมอญ
ในพื้นที่นัน้ )    
         รวมทัง้การประสานหรือรณรงคทําความเขาใจกับคนกรงุเทพ ฯ ในพื้นที่ติดกันแต
น้ําไมทวมใหออกมาชวยชมุชนที่ตองเสยีสละจมน้าํ เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทีม่ี
แนวโนมวาจะเกิดขึ้น ในระยะตอไป  

3.อุบลราชธานี
อําเภอเมือง และ   
อําเภอวารนิชาํ
ราบ 
  ( 8 หมูบาน ) 

        จังหวัดอุบลราชธานี  เปนพื้นที่รวมของแมน้ําสายตางๆ จากโคราช บุรีรัมย  ยโสธร  
ศรีษะเกษ  สุรินทร (อางเก็บน้ํา  ฝาย เหมือง  จึงอยูเหนือจังหวัดอุบล ฯ ทั้งหมด  รวมทั้งระบบ
เหมืองฝาย จัดเก็บน้ําจนเต็ม เพื่อการเกษตร) อุบล ฯ จึงเปนจุดรับน้ําหลังสุด และอาจจะมี
ผลกระทบรุนแรงได 
       เครือขายชุมชนแออัด ในอุบลราชธานี มีจํานวน  22 ชุมชน แตมีพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากปละ
ประมาณ 3 เดือน อยู 8 ชุมชน   ซึ่งตองขนยายสิ่งของขึ้นมาทําเพิงบนถนน   ทําใหเกิดความ
เสียหาย เชน  โองน้ําแตก  บานประตู / หนาตาง  ฝาบาน   ฯลฯ  เปนชวงที่ชาวบานคนจนตองมี
ภาระหนี้สิน ( นอกระบบ ) จากน้ําทวม   โดยไมมีหนวยงานใดเขามาชวยเหลือแบบยั่งยืน ( ยกเวน
เอาของมาแจก บรรเทาทุกขเปนครั้งๆ)  ทั้งที่เปนภัยพิบัติมาจากปญหาเชิงโครงสราง  ทั้งการไม
ควบคุมการถมที่ดินในการพัฒนาเมือง และการสรางเขื่อนปากมูล   
      นักพัฒนาประมาณการวาแตละครอบครัวตองเสียคาใชจายในการรื้ออุปกรณบานบางสวน
เชน ประตู หนาตาง   ขนยายสิ่งและกลับไปสรางใหมหลังน้ําลดไมตํ่ากวาครอบครัวละ  
30,000 บาท  ซึ่งในพื้นที่ดังกลาวมีผูเดือนไมตํ่ากวา 1.500 ครัวเรือน 
      แตในปที่ผานมา ภาวะน้ําทวมเพิ่มเปน 6 เดือน   ทําใหเกิดปญหากับคนจนมากยิ่งอีก  
1 เทาตัว   ชุมชนมีความพยายามปรับตนเองตามที่ทําได  เชน  การสรางแพไมไผเพื่อเก็บของ  
( ชวงหลังไมมีทุนเพราะผุพัง)  การเอาตาขายมากางรอบบานปองกันงูและดักปลาไปในตัว  หรือ 
การเฝาระวังฟงขาวระดับน้ําในเขื่อนปากมูลและคาดการณภาวะน้ําทวม      
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      จึงควรสนับสนุนเพื่อรวมกันหาแนวทางปองกันหรือแกปญหาใหดีขึ้น โดยใชความ
รวมมือหลายฝาย ทั้งชุมชน ทองถิ่น  นักวิชาการ ฯลฯอันจะเปนตนแบบของการมีสวน
รวมจัดการน้ําทวมของชุมชนในภาคอีสาน  ซ่ึงจะขยายผลไปสูจังหวัดใกลเคียงได     
      รวมทั้งตองมีการประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นในจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อหา
แนวทางในการจัดการระบบน้ําแบบมีสวนรวม    ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปไดสนับสนุน
งบประมาณในการศึกษาวิจัย  ระบบการจัดการน้ําในภาคอีสาน และไดมีการประสานกัน
ในระยะตอไป   

4.กรุงเทพฯเขต
บางขุนเทยีน 
เชื่อมอาวตวักอ 
  (10 หมูบาน ) 

      เครือขายรักษทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดลอม   ( เปนสมาชิก เครือขายรักษอาวไทยตอน หรือ 
อาวตัวกอ  มีสมาชิก 7 จังหวัด  คือ  บางขุนเทียน ( กทม.)  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  
สมุทรปราการ   ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี     
      มีปญหาทั้งการกัดเซาะชายฝง และน้ําทวม ซึ่งเปนปญหาภัยพิบัติเงียบที่ชาวบานไดรับ
ผลกระทบอยางตอเนื่อง   แตไมมีการชดเชยเยียวยา ชาวบานตองหาทางปองกันตนเองโดยลงทุน
ทําผนังกั้นคลื่นแตละรายไมตํ่ากวา 150,000 บาทตอป    ชุมชนตองเสียที่ดินถูกกัดเซาะไปแลว
มากกวา  3,500 ไร   
      เครือขาย ฯ ไมเห็นดวยกับการแกปญหากัดเซาะชายฝงโดยใชไสกรอกทรายเพราะสงผล
กระทบกับส่ิงแวดลอม  สัตวน้ํา  และทํานํารองศึกษาวิจัยการแกปญหารูปแบบภูมิปญญา
ชาวบาน  จัดทําเขื่อนไมไผสลายพลังคลื่นระยะทาง 1 กิโลเมตร    โดยการสนับสนุนของ  
มูลนิธิชุมนไท   พอช. และนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จนผูวาราชการกรุงเทพ ฯ 
ยกเลิกโครงการไสกรอกทรายและ ตอมากรมทรัพยากรชายฝงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม    ใน
พื้นที่ซึ่งเกิดดินงอกและน้ําทวมถึง   เครือขาย ฯ เสนอใหเปนสิทธิรวมของชุมชน    เสนอรัฐหา
มาตราการในการจัดการที่ดินชายฝงที่ทิ้งรกรางขาดการปองกัน  ชาวบานเชื่อวาการสํารวจน้ํามัน
ในอาวไทยก็สงผลตอสัตวน้ําโดยเฉพาะปลาโลมาจึงมีการคัดคาน เครือขายรวมกับภาคี ความ
รวมมือ เสนอ พรบ.การจัดการชายฝง ฯ  ทั้งเสนอตอรัฐบาลและเวทีปฏิรูปประเทศ   รวมทั้ง
เครือขาย ฯ ยังไมมีแผนรับมือปองกันภัย  ทั้งที่มีขาวภัยสึนามิและคลื่นยกตัวสูงในอาว
ไทย เปนระยะ 

5.สงขลา   
 ต.ทาหนิ   
คาบสมุทรสทงิ
พระ 
  ( 9 หมูบาน ) 

      ตําบลทาหิน  คาบสมุทรสทงิพระ  เปนพืน้ทีใ่นลุมน้าํทะเลสาบสงขลา  ที่ครอบคลุม  
จังหวัดสงขลา  พทัลุง นครศรีธรรมราช  ในระยะที่ผานมามีปญหาภัยพิบัติหลายรูปแบบ  ทั้ง  
พายหุมนุ  น้าํทวม  น้ําทะเลหนนุสูง  ฯลฯ 
     ลุมน้าํทะเลสาบสงขลา มีเครือขายองคกรชุมชนรอบ ๆ ทะเลสาบประกอบดวย  7 โซน คือ  
โซคาบสมทุร  โซนเมือง(หาดใหญ )   โซนทะเลนอย  โซนพรุควนเครง  โซนปาตนน้ํา ( เทือกเขา ) 
โซนทะเลสาบฝงตะวนัตก  โซนทะเสสาปตอนลาง    มีคณะกรรมการบริหารจัดการลุมน้าํ
ระดับชาติที่มทีั้ง ภาครัฐภาคเอกชน นักวชิาการ ชุมชนและทองถิน่เขารวม    
      ที่ผานมามีกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิน่และการฟนฟูวถิีชีวติเปนหลกั   แตยังไมมีแผน
รับมือปองกันภัยพิบัติอยางเปนระบบ    



 7

     หลังเกิดเหตุ  แกนนาํตําบลทาหนิ  เปนหลกัในการประสานงานกับหนวยงานตางๆทัง้ภาครัฐ
และเอกชน  สนับสนุนการสรางบานและแกปญหาอืน่ๆในพืน้ที่ลุมน้าํทะเลสาบหลายตาํบล  
รวมทัง้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกับเครือขายผูประสบภัยสึนาม ิ ฯ และ พอช.สนับสนนุ
งบประมาณการฟนฟหูลังภยัพิบัติ   จึงควรสนับสนนุและยกระดบักระบวนการที่ดําเนินการ
มาแลว เพือ่สรางพืน้ทีต่นแบบ ในการขยายผล และเปนพืน้ที่เรียนรูของตําบลอ่ืนๆใน
พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบ  รวมทั้งการประสานกับกระบวนการแกปญหาการจดัการภยัพิบัติ
โดยภาพรวมของจังหวัดสงขลา  
 

 หมายเหตุ 1 :  ลพบุรี 2 หมูบาน  เปนพื้นที่รองรับน้าํและทวมขังนาน  นกัวิจยัในพืน้ทีท่าํการ
บันทกึสภาพปญหาและความพยายามในการจัดการระหวางน้ําทวม แตลาสุดมีหนวยงาน /
องคกร ลงไปดําเนนิการในพื้นที่หลายองคกรแลว  จงึจะเปนพื้นที่ประสานใหเกิดการเรียนรู  
 
หมายเหตุ 2 : ภัยพิบัติเกดิขึ้นทั่วทุกภาคในประเทศไทย  จึงมีงบสนับสนนุการจัดการภัยพิบัติ
ฉุกเฉินในพืน้ที่อ่ืน  ในระหวางดําเนนิโครงการ ฯ   
 

 
กลวิธีและกิจกรรม 

• ใช “ กิจกรรมและกระบวนการฟนฟู ”  สราง “ การมีสวนรวม “  ทุกระดับ  
• สราง “ กลไก “ ความรวมมอื ในระดับตางๆ ตามความพรอม 
• มีนักจัดระบบชุมชน  และทีป่รึกษาดานตางๆของชุมชน 
• มีทีมติดตามประมวลผลและจัดทําสื่อเผยแพรเปนระยะ  
• สนับสนนุกองทุนฟนฟูวถิีชีวติชุมชน ในรูปแบบที่ชุมชนตองการ 
•  จัดทําแผนรวมกัน ทัง้แผนฟนฟูชุมชน และแผนปองกนัภัยพิบัต 
• พัฒนาศักภาพแกนนํา ทั้งระดับชุมชน และเครือขาย 
• เชื่อมโยงกับภาคีความรวมมอืหลายฝาย เพื่อจัดการทรัพยากรรวมกนั 
• ยกระดับ และ ขยายผลสูสังคมสาธารณะและนโยบาย 

 
รายละเอียดกิจกรรมพอสังเขป 
1. สนับสนุนการมีสวนรวมฟนฟูอาชีพ รายได อาทิเชน การเกษตร ทั้ง ปลูกผัก การทํานา  ทําสวน  เลี้ยงสัตว   
2. สนับสนุนจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพึ่งตนเองในรูปแบบและขนาดที่สอดคลองกับศักยภาพของชุมชน 
3. สนับสนุนการพัฒนากลุมตางๆ ในหมูบาน เพื่อใหความรวมมือ เขมแข็งขึ้น อาทิเชน เด็ก เยาวชน  ผูหญิง  
4. สนับสนุนการซอมสรางบาน และเครือมือประกอบอาชีพอื่นๆ  โดยการรวมมือกันระดมทุนจากหนวยงาน  

องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  
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5. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  การดูงาน การประชุม สัมมนา  เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ของชุมชนและเครือขาย 

6.  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแกนนําเครือขายชุมชน  ในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม เวที
แลกเปลี่ยน 

7. สนับสนุนการจัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและการฝกซอมตามแผน 
8.  สนับสนุนการจัดทําสื่อเผยแพรเพื่อใหเกิดการแกปญหาและพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการ 
9. สนับสนุน ใหชุมชนและเครือขาย มีที่ปรึกษา ที่มีความรูความเขาใจในหลายๆดานเชน  นักจัดระบบชุมชน  

นักวิชาการ  สถาปนิก ฯลฯ 
10. สนับสนุนการฟนฟูประเพณี วัฒนธรรม  พิธีกรรม  ฟนฟูภูมิปญญาของทองถิ่น 
11. สนับสนุนใหเกิดกลไกรวมระหวางชุมชน เครือขาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ ในระดับที่เหมาะสมสอดคลอง  

เชน ระดับตําบล ระดับอําเภอ จังหวัด  
12. สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่อ่ืนๆในระหวางดําเนินการ โดยหนุนให

เครือขายเปาหมายในโครงการและเครือขายชุมชนอ่ืนๆที่พรอม ไปหนุนชวยชุมชนประสบภัยฉุกเฉิน 
13. สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนระหวางจังหวัดในกลุมเปาหมาย และจังหวัดอื่นๆที่สนใจ 
14. สนับสนุนการติดตามถอดบทเรียนเปนระยะอยางตอเนื่องทั้งชวงประสบภัย และชวงเขารวมกระบวนกการ

ฟนฟูวิถีชีวิต 
15. สนับสนุนการรณรงค  เพื่อผลักดันใหการมีสวนรวมปองกันภัยพิบัต และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เปน 

นโยบายสาธารณะ  
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การเชื่อมโยงเครือขาย
นํารอง 

กิจกรรมและกระบวนการฟนฟูวิถีชีวิต เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็ง /สรางการมีสวน
รวม /พัฒนาศักยภาพแกนนํา  /เกิดแผน

สื่อเผยแพร  รณรงคสาธารณะ  
ติดตามประเมินผล  ขยายผล 

 

“ ตนแบบ ” จัดการภยัพบัิติ/การ
จัดการน้าํ / ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

“ การจัดการภัยพิบัติ “ ทีม่ีสวนรวมแบบ
บูรณาการและครบวงจร 

เครือขาย
พ้ืนที ่

เครือขาย
พ้ืนที ่ เครือขาย

พ้ืนที ่

เครือขาย
พ้ืนที ่

ชุมชน 

ชุมชน 
ชุมชน ชุมชน 

ภาคีความรวมมือทั้งรัฐ / เอกชน /
วิชาการ  ฯลฯ  ในระดับตางๆ 

ปฏิรูปการจัดการทรัพยากร 
เพื่อความธรรมและยั่งยืน
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รายละเอียดงบประมาณ 
 
การผลกัดันเชิงนโยบาย 
     1.  การประสานกับหนวยงานที่เกีย่วของในระดับนโยบาย  เชน กรมปองกันและบรรเทาสาธาณะภัย ฯลฯ 
     2.  การประสานกับแผน / ทิศทางการแกปญหาในระดับจังหวัด  เชน  สงขลา  และนครราชสีมา  
     3. การประสานรวมมือกบังานศึกษาวจิัยการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศและการปรบัตัวของชุมชน ในพืน้ที ่   

อาวตัวกอ  ( ความรวมมือ  เอไอที มูลนธิิชมุชนไท และ อีก5เมืองในเวยีตนาม /อินโดนีเซีย )   และพื้นที่
จังหวัดสงขลา  ( งานศึกษาวิจัยของสถาบนัสิ่งแวดลอมไทย  ) 

     4. การยกระดับเร่ืองภัยพบัิติเปนวาระหลักในเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศ ป 2555 
     6. การผลักดันตั้งองคกรสนับสนนุการเสริมความเขมแข็งการจัดการภัยพิบัติของชุมชน ทองถิน่ และมีกองทนุ

สนับสนนุจริงจัง รวมทัก้ารบรรจุหลักสูตรการศึกษา 
    7. การผลักดันใหมกีารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติกับนานาชาติ   
 
การติดตามประเมินผล 

1. ประเมินผลแบบมีสวนรวมของเครือขาย ฯ โดย การระดมความคิดเหน็และประเมนิจุดออนจุดแข็ง
รวมกันและภาพรวมของการถอดบทเรียน ตามแผนงานของโครงการ 

2. ประเมินจากผลรูปธรรมกิจกรรมการดําเนนิงาน และผลการเกิดกลไกในระดับตางๆ  ผลการผลักดนัการ
แกปญหาเชงินโยบาย 

3. การลงพื้นที่เพือ่ติดตามผลการดําเนนิงาน  (กรณี สสส.มผูีประเมินภายนอก ) 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. เกิดรูปธรรมการฟนฟูวถิีชีวติชุมชนหลังประสบภัยน้ําทวมโดยชุมชนและเครือขายเปนแกนหลัก 
2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และความรวมมือ ระหวางองคกร  อาทิเชน  ชุมชน  เครือขาย 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  นักวิชาการ  ส่ือมวลชน ฯลฯ 
3. เกิดรูปธรรมการพัฒนาแนวราบ  ที่มีสวนรวมจากทกุภาคสวน แทนการพัฒนาแนวดิ่ง  
4. เกิดกระบวนการเรียนรูทามกลางการทําของกลุมคนและสามารถพัฒนาไปสูเร่ืองอืน่ได 
5. เกิดแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ สามารถพึง่ตนเองไดและไปชวยชุมชนอืน่ๆได 
6. เกิดกลไก หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทาํงาน  ในการจัดการภัยพิบัติรวมกันในชมุชน ทองถิ่น 
7. เกิดแผนการฟนฟวูิถีชวีิตวัฒนธรรมชุมชน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
8. เกิดกระบวนการคิดคนและนํารองกองทุนการฟนฟูตนเองหลงัภัยพิบัติ 
9. เกิดการรวบรวมขอมูล / รูปธรรมปญหาและการพฒันาของชุมชน  อยางเปนระบบ 
10. เกิดความตระหนกัในการเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
11. เกิดบทเรียนภาคปฏิบัติระดับชุมชนสําหรบัการประยุกตใชในการรับมอืภัยพิบัติคร้ังตอไป 
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12. เกิดกระบวนการผลัดดันนโยบายการมีสวนรวมในการจดัการภัยพิบัติ และ การจัดทรัพยากร โดยการมี
กลไกรวมของทุกภาคสวน   

13. เกิดกระบวนการสื่อสารปญหาและการพฒันาฟนฟูสูสังคม  สาธารณะและระดับนโยบาย 
14. เกิดแนวทางขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยชุมชนที่ไดรับผลกระทบรวมขับเคลือ่น 

ผูเสนอโครงการ            มลูนิธิชุมชนไท  ( Chumchonthai  Foundation ) 
เลขที่  ๑๑  ซอยบานสีสม  ถนนกรุงเทพกรีฑา  หวยขวาง   เขตบางกะป  กทม.  
๑๐๒๔๐   โทร.๐๒ - ๓๗๙๕๓๘๖-๗  โทรสาร ๐๒ – ๓๗๙๕๓๘๘
www.chumchonthai.or.th 

                                     ประสานงาน     :   นางปรีดา    คงแปน  ผูจัดการมูลนธิิชุมชนไท 
             มือถอื  :  ๐๘๑-๖๑๒๑๒๕๐    Email :  preedakong@hotmail.com 
             และ นายไมตรี    จงไกรจักร  เครือขายผูประสบภัยสึนามิและสิทธิชมุชน 

ที่ปรึกษาโครงการ         ดร. มรว.อคิน รพพีัฒน   นกัวิชาการ 
                              อ.บัณฑร  ออนดํา      นกัวิชาการ 
                                    นายจํานงค จิตรนิรัตน  ที่ปรึกษาเครือขายผูประสบภัยสึนาม ิ
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กรอบการถอดบทเรียนการจัดการชุมชนหลังภัยพิบัต ิ
 
  การถอดบทเรียนประกอบดวย การศึกษากระบวนการจัดการตนเองรวมกับการชวยเหลือของภาค
ประชาสังคม ตั้งแตภาวะฉุกเฉิน จนถึงภาวะฟนฟู ซ่ึงบทเรียนที่ไดเพ่ือใหชุมชนสะทอนสําหรับการรับมือกับภัย
พิบัติในครั้งตอไป นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการจัดการตัวเอง  การสรางกรอบงานที่หนวยงานตองรับผิดชอบ
อยางชัดเจนในสถานการณภัยพิบัติ  และสรางแนวคิดเชิงนโยบาย 
  ศึกษาแตละชุมชนที่มีบริบทแตกตางกัน  เรียนรู best practice คนหาความแตกตางและแสวงหาจุด
รวมในการดํารงชีวิตและการจัดการ  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียนภาคปฏิบัติระดับชุมชนเพ่ือประยุกตใน
การรับมือภัยพิบัติครั้งตอไป    

จุดประสงค 
1. สะทอนบทเรยีนจากภัยที่ผานมาเพื่อสรางความตระหนักในการเตรยีมพรอมรับมือกับภัยพิบัตจิาก

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. สะทอนปญหาที่พบในการจดัการชุมชนหลังภัยพิบัติ ทัง้การชวยเหลอืและการฟนฟู เพ่ือปรับปรุง

การสนับสนุนจากภายนอกที่สอดคลองตอความตองการของชุมชนและการจัดการตนเองของชมุชน
ตอไป 

         วิธีการดําเนินงาน      เปนการถอดบทเรียนไปพรอมๆกับการทํางานฟนฟู โดยเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณรายบุคคลและการโฟกัสกรุปในเวทีชุมชน เพ่ือศึกษาถึงการจัดการตนเองของชุมชน
ในระยะฉุกเฉิน คือ ชวงวิกฤตชีวิตใน 1-3 วันหลังจากประสบภัย และ ชวงวิกฤตปากทองใน 3-7 วันหลังประสบ
ภัย ไปจนถึงชวงฟนฟูวิถีชีวิตในการฟนฟูที่พักอาศัยและการทํามาหากิน ซ่ึงรายละเอียดในการถอดบทเรียนนั้น
จะประกอบดวย 

1) .  การศึกษาบริบททางสังคมที่มีตอการจัดการ  
ศึกษาระบบการจัดการของภาครัฐที่ผสานกับระบบการจัดการตัวเอง (self-organize) ของชุมชน

และการสนับสนุนความชวยเหลือจากอาสาสมัคร/องคกรพัฒนาเอกชน โดยศึกษาทั้งปญหาพรอมทั้งแนวทางใน
การแกไขในการดําเนินงานระหวางการดําเนินงานในแตละชวงที่พบความขัดแยงทั้งภายในชุมชนและระหวาง
ชุมชนซึ่งกอตัวหรือคลี่คลายในภาวะภัยพิบัติ เชน  

- ภูมิศาสตร ภูมิอากาศ  
- การเมืองการปกครองในพื้นที่  
- หนาที่ที่ชัดเจนของผูใหญบานที่ควรจะเพิ่มเติมเขาไปในการจัดการภาวะวิกฤต  
- บทบาทของทีมแกนนําชุมชนในการตั้งเตนทจัดการของบริจาคซึ่งมีภาครัฐหรืออาสาสมัครจาก

ภายนอกชุมชนมาบริจาคของ  
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- บทบาทของกลุมผูหญิงในการมีสวนรวมตอการรับมือกับวิกฤติในระยะตางๆ เชน การ
ชวยกันสํารวจกลุมเปราะบางในชุมชนในระยะวิกฤตชีวิต และการตั้งโรงครัวชุมชนโดยการ
จัดการกันเองของกลุมแมบานในชวงวิกฤติปากทอง 

    2)  .  การจัดการของบริจาค  
การจัดการของบริจาคเปนดาบสองคมของการจัดการชุมชนหลังภัยพิบัติ หากจัดการไดดี สิ่งดีๆ

เหลานี้จะเปนพลังที่ผลักใหคนในชุมชนรวมแรงกันดําเนินงานขั้นตอไป แตหากเกดิปญหาก็สามารถ
ทําใหความรวมมือกันระยะตอไปไมเกิดขึน้อีกเชนกัน เน้ือหาของบทเรียนในการจัดการของ
บริจาคน้ันประกอบดวย 

- การตั้งกองกลาง : กระบวนการเต็นทรับของจัดการแบงของ 
- การระดมทรัพยากร : ทั้งในระยะวิกฤตชีวติ วิกฤตปากทอง การฟนฟู เชน การระดม

ทรัพยากรในพื้นที่เพ่ือลดตนทุนในการขนสงและชวยโยงความสัมพันธในทองถิ่นให
ชวยเหลือกันเอง,การจัดของที่ควรใสในถงุยังชีพตามความเหมาะสมกับความตองการของ
ผูประสบภัย 

- Logistic : กระบวนการกระจายของใหทั่วเทาเทียม, ขอควรปฏบิัตใินการเขามาของผูบริจาค
ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตและการสัญจรในชุมชน 

3) . การจัดการอาสาสมัคร 
ระหวางที่ประสบภัยฯ  อาสาสมัครในชุมชนเกิดขึ้นเอง  และมีการแบงบทบาทกันเองโดยอัตมัติ  

ซ่ึงมักจะเปนไปตามประสบการณที่ผานมา  เชน 
- พอบานหรือแมบานที่ผาน อปพร. จัดการเรื่องการเดินทาง มาชวยในการโบกรถ จัดการที่

จอดรถหนีนํ้า จัดการเรื่องขับเรือขนสงคนปวย คนสัญจร ประสานเครอืขายวิทยเุพ่ือขอ
ความชวยเหลอื 

- แมบานที่เปน อสม.ที่ผานเรื่องสาธารณสุขพ้ืนฐานมาชวยในการสํารวจกลุมเปราะบางใน
ชุมชนทั้งคนแก เด็กออน และ คนพิการ 

- กลุมแมบาน ที่ชวยในเต็นทของบริจาคและจัดตั้งโรงครัว 
- อ่ืนๆ 

4). การจัดการหลังนํ้าลด   
ไปสูการเตรียมพรอมปองกันภัยพรอมๆกับการฟนฟูชมุชน เชน การฟนฟูอาชีพ การฟนฟู

บาน การฟนฟูพ้ืนที่สาธารณประโยชน รวมไปถึงการปองกันภัยในอนาคต เชน การทําพนังกั้นน้ํา 
การทําเขื่อน การจัดสรรพื้นที่แกมลิง หรือการลดผลกระทบพื้นทีท่ี่อยูในทางน้าํในมีความปลอดภัย
มากขึ้น 

      5).อ่ืนๆ เชน ภัยพิบัตเิชิงนโยบายจากการผันนํ้าไปทวมที่อ่ืนทีแ่ตละชุมชนจะสะทอน การแกปญหาเชิง
นโยบายที่ภาครัฐควรจะปรบัปรุง หรือปญหาในประเดน็อ่ืนๆ ตามแตชาวบานจะเสนอ 
 


