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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร



 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการสัมมนา 
พลังชุมชนท้องถ่ิน จัดการภัยพบิัติอย่างยั่งยืน 
 

 
คณะบรรณาธกิาร 

พรรณทิพย์  เพชรมาก / อัมพร  แก้วหนู / อุดมศรี ศิรลิักษณาพร / จันทนา เบญจทรพัย์ 
 
ผู้เขยีน/แหล่งข้อมูล 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. 
อัมพร แก้วหนู / พรรณทิพย์ เพชรมาก / อรอนงค์ พลอยวิเลิศ / วรนาฏ เวนุอาทร /  
เรวดี อุลิศ / เปรมปรีด์ นาราช / วรรณอนงค์ อินทร์สนอง / อิงพร มีวรรณะ /  
กิจติชัย ไชยวุฒิ / จันทนา เบญจทรัพย์ / อุดมศรี ศิริลักษณาพร / ยุทธพงษ์ เข่ือนเมือง /  
จักรพันธ์ ยาคู / ปรียานุช คําสนอง / สามารถ สุขบรรจง / ปัทมราช โพธิ /  
ธาราศานต์ ทองฟัก / เมธาวี บุญพิทักษ์ / สุริยะบุศร์ สดแสงจันทร ์/ เสกสรร ป้อมโพธ์ิ /  
จํารัส อมรดลใจ / เทียนชัย เช้ือสุวรรณ / ปริญญา สุวรรณโณ / สุภาภรณ์ ดํารงพันธ์ /  
พิรุญ กองแปง / ยงจิรายุ อุปเสน  
 
ผู้นําชุมชน สถาบันการศึกษา และเพ่ือนนักพัฒนา   
สุวัฒน์ กิขุนทด / ม้วน เขียวอุบล / อร่ามศรี จันทรส์ุขศร ี/ สุรัตน์ จําเนียรธรรม /  
สุเมธ นพคุณ / ไฟซ้อล บุญรอด / บุญชอบ สมัครวงศ์ / ประชาญ มีส ี/  
พิชาญ ทิพย์วงศ์ / นวลฉวี บุญจันทร ์/ สาคร สงมา / รัชนี ประดับ / อารีย์  เพชรแท้ /  
เครือข่ายสงขลาพอเพียง / สุภาพร ปราบราย / ไพฑูรย์ เกลี้ยงกลม /  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ จํานวน ๕๐๐ เล่ม 
 
 

พิมพ์ที่ บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จํากัด 



 

คํานํา 

 

 การจัดการภัยพิบัติทั่วโลกมีแนวคิดและแนวปฏิบัติคล้ายกันคือ เป็นการจัดการโดยหน่วยงานภายนอก 
ผู้ประสบภัยคือคนที่รอคอยความช่วยเหลือ และมักเป็นการจัดการที่รวมศูนย์อยู่ทีห่น่วยงาน การจัดการใน
รูปแบบที่ว่าน้ันทําให้ชุมชนอ่อนแอ ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนและไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถรับมือ
กับภัยพิบัติที่มีความถี่มากข้ึนและรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ได้ 

 นับต้ังแต่ปีเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในปลายปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ขบวนองค์กรชุมชนได้เร่ิมเข้ามามีบทบาท
สําคัญในการจดัการภัยพิบัติต่างๆ ในระดับชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการจัดการช่วยเหลือเฉพาะหน้า เช่น การ
จัดหา อาหาร ที่พัก เสื้อผ้า นํ้าด่ืม ฯลฯ ไปจนถึงการการฟ้ืนฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ เช่น การฟ้ืนระบบเกษตร 
จัดการแก้ปัญหาที่ดินและความไม่มีมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย การฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า การย้าย
ชุมชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยง เป็นต้น 

 หลังสึนามิ มีภัยพิบัติขนาดใหญ่หลายคร้ัง เช่น นํ้าท่วมปี ๒๕๔๙ ดินโคลนถลม่ภาคเหนือปี ๒๕๔๙  
มาจนถึงนํ้าท่วมใหญ่ภาคอีสานในปี ๒๕๕๓ และมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีตําบลท่ีประสบภัยไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ ตําบล ที่ประสบภัยหนักไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตําบล/เมือง 

 ในตําบลเหล่าน้ันมีทุนของชุมชนอยู่จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุม่ออมทรัพย์ 
อสม. อพปร. หรือสภาองค์กรชุมชน มีภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกับนํ้ามาต้ังแต่ด้ังเดิมอยู่ทุกหนแห่ง มีองค์กรชุมชน
ประเภทต่างๆ อยู่นับหมื่นองค์กร และเกือบทุกแห่งมีการเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายกว้างขวาง 

 ทุนของชุมชนในรูปของเงินกองทุน ความรู้และองค์กรชุมชนเหล่าน้ีเอง ที่ชุมชนใช้เป็นเคร่ืองมือฟันฝ่า
วิกฤติอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา และจะมีการพัฒนาเคร่ืองมือเหล่าน้ีทุกเคร่ืองมือให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือรับมือกับ
ภัยพิบัติทุกชนิดที่อาจจะมีมาอีกในอนาคตอันใกล ้

 หนังสือเล่มน้ีบอกเล่าประสบการณ์ของขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศในการจัดการภัยพิบัติ ด้วยทุน 
ที่มีอยู่ในชุมชนและการประสานงานกับภาคีต่างๆ บอกว่า ชุมชนจะทําอย่างไรถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก และ
หน่วยงานต่างๆ ควรจะทําอย่างไร เพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤติเหล่าน้ันไปด้วยกัน 

 

เครือข่ายองคก์รชุมชนจัดการภัยพิบัติ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
 



 

สารบัญ 

 

 

คํานํา 
  

“วิธีคิด” ของในหลวงกับการฟ้ืนฟูประเทศอันเน่ืองจาก “มหาพิบัติภัย”    ๑ 
แนวคิดการจัดการภัยพิบัติชุมชน        ๕ 
ขบวนชุมชนจัดการอุทกภัย : ทําไมและอย่างไร?       ๑๓ 

 
ภาคกลาง 

• การบริหารจัดการนํ้าและข้อเสนอของขบวนองค์กร       
๙ จังหวัดภาคกลาง เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัย       ๑๘ 

• สรุปบทเรียนกองทุนภัยพิบัติจังหวัดนครสวรรค์       ๒๑ 
• เสียสละ เก้ือหนุน จุนเจือเพ่ือส่วนรวม 

ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท      ๓๕ 
• “หาดทนงโมเดล” วิธีรับมือกับภัยนํ้าท่วมของคนเมืองอุทัยธานี     ๓๘ 
• คนอยู่คู่นํ้าประสบการณ์จากคนบางกระบือ สิงห์บุรี      ๔๗ 
• ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

“ฟ้ืนฟูคลองวัว ด้วยสองมือ ผูนํ้า ทําทาง”       ๕๗ 
• “นํ้าท่วม ไม่ไร้นํ้าใจ” สภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี 

จับมือท้องถิ่น ท้องที่ ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย       ๖๒ 
• สภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านหลวง จัดการภัยพิบัติร่วมกับชุมชนท้องถิ่น    ๗๒ 
• บรม. บวร. กู้วิกฤตอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พ้ืนที่ตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา      ๗๘ 

 
ภาคตะวันตก 

• นํ้า (ใจ) จัดการคน........คน (บ้านแพ้ว) จัดการนํ้า      ๘๓ 
• จากชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การจัดการภัยพิบัติ : จังหวัดนครปฐม   ๘๗ 
• ปฏิบัติการกู้สวนส้มโอพันธ์ุพ้ืนเมืองนครชัยศรี       ๙๕ 

 

 



 
 
 
 
 
 
ภาคเหนือ 

• ภัยพิบัติในพ้ืนที่ภาคเหนือ กระบวนการขับเคลื่อนเพ่ือการจัดการตนเองของชุมชน  ๙๙ 
• “ท่อปู่พระยาร่วง” ภูมิปัญญาจัดการนํ้าที่ตกทอดมาจากยุคสุโขทัย    ๑๐๘ 
• ขบวนชุมชนจังหวัดน่านกับบทเรียนภัยพิบัติในปี พ.ศ. ๒๕๕๔     ๑๑๔ 
• การฟ้ืนฟูชุมชนของคนจอมทองหลังนาสวนเสียหาย ๑๐๐%     ๑๒๑ 
• ศูนย์ผู้ประสบภัย กองทุนฟ้ืนฟูและแผนที่ทาํมือ  

การจัดการภัยพิบัติของตําบลแมส่ามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ๑๒๖ 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• รูปธรรมจัดการนํ้าเพ่ือแก้ปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม ลุม่นํ้าชี มูล  
โดยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น        ๑๓๒ 

• จากวิกฤตลุ่มนํ้าโขง สู่การบริหารจัดการนํ้า โดยชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  
สภาองค์กรชุมชนตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย    ๑๔๑ 

• ความรู้การจัดการอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ สูแ่นวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาภัยพิบัติอย่างย่ังยืนของตําบลกระเบ้ืองใหญ่       ๑๔๘ 

 
ภาคใต้ 

• ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายองค์กรชุมชน 
และสภาองค์กรชุมชนภาคใต้        ๑๕๔ 

• การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานจังหวัดสงขลา      ๑๕๕ 
• ศูนย์จัดการภัยพิบัติตําบลถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช   ๑๗๐ 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
ภาคกรุงเทพ ปริมณฑล 

• ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยภาคกรุงเทพ ปริมณฑล      ๑๗๔ 
• สรุปภาพรวมการจัดการอุทกภัยภาคกรุงเทพและปริมณฑล     ๑๗๖ 
• “ลาดกระบังโมเดล” สํารวจ ต้ังรับ เฝ้าระวัง ดูแล และฟืน้ฟู  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ๑๘๕ 
• ทุกข์ของชาวบ้าน...กับการจัดการน้ํา...ขาดการมีส่วนร่วม     ๑๘๙ 
• ประสบการณ์...จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเมืองจตุจักร     ๑๙๖ 

 
ภาคตะวันออก 

• สรุปบทเรียนการฟ้ืนฟูการจัดการภัยพิบัติสู่การจัดการตนเอง ภาคตะวันออก   ๒๐๕ 
• แผนทีท่ํามือตําบลท่าเรือ : แปรวิกฤตน้ําท่วมเพื่อแก้ปัญหาทั้งตําบล    ๒๐๘ 
• ภัยพิบัติสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น พ้ืนที่ตําบลบางยาง  

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี         ๒๑๔ 
• การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น ตําบลดอนฉิมพลี  

อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา        ๒๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

๑ 
 

“วิธีคิด” ของในหลวง 
กับการฟื้นฟูประเทศอันเน่ืองจาก “มหาพิบัติภัย” 

 
ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม 

 
 “มหาพบิัติภัย” ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กําลังเคลือ่น 

เข้าสู่ขั้นตอนของการ “ฟื้นฟ”ูและ “พัฒนา” หรือ “อภิวัฒน์” 

 รัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ๒ คณะ ขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือกําหนดแนวทางในการฟ้ืนฟู
ประเทศและจดัการภัยพิบัติ คณะที่หน่ึงมหีน้าที่ฟ้ืนฟูความเช่ือมั่นในประเทศไทย พร้อมกับกําหนดอนาคตของ
ประเทศไทยทีจ่ะพัฒนาก้าวหน้าได้ดีกว่าเดิม  คณะที่สองมีหน้าที่ศึกษาทบทวนและกาํหนดวิธีการจัดการนํ้าใหม่
ทั้งระบบ 
 ทั้ง ๒ คณะต้องพิจารณาและกําหนดยุทธศาสตร์ที่ประสานสอดรับกัน ซึ่งในกรณคีณะที่สองอาจจะ
พิจารณาเรื่อง “การจัดการน้ํา” ให้เช่ือมโยงกว้างขึ้นไปถึง “การจัดการภัยพิบัติ” ก็น่าจะมีเหตุผลที่สมควร 

เพราะวิธี “จัดการน้ํา” กับวิธี “จัดการภัยพิบัติ” มีความทับซ้อนเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอยู่มาก 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ใช้เวลากว่า ๖๐ ปี ศึกษาคิดคน้ทดลอง ลงมอืปฏิบัติ จัดพ้ืนที่
สาธิต ให้คําปรกึษาแนะนําขยายผล สรุปเป็น “หลักการ” หรือ “ปรชัญา” หรือ “ยุทธศาสตร”์ และเผยแพร่สิ่ง

ที่พระองค์ได้ทรงกระทําหรือสรุปเป็นหลักการ ฯลฯ ผ่านพระราชดํารัสในโอกาสต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่
ทรงขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน 
 “หลักการ” หรือ “ปรชัญา” หรือ “ยุทธศาสตร์” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สมควรนํามา

ประยุกต์ใช้กับการพิจารณาฟ้ืนฟูประเทศอันเน่ืองจากมหาพิบัติภัย ที่สําคัญๆ และเข้าประเด็นได้ดี น่าจะรวมถึง 

• พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” 

 ข้อน้ีควรเป็นกรอบความคิดใหญ่สําหรับการกําหนดวิธีคิด และวิธีทําของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
ทั้ง ๒ คณะ ได้เป็นอย่างดี เพราะการฟ้ืนฟูประเทศควรต้องเป็นไป “โดยธรรม” หรืออย่างมีธรรมาภิบาล และ 

“เพื่อประโยชน์สุขแหง่มหาชนชาวสยาม” หรือเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของปวงชนชาวไทย 

• การพัฒนาต้องให้ระเบิดจากภายใน 

 การฟ้ืนฟูประเทศ ก็คือ “การพัฒนาใหม่” ของ “หน่วยจัดการ” ที่ประกอบด้วยคนไทย ครอบครัวไทย 

ชุมชนไทย องค์กรไทย (รวมถึง องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาชน/ประชาสังคม) 
สถาบันไทย (ซึ่งรวมถึง สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา   
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สถาบันศิลปะวัฒนธรรม) ตลอดจนสังคมโดยรวม ซึ่ง “หน่วยจัดการ” เหล่าน้ี ควรมีส่วนร่วมอย่างสําคัญและ

อย่างมีความหมาย กับทั้ง “กระบวนการ” (Process) และ “สาระ (Content) ของมาตรการฟ้ืนฟูประเทศภายหลัง

มหาพิบัติภัย รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการริเร่ิม พิจารณา ตัดสินใจ ดําเนินการ ติดตามประเมินผล และ 
คิดค้นหาทางปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือมีผลดีผลเสียต่อ “หนว่ยจัดการ” 

เหล่าน้ันโดยตรงหรือโดยอ้อม  

• การพัฒนาต้องคํานึงถึง “ภูมิสังคม” ของแหล่งที่จะพัฒนาด้วยเสมอ  

 น่ันคือ ไม่ควรมี “สูตรสําเร็จ” หรือ “ยามาตรฐาน” สาํหรับทุกพ้ืนที่หรือทุกกลุ่มคนหรือทุกภาคส่วน 
โดยบุคคลภายนอก (แม้จะเป็นผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิสูง) เป็นผูก้าํหนด แต่ควรให้แต่ละพ้ืนที ่ แต่ละกลุ่ม
คน แต่ละภาคส่วน เป็นผู้กําหนดวิธีการเอง หรือมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเน่ืองในการพิจารณาและตัดสินใจ
ในเรื่องสําคัญๆ ที่เขาเก่ียวข้อง เพราะเขาจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ “ภูมิสงัคม” ของเขาเองได้ดีกว่า
บุคคลภายนอก โดยเขาสามารถขอให้บุคคลภายนอกมาร่วมเสริมเติมความรู้ความเข้าใจ เหล่าน้ันให้ดีขึ้นสมบูรณ์
ขึ้นได้ด้วย เช่น จากการช่วยทําข้อมูลให้เป็นระบบจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางสังคม จากการมองให้
เห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับระบบที่ใหญก่ว่า เป็นต้น  

• “ทฤษฏีใหม่” ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การพึ่งตนเอง การร่วมมือกัน และการมีความสัมพนัธ์แบบ

สร้างสรรค์กับภายนอก 

      การฟ้ืนฟูชุมชนธุรกิจและประเทศภายหลังมหาพิบัติภัย เป็นงานใหญ่ งานยาก งานสลับซับซ้อน 
เป็นการยากอย่างย่ิงและไม่สมควรอย่างย่ิงที่รัฐบาลแม้จะมีผู้ทรงคุณวุฒสิูง ๒ คณะ หรือผู้เช่ียวชาญท้ังหลาย 
มาช่วยกําหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งอาจดูดีตามท่ีปรากฏในเอกสาร แต่เมื่อปฏิบัติจริงจะมีปัญหา 
นานัปการ ซึ่งในท่ีสุดแล้วไมท่าํให้ประเทศไทยและสังคมไทยดีขึ้นหรืออาจกลับเสื่อมลง ด้วยเหตุน้ี “วิธีคิด” ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ือง “การพึ่งตนเอง การร่วมมือกัน และการมีความสัมพนัธ์แบบสร้างสรรค ์

กับภายนอก” จึงควรได้รับการประยุกต์ใช้ให้มากพอ ควบคู่ผสมผสานไปกับการศึกษาพิจารณาและการกําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ ฯลฯ ของรัฐบาลจากคําแนะนําของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 2 คณะ 
และจากคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญหรือกลไกอื่นๆ ที่รฐับาลมีอยู่ 

 เราอาจขยายความ “วิธคีิด” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าวข้างต้นได้ว่า รัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่น ควรสง่เสริมสนับสนุนประชาชนที่เข้าลักษณะเป็น “หน่วย

จัดการ”(บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ฯลฯ) ใหใ้ช้หลัก “การพึ่งตนเอง”(หรือการจัดการตนเอง) “การ

ร่วมมือกัน” (เช่นการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฯลฯ) 

และ “การมีความสัมพันธแ์บบสรา้งสรรค์กับภายนอก” (เช่น การร่วมมือประสานกับองค์กรภาครัฐ องค์กร 
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ภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ในรูปแบบ
และวิธีการที่เห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมและสร้างสรรค์ดีที่สุด) 

• “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 เป็น “วิธีคิด” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในรูปแบบพระราช

ดํารัส ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยยังไม่ได้ใช้คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้

เร่ิมใช้คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างชัดๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ภายหลัง “วิกฤตเศรษฐกิจไทย” ที่ส่งผล

สะเทือนไปทั่วโลกและชาวต่างชาติ เรียกว่า “วิกฤตต้มยํากุ้ง”) ซึ่งต่อมาได้มีการทําคําอธิบายให้เป็นลายลักษณ์

อักษรและใช้คาํว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพิจารณาและแก้ไขขัด

เกลาจนถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงให้ความเห็นชอบแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มสีาระสําคัญคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมคิุม้กัน

ในตัวที่ดี การมีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมความดีที่รวมถึง ความซื่อสัตย์สุจรติ ความขยัน
อดทน การใช้สติปัญญา การแบ่งปัน ฯลฯ ซึ่งในการฟ้ืนฟูประเทศภายหลังมหาพิบัติภัย สมควรอย่างย่ิงที่จะต้อง
ยังคงใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานําทาง ดังที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๙, ๑๐ และ ๑๑ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริงหรือดีพอและมากพอ 

 การประสบ “มหาภัยพิบัติ” ในปี ๒๕๕๔ ควรจะเป็นแรงกระตุ้นคร้ังสําคัญ และอย่างแรงให้คนไทย 

ชุมชนไทย องค์กรไทย สถาบันไทย โดยเฉพาะรัฐบาลและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ๒ คณะ ได้ตระหนักถึง
ความหมายอันลึกซึ้งและทรงคุณค่าของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” และน้อมนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล

เป็นรูปธรรม ทั้งในการกําหนด ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ งบประมาณ และในการดําเนินการ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนาที่ควรทําอย่างจริงจังและต่อเน่ือง สานต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบันสู่รัฐบาลชุด
ต่อๆ ไป  โดยอาจใช้เวลา ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี หรือมากกว่า แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดเป็น “ประโยชนส์ุข” หรอื 

“ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ของปวงชนชาวไทยดีย่ิงๆขึ้นและมากย่ิงๆข้ึน ด้วยนโยบายและการดําเนินการทุก

ขั้นตอนที่เป็นไป “โดยธรรม” หรือ “อย่างมีธรรมาภิบาล” ซึ่งทั้งเร่ือง “ประโยชน์สขุ” และเรื่อง “โดยธรรม” 

หรือ “อย่างมีธรรมาภิบาล” น้ัน เป็นส่วนหน่ึงของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยปริยายอยู่แล้ว   

 ในวโรกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา หรือครบ  
๗ รอบ ประกอบกับประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการฟ้ืนฟู พัฒนา และอภิวัฒน์ ระบบการจัดการนํ้า 
ระบบการจัดการภัยพิบัติ ระบบการบริหารจัดการประเทศ (ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบย่อยต่างๆ ต้ังแต่ รัฐสภา 
คณะรัฐบาล ระบบศาลยุติธรรม หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรภาค
ประชาชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันศิลปะวัฒนธรรม และอื่นๆ)  จึงเป็นเวลาอันสมควรที่ปวงชน 
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ชาวไทยรวมถึง สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จะได้ร่วมกันต้ังปณิธานและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ืองเพ่ือฟ้ืนฟู พัฒนา และอภิวัฒน์ ประเทศไทยของเรา โดยเราโชคดีที่สามารถน้อมนํา “วิธีคิด” ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าวข้างต้น มาเป็นเคร่ืองช่วย วิธีคิด วิธีทํา และวิธีพัฒนา ของพวกเราทั้งหลาย
ได้โดยไม่ยากนัก 

 ขอให้พวกเราชาวไทยรวมพลังอย่างมุ่งมั่นและ “รู้รักสามัคค”ี พลิก “วิกฤต” เป็น “โอกาส” ให้จงได้ 

เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือประโยชน์อันสมควรต่อ
ประเทศไทยของเรา เพ่ือสังคม ชุมชน และองค์กรของเรา และเพ่ือตัวของเราเองพร้อมครอบครัวกับลูกหลาน

เหลนโหลนของเราในอนาคต ไปพร้อมๆ กนั. 
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 ๑๓ 

ขบวนชุมชนจัดการอุทกภัย : ทําไมและอย่างไร? 

อัมพร  แก้วหน ู

 

๑. แนวคิดและแนวปฏบิตัิบางเรื่องท่ีต้องการการเปลี่ยนแปลง 

 การจัดการภัยพิบัติทั่วโลกมีแนวคิด แนวปฎิบัติหลายเรื่องที่สอดคล้องต้องกันจนสามารถเขียนออกมา
เป็นตํารา ใช้กันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานภัยพิบัติในองค์การระหว่างประเทศต่างๆ แต่เช่ือไหมว่า แนวคิด แนวปฏิบัติ
เหล่าน้ันจํานวนมากต้องการการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยก็เร่ืองราวดังต่อไปนี้ 

• ผู้ประสบภัยต้องมีคนช่วยเหลือ น่ีดูจะเป็นความจริงพ้ืนฐานของการทํางานซึ่งเช่ือมโยงไปว่าจะต้องจัดการ

ช่วยเหลือให้มปีระสิทธิภาพมากที่สุด เร็วที่สุด ครอบคลุมมากทีสุ่ด ฯลฯ แนวคิดน้ีมีแนวโน้มที่จะคิดว่า
ผู้ประสบภัยช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ต้องมีคนไปช่วยอย่างเต็มที่  

• การช่วยเหลือคือหนา้ท่ีของหน่วยงาน ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมอบอํานาจในการบริหาร

จัดการประเทศให้กับรัฐ เพราะฉน้ันรัฐมหีน้าที่จัดการบริการสาธารณะทั้งหลายทั้งปวง รวมท้ังการการ
จัดการภัยพิบัติ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม องค์กรชุมชน ภาคธุรกิจ ถ้าจะมาทํางานเร่ืองน้ีก็ต้อง
ทํางานตามแนวคิด แนวทางของรัฐ บางประเทศถึงขนาดกําหนดว่าการช่วยเหลือทั้งหลายทั้งปวงต้องผ่าน
รัฐบาลเท่าน้ัน 

แนวคิดพ้ืนฐานสองแนวคิดน้ีเป็นแนวคิดที่เก่าแก่และเป็นพ้ืนฐานของการออกแบบแนวปฏิบัติการ
จัดการภัยพิบัติทั้งหมด  เป็นที่มาของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติ  กฎหมายจัดการภัยพิบัติ  ระเบียบ  ข้อตกลง 
คู่มือการทํางานทั้งหมดที่ใช้กันอยู่ในประเทศน้ีและในโลกน้ี แนวทางการทํางานที่มาจากแนวคิดพ้ืนฐานสอง
อย่างน้ีก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติมากมายหลายประการดังนี้ 

• อํานาจอยูท่ี่หน่วยงาน อํานาจในการจัดการงบประมาณ ในการจัดการสิ่งของ ในการวางแผนกําหนดการ

บริหารจัดการนํ้า ในการกําหนดพ้ืนที่ว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างน้ัน อํานาจที่ว่าตามมาด้วยการทุจริตและความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนเพราะชุมชนไม่มีส่วนร่วม การพังทะลายกระสอบทราย คันก้ันนํ้า ประตูนํ้า 
ล้วนเป็นผลจากระบบที่ว่าน้ีทั้งน้ัน 

• การจัดการท่ีรวมศูนย์ คนสว่นใหญ่คิดว่างานภัยพิบัติเป็นงานเร่งด่วน หวังผลฉับพลัน เพราะฉน้ันต้องมี

การรวมศูนย์สัง่การจึงจะได้เร่ือง แต่ประสบการณ์ในหลายภัยพิบัติพบว่าการรวมศูนย์จัดการโดยระบบ
ราชการน้ันมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะธรรมชาติของภัยพิบัติขนาดใหญ่อย่างนํ้าท่วมในครั้งน้ี มีขอบข่าย
การบริหารจัดการที่กว้างขวาง ซับซ้อนมาก ย่ิงรวมศูนย์ ย่ิงช้า ย่ิงผิดพลาด ย่ิงไร้ประสิทธิภาพ ยิ่งสร้าง
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน 



 

 ๑๔ 

• ประชาชนเปน็เพียงผู้ร้องขอ แนวคิดที่ว่ารัฐจัดการหมดนั้นสร้างความเคยชินว่า ประชาชนผู้ประสบภัย 

ทําเพียงร้องขอให้รัฐและคนอ่ืนๆมาช่วย มาช่วยช้า มาช่วยไม่ครบ มาไม่สม่ําเสมอล้วนถูกด่าทออย่าง
รุนแรง ยามเมือ่มีคนมาบริจาค ประชาชนก็จะว่ิงแย่งของแจกกันโกลาหล ประชาชนคิดว่าผู้รับผิดชอบใน
เร่ืองน้ีคือรัฐบาล ต้องหาข้าวหานํ้าให้ประชาชนจนถึงที่สุด 

 

๒. ทําไมชุมชนต้องจัดการภัยพิบตัิดว้ยตนเอง 

 ชุมชนหรือถ้าจะว่าให้ชัดคือองค์กรชุมชนต้องหันมาจัดการภัยพิบัติด้วยตนเอง เพราะว่า 

• ระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติที่รวมศูนย์อยู่ที่หน่วยงานต่างๆ น้ันไม่มีทางที่จะพัฒนาให้เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพได้ เพราะต่อแต่น้ีไปภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจะบ่อยคร้ัง ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวางและรุนแรง
มากกว่าเดิม ไม่มีหน่วยงานท่ีบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ที่ไหนในโลกน้ีจะรับมือกับภัยพิบัติน้ีได้ ต้อง
กระจายความรับผิดชอบไปยังสองระดับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน ถ้าทุกเทศบาล 
ทุก อบต. สามารถดูแลผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ตนเองได้ หน่วยงานส่วนกลางจะมีภาระน้อยมากต้องจัดการ  
งานที่ต้องทําในระยะเปลี่ยนผ่าน คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถ (capacity building) ให้กับ อปท. และ
องค์กรชุมชน ให้ร่วมกันจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่นตนเอง  

• เราต้องเปลี่ยนจิตสํานึกของประชาชนจากผู้ที่รอคอยความช่วยเหลือ มาเป็นผู้ที่มีความต่ืนตัวที่จะจัดการ
ปัญหาภัยพิบัติของตนเอง ไม่รอคอยให้คนอ่ืนมาป้อนข้าวป้อนนํ้าให้ดังที่เห็นและเป็นอยู่ 

• สภาพปัญหา ความต้องการของผู้ประสบภัยน้ันเปลี่ยนแปลงทุกวัน หรือในช่วงวิกฤติอาจเปลี่ยนแปลง 
ทุกช่ัวโมง ไม่มีหน่วยราชการหรือหน่วยงานภายนอกหน่วยงานไหน ที่จะรู้จัก เข้าใจ สภาพภูมศิาสตร์ 
ความเดือดร้อนของคนแต่ละครอบครัว และตอบสนองความต้องการได้ดีเท่าคนในชุมชนเอง 

• การให้หน่วยงานภายนอกมาจัดการเรื่องราวต่างๆให้คนในชุมชนทําให้คนในชุมชนอ่อนแอ ง่อยเปลี้ยเสียขา 
การให้คนในชุมชนจัดการนตนเองทําให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓. หลักการสําคัญ ชุมชนจัดการภยัพิบัต ิ

• พึ่งตนเอง แม้ว่าชุมชนในยุคปัจจุบันจะไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราต้องต้ังฐานความคิด

ว่าการจัดการภัยพิบัติต้องพ่ึงตนเองทุกระดับ คือ ทุกครอบครัวต้องพ่ึงตนเองเรื่องอะไร ทุกหมู่บ้าน
พ่ึงตนเองเร่ืองอะไรและทุกตําบล/เมืองพ่ีงตนเองเรื่องอะไร ถ้าต้ังความคิดแบบน้ีและลงมือออกแบบการ
เตรียมรับมือภัยพิบัติ เราจะพบว่าหมู่บ้านต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกน้อยมากหลักการน้ีใช้ได้กับ
ทุกระยะของการจัดการ เช่น ในการต้ังศูนย์อพยพน้ัน ต้องให้ศูนย์สามารถจัดการตนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่
จะทําได้ ให้เขาหุงหาอาหารเองเร็วที่สุด ให้เขาจัดหาอาหารเองเร็วที่สุดและให้แต่ละครอบครัวช่วยเหลือ
ตนเองเร็วที่สุด และเลิกศูนย์อพพยพเสียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ 



 

 ๑๕ 

• แกนกลางคือองค์กรชุมชน ชุมชนจะต้องทํางานเป็นองค์กร มีหลายองค์กรก็เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย จึงจะ

มีพลังในการบริหารจัดการ เพราะหลายองค์กรหมายถึงหลายผู้นํา หลายแหล่งทรัพยากร หลายทกัษะ
ความชํานาญ เมื่อองค์กรชุมชนเช่ือมโยงกันครบถ้วนแล้ว ต้ังตัวแล้วจึงประสานหน่วยงานภายนอก 
มาสนับสนุน หน่วยงานภายนอกทุกหน่วยงานยินดีทํางานกับทุกชุมชนที่มีการจัดระบบของตนเองอย่าง
เข้มแข็ง เหตุที่ต้องต้ังต้นที่องค์กรชุมชนเพราะองค์กรชุมชนเป็นการรวมตัวกันตามความสมัครใจ มีฐาน
สมาชิกที่กว้างขวาง มีผู้นําที่ได้รับการยอมรับนับถือ ถ้าเราต้ังต้นที่อบต.หรือเทศบาล เราจะหน้ีไมพ้่นมิติ
ทางการเมืองที่แตกเป็นฝักเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สุดท้ายจะถึงทางตัน 

• เจ้าของปัญหาแก้ปัญหาตนเอง ถึงแม้ว่าเราจะต้ังต้นด้วยการให้องค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิด

ชุมชนมากที่สดุเป็นแกนกลางแล้ว เราก็ยังจะหนีไม่พ้นปัญหาเดิมคือประชาชนก็ยังหวังว่าองค์กรเหล่าน้ี 
จะเป็นผู้มาช่วยตนเอง มาจัดการชีวิตของตนเอง ฝากความหวังไว้ที่ผู้นําชุมชน กระบวนการทํางานต้อง
พลิกกลับว่าคนที่ประสบปัญหาทุกคนต้องมาจัดการปัญหาตนเอง ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงดูกันเอง หาผักหาปลา 
มาช่วยในศูนย์อพยพ เก็บขยะ ดูแลรักษาความปลอดภัย ป้ันอีเอ็มบอลล์ จัดต้ังกันขึ้นมาเป็นคณะ 
กรรมการที่จะจัดการเรื่องน้ีด้วยตนเอง ที่ประชุมของการจัดการภัยพิบัติต้องเต็มไปด้วยผู้ประสบภัยที่มา
วางแผนจัดการตนเอง ไม่ใช่ผู้เข้ารวมประชุมส่วนใหญ่คือหน่วยงานช่วยเหลือ 

• การสรา้งความร่วมมือและเครือข่าย งานภัยพิบัติไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนสามารถทํางานตามลําพังได้

ต้องมีการประสานงานกันอย่างสมํ่าเสมอ รวมพลังคน ทักษะ ทรัพยากรอย่างกว้างขวาง เครือข่ายองค์กร
ชุมชนที่ทํางานเรื่องน้ีก็ต้องทํางานแบบเดียวกันคือ เมื่อต้ังตัวได้แล้วก็ต้องประสานงานกับผู้นําท้องที่ 
ท้องถิ่น หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจ คนใจบุญทั้งหลายมาทํางานร่วมกัน ต้องย้ําว่าองค์กร
ชุมชนต้อง “ต้ังตัว”จัดการตนเอง ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนจึงจะขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน ไม่เช่นน
น้ัน คนท่ีมาช่วยเหลือทั้งหลายน้ันแลจะเป็นคนกําหนดวาระการจัดการภัยพิบัติของชุมชน ดังที่เป็นอยู่มาก
หลายในปัจจุบันนอกจากประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว การเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งใน
พ้ืนที่ นอกพ้ืนที่เป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง เพราะจะกําหนดทิศทางการทํางานสําคัญได้หลายเรื่อง เช่น เราจะ
ซื้อข้าวสารจากร้านค้าขนาดใญ่หรือจะซื้อตรงจากโรงสีชุมชนของชาวนา จะซื้อนํ้าด่ืมจากร้านค้าขนาดใหญ่
หรือจะซื้อจากโรงน้ําด่ืมชุมชน จะร้องขอเรือจากหน่วยงานหรือจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านใกล้เคียง เป็น
ต้น การเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนจะทําให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความเข้มแข็งไปด้วยกัน 

๔. ชุมชนต้องทําอะไร 

• แผนการการจัดการภัยพิบัติ น่าจะมีสามระยะคือระยะเตรียมรับมือก่อนเกิดภัย ระยะเผชิญหน้าและ 

ระยะฟ้ืนฟูชุมชน การเตรียมตัวย่อมต้องเตรียมที่อพยพ เตรียมอาหารสําหรับคนและสัตว์ เตรียมเรือแพ 
เตรียมระบบเตือนภัย เตรียมการอพยพ ระยะเผชิญหน้าย่อมต้องว่าถึงระบบการผลิตหรือจัดทําอาหาร 
การจัดการศูนย์อพยพ การจัดการระบบความปลอดภัยทรัพย์สินและชุมชน การจัดการเครื่องอุปโภค
บริโภค การจัดการสุขาภิบาล นํ้าเสีย สขุภาพอนามัย การประสานการช่วยเหลือกับภายนอก เป็นต้น 



 

 ๑๖ 

ระยะฟ้ืนฟูต้องดูถึงการซ่อมแซมบ้าน ฟ้ืนระบบเกษตร จัดหาเมล็ดพันธ์ุ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
พัฒนาอาชีพ ฯลฯ 

• พื้นทีป่ฏิบัติการ ปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติของชุมชนน้ันไม่เพียงปฏิบัติการในชุมชน แต่ยังมีอีกสามพ้ืนที่ที่

ขบวนองค์กรชุมชนต้อง “แย่งชิง”พ้ืนที่มาให้ได้ พ้ืนทีท่ีส่องคือ พ้ืนทีน่โยบายสาธารณะ เพราะปัญหา
อุทกภัยส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ได้เฉพาะพ้ืนที่เล็กๆขนาดตําบล อําเภอหรือแม้แต่จังหวัด แต่ต้องแก้ทั้ง
ระบบลุ่มนํ้า ทบทวนระบบระบายนํ้า ระบบการผันนํ้าทั้งระบบ ถ้าขบวนชุมชนไม่ก้าวล่วงไปยังพ้ืนที่น้ี การ
ตัดสินใจเก็บนํ้า ปล่อยนํ้า ใช้นํ้า ก็จะอยู่ที่ผู้เช่ียวชาญในหน่วยงานต่างๆเป็นหลักและมาจบลงตามสภาพที่
เราเห็นในปัจจุบัน พ้ืนที่ที่สามคือ พ้ืนที่เครือข่าย การเช่ือมโยงระหว่างองค์กรชุมชน ระหว่างองค์กรชุมชน
กับประชาสังคม ในตําบล อําเภอ จังหวัด ลุ่มนํ้า เพ่ือสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายร่วมกัน ช่วยเหลือ
กันและกันในช่วงวิกฤติ พ้ืนที่ที่สี่ที่ชุมชนต้องเข้าไปมีส่วนคือพ้ืนที่ทางอากาศ ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือเปล่ียน
จิตสํานึกและความเคยชินของสังคมว่าต่อแต่น้ีไปเรื่องภัยพิบัตืชุมชนจะเป็นพระเอกจัดการ ไม่ใช่เป็นผู้ร้อง
ขอเสริมบารมผีู้บริจาค ดังทีป่รากฏอยู่ในสื่อทั่วไป 

• กองทุนภัยพิบติั ขบวนองค์กรชุมชนมีการจัดการกองทุนในเร่ืองต่างๆ มายาวนาน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 

กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเมลด็พันธ์ุ ฯลฯ ต้องเริ่มปรับประสบการณ์น้ีมาใช้กับการจัดการกองทุนภัยพิบัติ 
จัดต้ังกองทุนระดับตําบล จังหวัด ภาค ประเทศ ตามความเหมาะสม หรือจะขยายกองทุนสวัสดิการชุมชน
ที่เก็บเงินวันละบาทมาเป็นกองทุนเพ่ือภัยพิบัติโดยเฉพาะ เพราะภัยพิบัติจะยังมาอีกแน่นอนและมาบ่อยๆ 
กองทุนภัยพิบัติคือรูปแบบหน่ึงของการพ่ึงตนเองทางการเงินของชุมชน นอกจากน้ียังสามารถคิดถึงกองทุน
ที่ไม่ใช่เงินในรปูแบบอ่ืนๆ เช่น กองทุนเมลด็พันธ์ุ กองทุนข้าว กองทุนอาหาร ฯลฯ ตามสภาพความพร้อม
ของแต่ละชุมชน 

• คณะกรรมการ การบริหารจัดการภัยพิบัติชุมชนจําต้องมีโครงสร้างองค์กรที่มสี่วนร่วมจากหลายฝ่าย เป็น

เคร่ืองมือขับเคลื่อน คณะกรรมการอาจมีทัง้ระดับตําบล อําเภอ จังหวัดหรือแม้แต่ภาค โดยบทบาทที่
แตกต่างกันไป คณะกรรมการสามารถมีบทบาททั้งในระยะเตรียมตัว เผชิญหน้าและฟ้ืนฟู คือสามารถ
ทํางานได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงภัยมาเท่าน้ัน เพราะการเตรียมตัวน้ันอาจต้องทําเป็นปีหรือหลายปี 
(เช่น สะสมกองทุน สะสมอาหาร ย้ายชุมชน ตัดถนนใหม่) คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด ภาค 
หรือลุ่มนํ้า จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องการผลักดันนโยบายสาธารณะเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติและการ
เช่ือมโยงเครือข่าย ในขณะทีค่ณะกรรมการระดับชุมชนเน้นที่งานปฏิบัติการสู้ภัยเป็นหลัก 

• ข้อมูล เมื่อเกดิภัยพิบัติทุกฝ่ายจะถามหาข้อมูลและข้อมูลจะมีค่ามากเพราะสามารถแปลงเป็นเงินทองและ

ข้าวของบริจาคได้จํานวนมากองค์กรชุมชนและเจ้าของปัญหาจะต้องช่วยกันจัดทําข้อมูลเอง เพ่ือความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เจ้าของปัญหาจะรู้ข้อมลูและแนวทางการแก้ไขดีที่สดุและเราต้องใช้ข้อมูล
เพ่ือการสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนเห็นว่าความเสียหาย ความทุกข์ทีม่าจากภัยพิบัติน้ัน
มากมายขนาดไหนและเราควรจะวางแผนจัดการชุมชนอย่างไรโดยทั่วไปข้อมูลภัยพิบัติจะมีสองก้อนใหญ่ๆ
คือ ข้อมูลความเสียหายทั่วไปและข้อมูลเฉพาะเพ่ือการฟ้ืนฟูและผลักดันนโยบาย อย่าเสียเวลากับข้อมูล



 

 ๑๗ 

ก้อนแรกมากเกินไป ให้ลงทุนกับข้อมูลประเภทท่ีสองให้มาก เพราะเป็นข้อมูลที่นําไปสู่การปฏิบัติการ 
(information for action) เช่น ข้อมูลความเสียหายและความต้องการการซ่อมแซมของบ้านรายหลัง ข้อมลูพ้ืนที่
เสียหายเพ่ือสนับสนุนข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนรอบการผลิตทางการเกษตรของชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก  
คนพิการ คนป่วยก็จําเป็นสําหรับการเตรียมตัวอพยพยก่อนนํ้ามาถึงหน้าบ้าน เป็นต้น 

• การสื่อสาร เป็นองค์ประกอบสําคัญมากของงานภัยพิบัติการสื่อสารที่ดี ทันท่วงที ถูกต้องสามารถช่วยคน

จํานวนมากได้ การสื่อสารจะไม่ใช่แค่การรายงานตัวเลขจากหน่วยงานมาสู่ชุมชน แต่หมายถึงการสร้าง
เครือข่ายการสื่อสารระหว่างคนที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างเครือข่ายเตือนภัยระหว่างคนต้นนํ้ากับคนปลาย
นํ้า การแจ้งเตือนภัยคนในชุมชน การระดมความช่วยเหลือจากพ้ืนที่อ่ืนๆ หอกระจายข่าวช่วยกระจายข่าว
ในหมู่บ้านได้ ระดับตําบล/อําเภอต้องใช้วิทยุชุมชน ระดับจังหวัดต้องใช้วิทยุกระจายเสียงปกติ ที่ควร
เปลี่ยนมาทํางานภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ การสื่อสารกับสาธารณะก็ต้องทํา 
ต้องวางแผน กาํหนดวาระของชุมชนเพ่ือช้ีนําสังคมในสื่อสาธารณะเป็นช่วงๆ 

 

สรุป 

 การจัดการภัยพิบัติในปัจจุบันน้ัน รวมศูนย์การจัดการอยู่ที่หน่วยงาน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถ
จัดการได้ ในขณะที่ชุมชนก็อ่อนแอลงทุกวันเพราะรอให้คนอ่ืนมาแก้ปัญหาให้ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
มีหลักการสําคญัคือ ยึดหลักการพ่ึงตนเอง การใช้องค์กรชุมชนเป็นแกนกลาง แต่ทํางานร่วมกับภาคีการพัฒนา
และให้เจ้าของปัญหาลุกข้ึนมาแก้ปัญหาตนเอง 

 สิ่งที่ต้องดําเนินการครอบคลุมในสีม่ิติ คือ การจัดการในพ้ืนที่ทั้งระยะรับมือ เผชิญหน้าและฟ้ืนฟู  
การเช่ือมโยงเครือข่าย การผลักดันนโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดการสื่อสารสาธารณะ องค์ประกอบ
สําคัญคือ แผนการจัดการ คณะกรรมการ ระบบข้อมูลและการสือ่สารและกองทุนการจัดการภัยพิบัติใน 
ทุกระดับ. 

  



 

๑๘ 

การบริหารจัดการนํ้าและข้อเสนอ 

ของขบวนองค์กรชุมชน ๙ จังหวัดภาคกลาง เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย 

   

         จากสถานการณ์มหาอุทกภัยนํ้าท่วมภาคกลาง  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบรวม 
๒,๐๒๐,๘๑๙ ไร่ หรือ ๓,๒๓๓.๓๑ ตารางกิโลเมตร ใน ๙ จังหวัด คือ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท         
จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุพรรณบุรี ชุมชนได้รับผลกระทบ จํานวน 
๙๐๔ ตําบล ๕๑๔,๕๘๕ ครัวเรือน ๑,๔๓๕,๖๑๔ คน 

 พ้ืนที่ภาคกลางได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยขนาดหนักมาอย่างต่อเน่ืองระหว่างปี ๒๕๓๘ - ๒๕๕๔ โดย
ในปี ๒๕๔๙ ขบวนองค์กรชุมชนและท้องถ่ินมีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหาภัยพิบัติในระดับลุ่มน้ําและชุมชน 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ช่วยแก้ปัญหาในการป้องกันและระบายนํ้า รวมท้ังการจัดต้ังกองทุน และใช้ทุนที่มีอยู่
ในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและช่วยเหลือกันและกัน ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปช่วยเหลือได้   
ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนเมือง กองทุนอาชีพระดับตําบล กองทุนแก้ปัญหาภัยพิบัติ ฯลฯ 

           ปี ๒๕๕๓ ขบวนองค์กรชุมชนได้ยกระดับการจัดการภัยพิบัติ จากระดับชุมชนเป็นศูนย์แก้ปัญหา 
ภัยพิบัติระดับตําบล พร้อมร่วมสรุปบทเรียนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ผ่านพ้ืนที่รูปธรรม ได้แก่ พ้ืนที ่
เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสรรค์ ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ต.บางกระบือ อ.เมือง  
จ.สิงห์บุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ  
เพ่ือยกระดับการเรียนรู้สู่การวางแผนและรับมือ เพ่ือการแก้ปัญหาภัยพิบัติของขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิน่   
ที่จะลดการสญูเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และพ้ืนที่ทํากินของประชาชน 

ปี  ๒๕๕๔  มหาอุทกภัยที่มาอย่างรวดเร็ว  รุนแรง  และยาวนานกว่าทุกครั้ง  ขบวนองค์กรชุมชนและ
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคกลางหรือลุ่มนํ้าภาคกลาง ได้ประสานความร่วมมือ และรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเป็นเครือข่าย
ขบวนองค์กรชุมชน ๙ จังหวัด เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันในระดับภาคและลุ่มนํ้าที่เช่ือมโยงการเรียนรู้ร่วมกัน โดย
จัดต้ังศูนย์ประสานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาคประชาชน ระดับตําบล/เมือง รวม ๙๔ ศูนย์ ซึ่งมีบทบาท
ในการจัดหาอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรชุมชน   สนับสนุนการ
จัดทําข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์เฉพาะหน้า  และการวางแผนฟ้ืนฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยใน
ระยะยาว   

           พวกเราขอประกาศเจตนารมณ์  และแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถ่ิน   
ให้เป็นทิศทางสําคัญของการแก้ปัญหาอุทกภัยของชุมชนท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย  โดยให้ชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานและระดับนโยบาย  ได้ตระหนักถึงการวางแผน  การป้องกัน  การจัดต้ังกองทุน  การจัดทําข้อมูล       
การจัดต้ังศูนย์ประสานงาน  ศูนย์เตือนภัย  การบริหารจัดการนํ้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ  และ 
การฟ้ืนฟูชุมชน  ดังตัวอย่างการจัดการภัยพิบัติของขบวนชุมชนอย่างมีวิสัยทัศน์  ๘  พ้ืนที่  ในหนังสือบทเรียน
การจัดการอุทกภัยของขบวนองค์กรชุมชนภาคกลาง ปี ๒๕๕๔ เชิงประจักษ์แล้ว 



 

๑๙ 

          โดยคาดหวังว่า  ชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับนโยบาย  จะเห็นความสําคัญและ
สนับสนุนการให้ขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น วางแผนเพ่ือป้องกันและรับมือเพ่ือแก้ปัญหาภัยพิบัติในระดับตําบล
และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าอย่างกว้างขวาง และเปิดพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกลไกของการบริหารจัดการนํ้าอย่าง
มีส่วนร่วมในทุกระดับและทุกภาคส่วนในระยะต่อไป 

ข้อเสนอของขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางเพื่อการแก้ปัญหาภัยพิบัติ (อุทกภัย) 

• ข้อเสนอที่ขบวนองค์กรชุมชนเป็นผู้ดําเนินการเอง 
๑. จัดต้ังกองทุนแก้ปัญหาภัยพิบัติระดับตําบล/เมือง ซึ่งอาจเป็นส่วนหน่ึงของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

หรือเป็นกองทุนแก้ปัญหาภัยพิบัติ 
๒. การบริหารจัดการน้ํา ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มนํ้าขนาดเล็กและส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการลุ่มนํ้าขนาดใหญ ่
๓. จัดทําแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระดับตําบลหรือเครือข่าย ที่ครอบคลุมระบบฐานข้อมูล

ของชุมชน มีข้อมูลคน สัตว์เลี้ยง เพ่ือรองรับการอพยพ  มีระบบอาสาสมัคร  มีศูนย์ประสานงาน  
กําหนดจุดปลอดภัย จุดเสี่ยงภัย  เส้นทางอพยพ  อาหาร  เครื่องด่ืม อุปกรณ์การเดินทางทั้งทางบก
และทางนํ้า 

๔. จัดต้ังศูนย์ประสานงาน และศูนย์เตือนภัยที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดต้ังเพ่ือการสื่อสารเตือนภัยและ

ช่วยเหลือตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
๕. จัดระบบดูแลกันเองในเบ้ืองต้น เช่น แต่ละตําบลมีข้าวสาร อาหาร เพียงพอต่อการดํารงชีพอย่าง

น้อยหน่ึงเดือน สําหรับพ้ืนที่ระหว่างเกิดภัย 
๖. ปรับวิถีการทําเกษตร/การทํานา  โดยเว้นการทํานาในช่วงฤดูนํ้าหลาก และเก็บเก่ียวให้เสร็จสิ้น

ก่อนฤดูนํ้าหลากเพ่ือลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 
๗. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือรับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม 
๘. ใช้สถานการณ์ที่เกิดอุทกภัย ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี การพ่ึงตนเอง สร้างอุดมการณ์ร่วม 

จิตสํานึกร่วม การช่วยเหลือของคนในชุมชนเพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
• ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

๑. กองทุนภัยพิบัติ ท้องถิ่น และรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนกองทุนภัยพิบัติ โดยสมทบงบประมาณเข้า

กองทุนแก้ปัญหาภัยพิบัติของชุมชน 
๒. การบริหารจัดการน้ํา  ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้า  โดยเฉพาะการเปิด

และปิดนํ้าในเขื่อนขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดย่อย  โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม  ลดความ
เหลื่อมล้ํา  และประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย 



 

๒๐ 

• อนุรักษ์ และเพ่ิมพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือเก็บนํ้าในช่วงฤดูนํ้าหลาก พัฒนาและจัดระบบห้วย 
หนอง  คลอง  บึง  ให้สามารถกักนํ้า  และระบายนํ้าได้อย่างรวดเร็ว  โดยเช่ือมโยงกับ
จังหวัดในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา  และลุ่มนํ้าสาขา 

• สร้างระบบทางด่วนพิเศษให้นํ้าท่วมไหลหลาก 

• มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลด้านการจัดการภัยพิบัติโดยตรง 

• ปรับปรุงระบบระบายน้ําท่วมให้มีประสิทธิภาพท้ังระบบ  เช่น  ขยายประตูนํ้าให้
สอดคล้องกับขนาดคลอง  วางระบบการดูแลคูคลองและขุดลอกสม่ําเสมอ  ควบคุม
การสร้างระบบถนน ในอนาคตที่ปิดก้ันทางนํ้าท่วมไหลหลาก 

๓. การทําแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติ  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์จัดการภัยพิบัติ

ระดับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาภัยพิบัติ 

• สนับสนุนภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และชุมชนท้องถ่ินในการจัดทําแผนรับมือ
ภัยพิบัติระดับพ้ืนที่  โดยภาครัฐควรส่งเสริมบทบาทของชุมชน  สภาองค์กรชุมชน    
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการนํ้า  ทั้งเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง  และ  
นํ้าท่วมแบบบูรณาการ   โดยควรให้ผู้นําของชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาการบริหาร 
จัดการนํ้าอย่างจริงจัง   โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะทําให้เกิดความ 
ขัดแย้งระหว่างชุมชนต่างๆ 

๔. ระบบเตือนภัย  มีระบบการเตือนภัยและสื่อสารแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกับศูนย์

ประสานงานหรือศูนย์เตือนภัยของชุมชน ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
๕. การรับมือกับอุทกภัย  ปรับปรุงมาตรฐานการรับมือกับภัยนํ้าท่วม  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย      

ที่รวดเร็วและเป็นธรรม 
๖. การช่วยเกษตรและชาวนา  ท้องถิ่นและรัฐบาลสนับสนุนพันธ์ุข้าวที่ทนต่อนํ้าท่วม เพ่ือส่งเสริม

เกษตรกร หรือปลูกพืชทดแทนที่ใช้เวลาน้อย ให้หน่วยงานหลัก คือ กรมชลประทาน กรมส่งเสริม
การเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกําหนดแผนงานที่สอดคล้องกันเพ่ือ
แก้ปัญหาของประชาชน 

๗. หน่วยงานแก้ปัญหาภัยพิบัติ  ให้มีหน่วยงานภัยพิบัติที่รับผิดชอบโดยตรง และให้มีการศึกษาวิจัย

เพ่ือลดปัญหาภัยพิบัติโดยมีข้อมูลความรู้ทางวิชาการรองรับ 
๘. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกําหนดพื้นท่ีประกาศภัยพิบัติ  และเข้ามามีส่วนร่วมการบริหาร

จัดการช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัย เช่น การต้ังศูนย์ช่วยเหลือ การช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นต้น 
 

 

เครือข่ายองคก์รชุมชน ๙ จังหวัดภาคกลาง 

(นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี) 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



๒๑ 

สรุปบทเรียนกองทุนภัยพิบัติจังหวัดนครสวรรค์ 
 

โดย อร่ามศรี จันทรส์ุขศร ี
 
 
 
๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 ประวัติศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 
 นครสวรรค์ในอดีตเป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน  มีช่ือปรากฏมาต้ังแต่ครั้งสมัย
สุโขทัยเป็นราชธานี โดยในจารึกของพ่อขุนรามคําแหง ซึ่งเป็นรัชกาลที่ ๓ ในราชวงศ์พระร่วง ได้เรียกเมืองน้ีว่า 
“เมืองพระบาง” เป็นเมืองด่านของมณฑลราชธานี สุดชายแดนใต้ ถัดขึ้นไปคือเมืองคณฑี ที่บ้านโคนอยู่ระหว่าง
กลางอีกเมืองหน่ึงแล้วก็เมืองนครชุม ซึ่งก็คือเมืองกําแพงเพชรในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ตัวเมืองอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา แล้วหันออกไปทางทิศตะวันออก ตอนเช้าจะเห็นดวงตะวันขึ้นตรงหน้าเมือง
พอดี หลายคนจึงเรียก “เมืองชอนตะวัน” แล้วเปลี่ยนไปเป็น “นครสวรรค์” ในที่สุด  

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ จึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมที่สําคัญของภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความสําคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกัน
ของแม่นํ้าปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกัน จึงเรียกว่า “ปากนํ้าโผล่” และเพ้ียนมาเป็น “ปากน้ําโพ” ซึ่ง 
ถือว่าที่น่ีเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าสายสําคัญของประเทศไทยและลุ่มน้ําภาคกลาง ซึ่งเป็นดัง
เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต การเกิดประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวบ้านปากนํ้าโพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลา
ร้อยกว่าปี  ณ ที่แห่งน้ี เทศบาลนครสวรรค์ เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของจังหวัดนครสวรรค์  เป็นเทศบาลขนาดใหญ่
และมีชุมชนรวม ๖๕ ชุมชนมีสภาพภูมิประเทศและการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ทั้งอยู่บริเวณเขา พ้ืนที่ราบ  
เขตเศรษฐกิจการค้า ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นต้น ซึ่งมีชุมชนที่อยู่ริมแม่นํ้าถึง ๑๒ ชุมชน ๑,๓๗๕ หลังคาเรือน 
ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพและมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่นํ้าเจ้าพระยาอย่างแยกไม่ออก ทั้งการหาปลา การเลี้ยง
ปลาในกระชัง การเพาะพันธ์ุปลา การแปรรูปปลาในรูปแบบต่างๆ เช่น ลูกช้ินปลากราย ปลาร้า ปลาเกลือ ฯลฯ 
รวมท้ังการขายปลาในตลาดริมนํ้า ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายปลาที่สําคัญในเขตนครสวรรค์ และยังมีวิถีชีวิตการอาศัย
อยู่บนเรือนแพด้ังเดิมยังเป็นภาพที่สามารถพบเห็นได้แม้ในปัจจุบัน 

นอกจากน้ียังเป็นที่ต้ังของบึงนํ้าจืดขนาดใหญ่ คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณ ฝูงนก
นานาชนิด  และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด  เน่ืองจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์  มีพ้ืนที่ประมาณ 
๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร 
 
๒. ข้อมูลสภาพปัญหา 
 แม้วิถีชีวิตของชาวปากนํ้าโพซึ่งผูกพันกับแม่นํ้าทั้งสี่สาย (ปิง วัง ยม น่าน) และแม่นํ้าเจ้าพระยา  
จะนํามาซึ่งการเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางการค้าขาย แต่ก็นํามาซึ่งปัญหาอุทกภัย ที่นับวัน
ย่ิงทวีความรุนแรง โดยระดับนํ้ามีปริมาณสูงขึ้นทุกปี เข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา และพ้ืนที่ลุ่ม 
ในเขตเมือง จากการสํารวจข้อมูลชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมในเขตเทศบาลนครสวรรค์ พบว่ามีชุมชน 
ที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้รับความเดือดร้อน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ชุมชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
 

ลําดับที ่ ชุมชน จํานวน (หลังคาเรือน) เจ้าของที่ดิน 
๑ วัดเขาจอมคีรีนาคพรต ๑๒๙ วัดเขาจอมคีรีนาคพรต 
๒ หนองปลาแห้ง ๙๖ สนง.พระพุทธศาสนา 
๓ เทวดาสร้าง ๑๔๕ วัด 
๔ วัดตะแบก ๕๔ วัดตะแบก 
๕ เกาะยม ๒๔๖ มีเอกสารสิทธิ สค ๑ 
๖ บางปรอง ๒๑๖ มีเอกสารสิทธิ สค ๑ 
๗ เกาะญวน ๗๓ มีเอกสารสิทธิ สค ๑ 
๘ หน้าวัดนครสวรรค์ ๗๕ เอกชน 
๙ เดชาพัฒนา ๕๕ มีเอกสารสิทธิ สค ๑ 
๑๐ ตลาดใหม่ ๘๐ มีเอกสารสิทธิ สค ๑ 
๑๑ ชอนตะวัน ๘๖ กรมธนารักษ์ 
๑๒ สถานีปากนํ้าโพ ๑๒๐ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
รวม ๑,๓๗๕  
 
หมายเหตุ จากการสํารวจพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม โดยเครือข่ายชุมชนเมืองนครสวรรค์และเทศบาล
นครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๓. การแก้ไขปัญหา 
 ๓.๑ เครือข่ายชุมชนกับกระบวนการแก้ไขปัญหา 

ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและเทศบาลนครสวรรค์ ได้ให้ความสําคัญในการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากมีการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การต้ัง
กระสอบทราย การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การจัดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าตามชุมชนต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างเข่ือนริมนํ้า  แต่เน่ืองจากเขตเทศบาลนครสวรรค์มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมริมฝั่งแม่นํ้า
เจ้าพระยาท้ังสองฝั่ง ทําให้การแก้ไขปัญหาสามารถทําได้ในระดับหน่ึง โดยภายหลังจากการสํารวจข้อมูลชุมชน
ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เครือข่ายชุมชนเมืองนครสวรรค์ ได้มีการประชุมร่วมกับ
เทศบาลนครสวรรค์ เพ่ือให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่น และเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญที่นําไปสู่การบริหารจัดการปัญหาน้ําท่วมขององค์กรชุมชนที่อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยมีสาระสําคัญของ
แผนงาน ดังน้ี 

๑. ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่ในการร่วมคิดและดําเนินการแต่ละชุมชน 
๒. สร้างกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาการดําเนินการในด้านต่างๆ ทั้งน้ีมีชุมชนที่เริ่ม 

ดําเนินการแล้ว คือ ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต ชุมชนหนองปลาแห้ง ชุมชนเกาะยม ชุมชนเกาะยวน ชุมชน
หน้าวัดนครสวรรค์ และชุมชนบางปรอง 
 ๓.  มีกองทุนภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นที่ปัญหาอุทกภัยเป็นหลักในการเช่ือมโยงองค์กรชุมชนที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย  เป็นกองทุนกลางในการสนับสนุน ส่งเสริมและฟ้ืนฟูชุมชนเป้าหมายเมื่อประสบปัญหาอุทกภัย 
 ๔.  เช่ือมโยงการปรับปรุงชุมชนตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง เน่ืองจากหลายชุมชนมีคุณสมบัติตาม
แนวทางบ้านมั่นคง ซึ่งจะทําให้การป้องกันและจัดการนํ้าท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ๓.๒ แลกบ้าน  ป้องกันชุมชน 
 การแลกบ้าน ป้องกันชุมชน เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่างของชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต 
โดยมีการทําแนวถนนริมนํ้าเพ่ือป้องกันนํ้าท่วมร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์  ซึ่งนอกจากการทําถนนแล้วการสูบ
นํ้าออกจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งจําเป็น จึงต้องมีการทําผังชุมชนเพ่ือวิเคราะห์การป้องกันและสูบ
นํ้าตามจุดต่างๆในชุมชนและกําหนดจุดในการสูบนํ้า ซึ่งมีบ้านเรือนที่เป็นจุดสําคัญในการทําให้การระบายนํ้ามี
ประสิทธิภาพ จึงมีการหารือร่วมกันของคนในชุมชนและเจ้าของบ้าน เพ่ือแลกบ้านโดยขยับบ้านออกจาก
จุดสําคัญน้ันมาอยู่ด้านใน โดยชุมชนช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้กับสมาชิก เพ่ือทําให้แผนป้องกันนํ้าของชุมชน
บรรลุผลร่วมกันของคนในชุมชน 
 ๓.๓ กองทุนเมืองปากน้ําโพกับการแก้ไขชุมชนหลังภัยพิบัติ 
 ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครสวรรค์ มีทั้งสิ้นประมาณ ๗๑ ชุมชน จากการสํารวจข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๓ พบว่ามีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๑ ชุมชน ๑,๕๐๗ ครัวเรือน โดยเป็นพ้ืนที่
ที่มีนํ้าท่วมประจํา จํานวน ๑๒ ชุมชน ๑,๓๗๕ ครัวเรือน ซึ่งมีเครือข่ายชุมชนนครสวรรค์เป็นองค์กรที่เช่ือมโยง
การทํางานของชุมชนในเขตเมือง ที่ผ่านมามีการพัฒนาเคร่ืองมือการทํางานต่างๆ เช่น การจัดการองค์กร
การเงิน การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง การจัดสวัสดิการและกองทุนเมือง เป็นต้น 
 จากแนวทางชุมชนและท้องถิ่นจัดการตนเอง สู่การหารือการวางแนวทางแก้ไขปัญหานํ้าท่วมด้วย
กระบวนการเช่ือมโยงการทํางานองค์กรชุมชน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างการยอมรับและการจัดการ
ชุมชนเมือง เพราะที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เทศบาลนครสวรรค์จัดงบประมาณปีละ 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการทําแนวกระสอบป้องกัน การสูบนํ้าออกจากเมือง ต้ังเต๊นท์ให้อยู่อาศัยช่ัวคราว และ
การแจกถุงยังชีพ  ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน ชุมชนเมืองนครสวรรค์ร่วมกับท้องถิ่นจึงได้
ร่วมกันกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  จึงก่อให้เกิดโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูชุมชนประสบ
ภัยนํ้าท่วมเมืองนครสวรรค์ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถ่ิน โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเมืองนครสวรรค์เชิงยุทธศาสตร์โดยขบวนองค์กรชุมชนและ
ท้องถิ่นเป็นแกนหลัก ในระยะกลางและระยะยาว สร้างการพัฒนาและการจัดการตนเองขององค์กรชุมชนเมือง 
พัฒนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเช่ือมโยงแผนการทํางานและข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดการ
ก่อนนํ้าท่วม เพ่ือให้เกิดการสร้างประสบการณ์การแก้ไขปัญหาและการยอมรับการแก้ไขปัญหาด้วยพลังองค์กร
ชุมชนเพ่ือสร้างกองทุนเมือง สวัสดิการและบ้านมั่นคงเป็นเคร่ืองมือการพัฒนาและเพ่ือพัฒนาความม่ันคงใน
ที่ดิน ที่อยู่อาศัยชุมชนเป้าหมาย 
 
๔. ความสําเร็จ/ผลสืบเนื่องจากการพัฒนา 
 ๔.๑ มีการจัดต้ังคณะกรรมการเมือง ซึ่งมีส่วนสําคัญในการผลักดันการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบที่พร้อมสําหรับการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานเจ้าของที่ดิน หน่วยงานด้านการพัฒนา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค 
ด้านต่างๆ ซึ่งมีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งผลให้การเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาชุมชนได้รับการยอมรับ ขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน ดังเช่นโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟู
ชุมชนประสบภัยนํ้าท่วมนครสวรรค์ โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือในการทํางานต่างๆ เช่น การจัดการองค์กร
การเงิน การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง การจัดสวัสดิการและกองทุนเมือง เป็นต้น ทําให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ โดยมีการเช่ือมโยงการทํางานและข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 
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กองทุนเมือง 
สวัสดิการ 

องคกรการเงิน

บานม่ังคง 

โครงสร้างกรรมการเมือง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน 

คณะกรรมการเมือง 

นครสวรรค 

ท่ีดิน 

เทศบาล 

ธนารักษ 

ท่ีปรึกษา 

พอช 

ไฟฟา 

สหกรณ 
วัดเขา 

หิมพานต
เครือขาย 
นครสวรรค 

วัดพรหม โรงเกลอื 

นวมินทร 

พระบาง 

เขาโรงจําลอง

ทีมสังคม

กลุมยอย กลุมยอย กลุมยอย กลุมยอย กลุมยอย 

ทีมชาง

ทีมขอมูล

บริหารจัดการ

ทีมชาง

สืบราคา

สโตร

เหรัญญิก

จัดซ้ือจัดจาง 

ควบคุมตรวจสอบ 
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๔.๒ มีกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาการดําเนินการในด้านต่างๆ โดยมีชุมชนเป็น
ผู้ดําเนินการ ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกองทุนภัยพิบัติ ซึ่งเป็นกองทุนกลางในการสนับสนุนส่งเสริมและฟ้ืนฟู
ชุมชนเป้าหมายเมื่อประสบปัญหาภัยพิบัติ ซึ่งมีการบริหารจัดการ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

การบริหารกองทุน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 กองทุนภัยพบิัติ 
กองทุนเมือง 

คณะทาํงาน 
12 ชุมชน 24 คน 

คณะทาํงาน 
12 ชุมชน 24 คน 

ตัวแทน 
เครือข่าย 

2 คน 
ตัวแทน 
ชุมชน 
12 คน 

ตัวแทน 
เทศบาล 
2 คน 

พอช. 
1 คน 

คณะกรรมการจะ
พิจารณาอัตราความ
เดือดร้อนของสมาชิก 

 0 % - 3% 
ต่อปี 

การสบทบของสมาชิก 
- กองทุนเมือง 160 บาทต่อปี ต่อหลังคาเรือน 
สมาชิก 882 หลังคาเรือน ( 141,120 บาทต่อปี) 
และสมาชิกชุมชนอ่ืน 
- 5 % ของงบอุดหนุนจากโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
จาก พอช. 
    ปี 2553  = 162,000 บาท 
    ปี 2554 = 395,000 บาท 
    ปี 2555= 150,000 บาท 

การสบทบจาก 
หน่วยงานภายนอก 

ชุมชน ชุมชน 
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กลไกการติดตามกองทุน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 

- ระดับเครือข่ายเมืองติดตามทุกเดือน 
- ระดับกลไกร่วมของเมืองทุก ๒ เดือน 

๔.๓ กรณีตัวอย่างของชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต “แลกบ้าน ป้องกันชุมชน” ทําให้เกิดค่านิยมที่ดี 
ของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเสียสละ และมีส่วนร่วมในการป้องกันนํ้า และทําให้มีการระบายนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๕. แผนงาน /รูปแบบการแก้ไขปัญหา 
 การพัฒนาและฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัยนํ้าท่วม โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลัก ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
 ๕.๑ เตรียมคณะทํางานด้านต่างๆประกอบด้วย เครือข่ายชุมชนเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลไกหลักของ
คณะทํางานชุดดังกล่าว มีองค์ประกอบๆ ทีมช่างชุมชนเมือง ๒๐ คน ทีมจัดต้ัง ทีมสร้างความเข้าใจ
กระบวนการ ๒๐ คน เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยกองช่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ชุมชน/สถาปนิก/วิศวกร) สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  ชมรมนักยุทธศาสตร์ 
 ๕.๒ การประชาคมชุมชน โดยเครือข่ายชุมชนเมืองนครสวรรค์ (ทําความเข้าใจ/พัฒนาเครือข่าย) 
 ๕.๓ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาทุกชุมชน 
  ๑) สํารวจ/วิเคราะห์ข้อมูล (เครือข่ายฯ) 
  ๒) ลงพ้ืนที่ร่วมเพ่ือดําเนินการวางแผนแนวทาง 
  ๓) การศึกษาและพัฒนาแผนการแก้ไขปัญหา (ชมรมนักยุทธศาสตร์) 

 

กองทุนเมืองนครสวรรค์ 

พมจ. 
ผู้แทนเครือข่าย 

ผู้แทนกรรมการเมือง 

ผู้แทนเทศบาล 

กองทุนเมือง 

กองทุน 
ประกันความเสี่ยง 

กองทุน 
สวัสดิการ 

กองทุน 
ภัยพิบัติ 



๒๗ 

๕.๔ จัดทําแผนพัฒนาระดับชุมชน และเมือง 
  ๑) แผนการปรับปรุงชุมชน/บ้าน (โครงการบ้านมั่นคง) 
  ๒) แผนการสร้างกองทุนชุมชน/กองทุนเมือง 
  ๔) แผนการเชื่อมโยงการทํางานองค์กรชุมชนและเครือข่ายให้ครอบคลุม 

๕.๕ การเสนอแผนการดําเนินงานสู่นโยบายการแก้ไขปัญหา 
  ๑) คณะกรรมการเมืองนครสวรรค์ นําเสนอแผนการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด 
               นครสวรรค์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
  ๒) เสนอแผนโครงการบ้านมั่นคง 
 ๕.๖ ปรับปรุงชุมชน/บ้าน/เมืองตามแผนงาน 
 ๕.๗ สร้างกองทุนเมืองจากการสบทบโดยสมาชิกในชุมชน (วันละ ๒ บาท) 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       ๑) ออกเทศบัญญัติ ระเบียบของเทศบาลฯ กําหนดให้ชุมชนริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยกําหนดให้
ชัดเจนว่าจะต้องสร้างบ้านเรือนได้ต้องมีพ้ืนที่ห่างจากแม่นํ้าเท่าใด 
       ๒) ใช้มาตรการปิดล้อมพ้ืนที่หรือชุมชนที่ไม่ต้องการให้ถูกนํ้าท่วม โดยก่อสร้างระบบป้องกันนํ้า
ท่วมโดยรอบ ได้แก่ การก่อสร้างคันก้ันนํ้าตามแนวแม่นํ้าเจ้าพระยา เพ่ือปิดก้ันไม่ให้นํ้าจากภายนอกเข้ามาใน
แนวที่ป้องกันได้ 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะต่อขบวนองค์กรชุมชน 
       ๑) กรณี “แลกบ้าน ป้องกันชุมชน” หรือโครงการบ้านมั่นคง ถ้าชุมชนจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้
สมาชิก ควรปลูกสร้างเป็นแบบใต้ถุนสูง 
       ๒) ขยายกลุ่มออมทรัพย์ไปยังชุมชนที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ คือ ชุมชนเทวดา
สร้าง ชุมชนวัดตะแบก ชุมชนเดชาพัฒนา ฯลฯ 
       ๓) สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่ทําหน้าที่
ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม เพ่ือการมองเห็นภาพของปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือนําไปสู่แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับภัยนํ้าท่วมที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 ๖.๓ ข้อเสนอแนะต่อท้องถ่ิน 
       จัดทํา รวบรวม เผยแพร่ ความรู้ในด้านการดูแลและป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนได้รู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
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เสียสละ เก้ือหนุน จุนเจือเพื่อส่วนรวม 

ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
เปรมปรีด์ นาราช เขียน 

วรนาฏ เวนุอาธร เรียบเรียง 
 

รู้จักพื้นที่ เข้าใจชุมชน 

   ตําบลท่าฉนวนเป็นตําบลท่ีต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ประกอบไป
ด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ี่ ๑ บ้านวัดใหญ ่หมู่ที่ ๒ บ้านวัดจวน หมูท่ี่ ๓ บ้านวัดโรงช้าง  หมู่ที่ ๔ บ้านหลั่น 
หมู่ที่ ๕ บ้านหัวยาง หมู่ที่ ๖ บ้านดอนฉนวน หมู่ที่ ๗ บ้านหางน้ําหนองแขม หมูท่ี่ ๘ บ้านหางน้ําหนองแขม 
หมู่ที่ ๙ บ้านสะพานหิน และหมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนสําราญ 

 มีอาณาเขต ทศิเหนือ ติดกับ ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์  
จ.ชัยนาท ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และทิศตะวันตก ติดกับ แม่นํ้าเจ้าพระยา 
เขตติดต่อกับ จ.อุทัยธานี จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในตําบลมี ๖,๙๙๙ คน และจํานวนหลังคาเรือน ๒,๐๙๘ 
หลังคาเรือน 
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 สภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นดินตะกอนที่มีแม่นํ้าเจ้าพระยา
ไหลผ่าน เหมาะแก่การทําการเกษตร  เช่น  ทํานา  ปลูกไม้ผล และพืชผกัหลายชนิด  อากาศไม่ร้อนจนเกินไป
ในฤดูร้อน  ฤดูหนาวเป็นปกติ และในฤดูฝนมีฝนตกค่อนขา้งชุกพอสมควร 

อาชีพ ประชาชนตําบลท่าฉนวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร ่ และเลี้ยงสตัว์ 
นอกจากน้ีประชาชนยังประกอบอาชีพเสริมประเภทต่างๆ เพ่ือส่งเสริมรายได้แก่ครอบครัว เช่น ทอเสื่อกก  
จักสาน ปลูกดอกไม้ ร้อยพวงมาลัย เป็นต้น  

ตําบลท่าฉนวน เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัตินํ้าท่วมเกือบทุกปีเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา จากคําบอกเล่าของชาวบ้านในพ้ืนที่เล่าให้ฟัง ตําบลท่าฉนวนเริ่มได้รับผลกระทบจาก
นํ้าท่วมมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มผีู้คนเดือดร้อนมากมายทุกปี แต่ละปีจะได้รับ
ความเสียหายมากน้อยต่างกัน จากภาวะนํ้าท่วม
บ่อยๆ ทําให้เราสามารถอยู่กับนํ้าท่วมได้ ถึงแม้ 
ว่าจะลําบากมาก ในเรื่องของการเดินทาง อาหาร
การกิน การทํางานทุกอย่าง จะต้องปรับวิถีชีวิต
ใหม่หมดแต่ก็สามารถอยู่กันได้  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน เป็นวันแรกที่ชาวบ้านท่า
ฉนวนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งใหญอี่กครั้ง
ในปีน้ี ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากเหตุการณ์
ครั้งน้ี มีหมู่บ้านท่ีนํ้าท่วม ๖ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑, ๒, 
๓, ๔, ๕ และ ๙ โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน 
ที่อยู่แนวริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา มีจํานวนหนึ่งราว ๔๖ 
หลังคาเรือนที่ต้ังอยู่ติดริมแม่นํ้ายอมเสียสละบ้าน
ตัวเองเป็นคันก้ันนํ้าเพ่ือไม่ให้ท่วมพ้ืนที่ทําการเกษตรของชาวบ้าน จากความเสียสละและพร้อมที่จะรับมือกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้น ชาวบ้านได้ตกลงจะใช้ถนนในหมู่บ้านที่เป็นเส้นแบ่งเขตบ้านของคนในหมู่บ้านบางส่วน และ
ชุมชน วัด และพ้ืนที่เกษตร ในการสร้างคันก้ันนํ้าอีกช้ันหน่ึงด้วยกระสอบทรายสูงราวเกือบ ๒ เมตร  นอกจาก
หมู่ที ่ ๒ จะเป็นหมู่บ้านแรกที่ต้องเจอน้ําท่วมก่อนหมู่บ้านอ่ืน แต่ในหมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕ และ ๙ เป็นพ้ืนที่ตํ่า  
เวลานํ้าขึ้นก็จะมีนํ้าผุดขึ้นพร้อมนํ้าหลาก จงึส่งผลให้พ้ืนทีเ่หล่าน้ีค่อนข้างจะมีนํ้าเยอะกว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในเร่ืองของการเตรียมตัวหรือการป้องกัน การช่วยเหลือ การดูแลซึ่งกัน
และกัน ทําใหช้าวบ้านได้มีการวางแผนกันไว้ล่วงหน้าและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น แต่การไหลหรือ
การเดินทางของน้ํารุนแรงและรวดเร็ว ยาวนาน เกินกว่ากําลังแรงของคนจะรับหรือป้องกันไว้ได้ทั้งหมด  ย่อม
ต้องมีพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายบางส่วน  
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การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ   ก่อนนํ้าท่วม สภาองค์กรชุมชนซึ่งประกอบด้วยผู้นําของ
แต่ละหมู่บ้าน ได้เตรียมขอ้มูลจากการบันทึกระดับนํ้าทุกปีเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ขั้น
วิกฤติ จึงได้ประชุมปรึกษาร่วมกับผู้นําท้องถิ่น วางแผนเตรียมการรับมือกับมวลนํ้าอันมหาศาลท่ีกําลังจะเข้ามา
บุกรุกพ้ืนที่ ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของชาวบ้าน หลังจากที่ได้
แนวทางและขอ้สรุปในแผนการต่างๆ  ผู้นําของแต่
ละหมู่สื่อสารออกไปให้ชาวบ้านทุกคนได้รับรู้ โดย
การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน
สื่อสารทุกเรื่องทั้งขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือ 
ขอความคิดเห็นต่างๆ มากมายเท่าที่ชาวบ้านในทุก
หมู่บ้านจะช่วยกันได้ หลังจากที่ชาวบ้านรับรู้ข่าวสาร 
ก็เร่ิมมาร่วมแรงร่วมใจสร้างคันก้ันนํ้า ชาวบ้านเสร็จ
จากภาระหน้าที่ หรืองานทีบ้่านของตัวเอง ต่างก็ปลีก
เวลามาทํางานเพ่ือส่วนรวม ผูใ้หญ่ทั้งหญิงและชายที่
พรอ้มจะใช้แรงงานก็มากันหมดทุกหมู่บ้าน เด็กๆ ก็มา
ช่วยถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีแรงไม่มากพอที่จะสามารถยก
กระสอบทรายได้แต่เขาก็คอยช่วยพับปากถุงให้กับผู้ใหญ ่ เพ่ือที่จะได้กรอกทรายได้ง่ายขึ้น ใครมีอุปกรณ์อะไร 
ที่จะช่วยแบ่งเบาแรงงานของคนได้ก็เอาช่วยกัน เป็นรถไถขนาดเล็ก ไม่ใช่แค่ชาวบ้านในตําบลท่ีร่วมแรงร่วมใจ
กัน ทั้งร้านค้าต่างๆ ที่มีแรงในเรื่องของเงินบริจาค ก็บริจาคเงินมาเพ่ือจัดซื้อทราย และกระสอบ และความ 
เอาใจใส่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีต่อชาวบ้านของตนเอง 

วิถีชีวิตระหว่างน้ําท่วม  การดําเนินชีวิตของชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตที่ยังเหมือนเดิม ก่อนนํ้าท่วม บ้าน
ไหนที่บ้านช้ันเดียวอยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพไปอยู่ตามศูนย์หรือที่ที่ใกล้บ้านมากท่ีสุดเช่นริมถนนใกล้บ้าน ตรงที่นํ้า
ท่วมไม่ถึง ส่วนบ้านใครที่เป็นสองช้ัน ถ้าสามารถอยู่ช้ันสองได้ก็จะอยู่ช้ันสองของบ้าน การทํามาหากิน ใคร 
ที่ค้าขายก็ยังขายของเหมือนเดิม ใครที่มีอาชีพหาปลาก็ยังหาเหมือนเดิม หมูท่ี่ ๙ มีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง  
ก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิม ถึงแมว่้าช่วงนํ้าท่วมจะได้รับความเสียไม่ใช่น้อยแต่ในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาก็ได้มีการพูดหาทาง 
ออกให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้  

ความช่วยเหลอื สภาองค์กรชุมชน ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
ในท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เทศบาลอําเภอ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เหล่า
กาชาด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ปตท. โรงสีมโนรมย์ชัยกิจ สนับสนุนในเร่ือง
ของ กระสอบทราย ทราย ข้าวสารอาหารแห้ง มีอาหารปรุงสุกสําเร็จ ชาวบ้านจากจังหวัดชัยภูมิซึ่งเคยอาศัย 
ที่อยู่ที่อําเภอมโนรมย์และย้ายถ่ินฐานอพยพออกไป และชาวบ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ระบบของของความ
ช่วยเหลือ ส่วนใหญ่จะเริ่มจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วมก่อน ถ้าหากมีของเหลือหรือมากเกินกว่า
ความต้องการของผู้ประสบภัย สิ่งของน้ันก็จะถูกแบ่งให้กับผู้ที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนด้วย จะเห็นได้ว่าไม่ว่า
ชาวบ้านจะเดือดร้อนมากน้อยเพียงใดในความมีนํ้าใจและการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนก็ยังมีให้เห็นเสมอ 

ความร่วมมือทีม่าจากสภาองค์กรชุมชน ทอ้งถิ่น และเอกชนในพ้ืนที่นําไปสู่การป้องกันพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตรทําใหม้ีจํานวนครัวเรือนที่ถูกนํ้าท่วม ๓๕๐ ครัวเรือน และครัวเรือนที่ของใช้ภายในบ้าน
ได้รับความเสียหาย ๑๓๓ ครวัเรือน คิดเป็นมูลค่า ๘๒๘,๘๙๕ บาท 



 

๓๘ 

 

“หาดทนงโมเดล” วิธีรับมือกับภัยนํ้าท่วมของคนเมืองอุทัยธานี 
(ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการภยัพิบัตินํ้าท่วม-นํ้าแล้ง 

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งตําบล) 
 

โดย สุวัฒน์ กิขุนทด 
 
 
  “บ้านหาดทนง” ช่ือน้ีนักเลงสมัยก่อนคงจะคุ้นเคยกันดี ด้วยแต่ก่อนหมู่บ้านในย่านน้ีเป็นแหล่ง
ผลิตปืนเถื่อนที่มีช่ือเสียง เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่รอยต่อของ ๓ จังหวัด คือ ชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์ ทําให้
นักเลงหรือคนที่มีคดีติดตัวมักจะหลบซ่อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่ในรอยต่อแถบน้ี ประกอบกับมีโจรท่ีคอยดัก
ปล้นพ่อค้าที่ขึ้นล่องแม่นํ้าเจ้าพระยาอยู่เป็นประจํา ชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่างจึงคิดทําปืน “ไทยประดิษฐ์” 
ขึ้นมา เพ่ือเอาไว้ป้องกันตัว ซึ่งมีทั้งปืนลูกซองสั้น หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปืน “อีโบ๊ะ” และปืน “อีเต่ิง” 
(พ้ืนที่ผลิตจากบ้านอีเต่ิง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอุทัยฯ) รวมทั้งปืนขนาด ๑๑ มม. และ
ปืนขนาดต่างๆ ราคาขายกระบอกละไม่กี่ร้อยบาท ถูกกว่าปืนที่มาจากเมืองนอกหลายสิบเท่าตัว แต่คุณภาพ   
ก็ไม่ได้แตกต่างกัน คือหากยิงถูก ถ้าไม่หามไปหาหมอ ก็ต้องหามไปที่วัด  
  เมื่อปืนที่ผลิตได้รับความนิยม จึงทําให้ชาวบ้านผลิตปืนขายกันอย่างเป็นล่ําเป็นสัน การทําไร่    
ทํานากลายเป็นเพียงอาชีพเสริม บางคร้ังมีพ่อค้าปืนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาเหมาซื้อปืนจากหาดทนง
คราวละ ๑๐-๒๐ กระบอก เพ่ือนําไปขายต่อ แต่ก็ต้องซุกซ่อนอําพรางกันอย่างดี บางรายก็ต้องแปลงตัวเป็น
พ่อค้าปลาแห้ง ปลาร้า เพ่ือหลบรอดสายตาของเจ้าหน้าที่ตํารวจ แต่บางช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันให้นําปืนเถื่อน  
ไปจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ชาวบ้านนักประดิษฐ์ก็นําปืนมาวางขายริมถนนกันเกร่อไป เหมือนกับ
ขายผักขายปลา 
  น่ันเป็นภาพในอดีตของบ้านหาดทนง เมื่อ ๓๐-๔๐ ปีก่อน ปัจจุบันช่างปืนเหล่าน้ีได้เปลี่ยนมาเป็น 
“ช่างมีด” โดยหันมาผลิตมีดต่างๆ ขายแทนแล้ว หลังจากที่ทางราชการกวดขันและส่งเสริมอาชีพใหม่ ซึ่งก็มีทั้ง
มีดสวยงาม แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ ถือเป็นงานศิลปะที่นักสะสมมีดทั่วโลกรู้จักกันดี นอกจากน้ียังทํามีดพก 
มีดเดินป่า ดาบต่างๆ มีดตัดแต่งก่ิงไม้ ฯลฯ ราคาต้ังแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาท สร้างงาน สร้างอาชีพ  
ให้ชาวบ้าน  จนกลายเป็นสินค้าที่มีช่ือเสียงของจังหวัดอุทัยธานี  แม้แต่เทศบาลตําบลหาดทะนงก็ยังใช้รูปมีด   
มาทําเป็นโลโก้ของเทศบาลด้วย  
  นอกจากอาชีพช่างมีดแล้ว ปัจจุบันชาวบ้านหาดทนงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 
ทํานาเพ่ือเอาเมล็ดพันธ์ุส่งขาย เน่ืองจากได้ราคาดีกว่าการปลูกข้าวส่งโรงสีเพ่ือทําเป็นข้าวถุง คือหากปลูกข้าว
พันธ์ุส่งขายจะได้ราคาประมาณเกวียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท แต่ปลูกเพ่ือนําไปหุงกินจะได้ราคาเพียงเกวียนละ 
๗,๕๐๐ บาท ดังน้ันชาวบ้านส่วนใหญ่จึงปลูกข้าวเพ่ือขายเมล็ดพันธ์ุให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธ์ุพืช 
จังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือนําไปขยายพันธ์ุต่อ  ปริมาณที่ปลูกได้ประมาณ  ๒,๐๐๐  ตันต่อปี  ส่วนพันธ์ุที่ปลูก     
ส่วนใหญ่ก็คือ กข.๓๑ เน่ืองจากมีความทนทานต่อเพลี้ยกระโดด และมีระยะเวลาการปลูกสั้น เหมาะแก่พ้ืนที่  
ที่เสี่ยงต่อการถูกนํ้าท่วม  
 
 



 

๓๙ 

  นอกจากน้ีก็มีอาชีพทําสวนส้มโอ มะนาว มะม่วง ฝรั่ง ถั่วฝักยาว มะเขือ แตงกวา ฯลฯ การเลี้ยง
ปลาในกระชัง เช่น ปลาแรด ปลาสวาย ปลาทับทิม และอาชีพจับปลาในแม่นํ้าเจ้าพระยา  
 
ย้อนอดีตหาดทนง แต่คนไม่ทะนง 
 
  หาดทนงเดิมขึ้นอยู่กับตําบลเกาะเทโพ ต่อมาในภายหลังจึงแยกออกมาเป็นตําบลหาดทนง       
อ.เมือง  จ.อุทัยธานี  มีทั้งหมด  ๖  หมู่บ้าน  จํานวน  ๗๓๐  ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  ๑,๙๙๘  คน              
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๖,๒๔๔ ไร่ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
แม่นํ้าสําคัญที่ไหลผ่านคือ แม่นํ้าเจ้าพระยา และมีแม่นํ้าสะแกกรังซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกไหลมา
บรรจบกับแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ตําบลท่าซุง ทําให้ตําบลหาดทนงมีแม่นํ้าโอบล้อมอยู่ทั้ง ๒ ด้าน 
  ในยุคบ้านป่าเมืองเถ่ือน พ้ืนที่ย่านหาดทนงชาวบ้านเรียกกันว่า “หาดตาเหลือก” เน่ืองจาก
เมื่อก่อนการสัญจรไปมาต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ในช่วงฤดูแล้งแม่นํ้าเจ้าพระยาลดตํ่าลงจนเกิดสันดอนเป็นหาด
ทรายยาว เรือที่ขึ้น-ล่องไปมาต้องแล่นผ่านร่องนํ้าแคบๆ ด้วยความล่าช้า จึงเป็นโอกาสทองของบรรดาชุมโจร
ทั้งหลายที่คอยดักจี้ปล้นเอาข้าวของทรัพย์สินเงินทองของเรือที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเวลาพลบค่ํา ดังน้ันเมื่อ
ผ่านบ้านหาดทะนง ชาวเรือจึงต้องรีบเร่งความเร็วกันจน “ตาลีตาเหลือก” เพ่ือนําเรือผ่านร่องนํ้าไปให้ไวที่สุด  
  ส่วนพวกที่ชอบโอ้อวดทะนงตน ไม่กลัวเกรงใคร ไม่ว่าหน้าอินทร์หรือหน้าพรหมใดๆ เมื่อเดิน
ทางผ่านย่านน้ีก็มักจะถูกนักเลงเจ้าถ่ินลองดีอยู่บ่อยๆ จนไม่มีใครกล้าอวดดี ต้องนอบน้อมถ่อมตน ไม่ทะนงตัว 
จนกลายมาเป็นช่ือเรียกของหมู่บ้านว่า “บ้านหาดทนง” และเป็นช่ือของตําบลในที่สุด 
  ในอดีตชาวบ้านหาดทนงจะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่นํ้าเจ้าพระยา เพราะชาวบ้านจะปลูกแพพัก
อาศัยอยู่ริมแม่นํ้า อาหารที่สําคัญก็คือปลาที่จับมาจากแม่นํ้า การสัญจรไปมาก็จะใช้เรือพาย แต่เมื่อมีการตัด
ถนนเข้ามายังหมู่บ้านแล้ว  ชาวบ้านจึงใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมเพราะรวดเร็วกว่า  จากเรือนแพก็เปลี่ยน   
มาเป็นการปลูกบ้านใต้ถุนสูงเพ่ือหนีนํ้า ประกอบกับไม้ไผ่ที่ใช้สร้างแพมีราคาสูงข้ึนและต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ 
เรือนแพริมน้ําจึงค่อยๆ หมดไป 
  ด้วยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีต้นยางและต้นไผ่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ทํานามีน้อย การทํา
นาปลูกข้าวจึงแค่พอกินในครอบครัว ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทํานํ้ามันยางและทําข้ีไต้ขาย นอกจากน้ีก็ยัง
ตัดไม้ไผ่ไปขาย และนํามาสานเป็นเครื่องมือจับปลา ทําเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด 
หรือนํามาแผ่เป็นฝาบ้าน ชานเรือน ฯลฯ  
  ในช่วงปี ๒๔๙๑-๒๕๐๐ ชาวบ้านเร่ิมปลูกต้นไผ่เพ่ือนําไปขายกันมากข้ึน เพราะต้นไผ่ทนต่อนํ้า
ท่วมได้ดี ต่อมาจึงมีการปลูกปอ และข้าวโพด เมื่อปอมีราคาตํ่าลง ชาวบ้านจึงเลิกปลูกปอ และเป็นช่วงที่อยู่ใน
ภาวะ  “ข้าวยาก หมากแพง” จึงมีโจรผู้ร้ายชุกชุม  ชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่างจึงคิดทําปืนข้ึนมาเพ่ือเป็นอาวุธ
ป้องกันตัว และเมื่อได้รับความนิยมจากภายนอก ชาวบ้านจึงหันมาทําปืนขายกันเกือบทั้งหมู่บ้าน งานในไร่นา
จึงเป็นภาระของผู้หญิง ส่วนผู้ชายก็ทําปืนกันเป็นอาชีพหลัก ใช้วิธีการเรียนรู้ถ่ายทอดกันเอาเอง ที่มีช่ือเสียงใน
จังหวัดอุทัยธานีก็คือบ้านหาดทนง ส่วนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันก็คือบ้าน อีเต่ิง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

ในช่วงน้ีเองที่มีการสร้างเขื่อนต่างๆ เกิดข้ึน เพ่ือเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา
ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสินค้าส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ มีการส่งเสริมการลงทุนทางด้าน
อุตสาหกรรม  เช่น  มีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยา  จ.ชัยนาท  ขึ้นมาในปี ๒๔๙๕ และแล้วเสร็จในปี ๒๕๐๐         
เป็นเขื่อนทดนํ้าเพื่อการเกษตร  เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก  เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและ



 

๔๐ 

เพื่อการชลประทาน เร่ิมก่อสร้างในปี  ๒๔๙๖  แล้วเสร็จในปี  ๒๕๐๗  และ เขื่อนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์ เป็น
เข่ือนอเนกประสงค์เช่นกัน ก่อสร้างในปี ๒๕๑๑ แล้วเสร็จในปี ๒๕๑๗ 

  นอกจากน้ียังมีการวางระบบประปา มีการสร้างถนนสายสําคัญต่างๆ เพ่ือสร้างโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมเช่ือมระหว่างภูมิภาคต่างๆ มีการพัฒนาเส้นทางรถไฟ เป็นยุคที่เรียกว่า “น้ําไหล ไฟสว่าง มีทางเดิน” 
และประเทศไทยได้เริ่มนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกมาใช้ในปี ๒๕๐๔ เพ่ือมุ่งเป้าเป็นประเทศเกษตรกรรม
เพ่ือการส่งออก จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเด่ียวที่ตลาดโลกต้องการ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด ปอ 
ยางพารา รวมท้ังข้าวที่เป็นสินค้าส่งออกมาแต่ด้ังเดิม เมื่อมีเขื่อนมีถนนก็ทําให้ชาวไร่ ชาวนา เพ่ิมปริมาณการ
ผลิตได้มากขึ้น และการขนส่งผลผลิต รวมท้ังวัตถุดิบต่างๆ เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ ฯลฯ ก็สะดวกข้ึนด้วย 
 
“สหกรณ์ผู้ใช้น้ําฯ” รากฐานการพัฒนาของชุมชน  
   
  การก่อสร้างเขื่อนต่างๆ ดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีผลดีในแง่ของการพัฒนาประเทศ ทําให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ มีนํ้าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี บางพ้ืนที่สามารถทํานาได้ถึงปีละ ๓ คร้ัง ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อ
นํ้าในเขื่อนมีปริมาณมากเกินกว่าที่เขื่อนจะกักเก็บเอาไว้ได้ก็ต้องระบายน้ําออกมา และอาจทําให้พ้ืนที่ที่อยู่ใต้
เข่ือนเกิดนํ้าท่วมได้ โดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีที่อยู่ใต้จังหวัดนครสวรรค์อันเป็นจุดรวมของแม่นํ้าสําคัญ ๔ สาย
ที่ไหลลงมาจากทางตอนบนของประเทศ คือ แม่นํ้าปิง วัง ยม และน่าน โดยมีเขื่อนสําคัญที่ต้ังอยู่ทางตอนบน 
คือ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์ 
  นอกจากน้ียังมีเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งหากปีใด    
มีปริมาณนํ้ามาก  เขื่อนเจ้าพระยาจําเป็นต้องชะลอการระบายน้ําเพ่ือป้องกันมิให้พ้ืนที่ใต้เขื่อนถูกนํ้าท่วม 
โดยเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังน้ันปริมาณนํ้าที่ถูกชะลอเอาไว้จึงหนุนกลับมาเอ่อท่วมพ้ืนที่เหนือ
เข่ือนในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี เช่นที่ตําบลหาดทนงที่อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 
  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตําบลหาดทนงจะถูกนํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลากหลังจากที่มีการก่อสร้างเข่ือน
ต่างๆ ดังกล่าวแล้วเสร็จ แต่ระดับนํ้าท่วมก็ยังไม่รุนแรงมากนัก ในขณะที่ในช่วงฤดูแล้งปริมาณนํ้าที่จะใช้ทําไร่ 
ทํานากลับมีไม่เพียงพอ ชาวบ้านต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเพ่ือชิงสูบนํ้าเข้าในแปลงของตน 
  ม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตําบลหาดทนง เล่าย้อนถึงปัญหานํ้าท่วม ภัยแล้งของชาวตําบล
หาดทนงว่า ก่อนปี พ.ศ.๒๕๒๒ ชาวตําบลหาดทนงยังใช้นํ้าบาดาลและน้ําฝนในการทํานา ทําสวน ต่อมาในปี 
๒๕๒๓  ทางราชการจึงสร้างคลองส่งนํ้าพลังงานไฟฟ้าเพ่ือดึงนํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเข้ามาให้ชาวบ้านได้ใช้  
ทําให้การปลูกข้าวซึ่งแต่เดิมทําได้เพียงปีละครั้ง ก็เพ่ิมเป็นปีละ ๒ ครั้ง และต่อมาเมื่อชาวบ้านเห็นว่ามีนํ้า   
เพียงพอที่จะทํานาได้ตลอดปี จึงได้เพ่ิมการทํานาเป็นปีละ ๓ ครั้ง แต่ก็ทําให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ชาวบ้าน    
มีการทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างก็แย่งสูบนํ้าเข้าใส่ที่นาของตน ไม่มีใครยอมใคร คนที่อยู่ต้นคลองก็จะสูบนํ้า
ได้ก่อน ส่วนคนที่อยู่ปลายคลองก็จะได้นํ้าน้อย ไม่พอใช้ จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวบ้านทะเลาะกัน เหตุการณ์
วนเวียนอยู่อย่างน้ีมานานหลายปี  
  “ประมาณช่วงปี ๒๕๒๙ ตอนนั้นผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวมาตลอด จึงคิดว่า
หากปล่อยเอาไว้ชาวบ้านคงจะตีกันตายเพราะแย่งน้ํากัน  ผมจึงเรียกประชุมชาวบ้านเพ่ือหาทางแก้ไข     
ในท่ีสุดก็ตกลงกันได้ โดยตกลงกันว่า คนที่อยู่ท้ายน้ําจะได้สูบน้ําใช้ก่อน ถัดมาก็เป็นคนที่อยู่ตอนกลาง   
และตอนบนตามลําดับ” อดีตผู้ใหญ่บ้านกล่าว 
  



 

๔๑ 

  ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะตกลงกันได้แล้วแต่ก็ยังไม่วายเกิดปัญหาขึ้นมาอีก เน่ืองจากชาวบ้านแต่ละราย
ทํานาไม่พร้อมกัน ความต้องการใช้นํ้าจึงไม่พร้อมกันด้วย เช่น ชาวบ้านบางรายเพ่ิงจะลงมือหว่านข้าว จึงต้องขัง
นํ้าเอาไว้ในนาสักระยะหน่ึง เพ่ือให้ต้นข้าวเติบโต จากน้ันจึงค่อยไขนํ้าหรือระบายน้ําออกจากนา ในขณะท่ี
ชาวบ้านอีกรายที่ปลูกข้าวก่อนและข้าวในแปลงเร่ิมจะเก็บเก่ียวได้แล้ว หากมีนํ้าไหลเข้าแปลงนาของตนก็จะทํา
ให้ข้าวที่กําลังเก็บเก่ียวเสียหายได้ ทําให้เป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาอีก ผู้ใหญ่ม้วนจึงต้องทําหน้าที่หย่าศึก 
ในที่สุดจึงได้ข้อสรุปอันเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายว่า ต่อไปนี้ชาวบ้านจะต้องทํานาพร้อมๆ กันเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นมาอีก 
  จากการร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าใช้ในการทํานา โดยมีผู้ใหญ่ม้วน เขียวอุบล 
ผู้ใหญ่บ้านสะพานหินเป็นแกนนําที่สําคัญ ต่อมาในปี ๒๕๓๐ ชาวบ้านสะพานหิน (หมู่ที่ ๒, ๓, และ ๔) จึงได้
ร่วมกันจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนและคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่เกษตรตําบล เริ่มแรกมี
สมาชิกจํานวน ๒๘ ราย มีการระดมทุนจากสมาชิกรายละ ๑๐๐ บาท ได้เงินตอนแรกประมาณ ๒,๘๐๐ บาท 
เพ่ือนําเงินมาเป็นค่าบริหารจัดการกลุ่ม  
  ล่วงมาถึงปี ๒๕๓๓ กลุ่มผู้ใช้นํ้าจึงได้จัดต้ังเป็น “สหกรณ์ผู้ใช้น้ํา สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้าน
สะพานหิน จํากัด” มีระบบการบริหารจัดการแบบสหกรณ์ โดยสมาชิกจะต้องเสียค่าใช้น้ําไร่ละ ๑๒๐ บาทต่อ
ปี เพ่ือนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการสูบนํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเข้าสู่คลองส่งนํ้า และเมื่อมีเงินสะสมในสหกรณ์ฯ 
มากข้ึน สหกรณ์ฯ จึงเปิดให้สมาชิกได้กู้ยืมเพ่ือนําเงินไปใช้หมุนเวียนในการทํานา  
  นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหานํ้าไม่เพียงพอที่จะทํานาตลอดทั้งปี ในปี ๒๕๓๘ ผู้ใหญ่ม้วน 
จึงได้ประชุมสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้นํ้าฯ เพ่ือปรับลดการทํานาจากปีละ ๓ ครั้ง ให้เหลือเพียง ๒ ครั้ง ชาวบ้านจะได้
ไม่ต้องทะเลาะเพ่ือแย่งชิงนํ้ากันอีก ซึ่งทุกคนต่างก็เห็นดีกับข้อเสนอและเหตุผลของผู้ใหญ่ม้วน 
  “ถ้าทํานาปีละ ๓ ครั้ง ได้ข้าวเฉลี่ย ๘๐ ถังต่อไร่ ปีหนึ่งก็จะได้ข้าวประมาณ ๒๔๐ ถัง แต่ถ้า
ทํานาปีละ ๒ ครั้ง จะได้ข้าวประมาณปีละ ๒๐๐ ถังต่อไร่ ถือว่าได้ข้าวต่างกันไม่เท่าไหร่ แต่ก็ไม่ต้องเส่ียง
กับภาวะน้ําท่วม น้ําแล้ง เพราะเราไม่รู้ว่าปีไหนน้ําจะมากจะน้อย หากทํานา ๓ ครั้งก็อาจจะเสียหาย
ขาดทุนได้ นอกจากนี้ก็ยังเป็น การตัดวงจรของแมลง รวมท้ังนกและหนูที่จะมาทําลายข้าวในนาอีกด้วย 
เพราะเราไม่ได้ทํานาตลอดปี” ผู้ใหญ่ม้วนแจงเหตุผลในครั้งน้ัน ซึ่งเป็นผลทําให้ชาวบ้านหาดทนงลดการทํานา
ลงเหลือปีละ ๒ ครั้งจนถึงทุกวันน้ี 
  ปัจจุบันสหกรณ์ผู้ใช้นํ้าฯ มีสมาชิกทั้งหมด ๔๘ ราย มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ 
บาท และเปิดให้สมาชิกกู้ยืมเงินได้สูงสุดรายละ ๗๐,๐๐๐ บาท และจากการรวมกลุ่มกันทํานาทําให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อนํ้ามัน และลดค่าไฟฟ้าเพ่ือสูบนํ้า ได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อฤดูกาลผลิต นอกจากน้ี
การส่ังซื้อสินค้าต่างๆ ในนามของสหกรณ์ทําให้ได้รับส่วนลดมากข้ึน เช่น ซื้อปุ๋ยถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป
ประมาณกระสอบละ ๑๐ บาท (ขนาดบรรจุ ๕๐ กิโลกรัม) ซื้อนํ้ามันดีเซลได้รับส่วนลดถังละ ๒๐๐ บาท (ขนาด
บรรจุ ๒๐๐ ลิตร) ฯลฯ นอกจากน้ียังจ้างรถไถนาและรถเก่ียวข้าวได้ตํ่ากว่าราคารับจ้างทั่วไป  
  กล่าวได้ว่า สหกรณ์ผู้ใช้น้ําฯ เป็นกลุ่มชาวบ้านในตําบลหาดทนงที่มีการรวมตัวกันเข้มแข็ง
และยาวนานท่ีสุด ทําให้ชาวบ้านมีเงินทุนในการผลิตโดยไม่ต้องกู้ยืมเงินจากนายทุน มีอํานาจในการต่อรอง
เม่ือจะสั่งซ้ือสินค้าหรือจ้างงาน ทั้งยังดึงงบประมาณและความช่วยเหลือต่างๆ เข้าสู่ตําบล นอกจากนี้ก็ยังมี
บทบาทหนุนเสริมและเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มต่างๆ ในตําบล เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปลูกข้าว กลุ่มผู้เลี้ยง
ปลาในกระชัง ฯลฯ ให้มีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันด้วย ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในตําบลหาดทนง 
 



 

๔๒ 

ทํานาหนีน้ํา : การค้นพบความลับของแม่น้ําเจ้าพระยา 
  
  ในอดีตที่ผ่านมา ตําบลหาดทะนงและพ้ืนที่ใกล้เคียงในจังหวัดอุทัยธานีจะเกิดนํ้าท่วมในช่วงฤดู 
นํ้าหลาก คือต้ังแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป แต่ก็ไม่รุนแรงมากนัก เป็นนํ้าท่วมตามธรรมชาติกินระยะเวลา     
ไม่นานก็แห้งลง แต่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาน้ี ตําบลหาดทนงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมมากข้ึน ทําให้
บ้านเรือน  ไร่นา  ทรัพย์สินเสียหาย  ผู้คนและสัตว์เลี้ยงบาดเจ็บล้มตาย  เช่น  เหตุการณ์นํ้าท่วมในปี  ๒๕๓๘, 
๒๕๓๙, ๒๕๔๙, ๒๕๕๓ และในปี ๒๕๕๔ น้ี 
  ตําบลหาดทนงมีแม่น้ําสายสําคัญอยู่ ๒ สายท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวหาดทนง นั่นก็
คือ แม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําสะแกกรัง โดยแม่น้ําเจ้าพระยาจะไหลผ่านตําบลหาดทนงลงไปยังพื้นท่ี
ด้านล่าง ส่วนแม่น้ําสะแกกรังจะโอบล้อมอยู่ด้านหลัง ไม่ได้ไหลผ่านตําบลหาดทนงโดยตรง 
  แม่น้ําเจ้าพระยา มีต้นกําเนิดจากแม่นํ้าปิง วัง ยม และน่าน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือและไหลผ่าน
พ้ืนที่ต่างๆ ลงมาบรรจบกันที่ตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากน้ันจึงไหลผ่านจังหวัด
อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ 
  แม่น้ําสะแกกรัง มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาโมโกจูในจังหวัดกําแพงเพชรและไหลผ่านจังหวัด
นครสวรรค์มายังจังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะมาบรรจบกับแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ตําบลท่าซุง (เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับ
ตําบลหาดทนง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี มีความยาวประมาณ ๒๒๕ กิโลเมตร  
  ตําบลหาดทะนงซึ่งมีพ้ืนที่ริมฝั่งติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยาตลอดทั้งแนว หากปีใดแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่ง
รับนํ้ามาจากภาคเหนือมีปริมาณมาก หรือเขื่อนต่างๆ ที่อยู่เหนือจังหวัดอุทัยฯ เช่น เข่ือนภูมิพล จ.ตาก และ
เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์ ปล่อยนํ้าลงมามาก ก็จะทําให้แม่นํ้าเจ้าพระยาเอ่อท้นริมฝั่ง และไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ใน
ตําบลหาดทนงโดยตรง 
  ส่วนแม่นํ้าสะแกกรังที่โอบล้อมอยู่ด้านหลัง แม้จะไม่ได้ไหลผ่านตําบลหาดทนงโดยตรง แต่ก็มีผล
ทําให้เกิดนํ้าท่วมตําบลหาดทนงได้เช่นกัน เพราะหากปีใดปริมาณนํ้าในแม่นํ้าสะแกกรังมีมาก แม่น้ําสะแกกรัง  
ก็จะเอ่อท้นเข้ามาในแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณตําบลท่าซุง ทําให้ตําบลหาดทนงที่อยู่ติดกันได้รับผลกระทบไปด้วย 
  นอกจากน้ีตําบลหาดทนงยังอาจได้รับผลกระทบจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ต้ังอยู่ทางตอนล่างของ
จังหวัดอุทัยธานีและอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตร โดยเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเข่ือนทดน้ําเพ่ือการเกษตร 
ต้ังอยู่ที่อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งปกติเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ําในอัตราความเร็วไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือป้องกันไม่ให้พ้ืนที่ใต้เขื่อนเกิดนํ้าท่วม แต่หากปีใดที่ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา 
มีมาก และทางราชการต้องป้องกันไม่ให้พ้ืนที่ใต้เขื่อน โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลถูกนํ้าท่วม 
เขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องชะลอการระบายนํ้า เมื่อต้องชะลอนํ้า ปริมาณน้ําที่มีจํานวนมหาศาลจึงไหลย้อนกลับมา
ท่วมเพ่ือท่ีใกล้เคียงที่อยู่เหนือเขื่อน เช่นที่ตําบลหาดทนง จ.อุทัยธานี 
  ด้วยประสบการณ์และบทเรียนจากปัญหานํ้าท่วมในตําบลหาดทนงนับต้ังแต่ปี ๒๕๓๘ และปี 
๒๕๓๙ ทําให้ไร่นาได้รับความเสียหายกว่า ๑,๒๐๐ ไร่ มูลค่าความเสียหายรวมกันเกือบ ๔ ล้านบาท ทําให้
ชาวบ้านต้องมาประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือหาทางป้องกันภัยจากนํ้า มีการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ย้อนหลัง
กลับไปประมาณ ๕-๖ ปี เพ่ือศึกษาข้อมูลการมาถึงของฤดูนํ้าหลาก แล้วพบข้อมูลที่สําคัญว่า “น้ําจากแม่น้ํา
เจ้าพระยาซ่ึงเป็นแม่น้ําสายหลักที่จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านจะเอ่อท้นเข้ามาท่วมพื้นท่ีในตําบลหาดทนง
หลังจากวันที่ ๒๕ กันยายนของทุกปีไปแล้ว” 
  



 

๔๓ 

  เมื่อไขรหัสลับของแม่นํ้าเจ้าพระยาได้แล้ว ชาวบ้านจึงนํามาใช้เพ่ือปรับตารางการทํานาให้
สอดคล้องกับธรรมชาติ โดยการปลูกข้าวเพ่ือให้เก็บเก่ียวได้ก่อนวันที่ ๒๕ กันยายน ซึ่ งฤดูกาลทํานาครั้ งแรก  
จะเริ่มในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก่อนที่นํ้าจะมา ส่วนคร้ังที่สอง 
จะเริ่มทํานาต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคม แล้วไปเก็บเก่ียวข้าวในช่วงเดือนมีนาคม เป็นการทํานา ๒ ครั้ง ลดความ
เสี่ยงจากปัญหาน้ําท่วม นํ้าแล้ง 
  นอกจากน้ีชาวบ้านก็ยังปรับเปลี่ยนพันธ์ุข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับฤดูการผลิต จากเดิมที่ใช้ข้าวไว
แสง คือเป็นข้าวที่ใช้เวลาปลูกและเก็บเกี่ยวนานเกิน ๑๒๐ วัน ก็เปลี่ยนมาใช้พันธ์ุข้าวไม่ไวแสง ซึ่งจะมี
ระยะเวลาปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวเร็วกว่า คือไม่เกิน ๑๒๐ วัน ทําให้วางแผนการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวได้ทัน
ก่อนที่นํ้าจะมา 
 
“เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ แต่เราต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ได”้ 
  การค้นพบความลับของแม่นํ้าเจ้าพระยาหลังจากปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมา ทําให้ชาวตําบลหาดทนง
หลีกเลี่ยงภัยจากธรรมชาติมาได้นานหลายปี  ยกเว้นบางปีที่มีพายุโหมกระหน่ําทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน เช่น  
ในปี ๒๕๔๙ พายุช้างสารได้ยกพลถล่มพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางทําให้หลายจังหวัดเกิดน้ําท่วม รวมท้ังจังหวัด
อุทัยธานี โดยตําบลหาดทนงก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งจากภัยพิบัติในปี ๒๕๔๙ ได้นํามาสู่การเช่ือมร้อย
องค์กรภาคประชาชนเป็น  “เครือข่ายลุ่มแม่น้ําภาคกลาง”  เพ่ือดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัย     
ทั้งการช่วยเหลือเร่งด่วน การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบภัย และการวางแผนป้องกันภัยพิบัติในระยะยาว  
  นอกจากน้ีในปี ๒๕๕๓ ได้เกิดน้ําท่วมหลายจังหวัดในภาคกลาง ทําให้เครือข่ายลุ่มแม่นํ้าภาค
กลางได้นําเอาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากมาเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม 
โดยเร่ิมดําเนินการในปี ๒๕๕๔ รวมท้ังหมด ๘ จังหวัด ๑๕ ตําบล เช่น ต.บางหลวง จ.นครสวรรค์, ต.หาดทนง 
จ.อุทัยธานี, ต.เจ้าพระยา จ.ชัยนาท, ต.บางกระบือ จ.สิงห์บุรี, ต.ป่าตาล จ.ลพบุรี ฯลฯ 
  สําหรับในปีน้ีประเทศไทยโดนพายุโถมเข้าใส่ถึง ๕ ลูก คือ พายุไหหม่า (ภาษาจีนหมายถึง 
“ม้านํ้า”) ในช่วง ๒๔-๒๕ มิถุนายน, พายุนกเตน (ภาษาลาวหมายถึงนกกระเต็น) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม, พายุ 
ไถห่าง  (ภาษาจีนหมายถึงดอกแอปเป้ิลบาน)  ในช่วงวันที่  ๒๗  กันยายน,  พายุเนสาด  (ภาษาเขมรหมายถึง
คนจับปลา) ในช่วงวันที่ ๓๐ กันยายน และ พายุนาลแก (ภาษาเกาหลีหมายถึงปีก) ในช่วงวันที่ ๖-๘ ตุลาคม
เป็นลูกสุดท้าย 
  ด้วยพายุที่โหมเข้าใส่พ้ืนที่ตอนบนและภาคกลางของประเทศ รวมท้ังบางจังหวัดในภาคอีสาน 
ติดต่อกันถึง ๕ ลูก ทําให้เกิดนํ้าท่วมใหญ่ในภาคเหนือ กลาง และอีสาน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคกลาง เมื่อนํ้าใน 
๒ เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล และสิริกิต์ิ ซึ่งมีปริมาณนํ้าในเขื่อนเกือบจะเต็มความจุอยู่แล้ว ได้รับนํ้าที่ไหลมา
จากทางตอนบนของประเทศเพ่ิมเติมจึงต้องเร่งระบายนํ้าออกมา ผลจึงปรากฏว่าพ้ืนที่ใต้เขื่อนยักษ์ลงมา
กลายเป็นเมืองบาดาลไปในพลัน เช่น จังหวัดตาก กําแพงเพชร สุโขทัย (ไม่มีเข่ือน) อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ 
นครปฐม ฯลฯ 
  สําหรับจังหวัดอุทัยธานีได้รับผลกระทบใน ๒ อําเภอ คือ อําเภอหนองขาหย่าง และอําเภอเมือง 
ซึ่งรวมถึงตําบลหาดทนงด้วย โดยปริมาณนํ้าจํานวนมหาศาลได้เอ่อข้ึนมาจากแม่นํ้าเจ้าพระยาต้ังแต่ช่วงปลาย
เดือนสิงหาคม และไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ตําบลหาดทนง ต้ังแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคมเป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๒๕ 
กันยายนน้ําจึงท่วมเต็มพ้ืนที่ทุกตารางน้ิว นอกจากน้ีนํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยาได้หนุนเข้าสู่แม่นํ้าสะแกกรังทําให้
นํ้าไหลเข้าท่วมชุมชนที่อยู่ริมแม่นํ้าต้ังแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ 



 

๔๔ 

  เลิศ นัยเนตร กํานันตําบลหาดทนง และประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลหาดทนง เล่าว่า สภา
องค์กรชุมชนฯ ต้ังขึ้นในปี ๒๕๕๒ ซึ่งที่ผ่านมาสภาฯ ได้เป็นเวทีให้สมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านได้นําปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ มาพูดคุยกัน แล้วช่วยกันเสนอทางออก หรือแนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากน้ีก็ยังเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน หมู่บ้านใดมีกิจกรรม มีโครงการดีๆ ก็นํามาเล่าสู่กันฟัง คนอ่ืนๆ ก็จะได้ไปศึกษา
เรียนรู้ 
  “ส่วนเรื่องน้ําท่วมนั้น เราได้เอาเร่ืองนี้เข้าสู่ที่ประชุมต้ังแต่ต้นเดือนสิงหาคม และประเมิน
ร่วมกันว่าน้ําต้องท่วมแน่ๆ และคงจะทําลายสถิติที่ผ่านมา แต่ไม่มีใครคิดว่าน้ําจะมามาก และมาเร็วกว่าที่
คาดการณ์กันเอาไว้ เพราะปกติน้ําจะต้องมาหลังวันที่ ๒๕ กันยายนของทุกปี ชาวบ้านจึงเตรียมเก็บเก่ียว
เอาไว้ล่วงหน้า แต่ปีนี้ไม่ทันไร พอถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคมน้ําก็เริ่มท่วมแล้ว” กํานันเลิศย้อนเหตุการณ์  
  แต่ถึงแม้ว่านํ้าจะท่วมเต็มพ้ืนที่ แต่ด้วยการวางแผนการปลูกข้าวเพ่ือหนีนํ้าเอาไว้แล้ว จึงทําให้มี
พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเก่ียวเพราะข้าวยังไม่สุกเต็มที่เสียหายไปประมาณ ๑๐% ของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด
ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่  
  สําหรับความเสียหายอย่างเป็นทางการน้ัน ข้อมูลจากเทศบาลตําบลหาดทนง ระบุว่า นํ้าเร่ิมท่วม
ต้ังแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณ ๗๐ วัน มีพ้ืนที่ที่
ได้รับความเสียหายทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน เน้ือที่ ๗,๒๔๔ ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร ๕,๕๐๐ ไร่ ที่อยู่อาศัย 
๖๙๔ ไร่ วัด ๒ แห่ง โรงเรียน ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สถานที่ราชการ ๑ แห่ง ฯลฯ ผู้ประสบภัย
จํานวน ๗๒๕ ครัวเรือน จํานวน ๑,๙๙๘ คน 
  ม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตําบลหาดทนง กล่าวว่า ปีน้ีถือว่าเป็นอุทกภัยที่รุนแรงท่ีสุดใน
ชีวิตของชาวหาดทนง แต่อย่างไรก็ตาม เราได้วางแผนอพยพเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว เพราะรู้ว่าปีน้ีนํ้าจะท่วมแน่ๆ 
และคงจะไปต้านทานกระแสน้ําเอาไว้ไม่อยู่ เราจึงไม่ทําแนวป้องกัน ยกเว้นแต่พ้ืนที่นาบางแห่งที่ยังไม่ได้เก็บ
เก่ียว เราต้องเอารถแบ็คโฮไปขุดดินและเอากระสอบทรายมาทําเป็นแนวป้องกันเพ่ือให้นาข้าวเสียหายน้อยที่สุด 
นอกจากน้ียังเตรียมถุงยังชีพให้พอดีกับจํานวนครอบครัวในตําบลท้ังหมด เตรียมเรือ เตรียมรถยนต์ แล้วไป
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ชาวบ้านแต่ละหมู่รู้ว่าจะให้ไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่จุดใด เพ่ือชาวบ้านจะได้เตรียมความ
พร้อม ไม่แตกต่ืนหรือเกิดความโกลาหลวุ่นวายเมื่อนํ้ามา 
  เมื่อน้ําจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเริ่มเอ่อข้ึนล้นข้ึนมา จึงเริ่มอพยพชาวบ้านให้มาพักอาศัยอยู่ตามจุดที่
กําหนดเอาไว้แล้ว เช่น ศาลาวัด โรงเรียน และคันคลองที่มีระดับสูง ส่วนครอบครัวใดที่จะไม่อพยพและยังอาศัย
อยู่ในบ้าน เราก็ได้เตรียมเรือเพ่ือนําอาหารไปส่ง โดยมีเรือท้องแบนใช้พายทั้งหมด ๑๒ ลํา และเรือเร็วติด
เครื่องยนต์ ๓ ลํา เพ่ือใช้ในเหตุฉุกเฉิน หรือนําชาวบ้านที่เจ็บป่วยไปส่งโรงพยาบาล โดยมีศูนย์อนามัยในตําบล
คอยดูแลเร่ืองสุขภาพของชาวบ้าน นอกจากน้ียังเตรียมรถบรรทุก ๖ ล้อเอาไว้สําหรับว่ิงไปรับสิ่งของที่ขาด
แคลนจากภายนอก 
  “เรามีอาสาสมัครจากชาวบ้านมาช่วยกันทํางาน โดยใช้พื้นที่ว่างในหมู่ที่ ๓ ที่ไม่ถูกน้ําท่วม
ขนาดเน้ือท่ีประมาณ ๓๐ ตารางวา มาเป็นจุดศูนย์กลางในการทําอาหารแจกจ่ายชาวบ้าน โดยทําเป็น
อาหารถุงแจก ๒ ม้ือ ม้ือละ ๑,๕๐๐ ถุง แจกม้ือเที่ยงและม้ือเย็น ใช้เรือเร็วไปส่งอาหาร โดยให้ตัวแทน   
แต่ละหมู่บ้านดูแลกันเอาเอง กินเหมือนกันทั้งตําบล แต่ถ้าใครยังไม่ได้รับก็โทรฯ แจ้งมา เราก็จะไปจัดส่ง 
ให้ถึงท่ี” นายกฯ ม้วนกล่าวช้ีแจง และยํ้าว่า หากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ เราก็ต้องปรับตัวให้
อยู่กับธรรมชาติ และอยู่กับนํ้าให้ได้ 
 
 



 

๔๕ 

  พงษ์พันธ์ เตมียนันท์ หัวหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหาดทนง เล่าถึงบทบาทในช่วงการ
เตรียมความก่อนที่นํ้าจะท่วมว่า ก่อนที่นํ้าจะท่วม เราได้ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หรือ อสม. ออกไป
สํารวจผู้ป่วยในตําบล ว่าใครเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หรือเป็นโรคจิตเวช ซึ่งจําเป็นจะต้องกินยาติดต่อกันทุกวัน 
จากน้ันทางเราจะประสานไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดเพ่ือขอรับยามาเตรียมให้เพียงพอตลอดช่วงนํ้าท่วมจะได้
ไม่ต้องถ่อเรือไปหาหมอ 
  “เรามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๒ คน อยู่ประจําการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้พื้นที่เดียวกับโรง
ครัวเป็นศูนย์อนามัยชั่วคราว หากใครเจ็บป่วยเราก็จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปดูแลก่อน ถ้าเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ 
รักษาได้เอง เราก็จะรักษา แต่หากอาการหนักเราก็จะใช้เรือเร็วส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลในจังหวัด” หัวหน้า
กองสาธารณสุขกล่าวถึงบทบาทและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
 
แปรเปลี่ยนประสบการณ์เป็น “หาดทนงโมเดล” 
 
  จากประสบการณ์ในการรับมือกับภัยนํ้าท่วมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทําให้ชาวบ้านหาดทนงไม่ได้
ต่ืนวิตกกับภัยจากนํ้าท่วม บางครอบครัวที่ปลูกบ้านใต้ถุนสูงก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติสุขอยู่ท่ามกลางสายน้ํา ส่วน
ครอบครัวที่มีอาชีพจับปลาต่างก็ย้ิมแย้มชอบใจ เพราะนี่ถือเป็นโอกาสทองท่ีมีฝูงปลาชุกชุมมาผุดโผล่ให้จับได้
ง่ายๆ  เพียงใช้แห  ตาข่าย  คันเบ็ดหรือใช้ลอบจับปลาที่นําไม้ไผ่มาจักสานเอง  เป็นเคร่ืองมือหาปลาแบบ
พ้ืนบ้าน  วันหน่ึงๆ  สามารถหาปลาตามหนองหรือบึงที่มีน้ําขังได้หลายสิบกิโลกรัม  ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อน  
ปลากด ปลาตะเพียน ปลาหมู ปลาหลด ปลากระทิง ฯลฯ ส่วนเด็กๆ ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ช่วยพ่อแม่หาปลากัน
อย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะในช่วงที่ระดับนํ้าเริ่มลดลง  
  นายกฯ ม้วน กล่าวถึงแผนในการเตรียมการป้องกันนํ้าท่วมในปีหน้าว่า ปีน้ีก็ได้เตรียมการเร่ือง
การป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟูตําบลประมาณ   
๑ ล้านบาท แต่นํ้าในปีน้ีมาเร็วจึงดําเนินการป้องกันไม่ได้ทั้งหมด  
  “ตอนนี้สิ่งแวดล้อมในโลกเปลี่ยนแปลงไป มีการบุกรุกปลูกสร้างสิ่งกีดขวางแม่น้ําลําคลอง 
ตําบลหาดทนงจึงเกิดน้ําท่วมอยู่บ่อยๆ แทบจะไม่เว้นปี เราไม่รู้ว่าปีหน้าน้ําจะท่วมอีกหรือไม่ จึงต้องเตรียม
แผนป้องกันเอาไว้ โดยดูจุดบอดจากปีที่ผ่านมา เอาประสบการณ์มาเป็นบทเรียน หากน้ํามามากเราป้องกัน
ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไป แต่ต้องเตรียมแผนป้องกันในส่วนอ่ืนๆ เพื่ออยู่กับน้ําให้ได้” นายกฯ ม้วนกล่าว 
  สําหรับแผนในการเตรียมรับมือกับภัยจากนํ้าในระยะยาว หรือที่เรียกกันว่า “หาด ทนงโมเดล” 
น้ัน เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตําบลหาดทนง หรือเป็นศูนย์อเนกประสงค์ เพราะจะใช้
เป็นที่ทําการเทศบาลแห่งใหม่ด้วย เนื่องจากสถานที่เดิมก่อสร้างมานานและมีความคับแคบ โดยจะใช้เป็นศูนย์
อํานวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนํ้าท่วม เป็นศูนย์รองรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และเป็นศูนย์สนับสนุนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชน 
  นอกจากน้ียังเป็นศูนย์ที่ดูแลคนป่วยเรื้อรัง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีความเครียด และเป็นที่พักพิง
ช่ัวคราวของผู้ที่บ้านเรือนถูกนํ้าท่วม โดยในศูนย์จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านเกิดความเครียด
หรือเบ่ือหน่าย มีการฝึกอบรมอาชีพ มีการหางานและอาชีพต่างๆ มาให้ชาวบ้านทํา เช่น การเย็บผ้าห่ม ผ้านวม 
การจักสานไม้ไผ่ ฯลฯ สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 
 
 
 



 

๔๖ 

  โดยจะใช้พ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ ๔ เน้ือที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูง แต่จะต้องถมดินให้สูงจาก
พ้ืนเดิมข้ึนมาอีกประมาณ ๒ เมตร และจะต้องก่อสร้างท่าเทียบเรือข้ึนมาด้วยเพ่ือความสะดวกในการเข้า-ออก
ศูนย์ฯ  โดยขณะน้ีได้ทําเรื่องของบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว          
ใช้งบประมาณจํานวน  ๒๐  ล้านบาท  หากได้รับอนุมัติก็สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ทันที  เพ่ือให้ทันกับฤดู   
นํ้าหลากในปีหน้า 
  นอกจากโครงการก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือฯ ดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดต้ังศูนย์อํานวยการในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนขึ้นมาด้วย โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลหาดทนงเป็นประธาน มีการบทบาทหน้าที่ของ
เป็นฝ่ายต่างๆ เช่น หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า มีอาสาสมัครเผชิญเหตุ อาสาสมัครประจําเรือ-ประจํารถบริการ 
ศูนย์ป้องกันภัยหมู่บ้าน คอยทําหน้าที่ดูแลและบริการประชาชน, ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ มีฝ่าย
ข้อมูลข่าวสาร  ฝ่ายลงทะเบียนผู้อพยพ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและที่พัก, ส่วน
หลังหรือส่วนสนับสนุน มีทีมแพทย์และพยาบาล มีเครือข่ายต่างๆ คอยสนับสนุน มีกองทุนต่างๆ เช่น กองทุน
นํ้ามัน กองทุนสวัสดิการ เป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ฯลฯ 
  สําหรับแผนในการฟ้ืนฟูตําบลหาดทนงหลังนํ้าท่วมในปี ๒๕๕๔ น้ี นายกฯ ม้วน กล่าวว่า เร่ือง
เร่งด่วน คือ  
  ๑. การซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ซ่อมถนน ลอกคลองส่งนํ้าที่มีดินโคลน และเศษขยะ
ทบัถม โดยจะจ้างชาวบ้านที่ว่างงานมาทํางานจํานวน ๑๕๐ คน ใช้งบประมาณจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเศษ  
  ๒. การฝึกอาชีพชาวบ้าน เพ่ือให้มีรายได้ระหว่างที่ไร่นาและพืชสวนรอการฟ้ืนตัว เพราะมีพืชผล
ต่างๆ เสียหาย เช่น สวนส้มโอ ฝรั่ง มะม่วง มะนาว โดยจะฝึกอาชีพการเย็บผ้าห่มเพราะมีโรงงานรองรับ 
ส่งเสริมให้ปลูกพืชอายุสั้น เช่น พริก มะเขือ พืชผักสวนครัว โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุให้ชาวบ้าน และการ
ส่งเสริมอาชีพจักสาน เพราะมีแหล่งไม้ไผ่อยู่ในตําบลประมาณ ๒๐ % แต่จะต้องพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัย
เป็นสากล ไม่ใช่ทํากระบุง ตะกร้าเหมือนอย่างเดิม และ ๓.การซ่อมแซมบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหาย 
  ส่วนข้อเสนอแนะที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกได้แก่ ๑.การจัดต้ังกองทุน
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้ชาวบ้านมีหลักประกันหากพืชผลหรือ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ๒.สํานักงานเกษตรระดับจังหวัดควรส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ปลูกพืชที่ทนต่อสภาพนํ้าท่วมหรือเป็นพืชอายุสั้น และ ๓.เน่ืองจากตําบลหาดทนงเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธ์ุ เพ่ือ
ส่งจําหน่ายให้แก่ศูนย์พันธ์ุข้าวนครสวรรค์ ดังน้ันศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธ์ุพืช จังหวัดนครสวรรค์ ควรจะเข้า
มาอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับวิธีการคัดสรรเมล็ดพันธ์ุ และวิธีการดูแลไม่ให้มีต้นข้าวปน เพ่ือให้
ชาวบ้านผลิตข้าวพันธ์ุให้ได้มาตรฐาน 
  สําหรับบทเรียนจากนํ้าท่วมในปีน้ีน้ัน นายกฯ ม้วน กล่าวว่า รัฐบาลควรจะมีแผนในการใช้นํ้าเพ่ือ
การเพาะปลูกข้าวในระดับประเทศ โดยต้องมีการกําหนดว่าพ้ืนที่ใด หรือจังหวัดใด ควรทํานาในช่วงไหน เพ่ือ
จะได้วางแผนในการปลูกข้าว และจะต้องมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรฯ เพ่ือจะได้ปล่อยนํ้าให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ ไม่ต้องแย่งชิงนํ้าหรือทะเลาะกัน 
ไม่ใช่ปล่อยให้นักการเมืองกักนํ้าไว้ใช้ในพ้ืนที่ฐานคะแนนเสียงของตน พอมีพายุเข้ามาจึงระบายนํ้าออกไม่ทัน 
ทําให้เกิดนํ้าท่วม 
  “แต่เม่ือเกิดน้ําท่วมแล้ว ชาวตําบลหาดทนงก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ต่างๆ   
บางคนมาไกลจากเชียงใหม่ บ้างก็มาจากราชบุรี เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบลต่างๆ ก็นําเอาอาหาร 
เอาน้ําด่ืมมาแจก ถือเป็นน้ําใจท่ีชาวตําบลหาดทนงจะจดจําเอาไว้” ม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตําบล
หาดทนงกล่าวในตอนท้าย             



 

๔๗ 
 

คนอยู่คู่นํ้าประสบการณ์จากคนบางกระบือ สิงห์บุรี 
 

โดย สุวัฒน์ กิขุนทด 

   
 
 ท่ามกลางวิกฤตน้ําท่วมปี ๒๕๕๔ ซึ่งถือว่าหนักหนาสาหัสท่ีสุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะ
เป็นที่ภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้ โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร ภาพของความโกลาหลอลหม่านในการ
อพยพหนีน้ํา การรอคอยความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้
ทางการเปิดประตูระบายนํ้า  การรื้อกระสอบทราย ‘บิ๊กแบ็ก’ จนเกือบจะเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง
ชาวบ้านที่อยู่เหนือน้ํากับชาวบ้านที่อยู่ใต้น้ํา 
 ขณะเดียวกันก็มีหลายชุมชน หลายตําบล ทั่วทุกภาคของประเทศที่ประสบกับวิกฤตน้ําท่วมเช่นเดียวกัน 
แต่ชาวชุมชน ชาวบ้านเหล่าน้ัน ต่างก็เยือกเย็น สงบน่ิง และเตรียมรับมือกับกระแสนํ้าที่จะถาโถมเข้ามาอย่าง
รู้ทัน โดยไม่มีท่าทีหว่ันวิตกหรือเกิดความโกลาหลแต่อย่างใด และเมื่อระดับนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ พวกเขาก็ยังใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับกระแสนํ้าได้อย่างมีความสุข ดังเช่นชาวบ้านที่ตําบลบางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรี 
 ตําบลบางกระบือต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี เป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา อยู่ห่างจาก 
ตัวจังหวัดและย่านเศรษฐกิจการค้าของเมืองออกไปทางถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาทเพียง ๒-๓ กิโลเมตร มีทั้งหมด 
๘ หมู่บ้าน ในจํานวนน้ีมี ๖ หมู่บ้านที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๗.๖ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๑๑,๐๐๐ ไร่ มปีระชากรท้ังหมดประมาณ ๖,๐๐๐ คน ชาวบ้านส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม คอื ทํานา
ประมาณ ๘๐% นอกน้ันรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ 
 ด้วยเหตุที่เป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้า  ชาวบ้านจึงคุ้นเคยและมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับแม่นํ้า  บ้านเรือน
ส่วนใหญ่ปลูกสร้างโดยยกใต้ถุนสูง ในช่วงฤดูนํ้าหลากกระแสนํ้าจะเอ่อท้นตลิ่งขึ้นมา  ชาวบ้านก็จะยกข้าวของ
ขึ้นที่สูง  มีข้าวสาร  ปลาแห้ง  ปลาเค็ม  ปลาร้า  ปลาเจ่า  ฯลฯ  เป็นเสบียงตลอดฤดูนํ้าหลาก  หากอยากจะ
กินปลาสดในท้องนาก็มีให้จับไม่อดไม่อยาก มีเรือพายเป็นพาหนะในการสัญจรไปมา แต่ในอดีตน้ันฤดูนํ้าหลาก 
มักจะกินระยะเวลาไม่นาน เพียงไม่กี่วันนํ้าที่เอ่อท้นก็จะไหลลงคูคลองหนองบึงต่างๆ  
 ส่วนในช่วงฤดูแล้งระดับนํ้าจะลดลงจากขอบตลิ่งไม่ตํ่ากว่า ๑๐ เมตร จนแลเห็นเป็นหาดทรายยาวไกล 
ในช่วงฤดูแล้งน่ีเอง ในยุคที่การค้าควายยังเฟ่ืองฟู ทุกๆ ปีขบวน “นายฮ้อย” ที่ต้อนฝูงควายนับพันๆ ตัวจาก
ภาคอีสานมาขายยังทุ่งนาภาคกลางจะใช้ร่องนํ้าต้ืนๆ พากองคาราวานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยามาขึ้นฝั่งที่ตัวเมือง
สิงห์บุรีและหยุดพักแรมก่อนจะเดินทางต่อไป  บริเวณที่พักของคาราวานค้าควายจึงเรียกกันติดปากว่า     
“บางกระบือ” และกลายเป็นช่ือตําบลในเวลาต่อมา 
 
คนกับเขื่อน : วิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนแปลง 
 
 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เจ้าทุยเร่ิมหายไปจากท้องนา เมื่อมี “ควายเหล็ก” ที่ทํางานได้รวดเร็วกว่าเข้ามา
แทน “นายฮ้อย” ที่เคยคุมกองคาราวานข้ามแม่นํ้าก็กลับคืนถ่ิน  บ้านเมืองเจริญขึ้น  มีร้านค้าใหม่ๆ  เกิดข้ึน
มากมาย มีการตัดถนนหนทางต่างๆ มีการขุดคลองส่งนํ้าเข้าสู่ผืนนา หลังจากการสร้างเข่ือนแห่งแรกในแม่นํ้า
เจ้าพระยาเสร็จสิ้นลง 
  



 

๔๘ 
 

 “เขื่อนเจ้าพระยา” เป็นเขื่อนทดนํ้าเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตสร้างก้ัน
แม่นํ้าเจ้าพระยาที่ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพ่ือยกระดับนํ้าให้สูงขึ้นก่อนที่จะส่งเข้าไป
ยังแม่นํ้าและคลองส่งนํ้าต่างๆ ในภาคกลางและอ่าวไทย รวมท้ังหมด ๑๗ จังหวัด เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ๒๔๙๕ 
และแล้วเสร็จในปี ๒๕๐๐ ทําหน้าที่ระบายน้ําจากภาคเหนือเข้าสู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง ตัวเขื่อนมีความยาว 
๒๓๗.๕ เมตร และสูง ๑๖.๕ เมตร มีประตูระบายนํ้าเมื่อเกิดอุทกภัย อัตราระบายนํ้าสูงสุด ๓,๓๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที แต่การระบายน้ําจะไม่ให้เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือไม่ให้กระทบต่อพ้ืนที่ลุ่มตํ่า
ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 
 เขื่อนแห่งน้ีมีการริเร่ิมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยผู้เช่ียวชาญด้านชลประทานชาวฮอลแลนด์ ได้เสนอ
แนวคิดต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือให้ก่อสร้างเขื่อนในแม่นํ้าเจ้าพระยาข้ึนมา แต่ประเทศ
สยามในขณะนั้นไม่มีงบประมาณเพียงพอ  โครงการน้ีจึงถูกระงับไป  จนกระทั่งในปี  ๒๔๙๑  กรมชลประทาน
จึงเสนอโครงการต่อรัฐบาล ในขณะน้ันและได้รับการอนุมัติ โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลกในปี ๒๔๙๓ จํานวน 
๑๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือดําเนินการก่อสร้างในเวลาต่อมา 
 ร้อยโทบุญชอบ สมัครวงษ์ แกนนําพัฒนาตําบลบางกระบือ อายุ ๖๑ ปี อดีตนายทหารสังกัดศูนย์   
การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี ซึ่งเกิดและเติบโตอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยามาตลอดชีวิต ทบทวนวิถีชีวิตของคน
บางกระบือว่า ตนเองเกิดในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เมื่อเข่ือนเจา้พระยาสร้างเสร็จขึ้นมาในปี ๒๕๐๐ ตนได้เข้าเรียน       
ช้ันประถมศึกษาแล้ว จึงยังจดจําเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี เมื่อถึงเดือนกันยายนหรือย่างเข้าเดือนสิบ ซึ่งเป็นช่วง  
ฤดูนํ้าหลากชาวบ้านก็จะเตรียมตัว “ยาเรือ” หรือเอาชันมาทาอุดรอยรั่วซ่อมแซมเรือ ช่วยกัน “ปลกูสะพาน” 
สําหรับขึ้นลงเรือหรือเอาไว้สําหรับใส่บาตร ส่วนพระสงฆ์ก็จะยาเรือเอาไว้เพ่ือพายเรือไปบิณฑบาตเช่นกัน   
ใครที่มขี้าวของต้ังอยู่ในลานบ้านก็จะยกหรือเอาเชือกมาแขวนกับขื่อบ้านเพื่อให้พ้นนํ้า 
 “เม่ือก่อนพอถึงช่วงหน้าน้ํา ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็จะเตรียมข่าย
เอาไว้ดักปลา  ได้ทั้งปลาตะเพียน ปลาหมอตัวใหญ่ๆ  เนื้อนี้หวานมัน  กุ้งฝอยก็เยอะ เอามาทํากะปิ เด็กๆ 
ก็สนุกสนาน  ได้เล่นน้ํา  ได้จับปลา  แต่เม่ือก่อนน้ําจะท่วมไม่เยอะ ราวๆ  คืบกว่าๆ  หรือประมาณ ๒๐ 
เซนติเมตร และก็ท่วมไม่นาน สูงสุดก็ประมาณ ๒๐ วัน น้ําก็จะระบายลงไปตามหนอง ตามบึง เป็น
ธรรมชาติของฤดูน้ําหลาก” ร้อยโทบุญชอบ หรือ “ลุงชอบ” ย้อนเวลากลับไปสู่วัยเยาว์ 
 ก่อนที่จะมีเขื่อนเจ้าพระยานั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเพียงปีละครั้งก็พอกินไปได้ตลอดท้ังปี ข้าว
ที่ปลูกก็จะเป็นข้าว ‘ซังยาว’ ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนต่อนํ้าได้ดี เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากต้นข้าวก็ยืดลําต้นให้สูงขึ้น
เพ่ือให้พ้นนํ้า หากนํ้ามากต้นข้าวก็อาจจะสูงได้เกือบ ๒ เมตร เช่น ข้าวพันธ์ุนางงาม บุญมา และก้นแก้ว หาก
เป็นที่ดอนก็จะเป็นข้าวพันธ์ุเหลืองประทิวซึ่งมีความสูงของลําต้นน้อยกว่า ข้าวที่ปลูกทั้งหมดไม่ต้องใส่ปุ๋ย 
เพราะท้องนาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว อีกทั้งซังข้าวที่เป่ือยแช่นํ้าและข้ีควายก็เป็นปุ๋ยช้ันดี  
 เมื่อมีเข่ือนเจ้าพระยา มีนํ้าท่าอุดมสมบูรณ์ ชาวนาก็เริ่มทํานาปีละ ๒ คร้ัง เจ้าหน้าที่เกษตรก็มาส่งเสริม
ให้ชาวนาปลูกข้าวพันธ์ุใหม่ที่ให้ผลผลิตมากกว่าเก่า ข้าวพ้ืนเมืองจึงสูญพันธ์ุไป ราวปี ๒๕๐๙ ลุงชอบบอกว่า 
เริ่มมีรถไถนาหรือ “ควายเหล็ก” เข้ามาแล้ว  ชาวบ้านเรียกว่า “รถไถผาลพ่วง” คนที่มีเงินจึงซื้อควายเหล็ก
มาใช้เพราะทํางานได้เร็วกว่าเจ้าทุยเป็นสิบเท่า ทั้งยังเป็นเคร่ืองมือบ่งบอกถึงฐานะหน้าตาของเจ้าของได้เป็น
อย่างดี  เมื่อทํานาเพ่ิมข้ึน  ดินก็ไม่ได้พัก  ความอุดมสมบูรณ์จึงลดน้อยลง  ปุ๋ยเคมีจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทแทน
ขี้ควายและซังข้าว ชาวนาในยุคน้ันจึงรู้สึกต่ืนเต้นและภูมิใจเมื่อเห็นผลผลิตในไร่นาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีผลมาจาก 
“เขื่อน รถไถ และปุ๋ยเคมี” 
 เมื่อมีคุณอนันต์ก็ย่อมมีโทษมหันต์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเขื่อน รถไถหรือปุ๋ยเคมีก็ตาม กล่าวเฉพาะเข่ือน 
ลุงชอบบอกว่าเท่าที่ตนเองจําความได้ หลังจากมีเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยา



 

๔๙ 
 

ลงมาประมาณ ๔๐-๕๐ กิโลเมตรก็เริ่มเกิดนํ้าท่วมต้ังแต่ราวปี ๒๕๐๔ และปี ๒๕๐๗ แต่ในช่วงน้ันระดับนํ้าที่
ท่วมยังไม่สูงมาก เพราะยังไม่มีสิ่งก่อสร้างไปก้ันขวางทางเดินของนํ้า แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น มีการขยาย
บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการตัดถนนหนทางต่างๆ ไปกีดขวางทางเดินของนํ้า เมื่อถึงช่วงฤดูนํ้า
หลาก นํ้าจึงไหลไม่สะดวกหรือไม่มีทางระบาย นับต้ังแต่ปี ๒๕๒๑ นํ้าจึงเร่ิมท่วมสิงห์บุรีหนักข้ึนและถี่ขึ้น 
โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา และมาท่วมอีกในปี ๒๕๒๔, ๒๕๓๘, ๒๕๓๙, ๒๕๔๕, ๒๕๔๙, 
๒๕๕๐  และ  ๒๕๕๓  ซึ่งในช่วงหลังๆ  น้ีระดับนํ้าสูงไม่ตํ่ากว่า  ๑  เมตร  บางพ้ืนที่ที่เป็นที่ลุ่มก็อาจจะสูงถึง  
๒  เมตรหรือมากกว่า  สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินไร่นา  บางปีชาวบ้านและลูกเล็กเด็กแดงหลายคน
ต้องพลอยสังเวยชีวิตไปกับกระแสนํ้า 
 นํ้าที่หลากมาท่วมชาวบ้านในจังหวัดสิงห์บุรี และตําบลบางกระบือนั้น เป็นนํ้าที่ปล่อยมาจากเข่ือน
เจ้าพระยา เพราะเป็นเขื่อนที่สร้างเพ่ือทดนํ้าสําหรับใช้ในการเกษตร ไม่ใช่เขื่อนกักเก็บนํ้า หากปีใดปริมาณน้ํา
เหนือเขื่อนที่ไหลมาจากทางภาคเหนือเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่อําเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท  มีปริมาณมาก  เขื่อนเจ้าพระยาก็จะต้องระบายน้ําออกจากเขื่อนในปริมาณมาก
เช่นกัน เพราะเป็นเขื่อนสําหรับทดน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร ไม่ใช่เป็นเขื่อนสําหรับกักเก็บนํ้า และหากเขื่อน
เจ้าพระยาระบายนํ้าในอัตราต้ังแต่ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป ก็จะทําให้พ้ืนที่ใต้เขื่อนต้ังแต่จังหวัด
ชัยนาทลงมาเกิดนํ้าท่วม เช่น สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และนครปฐม  
 
 
สภาองค์กรชุมชน : เวทีของคนสู้น้ํา 
 
 เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากแทบจะไม่เว้นปี ชาวบ้านจึงเร่ิมหาหนทางแก้ไขปัญหาและเตรียม
รับมือกับมวลนํ้าที่จะมาเย่ียมเยือนเสมือนญาติมิตรที่รู้จักกัน อาศัยว่าชาวตําบลบางกระบือทํากิจกรรมพัฒนา
ชุมชนร่วมกันมาก่อน  จึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการเชื่อมโยงชาวบ้านทั้งตําบลให้เข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน   
ประชาญ มีสี แกนนําชุมชนรุ่นใหม่วัย ๔๐ ปี เล่าว่า ตําบลบางกระบือมีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมพัฒนา
ชุมชนหลายเรื่องด้วยกัน เช่น มีกลุ่มผู้ใช้นํ้า กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเด็กและเยาวชน ฯลฯ แต่
กลุ่มเหล่าน้ีในช่วงแรกยังเป็นกลุ่มที่ทํากิจกรรมเฉพาะด้าน และทําเฉพาะในหมู่บ้านของตัวเอง ยังไม่มีการ
เช่ือมโยงกันทั้งตําบล ดังน้ันเมื่อเกิดปัญหาน้ําท่วมขึ้นมาในแต่ละปี ชาวบ้านแต่ละหมู่จึงช่วยเหลือหรือหาทาง
ป้องกันเอาเอง เรียกว่า “ต่างคน ต่างทํา” บางคนก็รอแต่ข้าวของบรรเทาทุกข์จากภายนอกท่ีจะมาแจก  การ
พูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือหาทางป้องกันนํ้าท่วมจึงเป็นไปในลักษณะของการปรับทุกข์หรือ “เล่า
สู่กันฟัง” เสียมากกว่า ตามประสาเพ่ือนบ้านหัวอกเดียวกัน 
 จนกระทั่งมีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลบางกระบือขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมปี ๒๕๕๑ แล้ว การนํา
ปัญหาเร่ืองนํ้ามาพูดคุยจึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เพราะมีสภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แต่ในช่วงปีแรกๆ ชาวบ้านก็ยังไม่มีทิศทางหรือรูปธรรมในการจัดการกับปัญหาที่ชัดเจน คงมีเพียง
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ลํานํ้าแม่ลาแหล่งกําเนิดของปลา
ช่อนที่โด่งดังของจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งต่อมาในปี  ๒๕๕๒  สภาองค์กรชุมชนตําบลบางกระบือจึงได้เสนอขอ
งบประมาณจากสภาพัฒนาการเมือง  เพ่ือนํามาทําโครงการดังกล่าว และได้รับงบประมาณจํานวน ๔๙๐,๐๐๐ 
บาท  เช่น  มีการปลูกต้นไม้นํ้าริมตลิ่งเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา และปล่อยพันธ์ุปลาลงในลํานํ้าแม่ลา   
การจัดต้ังกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลํานํ้าแม่ลา ฯลฯ 
 



 

๕๐ 
 

 ต่อมาในปี ๒๕๕๓ การใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีระดมสมองป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วมจึงเริ่ม
เห็นผลชัดขึ้น มีการเปิดประชุมสภาฯ หลายคร้ัง โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานในพ้ืนที่มาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะปล่อยจากเข่ือนเจ้าพระยาในช่วงฤดูนํ้าปีน้ันว่า มีปริมาณมากน้อยเพียงใด เพ่ือหาทาง
ป้องกันและเตรียมตัวอพยพโยกย้ายผู้คนและสิ่งของ  แต่ที่สําคัญก็คือ ในที่ประชุมสภาฯ ได้มีการเสนอให้มีการ
จัดฝึกอบรมชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพ่ือเตรียมเผชิญหน้ากับนํ้า เน่ืองจากหลายปีที่ผ่านมามีชาวบ้านเสียชีวิต
จากเหตุการณ์นํ้าท่วมไปแล้วหลายราย เช่นในปี ๒๕๔๙ มีเด็กเสียชีวิตจํานวน ๔ ราย นอกจากน้ียังมีการเสนอ
แผนการฝึกซ้อมอพยพผู้คน ฯลฯ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาฯ จนนําไปสู่การ
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเวลาต่อมา 
 “เราจะย้ายบ้านหนีน้ําท่วมก็ไม่ได้ เพราะชาวบ้านอยู่กับแม่น้ํามาต้ังแต่เกิด ดังนั้นพวกเราจึงมี
แนวคิดตรงกันว่าเราจะอยู่กับน้ําได้อย่างไรให้มีความสุข และใช้ชีวิตได้เป็นปกติ” ประชาญกล่าวถึงหลักคิด
ของชาวบางกระบือ 
 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ตําบลบางกระบือและพ้ืนที่ใกล้เคียงในจังหวัดสิงห์บุรีเกิดนํ้าท่วมประจําปี
อีกครั้ง เฉพาะในตําบลบางกระบือมีผู้เสียชีวิต ๓ ราย ในจํานวนน้ีเป็นเด็ก ๑ ราย สภาองค์กรชุมชนตําบล  
บางกระบือได้เตรียมแผนฟ้ืนฟูชุมชนหลังนํ้าท่วม และเตรียมแผนในการรับมือกับภัยนํ้าท่วมที่จะมาถึงในปี 
๒๕๕๔ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ประมาณ 
๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือนํามาใช้ในการฟ้ืนฟูและฝึกอบรมด้านอาชีพ จัดต้ังกองทุนภัยพิบัติ กองทุนปุ๋ยชีวภาพ 
ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัย และจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติตําบล โดยจะมีกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเพ่ือรับมือกับภัยนํ้าด้วย 
 ร้อยโทบุญชอบ สมัครวงษ์ ในฐานะประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลบางกระบือ กล่าวว่า หลังจากสภา
องค์กรชุมชนได้รับงบประมาณจาก พอช. แล้ว ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กนักเรียน 
สภาองค์กรฯ จึงได้เป็นแม่งานในการจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในตําบลขึ้นมาเป็นรุ่นแรก จํานวนประมาณ 
๖๐ คน เด็กและเยาวชนที่เข้าอบรมมีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง หรือเรียนอยู่ในระดับช้ัน ม. ๑ 
ขึ้นไป โดยในเบ้ืองต้นจะฝึกอบรมการว่ายนํ้า ฝึกให้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต เช่น การสวมเสื้อชูชีพ 
การใช้ห่วงยาง การใช้เชือกช่วยคนที่กําลังจะจมนํ้า การใช้เชือกทําเป็นสะพานหรือใช้เป็นหลักยึดเพ่ือข้ามนํ้า 
ฯลฯ ใช้เวลาอบรม ๓ วัน ๒ คืน 
 ต่อมาในเดือนพฤษภาคมจึงได้จัดอบรมเป็นรุ่นที่ ๒ ในรุ่นน้ีจะฝึกอบรมเพ่ือต่อยอดความรู้จากรุ่นที่ ๑ 
เช่น ฝึกการกางเต๊นท์ การทําอาหาร การหุงข้าวโดยใช้ถ่านหรือฟืน การทําแพจากไม้ไผ่ การถ่อแพ การพายเรือ 
และการขับเรือยนต์ เพ่ือให้มีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนํ้า 
 “ส่วนรุ่นที่ ๓ ฝึกในเดือนกรกฎาคม คราวนี้เราพาเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ไปฝึกที่กองพัน
ลาดตระเวน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อฝึกให้รู้จักการทํางานเป็นทีม การพึ่งพาช่วยเหลือกัน 
เช่น การแบกเรือยาง การพายเรือยาง ฝึกการดําน้ําลึก ๖ ฟุตโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ คือฝึกคล้าย
กับหน่วยซีลหรือหน่วยจู่โจมของทหาร แต่ไม่หนักเท่า  เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ที่เข้าอบรมมีประสบการณ์ใน
การทํางานเป็นทีมเวิร์ค สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้” อดีตนายทหารที่ผ่านสนามรบมาอย่างโชกโชนใช้
ประสบการณ์จากชีวิตจริงมาจัดทําเป็นหลักสูตรสอนลูกหลานบอกเล่าถึงเน้ือหาในการอบรม 
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คนอยู่คู่น้ํา : อยู่อย่างมีความสุข ไม่ใช่จมอยู่ในความทุกข์ 
 
 ก่อนจะถึงฤดูกาลท่ีนํ้าจะมาเยี่ยมเยือนประจําปี  ในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  สภาองค์กรชุมชนตําบล    
บางกระบือได้เปิดประชุมอีกคร้ัง  เพ่ือรับฟังความคิดและแนวทางป้องกันภัยจากนํ้าครั้งน้ี  แขกคนสําคัญที่   
สภาองค์กรชุมชนฯ  เชิญมาก็คือ  เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน  เพ่ือมาให้ข้อมูลถึงปริมาณนํ้าในเขื่อนต่างๆ    
ที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไป เช่น เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ และการคาดการณ์สถานการณ์นํ้า นอกจากน้ียัง
เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมโยธา ผังเมือง และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยมาช้ีแจงข้อมูลเพ่ือเตรียมรับมือกับนํ้า 
โดยมีชาวบ้านและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนฯ มาร่วมประชุมกันอย่างคึกคัก 
 ร้อยโทบุญชอบ กล่าวว่า ในที่ประชุมสภาฯ ชาวบ้านทุกคนต่างก็อยากจะรู้ว่าปีน้ีนํ้าจะท่วมสิงห์บุรีและ
บางกระบือหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานก็ไม่ได้ตอบคําถามตรงๆ คงเป็นเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะ
แตกต่ืน เมื่อปิดประชุมสภาฯ แล้ว ตนจึงเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงกระซิบบอกว่า “พี่ปีนี้น้ําท่วมแน่ๆ 
เพราะปริมาณน้ํามากเหลือเกิน เขื่อนคงเอาไม่อยู่”  
 คําตอบสั้นๆ แต่ได้ใจความ ไม่ได้ทําให้ลุงชอบและชาวบ้านที่รู้ข่าวในภายหลังต่ืนตกใจเพราะชาวบ้านมี
ประสบการณ์ในการเผชิญกับนํ้าท่วมมาเกือบทุกปี โดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆ ที่ชักจะถี่ขึ้น ซึ่งชาวบ้านเข้าใจว่า
เป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกกันว่าเกิดภาวะ “โลกร้อน” น่ันเอง แต่ที่สําคัญก็
คือ ชาวบ้านได้เตรียมแผนในการรับมือกับแขกที่ไม่ได้ต้ังใจเช้ือเชิญในปีน้ีเอาไว้แล้ว ดังน้ันชาวบ้านส่วนใหญ่จึง
ไม่ได้ตระหนกตกใจ 
 “เม่ือก่อนน้ําก็ท่วมอยู่แล้ว แต่ไม่มากเท่า คงเป็นเพราะน้ําในลําคลองและแม่น้ําต่างๆ ต้ืนเขิน มีการ
ก่อสร้างสิ่งต่างๆ กีดขวางทางเดินของน้ํา ทางราชการเคยเอากระสอบทรายมาก้ันริมแม่น้ําเจ้าพระยาแต่ก็
ก้ันไม่อยู่ พวกเราจึงมาคุยกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า หากน้ํามีปริมาณมาก ถ้าจะทําแนวป้องกันน้ําให้
แน่นหนาอย่างไร ก็คงจะเอาไม่อยู่ คงต้องปล่อยให้น้ําไหลไปตามธรรมชาติของเขา แต่พวกเราต้องอยู่กับ
น้ําให้ได้ และต้องอยู่อย่างมีความสุข ไม่ใช่อยู่อย่างลําบากลําบน จมอยู่ในความทุกข์” ลุงชอบบอกถึง
แนวคิดที่ตกผลึกมาจากประสบการณ์ของชาวบ้าน 
 การเตรียมการท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนํ้าน้ัน ลุงชอบกล่าวว่า ขั้นแรกก็มีการสํารวจเรือว่ามีอยู่จํานวน
เท่าใดในตําบล เพ่ือจะซื้อกาวเหล็กมาอุดรอยรั่วและซื้อสีมาทากันสนิมสําหรับเรือเหล็ก ส่วนเรือไม้ก็เอาชัน 
นํ้ามันยาง และปูนแดงมายาเพ่ืออุดรอยแตก รอยรั่ว เพ่ือใช้เป็นพาหนะสัญจรไปมาในช่วงนํ้าท่วม โดยใช้
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก พอช. และมีทีมช่างชุมชนออกไปให้คําแนะในการซ่อมแซมเรือ ซึ่งจาก
การสํารวจพบว่าในตําบลมีเรือทั้งหมด ๙๗๑ ลํา จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๙๓๙ ครอบครัว  
 นอกจากนี้ก็มีการเตรียมการตั้งเต๊นท์ผ้าใบริมถนนสายหลักที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน คือ ถนนสายชัยนาท-
สิงห์บุรี เพ่ือเป็นสถานที่รองรับสําหรับครอบครัวที่อยู่ริมแม่นํ้าและอยากจะอพยพข้ึนมา มีการเตรียมข้าวสาร 
อาหารแห้ง นํ้าด่ืม ยาสามัญประจําบ้าน และข้าวของที่จําเป็นอ่ืนๆ เช่น ไฟฉาย เทียนไข ถังและถุงใส่ขยะ ฯลฯ 
มีการยกข้าวของและขนย้ายทรัพย์สินต่างๆ ขึ้นสู่ที่สูง นํารถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจอดในที่ปลอดภัย 
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการเตรียมคณะทํางานเพ่ือคอยช่วยเหลือชาวบ้าน มีการแบ่งหน้าที่กันทํางาน  เช่น    
การขนถุงยังชีพไปแจกจ่าย การขนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ 
 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม หลังจากที่ชาวบ้านเตรียมการรับมือกับนํ้าได้ไม่นานนัก เมื่อระดับนํ้าในเข่ือน
เจ้าพระยาที่รองรับนํ้าจากทางภาคเหนือที่ไหลลงมามีปริมาณมากข้ึน เขื่อนเจ้าพระยาที่ปกติจะระบายนํ้า
ออกมาไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพ่ือไม่ให้พ้ืนที่ใต้เขื่อนเกิดนํ้าท่วม จึงเริ่มระบายนํ้าออกมาใน
ปริมาณที่มากกว่าปกติ จากระดับ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนนํ้าเจ้าพระยาเริ่มเอ่อ
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ท้นท่วมอําเภอต่างๆ ในจังหวัดชัยนาทท่ีอยู่ใต้เข่ือน รวมท้ัง อ.อินทร์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี, อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ 
 ส่วนตําบลบางกระบือที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นํ้าเริ่มท่วมต้ังแต่ประมาณวันที่ ๗ 
กันยายนเป็นต้นมา ซึ่งถือว่าปีน้ีนํ้ามาเร็วกว่าปกติ ข้าวที่ยังสุกไม่เต็มที่ก็จําต้องเก่ียวขึ้นมา บางรายเก่ียวไม่ทันก็
ต้องปล่อยให้ข้าวจมนํ้า ในช่วงที่นํ้าในเข่ือนมีปริมาณสูงสุด เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําออกมาในอัตราสูงสุดถึง 
๓,๗๑๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ตําบลบางกระบือมีระดับนํ้าท่วมในบางพ้ืนที่สูงสุดถึง ๒ เมตรเศษ 
หรือท่วมเกินหัวนักบาสเก็ตบอลที่ตัวสูงๆ เสียอีก  
 ในระหว่างที่นํ้าท่วมพ้ืนที่น้ัน ชาวตําบลบางกระบือส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยอยู่บนเรือนช้ันบน โดยหุงหา
อาหารและทํากินอยู่บนเรือน มีการสับคัทเอ้าท์ไฟช้ันล่างเพ่ือป้องกันไฟดูด ส่วนคนที่อยู่บ้านช้ันเดียว หากไม่ไป
พักอาศัยกับญาติพ่ีน้อง ก็จะหอบเอาเสื่อ หมอนมุ้ง ผ้าห่ม และข้าวของที่จําเป็นออกไปอยู่อาศัยในเต๊นท์ผ้าใบ
ริมถนนที่ไม่ถูกนํ้าท่วม ซึ่งชาวบ้านได้เตรียมเอาไว้แล้ว โดยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเต๊นท์ทั้งหมดประมาณ ๓๕ 
คน เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในบ้าน บางวันคนที่อยู่บนเรือนช้ันบนก็จะพายเรือออกไปพูดคุยไต่ถาม
สารทุกข์สุกดิบกับเพ่ือนบ้านที่อาศัยอยู่ในเต๊นท์ มีข้าวปลาอาหารก็นํามาแบ่งปันกันกิน 
 แม้จะอยู่ในภาวะนํ้าท่วม แต่เมื่อถึงวันสําคัญทางศาสนา ชาวตําบลบางกระบือก็ยังมีแก่ใจที่จะทําบุญ
ตามประเพณี โดยเฉพาะในวันออกพรรษาราวกลางเดือนตุลาคม ชาวบ้านได้ร่วมกันตักบาตรเทโว แต่เน่ืองจาก
วัดในตําบลถูกนํ้าท่วม ชาวบ้านจึงนิมนต์พระมาที่หมู่บ้าน โดยให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกหัดขับขี่เรือยนต์จนมี
ความชํานาญแล้วน่ันแหละ เป็นนายท้ายนําเรือยนต์มารับส่งพระเพ่ือรับบาตรจากชาวบ้าน ถือเป็นการทดสอบ
ภาคปฏิบัติหลังจากที่ได้อบรมไปแล้ว ๓ รุ่น 
 ภัทรพร ว่องเจริญ อายุ ๑๙ ปี สมาชิกชมรม “มือวัยใสห่วงใยลําแม่ลา” นักศึกษาคณะจิตวิทยา ปี ๑ 
ม.จุฬาลงกรณ์ฯ กล่าวว่า ตัวเธอเองได้เข้าร่วมฝึกอบรมการรับมือกับนํ้าท่วมด้วย ได้หัดพายเรือ ถ่อแพ ทําให้มี
ความมั่นใจว่าจะเอาตัวรอดได้ และรู้ว่าเมื่อเกิดนํ้าท่วมจะทําอย่างไร เมื่อเกิดนํ้าท่วมจริงๆ จึงได้ร่วมกับเพ่ือนๆ 
ที่อยู่ในชมรมเดียวกันออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน เอาถุงยังชีพไปแจก ช่วยกันทําความสะอาดวัดที่ถูกนํ้าท่วม  
 “นอกจากนี้หนูยังใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาเบื้องต้นที่เรียนมา ช่วยพูดคุยปลุกปลอบใจ เพื่อนๆ ไม่ให้
เกิดความเครียด บางครั้งก็ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้เฟซบุ๊คแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเรื่องน้ํากับเพื่อนๆ ที่
ฝึกอบรมเช่นเดียวกัน ถือว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นๆ มาก แม้ว่าจะไม่ได้
ทํางานสมบุกสมบันเหมือนกับเพื่อนผู้ชาย แต่ก็ทําให้เรามีประสบการณ์ในการรับมือกับภาวะน้ําท่วม” 
ตัวแทนชาวตําบลบางกระบือรุ่นใหม่กล่าว 
 ไม่เพียงแต่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับตําบลเท่าน้ัน แต่ชาวตําบลบางกระบือยังได้ร่วมกับ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดสิงห์บุรีผนึกพลังเป็นเครือข่ายเพื่อประสานงานช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อน เช่น ร่วมกับเครือข่าย สสส. (สํานักงานส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพ) เครือข่ายมือใหม่วัยใส ฯลฯ  
 ประชาญ มีสี ซึ่งเป็นตัวแทนประสานงานของชาวตําบลบางกระบือ กล่าวว่า เครือข่ายจะทําหน้าที่
ประสานงานด้านข้อมูลเป็นหลัก โดยเฉพาะข้อมูลของพ้ืนที่ที่ประสบภัยและต้องการความช่วยเหลือต่างๆ เช่น 
พ้ืนที่ใดต้องการอาหาร นํ้าด่ืม ฯลฯ เมื่อมีสมาชิกเครือข่ายหรือผู้ที่เดือดร้อนแจ้งมา ตนก็จะประสานไปยัง
เครือข่ายเพ่ือให้จัดเรือนําสิ่งของต่างๆ ไปแจกจ่ายให้ทั่วถึง หรือหากมีหน่วยงานใดต้องการนําสิ่งของไปบริจาค
ให้กับชาวบ้าน เครือข่ายก็จะจัดคนพาไปยังพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
 
 
 



 

๕๓ 
 

แปรวิกฤตให้เป็นโอกาส : ภูมิปัญญาของคนบางกระบือ 
 
 สถานการณ์นํ้าท่วมตําบลบางกระบือและพ้ืนที่ใกล้เคียงเริ่มต้นเมื่อประมาณวันที่ ๗ กันยายน จนถึงวันที่  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปริมาณนํ้าจึงลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ หากใครได้ไปที่ตําบลบางกระบือก็ยังพอมองเห็น
คราบนํ้าที่ฝากร่องรอยการมาเยือนเอาไว้บนผนังบ้าน  ซึ่งมีความสูงจากระดับพ้ืนดินเกือบ ๒ เมตร หรือ
มากกว่าน้ันหากบ้านหลังใดอยู่ในพ้ืนที่ตํ่า ส่วนนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาก็ลดลงจากระดับที่เคยขึ้นสูงสุดลงมา
เกือบ ๒๐ เมตร 
 ระยะเวลากว่า ๗๐ วันเศษที่ชาวตําบลบางกระบือใช้ชีวิตร่วมกับสายนํ้า นอกจากบ้านเรือนและไร่นา
บางส่วนจะได้รับความเสียหายซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นที่น่ายินดีว่าไม่มีชาวบ้านรายใดต้องสังเวยชีวิต
ให้กับกระแสนํ้าเหมือนเช่นกับปีอ่ืนๆ ที่ผ่านมา ชาวบางกระบือยังคงใช้ชีวิตร่วมกับสายนํ้าได้อย่างมีความสุข 
และยังมีอารมณ์ขัน พวกเขาร่วมกันจัดแข่งขันเรือพายในระหว่างที่นํ้ายังท่วมตําบลถึง ๓ ครั้ง สร้างความ
สนุกสนานเฮฮาให้กับชาวบ้านจนข่าวทีวีหลายช่องยังต้องนําไปออกอากาศท่ัวประเทศ 
 ร้อยโทบุญชอบหรือ “ลุงชอบ” บอกเหตุผลว่า การจัดแข่งเรือก็เพ่ือความสนุกสนาน คลายความเครียด 
และอยากทําให้คนรุ่นหลังเห็นว่าคนบางกระบือสามารถอยู่ร่วมกับนํ้าได้อย่างเป็นสุข เช่นเดียวกับในอดีต เมื่อ
ถึงหน้านํ้าในช่วงเดือน ๑๑ ตามวัดต่างๆ ก็จะจัดการแข่งขันเรือยาวข้ึนมา เสียงไชโยโห่ร้องจะดังลั่นไปทั่วคุ้งนํ้า 
คนชนะก็จะดีอกดีใจ พายเรือ กลับบ้านด้วยความสุข บ้างก็ร้องเพลงเรือ เพลงฉ่อยเป็นที่สนุกสนาน ส่วนคนที่
แพ้ก็จะพายเรือกลับบ้านแบบเงียบๆ  
 นอกจากน้ีพวกเขายังช่วยกันแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยมีกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ที่ต่อยอดมาจาก
โครงการพัฒนาในชุมชนที่มีอยู่เดิมในช่วงก่อนนํ้าจะท่วม  เช่น  โครงการ “ผักสวย ฝั่งงาม”, “คอนโดปลา” 
และการฟ้ืนฟูอาชีพต่างๆ เพ่ือทําเป็นอาชีพเสริมในช่วงที่นํ้าท่วมขัง ไม่สามารถออกไปทําไร่ ทํานาได้ เช่น การ
ทําเคร่ืองมือจับสัตว์นํ้า การเพาะเห็ด และถั่วงอก ฯลฯ 
 ประชาญ มีสี แกนนําคนรุ่นใหม่ไฟแรง พูดถึงโครงการ “ผักสวย ฝั่งงาม” ว่า โครงการน้ีเกิดข้ึนมาจาก
การประชุมสภาองค์กรชุมชนฯ เพ่ือรับมือกับภาวะนํ้าท่วม โดยมีสมาชิกที่เข้าประชุมได้เสนอแนวความคิดใน
การปลูกผักบนแพในช่วงฤดูนํ้าท่วมต้ังแต่เมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยได้ทดลองทําไปแล้วและได้ผลดี เมื่อเกิด
นํ้าท่วมในปีน้ีจึงได้ทํากันอย่างจริงจัง  
 “วิธีการก็คือ เราจะใช้ไม้ไผ่นํามาต่อเป็นแพ ขนาดประมาณ ๒ เมตร x ๔ เมตร แล้วใช้มุ้งไนล่อน
เก่าๆ หรือตาข่ายมารองบนแพ ใส่ดินและปุ๋ยลงไป หากมีดินโคลนหรือผักตบชวาก็ใช้แทนได้ เอากล้าผักที่
เพาะแล้วลงไปปลูก เช่น คะน้า ผักกาด ผักบุ้ง แล้วผูกแพเข้ากับหลักเพื่อไม่ให้แพลอยไปกับกระแสน้ํา 
ตอนนี้ทําไปแล้ว ๒๐ แพ ผักที่ปลูกบนแพเราก็จะให้คนท่ีอยู่ใกล้ๆ คอยดูแล แต่ไม่ต้องรดน้ํา เพราะราก
ของผักจะดูดซับน้ําจากดินท่ีอยู่ด้านล่าง เม่ือผักโตจนเก็บกินได้แล้ว เราก็จะนําไปให้ผู้สูงอายุหรือคนที่
พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพื่อเอาไปทําอาหาร” ประชาญอธิบาย และบอกด้วยว่า ผักที่ปลูกรุ่นแรกเก็บกิน
ได้แล้ว และกําลังจะปลูกผักในรุ่นต่อไป แม้ว่านํ้าจะไม่ท่วมแต่ก็ยังปลูกได้ โดยลากแพลงไปในแม่นํ้าเจ้าพระยา 
และจะขยายพื้นที่ปลูกผักออกไปให้เต็มความยาว  ๖  กิโลเมตรตามแนวพ้ืนที่ริมฝั่งในตําบล  เมื่อผักเติบโต   
เขียวขจีก็จะทําให้ชายฝ่ังแลดูสวยงาม สมกับช่ือโครงการ “ผักสวย ฝั่งงาม” 
 โครงการ “คอนโดปลา” โครงการน้ีต่อยอดมาจากการอนุรักษ์ลํานํ้าแม่ลาที่ไหลผ่านตําบลบางกระบือ 
อันเป็นแหล่งกําเนิดของปลาช่อนที่มีช่ือเสียงของจังหวัดสิงห์บุรี  แต่ปัจจุบันปลาช่อนในลํานํ้าแม่ลามีปริมาณ
ลดน้อยลง  เน่ืองจากสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารปลาช่อนลดลง 
ชาวตําบลบางกระบือจึงร่วมกันฟ้ืนฟูและช่วยกันอนุรักษ์ลํานํ้าแม่ลาเอาไว้ โดยเร่ิมโครงการมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ 



 

๕๔ 
 

มีพ้ืนที่อนุรักษ์ประมาณ ๕๐๐ ไร่ เช่น มีการเพาะพันธ์ุต้นไม้ที่ชอบขึ้นอยู่ริมฝั่งนํ้ากว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น เพ่ือนําไป
ปลูกให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและเป็นที่อยู่อาศัยของลูกปลาช่อนและปลาอ่ืนๆ เช่น ต้นกรด จิก ปลิก ตะไคร้นํ้า 
หวัดไก่ ฯลฯ นอกจากน้ียังมีการปล่อยปลาช่อนและปลาอ่ืนๆ ลงในลํานํ้าแม่ลาเพ่ือให้แพร่กระจายขยายพันธ์ุ
ต่อไป 
 ส่วนช่ือของโครงการ “คอนโดปลา” น้ัน มีที่มาจากพืชริมนํ้าที่นําไปปลูกเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัย เป็น
แหล่งอนุบาลลูกปลา  และเป็นแหล่งอาหารด้วย เช่น ตะไคร้น้ํา  จะมีปลาเล็กหรือลูกปลาเข้าไปอยู่อาศัย ต้น  
ปลิก มดโปร่งจะชอบเข้าไปทํารัง โดยมดจะช่วยกันขนดินขึ้นไปแล้วใช้นํ้าลายของตัวเองผสมกับดินเพ่ือทํารัง 
แต่รังก็ไม่ค่อยแข็งแรง เมื่อโดนลมพัดแรงๆ รังมดจะตกลงมา กลายเป็นแหล่งอาหารของปลา ต้นกรด เป็น
เสมือนโรงพยาบาลของปลา เป็นไม้นํ้าที่มียางสีขาว ยางของต้นกรดที่ซึมออกมาจะค่อยๆ ไหลลงสู่นํ้า ทําให้ผิว
นํ้าบริเวณท่ีต้นกรดขึ้นมีสีขาวนวล ปลาที่มีแผลบริเวณลําตัวก็จะว่ายมายังต้นกรด แล้วเอาลําตัวถูกับต้นเพ่ือให้
ยางไม้ซึมเข้าไปในผิวเป็นการรักษาแผล 
 ต้นจิก ยอดจิกใช้เป็นผักจ้ิมนํ้าพริก  กุ้งฝอยชอบเข้าไปอยู่อาศัย  แล้วปลากระทิงก็จะเข้ามากินเป็น
อาหาร ยอน้ํา กิ่งและใบบางส่วนจะอยู่ในนํ้า ปลาบางชนิดจะเข้าไปทํารังอยู่อาศัย 
 ต้นหวัดไก่ ใบเป็นอาหารของปลา  เมื่อไก่เป็นหวัดไม่สบาย  ไก่ก็จะเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในพุ่ม  อาการ
ป่วยก็จะหายไป ฯลฯ 
 “นี่คือภูมิปัญญาของท้องถ่ินท่ีสะสมมาจากประสบการณ์และวิถีชีวิตที่อยู่กับลําน้ํา เราจึงต้อง
อนุรักษ์ลําน้ําแม่ลาเอาไว้ และจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทําให้เรารู้ว่า สาเหตุที่ปลาช่อนแม่ลามี
รสชาติอร่อยนั้น เป็นเพราะว่าในลําน้ําแม่ลา มีกุ้ง หอย ปู ปลา และมีแพลงก์ตอนต่างๆ เป็นแหล่งอาหาร
ของปลาช่อนที่อุดมสมบูรณ์ ทําให้ปลาช่อนในลําน้ําแม่ลามีไขมันในกล้ามเนื้อมากกว่าปลาช่อนในแหล่งน้ํา
อ่ืนๆ ถึง ๑ เท่าตัว ปลาช่อนแม่ลาจึงมีความหวานมัน และมีรสชาติอร่อยกว่าปลาช่อนในแหล่งน้ําอ่ืน” 
ประชาญกล่าว  
 แกนนํารุ่นใหม่กล่าวอีกว่า ยังมีโครงการที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ลํานํ้าแม่ลาด้วย คือ โครงการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน ๑๒๐ ครอบครัว มีพ้ืนที่ปลูกข้าว
อินทรีย์ประมาณ  ๑,๒๐๐  ไร่ หรือคิดเป็น  ๒๕ % ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดในตําบล สามารถลดต้นทุนการ
ทํานาจากเดิมที่ใช้สารเคมีลงได้หลายเท่าตัว  คือมีค่าใช้จ่ายต่อไร่ประมาณ  ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐  บาทเท่าน้ัน  
แต่ที่สําคัญก็คือ นอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพของชาวนาแล้ว ก็ยังทําให้ลํานํ้าแม่ลามีสภาพดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะ
หากมีการทําเกษตรอินทรีย์เต็มพ้ืนที่ ลํานํ้าแม่ลาก็จะไม่เป็นแหล่งสะสมของสารเคมีอีกต่อไป กุ้ง หอย ปู และ
ปลาช่อนก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ที่ย่ังยืนของคนบางกระบือตลอดไป 
 
 
กองทุนภัยพิบัติและข้อเสนอของคนบางกระบือ 
  
 แม้ว่าวิกฤตน้ําท่วมที่หนักที่สุดในรอบหลายสิบปีน้ีจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม แต่ไม่มีใครรู้ว่าแขกที่ไม่ได้รับ
เชิญน้ีจะมาเยี่ยมเยือนอีกเมื่อใด ชาวบางกระบือก็เช่นกัน ดังน้ันพวกเขาจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ต้ังแต่เนิ่นๆ เช่น มีการจัดต้ังกองทุนภัยพิบัติขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยให้ชาวบ้านร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุน
ครอบครัวละ ๑๐๐ บาทต่อปี ปัจจุบันมีเงินกองทุนทั้งหมดประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท เพ่ือนํามาเป็นทุนสํารอง
ในการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก เมล็ดพันธ์ุข้าว ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฯลฯ  
  



 

๕๕ 
 

 นอกจากน้ียังมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางกระบือ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ 
กําหนดการออมเป็นปีๆ ละ ๓๖๕ บาท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๑,๓๕๙ คน มีเงินกองทุนประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรรายละ ๑,๐๐๐ บาท เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเกิน ๓ คืน
ขึ้นไป ช่วยเหลือครั้งละ ๕๐๐ บาท ปีหน่ึงไม่เกิน ๒ ครั้ง  เสียชีวิต เป็นสมาชิกครบ ๑ ปี ช่วยเหลือ ๑๐,๐๐๐ 
บาท และช่วยจัดงานศพอีก ๓,๐๐๐ บาท ฯลฯ 
 
 สําหรับแนวทางในการเตรียมรับมือกับภัยน้ําท่วมในพื้นที่ในระยะยาว เพื่ออยู่ร่วมกับน้ําต่อไปนั้น 
ชาวตําบลบางกระบือได้ข้อสรุปดังนี้  
 ๑. จะต้องมีการจัดหาเรือยนต์ที่รับนํ้าหนักได้มาก ประจําการอยู่ในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ ลํา สําหรับ
รับ-ส่งคนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว เน่ืองจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีเรือพายลํา
เล็ก หากมีคนเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินก็จะไม่ทันกาล 
 ๒. หากปีใดมีนํ้าท่วมสูงเกินจากตลิ่งแม่นํ้าเจ้าพระยาเกิน ๓ เมตร จําเป็นจะต้องอพยพชาวบ้านทั้งหมด 
เพราะระดับน้ําจะสูงข้ึนไปท่วมถึงช้ันบน ดังน้ันชาวบ้านจึงเตรียมพ้ืนที่บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน 
(ชาวบ้านเรียกว่า “ฝาครอบคลอง”) ซึ่งเป็นสะพานเช่ือมระหว่างถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาทกับถนนเข้าหมู่บ้าน 
โดยจะต้องประสานงานกับกรมทางหลวงและกรมชลประทาน เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องยกระดับคันคลอง 
ให้สูงพ้นนํ้า (ประมาณ ๑.๕๐ เมตร) แล้วสร้าง “ฝาครอบคลอง” ขึ้นมา เพ่ือให้ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่พักพิง
ช่ัวคราว ซึ่งฝาครอบคลองนี้จะต้องสร้างเป็นระยะๆ เพ่ือให้เพียงพอกับจํานวนชาวบ้าน 
 ๓. ต้องทําสะพาน “น็อคดาวน์” เช่ือมระหว่างหมู่บ้านกับถนนใหญ่ เพราะหมู่บ้านหลายแห่งอยู่ห่าง 
ไกลจากถนนใหญ่  ชาวบ้านต้องพายเรือไกล  หากมีสะพานก็จะทําให้เกิดความสะดวก  สะพานน็อคดาวน์น้ี
อาจใช้โครงเหล็กน่ังร้านมาต่อเข้าด้วยกัน แล้วใช้ไม้ไผ่ปูพ้ืน เมื่อนํ้าลดก็ถอดสะพานเหล็กออกได้ 
 ๔. สําหรับชาวบ้านที่ปลูกสร้างบ้านช้ันเดียว ซึ่งในตําบลบางกระบือมีอยู่ประมาณ ๕๐ หลัง จะต้องยก
ให้เป็นบ้านสองชั้น โดยบ้านที่สร้างด้วยไม้อาจใช้วิธีการยกบ้านขึ้นแล้วต่อเสาบ้านให้สูงขึ้น ส่วนบ้านที่ก่อสร้าง
ด้วยอิฐหรือปูนอาจจะต้องก่อสร้างใหม่ (ขณะน้ีชาวบ้านส่งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านจังหวัดไปที่สํานัก
นายกรัฐมนตรีแล้ว โดยชาวบ้านพร้อมที่จะร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้าน) 
 ๕. ต้องมีการพูดคุยกันเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างชาวบ้านด้วยกัน เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง 
เน่ืองจากที่ผ่านมา ชาวบ้านที่ทํานาก็ต้องการทําคันก้ันเลียบถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาทเพ่ือเป็นแนวป้องกันไม่ให้
น้ําท่วมไร่นา แต่ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่นํ้าก็ไม่ต้องการให้ทําคันก้ัน เพราะจะทําให้นํ้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย ดังน้ัน
จะต้องใช้สภาองค์กรชุมชนฯ เป็นเวทีพูดคุย สร้างความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 
 ๑. ให้รัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือกักเก็บนํ้าในช่วงฤดูน้ําหลาก โดยการขุดห้วย 
หนอง  คลอง  บึง  ให้สามารถกักเก็บนํ้า  และระบายนํ้าได้อย่างรวดเร็ว  โดยเช่ือมโยงกับจังหวัดในลุ่มนํ้า
เจ้าพระยาและลุ่มนํ้าสาขา 
 ๒. ให้ปรับวิถีการทํานาของเกษตรกรจากปีละ ๓ ครั้ง เป็นปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยให้เว้นการทํานา
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี และให้นําพันธ์ุข้าวที่สามารถทนต่อนํ้าท่วมมาส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูก หรือปลูกพืชทดแทนที่ใช้เวลาน้อย โดยให้หน่วยงานหลัก คือ ชลประทาน เกษตร และ ธกส. ร่วมมือกัน
กําหนดแผนงานท่ีสอดคล้องกัน 



 

๕๖ 
 

 ๓. รัฐไม่ควรประกาศเขตภัยพิบัติ และนํางบประมาณมหาศาลมาละลายในช่วงเกิดอุทกภัย 
 ๔. ให้มีการสร้างฝายหรือเขื่อนยางใต้เขตสิงห์บุรีหรือจังหวัดอ่างทอง เพ่ือยกระดับนํ้าให้สูงขึ้น และ
ระบายน้ําออกในช่วงฤดูนํ้าหลากเข้าสู่แก้มลิง พร้อมทั้งขุดลอกแม่นํ้าเจ้าพระยา สันทราย รวมทั้งลํานํ้าสาขา 
อีกทั้งให้มีการสํารวจและขุดคลองส่งนํ้าเจ้าพระยา ๒ เพ่ือรองรับปริมาณนํ้าในช่วงนํ้าหลาก 
 ๕. ปรับปรุงมาตรการในการรับมือกับภัยนํ้าท่วม ทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการเตือนภัย 
การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากหน่วยงานต่างๆ ควรทําอย่างเป็นระบบและมีการประสานงานกับพ้ืนที่
เพ่ือให้การช่วยเหลือไม่ตกหล่น และต้องกําหนดแนวทางการฟื้นฟูหลังนํ้าลดที่เป็นรูปธรรมและสามารถทําได้
จริง โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๖. ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้า โดยเฉพาะการเปิด-ปิดนํ้าในเขื่อนขนาดใหญ่ 
กลาง และขนาดย่อย โดยคํานึงถึงความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย 
 ๗. สนับสนุนภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และชุมชนท้องถ่ินในการจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติระดับ
พ้ืนที่ โดยให้ภาครัฐส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและนํ้าท่วม
แบบบูรณาการ โดยให้ผู้นําของชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาการบริหารจัดการนํ้าอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี
แนวโน้มจะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนต่างๆ และในระยะแรกให้กําหนดเป็นตําบลต้นแบบการจัดการ
ตนเองกรณีภัยพิบัติประมาณ ๓ ตําบล และทดลองศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือนําบทเรียนมาปรับใช้กับ
ตําบลอ่ืนๆ ในระยะต่อไป 
 
 นี่คือข้อเสนอและประสบการณ์ของคนบางกระบือท่ีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสายน้ําได้อย่างเป็นปกติสุข 
ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ วันที่บ้านเรือนจมอยู่กับสายน้ํา พวกเขาไม่ได้ฟูมฟาย บ่นท้อต่อโชคชะตา หรือรอ
รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว  การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อนํามา
วางแผนรับมือร่วมกัน การจัดสรรแบ่งหน้าท่ีกันทํางาน ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ํา ทําให้พวก
เขาฝ่าวิกฤตน้ําในคร้ังนี้มาได้ แม้จะเกิดความเสียหายบ้างแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหมือนกับ
หลายๆ ปีที่ผ่านมา...  
 



 

๕๗ 

ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
“ฟื้นฟูคลองววั ด้วยสองมอื ผู้นํา ทําทาง” 

รวบรวม : วรรณอนงค์  อินทร์สนอง 
เรียบเรียง อรอนงค์ พลอยวิเลศิ /สุภาภรณ์ ดํารงพันธ ์
 
 

ตําบลคลองวัวต้ังอยู่ห่างจากตัวอําเภอประมาณ ๕ กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา 
เดิมชุมชนตําบลคลองวัวน้ันจัดต้ังเป็นถิ่นฐานมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว พ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การทํานา การเข้ามาต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งจริงๆ ของตําบลคลองวัว จากคํา
บอกเล่าพอจะสันนิษฐานได้ว่า  มีการอพยพเข้ามาของชาวบ้าน  และได้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวด้วย
การเกษตร เพราะเป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านได้เลี้ยงวัวควายในพ้ืนที่บริเวณน้ีอยู่เกือบทุกครอบครัวเพ่ือใช้วัวควาย
ในการทําไร่ ไถนา เมื่อมีการต้ังหลักแหล่งทํากินอยู่เป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นชุมชน และด้วยการท่ีชาวบ้านได้ 
นําวัว ควาย ออกทําไร่ไถนาอยู่เป็นประจํา จึงทําให้ทางเดินได้เกิดทรุดตัวเป็นร่องรางน้ํา เมื่อเวลาฝนตกนํ้าก็จะ
ท่วมขัง ดูเหมือนลําคลอง เมื่อทางราชการกฎหมายปกครองท้องถิ่น ชาวบ้านได้นําลักษณะของทําเลท่ีต้ังของ
พ้ืนที่ซึ่งมีร่องทางเดินของวัว ควายปรากฏอยู่ทั่วไปมาต้ังเป็นช่ือตําบล คือให้ใช้ช่ือตําบลว่า “คลองวัว” มา
จนถึงปัจจุบัน โดยตําบลคลองวัวต้ังอยู่ทิศตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
ประมาณ ๗ กิโลเมตร  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตําบลศาลาแดง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง  
ทิศใต้   ติดต่อกับ  ตําบลมหาดไทย ตําบลจําปาหล่อ  อําเภอเมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตําบลบ้านแห  อําเภอเมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตําบลมหาดไทย  อําเภอเมอืงอ่างทอง  จ.อ่างทอง 

  ปัจจุบัน ตําบลคลองวัวมีประชากรท้ังหมด ๒,๕๗๒ คน ๖๖๙ ครัวเรือน  
ชุมชน เ ป็น พ้ืนที่ ร าบลุ่ ม  ใ กล้ แม่ นํ้ า
เจ้าพระยา เหมาะแก่การเพาะปลูกทาง
การเกษตร อาชีพส่วนใหญ่ทํานา และ
ประกอบอาชีพทางเกษตรก็ยังคงทําอยู่  
คิดเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 
๘๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมดและอาชีพเสริม 
เลี้ยงสัตว์ แปรรูปและผลผลิตทางการ
เกษตร แต่สภาพพ้ืนที่ ในการทําการ 
เกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ง
ส่วนมากมีอาชีพ ทํานาและปลูกพืชไร่
คลุมดินในช่วงที่ไม่ได้ปลูกข้าว  



 

๕๘ 

ปัจจุบันพ้ืนที่ดินซึ่งเคยทํานาจะเปลี่ยนมาปลูกผักสวนครัวทําสวนผลไม้และอ่ืนๆ ปัจจุบันสภาพดินไม่
ค่อยอุดมสมบูรณ์เพราะเกษตรกรในชุมชนไม่ค่อยนิยมปลูกพืชคลุมดินหรือ ใช้ปุ๋ยธรรมชาติในการเพาะปลูก 
แต่จะใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

พ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้านมีจํานวน ๘.๗๓ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น ๕,๖๔๗ ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็น
พ้ืนที่ราบลุ่ม สภาพดินไม่มีปัญหาโดยลักษณะที่ต้ังของชุมชนในปัจจุบัน มีที่ต้ังอาณาเขตไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ในอดีต คือ พ้ืนที่ของชุมชนตําบลคลองวัว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม จากเดิมที่เคยเป็นป่า ปัจจุบันแทบไม่มีป่าหลงเหลือ
อยู่เลย เน่ืองจากมีการถางป่าเพ่ือในการเพาะปลูกมากขึ้น สัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในป่าบริเวณชุมชนก็ลดน้อยลง 
ชาวบ้านจึงเริ่มเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารเพ่ิมข้ึน เช่น เป็ด ไก่ หมู เป็นต้น การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุมชนตําบล
คลองวัวเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณ ๕,๐๓๑ ไร่ และปลูกสร้างบ้านเรือนประมาณ ๖๑๖ ไร่    

 
 แหล่งน้ํา  เน่ืองจากตําบลคลองวัว อยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มมีคลองส่งนํ้า คือ คลองบางตาแผ่น คลองศาลา-

แดง โดยได้รับนํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยา จึงมีนํ้าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกตลอดปี ชาวชุมชนตําบล
คลองวัวจึงมีนํ้าใช้เพ่ือการเกษตรในการทํานา ๑-๒ ครั้งต่อปี และใช้สําหรับปลูกพืชไร่อายุสั้นหรือพืชไร่อายุยาว 
หรือไว้สําหรับทําสวนผัก หรือไม้ดอก ไม้ประดับและใช้ทําสวนผลไม้ 
 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ตําบลคลองวัว เป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ในเขตชลประทาน ในอดีต
ชาวบ้านจึงคุ้นเคยและมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับแม่นํ้าและใช้เรือสัญจรไปมา  แต่เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากกระแสนํ้า 
จะเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมา นับต้ังแต่ปี ๒๕๑๒, ๒๕๑๘, ๒๕๒๖ ในช่วงน้ันระดับนํ้าที่ท่วมยังไม่สูงมาก เพราะยังไม่มี
สิ่งก่อสร้างไปก้ันขวางทางเดินของนํ้า แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น มีการขยายบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ไปกีด
ขวางทางเดินของนํ้า นํ้าจึงไหลไม่สะดวกหรือไม่มีทางระบาย นับต้ังแต่ปี ๒๕๓๘ นํ้าเร่ิมท่วมพ้ืนที่ตําบล 
คลองวัวถี่ขึ้น โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่นํ้า และมาท่วมอีกในปี ๒๕๕๔ พ้ืนที่คลองวัวประสบภัยนํ้าท่วม
ครอบคลุม ๕ หมู่บ้าน พ้ืนที่ทางการเกษตรเสียหายเกือบทั้งหมด นับว่าเป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง จึงมี
ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้เตรียมรับมือ แต่มีชาวบ้านบางส่วนได้เตรียมแผนในการรับมือกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ  
ดังน้ันเมื่อเกิดปัญหานํ้าท่วมขึ้นมาในแต่ละปี ชาวบ้านแต่ละหมู่จึงช่วยเหลือหรือหาทางป้องกันเอาเอง จึง
เตรียมการรับมือเบ้ืองต้น เช่น การยกของขึ้นที่สูง ปลูกผักในกระถางที่ขนย้ายได้ง่าย หาสถานที่อพยพใหม่ ฯลฯ  
 

ภูมิใจ...ในความเป็นคนคลองวัว   
ความซํ้าซาก กลายเป็นความสามัคคี ความ

พร้อมจากพลังผู้นําธรรมชาติ ที่ร่วมแรงร่วมใจ ให้คน 
ในหมู่บ้านตําบลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติโดยเร่ิมจากกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
ลงสํารวจพ้ืนที่ความเสียหาย เพ่ือนําข้อสรุปมาวางแผน
พัฒนาแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภัยพิบัติ ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน 
ก็จะมีการเตรียมคณะทํางาน เ พ่ือคอยช่วยเหลือ
ชาวบ้าน มีการแบ่งหน้าที่กันทํางาน เช่น ทําทางเดินให้
ชุมชน กรอกกระสอบทราย แจกอาหาร  การขน 
ถุงยังชีพไปแจกจ่าย  โดยวิธีการดําเนินงานมีการ    

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๙ 

ประสานงานระดับตําบลที่ศูนย์โอท็อปคลองวัว หมู่ ๑ 
เป็นศูนย์กลาง และกระจายตัวแทนประสานงานแต่ละ
หมู่บ้าน ซึ่งเป็นแกนนําในหมู่บ้านน้ันๆ และการช่วย 
เหลือ/ประสานงานไม่ได้ทําเฉพาะหมู่บ้านใครหมู่บ้าน
มัน แต่จะเฮโลไปช่วยเหลือกันหากหมู่บ้านที่เดือดร้อน
ต้องการกําลังเสริม นอกจากน้ียังมีการจัดสรรกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลเพ่ือช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น ซื้อ
ถุงยังชีพแจกจ่ายสมาชิกในหมู่บ้านในระหว่างนํ้าท่วม 

  ความสามัคคีอาจมาพร้อมกับความแตกแยก นับว่าพ้ืนที่คลองวัวมีการจัดการช่วยเหลือโดยผู้นํา
ทําทางเบ้ืองต้น พ้ืนที่ภัยพิบัติโดยความร่วมมือกับหน่วยงานหลายฝ่าย นับเป็นสัญญาณที่ดี และหวังผล 
ทางการเมืองที่เลือกปฏิบัติในการช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุม และการอยู่รวมกันหมู่มากย่อมประสบปัญหาความ
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ตรงกัน การแก้ปัญหานํ้าท่วมจึงย่อมต้องมีความแตกแยกเกิดข้ึนบ้าง นับว่าเป็นเรื่อง
ธรรมชาติที่อาจเจอได้จากหลายพ้ืนที่  

 
น้ํามาครานี้...รู้กันดีว่าเพราะเหตุใด 
 ตําบลคลองวัว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ใกล้แม่นํ้าเจ้าพระยาทิศเหนือติดต่อกับตําบลศาลาแดง (แม่นํ้า
เจ้าพระยา) ทิศใต้ติดต่อกับตําบลจําปาหล่อ (แม่น้ําเจ้าพระยา) ทิศตะวันออกติดต่อกับตําบลบ้านแห (แม่นํ้า
เจ้าพระยา) ทิศตะวันตกติดต่อกับตําบลมหาดไทย (แม่นํ้าน้อย) เพราะฉะนั้นตําบลคลองวัวจึงเปรียบเหมือนไข่
แดงที่ถูกล้อมรอบด้วยตําบลที่อยู่ติดริมแม่นํ้าทั้ง  ๒ สาย ถ้าตําบลท่ีล้อมรอบถูกนํ้าเอ่อล้นตลิ่งตําบลคลองวัว
เองก็ไม่สมารถทําแนวเพื่อป้องกันนํ้าได้กอปรกับในพ้ืนที่เองมีการสร้างถนนขวางทางนํ้า แต่ไม่มีการฝังท่อ 
เพ่ือระบายนํ้า ประชาชนในพ้ืนที่เองปลูกบ้านเรือนรุกล้ําคลองสาธารณะ คลองชลประทานถูกทําให้เล็กลง  
จึงทําให้นํ้าไหลผ่านได้ช้า “ชลประทาน” ไม่ปล่อยนํ้าให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่กักเก็บนํ้าไว้พอนํ้ามากๆ เข้าก็
ปล่อยลงพ้ืนที่มาทีเดียวเมื่อคลองเล็ก นํ้าเยอะทําให้นํ้าเอ่อล้นท่วมขังพ้ืนที่เกษตร และบ้านเรือนทําให้ได้รับ
ความเสียหายเป็นการบริหารจัดการของภาครัฐที่ผิดพลาด 
 ตําบลคลองวัว มี ๕ หมู่บ้าน พ้ืนที่หมู่ ๑ และ ๒ อยู่ติดริมคลองบางตาแผ่นที่มีแนวก้ันนํ้าริมคลอง
ไม่ได้มาตรฐานมีคันแนวก้ันนํ้าริมคลองเล็ก ใหญ่ สูง ตํ่าไม่เท่ากัน หมู่ ๓, ๔ และ ๕ ไม่มีแนวป้องกันนํ้าจึงได้รับ
ผลกระทบจากตําบลข้างเคียง    
 ทางระบายนํ้าท้ายตําบลต้ืนเขิน เกิดจากการขยะและสิ่งปฏิกูล ท่อระบายนํ้าเล็กอุดตัน การขุดลอก
คลองในแต่ละครั้งจะไม่ได้เป็นการขุดคลองให้ลึกเพียงแต่ลอกวัชพืชเท่าน้ัน ในพ้ืนที่มีประตูระบายนํ้าน้อย
เน่ืองจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น 
 
ก่อน – ระหว่าง - หลัง ภัยพิบัติ  
 

 ก่อนเกิดภัยพิบัติมีการเรียกประชุมสภาฯ เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางป้องกัน  ระหว่างเกิดภัยพิบัติมีการ
รวมตัวของผู้นําช่วยกันบรรจุถุงยังชีพเพ่ือนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดต่อประสานงานกับ อบจ. เพ่ือขอรับ
ความช่วยเหลือเรื่องสุขาลอยนํ้าจัดหาพ้ืนที่สูงเพ่ืออพยพคน - สัตว์ ออกเย่ียมเยือนพ่ีน้องสภาฯ และวัดที่
ประสบภัย 
 



 

๖๐ 

 
 

 
 

หลังเกิดภัยพิบัติมีการประสานงานกับหน่วยงานและชุมชนร่วมกันฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
ถ้าจะทําให้ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองด้านภัยพิบัติได้ต้องอาศัย ปัจจัย เงื่อนไข อุปสรรคอะไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย ประชาชนในชุมชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
ทุกๆเรื่องของชุมชนต้องมีความรักสามัคคีออกความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม  

เงื่อนไข ท้องที่/ท้องถิ่น ต้องรับฟังปัญหาของชุมชน
ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้การปกครองระบบ
คุณธรรมไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์  ต้องสนับสนุนงบ 
ประมาณในทุกๆ ด้านในการแก้ปัญหาของชุมชน
ปัญหาสําคัญหรืออุปสรรคต่อการทําให้ชุมชนท้องถิ่น
จัดการภัยพิบัติด้วยตนเองไม่ได้? 

อุปสรรค พ้ืนที่ตําบลมีเขตติดต่อระหว่างตําบล
ข้างเคียงไม่มีแนวคันก้ันนํ้าที่ถาวร ท้องที่/ท้องถิ่น
ไม่เห็นความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติอย่างจริงจังและยั่งยืน การปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่ามุ่งแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน  ต้องมีการ
จัดการร่วมกับพ้ืนที่ข้างเคียง 



 

๖๑ 

 
แนวทางในการเตรียมรับมือกับภัยน้ําท่วมในพื้นที่ในระยะยาวของคนคลองวัว ข้อสรุปดังนี้  
๑. จะต้องมีการจัดหาเรือทุกครัวเรือน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว   
๒. แผนฟ้ืนฟู เตรียมเรือทุกครัวเรือน/พ้ืนที่ และห้องน้ํา สุขาลอยนํ้า ปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางเพ่ือย้ายได้  
๓. วางแผนการสร้างพ้ืนที่รับนํ้า (แก้มลิง) กับกรมชลฯ ในการทําประชาพิจารณ์สร้างพ้ืนที่รับนํ้า โดยชาวบ้าน

ตําบลคลองวัว  
๔. ชาวบ้านที่ปลูกสร้างบ้านช้ันเดียว ต้องยกให้เป็นบ้านสองช้ัน โดยบ้านที่สร้างด้วยไม้อาจใช้วิธีการยกบ้านขึ้น

แล้วต่อเสาบ้านให้สูงข้ึน  
๕. ปรับวิถีการทํานาของเกษตรกรจากปีละ ๓ คร้ัง เป็นปีละไม่เกิน ๒ คร้ัง โดยให้เว้นการทํานาในช่วงเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี และให้นําพันธ์ุข้าวที่สามารถทนต่อนํ้าท่วมมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก หรือ
ปลูกพืชทดแทนที่ใช้เวลาน้อย โดยให้หน่วยงานหลัก คือ ชลประทาน เกษตร และ ธกส. ร่วมมือกันกําหนด
แผนงานที่สอดคล้องกัน 

 
ข้อเสนอ 
๑. การส่ือสารกับหน่วยงานในการทําแก้มลิงให้พ้ืนที่คลองวัวเป็นพ้ืนที่รับนํ้า เพ่ือให้คนในชุมชนเตรียมตัว   

ต้ังรับ 
๒. เสนอแผนของตําบลในการจัดการนํ้า  
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ยเด้ิง) ไทยอีส
ยจํานวนไม่นอ้

้ ? 
อุทกภัยในพ้ืนที
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จํานวนวันละป
้นที่นากว่า ๔
ล้าน ลบ.ม. 
้มว่าจะเพ่ิมคว
าบล ๑,๐๙๗ 
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มต้ังแต่วันที ่๙

รี  อ.อินทร์บุรี
าเจ้าพระยาที่ 
นเจ้าพระยาล้
งทําให้น้ําล้นเ
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ร ่ ซึ่งปริมาณน
สียหายให้อย่าง
ขึ้นเป็นลําดับ 
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 ถั่วเขียว    
 ลาวพวน) 
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าย  พ้ืนที่นาป
๙๖ ไร่  
๘,๙๒๑ ไร่, 
ร่ สัตว์เลีย้ง (โ
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ช.) ซึ่งเราแบ่ง
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นาจ ครุฑบญุ
ปบริเวณหลังวั
รน้ําด่ืมไปแทน
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า ๒๐๓,๕๒๕
ประมาณ ๓๕๐
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ทํางานของเรา
เครือข่ายการท
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นกั โดยทั่วไ
ไปมาได้ เรา

ตําบลบางขันห

บมากกว่า 
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เป็นคนส
ตกใจเท่า
แค่วันแร
หลายๆที
เลย ที่บอ

ไม่มีใครก
รับผลกร
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ไหน?  รีบโท
เครียดมาก ห ื
านร้อนผ่านห
ว่า “สงสัยอีกว
ประสานไปยัง
ามาเร็ว แรง แ
 ปีนี ้๒๕๕๔ ต้
บมาน้ันอย่างที่
สียหายได้ เรา
กันอย่างไร 

ญและจําเป็นที่
 ฉะน้ันน่า
ถานที่เป็นที่ทํา
ปยังนายกองค
ที่ต้องกล่าวถงึ
ลาํสนธิ นาย
งลูกบ้านของท
ร้างปัญหาให้
นํ้าสิ่งของมาช

ปนภูเขาที่มีต้น
พ่ือให้สามารถ
บ้านก็นําหน่อ

    ๑,๐
ยังแอ
หนอ่
ปิกอั
ตําบ
อาหา

๖๕ 

มาณ ๒๐ นาที

มศรีแตก จาก
เข้าบ้านพ่ีแล้ว
าน้ําประมาณห
ทรไปหาป๋าด่
รืออาจเป็นเพ

หนาวมาเยอะ
วันคงมิดหัวว่
งเครือข่ายขอ
 และส่วนใหญ่ไ
ต้องบันทึกไว้เล
ทีบ่อกไว้แล้วว่า
าประสานไปยัง

หลายคนคิด
สุดน่าจะเป็น

าจะทําอาหารท
าการ เป็นโรงค
ค์การบริหารส
ง นายกองค์ก
ยกสาํรวม ดี
ท่าน แลว้นํ้าใ
ห้คนลพบุรีด้ว
ช่วยเหลือพวก
นไผ่ปริมาณม
ถไว้บริโภคเอง
อไม้ที่แปรรูปแ
๐๐๐ กิโลกรัม
อบบ่นเลย “ส
อไม้ยังมีทั้งข้าว
อัพ ผักสวนค
ลกุดตาเพชรป
ารสิ นอกจ

ท ีตอนกลับอ

กนั้นวันถัดมา
วตอนน้ี
หน้าอก
วนเลย  

พราะป๋า
 เลยไม่
ว่ะ” นั้น
งเราอีก
ไม่คิดว่าจะท่ว
ลยว่าสาหัสทีส่
ามีจํากัด แต
ังเครือข่ายชุม
ดเหมือนกันว่า
เร่ืองอาหารกา
ที่สามารถทําไ
ครัวสําหรับทาํ
ส่วนตําบลกุดต
การ
ผิว 
ใจก็
วย
เรา 

มาก 
งภายใน
แล้วมาให้ 
 มันมากขนาด
สงสัยชาตินีค้ง
วสาร ผักพ้ืน
ครัวอย่างกระ
ปลูกไว้เพ่ือบริ
จากสิ่งของต่า

ออกมานํ้าประ

า พ่ีหน่อยโทร

วมมากขนาดน
สุด 
ต่ความเดือดร้
ชนต่างๆท่ีทาํ
 ช่วงแรกเรื
ารกิน น้ําด่ืม
ได้เลยลงไปช่ว
าอาหาร ท่าน
ตาเพชรอําเภอ

ลองหลบัตาแ
ดไหน จนพวก
งเลิกกินหน่อไ
นบ้าน ฟักแฟ
เพราที่ถอนมา

รโภคเอง แ
งๆ แล้วยัง

มาณเอว...แล้

รมาด้วยน้ําเสีย

น้ี หลายที่ไม่ไ

ร้อนที่เกิดขึ้นนั
างานร่วมกับเร
รื่องถุงยังชีพยั
ม เพราะหล
วย เราประ
นผู้อํานวยการ
อลําสนธ ิ เรา

แล้วจิตนาการถึ
กเราที่ทําอาห
ม้ไปอีกนาน”

ฟง ประมาณ
าทั้งต้นของเห
แล้วนํามาให้พ
งมีทีมงานที่อย

ล้วคืนน้ีมัน

ยงต้ืนเต้น

ได้ต้ังรับไว้

นั้นมากจน
ราแต่ไม่ได้
ยังไม่น่าจะ
ายบ้านไม่
ะสานไปที่
ก็ให้ความ
เรียกท่าน

ถึงหน่อไม้    
หารไปแจก
 นอกจาก
ครึ่งคันรถ
หล่านีท้ี่คน 
พวกเราทํา 
ยู่ในตําบล    

   

  



 

กุดตาเพช

แค่ที่ตําบ
การประส
ลําสนธินํ
เพ่ือนฝูง 
เขามาบริ
ลพบุรีเท่
เช่นกัน 
ราชสีมา 
ขอบคุณท
ช่วยพ่ีนอ้
ลองมาดูต
เชียวหรือ

ต้องรีบแป

ไปอีก แท

ชร อาทิเช่น

บลกุดตาเพชร
สานไปก็นําสิ่ง

นาํซาลาเปา ๕
 ชาวบ้าน พ่อ
ริจาคโดยตลอ
าน้ัน เครือข่
ทั้งจากอําเภ

 สิงห์บุรี สร
ทุกท่านไว้ ณ 
องของเราได้ถึง
ตัวเลขอาหาร
อ” น้ําเสียงระ
 

แปลงทุกอย
อย่างที่บอกไว
ปลงให้เป็นอา

ทนที่จะไปช่ว

น อาสาสมัค

และเขารวกเท
งของมาช่วยพ
๕,๐๐๐ ลูกล
อค้า แม่ขายที่
ด สิ่งของ
ายเพ่ือนพ้องที
อวังนํ้าเขียว 
ระบุรี และอี
 ที่นี้ด้วย ที่ทํา
งแม้จะไม่ทั่วถึ
รที่เราทําลงไป
ะคนประหลาด

ย่างให้เป็นอ
ว้แล้ว ของที่บ
าหารเลิศรสอย

ยให้อ่ิมท้อง จ

ครสาธารณสุข
        แม่ค

เราดํ
คัน บ

จังหว
น้ําท่ว
วิทยบ

เป็นที่ดํา
ท่าน้ัน เขตอ
พวกเรา อา
ลงมาช่วย มิ
ทราบขา่วก็นํ
งไม่ได้หยุดอยู
ที่ทราบจากจัง
 จังหวัดนครป
อีกหลายทีท่ี่ไม
าให้พวกเราสา
ถึงแต่ก็บรรเท
มากกว่า ๔๐,
ดใจและดีใจใน

อาหารเลิศรส
บรจิาคมาไม่ป
ย่างรวดเร็ว 

อาสาสมคั
คิด – แ
ลูกมือช่ว
หม้อขนา
จนกลาย

ลืมไม่ได้คือ ต
จะกลายเป็นถ

๖๖ 

ข ตลอดจน
รัว อภปร. 
ําเนินการสิ่งข

 บางคร้ังรถบร
นั้นแค่เป็น

วัดลพบุร ี ที
วมเช่นกัน เร
บริการเฉลิมพ
เนินการต่อใน
อําเภอลําสนธิท
าทิเช่น ชาว
มไิด้อยู่อยู่เพียง
าสิ่งของหรือเ ิ
ยู่แค่จากคนใน
งหวัดอ่ืนๆ ก็
ปฐม ชาวจัง
ม่สามารถเอ่ยน
ามารถทําอาห
าความเดือดร้
,๐๐๐ ชุด จน
นขณะเดียวกัน

ส 
ปริมาณเยอะม
นี้แหละหน้าท

ครสาธารณสุข
แปลง – ทําทุ
วยกันมากว่า 
าดใหญ่ขนาด
ยเป็นผูเ้ช่ียวชา
อาหารที่ทําอ
ต้องระวังว่าอา
ถ่ายท้อง เรื่อง

ลูกบ้านของท่
 ก็ยงัมาช่วยใน
ของที่มาพวกเร
รทุก ๖ ล้อ บ
นระยะแรกเท
ที่อยู่ในพ้ืนที่ข
ราจึงประสาน
พระเกียรติจังห
นอีกระยะต่อม
ที่ได้รับ
วตําบล     
งแค่นั้น 
เงินทอง
นจังหวัด
กม็าช่วย
งหวัดนคร- 
นามได้หมดพว
หารได้มากถึง 
ร้อนลงได้ 
นมีเสียงจากคณ
น 

มาก บางอยา่
ที่ของแม่ครวัข
ข ของตําบลป่
กอย่างที่มีใหอ้
 ๑๐ ชีวิต 
 ๘ ลิตร ที่ต้ัง
าญไปเลย 
อย่างที่บอกว่า
าหารที่ทําต้อง
งนี้ต้องคิดตอด

านยังสับเปลี่ย
นเรื่องของแรง
ราแต่ละครั้ง 
างคร้ัง รถบรร

ท่าน้ัน จนกร
องตําบลป่าต

นไปยังมหาวิทย
หวัดลพบุร ี ข
มา ซึ่งสิ่งของช

วกเราและคน
 ๑,๕๐๐ ถงึ ๒
จากที่ดําเนิน
ณะทํางานเอง

างก็สามารถเก็
ของ พ่ีช่วง 
ป่าตาล เลยรับ
อร่อยและยังมี
ยังมีพ่ีน้อย พี
งแต่หุงแล้วดิบ

ต้องสะอาด อ
งไม่บูดง่าย เดี
ด เพราะอาห

ยนหมุนเวียนก
งงานตลอดระ
 บางครั้งรถปิก
รทุก ๑๐ ล้อก็
ะทั้ง วิทยาล
าลได้รับผลกร
ยาลัยรามคําแ
ขอใช้สถานทีโ่
ช่วยเหลือ ไมไ่

นจังหวัดลพบุรี
๒,๕๐๐ ชุดต่
การมาจนถึงวั
ว่า “เราทําได้

กบ็ไว้ได้นาน 
 กับต้อยสอง
บหน้าที่เป็นห
มอีีกหลายท่าน
พ่ีช้าง รับหน้
บบ้าง ไหม้บ้าง

อร่อย แล้วสิ่ง
ด่ียวจะกลายเป
หารที่ทําแล้วใส

กันมาเป็น  
ะยะเวลาที่
กอัพ ๒-๓ 
กม็ี 
ลัยอาชีวะ
ระทบจาก
แหงสาขา
โรงอาหาร
ได้หยุดอยู่

รี ต้องขอ 
อวันลงไป
วันสุดท้าย 
ด้ขนาดนั้น

บางอย่าง
งคนนี้เป็น 

หลักในการ
นที่มาเป็น
้าที่หุงข้าว 
ง แข็งบ้าง

ทีส่ําคัญที่
ป็นซ้าํเติม
ส่ผัก หรือ



 

วัตถุดิบบ
ทํากันนา
“ข้าวทีม่
ปลื้มใจ อ

ถนนสาย
รถเล็กไม
ยกสูงดัด
พวกเราก็
เวลาที่จะ
รถที่สาม

แก้ป้องกั
“หมู่บ้าน
ปีนี้ก็เป็น
แน่นอน 
ที่ต้ังของห
มากกว่าปี
คําถาม จึ
ทั้งหนังสื
ศิรัญญา 
ชาวบ้าน
ชลประท

บางอย่างเข้าไป
านกว่า ๒ เดื
มาแจกเนี้ย 
อดไม่ได้ต้องเอ
 
ปัญหามา ทา
ต้องยอมรับค

ยหลักที่ใช้ในก
ม่สามารถสัญจ
แปลงจึงจะสา
กใ็ช้รถปิกอัพข
ะเอาอาหารไป
ารถข้ามนํ้าบริ

 

บทเรียนท่ีผ
ช่วงหน่ึงปีที่ผ่
ันและแก้ปัญห
นศริัญญา” 
นที่คาดหมาย
 เพราะที่ผ่านม
หมู่บ้าน อ
ปีที่ผ่านมาเยอ
จึงเกิดขึ้นอย่า
อพิมพ์ ทีวี 
 ต้องเจอกับ
ต้องเรียนรู้ต้อ

ทาน ถงึการวิเค

ปจะกลายเป็น
ดือน มีอยู่วัน
ที่เขียนไว้ว่าส
อาไปเล่าให้แม

างออกก็ต้องมี
วามจริงอย่าง
ารสญัจรไปมา
จรไปมาได้ ต้อ
ามารถสัญจรจ
ของเราเอง 
ปลงพ้ืนที่ก็ต้อง
ริเวณน้ันไปได้

  

ผ่านมา ทรง
ผ่านมา พ้ืนที่ที
หาที่ต้องกว่าถึ
ตําบลถนนให
จากหลายหน
มาหมูบ้่านศิรัญ
ยู่ตํ่ากว่าถนนห
อะมาก กล
างมากมาย เพ
ต่างให้ความสํ

บปัญหาน้ําท่วม
องคิด ต้องป้
คราะห์สังเกต

นทําให้อาหาร
นหนึ่งลงพ้ืนที่
สภาฯ อะไร
ม่ครัวฟัง ทุกค

มี 
งหน่ึงว่านํ้าท่ว
าระหว่างจังห
องใช้รถขนาดใ
จากอําเภอเมอื
แต่พอนํ้าท่วม
งเอารถไปจอด
ด้ ไม่ว่าจะรถข

(อัน
รถทหาร เ
เราว่าให้ขอ
กรมทหารร
สนับสนุนรถ

    ของเรา 

คุณค่าเพื่อก
ที่เคยประสบปั
ถึงในครั้งนี้คือ
หญ่ปีที่ผา่นมา
น่วยหลายสําน
ญญา อยู่ติดกั
หลายเมตร 
ลับไม่ได้รับผล
พราะอะไร ทาํ
สําคัญ เข้ามา
มทุกปี ความ
ป้องกัน อยา่
เส้นทาง – ปริ

๖๗ 

นั้นบูด เสีย
เอาอาหารไป
นะอรอ่ย แ
นถึงกับย้ิมแบ

มคร้ังน้ีสาหัส
วัด ระหว่าง
ใหญ่อย่างรถ 
องไปยังอําเภอ
มสูงขึ้นรถที่เค
ดไว้บริเวณสี่แ
ของอาสาสมัคร
นนี้หมายถึงรถ
เราต้องทํากันอ
อรถทหารมาช
ราบที่ ๓๑ 
ถพร้อมพลฯขั

การป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วม
 “หมู่บ้านเศ
าเป็นข่าวดังไป
นักว่าจะต้องท
กบัแม่น้ําลพบุรี

และปรมิาณ
ลกระทบจากน
าไม สาเหตุจา
าสอบถาม สัม
มเสียหาย ค
างเช่นส่งคนไป
ริมาณนํ้าที่จะ

ยง่าย ฉะน้ัน
ช่วย ได้ยินเสี
ล้วก็รสชาติดี
บบเขินอาย แต

อย่างยิ่งขนาด
อําเภอท่วมสูง
๖ ล้อ ขึ้นไปห
อท่าวุ้งได้ วั
คยใช้ก็มีอันต้อ
แยกท่าโพธ์ิแล้
รที่นํารถมาช่ว
ถที่ใช้เคลื่อนย้
อยู่อย่างนี้หลา
ช่วยสิ เราเลย
รักษาพระอง
ขับให้เรามาใช้

มเมื่อปี ๕๓ ห
ศรษฐี” หรอื
ปทั่วประเทศ 
ท่วมอย่าง
รีและบริเวณ

ณน้ําของปีนี้ก็
นํ้าท่วมครั้งน้ี 
ากอะไร สื่อต่
มภาษณ์ คาํต
ความเดือดร้อน
ปศึกษาหาคว
ะส่งผลกระทบ

นอาหารที่เป็น
สียงดังมาไกล
ดเีนอะ” ได้ยิ
ต่ก็อ่ิมสุข 

ดที่ว่า
งทําให้
หรือรถ
วันแรก
องจอด 
้วโบก
วย รถของหน่
ยา้ยผู้ต้องหา–
ายวันทีเดียว 
ยติดต่อไปที่ ก
งค์ (ร.๓๑ พ
ช้ เพ่ือส่งความ

หลายหน่วยงา

 

 
างๆ

ตอบก็งานมาก
นเกิดขึ้นมากท
ามรู้กับหน่วย

บ พร้อมทั้งคดิ

นกะทิต้องเลิก
ๆ แต่จับใจค
ยนิเขาต้องแอบ

นว่ยงานต่างๆ 
ดูไม่ค่อยเป็นม

 จนกระทั้งมคี
กองพันทหาร
พัน.๒ ร.อ.) 
มช่วยเหลือไป

านร่วมไม้ร่วม

ก จากที่ผ่านม
ทําให้ผู้นําชุมช
งานที่เก่ียวข้อ
วางแผน ทําแ

กคิดไปเลย    
ความได้ว่า 
บยิ้มอย่าง   

 รถตํารวจ
มงคลเลย)     
คนมาบอก
รราบท่ี ๒ 
 ท่านก็ได้
ปยังพ่ีน้อง 

มือในการ

มาหมู่บ้าน
ชน และ
อง อาทิ 
แนวคันก้ัน

 

    



 

น้ําเพ่ือรบั
การอพย

อย่างตําบ
และสาม
หน่วยงาน
เท่าน้ัน แ
เป็นบทพิ

มากมาย 
ต่างหาผล
ซึ่งผลท่ีเกิ
มาแลกเป
คือเราจะ
วันน้ีและ

ที่พระอง
ประวัติศ
ว่าน้ีจะส่
คิดเช่นนั้
กระทบไม
ไหนจะก
ประเมิน
ไหน ต้อง

ความคิด
ของที่มา
นอกจาก
พอช. ร่ว
ของจังห
อําเภอที

บมือกับนํ้าทีจ่
พ หรือแม้กระ
การประชาคม
บลท่าแค นับ
ารถนําแผนไป
น ถือว่าเป็น
แต่พลงัของคน
พิสูจน์ให้พ้ืนทีอื่
เมื่อปัญหามา
 ไม่ว่าจะการเ
ลประโยชน์ ต
กดิขึ้นอย่างทกุ
ปลี่ยน และนํา
ะทําอย่างไรให้
ะไม่ส่งผลกระท
การน้อมนําก
งค์ทรงให้กับป
าสตร์ของคน
งผลกระทบอ

นั้นผลที่เกิดขึ้น
ม่ได้เกิดเฉพาะ
ารท่องเท่ียว 
ออกมาแล้วน
งคิด……….. 
 

สภาองค์กร
ที่ผ่านมาตัวจั

ด การระดมกํา
าบริจาค เป็น
กนั้นยังเป็นเ
มไม้ร่วมมือกั

หวัดลพบุรี ทั้ง
ที่ได้รับผลกระ

จะมา หรือแม้
ะทั้งเมือ่ใกล้ถึ
มชาวบ้าน 
บว่าสําคัญมาก
ปเสนอยังผู้ว่าร
นการนําแผนม
นในตําบล ผส
อ่ืนได้เรียนรู้ แ
า ทุกคนช่วย
เมืองท้องถิ่น 
ต่างคนต่างโทษ
กวันน้ี การแ
าไปสู้การใช้งา
ห้ทั้งหมดได้รับ
ทบไปในวันขา้
กระแสพระรา
ปวงชนชาวไ
ลพบุรี และข
ะไรกับวันหน้
นไม่ได้เกิดแค่
ะคนลพบุรี จงั
 การเงินการค
น่าตกใจ คนไท

รชมุชนจังหว
จักรสําคัญในก
าลังกาย แรง
เพราะเครือข่
ครือข่ายที่ทํ
ันทั้งสิ้น และด
ง ๑๑ อําเภอ
ะทบมากท่ีสุ

้กระทั้งซกัซ้อ
ึงฤดูน้ําควรจะ

การระดมค
ก และที่สําคั
ราชการจังหวั
มาใช้ได้อย่างค
สานกับผูม้ีส่วน
 และนํากลับไป
ยกันคิดหาทาง
 ความขัดแย้งข
ษฝ่ายตรงข้าม
แก้ปัญหา ค
าน การแก้ปัญ
บผลกระทบน้อ
างหน้าด้วย 
ชดํารัส “เศร
ทย แต่น้อยค
องคนไทยทั้งป

น้าบ้าง” อย่าคิ
บุคคลใดบุคค
งหวัดข้างเคียง
คลัง เศรษฐกิจ
ทยจะเป็นอย่

วัดลพบรุี ระ
การช่วยเหลือ
งาน ข้าว

ข่ายสภาฯ 
างานกับ 
ด้วยพ้ืนที่
อมีเพ่ิง ๓ 
ดอย่างที่

๖๘ 

มเส้นทางอพย
ะเตรียมขนย้า
ความคิดในกา
คัญกว่าน้ันเมื่อ
วัด เพ่ือให้
คุมค่าอย่างยิ่ง 
นเก่ียวข้องทุก
ปคิดไปทํากันบ
งออกร่วมกัน 
ของกลุ่มคน ก
ม หรือแม้กระ
งต้องเกิดจาก

ญหา ต้องไม่ใช
อยที่สุด ลดคว

รษฐกิจพอเพี
คนนักที่จะเข้
ประเทศให้จด
คิดว่าอยู่ไม่กี่ปี
คลหน่ึง แต่ส่ง
ง หรือแม้กระ
จ ที่จะนําราย
างไร ประชา

ะดมความคิ
ครั้งน้ีต้องทีม

ยพ ถ้าน้ํามาจ
ายสิ่งของ จัดเ
รแกไ้ขปัญหา

อแผนเล่านั้นส
ห้เกิดการทํางา
 สิ่งที่เห็นไม
ภาคส่วนทําให
บ้าง 
 ก็จะได้ผลเช

 การแบ่งพรรค
ะทั้งการตักตวง
กต่างคนต่างคิด
ช่เรื่องของตัวเ
วามขัดแย้งต่า

ยง” ของพระ
้าใจอย่างลึก
ดจําสิ่งที่เกิดขึ้
ป ใครจะอย่าง
งผลกระทบแ
ะทั้งกรุงเทพม
ยได้เข้าประเท
คมโลกจะได้รั

ด 
มงานของสภา

จริงๆ ชาวบ้าน
ตรียมจัดวางอ
าของคนถนนใ
ามารถนําไปเ
านแบบร่วมไม้
ม่ใช่แค่เรื่องขอ
ห้เกิดการแก้ปั

ช่นน้ี ที่ผ่าน
ค แบ่งพวกเกดิ
งหาผลประโย
ดแล้วนําความ
เองรอด แล้วค
างๆ ที่จะเกิดขึ

ะเจ้าอยู่หัวมา
ซึ้ง เหตุการณ
้น เราต้องคิดใ
ไรไม่สนไม่ได้

แบบลูกโซ่ อย่
หานครก็ได้รับ

ทศสูญเสียไปจ
รับผลกระทบ

องค์กรชุมชน

นต้องใช้เส้นท
อย่างไร 
ใหญแ่ละตําบล
เสนอยังหน่วย
มร้่วมมือ จ
องการแก้ปัญห
ปัญหาเรื่องน้ีได

นมาความขัดแ
ดในหลายพ้ืนท
ยชน์ใส่ตน เหล
มคิดเหล่าน้ันม
คนอ่ืนตาย แต
ขึ้นไปสู่การแก้

าใช้ นับว่าเป็น
ณ์ครั้งน้ีต้องนั
ให้ไกล “การ
้แล้ว เพราะต่

ย่างคร้ังน้ีความ
บผลกระทบอ
จนตัวเลขที่ธน
บไปด้วยมากน้

นจังหวัดลพบุรี

ทางไหนใน

ลข้างเคียง
ยงานต่างๆ
จากหลาย
หานํ้าท่วม
ด้ นี้น่าจะ

แย้งเกิดขึ้น
ที่ ต่างคน
ล่าน้ีนํามา
มาแบ่งปัน   
ต่ทางออก
กปั้ญหาใน

นทางออก 
นับว่าเป็น
แก้ปัญหา
างคนต่าง
มเสียหาย
อย่างเต็มๆ 
นาคารโลก
น้อยขนาด

รี ไม่ว่าจะ
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กล่าวข้างต้น ทีมงานคิดกันว่า ต้องมีการประชุมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีโดยด่วน เพ่ือเป็นการแจ้งให้
ทราบผลที่คนในจังหวัดลพบุรีกําลังเผชิญอยู่ และสิ่งต่างๆ ที่เราดําเนินการอยู่ในขนาดน้ี พร้อมทั้งระดมความ 
คิดจัดทําข้อเสนอเรื่องของการแก้ไขปัญหาและแนวทางป้องกันไปยังรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย 

 
จากการระดมความคิดของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี พอได้ข้อเสนอ ดังน้ี 
๑.   สร้างระบบทางด่วนพเิศษน้าํท่วมไหลหลาก 
๒.   ปรับปรุงระบบ ระบายน้ําท่วมให้มีประสิทธิภาพท้ังระบบ เช่น ขยายประตูน้าํให้สอดคล้องกับ

ขนาดคลองต่างๆ วางระบบการดูแลคูคลองและขุดลอกสมํ่าเสมอ; ควบคุมการสร้างระบบถนน ในอนาคต
ที่ปิดกันทางน้าํท่วมไหลหลาก 

๓.   ปรับปรงุระบบเตือนพบิัติภัยล่วงหนา้และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหม่ทัง้ระบบ 
๔.   จัดเก็บภาษีน้ําท่วมและการประกันภัย เพื่อกองทุนชดเชยน้ําท่วม  

-   ภาษีน้ําท่วมโดยตรงจากพื้นที่ที่มีระบบปิดล้อมป้องกันน้ําท่วม  
- ภาษีน้ําทว่มทางอ้อม เพื่อปกป้องพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติโดยเก็บภาษีสิง่ปลกูสร้างใน

อัตราสูงมาก 
 ๕.   มาตรการควบคุมการใช้ที่ดินและผงัเมืองโดยใช้แผน่ที่เสี่ยงภัยน้าํท่วม 
 ๖.   มาตรการควบคุมการใชน้้ําบาดาลเพือ่ลดปัญหาแผน่ดินทรุด ช่วยให้การระบายน้ําได้ดีขึน้ 
 ๗.   จัดทําแผนแม่บทกําหนดระยะเวลาการเพาะปลูกในลุ่มน้าํท่วมอย่างเป็นระบบ 
 ๘.   อนุรักษ์และเพิ่มพืน้ทีแกล้มลิง ปกป้องพื้นที่แกล้มลงิธรรมชาติใหส้อดคล้องกับ วิถีชุมชน 
 ๙. เร่งพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการบรหิารจัดพบิัติภัยท้ังระบบและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนต่อการจัดการพบิติัภัยของภาครฐั 
 ๑๐. จัดต้ังหน่วยงานดูแลเรื่องพิบัติภัยและส่งเสริมงานวิจัยท้ังระบบอย่างจริงจังเพื่อลดพบิัติภัย
ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นอกจากน้ียังขยายผลศูนย์ช่วยเหลือจากที่ต้ังที่มหาวิทยาลัยรามฯ ไปยังศูนย์ฯ ต่างๆ ที่มีการดําเนิน 
งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงที่ผ่านมา อีก ๗ ศูนย์และศูนย์ฯ จังหวัดอีก ๑ ศูนย์ รวมทั้งสิ้น ๘ ศูนย์ 
ซึ่งดูแลและรับผิดชอบตามพ้ืนที่ดังน้ี 

๑. ศูนย์ฯ ตําบลบางงา อําเภอท่าวุ้ง  
      ผู้รับผิดชอบ ๑. นางดาวรินทร์ พันธ์พร ๒. นายไพบูลย์ จันทรศ์าสตร์ 
๒. ศูนย์ฯ ตําบลโพตลาดแก้ว อําเภอ ท่าวุ้ง 
      ผู้รับผิดชอบ ๑. นางผกายรัตน์ อินทร์จันทร์ ๒.นางนงเยาว์ บุญเพ่ิม 
๓. ศูนย์ฯ ตําบลโคกสลุด มุจลินทร์ เขาสมอคอน อําเภอท่าวุ้ง 
      ผู้รับผิดชอบ ๑. นางณภัทรา กิ่งโพธ์ิ ๒.นางจรินทร์ ชุศรี 
๔. ศูนย์ฯ ตําบลบางคู้ ลาดสาลี่ อําเภอท่าวุ้ง  
      ผู้รับผิดชอบ ๑. นายณรงค์ กล่อมเกลา  ๒. นายชัยรัตน์ โตเจริญ 
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๕. ศูนย์ฯ ตําบลสีค่ลอง อําเภอเมือง 
      ผู้รับผิดชอบ ๑. นางรุจิรา คัมภีรทัศน์ ๒.นายสมพร ดาวลอย 
๖. ศูนย์ฯ ตําบลป่าตาล อําเภอเมือง 
      ผู้รับผิดชอบ ๑. นางไสว เก่าราชการ  ๒. นางณัฏฐ์ กลมป่ัน 
๗. ศูนย์ฯ ตําบลพุคา อําเภอบา้นหม่ี 
      ผู้รับผิดชอบ ๑. นายเบ้า ทองดี  ๒. ร.ต.ประสงค์ กระตุดนาค 
๘. ศูนย์ฯ จังหวัดลพบรุี  
      ผู้รับผิดชอบ ๑. ร.อ.ธีระวิทย์ บุญเกิด ๒. นายอภิชาติ โล่ห์สุวรรณ 

 

อยากให้ คนไทยเปลี่ยนแปลง 
เคยได้ยินคําๆ  หน่ึงที่พูดติดตลกว่า “คนไทยโชคดีที่มีประเทศไทย แต่...ประเทศไทยโชคร้ายที่มี      

คนไทย” ฟังแล้วมันเลวร้ายเสียเหลือเกิน  
แต่ก็น่าคิด...เพราะเช่นน้ันหรือเปล่า เหตุการณ์ครั้งน้ีนอกจากบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์แล้วคงต้อง

บันทึกไปบนความทรงจําของคนไทยทุกคนด้วย อย่าให้เหมือนกับเหตุการณ์ ซึนามิ ทีค่นไทยสญูเสีย หลายสิ่ง
หลายอย่างไป เหตุการณ์ครั้งน้ีไม่อยากให้เป็นเพียงเรื่องเล่าให้ลูกให้หลานฟังเท่าน้ัน อยากให้บันทึกและสั่งสอน
สืบทอดไปยังลูกๆ หลานๆ ว่ามันเกิดจากอะไร ได้รับผลกระทบอย่างไร  

เช่นเดียวกับคนลพบุรี เหตุการณ์ครั้งน้ีคงโทษใครไม่ได้แล้ว ต้องโทษต้องยอมรับว่าเกิดจากพวกเรา 
กันเองที่ทําร้ายหรือต้องการเอาชนะธรรมชาติ คงต้องคิดใหม่ทําใหม่เราจะทําอย่างไรให้อยู่กับธรรมชาติ พ่ึงพา
ธรรมชาติ อย่างพอเพียงและเพียงพอ 

 
มหาอุทกภัย ยังน้อยกว่าน้ําใจของพวกเรา 
ตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย เราได้รู้ เราได้เห็น เราได้เพ่ือนเพ่ิมขึ้นมามากมาย คนที่ไม่ 

เคยรู้จักกันวันน้ีเขาหยิบย่ืนความรู้สึกดีให้เรา คนที่หมดหวังเราได้สร้างความหวังสร้างพลังใจให้กับเขา คนที่
เป็นผู้ขอเหล่าน้ันเขากลายเป็นผู้ให้ หลายเสียงที่สะท้อนกับมาหลายวาจาที่กล่าวถึง เต็มไปด้วยพลังที่ส่งมาให้
เราทีมงาน แม่ครัว พ่อครวั ตลอดจนผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ ที่น้ีด้วยพร้อมกันน้ีขอขอบพระคุณ
หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ณ ที่น้ีเช่นกัน 

๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 
๒. สมาชิกสภาจังหวัดลพบุรี 
๓. สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตาเพชร อ.ลําสนธิ จ.ลพบุร ี
๕. องค์การบริหารส่วนตําบลเขารวก อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี 
๖. องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
๗. องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
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๘. องค์การบริหารส่วนตําบลบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี
๙. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี 
๑๐. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี 
๑๑. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลพบุรี 
๑๒. สถานีตํารวจภูธร จังหวัดลพบุรี 
๑๓. ตํารวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
๑๔. กรมรบพิเศษที ่๑ (ค่ายวชิราลงกรณ์) 
๑๕. กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ (ร.๓๑ พัน.๒ ร.อ.) 
๑๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
๑๗. มูลนิธิวัดธรรมกาย 
๑๘. เจ้าอาวาสวัดนายาว 
๑๙. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี 
๒๐. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๒๑. ประธานมูลนิธิเด็กกําพร้าอีสาน 
๒๒. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
๒๓. กํานันตําบลลําสนธิ อ.ลําสนธิ จ.ลพบุร ี
๒๔. ชมรมอาสาพาเพลิน 
๒๕. โรงสี ปรีชานุกุลเรืองกิจ 
๒๖. ห้างโลตัส สาขาลพบุรี 
๒๗. ห้างแม๊คโคร สาขาลพบุรี 
๒๘. นํ้าด่ืมตราช้าง 
๒๙. แม่ค้าตลาดนัดวันอาทิตย์ โรงเรียนพลร่มนุสรน์ 
๓๐. เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี 
๓๑. ประชาชนทั่วไป 
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สภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านหลวง 
จัดการภัยพิบัติร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน 

 
โดย สุรัตน์ จําเนียรธรรม 

 
 

พอดีพอเพียง 
“ย้อนมองไทยคร้ังเก่าเมื่อคราวหลัง 

ทุกที่ยังอุดมสมสยาม 
มองที่ใดใครเหน็เป็นว่างาม 
คือสยามเมืองย้ิมย่ิงอ่ิมใจ 
คนพัฒนาอาคารสถานท่ี 

ล้วนมากมีศิวิไลซ์ก้าวไกลย่ิง 
เทคโนโลยีก้าวล้ํานําทุกสิ่ง 

ไม่หยุดน่ิงความเจริญดูเพลินตา 
คนรุกล้ําแดนดินถิ่นธรรมชาติ 
คนรุกฆาตถ้วนทั่วไม่กลัวหมอง 
สมปรารถนาทีใ่ดหมายจับจอง 

แค่รับรองตัณหาพัดพาไป 
มาวันน้ีธรรมชาติได้ฝากให้ 
ไม่เย่ือใยไม่ปราณีสักแห่งหน 
สิ้นสมบัติรอบกายไว้แต่ตน 

เกิดเป็นคนแค่พอดีก็พอเพียง” 
 
 คําว่า “ธรรมชาติลงโทษ” เป็นคํามักใช้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ และมักเป็นข้ออ้างหรือเหตุผลที่นํามา
อธิบายในแต่ละเหตุการณ์ได้สมเหตุสมผล แต่หากว่าเรานึกพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติแต่ละคร้ัง 
ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในตัวมันเอง  ตามหลักอิทัปปัจจยตา ได้ช้ีให้เห็นชัดเจนว่า สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นน้ันล้วน
แล้วย่อมมีเหตุปัจจัยในการเกิดข้ึน  ต้ังอยู่  และดับไปในท่ีสุด  มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหน่ึงใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ี ก็ย่อมมีสาเหตุ และมีปัจจัยอยู่ในตัวของมัน ฉะน้ันคําว่า 
“ธรรมชาติลงโทษ” จึงไม่สามารถนํามาอ้างได้เลยทีเดียว สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้นํ้าท่วมใหญ่ในคร้ังน้ี 
หลายคนพูดไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่า เพราะพายุหลายลูกพัดโหมกระหน่ําเข้ามาในเมืองไทยในช่วงหน้าฝน 
บ้างก็ว่าเกิดการบริหารจัดการนํ้าไม่ถูกต้อง ถึงอย่างไร หลายคนก็มีคําตอบเป็นของตัวเอง และคําตอบน้ันก็
เป็นเหตุผลหรือเป็นผลสําเร็จอยู่ในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับบุคคลน้ันจะสามารถอธิบายให้คนอ่ืนได้สมยอมกับ
เหตุผลของตัวเองมากน้อยแค่ไหน  เราใช้ชีวิตบนดิน  ใต้ท้องฟ้า  รายล้อมไปด้วยขุนเขาและหมู่แมกไม้   
นานาพันธ์ุ  ก็ไม่อาจที่จะหลบลี้หนีภัยธรรมชาติไปได้   แต่เราจะอยู่และเรียนรู้กับธรรมชาติได้อย่างไร?   น้ี
คือคําถาม 
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๑. เราภูมิใจ เราทําได้ 
 - จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในสภาวะนํ้าท่วมหนักอย่างน้ี  ถือว่าได้รับความร่วมมือทั้ง
จากประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง ตําบลบ้านหลวง ได้มาขอความ
ร่วมมือกับเจ้าของป๊ัมน้ํามันเอสโซ่ เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งพ้ืนที่ป๊ัมพ้ืนที่เดียวเท่าน้ันในเขต
พ้ืนที่น้ีที่นํ้าไม่สามารถท่วมถึงได้ โดยได้รับความร่วมมือและบวกกับความใจดีของเจ้าของป๊ัมได้อนุเคราะห์
สถานที่ให้กับประชาชน ทางสภาองค์กรชุมชนร่วมกับผู้นําชุมชนทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ เช่น สมาชิกสภา
เทศบาล ครูในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพ้ืนที่ ได้ร่วมมือกันจัดต้ัง
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น เพ่ือคอยช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้ที่ได้ประสบภัยพิบัติ โดยมี
ภารกิจดังน้ี 
 ๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดถึงองค์กรต่างๆ ในการเข้ามาช่วยเหลือ
และดูแลผู้ประสบอุทกภัย 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในช่วงนํ้าท่วมให้กับประชาชน  ตลอดถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทราบ 
 ๓. ต้ังเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราว ศูนย์นันทนาการ และที่พักผ่อนช่วงยามนํ้าท่วม 
 ๔. ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 
 ๕. จัดทําข้อมูลผู้ประสบอุทกภัย 
 
๒. เหตุการณ์เกิดภัยพิบัติ 
 ตําบลบ้านหลวง มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๓.๒๘ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๗ หมู่บ้าน        
๑ เทศบาล ตําบลบ้านหลวงมีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จํานวน ๔๔๒ ครัวเรือน มีประชากรจํานวน ๑,๗๓๕ คน 
พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การทํานาเป็นหลัก แหล่งนํ้าสําคัญ
ได้แก่ คลองหนองมน ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร คลองจักษา ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 
คลองหนองกระทะ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร และมีบึงหนองสิงห์ 
 ถนนสายหลัก ๒ สาย คือ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ และถนนบางนา-บ้านแพรก (เป็นถนนเลียบ
คลองชลประทาน) 
 ในเดือนกันยายนของทุกปี จะมีนํ้าหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่ทุกปี นํ้าจะท่วมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมาในจังหวัดทางภาคเหนือ ต้ังแต่จังหวัดลพบุรีขึ้นไป สําหรับเหตุการณ์นํ้าหลาก จะมี 
๒ ปัจจัยหลักคือ 
 ๑. นํ้าจากแม่นํ้าลพบุรี เมื่อมีปริมาณนํ้ามาก ก็จะถูกระบายนํ้าลงประตูนํ้าคลองตาเมฆ ซึ่งมีพ้ืนที่
อยู่อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือระบายนํ้าสู่คลองหนองมน ผ่านตําบลดงตะงาว ตําบล
บ้านหลวง ลงผ่านประตูระบายนํ้าบ้านขล้อ เพ่ือระบายลงแม่นํ้าป่าสัก เมื่อปริมาณน้ําในแม่นํ้าป่าสักมาก  
นํ้าจากประตูระบายนํ้าบ้านขล้อ ไม่สามารถระบายลงแม่นํ้าป่าสักได้ นํ้าก็จะหลากท่วมพ้ืนที่ บ้านหนองมน 
บ้านหลวง และบ้านหนองกระทะ ตําบลดอนพุด 
 ๒. เมื่อมีการผันนํ้าออกจากเขื่อนชัยนาทผ่านทางคลองชัยนาท–ป่าสัก เมื่อนํ้าในคลองชัยนาท–  
ป่าสักมากจะถูกระบายผ่านประตูระบายน้ําบ้านทองย้อย ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน นํ้าจะไหลผ่าน
บึงหางชะโด  บึงแม่หนองสู่คลองจักษา  ผ่านประตูระบายน้ําคลองจักษา  และไหลไปรวมกับนํ้าในคลอง 
หนองมนที่หมู่  ๔  ตําบลบ้านหลวง  เมื่อปริมาณนํ้าจํานวนมากถูกระบายลงคลองหนองมน  แต่ระบายลง    
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แม่นํ้าป่าสักทางประตูระบายนํ้าบ้านขล้อไม่ได้ นํ้าก็จะหลากท่วมบ้านหนองมน บ้านหลวง ตําบลบ้านหลวง
และบ้านหนองกระทะ ตําบลดอนพุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม 
 
สถานการณ์น้ําท่วมตําบลบ้านหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (น้ําท่วมมากผิดปกติ ๑.๕ เมตร ถึง ๖ เมตร) 
 จากสถานการณ์นํ้าท่วมปกติ ดังที่กล่าวมาทั้ง ๒ ข้อแล้ว จะชวนให้ติดตามถึงสาเหตุนํ้าท่วมพ้ืนที่
ตําบลบ้านหลวง อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีสาเหตุอยู่ ๒ ประการคือ 
 ๑. นํ้าจากการผันนํ้าออกจากเขื่อนชัยนาทลงคลองชัยนาท-ป่าสัก  สมทบกับนํ้าจากการระบายนํ้า
ออกจากเขื่อนป่าสัก ทําให้นํ้าในแม่น้ําป่าสักล้นฝั่งท่วมอําเภอเสาให้และอําเภอท่าเรือแล้วไหลข้ามถนนโพธ์ิ
พระยา-ท่าเรือ ที่บ้านโคกใหญ่ อําเภอบ้านหมอ เข้าท่วมตําบลบ้านหลวง 
 ๒. นํ้าจากแม่นํ้าลพบุรีที่ล้นฝั่งข้ามถนนสายลพบุรี-บางปะหัน (เป็นถนนเลียบแม่นํ้าลพบุรี) ต้ังแต่
บ้านโก่งธนู ถึงบ้านเจ้าปลูก ไหลผ่านตําบลดงตะงาว เข้าท่วมตําบลบ้านหลวง 
 นํ้าท่วมคร้ังน้ีจึงนําความสูญเสียมาให้กับชุมชน คนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากที่สุดเท่าที่เคยเกิดภัยพิบัติ
มา ทั้งพืชผลทางการเกษตร บ้านเรือน ถนน หนทางเสียหายกันไปตามๆ กัน หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า “ต้ังแต่เกิดมาจากท้องพ่อ ท้องแม่ก็ไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้” จึงขอนําเอาคํากลอนมากล่าวไว้ให้แง่คิด
สะกิดเตือนว่า 
 
    “น่ังคนเดียวทอดอาลัยในโชคชะตา 

เราเกิดมาใต้ฟ้ากลัวอะไร 
หมดวันน้ีวันหน้าก็หาใหม่ 
สู้หมดใจด้วยแรงที่แข็งขัน 
.................................. 
ถึงหน้าแล้งมันก็แล้ง นํ้าแห้งขอด 
อยู่อย่างปลอดความหวังพังสลาย 
นี้นะหรือคือชีวิตคงวอดวาย 
หากไม่ตายคงอยู่สู้กันไป 
................................... 
ถึงลําบากแค่ไหนใจยังสู้ 
เพราะเราอยู่กลางป่าพนาสน 
ทํางานก็หนักเหน่ือยก็พัก เพราะเราจน 
เกิดเป็นคนทนสู้กันต่อไป” 

 
๓. การวิเคราะห์พื้นที่ ? 
 ตําบลบ้านหลวงประสบปัญหาอุทกภัยที่เกิดข้ึนเป็นประจําทุกปี นําความสูญเสียมาให้คนในตําบล
เป็นอย่างมาก ทั้งด้านทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภค  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้อง  ของคนในชุมชนซึ่ง
รายได้หลักมาจากการทํานาและทําสวน เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยดังกล่าวผลผลิตที่เคยได้ก็ไม่ได้ เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดภาวะของการเป็นหน้ีตามมา  การประสบอุทกภัยในครั้งน้ีทําให้ถนน   
สายหลัก และสายรองในหมู่บ้านโดนตัดขาด  สัญจรไปมาไม่ได้  เมื่อนํ้าลดก็ได้รับความเสียหาย  มีการชํารุด
ทรุดโทรมจากการท่ีนํ้าท่วมขังและคลื่นลมที่พัดเป็นเวลานาน  การคมนาคมสัญจรลําบากและไม่สะดวก 



๗๕ 
 

 คนในพ้ืนที่ตําบลบ้านหลวง เมื่อเกิดปัญหาน้ําท่วมซึ่งเป็นปัญหาซ้ําซาก แต่คนในตําบลไม่มีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหา ต่างคนต่างความคิด ต่างจัดการปัญหาของตัวเอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาตามเหตุการณ์
เฉพาะหน้า ตามสภาพ ตามความคิดของตัวเอง แต่เมื่อเจอกับปัญหาเดิมอีก ก็ไม่มีใครคิดระบบการป้องกัน
หรือเตรียมการเพ่ือรับกับปัญหานั้น 
 จากสถานการณ์นํ้าท่วมที่ผ่านมาได้เกิดความร่วมมือของประชาชนในตําบลบ้านหลวง มีการดูแล
ช่วยเหลือกันเอง  เช่น  การช่วยกันป้องกันนํ้า  ขนของหนีนํ้า  มีการต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแจ้ง
ข้อมูลขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชนให้เข้ามา
ช่วยเหลือในการปรุงอาหารมาให้  นํานํ้า  ถุงยังชีพมามอบให้  รวมถึงการส่งเรือท้องแบนมาลําเลียงผู้คน
อพยพทั้งเด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ ทางเทศบาลดอนพุดได้ช่วยเหลือเรื่องการทําคันกั้นนํ้าโดยใช้
กระสอบทราย   สภาองค์กรชุมชนบ้านหลวงได้เห็นความเดือดร้อนของสมาชิกและประชาชนในตําบล  
ความเสียหายของบ้านเรือนที่ถูกนํ้าท่วม  ความชํารุดทรุดโทรมของถนนตรอกซอกซอยในพ้ืนที่ตําบลบ้าน
หลวงที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในคร้ังน้ี  จึงได้ร่วมกันช่วยเหลือทําความสะอาด  ซ่อมแซม
บ้านเรือนและถนนในหมู่บ้าน  และได้จัดทําโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยนํ้าท่วมตําบลบ้านหลวง  
เพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพและสภาพจิตใจของพ่ีน้องในตําบลบ้านหลวงต่อไป 
 
๔. กระบวนการดําเนินการ ก่อน-ระหว่าง-หลังภัยพิบัติ 
 พ้ืนที่ตําบลบ้านหลวง เป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่า มีพ้ืนที่เป็นเหมือนแอ่งกระทะ เมื่อเกิดนํ้าท่วมจะเป็นลักษณะ
ท่วมขัง และเป็นเวลานาน จึงทําให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่น้ีมีความคุ้นชินกับสถานการณ์นํ้าท่วมเป็นประจํา
โดยปกติแล้วนํ้าจะท่วมประมาณ ๑ เมตร ถึง ๒ เมตรเป็นประจําทุกปี เราก็จะไม่ปลูกข้าวหรือเพาะปลูกพืช
โตช้า จึงเปลี่ยนมาเป็นพืชเก็บเก่ียวได้เร็วก่อนนํ้าจะท่วมพ้ืนที่เพาะปลูก แต่สถานการณ์นํ้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
นํ้าเหนือถือว่ามาเร็วและแรงผิดปกติกว่าทุกปี  จึงทําให้พืชนาและพืชสวนเสียหาย  ซึ่งยังไม่ทันที่จะได้เก็บ
เก่ียวเท่าที่ควรจะเป็น 

สภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านหลวง ได้มีการประชุมและจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนภายใน
ตําบลเป็นประจํา เพ่ือที่จะได้เรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติได้อย่างรู้เท่าทันธรรมชาติ ทุกปีจะมีการประชุม
สามัญ ปีละ ๔ ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือและระดมแนวความคิดของสมาชิกในการพัฒนาชุมชนและนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 
 การเตรียมความพร้อมก่อนนํ้าจะไหลเข้าท่วม ทุกปีเรารู้ว่านํ้าจะมาแน่ แต่จะมามากหรือน้อย
อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับจํานวนนํ้าเหนือ  ในการประชุมสมัยสามัญเดือนสิงหาคม  สภาองค์กรชุมชนตําบล      
บ้านหลวงได้จัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางป้องกันบรรเทาความเดือดร้อน
ที่จะเกิดในระหว่างนํ้าท่วม ในการประชุมได้มีมติที่ประชุมว่า “ประมาณเดือนกันยายนทุกบ้านจะต้องเก็บ
เคร่ืองมือการเกษตรข้ึนที่สูงและเก็บของใช้ขึ้นบนบ้านเพ่ือป้องกันความเสียหาย และมีชาวบ้านเสนอเร่ือง
การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปีเป็นข้าวนาปรัง ๒ ครั้ง สภาองค์กรชุมชนจึงเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือหาแนวทางปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว  เราได้ดําเนินการประชุมกลุ่มย่อยจนได้แนวทางแล้วจึงนัดวัน
เพ่ือจัดเวทีประชาคมโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมในเวทีประชาคม  เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และหา 
ข้อสรุปร่วมกัน 
 
 



๗๖ 
 

 ช่วงระหว่างนํ้าท่วม ในช่วงแรกนํ้าขึ้นเร็วมาก จึงได้ประสานความร่วมมือกับผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านให้
ประกาศประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ  ให้นําเครื่องมือหนัก  เช่น  เครื่องยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถแทรกเตอร์ ออกจากพ้ืนที่เพ่ือป้องกันความเสียหาย แล้วช่วยกันยกพ้ืนบ้าน  
(ช้ัน ๒) ที่ถูกนํ้าท่วมขึ้นเพ่ือเก็บของใช้ในครัวเรือน หลังจากน้ันได้มีการรวมกลุ่มของแกนนํา มีครู เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข สมาชิกเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล  
มาจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม โดยขอใช้พ้ืนที่ของป๊ัมเอสโซ่มณีอินทร์ ซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่ ๑ 
ตําบลบางนา  อําเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาต้ังเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไว้คอย
ประสานงานและดูแล ช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่   รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้กับภาครัฐ 
ได้อีกด้วย 

หลังนํ้าท่วม สภาองค์กรชุมชน ได้จัดเวทีเสวนา เรื่อง “กอบกู้วิกฤติหลังชีวิตพ้นภัยนํ้าท่วม” ซึ่งได้
เชิญสมาชิก สาธารณสุข ผู้นําในชุมชน และผู้แทนศาสนาได้มาน่ังพูดคุยและหาแนวทางแก้ไขฟ้ืนฟูและ
เยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งในเบ้ืองต้นเราได้มีการลงพ้ืนที่สํารวจความเสียหายและจัดเก็บทําความสะอาด 
ตามหมู่บ้าน โรงเรียน และวัด เพ่ือที่จะดูแลจิตใจในเบ้ืองต้น ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการซ่อมสร้างสําหรับ
ครัวเรือนไหนที่ได้รบัความเสียหายและไม่สามารถจะเข้าอยู่ได้หลังจากนํ้าลด  

แผนงานระยะยาว  สภาฯ  ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีจะทําให้คนอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมี
ความสุขและปลอดภัย 
 
๕. ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองด้านภัยพิบัติจะต้องอาศัยปัจจัยดังนี้ 
 ๑. ความสามัคคีดี จะเห็นได้ว่า นํ้าท่วมคร้ังน้ี ภาพของความสามัคคีมักจะเกิดขึ้นทุกทั่วมุมของพ้ืนที่
ที่ถูกนํ้าท่วม  ในทางตรงกันข้าม  ภาพของความขัดแย้งก็มักจะเกิดควบคู่กันไปด้วย  น้ีถือว่าเป็นการเรียนรู้
พร้อมกันไปกับปัญหาภัยพิบัติ ธรรมชาติเกิดปัญหาก็จะทําให้คนมีปัญญาเกิดข้ึน แต่หากเมื่อใดที่ธรรมชาติ
เกิดปัญหาผู้คนก็มีปัญหาตามไปด้วย ที่น้ันแหละจะยุ่ง ดังน้ันคําตอบที่จะนํามาแก้เรื่องน้ีได้ดีที่สุดก็คือ  
ความสามัคคี 
 ๒. ระบบดี  เมื่อจัดการกับเรื่องของคนเรียบร้อยแล้ว สิ่งหน่ึงที่จะตามมาบริหารจัดการที่ดีก็คือการ
จัดทําระบบ เพ่ือให้การทํางานไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ก็ควรที่จะมีการบริหาร
จัดการที่ดีน้ันก็คือ ระบบดี หากมีระบบจัดการที่ดีแล้ว การเช่ือมโยงระหว่างองค์กรต่อองค์กร หน่วยงานต่อ
หน่วยงาน บุคคลกับหน่วยงานก็จะสัมฤทธ์ิผล ผลสําเร็จก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างดีที่สุด 
 ๓. งบประมาณดี หลายหน่วยงานมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่งานไม่เดินหรือว่าไม่พัฒนานี้ สาเหตุ
ใหญ่มาจากการขาดงบประมาณ รัฐควรเข้ามาช่วยดูแลเรื่องงบประมาณให้กับชุมชนท้องถ่ินโดยไม่ทับซ้อน
กันกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น 
 ๔. การสนับสนุนดี  การสนับสนุนจากภาคีและเครือข่ายการทํางานในแต่ละสภาองค์กรชุมชน   
สภาองค์กรชุมชนทุกสภาฯ  ต้องมีการทํางานประสานกันและสอดคล้องกันอยู่ตลอด  มีการช่วยเหลือและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานกันเป็นประจํา เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
 
 
 
 



๗๗ 
 

๖. ปัญหาสําคัญหรืออุปสรรคต่อการทําให้ชุมชนท้องถ่ินจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองไม่ได้? 
 ๑. ข้อจํากัดเรื่องภูมิศาสตร์ 
 ๒. ขาดความสามัคคีในชุมชน 
 ๓. ไม่มีเคร่ืองมือและงบประมาณ 
 
๗. ข้อเสนอระดับพื้นท่ีต่อความร่วมมือและนโยบายในการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินดําเนินการเอง  
เป็นหลัก เราจะเสนออะไร? 
 ๑. ท้องถิ่นควรต้ังงบประมาณเร่ืองภัยพิบัติไว้โดยแยกจากงบปกติ 
 ๒. รัฐบาลควรหาระบบการระบายนํ้าภาคเหนือลงทะเลให้เร็วที่สุดเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม 
 ๓. จัดต้ังกองทุนภัยพิบัตินํ้าท่วมเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยทุกตําบล 



๗๘ 

 
บรม. บวร. กู้วิกฤต 

อุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พื้นที่ตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

 
เรียบเรียง ว่าที่ ร้อยตรีไฟซอ้ล  บุญรอด 

 
๑. ข้อมูลพืน้ฐาน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในบริเวณท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ ์
เป็นศูนย์รวมของแม่นํ้าสี่สาย คือ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าป่าสัก แม่นํ้าลพบุรี และแม่นํ้าน้อย นอกจากน้ันยังมี 
ลําคลองหนองบึงน้อยใหญ่อีกเป็นจํานวนมาก ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ไม่มีภูเขา แต่มีแม่นํ้าสายใหญ่ไหลมา
บรรจบกันในลกัษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินสว่นใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียง
รายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่นํ้า จังหวัดจนได้รับการยกย่องว่าเป็นอู่ข้าวอู่นํ้า มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
เป็นแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศโดยเฉพาะข้าวและปลา              

๒. สภาพปัญหา 

สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัด ต้ังแต่ช่วงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบคลมุ 
พ้ืนที่ ๑๓ อําเภอ ๑๖๐ ตําบล ๑,๐๗๔ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๐๑,๔๗๗ ครัวเรือน  
๓๒๒,๑๘๙ คน สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย ถนน ๙๗ สาย วัด ๔๐๘ แห่ง มัสยิด ๓๑ แห่ง โรงเรียน  
๑๐๐ แห่ง สถานที่ราชการ ๙๘ แห่ง มีผู้เสยีชีวิต ๗ ราย 
 สถานการณ์นํ้าท่วมนอกจากก่อให้เกิดความสูญเสียด้านทรัพย์สินแล้ว ปัญหาน้ําท่วม จากการติดตาม
สถานการณ์นํ้าท่วม ปีน้ีเป็นปัญหาหนัก ทําให้เดือดร้อน ผลกระทบเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
เช่ือว่าการคาดการถึงสถานการณ์ปัญหาน้ําท่วม การแก้ไข การเฝ้าระวังเตือนภัย สิ่งเหล่าน้ีสามารถวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางป้องกัน อย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าถึงเร่ืองของการบุกรุกทําลายป่า ป่าไม้เป็นส่วนหน่ึงที่จะ
ช่วยดูดซับนํ้าไม่ให้ไหลมารวมกัน จนเกิดการไหลทะลัก โดยที่ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตมรสุม มีฝนตกชุกและ
ปริมาณนํ้าฝนสูง จึงเกิดปัญหาน้ําท่วมอยู่ในหลายพ้ืนที่เกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
ปริวิตกห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
นํ้าท่วมและทรงคํานึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่และสมรรถนะของกําลังเจ้าหน้าที่ 
ที่มีอยู่ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 

สถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่ตําบลคลองตะเคียนนับต้ังแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นต้นมา ได้ทําให้เกิด
ความสูญเสียและความเสียหายต่อการดํารงชีวิตของผู้คนในวงกว้าง ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านที่อยู่อาศัย 
ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ พ้ืนที่ทํากิน ไร่นา สัตว์เลี้ยงอย่างรุนแรง ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ๑,๑๐๐ ครัวเรือน  
กว่า ๕,๐๐๐ คน เกิดความสูญเสียทุกครอบครัว 
  

๓. ขบวนองคก์รชุมชนช่วยแก้ไขปัญหา/ภาคีที่หนุนเสริม 

สภาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาภัยพิบัติ  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างดังนี้ 



๗๙ 

 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี  สนับสนุนเรือทอ้งแบน ๑๒ ลาํ เต๊นท์ที่พัก

ช่ัวคราว ๑๑๐ หลัง ถุงยังชีพ ๑,๕๐๐ ถุง รถผลิตนํ้าด่ืม ๑ คัน 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๒ สุพรรณบุรี จัดส่งรถรถบรรทุกขนาดเล็ก ๑ คัน  

เต๊นท์ที่พักช่ัวคราว ๗๐ หลัง 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ กําแพงเพชร จัดส่งรถผลตินํ้าด่ืม จํานวน ๑ คัน 

เจ้าหน้าที่ ๒ นาย 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๙ พิษณุโลก สนับสนุนเต๊นท์ที่พักช่ัวคราว ๔๕ หลัง  

เรือท้องแบน ๔ ลํา เคร่ืองสูบนํ้า ๑ เคร่ือง 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลําปาง สนับสนุนเต๊นท์ที่พักช่ัวคราว ๖๐ หลัง 

เคร่ืองสูบนํ้า ขนาด ๑๒ น้ิว ๑ เคร่ือง รถบรรทุกขนาดใหญ ่๒ คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก ๑ คัน 
รถบรรทุกเททา้ย ๑ คัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ติดป่ันจัน ๑ คัน รถลากจูง ๒ คัน 

- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุร ี สนับสนุนเต๊นท์ที่พักช่ัวคราว ๔๕ หลัง  
รถบรรทุก ๒ คัน กําลังพล ๘ นาย 

- สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนเรือท้องแบน ๔๗๒ 
ลํา เต๊นท์ที่พักช่ัวคราว ๖๔๗ หลัง มุ้ง ๑๐๐ หลัง รถบรรทุก ๒๓ คัน รถแบ็กโฮ ๑๗ คัน รถสุขา
เคลื่อนที ่ ๕ คัน สุขาเคลื่อนที่ ๗,๐๑๗ หลัง เคร่ืองสูบนํ้า ๑ เคร่ือง สร้างสะพานไม้ช่ัวคราว  
๒๓๙ แห่ง กระสอบทราย ๑,๑๑๖,๙๙๙ ใบ ทําแนวกระสอบทราย ๑๗๙ แห่ง ขุดท่อระบายนํ้า 
๑๑ แห่ง ซ่อมถนน ๓๖ แห่ง จัดทางระบายนํ้า ๗ แห่ง จ่ายน้ําด่ืมสะอาด ๗๐๕,๕๔๙ ลิตร ติดต้ัง
เคร่ืองสูบนํ้า ๑๘๕ เคร่ือง ขุดลอกเปิดทางนํ้า ๖๘ แห่ง เคร่ืองอุปโภค-บริโภค ๑๓๕,๘๙๕ ชุด 
เจ้าหน้าที่ ๑,๒๙๑ นาย 

- การใช้เงินทดรองราชการ เป็นเงิน ๔๗,๗๓๑,๙๙๕.๒๕ บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 
๖๗,๘๑๖,๐๑๖ บาท ส่วนราชการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ศบภ.สนภ.๑ นทพ. จัดกําลังพล ๒๖ นาย รถบรรทุก ๒ คัน เรือท้องแบน ๒ ลํา รถประปาสนาม  
๑ คัน รถเสบียง ๑ คัน ข้าวกล้อง ๓,๕๐๐ กล่อง 

-   ศบภ.นพภ.๑๑ สนภ. นทพ. จัดกําลังพล ๑๕ นาย รถบรรทุกใหญ ่๑๒ คัน รถบรรทุกเล็ก ๒ คนั 
     เรือท้องแบน ๒ ลํา 
-    ศบภ.นพภ.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกําลังพล ๒๐ นาย เรือท้องแบน ๒ ลํา 

ดังน้ันตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่หลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่  
๑๓ หมู่บ้าน ของตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลใหป้ระชาชน
ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ไม่สามารถใช้การได้ตามปกติเป็นจํานวนมาก ทั้งน้ีนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยไปในเบ้ืองต้นแล้วน้ัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
เป็นสถาบันหน่ึงที่มีความรับผดิชอบในการฟ้ืนฟูชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ได้รับการร้องขอจากสภาองค์กร
ชุมชนตําบลคลองตะเคียนเพ่ือขอรับการช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูชุมชนหลังประสบอุทกภัยซึ่งชุมชนคลองตะเคียน 
พร้อมในการบริหารจัดการตนเองโดยหลักการบริหารจัดการที่ดีและหลกัการมีส่วนร่วม  เพ่ือให้การอํานวยการ 
กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการฟ้ืนฟูความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว  
ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และเป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   



๘๐ 

 
๔. ความสําเรจ็/รูปธรรม/ความภาคภูมิใจ 

• บ้านในพ้ืนที่มกีารซ่อมแซมจากกลุ่มช่างอาสาอย่างเต็มรูปแบบจํานวนกว่า ๒๐ หลัง 
• รื้อถอนและทําการปลูกสร้างใหม่ จํานวน ๑๓ หลัง โดยการร่วมกันบริจาค 
• มีการดําเนินการซ่อมแซมกันเอง จํานวน กว่า ๑,๐๐๐ หลัง 
• คฟอ.ได้ดําเนินงานตามแผนงานท่ีได้ร่วมกันวางไว้จนสามารถช่วยเหลือพ่ีน้องได้ครบทุกครัวเรือน 
• พ่ีน้องทุกครอบครัวมีความยินดีและตอบรับการปฏิบัติงานอย่างดีย่ิงด้วยความพึงพอใจ 
• เกิดการเช่ือมโยงคนทุกกลุ่มเข้าร่วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด 
• เกิดภาคีการเรียนรู้ในการบรหิาร การจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นธรรม 

 
จํานวนประชากรและครัวเรือนในพ้ืนที่ตําบลคลองตะเคียนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการฟ้ืนฟู 
 
หมู่ที่ ชาย หญิง       รวม จํานวนครัวเรอืน   หมายเหตุ 

๑ ๔๓๒ ๔๖๒ ๘๙๔ ๑๗๙ นํ้าท่วม 
๒ ๓๐๘ ๓๕๕ ๖๖๓ ๑๓๗ หมดทั้งพ้ืนที่ 
๓ ๑๔๙ ๑๗๓ ๓๒๒ ๖๑ บ้านทุกหลังนํ้า 
๔ ๑๐๓ ๑๑๗ ๒๒๐ ๕๐ ท่วมถึงทั้งหมด 
๕ ๙๘ ๑๑๑ ๒๐๙ ๕๖ เดินทางโดยใช้ 
๖ ๕๙ ๗๑ ๑๓๐ ๓๓ เรือเท่าน้ัน 
๗ ๒๖๘ ๒๘๙ ๕๕๗ ๑๒๕ มีถนน 
๘ ๗๕ ๙๒ ๑๖๗ ๔๑ ชลประทาน 
๙ ๑๗๗ ๑๘๑ ๒๕๘ ๘๕ เท่าน้ันที่นํ้า 
๑๐ ๙๕ ๑๑๐ ๒๐๕ ๔๘ ยังไม่ท่วม 
๑๑ ๗๐ ๘๕ ๑๕๕ ๔๑ ใช้อยู่อาศัย 
๑๒ ๒๙๔ ๒๙๖ ๕๙๐ ๑๓๑ โดยใช้เต๊นท์ 
๑๓ ๒๔๕ ๒๓๓ ๔๗๘ ๑๑๓   

รวม ๒,๓๗๓ ๒,๕๗๕ ๔,๙๔๘ ๑,๑๐๐    

 
 
 
๕. แผนงาน/รปูแบบการแก้ไขปัญหา 

หลักการสําคญัในการฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัยใช้กระบวนการฟ้ืนฟูในเรื่องต่างๆ นําไปสู่การเช่ือมโยง
การทํางานของครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายชุมชนทั้งที่อยู่ในนอกพ้ืนที่ประสบภัย ให้เข้ามาทํางานร่วมกัน 
เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกรณีเร่งด่วน เช่น เร่ืองอาหาร เคร่ืองอุปโภค บริโภค การซ่อมแซม/ปลูกสร้าง
บ้านเรือนที่เสียหายอันเกิดจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติอ่ืนๆ สร้างกระบวนการ พ้ืนที่จัดการตนเองในทุกมิติ 
โดยองค์กรชุมชนจัดการแก้ไขปัญหาที่เป็นที่รับรู้ ยอมรบั และเกิดการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน อันเป็น
กระบวนการทําให้ผู้ประสบภัยเกิดความม่ันใจ ในความสามารถ ความไว้วางใจที่รัฐให้โอกาส และใช้ความมั่นใจ 



๘๑ 

 
ไปสู่การสร้างความสามารถในการจัดการตนเองอย่างต่อเน่ือง ใช้กระบวนการวางแผนที่ครอบคลุมปัญหาความ
หลากหลายของผู้ประสบภัย โดยท้องถิ่นให้การสนับสนุนแผนที่จะทาํให้เกิดการกระจายการจัดการร่วมตาม
ความสามารถตามความหลากหลายของพ้ืนที่ หรือการพัฒนาคน ชุมชน ให้ครอบคลุมด้านการพัฒนาคน อาชีพ 
การทํามาหากิน ฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตร และสามารถทําให้แผนเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนการพัฒนาร่วมกัน
ของระบบท้องถิ่น เพ่ือสร้างระบบป้องกัน หรือระบบกองทุนเพ่ือการจัดการตนเอง เช่น กองทนุพันธ์ุข้าว 
กองทุนเพ่ือการจัดการภัยพิบัติใช้กระบวนการทํางานที่ชุมชนเป็นแกนหลัก มแีผนของชุมชน เช่ือมโยงการ
ทํางานกับระบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น โครงการของรัฐบาลในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
 
๖. ข้อเสนอต่อภาคี/แนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปญัหา 

ในระยะเร่งด่วน  
๑. จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประจําตําบล/ศูนย์อํานวยการ 
๒. จัดหาถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความขาดแคลน 
๓. จัดหาเรือหรือบริการให้ชาวบ้านสัญจรอย่างปลอดภัย 
๔. เย่ียมเยียน ให้กําลังใจ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ได้รบัผลกระทบหนัก 
๕. ช่วยขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สิน ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง 
๖. เฝ้าระวังการลักขโมย การก่ออาชญากรรม 
๗. ตรวจรักษาพยาบาลโรคที่มากับนํ้า 
๘. สํารวจข้อมูลทัว่ไป ปัญหา และความต้องการ 
๙. ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายในการช่วยเหลือเพ่ือ

บรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น 
ระยะฟ้ืนฟู 

๑. ฟ้ืนฟูจิตใจ ใช้การพูดคุย เย่ียมเยียน 
๒. เยียวยา ชดเชยค่าเสียหาย ซอ่ม สร้าง 
๓. ฟ้ืนฟูอาชีพ ส่งเสริม สร้างโอกาส 
๔. จัดบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
๕. ซ่อมบํารุง เส้นทางจราจร 

ระยะย่ังยืน 
๑. จัดการระบบข้อมูลข่าวสาร มศีูนย์เตือนภัย 
๒. การปรับปรุงเส้นทางจราจรให้สามารถใช้ได้ในช่วงภาวะนํ้าท่วม 
๓. การจัดทําแผนป้องกันนํ้าท่วมของตําบลท่ีเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการจัดการนํ้าของตําบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. วางระบบผังเมืองให้ปลอดภัยสูงสุดหากมีอุทกภัยเกิดขึ้น 
๖. ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด/นายก อบจ./ภาคีอ่ืนๆ บรรจุในแผนป้องกันนํ้าท่วมของจังหวัด 

 
 
 
 
 



๘๒ 

 
๗. องค์ความรู้ที่ชุมชนมีความรู้ ประสบการณ์สามารถจัดการได้ของตําบลคลองตะเคียน 
สิ่งดีงามทีเ่กิดขึ้นเม่ือเกิดปญัหาวิกฤติอุทกภัย 

๑. คนในชุมชนลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาโดยไม่ต้องให้มีการสั่งการ 
๒. เจ้าหน้าที่/ผู้มคีวามรับผิดชอบได้รับการกระตุ้นและถูกจับตามองพฤติกรรมมากขึ้น 
๓. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างไม่มีการแบ่งแยก 
๔. ผู้นํา/แกนนําธรรมชาติ และผู้นําทางการใช้ความพยายาม ความสามารถประสานความช่วยเหลือ   

  จากคนในชุมชนและผู้มีจิตกุศลภายนอกได้อย่างมากมาย 
๕. องค์กรหลักในสังคมท้ังในระบบรัฐ ระบบเอกชน ภาคประชาชน ผู้มีจิตใจห่วงใยและเอ้ืออาทรต่อ 

  สังคมได้ร่วมแสดงพลัง ทั้งทรัพย์ กําลังกาย ระดมความช่วยเหลือเข้ามาสู่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
๖. เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับของทุกฝ่าย 
๗. แม้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนก็จะหันมามาพูดคุย ปรึกษา 

  หารือและร่วมกันหาทางออกโดยไม่ย่อท้อหรือหลบหลีกปัญหา 
๘. ใช้การประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความตะหนักรู้ เข้าใจและปฏิบัติได้  
๙. บ้านผู้ประสบภัยได้รับการซ่อมแซมและสร้างให้ใหม่ โดยร่วมกันบริจาค และเสียสละกําลังกาย 

  กําลังทรัพย์ 
๑๐. สังคมไทยเกิดการต่ืนตัว ห่วงใย เอ้ืออาทร เห็นความทุกข์ของคนอ่ืนแลว้เกิดความรู้สึกว่าต้องเข้า 

  ไปช่วยเหลือแม้จะอยู่ต่างที่ ต่างภูมิภาค ต่างวัฒนธรรม 
๑๑. ผู้ประสบภัยมกีารปรับตัวในการอยู่กับนํ้า เช่น การปรับที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ หาปลา  

  หารับจ้าง ค้าขาย การทําการเกษตร 
๑๒. ผู้ประสบมีความอดทน อดกลั้น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในที่ไม่คุ้นเคย ต้องปรับวิถีชีวิตตนเองให้ 

  อยู่ได้ 
๑๓. ร่วมกันสร้างสะพานไม้ ช่วยขนย้ายสิ่งของ มีการให้หยิบยืมอุปกรณ์ ดูแลผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึง 

 
๘. ข้อเสนอต่อรัฐ 

๑. ควรให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนอย่างเต็มที่ เช่น ที่ดินสาธารณะ ที่กรมชลประทาน 
ที่ว่างเปล่า ฯลฯ โดยปรับกฎหมายให้ชุมชนใช้ได้เองโดยไม่ต้องรอรับอนุญาตที่มีเง่ือนไขที่ขัดขวาง
ประโยชน์ของชุมชน โดยให้ภาครัฐ ท้องถิน่ ท้องที่และประชาชนมีส่วนในการจัดการมากข้ึน 

๒. ตําบลคลองตะเคียนมีคู คลองจํานวนมากแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ควรท่ีรัฐเข้ามา
ปรับปรุงให้เกิดการใช้ประโยชน์เพ่ือการสัญจร การระบายนํ้า การชลประทาน การเกษตร และการค้า 

๓. ถนนสายหลักของตําบลท่ีเช่ือมต่อถนนสายหลักของจังหวัด ควรปรับปรุงให้อยู่ในความพร้อมสัญจรรับ
สถานการณ์นํ้าท่วมได้ และมพ้ืีนที่ในการจัดทําศูนย์อพยพ 

๔. การเยียวยาฟ้ืนฟู และความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบภัยยาวนานต้องได้รับความช่วยเหลือมากข้ึน. 
 



๘๓ 

นํ้า (ใจ) จัดการคน.......คน (บ้านแพ้ว) จัดการนํ้า 
 
 
 

คนต้นเรื่อง นางนวลฉวี บญุจันทร ์
เรียบเรียง นางสาวอิงพร  มีวรรณะ และนางสาววรนาฏ เวนุอาธร  

 

 จากข้อมูลของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานอุทกภัยของ จังหวัดสมุทรสาคร ว่ามี
พ้ืนที่ประสบภัยทั้งสิ้น ๓ อําเภอ ๒๙ ตําบล ๘ เทศบาล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๖๔,๙๔๒ ครัวเรือน 
๑๙๑,๘๒๖ คน ปจจุบันยงัคงมีสถานการณในพื้นท่ีอําเภอกระทุมแบน  ๗ ตําบล ๓ เทศบาล ได้แก่ ตําบล
หนองไก่ บางยาง แคราย คลองมะเด่ือ ดอนไก่ดี ท่าไม้ ท่าเสา เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลเมืองกระทุ่ม
แบน เทศบาลตําบลสวนหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

 
ภาพแสดงลักษณะพ้ืนที่ในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

บ้านแพ้ว แดนดินกลิ่นดอกส้ม ดงองุ่นหวาน นํ้าตาลบริสุทธ์ิ สุดสวยด้วยกล้วยไม้ หลากหลายไม้ผล
นานาพันธ์ุ  อําเภอบ้านแพ้ว เป็นอําเภอหน่ึงในสามของจังหวัดสมุทรสาคร ต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งคลอง
ดําเนินสะดวกที่เช่ือมต่อระหว่างแม่นํ้าท่าจีนกับแม่นํ้าแม่กลอง ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่อําเภอบ้านแพ้ว 
มีหลายกลุ่มชน ซึ่งกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ เช้ือชาติไทย เช้ือชาติรามัญ เช้ือชาติจีน และเช้ือชาติลาว ส่วนใหญ่จะ 
นับถือพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมในลักษณะผสมผสาน ทั้งหมดดํารงชีวิต 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยการประกอบอาชีพ ทํานาข้าว ทําสวนผลไม้ ทําสวนกล้วยไม้ ทําสวนพืชผักนานา
ชนิด  เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญของอําเภอ ได้แก่ มะพร้าวนํ้าหอม มะนาว องุ่น ฝร่ัง 
ชมพู่ แก้วมังกร 
 
 



๘๔ 

 
บ้านแพ้วเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับสายนํ้าโดยเฉพาะคลองดําเนินสะดวกซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก 

ในการดํารงชีวิตของคนบ้านแพ้ว  คลองดําเนินฯมีความยาวของสายนํ้าที่ตัดผ่านจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น  
๓๒ กิโลเมตร  โดยผ่านทั้งสามอําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งในยามนํ้ามากคลองดําเนินฯกลายเป็นปัญหาที่ 
คนบ้านแพ้วต้องเข้ามาร่วมกันจัดการผลักดันนํ้าไม่ให้ท่วมบ้าน สวน บ่อปลา บ่อกุ้ง ชาวบ้านแพ้วทั้ง ๑๒ ตําบล 
ต่างช่วยกันผลักดันนํ้าออกจากคลองดําเนินสะดวกโดยการเฝ้าระวัง และการวิธีการเรือผลักดันนํ้า  การใช้กลไก
การจัดการเฝ้าระวังและผลักดันระดับตําบลเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน ก่อเกิดเป็นการประสานน้ําใจคนบ้านแพ้ว 
ให้หันมาร่วมมือกันรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดข้ึน โดยมีกลไกหลักอยู่ที่ตําบลคลองตัน และตําบลเกษตรพัฒนา  
ซึ่งเป็นจุดที่มีบานประตูนํ้าของกรมชลประทานที่จะผลักดันนํ้าลงคลองดําเนินสะดวก และแม่นํ้าท่าจีน 

 
ภาพความร่วมมือของขบวนองค์กรชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ในยามที่น้ํา(ใจ)ไหลหลาก ฤดูฝนของทุกปีอําเภอบ้านแพ้วจะมีการเตรียมการรับมือกับนํ้าจํานวน
มหาศาลที่จะไหลมาตามคลองดําเนินสะดวก และหลากเข้าท่วมเลือกสวนไร่นา  แต่โดยการร่วมน้ําใจคนบ้าน
แพ้วมาเป็นกลไกเฝ้าระวังและผลักดันนํ้า ซึ่งมีภาคี ส่วนหน่วยต่างๆ ในอําเภอ และจังหวัดให้การสนับสนุนการ

เฝ้าระวังของคนบ้านแพ้ว  ทําให้ในปี ๒๕๕๔ 
น้ี คนบ้านแพ้วส่วนใหญ่สามารถร่วมมือกัน
ป้องกันพ้ืนที่อําเภอบ้านแพ้วให้รอดพ้นจาก
นํ้าท่วมคร้ังใหญ่ไปได้ โดยการทํางานอย่าง
แข็งขันของคนในทั้ง ๑๒ ตําบล โดยเช่ือม
ร้อย  “ขบวนองค์กรชุมชน” ผ่านทาง 
“กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบล” 
และ “สภาองค์กรชุมชนตําบล” ที่เป็นจุด

ร่วมคนและทรัพยากรในเบ้ืองต้นของคน
บ้านแพ้วในการเฝ้าระวังนํ้า การดําเนินงาน
เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม เริ่มเฝ้าระวังตามแนว

ของคลองดําเนินสะดวกและในพ้ืนที่ตําบลคลองตันและเกษตรพัฒนาท่ีเป็นพ้ืนที่ที่มีระดับตํ่ากว่าตําบลอ่ืนและ
เป็นจุดที่มีประตูนํ้าคลองดําเนินสะดวกอยู่ในพ้ืนที่  ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่ต้องมีการเข้ามาดูและและเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากถ้าทั้งสองตําบลน้ีนํ้าท่วมจะทําให้ตําบลอ่ืนของบ้านแพ้วนํ้าท่วมไปด้วย สภาองค์กรชุมชน
ตําบลคลองตันจึงหารือร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตําบลทั้งหมดในอําเภอบ้านแพ้ว รวมทั้งคณะกรรมการอําเภอ 
 



๘๕ 

 
บ้านแพ้ว พัฒนาชุมชน แกนนําระดับตําบล หมู่บ้านในอําเภอบ้านแพ้ว เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการป้องกัน
และเตรียมพร้อมรับมือกับนํ้า จึงมีข้อเสนอในการจัดการดังน้ี 

๑. ให้นําเงินส่วนหน่ึงของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทั้ง ๑๑ ตําบล กองทุนฯละ ๒,๐๐๐ บาท 
เงินกองทุนหมู่บ้าน ๑๒ ตําบล กองทุนฯละ ๑,๐๐๐ บาท (บางกองทุนฯ ไม่สมทบ) เงินที่ได้รับบริจาคจากแต่ละ
ตําบลมารวมไว้โดยมีคณะกรรมการระดับอําเภอ พัฒนาชุมชน และแกนนําของตําบลท้ัง ๑๒ ตําบล เป็น
กรรมการบริหารเงินกองทุนกลาง โดยแบ่งการจัดการเป็น ๑๒ พ้ืนที่ประตูระบายนํ้าเพ่ือนําเงินจากกองทุนฯ น้ี
สนับสนุนคณะทํางานเฝ้าระวังประตูระบายนํ้า และช่วยเหลือชาวบ้านพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบด้วย 

๒. ร่วมกันสร้างคันก้ันนํ้าในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงรอบแม่นํ้าท่าจีนเพ่ือป้องกันนํ้าทะเลหนุนไหลบ่าเข้าท่วม  
๒ พ้ืนที่ คือ คลองตัน และ เกษตรพัฒนา ทําฝายทดนํ้าขนานแนวคันหากมีนํ้าทะลักออกจากคันก้ันนํ้า และ 
ซื้อเคร่ืองสูบนํ้าสํารองหากมีนํ้าล้นออกจากฝายทดนํ้า 

๓. ในกรณีที่มีนํ้าทะลักเข้าพ้ืนที่จนไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอความร่วมมือให้เจ้าของพ้ืนที่สวน
มะพร้าว บ่อกุ้ง บ่อปลา เตรียมพ้ืนที่เป็น “แก้มลิง” เพ่ือรองรับนํ้าอีกด้วย 

การหารือร่วมกันในครั้งน้ันนําไปสู่ “การจัดการตนเองของคนบ้านแพ้ว” เพ่ือสู้กับอุทกภัย เป็นการจัด
ขบวนองค์กรชุมชนให้เกิดการทํางานตามกลไกท่ีมีอยู่  โดยมีการหารือ ประชุมอย่างไม่เป็นทางการในทุกเย็น
เพ่ือรายงานข้อมูลจากราชการเมื่อมีการรายงานสถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่ และประเมินสถานการณ์นํ้าว่ามี
ระดับสูง-ตํ่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ประสานงานกับพ้ืนที่ประตูระบายนํ้าทั้ง ๑๒ ประตู หากระดับนํ้าเพ่ิมสูง
มากกว่าปกติให้สื่อสารไปยังชาวบ้านในพ้ืนที่น้ันโดยตรง และเตือนภัยให้ทราบหากต้องมีการขนย้าย หรือ  
ยกของขึ้นที่สูง 

จากจุดเริ่มต้นของคนทั้งสองตําบล ขยายเครือข่ายความร่วมมือผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชนระดับ
ตําบล และการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้ตําบลอ่ืนๆ สนับสนุนช่วยเหลือตามความสามารถ เช่น 
ด้านกําลังคน อาหาร  จึงอาจกล่าวได้ว่านํ้าท่วมในคร้ังน้ี นํ้าใจของคนบ้านแพ้วได้หลั่งไหลมารวมกันเป็นหน่ึง
เดียว  แม้ว่าในยามปกติแต่ละพ้ืนที่ต่างก็มีความเห็นแตกต่างกัน มีความขัดแย้งทางความคิดบ้าง แต่เมื่อต้อง
เผชิญกับวิกฤติร้ายแรงก็สามารถสลายตัวตน เพ่ือรวมพลังเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้เป็นอย่างดี 

การทํางานของชาวบ้านแพ้ว ใช้การเช่ือมโยงทุกภาคส่วน หน่วยงานในจังหวัดทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ต่างก็ส่งทรัพยากรท่ีมีอยู่มาช่วยพ้ืนที่คลองตันและ

เกษตรพัฒนา โดยการผลักดันนํ้าของอําเภอบ้านแพ้วต้องใช้เรือติดเครื่องยนต์ในการผลักดันนํ้าบริเวณประตู
ระบายนํ้าจึงทําให้มีค่าใช้จ่ายค่านํ้ามันเป็นจํานวนมากเกินกว่าที่ชาวบ้านแพ้วจะสามารถดูแลได้ ก็ได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว ส่วนกระสอบทรายนับล้านใบที่ใช้ป้องกันนํ้าได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านแพ้วในการกรอกกระสอบทรายและจัดเรียงรอบ
ริมฝั่งแม่นํ้าท่าจีน นอกจากการจัดการในระดับอําเภอผ่านกลไกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาคเอกชน และชาวสมุทรสาคร ได้สร้าง “คลองประดิษฐ์” โดยก้ันถนนให้เป็น
คลอง คู่ขนานไปกับคลองบางนํ้าจืด มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร และมีการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเป็นจํานวน
มาก เน่ืองจากคลองบางนํ้าจืด เป็นคลองขนาดเล็กที่เช่ือมต่อคลองภาษีเจริญบริเวณหนองแขม ไหลเป็นแนวด่ิง
ผ่านถนนเอกชัย ถนนพระราม ๒ เพ่ือมาเช่ือมต่อกับคลองสนามชัยบริเวณวัดพันท้ายนรสิงห์ เพ่ือจะระบายนํ้า
ลงแก้มลิงมหาชัย และออกสู่ทะเล จะเห็นภาพการจัดการนํ้าในมิติของความร่วมมือในระดับตําบล อําเภอ และ
ระดับจังหวัด ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในคร้ังน้ีมีหลายปัจจัยที่ทําให้จังหวัดสมุทรสาครสามารถผ่านวิกฤติครั้งน้ี 
 
 



๘๖ 

 
ไปได้ สิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือ การนํากลไกที่มีอยู่ทั้งสภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการระดับตําบลมา  
เชื่อมโยง“คน” และ “ทุน”เพื่อให้เกิดการจัดการน้ําในพื้นท่ี ประสานขอความร่วมมือทุกระดับ นําไปสู่การ
จัดการในระดับอําเภอบ้านแพ้ว   
 

เม่ือน้ําจากไป แผนการต่อไปของชาวบ้านแพ้ว เมื่อนํ้าลดระดับกลับสู่ปกติ ชาวบ้านแพ้วก็มี
แผนการขุดลอกคูคลองต่างๆ  เพ่ือที่จะเป็นการช่วยให้ลําคลองสามารถที่จะรองรับนํ้าและผันออกได้ง่าย 
เน่ืองจากชาวบ้านแพ้วคาดการณ์ไว้แล้วว่าในปีต่อๆไประดับนํ้าจะเพ่ิมสูงขึ้น จึงต้องรีบดําเนินการวางแผนการ
ป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่กําลังจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญทุกปี  เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสาครมี “แก้มลิง
มหาชัย” เป็นพ้ืนที่รับนํ้าอยู่แล้ว โดยใช้กลไกการทํางานผ่านสภาฯ เพ่ือเป็นการสานความสัมพันธ์และก่อให้เกิด
ความสามัคคีของคนอําเภอบ้านแพ้ว และประสานงานหน่วยงานระดับจังหวัดเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการวาง
แผนการจัดการนํ้าทั้งระบบ เป็นจุดเริ่มของ “การจัดการตนเอง” จากความร่วมมือ และ สามัคคี ใช้วิกฤติ
น้ําท่วมเป็น “เครื่องมือ” ให้เกิดการจัดการ “คน” และ “น้ํา” ทั้งนี้ ไม่ใช่แต่เพียงการจัดการตนเองภายใน
อําเภอบ้านแพ้วแต่เป็นการขยายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการตนเองพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย. 

 



 

๘๗ 

จากชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การจัดการภัยพิบัติ : จังหวัดนครปฐม 

 
 

นางสาวจันทนา  เบญจทรพัย์  
นางสาววรนาฏ  เวนุอาธร 

สํานักจัดการความรู้และประเมินผล  
 

 นครปฐมเป็นจังหวัดแรกๆ ที่มีการขับเคลื่อนการจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีฐานคิด ขบวน
องค์กรชุมชน เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน มีทุนทางสังคมท่ีมีรากฐานมายาวนาน ดังน้ัน เมื่อเกิด
อุทกภัยในพ้ืนที่จึงเกิดการรวมสรรพกําลังต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยการจัดการภัยพิบัติของจังหวัด
นครปฐมมีรูปแบบและวิธีคิดในการจัดการปัญหาแตกต่างกัน เน่ืองจากแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลายมีทั้ง
รูปแบบการจัดการที่มีท้องถิ่นเป็นแกนนํา หรือการจัดการที่มีผู้นําท้องที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนํา หรือการ
จัดการพ้ืนที่โดยความร่วมมือของนักวิชาการ เครือข่ายภายนอก แล้วนําประชาชนมามีส่วนร่วมในการจัดการ
หรือ ความร่วมมือของท้องถ่ิน ท้องที่ และเครือข่ายภายนอกจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ รูปแบบทั้งหมดที่
กล่าวมาน้ีรวมอยู่ในจังหวัดนครปฐม  

 
คนนครปฐมกับการจัดการภัยพิบัติ 

เมื่อประมาณปี ๒๕๔๙ คนนครปฐมมีประสบการณ์ในการเผชิญกับสถานการณ์นํ้าท่วม ส่งผลให้
บ้านเรือนและพื้นที่ทําการเกษตรเสียหายกว่า ๒๐,๐๐๐ ครัวเรือนใน ๕ อําเภอ ๔๓ ตําบลซึ่งอยู่บริเวณลุ่มนํ้า 
ท่าจีน  สถานการณ์ดังกล่าวได้จุดประกายให้คนนครปฐมลุกข้ึนมาจัดการปัญหาภัยพิบัติ  โดยยึดหลักการ  
“การพ่ึงตนเองและความพอเพียง” มีแนวทางที่สําคัญใน ๒ แนวทาง ประกอบด้วย 

 
“พ่ึงตนเอง ใช้ปัญญา แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม” “ต้ังกองทุน เกื้อหนุนผู้ประสบภัยน้ําท่วม” 

 ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
 ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน “บ้านริมน้ํา”  สร้างบ้านใต้ถุนสูง 

เก็บพันธ์ุพืชพ้ืนบ้าน เตรียมเรือและเคร่ืองมือประมง 
สังเกตน้ําขึ้น-น้ําลง  

 ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน “เอาแขกลงแรง”  
 สร้างเครือข่ายเตือนภัยเฝ้าระวัง วิทยุชุมชน โทรศัพท์ 

Internet ฯลฯ 

ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัย
พิบัติ 

 สํารวจ ศึกษาคูคลอง แก้มลิงธรรมชาติ ประตูระบายน้ํา 
พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสดุ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสู่การทําแผนแม่บทการฟ้ืนฟูชุมชน
ท่ีประสบภัย 

ต่อมา เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมเป็นหน่ึงใน  
๒๓ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ โดยเริ่มเกิดสถานการณ์นํ้าเอ่อล้นตลิ่งในพ้ืนที่ สาเหตุหลักเกิดจากนํ้าในแม่นํ้า 
ท่าจีนมีปริมาณมากประกอบกับฝนตกหนักในพ้ืนที่ทําให้นํ้าในแม่นํ้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ต้ังแต่วันที่ 



 

๘๘ 

๒ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย รายงานพบว่ามีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม ๗ อําเภอ ๑๐๒ ตําบล ๙๐๕ หมู่บ้าน 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๘๕,๓๘๑ ครัวเรือน ๒๓๐,๑๖๕ คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ๒๕,๓๖๙ หลัง 
พ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย ๑๖๘,๕๔๕ ไร่ บ่อปลา/กุ้ง ๑,๕๕๗ บ่อ ปศุสัตว์ ๑๒๐ ตัว  
ถนน ๘๔๙ สาย สะพาน ๔๒ แห่ง วัด ๗๒ แห่ง โรงเรียน ๑๘ แห่ง โรงงาน ๓๑๓ แห่ง สถานที่ราชการ  

๖๙ แห่ง มีผูเสียชีวิต ๒๙ ราย 

สถานการณ์ปัญหาและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทางขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถ่ินผ่านประเด็นงานพัฒนาที่หลากหลาย นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน  โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีอย่างใกล้ชิด ได้ริเริ่ม
ดําเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการจัดการปัญหา
อุทกภัยที่เกิดขึ้น 

การดําเนินงานในระยะแรก ขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้พยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยการ 

๑. จัดต้ังเป็นศูนย์พักพิงในพื้นท่ี เช่นที่ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ เพ่ือเป็นที่พักสําหรับ

ผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านเรือนตนเองได้ เน่ืองจากนํ้าท่วมสูง  
๒. จัดระบบครัวกลาง เพ่ือประกอบอาหารสําหรับดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง รวมถึงจัดทํา

อาหารและจัดส่งให้ผู้ประสบภัยที่ยังอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของตนเอง  
๓. ประสานการสนับสนุนจากภายนอก ทั้งหน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน ประชาสังคม 

เครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ฯลฯ  เพ่ือระดมความช่วยเหลือ  ทั้งใน
รูปแบบข้าวสาร อาหารแห้ง สําหรับการประกอบอาหารในครัวกลาง  สิ่งของ เครื่องใช้ที่จําเป็น
ต่อการดํารงชีวิต เช่น นํ้าด่ืม ห้องนํ้า ของใช้ประจําวัน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง เช่น เรือ เป็นต้น  

๔. จัดระบบการทํางานภายในศูนย์พักพิงและศูนย์ประสานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  โดย

กระตุ้นให้ผู้ประสบภัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตามความสมัครใจและความถนัด
ของแต่ละคน  

ปัจจุบัน  เกิดการจัดต้ังและจัดระบบศูนย์ปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถ่ินเป็นแกนหลักใน
จังหวัดนครปฐม จํานวน ๑๗ ศูนย์ กระจายในพ้ืนที่ ๖ อําเภอ ดูแลผู้ประสบภัยรวม ๕ ,๒๙๕ คน  
เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของคนในพ้ืนที่  โดยมีจุดประสานงานระดับจังหวัด และ
มีคณะทํางาน  ทําหน้าที่ในการประสาน เช่ือมโยงความต้องการ ความช่วยเหลือ รวมถึงรวบรวมข้อมูลจาก
ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ดังภาพ  

 



 

๘๙ 

 
 

นอกเหนือจากการจัดระบบและจัดการกับปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการ
หลายพ้ืนที่  ยังได้เริ่มเตรียมการฟ้ืนฟูชุมชนภายหลังจากน้ําลด ด้วยการสํารวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสบภัย  
ทั้งในเร่ืองที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัย หรืออ่ืนๆ เพ่ือนํามา
ประมวลและจัดทําแผนการฟื้นฟู   โดยแยกแยะว่าแผนงานหรือกิจกรรมใดที่คนในชุมชนสามารถดําเนินการ
เองได้ แผนงานหรือกิจกรรมใด ที่ต้องประสานการสนับสนุนจากท้องถ่ิน ท้องที่ หรือหน่วยงานภายนอก 
นอกจากนี้ หลายพ้ืนที่ยังได้เตรียมการสํารวจข้อมูลระบบชลประทาน  การระบายน้ําในพ้ืนที่ จัดทําข้อเสนอ
รวมถึงแผนการป้องกันภัยพิบัติ เสนอต่อระดับนโยบายและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชน
ท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  

ปัจจัยสําคัญที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการรวมตัว จัดระบบการบริหารจัดการภายในชุมชนท้องถิ่น  เพ่ือ
ดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในหลายพ้ืนที่  และการ
เตรียมการฟ้ืนฟูชุมชนในด้านต่างๆ ภายหลังนํ้าลด อาจเน่ืองมาจากประสบการณ์เดิมในการบริหารจัดการ

งานพัฒนาชุมชนท้องถ่ินตามฐานประเด็นงานพัฒนาที่หลากหลาย และประสบการณ์เดิมในการบริหาร

จัดการภัยพิบัติ  ประกอบกับการมีแกนนําในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท่ีกระจายอยู่ในระดับพื้นที่เป็นจํานวน

มาก อีกทั้งยังมีหน่วยงาน ภาคีให้การสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน  นับเป็นทุนทาง

สังคมขั้นพ้ืนฐาน ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ภัยพิบัติ  เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง 



 

๙๐ 

“คลองโยง” ฝ่าวิกฤตน้ําท่วม ด้วยความคิดพึ่งตนเอง 

ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นพ้ืนที่ที่ประสบภาวะนํ้าท่วมเกือบเต็มทั้งพ้ืนที่ 
เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหลายสายท่ีสําคัญได้แก่ คลองโยง คลองนราภิรมย์ และ
คลองซอยต่างๆ  ส่งผลให้ราษฎรในพ้ืนที่ทั้ง ๘ หมู่บ้าน กว่า ๗,๐๐๐ คน จาก ๒,๐๐๐ ครัวเรือนได้รับความ
เดือดร้อนจากการท่ีนํ้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงพ้ืนที่ทําการเกษตร สูงประมาณ ๑ – ๒ เมตร 

    
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม  ในพ้ืนที่ได้มีการสํารวจพ้ืนที่สูง เพ่ือเตรียมจัดต้ังเป็นศูนย์พักพิงให้แก่

ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่จํานวน ๓ จุด ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล โรงเรียนวัดมะเกลือ และ 
ที่ทําการกํานันตําบลคลองโยง  โดยศูนย์พักพิงทั้ง  ๓  แห่ง  จะได้รับการดูแลจากเทศบาลตําบลคลองโยง  
อําเภอ  และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง  เช่น  มหาวิทยาลัยมหิดล  ฯลฯ  ในการสนับสนุนเรื่องอาหารกล่อง  
และสิ่งของ เคร่ืองใช้ที่จําเป็นสําหรับดูแลผู้ประสบภัยในแต่ละศูนย์ฯ  

ศูนย์ปฏิบัติการฯ บ้านกํานัน  เป็นหน่ึงในกรณีตัวอย่างของความพยายามในการร่วมกันจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยคนในชุมชนท้องถิ่น  ศูนย์ฯ ดังกล่าว  ต้องดูแลผู้ประสบภัยที่เข้าพักอาศัยประมาณ ๕๐ คน 
และทําอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนประมาณ ๒๐๐ คน กํานันเพ่ิมศักด์ิ แจ้งเสม 
เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาว่า “ในช่วงที่นํ้าท่วมใหม่ๆประมาณ ๓ วันแรก ศูนย์ฯ มีปัญหา ความวุ่นวาย
ค่อนข้างมาก ทั้งเร่ืองการกิน การนอน เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องน้ีมาก่อน ต้องค่อยๆ
แก้ปัญหาไปทีละเรื่อง จนถึงวันน้ีถือว่าสามารถจัดการได้เข้าที่เข้าทางแล้ว ทั้งเรื่องที่พัก ห้องนํ้าก็เพียงพอ  
ส่วนเรื่องอาหาร ก็มีทางเทศบาล และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้ามาส่งให้เป็นประจํา นอกจากน้ี ยังมีการ
ทําครัวที่ศูนย์ฯ อีกด้วย”   

กํานันเพ่ิมศักด์ิ กล่าวถึงหลักคิดสําคัญในการจัดการกับปัญหาจากบทเรียนในคร้ังน้ีไว้อย่างน่าสนใจว่า 
“หน่วยงานต้องสอนให้เขาช่วยตนเอง ไม่ต้องรอให้คนอ่ืนมาช่วย” เช่นเดียวกับที่ศูนย์ฯ พยายามทําอยู่  
ด้วยการจัดระบบการทํางานของศูนย์ด้วยตนเอง  เพ่ือดูแลผู้ประสบภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในตําบลคลองโยง 
ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในท่ามกลางภาวะวิกฤตได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอก   



 

๙๑ 

   
ทั้งน้ี  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของศูนย์ฯ  ทางขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด

นครปฐม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ได้สนับสนุนงบประมาณสําหรับการดูแล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเบ้ืองต้น จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ี ได้ประสานงานกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ในการนําอาหาร 
เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ฯลฯ มาสมทบในการประกอบอาหารเพ่ือดูแลผู้ประสบภัยในพ้ืนที่คลองโยงอีกด้วย  
 
“ลานตากฟ้า” กับความพยายามในการจัดการตนเอง 

 ตําบลลานตากฟ้า ต้ังอยู่ในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหน่ึงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์นํ้าท่วมคร้ังน้ีเป็นเวลานานกว่า ๓ สัปดาห์แล้ว หลังจากน้ําท่วม ทางแกนนําได้ดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ทั้ง  ๕ หมู่บ้าน พบว่า มีผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้ 
จํานวน ๓๓๐ ครัวเรือน ประชากรรวม ๑,๑๑๒ คน ส่วนที่เหลือยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของตนเอง
หรือญาติพ่ีน้องบริเวณช้ันบนได้ แต่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องห้องนํ้า และการคมนาคม เส้นทางการเดินรถ 
ถูกตัดขาด เน่ืองจากนํ้าท่วมสูง 
 
 
 

หมู่บ้าน ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลผู้ประสบภัย 

ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร 

หมู่ ๑ บ้านคลองเจ๊ก ๑๖๑ ๕๙๐ ๓๖ ๑๒๙ 
หมู่ ๒ บ้านละหาน ๒๑๑ ๘๓๒ ๑๕๙ ๔๘๙ 
หมู่ ๓ บ้ายลานตากฟ้า ๓๐๔ ๑,๑๑๔ ๔๓ ๑๔๓ 
หมู่ ๔ บ้านท้ายวัด ๒๗๑ ๗๗๒ ๓๔ ๑๔๕ 
หมู่ ๕ บ้านบางเก็ง ๑,๖๘๐ ๔,๐๘๑ ๕๘ ๒๐๖ 

รวม ๕ หมู่บ้าน ๒,๖๒๗ ๗,๓๘๙ ๓๓๐ ๑,๑๑๒
  
 



 

๙๒ 

  
        ศูนย์พักพิงที่สํานักงานชลประทาน 
 

หลังจากเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม แกนนําในพ้ืนที่ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเข้ามา
ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในศูนย์ฯ  นอกจากน้ี ยังได้ประสานงานผ่านกลไกขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัด 
เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเร่ืองอาหาร นํ้าด่ืม สุขภัณฑ์  รวมถึง
ช่วยจัดระบบการทํางานของศูนย์ฯ  เน่ืองจากยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดระบบการทํางาน  ดังน้ัน แกนนํา
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ฯ เพ่ือ
นําไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเบ้ืองต้นจํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท นอกจากน้ี ยังได้ช่วยจัดระบบการทํางานของ
ศูนย์ฯ โดยจัดระบบทีมทํางานจากผู้ประสบภัยที่สมัครใจ หรือมีความชํานาญในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ทีม
แม่ครัว ทีมพยาบาล ทีมสํารวจข้อมูล ทีมรับ-จ่ายของบริจาค ทีมดูแลสถานที่ ทีมรักษาความปลอดภัย ทีม
ประสานงาน ทีมช่าง/ฟ้ืนฟูหลังนํ้าลด  เป็นต้น  

 
บางระกําโมเดล” ของคนบางเลน  นครปฐม  วันนี้ “น้าํ....ต้องจัดการเพื่อความยู่รอด”* 
ปัญหา..มา...ปัญหา..เกิด ทีบ่างเลน 

 หลังจากที่มหาวารีเคลื่อนตัวจากภาคเหนือของประเทศไทย เร่ือยมายังพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศ 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ไหลเรื่อยผ่านเมืองหลวงและปริมณทลเข้าสู่
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมลัสมุทรสาคร โดยที่หลายคนมองว่าน่ีเป็นเพียงสถาณการณ์ปกติที่ต้องเผชิญ นานวันพ้ืนที่
สองฝั่งแม่นํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและลุ่มนํ้าสาขาย่อย เช่น สะแกกรัง ลพบุรี ป่าสัก ท่าจีน แม่ลา แม่นํ้าน้อย 
ได้รับผลกระทบหนักขึ้นทุกวัน ระดับนํ้าสูงไม่มีทีท่าจะหยุดปริมาณคันก้ันํ้าที่สร้างขึ้น กลายเป็นเพียงเสมือน
เคร่ืองช่วยหายใจที่ย้ือระยะเวลาของความเสียหายที่ตามให้ยาวขึ้นระยะหน่ึงเท่าน้ัน   

พ้ืนที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นอีกพ้ืนที่ที่รับมวลนํ้าจากทั้งกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
นนทบุรีผ่านแม่นํ้าเต็มสายหลักคือแม่นํ้าท่าจีนก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงทะเล ด้วยมวลนํ้ามหาศาลจึงส่งผลให้
อําเภอบางเลนที่มีเน้ือที่ ประมาณ ๕๘๘.๘๓๖ ตารางกิโลเมตร กลายสภาพเป็นทะเลสาบในช่ัวข้ามคืน ส่งผล
กระทบต่อราษฎรกว่า ๙๐,๘๔๕ คน ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาผ่านไปกว่าสองเดือนระดับนํ้าลดลงในบาง

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตําบลลานตากฟ้า ได้มีการ
จัดต้ังศูนย์พักพิงเพ่ือดูแลผู้ประสบภัยในพ้ืนที่จํานวน ๓ 
แห่ง ประกอบด้วย วัดลานตากฟ้า วัดพุทธธรรมรังสี และ
สํานักงานชลประทานที่ ๑๑   โดยในส่วนของศูนย์ฯที่วัดทั้ง 
๒ แห่ง ทางองค์การบริหารส่วนตําบล และหน่วยงาน จะ
เข้ามาดูแลผู้ประสบภัย ประมาณ ๕๐๐ คน ขณะที่ศูนย์ฯที่
สํานักงานชลประทาน จะเป็นการรวมตัวของผู้ประสบภัย 
ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ ๕ บ้านบางเก็ง  และได้อพยพ
มาอยู่ที่ศูนย์ฯประมาณ ๑๕๐ คน ส่วนที่เหลือพักอาศัยอยู่
ตามบ้านเรือน 



 

๙๓ 

พ้ืนที่ที่เป็นที่ดอน เส้นทางสัญจรเริ่มใช้ได้แต่ทว่าพ้ืนที่หัวใจของพ่ีน้องคือที่นา ที่ทําการเกษตรยังมีนํ้าท่วมสูงอยู่
ในขณะนี้ 
 
ที่มา ที่ไป“บางระกําโมเดล” 

ตําบลบางระกํา เป็นพ้ืนที่หน่ึงในอําเภอบางเลนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งน้ี อยู่ห่างจาก
อําเภอบางเลนประมาณ ๑๗ กม. มีเน้ือที่รวมท้ังสิ้นประมาณ ๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๗๕๐ ไร่ 
มีแม่นํ้าท่าจีนไหลผ่าน ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ จะขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้งบ้างเป็นบางปีที่นํ้า
เหนือเขื่อนขาดแคลนแบ่งพ้ืนที่ตําบลออกเป็นสองฝั่ง ต้ังอยู่ฝั่งตะวันออก ๙ หมู่บ้าน ฝั่งตะวันตก ๖ หมู่บ้าน 
จํานวนประชากรในเขต อบต. ๔,๕๔๔ คน และจํานวนหลังคาเรือน ๑,๒๔๒ หลังคาเรือน มีคลองทั้งหมด ๒๔ 
สาย ระยะทาง ๖๐ กม.อาชีพหลักคือ การทํานา,ทําสวน/ทําไร่ และเลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม ได้แก่ การจักสานไม้
ไผ่ ทํานํ้าพริก กะปิ อิฐ  
 
แล้วปัญหาก็..มา...ปัญญาก็..เกิด ที่ตําบลบางระกํา 

 ช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมามหานทีเคลื่อนตัวเข้าสู่พ้ืนที่ตําบลบางระกํา ถือว่าเป็นการ
เริ่มฤดูกาลท่ีชุมชนต้องเก็บเกี่ยวและเตรียมการขนย้ายของเพ่ือหนีนํ้าพ้ืนที่ลุ่มเตรียมสร้างพนังก้ันนํ้าโดยการ
สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ โยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีเลือดชาวบางระกําอยู่เกิน
ร้อย ผนึกกําลังกับชุมชนช่วยกันสร้างปราการกั้นนํ้าเพ่ือหวังก้ันพ้ืนที่ที่เป็นหัวใจหลักของชุมชน อาทิ วัด 
โรงเรียน รวมไปถึงพ้ืนที่ทางการเกษตรท่ียังรอการเก็บเก่ียว  

ในที่สุดช่วงต้นเดือนตุลาคม สถานการณ์นํ้ายิ่งมีทีท่าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ยากที่สิ่งกีดขวางใดจะก้ันได้
และนํ้าได้เอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่สําคัญ เช่น วัดบางระกํา องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา พ้ืนที่ไร่ นา จมนํ้า 
พืชผลทางการเกษตรที่รอเก็บเก่ียวเสียหายทั้งหมดอาทิ แปลงผัก สวนดอกรัก สวนมะลิ ข้าว สวนกล้วยไม้ ซึ่ง
ทั้งหลายทั้งล้วนเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนบางระกําอย่างมหาศาล รวมไปถึงพ้ืนที่ที่เป็นบ้านเรือนที่อยู่
อาศัย ถูกนํ้าเข้าท่วมอย่างทั่วถึง บางที่มีความสูงกว่า ๒-๓ เมตร พ้ืนที่กว่า ๓๐ ตารางกิโลเมตรกลายเป็น
ทะเลสาบเพียงแค่ข้ามคืน 
 
ไม่หวังกับการนั่งรอ 

 ความเดือดร้อนแผ่กระจายไปทั่วพ้ืนที่ ทั่วทั้งกายภาพของตําบลคนจน คนรวย ล้วนมีระดับของปัญหา
เดียวกัน ด้วยความเดือดร้อนเดียวกันทีมี่เป็นทุนชาวบางระกําระดมสรรพกําลังลุกขึ้นสู้อีกคร้ัง เริ่มต้นด้วยการ
รวมตัวกันพูดคุย ระดมสมองกันในการแก้ไขปัญหา จัดพ้ืนที่รอการอพยพสําหรับประสบภัย กําหนดโครงสร้าง
แบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบภายในชุมชน ประกอบด้วย ชุดอพยพหรือชุดฉุกเฉิน ชุดประสานงาน ชุดระดมทัน 
ชุดจัดการข้อมูล ชุดเช็คของและแจกจ่ายสิ่งของบริจาครวมไปถึงชุดส่งข่าวและสื่อสารและชุดรักษาปลอดภัย
ชุมชน โดยการเช่ือมโยงกับเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐมและเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ 
องค์กรภาคี กําหนดแผนงานร่วมกันในการที่จะปก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะนํ้าลดรวมไปถึง
ระยะฟ้ืนฟูชุมชน  
 ในเบ้ืองต้นชุมชนเห็นว่าต้องมีพ้ืนที่ที่เป็นส่วนกลางเพ่ือเป็นพ้ืนที่ร่วมกันในการที่จะกู้เพ่ือเป็นศูนย์รวม
ของคนบางระกํา โดยกําหนดพื้นที่วัดบางระกําและพ้ืนที่ของ อบต.บางระกํา โดยการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางระกําในการกู้พ้ืนที่ดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคประชาชน มี



 

๙๔ 

หน้าที่ประสานหลักเพ่ือให้การช่วยเหลือพ่ีน้องในพ้ืนที่ และกระจายส่ิงของที่ได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคลภายนอก กิจกรรมหลักเริ่มต้นโดยระดมทุนจาก อบต.และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการทําอาหารเพ่ือ
แจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยต้ังแต่นํ้าเร่ิมเข้าท่วมในพ้ืนที่ถึงปัจจุบัน เพราะบางพ้ืนที่ยังมีนํ้าท่วมขังอยู่ รวมถึง
พ้ืนที่เกษตรอีกด้วย 
 
แผนงานหลังน้ําลด 

 ๑. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ในการทําความสะอาด สถนที่ราชการ วัด โรงเรียน 
ถนน 
 ๒. จัดต้ังกองทุนพันธ์ุข้าว พันธ์ุพืชไม้ดอกและพืชสวน โดยการสํารวจความต้องการจากเกษตรกรเพ่ือ
สํารวจความต้องการ 
 ๓. ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะในการสํารวจข้อมูลความเสียหายเพ่ือซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย 
 ๔. กิจกรรมฟ้ืนฟูจิตรใจโดยการสนับสนุนจากโรงพยบาลในพ้ืนที่ 

๕. ดําเนินการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ระยะสั้นร่วมกับสํานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนชดเชยช่วงที่นํ้าท่วม 
 เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกับกรมชลประทาน ภาคเอกชน สนับสนุนในการสูบนํ้าออกจากทุ่งพระ
พิมลซึ่งเป็นพ้ืนที่หลัก หัวใจของเกษตรกร เพ่ือจะได้ลงมือการเกษตร ฟ้ืนวิถีเกษตรกรรม สร้างรายได้ โดยจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ น้ี. 
 
* รวบรวมข้อมูล โดย วิวัฒน์  เจนชัย  สํานักงานภาคตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  



 

๙๕ 

ปฏิบัติการกู้สวนสม้โอพันธ์ุพื้นเมืองนครชัยศรี  
ณ “เกาะทรงคนอง” 
เตชิต   ชาวบางพรหม 

สํานักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.) 

 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ นํ้าไหลบ่าเข้าท่วมสวนส้มโอที่

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธ์ุดี
ที่สุดของประเทศ ทํารายได้ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐๐ – ๕๐๐ ล้าน
บาท เสียหายไปกว่าร้อยละ ๖๐ จากพ้ืนที่ เพาะปลูกกว่า 
๕,๐๐๐ ไร่ 

พ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเกาะ รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู ครอบคลุม ตําบลทรงคนอง ตําบลไร่ขิง 
ตําบลท่าตลาด และตําบลบางเตย เมื่อนํ้าท่วมทําให้ระบายออกได้ช้าและท่วมขังเป็นเวลานาน ระดับนํ้าสูง ๑ – 
๑.๓ เมตรตามระดับความสูงตํ่าของพ้ืนที่ ต้นส้มโอที่อายุตํ่ากว่า ๕ ปีตายเกือบหมด  

ปรากฏการณ์รวมตัว ร่วมคิด ร่วมกันทําของชาวสวนส้ม
โอ ทีมนักวิชาการ ประธานสภาลุ่มนํ้าท่าจีน ทีมอาสาฝ่านํ้าท่วม 
และหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดข้ึน ณ วัดทรงคะนอง กางแผน
ที่พูดคุยกันด้วยข้อมูล วางแผนการสํารวจพ้ืนที่ เติมเทคนิค 
เครื่องมือทางรอดด้วยชุดองค์ความรู้จากนักวิชาการผู้ชํานาญ ทํา
ให้พบสาเหตุใหญ่ที่ส้มโอหรือพืชทั่วไปตาย เกิดจากสภาวะนํ้าท่วม

ขังทําให้รากขาดออกซิเจน วิธีที่ใช้กู้ชีวิตสวนส้มโอ นักวิชาการ
และชาวสวนจึงเลือกใช้การให้อากาศแก่ราก และให้อาหารทางใบ
เพ่ือให้ส้มโอมีชีวิตยืดออกไปจนกว่านํ้าจะลด  

เมื่อชาวบ้านเห็นเป้าหมายที่จะไปถึง ชัดขึ้น  ก็ เริ่ม
กระบวนการพูดคุยสื่อสารสู่สาธารณะด้วยข้อมูลชุมชน มุ่งเป้าให้
สั งคมเห็นถึ งคุณค่า ดึงความพยายามของทุกฝ่าย  ให้ เ กิด
กระบวนการมีส่วนร่วมรักษาพันธ์ส้มโอพ้ืนเมืองของประเทศ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้ง วิทยุชุมชน โทรทัศน์ Social Media ทางอีเมล์ แม้กระทั้งยกหูโทรศัพท์หาเพ่ือน
เครือข่ายที่รู้จัก เร่งกู้พ้ืนที่เกาะทรงคนองให้เร็วที่สุด มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคนละไม้คนละมือ การ
ดําเนินการร่วมกันระหว่างชาวสวนส้มโอ ภาคสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ โดยมี ดร.มนตรี ค้ําชู และ ดร.
ระวี   เศรษฐศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาช่วยเติมเต็มข้อมูล ทักษะทางวิชาการ และมี 
นายกมล   เป่ียมสมบูรณ์ ประธานสภาลุ่มน้ําท่าจีน เป็นผู้ประสานงานหลัก เน้นบูรณาการความร่วมมือและ
สร้างบทเรียนการบริหารจัดการความรู้เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง รวมทั้ง
สร้างการเรียนรู้ของสาธารณะในการปกป้องพ้ืนที่สําคัญซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทางสังคมในด้านความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศ แผนงานคร้ังน้ีประกอบด้วยรายละเอียดในการดําเนินการดังน้ี 

 
 



 

๙๖ 

๑. ปฏิบัติการกู้สวนส้มโอพันธ์ุพ้ืนเมืองนครชัยศรี เกาะทรงคนอง แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑.๑ จัดทําพนังก้ันนํ้าล้อมรอบเกาะทรงคนอง โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนทั้งหมด เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น ระดมความช่วยเหลือในการดําเนินแผนปฏิบัติการกู้นํ้า, สํารวจพ้ืนที่รอบเกาะ
ทรงคนอง  สภาพนํ้าท่วม ลักษณะกายภาพท้ังหมดเพื่อจัดทําฐานข้อมูล แผนที่ เพ่ือใช้กําหนดรูปแบบการทํา
พนังก้ันนํ้าที่เหมาะสม, นําข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติการ กําหนดรายละเอียดการทํางานระดับพ้ืนที่ แบ่งบทบาท
คณะทํางานทั้งหมดให้ชัดเจน จัดเตรียมถุงทรายขนาดใหญ่(big bag) ขนาดเล็ก 
ระดมวัสดุอุปกรณ์จําเป็นสําหรับทําพนังก้ันนํ้าโดยรอบ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร
ใหญ่ เล็ก, นัดหมายกําลังพล เครื่องจักร เช้ือเพลิง ทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพ่ือร่วม
ปฏิบัติการวางกระสอบทรายตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา 
(ถนนรอบเกาะทรงคนอง), ตรวจสอบแนวกระสอบทราย พนังคันล้อมทั้งหมด 
จัดแบ่งหน้าที่คนในชุมชนเฝ้าระวัง ซ่อมบํารุง ๒๔ ช่ัวโมง 

๑.๒ ปฏิบัติการสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่ โดยสํารวจจัดทําข้อมูล กําหนดจุดการต้ังเคร่ืองดูดนํ้าเพ่ือดูดนํ้า
ในบริเวณพนังด้านออกสู่แม่นํ้า ท่าจีน เช่น คลองมะนาว คลองตาจุ่น คลองตาปู่ คลองผีเสื้อ หรือจุดที่ลุ่มตํ่า
ท่วมขังสูง, ดําเนินการปิดก้ันคูคลองที่เป็นทางนํ้าเข้าทั้งหมดในพื้นที่ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ต้นหมาก 
เชือก ผ้าใบ แบ่งกลุ่มทํางานและผู้ประสานงานแต่ละจุดปฏิบัติการ, ระดมเคร่ืองดูดนํ้าทุกขนาด เช่น เครื่องสูบ
นํ้าแบบท่อพญานาค ๘ - ๑๒ น้ิว ของชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชน จํานวน ๑๐๐ เครื่อง เข้าติดต้ังตามจุดดูด
นํ้าที่กําหนดไว้ โดยเริ่มปฏิบัติการดูดนํ้าออกสู่แม่นํ้าท่าจีน พร้อมกันต่อเน่ือง ๒๔ ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา ๗ วัน 
โดยประเมินผลการทํางานทุกระยะเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสม และประสานความร่วมมือจากภาคส่วน
อ่ืนๆอย่างต่อเน่ือง 
 

๒. รูปแบบการขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 

 
 
 
 



 

๙๗ 

๓. รูปแบบการทํางานในพ้ืนที่ 
๓.๑ จัดต้ังคณะทํางานโครงการโดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน ประกอบด้วย 

 
- คณะทํางานชุมชน / แกนนําในตําบลทรงคนอง  
ตําบลไร่ขิง และตําบลบางเตย  
- คณะทํางานวิชาการ และทมีอาสาฝ่านํ้าท่วม  
- คณะทํางานประชาสังคม  สภาลุ่มนํ้าท่าจีนนครปฐม 
ชมรมเรารักแม่ นํ้าท่าจีนนครปฐม  สโมสรโรตาร่ี 
สามพราน  ชมรมผู้ปลูก 
ส้ม โอสามพราน   กลุ่ ม
เ กษต รก รผู้ ป ลู ก ส้ ม โ อ
ปลอดสารพิษสามพราน 
- คณะทํางานภาครัฐ ทั้งใน
พ้ืนที่และส่วนกลาง  

 
๓.๒ แบ่งคณะทํางานเป็น ๓ ทีมหลัก 
- ทีมจัดทําข้อมูล สํารวจ จัดการข้อมูล 
     - ทีมปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ 
     - ทีมตรวจสอบการปฏิบัติการ การจัดการ บริหารจัดการทรัพยากร 

(งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เช้ือเพลิง) 
๓.๓ ข้อปฏิบัติในการดําเนินแผนงานร่วมกันของทุกฝ่าย 
     - มีการประชุมสรุปบทเรียนทุกวัน เพ่ือให้การทํางานมีความราบรื่น 

โปร่งใส และประเมินสถานการณ์ปรับเปล่ียนแผนงานตามความเหมาะสมได้
ทันเวลา 

      - ทั้ง ๓ ทีมหลัก ต้ังหัวหน้าทีม และผู้ประสานงานเพ่ือประสานความร่วมมือให้เกิดความเป็น
เอกภาพและ ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนๆ อย่างทันท่วงที 

- จัดทําเอกสารควบคุมการเบิกจ่ายทรัพยากรทุกด้านที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
เพ่ือสร้างระบบการตรวจสอบที่โปร่งใส ช้ีแจงได้ด้วยเอกสาร และสร้างการรับรู้ร่วมกันอย่างเข้าใจ 

- สรุปผลการดําเนินการเป็นระยะ เก็บภาพประกอบ จัดทํารายงาน และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย 
รวมถึงสื่อมวลชน ร่วมเรียนรู้กระบวนการและบทเรียนในการทํางานอย่างมีส่วนร่วม นอกจากเป็นความหวัง 
ว่าพ้ืนที่ปลูกส้มโอพันธ์ุดีที่สําคัญของอําเภอสามพราน ใน ต.ทรงคนอง (หมู ่ ๔,๕) ต.ไร่ขิง (หมู่ ๓,๔,๖,๘)  
ต.บางเตย (หมู่ ๓,๔,๕,๖,๗) กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ จะได้รับการปกป้องหรือลดผลกระทบจากภาวะอุทกภัยร้ายแรง
ให้น้อยที่สุด 

 



 

๙๘ 

 
 

“ปฏิบัติการกู้สวนส้มโอพันธ์ุพ้ืนเมืองนครชัยศรี ณ เกาะทรงคนอง” ประสบความสําเร็จจากความ
ร่วมมือของหลายภาคส่วน ชาวสวนสามารถรักษาส้มโอพันธ์พ้ืนเมืองไว้ได้ถึง ๔๐% ของพ้ืนที่ ๕,๐๐๐ ไร่ น้ีเป็น
ความงดงามท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม ทําให้เราสามารถรักษาคุณค่าพ้ืนที่เกษตรท่ีเป็น
สัญลักษณ์ทางสังคมและมูลคา่ทางเศรษฐกิจสําคัญของนครปฐม อีกทั้งเป็นรูปแบบบูรณาการความรู้และการ
จัดการเพ่ือสร้างบทเรียนการทํางานร่วมกันของภาครัฐ วิชาการ และสังคมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการแก้ 
ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติร่วมกันต่อไป. 
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เคร่ืองใช้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีพในเบ้ืองต้น เช่น อาหารสําเร็จรูป เทียนไข นํ้าด่ืม ยากันยุง ผ้าอนามัย  
ชุดช้ันใน รองเท้าบู๊ท ฯลฯ นําไปช่วยเหลือชุมชนที่สามารถเข้าถึงได้ในเบ้ืองต้น 

ต่อมาเกิดการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรประชาชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่น
ภาคเหนือ เครือข่ายชุมชนเมือง เครือข่ายทรัพยากรดิน นํ้า ป่า ภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 
เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน องค์กรประชาชนที่เป็นคณะกรรมการศูนย์อํานวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจน
ภาคประชาชนระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
ตอนล่าง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง มาร่วมกันคิดเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนในรูปของ “คณะกรรมการฟ้ืนฟูชุมชนที่ประสบภัยนํ้าท่วม”  
โดยจัดแบ่งการทํางานตามเป้าประสงค์ร่วมกันในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยใน ๓ จังหวัด  

ในระยะแรกเป็นแผนการดําเนินงานแบบเร่งด่วน ได้แก่การสํารวจข้อมูลความเสียหาย การระดมของ
บริจาคทั้งในส่วนของการซื้อ และการรับบริจาคจากเครือข่ายต่างๆ และผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือซึ่งการ
สํารวจข้อมูลช่วงแรกมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในท้องถิ่นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
มาช่วยดําเนินการ 

นําข้อมูลความเสียหายไปขอรับการสนับสนุนเร่งด่วนจากโครงการบ้านมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยเป็น
ลักษณะ“กองทุนที่พักช่ัวคราว” ดําเนินการบริหารจัดการในระดับชุมชนตามสภาพความเสียหายจริง  
ให้ผู้ประสบภัยเป็นคณะทํางานในการบริหารจัดการกองทุนเป็นหลักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองและกรมการปกครองเป็นที่ปรึกษาและให้การหนุนเสริมในระดับท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์อํานวยการปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ความยากจนภาคประชาชน เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาในท้องถ่ินและภาคี
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้จัดต้ัง “ศูนย์ฟ้ืนฟูชุมชนท่ีประสบภัยนํ้าท่วมภาคเหนือ” ขึ้น ณ วัดดอยท่าเสา ตําบลท่า
เสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ ได้แก่ 

๑) เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป 
รวมท้ังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนในด้านสิ่งของต่างๆท่ีจําเป็น เช่น เคร่ืองนอน เคร่ืองทําครัว เป็นต้น 

๒) เป็นศูนย์กลางในการสํารวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดข้ึน ความต้องการของประชาชนที่ประสบภัย  
เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ ระยะยาว 

๓) เป็นศูนย์กลางอํานวยการประสานปรับปรุง ซ่อมแซม และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย 
๔) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีต่างๆ ในการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการจัดสรุปบทเรียนการทํางานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (๒๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙) เพ่ือนําไปสู่แนวทางการวางแผนการฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นที่ประสบภัยนํ้าท่วมและโคลนถล่ม  
จากการสัมมนาครั้งน้ัน ผู้เข้าร่วมได้นําเสนอทางออกการแก้ไขปัญหาเป็น ๓ ระยะ คือ  

 ระยะสั้นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเร่ืองที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และพืชผลการเกษตรในการ
ปรับเส้นทางเพ่ือลําเลียงผลผลิตออกจากสวนในส่วนที่เหลืออยู่ 

 ระยะกลางเกี่ยวกับอาชีพเฉพาะหน้าที่จะก่อให้เกิดรายได้ แก้ไขเศรษฐกิจของครัวเรือน  
การปรับพ้ืนที่นา แหล่งนํ้าสาธารณะ และน้ําบริโภคท่ีสะอาด 

 ระยะยาว เก่ียวกับเร่ืองสิทธิที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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นอกจากน้ี ยังได้มีการประสานกับหน่วยงาน สถาบันวิชาการในท้องถิ่นในการประมวลวิเคราะห์ 
การทํางานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปพร้อมด้วย 

บทเรียนจากการทํางาน พบว่าการช่วยเหลือเร่งด่วนเกี่ยวกับการดํารงอยู่ของผู้ประสบภัยในเรื่องการ
บริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีประสบการณ์ทํางานช่วยเหลือในเบ้ืองต้น และต้องมี
การประสานการทํางานอย่างเป็นระบบ 

พบว่าระบบการจัดการตัวเองของผู้ประสบภัยเป็นเรื่องสําคัญ เมื่อการต้ังหลักของผู้นําชุมชน แกนนํา 
หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือทํางานเป็นระบบที่ชัดเจน หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องสามารถ
ประสานการทํางานได้เต็มที่และเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากที่สุด ไม่มีปัญหาในการจัดการความช่วยเหลือ ชุมชน
ที่แกนนํามีการแบ่งงานกันทําในการประสานกับหน่วยงานภาครัฐประสานกับผู้ต้องการบริจาคตรง หรือ
ประสานกับหน่วยงานนอกพ้ืนที่ ชุมชนเหล่าน้ีมักไม่ค่อยเกิดความวุ่นวายในการช่วยเหลือจัดการกันภายใน
ชุมชน โดยเฉพาะการจัดการระบบข้อมูลผู้เสียหายโดยชุมชน ชุมชนควรจะเป็นผู้กําหนดเกณฑ์ความเสียหาย
เองเน่ืองจากมีรายละเอียดมากมายของผู้เสียหายซึ่งคนในชุมชนจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน
ภายในชุมชน 

การทํางานของสถาบันฯ เป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการช่วยเหลือเท่าน้ัน โดยเน้นกระบวนการ
ทํางานของเครือข่ายองค์กรชุมชนในการลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประสบภัย
เป็นแกนหลักในการตัดสินใจ มีหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วน การ
ก่อสร้างที่พักช่ัวคราว การสร้างบ้านด้วยตัวผู้ประสบภัยเอง หรือแม้แต่การฟ้ืนฟูชุมชนในระยะกลาง ชุมชนเข้า
มาร่วมกันคิด วางแผน และปฏิบัติการด้วยคนในชุมชนเอง เหล่าน้ีนับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาท่ี
ให้ชุมชนเป็นแกนหลักพร้อมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนที่เคยประสบเหตุการณ์
เช่นเดียวกัน 

สรุปบทเรียนการทํางานช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยมีดังน้ี 
๑) เกิดกลไกการช่วยเหลือประสานงานภายในชุมชน ซึ่งเป็นเร่ืองสําคัญในการช่วยเหลือกันเองภายใน 

โครงสร้างทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชน ผู้นํามีบทบาทอย่างมากในการสร้างกลไกประสานการช่วยเหลือ การ
รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่เสียหาย และจัดลําดับความจําเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันเอง 

๒) เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดําเนินการเช่น การจัดสรรความช่วยเหลือโดยชุมชนเองเมื่อ
พิจารณาตามระดับความจําเป็นของผู้ประสบภัย 

๓) ฐานข้อมูลในพ้ืนที่ประสบภัยและระบบการส่ือสารมีความสําคัญต่อการช่วยเหลือที่ตรงจุด และ
รวดเร็ว 

๔) หน่วยงานภายนอกควรมีการประสานจุดแข็งแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังร่วม
พิจารณาโครงสร้างทางสังคม ความสัมพันธ์ทางอํานาจที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป็นสําคัญในการทํางาน เพราะอาจทําให้
เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกภายหลังการช่วยเหลือ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากร/การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ประสบภัยดิน
ถล่ม 

๑) การฟ้ืนฟูชุมชนที่ประสบภัยไม่ควรที่จะทําเดียวๆควรมีการทําแผนการฟ้ืนฟูทั้งระบบโดยผ่านการ
ทํางานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทํางานระยะสั้นเฉพาะหน้า หรือการทํางานระยะยาว เช่น การอพยพโยกย้าย
ประชาชนท่ีประสบภัยออกจากพ้ืนที่เดิม นอกจากมีการจัดการเชิงโครงสร้างของชุมชนแล้วควรมีการสร้าง



๑๐๓ 

ความสัมพันธ์ในการเป็นชุมชนใหม่ เพ่ือให้เกิดการปรับตัวของประชาชนที่จะต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เปลี่ยนไป
จากเดิม 

๒) การทํางานช่วยเหลือควรเป็นการทํางานที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนในชุมชนที่เป็นผู้ประสบภัย ผู้นํา หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเร่ืองของการวางแผนการ
จัดการที่ดินทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการดํารงอยู่ของผู้ประสบภัย 

๓) การฟ้ืนฟูชุมชนควรมีการวางแผนการทํางานเป็น ๓ ระยะ คือ 
 ๓.๑) ระยะสั้น/เร่งด่วน เช่น การบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้ที่จําเป็น ที่อยู่อาศัยช่ัวคราว 

สาธารณูปโภคในชุมชน สภาพจิตใจของผู้ประสบภัย เป็นต้น 
 ๓.๒) ระยะกลาง สามารถแบ่งได้เป็น 
  - การฟ้ืนฟูชุมชนโดยชุมชนดําเนินการเอง 
  - การฟ้ืนฟูชุมชนโดยหน่วยงานท้องถิ่น 
  - การฟ้ืนฟูชุมชนโดยนโยบาย 
 ๓.๓) ระยะยาวโดยเฉพาะการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่ไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาตามมาภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ประสบภัย หรือเกิดการซ้อนทับสิทธิของผู้ใช้ประโยชน์
เดิมกับผู้ประสบภัยที่เข้าไปใช้ประโยชน์ภายหลัง อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชนท่ีเคยมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อน4 

 
การขับเคลื่อนเรื่องภัยพิบัติในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

1. การดําเนินการในช่วงท่ีผ่านมาหลังเหตุการณ์น้ําท่วม  

๒๖ สิงหาคม๒๕๕๔มีการประชุมภัยพิบัติภาคเหนือข้ึน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับพ้ืนที่

ประสบภัย ๑๕ จังหวัดภาคเหนือมาร่วมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ พบว่าการ
ดําเนินการของขบวนชุมชนที่ผ่านมาในแต่ละจังหวัด ได้แก่ การจัดทําข้อมูลความเสียหาย ข้อมูลพ้ืนที่ 
วิเคราะห์ข้อมูล หาแนวทางแก้ไข ป้องกันภัยพิบัติ อาทิ สร้างระบบเตือนภัย จัดต้ังกองทุนข้าว เมล็ดพันธ์ุ เรือ 
ต้ังโรงทาน มีศูนย์เช่ือมโยงข้อมูลพ้ืนที่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า มีแผนการรับมือ แผนอพยพ มีระบบการ
สื่อสารด้วยวิทยุชุมชน โดยประสานด้านงบประมาณกับท้องถ่ิน/จังหวัด ใช้กลไกสภาองค์กรชุมชนในการเช่ือม
ประสานระหว่างพ้ืนที่ประสบภัยกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

โดยสรุป ที่ประชุมเสนอแผนรับมือภัยพิบัติ ประกอบด้วย แผนอพยพ ระบบการส่ือสารการเตือนภัย  
การปรับปรุงฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน มีกองทุนข้าว กองทุนภัยพิบัติ  

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่วัดป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เครือข่ายคนต้นน้ําจัดเวที

วิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติ ๘ จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เครือข่ายลุ่มนํ้าแม่ป๋าม ลุ่มนํ้าแม่นะ-แม่แมะ 
ลุ่มนํ้าซุ้ม ลุ่มนํ้าลุ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันพัฒนาท้องถิ่น หน่วยจัดการต้นนํ้าผาแดง และ
เทศบาลตําบลปิงโค้ง เสวนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์ภัยพิบัติในพ้ืนที่ ดังเช่น 

“ในช่วงของเดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา นํ้าได้ไหลมาทุกจุด ทุกพ้ืนที่ เช่น ชาวบ้านในชุมชนแถบ
สาละวินก็ต้องประสบกับปัญหาโดนนํ้าพัดพา ทั้งแม่ฮ่องสอนก็ถูกนํ้าท่วม และน้ําท่วมก็ท่วมเป็นหย่อมๆ  
                                                            
4วัชรา มันตะสูตร, ยอนรอยโศกนาฏกรรมธรรมชาติ : บทเรียนการทํางานชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยนํ้าทวมแผนดินถลม ในป พ.ศ.๒๕๔๙  

พ้ืนท่ีจังหวัดแพร อุตรดิตถ และสุโขทัย, ๒๕๔๙ 



๑๐๔ 

ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมา แต่ละลุ่มนํ้าโดนกระแทกและรวมกันเป็นจุดๆ ต้ังแต่ สาละวิน เชียงใหม่ เชียงดาว
ลําพูน แม่ทา ลําปาง เถิน แจ้ห่ม ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกับปีน้ี จังหวัดแพร่แถวอําเภอวังช้ิน 
ก็เจอนํ้าท่วมสูงถึงครึ่งฝาบ้านในขณะที่จังหวัดน่านก็เกิดการท่วมซ้ําถึง ๒ รอบ”(สถาพร สมศักด์ิ) 

เมื่อปริมาณนํ้ามาก เข่ือนใหญ่จําต้องปล่อยให้ท่วมพ้ืนที่ท้ายนํ้า“ได้ลงไปดูพ้ืนที่เก็บกักนํ้าของเขื่อน ว่า
เขามีการปล่อยนํ้าอย่างไร ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ต้องรอคําสั่งจากกรมชลประทานที่มีอํานาจอยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมี
การส่ังว่าแต่ละเขื่อนจะให้ปล่อยนํ้าในปริมาณเท่าไหร่ เพราะฉะน้ันการตัดสินใจเร่ืองปริมาณนํ้า ปริมาณนํ้าฝน 
กรมชลประทานจะต้องรู้ดีว่าการปล่อยในแต่ละคร้ังน้ันหมายถึงการท่วมของน้ําทุกสายที่ไหลไปรวมกันอยู่  
ณ  ปัจจุบันที่นครสวรรค์ อยุธยา อ่างทอง และใกล้จะถึงกรุงเทพฯ อย่างน้ีแล้วเราจะทําอย่างไร” 

ทางออกปัญหา รัฐมักหันไปสร้างโครงการขนาดใหญ่“ลองดูกันที่จังหวดน่าน โครงการรัฐที่เข้ามาก็คือ
การนํา ๑,๒๐๐  ล้านบาทมาสร้าง ๖ อ่างเก็บกักนํ้า ซึ่งก็คือเขื่อนน่ันเอง โดยทําเป็นแนวก้ันไม่ให้นํ้าไหลเข้าตัว
เมืองน่าน แต่จะให้ไหลไปท่วมอีกฟากของลํานํ้าน่านและรอบเมืองน่านก็จะสร้างคันก้ัน จุดไหนที่ตํ่าก็จะกั้น
ทั้งหมด สุดท้ายฝั่งข้างนอกท่ีเป็นพ่ีน้องชาวบ้านตาดําๆ ก็ต้องเจอภาวะของนํ้าท่วม น่ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่
จะต้องมีการทบทวนและศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สุโขทัยทําให้นํ้าไม่กระจาย บางพื้นที่นํ้าตํ่า 
และสูงบางพ้ืนที่น่ีเป็นสถานการณ์ที่พวกเราพ่ีน้องชาวบ้านจะต้องมีการศึกษาและติดตามด้วย” 

“เด๋ียวน้ีชาวบ้านคนต้นนํ้าเราน้ันมีส่วนร่วมกันอย่างไร มีความต่ืนตัวของพ่ีน้องชาวบ้านที่ลุกขึ้นมา  
คัดค้านเรื่องของเขื่อน โครงการผันนํ้า ซึ่งเรื่องแบบน้ีก็ต้องมองกันหลายมิติไม่ได้มองเรื่องใดเรื่องหน่ึง อย่าง
พ้ืนที่บ้านโป่งอางก็เหมือนกันถ้ามีการสร้างเขื่อนพ่ีน้องจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง จะเจอปัญหาอะไรบ้าง 
และแน่นอนว่าชาวบ้านจะต้องเจอกับคําที่คนในเมืองบอกว่าโครงการเหล่าน้ี “เป็นประโยชน์มวลรวมของ
ประเทศและคนส่วนใหญ่”ซึ่งชาวบ้านคนต้นนํ้าจะต้องคิดให้มากเพราะฉะนั้นเร่ืองการมีส่วนร่วม เรื่องสิทธิของ
ชุมชนเป็นเรื่องที่สําคัญและเราต้องมองถึงเร่ืองการจัดการนํ้าทั้งระบบด้วย” 

ชาวบ้านสะเอียบจ.แพร่“ตอนแรกเขาเริ่มบอกว่าจะมีการสร้าง ๙๔ เมตร  ชาวบ้านที่พ้ืนที่อําเภอเชียง
ม่วนก็ได้ออกมาคัดค้านและมีการคิดที่จะตัด ๑๑ หมู่บ้านน้ันไม่ให้เข้ามาร่วมคัดค้านเลยมีการลดสันเขื่อนลง  
แต่ความจริงแล้ว ๑๑ หมู่บ้านก็ต้องโดนนํ้าท่วมอยู่เต็มๆน่ีเป็นแผนของเขาเพ่ือที่จะตัดคนที่คัดค้านออก และ
ตอนน้ีเองทางพ่ีน้องพะเยาและเชียงม่วนก็ไม่ได้เข้ามาร่วมในการคัดค้านอีก อย่างไรก็ตาม ๒๐ ปีที่ผ่านมา 
ชาวบ้านทั้ง ๔ หมู่บ้านของ ต.สะเอียบ มีการยืนหยัดเรื่องของการต่อสู้กันอย่างเข้มแข็ง ตอนนั้นผมอายุ ๑๑ 
ขวบได้เห็นชาวบ้านในหมู่บ้านมีการต่อสู้ในเรื่องน้ีมาจนตอนน้ีผ่านมา ๒๐ ปี ก็ต่อสู้กับชาวบ้านไม่ให้มีการสร้าง
แก่งเสือเต้นได้” (สายัณห์ ข้ามหน่ึง) 

 “การต่อสู้เร่ืองเข่ือนแก่งเสือเต้น ไม่ใช่เร่ืองของคนในพ้ืนที่สู้กันเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเอาคนจากข้าง
นอกเข้ามาร่วมเรียนรู้และร่วมกันคัดค้านด้วยก็คิดกันอยู่ว่าถ้าลําพังชาวบ้านเพียง ๔ หมู่บ้าน เราสู้ตายแน่ๆ 
และเราเองก็ไม่ได้สู้กันอย่างโดดเด่ียวเพราะว่ายังมีหมู่บ้านอ่ืนที่ยังต่อสู้เร่ืองเข่ือนอยู่เหมือนกัน” ตัวแทน
ชาวบ้านตําบลสะเอียบแสดงความเห็น 

2. การสรุปบทเรียนภัยพิบัติ  

เครือข่ายองค์กรชุมชนผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ ๔ จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย แพร่ สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสํานักงานปฏิบัติการภาคเหนือ ได้จัดเวทีสรุปบทเรียน
การจัดการพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม 
อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย  มีผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน เป็นตัวแทนชุมชนจากตําบลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ
นํ้าท่วม ดินโคลนถล่ม ๗๒ ตําบล ๔ จังหวัด 



๑๐๕ 

การสรุปบทเรียนครั้งน้ันมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการช่วยกันป้องกันการเกิดภัยพิบัติโดยชุมชน ทั้ง 
นํ้าท่วม ภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม บูรณาการทํางานร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วม และฉันทามติในการแก้ปัญหา 
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากร อนุรักษ์ดิน นํ้า ป่า สร้างจิตสํานึกและขยายเครือข่าย
การแก้ปัญหาภัยพิบัติในชุมชน รวมถึงสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน   

ชุดบทเรียนที่สําคัญๆ ได้แก่ ชุมชนเกิดความรู้และตระหนักต่อการเกิดปัญหาภัยพิบัติ เกิดความเข้าใจ 
เห็นอกเห็นใจกันและเกิดความสามัคคีในชุมชน  ความสําคัญของปัญหาภัยพิบัติ รู้ตัว ประเมินสถานการณ์ 
และวางแผนการแก้ปัญหาโดยชุมชนเอง 

กระบวนการแก้ปัญหาและจัดการพ้ืนที่จะต้องเร่ิมจากการประชุมหรือประชาคมชุมชน รวบรวม
ปัญหา จัดลําดับความสําคัญของปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา วิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือเสนอการแก้ปัญหาต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ชุมชนเป็นกลไกหลักที่สําคัญในการจัดการปัญหาตนเองและเตรียมพร้อมชุมชนในการรรับมือปัญหา
ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น เช่น  การประสานงานระหว่างชุมชน กระบวนการวางแผนช่วยเหลือ การเตรียมตัวรับ
ปัญหา 

กระบวนการช่วยเหลือเริ่มจากการแก้ปัญหาและช่วยเหลือต้ังแต่ระดับครัวครัว/ชุมชน/อําเภอท้องถิ่น 
ท้องที่ เป็นกลไกสําคัญที่ต้องเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาน้ําท่วม รวมถึงจะต้องทํางานคู่ขนานกันระหว่าง
ชาวบ้านกับท้องถ่ินวัดเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มแก้ปัญหา และเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามีชุด
ข้อมูล มีความรู้ ประสบการณ์  บทเรียนการแก้ปัญหาที่นําไปสู่ผลสําเร็จในการจัดการพ้ืนที่ภัยพิบัติ ค้นพบ
วิธีการทํางาน ค้นพบแกนนําและปราชญ์ชาวบ้านที่มีจิตอาสาในการทํางาน ชุมชนเกิดความหวงแหนภูมิปัญญา 
ทรัพยากร และความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาและปัญหาได้รับการแก้ไข 

 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ประสบปัญหาภัย
พิบัติเพ่ือเสนอต่อการปฏิรูปประเทศไทย  มีข้อเสนอหลักๆ คือ  

๑. รัฐสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้จริงและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ     

๒. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในการแก้ปัญหาภัยพิบัติระดับจังหวัด มีฐานะทาง
กฎหมายและมีอํานาจต่อรอง  

๓. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ รวมถึงผ่อนผันให้ชุมชนสามารถเข้าไป
จัดการและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า และมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
พ้ืนที่ที่เป็นเขตที่ดินของรัฐ    

๔. รัฐต้องจัดสรรงบประมาณลงชุมชนโดยตรงในการแก้ปัญหาและพัฒนาที่สอดคล้องกับพ้ืนที่และ
ต้องกระจายงบประมาณลงท้องถ่ินเพ่ือจัดต้ังกองทุนแก้ปัญหาภัยพิบัติและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้อย่าง
ทั่วถึงรวมถึงบริหารจัดการโดยชุมชน    

๕. รัฐบาลต้องนําปัญหาเร่ืองน้ํากําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือแก้ปัญหาน้ําท่วม นํ้าแล้ง และแหล่ง
นํ้าเพ่ือการเกษตรที่เป็นจริงปฏิบัติต่อเน่ืองในทุกรัฐบาล5 

เครือข่ายชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่จังหวัดน่านได้จัดสรุปบทเรียนนํ้าท่วมตลอดเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๔โดยแบ่งออกเป็น ๔ โซนอําเภอ ประกอบด้วย ๑) เครือข่ายอําเภอเวียงสา นาน้อย ๒) เครือข่ายอําเภอ

                                                            
5นภาพร  สุวรรณศักดิ์,ขบวนชุมชนจ.สุโขทัยผลักดันการจัดนํ้าใหเปนวาระแหงชาติเพ่ือแกปญหานํ้าทวม นํ้าแลง และแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร สูการปฏิรูปประเทศไทย,๓ มีนาคม ๒๕๕๔( codi.or.th) 



๑๐๖ 

ท่าวังผา เชียงกลาง ปัว ทุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ ๓) เครือข่ายอําเภอเมือง และ๔) เครือข่ายภูเพียง  
ผู้ประสบภัยได้สรุปความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วม การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และเล่าถึงประสบการณ์การ
จัดการภัยพิบัติตลอดจนร่วมกันกําหนดแนวทางการจัดการภัยพิบัติของจังหวัดน่านขึ้น  

ประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ประกอบด้วย ๑) การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในระดับ
ครอบครัว/ชุมชน/หน่วยงาน ๒) การจัดการในสถานการณ์เร่งด่วนเมื่อเกิดนํ้าท่วม ๓) การฟ้ืนฟูหลังนํ้าท่วม  

ในขณะเดียวกันก็ได้มีการประชุมสรุปบทเรียนนํ้าท่วมจังหวัดน่านต่อเน่ืองในระดับจังหวัดเมื่อวันเมื่อ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นร่วมกันว่าด้วยภัยพิบัติที่เกิดข้ึนใน
จังหวัดน่าน ได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนมากข้ึนนับแต่อดีตจนปัจจุบัน ประชาชนชาวน่าน
ได้เรียนรู้ในการจัดการตนเอง ช่วยลดความสูญเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการลดภาระของหน่วยงานราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในภาวะเร่งด่วนและฉุกเฉินบนหลักการพ่ึงตนเองก่อน เครือข่าย
ชุมชนจึงได้ร่วมกันเสนอแนวทางการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ 

- แผนระยะเร่งด่วน มีการเตรียมความพร้อมของชุมชนให้ช่วยเหลือตัวเองก่อนต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว การจัดทําข้อมูลความช่วยเหลือ ซักซ้อมแผนการอพยพ การประสานงานติดตาม
สถานการณ์นํ้า และสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับการป้องกันภัยพิบัติให้กับคนในชุมชนเบ้ืองต้น 

- แผนระยะสั้น มีการสร้างการเรียนรู้ต่อสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชุมชนให้เกิดความ
เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ โดยเน้นเรื่องการ
ป้องกันและการเฝ้าระวังเพ่ือลดความเสี่ยง การจัดต้ังศูนย์ประสานงาน การกําหนดหน้าที่แบ่งการ
ทํางาน กําหนดแนวทางการจัดการฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ เรียนรู้ข้อปฏิบัติที่สําคัญๆหลังประสบภัย 

- แผนระยะยาว การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนในการจัดการเก่ียวกับนิเวชชุมชน 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน/นํ้า/ป่า  เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด วางแผน วิเคราะห์ปัญหา 
ช่วยให้ชุมชนเข้าใจโอกาส ข้อจํากัด และสภาพแวดล้อม สร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับความรู้และ
ทักษะที่สามารถนําไปใช้เพ่ือพัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถนําความรู้ความเข้าใจ และทักษะมาใช้
ในการจัดการภัยพิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยง ทําให้เกิดความพร้อมในการเตรียมรับภัยและการ
เผชิญหน้ากับภัย ช่วยให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันหน่วยงาน
และภาคีต่างก็ร่วมกันหาแนวทางในการจัดการป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะการจัดการพ้ืนที่และ
ระบบนิเวศในจังหวัดน่านสอดคล้องกันด้วย6 

๓. แนวทางการจัดการภัยพิบัติของขบวนชุมชนภาคเหนือในระยะต่อไป7 

- เก็บข้อมูลความเสียหายเพ่ือวางแผนงานฟ้ืนฟูชุมชนในระยะต่อไป 
- สรุปความเสียหายและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําไปสู่แผนการแก้ไขปัญหา เช่น การซ่อมแซมที่

อยู่อาศัย ด้านการเกษตร ด้านอําชีพ คุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ 
- จัดเวทีสรุปสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการลุ่มนํ้าทั้งระบบ เพ่ือจัดต้ังศูนย์เตือนภัยจากต้นนํ้าสู่

ปลายนํ้าโดยภาคประชาชน และวางแผนการป้องกัน/รับมือภัยพิบัติรวมท้ังจัดหางบประมาณ
สนับสนุน 

- จัดเวทีปรึกษาหารือร่วมระหว่างหน่วยงานเจ้าของที่ดินเพ่ือเตรียมแผนการโยกย้ายชุมชน 
                                                            
6เอกสารเรื่อง “การจัดการภัยพิบัติโดยขบวนชุมชนจังหวัดนาน บทเรียนนํ้าทวมปพ.ศ. ๒๕๕๔ มุมมองจากผูประสบภัยเพ่ือผูประสบภัย” 
7สรุปจากรายงานการชวยเหลือชุมชนท่ีประสบภัยพิบัติโดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนและขบวนชุมชนโดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  

(องคการมหาชน)  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



๑๐๗ 

- สร้างรูปธรรมการจัดการระบบประปาภูเขาให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้อุปโภคบริโภค 
- จัดเวทีสรุปเพ่ือหาข้อเสนอต่อการจัดการระบบนํ้าทั้งระบบโดยภาคประชาชน 
- มีช่องทางการสื่อสารการเช่ือมโยงข้อมูล อาทิ ผ่านทาง social network (Face book) 

โดยใช้ ช่ือว่า “แพร่ ๑๐๘” โดยมีเยาวชนและบัณฑิตอาสาดูแลระบบ 
แผนการจัดการภัยพิบัติ 

ระยะสั้น 

- การฝึกซ้อมอาสาสมัครในพ้ืนที่ในการเข้าไปช่วยเหลือ ด้วยรู้จักพ้ืนที่มากกว่าคนข้างนอก  
ทั้งคนในชุมชนเอง ชุมชนใกล้เคียง และชุมชนในจังหวัด รวมทั้งการทําแผนที่เส้นทางสํารองในยาม
เกิดภัย 

- การวางแผนเพ่ือทําคลังอาหารฉุกเฉิน (คลังอาหาร/นํ้า) ในระดับที่ช่วยเหลือกันได้ อาหาร
สด(ผัก/เน้ือ) โดยการเช่ือมโยงกับเครือข่ายเกษตรที่อยู่ใกล้เคียง รวมท้ังการเตรียมตัวของแต่ละ
ครอบครัว (ถุงยังชีพ)  

- การเตือนภัยโดยใช้วิทยุชุมชน ๕ แห่ง/วิทยุหลักและศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อม
กับการระดมทุน 

- นักวิจัย/นักวิชาการ (จุฬาฯ/นเรศวร/ราชมงคล) /NGOs) ประสานกับการทําระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประสานกับกลุ่มไทฟัดด์ (กระปุกดอทคอม) 

ระยะยาว 

- การต้ังกองทุนภัยพิบัติระดับภาค 
- มีจุดอพยพของแต่ละพ้ืนที่ 
- หาที่อยู่ใหม่แก่บ้านที่เสียหายของคนจนลักษณะการสร้างบ้านที่มีใต้ถุน 
- เรือช่วยเหลือ/อพยพที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
- การสร้างศูนย์ข้าวชุมชน(เมล็ดพันธ์ุ) 
- การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  
- มีองค์ความรู้/งานวิชาการที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา. 



 

๑๐๘ 

“ท่อปู่พระยาร่วง” 

ภูมิปัญญาจัดการนํ้าท่ีตกทอดมาจากยุคสุโขทัย 
 

สุวัฒน์ กิขนุทด 

 

 

 การจัดการตนเองของคนสุโขทัยเพ่ือแก้ปัญหานํ้าท่วม-นํ้าแล้งโดยใช้ภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจาก 
ยุคสุโขทัยและใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีขับเคลื่อน                                
 “สุโขทัย” นอกจากจะเป็นราชธานีที่เก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังช้ี

ชัดว่าในยุคสุโขทัยหรือเมื่อประมาณ ๗๐๐ ปีเศษน้ัน มีการวางระบบชลประทานเพ่ือนํานํ้าจากแม่นํ้าและนํ้าป่า
ที่ไหลลงมาจากภูเขามาใช้เพ่ือการทํานาและบริโภค ดังที่พบคันดินโบราณ ซึ่งแต่เดิมเช่ือกันว่าเป็นแนวถนน  
หรือเรียกกันว่า “ถนนพระร่วง” แต่นักโบราณคดีในยุคหลังเช่ือกันว่าเป็นแนวคันดินก้ันนํ้าหรือเป็นคลองส่งนํ้า

ขนาดใหญ่  มีช่ือเรียกว่า “ท่อปู่พระยาร่วง”ดังปรากฏช่ือในจารึก พ.ศ. ๒๐๕๓ บนฐานเทวรูปพระอิศวร   

ซึ่งพบท่ีเมืองโบราณกําแพงเพชร  มีคําจารึกตอนหน่ึงว่า... “อนึ่งท่อปู่พระยาร่วงทําเอาน้ําไปเถิงบางพานนั้น
ก็ถมหายสิ้น และเขาย่อมทํานาทางฟ้า และหาท่อนั้นพบ กระทําท่อเอาน้ําไปเลี้ยงนาให้เป็นนาเหมืองฝาย 
มิได้เป็นนาทางฟ้า อันทําท้ังนี้ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จบพิตรพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์” 

 แนวท่อปู่พระยาร่วงจากกําแพงเพชรถึงบางพานตามที่ปรากฏในจารึกน้ัน  ยังมีร่องรอยปรากฏให้เห็นใน
ภาพถ่ายทางอากาศและยังคงสภาพให้เห็นได้ในปัจจุบัน  และเป็นแนวเดียวกันกับแนวที่เช่ือกันมาในอดีตว่า
เป็นถนน  น่ันคือ “ถนนพระร่วง” ซึ่งเช่ือมโยงจากเมืองสุโขทัยไปยังเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศเหนือและ
เมืองกําแพงเพชรทางด้านทิศใต้                          
 นอกจากน้ียังพบท่อนํ้าโบราณที่ทํามาจากดินเผา และท่อนํ้าที่ทํามาจากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ทะลวงเอาเน้ือ
ไม้ข้างในออก  แล้วเอาเส้นทองแดงมารัดรอบท่อเพ่ือความเหนียวแน่น  ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า  “ท่อ

ทองแดง” เป็นท่อส่งนํ้าเข้าสู่ “ตะพัง” หรือสระนํ้าจํานวนมากที่ขุดไว้ใช้ในเมือง รวมท้ังขุดเอาไว้ใช้ในวัดซึ่งยัง

มีร่องรอยให้เห็นอยู่ตามซากโบราณสถานต่างๆ ในเมืองสุโขทัย 
 ภูมิปัญญาจากยุคสุโขทัยที่เคยรุ่งเรืองเหล่าน้ี  แม้ปัจจุบันเวลาจะล่วงเลยมานานกว่า ๗๐๐ ปีแล้วก็ตาม  
แต่คนรุ่นหลังก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือปล่อยให้กลายเป็นเพียงตํานาน กลุ่มองค์กรชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัยที่รวมตัว
กันในนาม “เครือข่ายชุมชนลูกพ่อขุนราม” และ “เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุโขทัย” ได้นําเอา 

ภูมิปัญญาเหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม-ภัยแล้งในยุคปัจจุบัน 
 
“ในน้ํามีปลา ในนามีน้ํา” 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูงมี 
เขาหลวงเป็นภูเขาที่สูงที่สุด วัดจากระดับนํ้าทะเลประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร โดยมีแนวภูเขายาวเป็นพืดทาง 
ด้านทิศตะวันตก ส่วนพ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบ มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ ๖,๕๙๖ ตารางกิโลเมตร  มีแม่นํ้ายม



 

๑๐๙ 

ไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ (แยกออกเป็น ๒ สาย คือ แม่นํ้ายมฝ่ังซ้ายและแม่นํ้ายมฝ่ังขวา) ความยาว
ประมาณ ๑๗๐  กิโลเมตร 
 แม่นํ้ายมถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวสุโขทัย มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมดประมาณ ๖,๕๗๖ ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ ๙๙% ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ชาวสุโขทัยได้ใช้นํ้าทําการเกษตร อุปโภคและบริโภค แม่นํ้ายม 
มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดพะเยา ไหลผ่านจังหวัดแพร่เข้าสู่สุโขทัย แต่เน่ืองจากแม่นํ้ายมมีความ 
ลาดเทสูง  โดยเฉพาะในช่วงต้นนํ้า ดังน้ันในช่วงฤดูฝนนํ้าจากแม่นํ้ายมจะมีปริมาณมากเกินความต้องการ และ
ไหลจากเหนือลงสู่ทางใต้อย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดนํ้าท่วมบริเวณท่ีราบลุ่มและบริเวณพ้ืนที่ริมสองฝั่งบ้านเรือน
และไร่นาได้รับความเสียหายเป็นประจํา ส่วนในช่วงฤดูแล้งแม่นํ้าจะมีปริมาณน้อย และแห้งขอดเป็นบางช่วง
ชาวบ้านจึงมักขาดแคลนนํ้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 นอกจากน้ียังมีแหล่งนํ้าอ่ืนๆ ที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์  เช่น นํ้าปิง นํ้าน่าน ห้วยแม่มอก ห้วยแม่ลําพัน  
ห้วยแม่ท่าแพ ฯลฯ แต่มีปริมาณน้อยกว่าแม่นํ้ายม โดยในจังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ทางการเกษตรประมาณ ๒ ล้าน  
๖ หมื่นไร่ แบ่งเป็นที่นาประมาณ ๖๓% พ้ืนที่ทําไร่ ๒๔% และไม้ผล ๙% 
 สําหรับความเสียหายจากภัยพิบัตินํ้าท่วมในปีน้ี เน่ืองจากประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนพัดเข้ามาถึง  
๕ ลูก โดยเร่ิมต้ังแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา จนถึงต้นเดือนตุลาคมพบว่า ทั้ง ๙ อําเภอในจังหวัดได้รับ
ความเสียหาย คือ อําเภอเมือง ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง ศรีนคร บ้านด่านลานหอย ทุ่งเสลี่ยม คีรีมาศ  
และกงไกรลาศ  มีพ้ืนที่ทางเกษตรเสียหายประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ บ่อปลา ๖๘๕ บ่อ ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ๔๐,๐๑๑ ครัวเรือน  จํานวน ๑๑๘,๙๒๐  คน และมีผู้เสียชีวิต  ๖ ราย 
 จากปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากและภัยแล้งที่เกิดขึ้นแทบจะทุกปี  ทําให้องค์กรภาคประชาชน  คือ  
“เครือข่ายชุมชนลูกพ่อขุนราม” และ “เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุโขทัย” จึงได้ร่วมกันจัดเวที 

“สรุปภัยน้ําท่วม น้ําแล้ง จังหวัดสุโขทัย” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่องค์การบริหารส่วนตําบล

ดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ โดยมีตัวแทนภาคประชาชนแต่ละอําเภอเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 สมศักด์ิ คําทองคง ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนราม กล่าวว่า แม้ปีน้ีจะเกิดภัยพิบัติจาก 

นํ้าท่วมในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะพ้ืนที่ริมฝั่งแม่นํ้ายมและแม่นํ้าสาขาก็ตาม แต่สมาชิกที่เป็นเครือข่ายของ
ชมรมลูกพ่อขุนรามและเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุโขทัยจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องนํ้าล่วงหน้า 
อย่างน้อย ๒-๓ วัน  จึงทําให้ชาวบ้านเตรียมการขนย้ายข้าวของและทรัพย์สิน รวมท้ังเตรียมการอพยพคน 
และสัตว์เลี้ยงได้ทัน 
 “เรามีเครือข่ายจากจังหวัดแพร่ที่อยู่ด้านบนของจังหวัดสุโขทัยคอยโทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิก
ของเรารู้ว่า ตอนน้ีระดับนํ้าเป็นอย่างไร มากน้อยแค่ไหนและกระแสนํ้าจะไหลมาถึงสุโขทัยเมื่อใด ทําให้เรามี
เวลาเตรียมการได้ทันจึงเกิดความเสียหายน้อย ยกเว้นบางอําเภอซึ่งเป็นที่ลุ่ม เช่น อําเภอคีรีมาศ อําเภอเมือง 
และอําเภอกงไกรลาศ ได้รับความเสียหายมากกว่าอําเภออ่ืนๆ” ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนราม
กล่าว 
 สุทิน ทิพวัน  กํานันตําบลดงเดือย อ.กงไกรลาศ  กล่าวว่าอําเภอกงไกรลาศเป็นอําเภอที่แห้งแล้งกันดาร  

เพาะปลูกก็ไม่ค่อยจะได้ผลผลิต พอถึงฤดูฝนนํ้าก็จะท่วมตลอด ทําให้ทํามาหากินลําบาก ชาวบ้านจึงต้องหนีเข้า
ไปทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพฯ ไม่มีใครอยากจะอยู่เพราะกลัวอดตาย  เมื่อประมาณ ๘ ปีที่แล้ว ตนจึงคิดจะทํา
คันดินเพ่ือก้ันนํ้ายมเอาไว้ใช้หน้าแล้งโดยเร่ียไรเงินจากชาวบ้านได้มาประมาณ ๗ หมื่นบาท แล้วนํากระสอบ
ทรายมาวางเป็นแนวก้ันแม่นํ้ายมบริเวณบ้านวังสะตือแต่ไม่ได้ผล จึงต้องใช้รถแบ็คโฮขุดดินมากั้น มีความยาว



 

๑๑๐ 

ประมาณ  ๕๐ เมตร  และกว้างประมาณ  ๒๐ เมตร ทําให้กักเก็บนํ้าเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ ชาวบ้านจึงเริ่ม 
ทํานาได้ปีละ ๒ ครั้ง ไม่ต้องหนีเข้าไปหางานทําในกรุงเทพฯ 
 “ตอนแรกกรมเจ้าท่ามาดูแล้วบอกว่าผิดกฎหมาย เพราะไปก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางนํ้า ต่อมาเราเชิญ
กรมชลประทานมาดู เพราะกรมชลประทานไม่เช่ือว่าชาวบ้านจะทําได้ แต่เราก็ทําสําเร็จ สามารถช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้ถึง ๖ ตําบล คิดเป็นพ้ืนที่การเกษตรประมาณ ๒ แสนไร่ 
   นอกจากน้ีในปีน้ีทางกรมชลประทานได้อนุมัติโครงการสร้างประตูระบายนํ้าบ้านวังสะตือที่ชาวบ้าน
ช่วยกันทํามาก่อนให้เป็นประตูนํ้าถาวรโดยใช้งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในอีก ๔ ปี
ข้างหน้าน้ี” กํานันสุทินคนต้นคิดกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ 
 สําหรับปัญหาน้ําท่วมในปีน้ีน้ันที่ตําบลดงเดือยก็ถูกนํ้าท่วมเช่นกันทําให้ทุ่งนากลายเป็นทุ่งนํ้า แต่เมื่อนํ้า
เริ่มลดระดับลงแล้ว ชาวบ้านดงเดือยกว่า ๑๐๐ คนได้ช่วยกันออกไปจับปลาที่มีอยู่ชุกชุมตามหนอง คลอง บึง  
แม่นํ้า โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ตามแต่ถนัด เช่น ตาข่าย  ยอ เบ็ด  ลอบ  และโพงพาง ได้ปลาต่างๆ มากมาย  
แล้วนํามาทําเป็นปลาแห้ง ปลาย่าง มีนํ้าหนักประมาณ ๑๐ ตัน  หรือ ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  แล้วส่งไปช่วย
ประชาชนที่ถูกนํ้าท่วมในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายนท่ีผ่านมา 
 กํานันสุทินยังกล่าวด้วยว่าในช่วงที่นํ้าท่วมนาข้าวน้ัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพจากชาวนามา
เป็นชาวประมง แล้วหากินด้วยการออกไปจับปลาในหนอง คลอง บึง รวมทั้งปลาต่างๆ ที่เข้ามาอยู่ในนา  บาง
คนมีรายได้ประมาณวันละ ๗๐๐-๘๐๐ บาท แต่กรมประมงก็ห้ามชาวบ้านจับปลาเพราะอยู่ในช่วงฤดูวางไข่ทํา
ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากนํ้าท่วมไม่มีช่องทางทํากิน จึงอยากให้กรมประมงผ่อนผันให้ชาวบ้านจับ
ปลาได้  โดยใช้เคร่ืองมือจับปลาบางประเภทที่ไม่ทําลายปลาเล็ก เช่น  ยอ  เฝือก แล้วกําหนดให้จับปลาได้เป็น
บางช่วงบางวันตามความเหมาะสม   
 “ถ้าผ่อนผันได้ชาวบ้านก็จะไม่อดตาย มีอาชีพ มีรายได้เสริมในช่วงที่ถูกนํ้าท่วม ปลาก็สามารถแพร่พันธ์ุ
ต่อไปได้คนก็อยู่ได้ ไม่ใช่จะยึดแต่กฎหมายเพียงอย่างเดียว” กํานันสุทินฝากไปถึงกรมประมง 
 
 “ท่อปู่พระยาร่วง” มรดกทางปัญญาของคนสุโขทัย 

 “เมืองสุโขทัยนี้จ่ึงชม สร้างป่าหมาก ป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลาง 
ก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน มีน้ําตะพัง
โพยสี ใสกินดี ด่ังกินน้ําโขงเม่ือแล้ง” 

 ถ้อยความจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ ทําให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยเมื่อราว 
๗๐๐ ปีเศษ ซึ่งมีผลหมากรากไม้มากมายหลายชนิดและที่สําคัญก็คือ ในยุคสุโขทัยรุ่งเรืองน้ัน ได้มีการคิดค้น
ระบบชลประทานเข้ามาใช้ในเมืองแล้ว  เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของเมืองสุโขทัยมีความลาดเททําให้กักเก็บ
นํ้าเอาไว้ไม่ได้ นักชลประทานในยุคน้ันจึงทําคันดินขึ้นมาเพ่ือบังคับกระแสนํ้าให้ไหลไปยังทิศทางที่ต้องการ  
แล้วขุดสระนํ้ารองรับเอาไว้ มีการวางท่อส่งนํ้าเข้าไปในเมืองและสถานที่สําคัญต่างๆ เช่น วัดวาอาราม  
 ปัจจุบันยังมีร่องรอยของคันดินปรากฏให้เห็น ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “ทํานบพระร่วง” หลงเหลืออยู่

หลายแห่ง  ร่องรอยของ “ตะพัง” หรือสระนํ้าโบราณตามวัดวาต่างๆ  เช่น  ตะพังเงิน ตะพังทอง ฯลฯ  มีการ

ขุดบ่อนํ้าขนาดเล็กกรุด้วยอิฐจํานวนมาก มีแหล่งกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่ในเมืองสุโขทัยที่เรียกกันว่า “ทุ่งทะเล

หลวง”  ซึ่งเป็น “แก้มลิง”  ในสมัยสุโขทัยน่ันเอง ปัจจุบันกรมชลประทานได้ขุดลอกให้เป็นแหล่งกักเก็บนํ้า  

มีความจุประมาณ ๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 



 

๑๑๑ 

 นอกจากน้ียังปรากฏร่องรอยของแนวคลองส่งนํ้าในสมัยโบราณที่นักชลประทานในยุคน้ันได้ขุดคลอง
ขึ้นมาเพ่ือชักนํ้าจากแม่นํ้าปิง (ปัจจุบันอยู่ในเขต อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร) เข้ามาใช้ในเมืองสุโขทัย  
ชาวบ้านเรียกกันว่า “คลองท่อทองแดง” เน่ืองจากมีการขุดพบท่อส่งนํ้าที่ทํามาจากไม้แล้วใช้เส้นทองแดงรัด

เอาไว้ ซึ่งหลักจารึกระบุนามว่าเป็น “ท่อปู่พระยาร่วง” น่ันเอง   

 โดยในเดือนมกราคม ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านที่
จังหวัดกําแพงเพชร  แล้วชาวบ้านได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาความเดือดร้อนเพราะขาดแคลนแหล่งนํ้าใช้ใน
การเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดําริให้กรมชลประทานขุดลอกคลองตามแนวคลอง
โบราณดังกล่าว  กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๒๘ เรียกช่ือว่า “โครงการพระราชดําริคลองท่อทองแดง” มีความ

ยาวทั้งหมดประมาณ ๑๗๑ กิโลเมตร เพ่ือชักนํ้าจากแม่นํ้าปิงเข้าสู่ลํานํ้าในจังหวัดสุโขทัย 
  จรูญ สุขแป้น  กํานันตําบลหนองจิก อ.คีรีมาศ และประธาน “เครือข่ายบริหารจัดการน้ําคลอง

ท่อทองแดง” (ท่อปู่พระยาร่วง)  กล่าวว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านทั้งในเขต อ.พรานกระต่าย จ.

กําแพงเพชร และชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัยต่างก็ทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงนํ้าในการทํานา ทําไร่ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้งที่ขาดแคลนนํ้าเพราะแม่นํ้าปิงแห้งขอด  ต่อมาในปี ๒๕๔๘ จึงมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าขึ้นมาเพ่ือ
บริหารจัดการนํ้าร่วมกัน โดยมีกรมชลประทานเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลปริมาณนํ้าในแต่ละฤดูว่าจะมีมาก
น้อยเพียงใดเพ่ือนํามาวางแผนการใช้นํ้าร่วมกัน  เช่น การเปิด-ปิดประตูนํ้าเพ่ือรับนํ้าเข้าหรือระบายนํ้าออกให้
ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ปัญหาทะเลาะกันเพราะการใช้นํ้าจึงหมดไป 
 “ในช่วงฤดูนํ้าหลากถ้านํ้ามีมากเราก็จะไม่ปิดประตูนํ้าเพ่ือก้ันนํ้าทั้งหมด แต่เราจะต่อท่อลงในแม่นํ้าเพ่ือ
ระบายนํ้าออกเป็นคราวๆ ละ ๓-๔ วัน เพ่ือให้นํ้าไหลไปตามธรรมชาตินํ้าก็จะไม่สะสมจนมีปริมาณล้นเกินแล้ว
ระบายออกไม่ทันจนเกิดปัญหานํ้าท่วมขึ้นมาอีกส่วนช่วงฤดูแล้งเราก็จะมาประชุมกันมีกรมชลประทานเป็นพ่ี
เลี้ยง ประเมินว่าปีน้ีนํ้าจะมีพอที่จะทํานาได้หรือไม่และแต่ละพ้ืนที่ต้องใช้นํ้าประมาณเท่าใดมีการคํานวณว่าถ้า
ปล่อยนํ้าในอัตราความเร็วเท่าใดกระแสน้ําจึงจะไหลไปยังพ้ืนที่ที่ต้องการนํ้าได้ทันความต้องการเพ่ือเตรียม
วางแผนในการทํานาแต่หากพ้ืนที่ใดยังไม่ต้องการนํ้าก็จะไม่ปล่อย” ประธานเครือข่ายฯ กล่าว  
 ส่วนสถานการณ์นํ้าท่วมในปีน้ี  ประธานเครือข่ายฯ กล่าวว่าก่อนที่นํ้าจะมาเราก็มีการประชุมสมาชิก
เครือข่ายเพ่ือประเมินสถานการณ์แล้วกระจายข่าวให้สมาชิกทั่วไปได้รับทราบ ส่วนใหญ่จึงเก็บข้าวของและ
อพยพผู้คนได้ทันจึงไม่เกิดความเสียหายมากเมื่อนํ้ามามากจึงชะลอนํ้าเอาไว้แต่ไม่ได้ปิดประตูระบายนํ้าทั้งหมด
เพ่ือให้นํ้าไหลไปได้ หากมีสถานการณ์เร่งด่วนก็สามารถเรียกสมาชิกมาประชุมได้ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
 ส่วนในช่วงฤดูแล้งก็จะมีการประชุมกันก่อนเช่นกัน หากประเมินว่ามีนํ้าน้อยไม่เพียงพอท่ีจะทํานา ก็
จะแจ้งให้สมาชิกทราบเพ่ือปลูกพืชที่ใช้นํ้าน้อย  เช่น ถั่วเหลือง หรือหากปีใดมีเพลี้ยกระโดดมาก ก็จะแนะนํา
ให้หันไปปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น อ้อย เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 “นอกจากน้ีเครือข่ายฯยังได้แนะนําให้ชาวบ้านขุดสระนํ้าเพ่ือเก็บเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเหมือนกับ ‘ตะพัง’ 
ในสมัยโบราณ แต่ไม่ต้องจ้างรถแบ็คโครมาขุดให้เสียเงิน เช่นมีที่ดิน ๑๐ ไร่ ก็แบ่งมาขุดสระ ๑ ไร่ เวลาไปไร่ไป
นาก็ใช้จอบใช้เสียมขุดดินวันละนิดละหน่อย ไม่นานก็จะกลายเป็นสระ ในช่วงนํ้ามากก็จะช่วยผันนํ้าลงสระได้
และใช้เลี้ยงปลาได้ด้วย”   ประธานเครือข่ายฯ กล่าว 
 กํานันจรูญยังบอกด้วยว่าในตําบลหนองจิกมีการขุดสระน้ําขนาดเล็กเอาไว้ใช้แล้วนับพันแห่งในช่วง
หน้าแล้งก็จะผันนํ้าจากคลองท่อทองแดงลงมายังคลองซอยเพื่อให้ไหลลงสระที่ชาวบ้านขุดเอาไว้ พ้ืนที่รอบๆ 
สระก็จะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ ไม่ตํ่ากว่า ๗ ชนิด โดยไม่ใช้สารเคมี เป็นผักปลอดสารพิษ เช่น ตะไคร้ พริก  



 

๑๑๒ 

ถั่ว  มะเขือ ผังบุ้ง คะน้า ชะอม ฯลฯ และผลไม้  เช่น กล้วย ลําไย ฝรั่ง มะพร้าว เป็นตําบลต้นแบบของจังหวัด
สุโขทัย และได้รับรางวัลที่ ๑ ด้าน เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดด้วย 
 ปัจจุบันเครือข่ายบริหารจัดการนํ้าท่อทองแดงมีสมาชิกเครือข่าย ๒  จังหวัด ๕ อําเภอ ๑๘  ตําบล  
เก็บเงินจากสมาชิกไร่ละ ๕ บาทต่อปี  เพ่ือนํามาเป็นค่าบริหารจัดการนํ้า โดยแบ่งเงินจํานวน ๑บาทเพ่ือใช้ 
เป็นกองทุนปลูกป่าพ้ืนที่ต้นนํ้าในจังหวัดตาก  โดยมีเครือข่ายเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ช่วยกันดูแลป่าต้นนํ้าส่วน 
อีก ๔ บาทจะให้แต่ละพ้ืนที่บริหารจัดการกันเอง ขณะนี้มีเงินกองทุนประมาณ  ๗ หมื่นบาท และเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้จัดมวยการกุศลช่วยนํ้าท่วม ได้เงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
นอกจากน้ียังได้ช่วยกันนําข้าวสาร ปลาแห้ง ปลาเค็ม  และผักสวนครัวต่างๆ จํานวน ๑ คันรถสิบล้อส่งไปช่วย
ชาวกรุงเทพฯ ที่ถูกนํ้าท่วมด้วย   
“เขื่อนแก่งเสือเต้น” ทางแก้น้ําท่วม-น้ําแล้งของคนลุ่มน้ํายม  

 ปัจจุบันในจังหวัดสุโขทัยมีโครงการชลประทานต่างๆ  ทั้งหมดจํานวน ๓๘ แห่ง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอ่าง
เก็บนํ้าขนาดกลางและเล็ก เช่น อ่างห้วยท่าแพ ห้วยแม่สูง อ่างคลองข้างใน  ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ฯลฯ  
รวมท้ังคลอง และประตูนํ้าต่างๆ มีความจุรวมกันทั้งหมดประมาณ ๒๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เพียงพอที่จะ
ใช้ในการเกษตร รวมท้ังอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ขณะที่ในช่วงฤดูฝนก็ไม่สามารถรองรับปริมาณนํ้าที่มี
จํานวนมหาศาลได้ จึงทําให้เกิดปัญหานํ้าท่วม-ภัยแล้ง ซ้ําซากเกือบทุกพ้ืนที่ ดังน้ันจึงมีกระแสเรียกร้องจาก
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยให้มีการก่อสร้างเข่ือนแก่งเสือเต้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันก็มีเสียงคัดค้าน
ไม่ให้ก่อสร้างเข่ือนดังกล่าว 
 โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เร่ิมมีการเสนอแนวคิดข้ึนมาในปี ๒๕๒๓ เพ่ือผันนํ้าจากแม่นํ้าโขง กก อิง  

และน่าน ลงสู่เขื่อนแก่งเสือเต้น พ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ โดยแต่เดิมจะ
ก่อสร้างเป็นเขื่อนเอนกประสงค์ คือ ผลิตกระแสไฟฟ้าและเพ่ือการชลประทาน ต่อมาจึงปรับเป็นเขื่อนเพ่ือการ
ชลประทานเพียงอย่างเดียว  มีเป้าหมายเพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในการเกษตร  มีความจุประมาณ ๑,๑๗๕  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  โดยมีพ้ืนที่ที่จะได้ใช้ประโยชน์ในจังหวัดแพร่และสุโขทัยประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ ไร่ และพ้ืนที่
ทางการเกษตรในจังหวัดด้านล่างอีก ๑๐ จังหวัด 
 โดยฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าการก่อสร้างเข่ือนแก่งเสือเต้นจะช่วยแก้ไขภัยแล้ง และช่วยป้องกันนํ้าท่วม
ในช่วงฤดูนํ้าหลาก  ซึ่งจะมีชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์กว่า  ๘๐,๐๐๐ ครอบครัว  แต่ฝ่ายคัดค้านเห็นว่าจะเป็น
การทําลายป่าสักทองผืนสุดท้ายของโลก รวมท้ังป่าเบญจพรรณต่างๆ รวมกว่า ๖๐,๐๐๐ ไร่ ในขณะที่
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากันควรที่จะสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กหรือขุดสระนํ้าในระดับตําบลข้ึนมาใช้งบประมาณไม่
เกินตําบลละ ๓-๕ ล้านบาท 
 นอกจากนี้ฝ่ายคัดค้านยังเห็นว่าโครงการเข่ือนแก่งเสือเต้นเป็นการผลักดันของนักการเมืองและนายทุน
ที่หวังจะได้ประโยชน์จากโครงการน้ี เช่น การรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท  
ใช้วัสดุดิน หิน ทราย จํานวนมาก  และผลประโยชน์จากไม้สักทองและไม้อ่ืนๆที่จะต้องมีการประมูลเพ่ือตัด
และนําไปขาย รวมท้ังผลประโยชน์จากค่าชดเชยเวนคืนที่ดินโดยมีนักการเมืองไปกว้านซื้อที่ดินราคาถูกจาก
ชาวบ้านเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว 
 สมศักด์ิ  คําทองคง  ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนราม  กล่าวสรุปถึงปัญหาน้ําท่วม-ภัยแล้ง

ในจังหวัดสุโขทัยว่านอกจากสาเหตุของสภาพภูมิ อากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า “สภาวะ

โลกร้อน” แล้วยังมีสาเหตุมาจากการที่ป่าต้นนํ้าถูกโค่นทําลายมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือปลูกข้าวโพด ยางพารา  

ฯลฯ มีการบุกรุกลํานํ้า ถมที่สาธารณะ ก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางเดินของนํ้า เช่น ที่คลองแม่ลําพัน ทําให้ลํานํ้า



 

๑๑๓ 

ต้ืนเขิน นอกจากน้ีก็ยังมีขยะ เศษสวะต่างๆ ไปอุดก้ันประตูระบายนํ้าต่างๆ ทําให้ระบายนํ้าได้ไม่ทัน   
 “แต่ที่สําคัญก็คือ การขาดประสิทธิภาพในการระบายน้ํา การบริหารจัดการประตูระบายนํ้ายังไม่เป็น
ระบบ ชาวบ้านขาดการมีส่วนร่วม เช่น การเปิด-ปิดประตูระบายนํ้าคลองมะพลับที่อําเภอศรีนครซึ่งเช่ือม
ระหว่างแม่นํ้าน่าน-นํ้ายม โดยทางจังหวัดสั่งการลงมาทําให้เกิดนํ้าท่วม ชาวบ้านเดือดร้อนจึงต้องออกมา
ประท้วง” ประธานเครือข่ายฯ กล่าว 
 สําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการก่อสร้างเข่ือนแก่งเสือเต้นน้ันประธานเครือข่ายฯ 
กล่าวว่าตนเห็นว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายหากไม่มีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่าแล้ว แต่ในขณะนี้ยังมี
วิธีการอ่ืนๆ อีก เช่น การสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กหรือขุดบึงรองรับนํ้าให้ทั่วถึง กระจายให้เต็มพ้ืนที่อย่างไรก็
ตาม บางอําเภอก็ได้รับงบประมาณจากทางราชการมาให้ขุดบึงแล้ว แต่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ดินที่
ขุดขึ้นมาก็เอามากองในพ้ืนที่ เมื่อถึงหน้านํ้า ดินเหล่าน้ีก็จะไปขวางทางเดินของนํ้า เมื่อนํ้าเต็มบึงก็ระบาย
ออกไปไหนไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมวางแผนระบายนํ้าเอาไว้ 
 นอกจากน้ีในบางอําเภอซึ่งเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง เช่น อําเภอบ้านด่านลาน หอย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชัน บาง
แห่งขุดสระไม่ได้เพราะพ้ืนข้างล่างเป็นหินแข็ง ไม่มีแหล่งกักเก็บนํ้า ชาวบ้านอยากจะได้อ่างเก็บนํ้าแต่ก็ติดขัด
ปัญหา เพราะพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ จึงไม่อนุญาต นอกจากน้ียังมีปัญหา
การประปาส่วนภูมิภาคดึงแหล่งนํ้าในอําเภอไปใช้ผลิตประปา ทําให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  
ฯลฯ   
 “ปัญหาน้ําท่วมนํ้าแล้งต่างๆ เหล่าน้ี ผมหวังว่าถ้าชาวบ้านรู้ถึงสาเหตุแล้วก็คงจะหาวิธีการแก้ไขได้ โดย
ใช้สภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นช่องทางในการเสนอปัญหา ดึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ มาร่วมรับฟังและ
ช้ีแจงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพราะชาวบ้านมีความเดือดร้อนและสภาองค์กรชุมชน ก็มีกฎหมายรองรับ แต่ที่
ผ่านมาชาวบ้านยังไม่เห็นพลังของตัวเองยังติดอยู่กับระบบราชการและนักการเมือง” ประธานเครือข่ายฯ กล่าว   
 ประธานเครือข่ายฯ กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกว่า  “อยากให้ชาวบ้านกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าลงมือทํา 
เช่นที่อําเภอคีรีมาศที่มีเครือข่ายคลองท่อทองแดงแล้วบริหารจัดการนํ้าเอง มีกรมชลประทานเป็นพ่ีเลี้ยงโดย
ทางราชการไม่สามารถส่ังให้ชาวบ้านปิดหรือเปิดประตูระบายนํ้าได้ เพราะชาวบ้านบริหารเองและรู้ความ
ต้องการของตัวเองดีกว่า รวมทั้งที่ตําบลดงเดือยอําเภอกงไกรลาศที่ชาวบ้านเร่ียไรเงินทําเขื่อนดินกักเก็บนํ้า
ขึ้นมาเอง จนกรมชลประทานยังต้องยอมรับ และต้องสร้างประตูระบายนํ้าถาวรให้ชาวบ้าน”. 
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๑๑๕ 

หลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป เครือข่ายภาคประชาชนจึงจัดให้มีการสรุปบทเรียนเกิดข้ึนตลอดเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔2 การสรุปบทเรียนเครือข่ายชุมชนแบ่งออกเป็น ๔ โซนอําเภอ ประกอบด้วย  
๑) เครือข่ายอําเภอเวียงสานาน้อย ๒) เครือข่ายอําเภอท่าวังผา เชียงกลาง ปัว ทุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ บ่อ
เกลือ ๓) เครือข่ายอําเภอเมือง และ๔) เครือข่ายภูเพียงผลจากการสรุปบทเรียนน้ัน ชาวบ้านต่างแสดง
ความเห็นต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นํ้าท่วมคร้ังน้ี ดังน้ี 

อุทกภัยสร้างความเสียหายอะไรแก่เราบ้าง? 

1) เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและจิตใจ ความเสียหายต่อบ้านเรือนและเคร่ืองใช้ในครอบครัว  
พบว่าส่วนที่เสียหายที่ได้พูดถึงทุกพ้ืนที่คือ บานประตู หน้าต่าง ห้องนํ้า บ่อนํ้าบาดาล (โคลน) เกิดผลกระทบ
ด้านจิตใจ หลายคนหมดกําลังใจ รูส้ึกท้อแท้ ได้รับผลกระทบซ้ําซาก 

2) เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตร เช่น ไร่ข้าวโพด ต้นกล้า (ที่กําลังถุนกล้า) พืชผักสวนครัว 
สภาพแวดล้อมในชุมชน (กลิน่เหม็นเน่าจากซากพืช / สัตว์ที่เน่าเสีย) 

3) ด้านสุขภาพ มีความกังวลเรื่องโรคระบาด รู้สึกท้อแท ้หมดกําลังใจ สุขภาพจิตเสีย เกิดภาวะ 
เครียด 

4) สูญเสียงบประมาณของประเทศเส้นทางติดต่อคมนาคมขาด/ระบบการสื่อสาร/สาธารณูปโภค 
ต่าง ๆ ขาดเสียหาย 

ในยามวิกฤตน้ําท่วมชุมชนได้เรียนรู้อะไร? 

๑) เห็นปริมาณนํ้าและสิ่งที่มากับนํ้าปริมาณนํ้ามีจํานวนมาก จากการสมทบของนํ้าสาขาหลายสาย ทํา
ให้นํ้าไหลเร็ว แรง แต่แห้งช้าปริมาณโคลน และขยะจํานวนมาก (เศษไม้เล็กๆ และต้นข้าวโพด 

๒) ระบบการช่วยเหลือจากส่วนราชการล่าช้าครอบครัวและชุมชนคือแกนสําคัญในการจัดการปัญหา 
บางชุมชน/ครอบครัวมีการจัดการและพ่ึงตนเองได้ในเบ้ืองต้น เช่น เร่ืองการเก็บของ/เคลื่อนย้ายของ 

๓) ให้ความสําคัญกับข่าวสาร มีการติดตามข่าวสารผ่านคลื่นวิทยุกระแสหลักและวิทยุชุมชน ซึ่งมีการ
ถ่ายทอดสัญญาณตลอดช่วง เกิดภัยพิบัติ(ฟังวิทยุใส่แบตเตอรี่) แต่บางพ้ืนที่การแจ้งข่าวสาร/สถานการณ์นํ้า
ให้กับชุมชนรับทราบไม่สามารถทําได้เน่ืองจากไฟฟ้าดับ 

๔) แม้ในยามวิกฤตน้ําท่วมแต่ก็มีสิ่งดีๆเกิดข้ึน เช่น ระลึกถึงโทษของการบุกรุกป่า มีจิตสาธารณะมาก
ขึ้นความเห็นใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน มีความเสียสละเกิดการดูแล แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือระหว่างผู้ประสบภัยกับผู้ที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบทําให้ได้ทําความสะอาดบ้านเรือนตะกอนดินที่ถูกพัดมาทําให้พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์คนในชุมชน
มีความสามัคคีกัน เกิดความต่ืนตัวของคนในชุมชนที่ค้นหาหนทางแก้ไขปัญหาเกิดการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพ่ือนํามาเป็นแนวทางการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

พ่อศรีนุ่น คําศรีแก้ว บ้านบุญเรือง ตําบลไหล่น่าน อําเภอเวียงสา เห็นว่า “ชีวิตที่ประสบกับนํ้าท่วม
ไม่ได้เลวร้ายชะทีเดียว ถ้ามีการเตรียมความพร้อม เช่น เตรียมข้าวปลา อาหารแห้งไว้ใช้ยามจําเป็น  และได้
อาหารที่มากับสายนํ้า คือ แมลงต่างๆ กบ เขียด งู ปู ปลา กุ้ง ที่มากับนํ้าท่วม  ชาวบ้านก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับ
มันได้อย่างมีความสุข  เราต้องช่วยเหลือตนเองก่อน และจําเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่หน่วยงานภายนอก
จะมาช่วยเหลือ” 

 
 

 

                                                            
2เวทีประชาธิปไตยชุมชน สูชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง( กรณีถอดบทเรียนนํ้าทวมจังหวัดนาน ป ๒๕๕๔ ) 
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๑๑๗ 

๒) การจัดการในสถานการณ์เร่งด่วนเม่ือเกิดเหตุการณน์้ําท่วม 

- ต้ังศูนย์ช่วยเหลือในตําบลโดยคณะทํางานชาวบ้าน 
- ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทุกคนช่วยเหลือตนเองก่อน 
- ติดตามข่าวสารตลอดเวลา ให้สื่อวิทยุนําผูรู้้เหตุการณ์มาวิเคราะห์สถานการณ์ 
- ทุกหน่วยงานต้องเข้ามาประสานงานและช่วยเหลือ 
- ชุมชนที่ไม่ประสบภัยนํ้าท่วมต้ังจุดช่วยเหลือจัดทําอาหาร/ข้าวห่อ จุดบรรจุถุงยังชีพ จุดพัก

สําหรับผู้ประสบภัย  
- มีจุดบริการด้านสาธารณสุขโดยร่วมกับโรงพยาบาลใกล้เคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ชุมชน อสม.ในชุมชนต้ังหน่วยให้บริการรักษาพยาบาล ๒๔ ช่ัวโมง โดยให้มีแพทย์/พยาบาลประจําจุด 
(ควรต้ังก่อนเกิดสถานการณ์ระดับวิกฤต) 

- เกิดการช่วยเหลือ แบ่งปันนํ้าใจสู่ผู้ประสบภัยทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนท่ี
หลากหลายรูปแบบเช่น ส่งข้าวห่อ ช่วยเหลือเรื่องนํ้าด่ืม ถุงยังชีพ รองเท้าบูธ เรือ กําลังพล เจ้าหน้าที่
ชุดกู้ภัย ยาเวชภัณฑ์ 
 
๓) การฟืน้ฟูหลังน้าํท่วม 

๓.๑) ระดับครอบครัวและชุมชน 

- ครอบครัว/ชุมชนทําความสะอาดบ้านเรือน พ้ืนที่สาธารณะเช่น วัด โรงเรียน และสํารวจ
ความเสียหาย 

- เกิดกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินํ้าท่วม เช่น กองทุนในระดับชุมชน เพ่ือระดมทุน
จัดซื้อเมล็ดพันธ์ุพืชผัก ข้าว กล้าไม้เรือ เคร่ืองอุปโภคบริโภคไว้ช่วยเหลือในชุมชน 

๓.๒) ระดับตําบลอําเภอ จังหวัดและเครือข่าย 

- การประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้นําชุมชนสํารวจข้อมูลความเสียหาย เช่น 
พ้ืนที่ด้านการเกษตรบ่อนํ้าบาดาล ระบบประปา (ข้อมูลตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน และรูปภาพ
ความเสียหายแนบ) 

- องค์การบริหารส่วนตําบล ช่วยเหลือและประสานงานขอความช่วยเหลือเร่ืองรถดับเพลิง
จากตําบลอ่ืนๆ ที่ไม่ประสบภัยเพ่ือบรรทุกนํ้าทําความสะอาดบ้านเรือน 

- เฝ้าระวังเร่ืองสุขภาพ/โรคระบาดหลังนํ้าท่วม เช่น ฉี่หนู อุจาระร่วง หวัด ตลอดถึงการเย่ียว
ยาด้านสภาพจิตใจ 

-ประสานงานการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ข้อมูลทางวิชาการ ความร่วมมือ เช่น 
ช่วยเหลือเรื่องนํ้าด่ืมถุงยังชีพ 

- เกิดกองทุนระดับจังหวัดจากความร่วมมือหลาย ๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กรชุมชน 
เช่น กองทุนขวัญข้าว ระดมทุนเพ่ือจัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าวให้กับชาวนาที่ต้นกล้าเสียหาย 

- มีแผนการฟ้ืนฟูและส่งเสริมอาชีพสํารวจข้อมูลความเสียหายในแต่ละพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติ
กระจายงบประมาณลงสู่พ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติจริงเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติและฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจของผู้ประสบภัยพิบัติ 

- มีแผนการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติในอนาคต ด้วยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ประชาชนถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดเหตุภัยพิบัติ 



 

๑๑๘ 

ข้อเสนอแผนการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายชุมชน  

การประชุมสรุปบทเรียนนํ้าท่วมจังหวัดน่านวันเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมเทวราช จังหวัด
น่าน ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นร่วมกันว่าด้วยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน ได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนมากขึ้นนับแต่อดีตจนปัจจุบัน ประชาชนชาวน่านได้เรียนรู้ในการจัดการตนเอง ช่วยลดความ
สูญเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการลดภาระของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในภาวะเร่งด่วนและฉุกเฉินบนหลักการพ่ึงตนเองก่อน เครือข่ายชุมชนจึงได้ร่วมกันเสนอแนว
ทางการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม ดังน้ี 

๑. มีแผนระยะเร่งด่วน (ก่อนเกิดและระหว่างเกิดภัยพิบัติ)  

มีการเตรียมความพร้อมของชุมชนให้ช่วยเหลือตัวเองก่อนต้ังแต่ระดับครอบครัว การจัดทํา
ข้อมูลความช่วยเหลือ ซักซ้อมแผนการอพยพ การประสานงานติดตามสถานการณ์นํ้า และสร้างการ
เรียนรู้เก่ียวกับการป้องกันภัยพิบัติให้กับคนในชุมชนเบ้ืองต้น 

๑. หน่วยงาน/ชุมชน มีแผนเฝ้าระวังในช่วงฤดูกาลฝนมา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
สถานการณ์นํ้าในพื้นที่ต่างๆ 

๒. หน่วยงาน แจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วผ่านผู้นําชุมชน ใช้การส่ือสารที่รวดเร็วทุกช่องทาง 
วิทยุ วิทยุชุมชนหอกระจายข่าว เสียงตามสาย หรือโทรศัพท์บอกต่อกัน 

๓. ชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การขนย้ายสิง่ของ เก็บของอพยพคนจาก
พ้ืนที่ประสบภัยชาวบ้านเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือตนเองก่อนสร้างแพครัวเรือน
พ้ืนที่ตํ่า นํ้าท่วมซ้ําซาก 

๔. หน่วยงาน จัดเวทีวางแผนช่วยเหลือโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นเครื่องมือใน
การกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่ปลอดภัยใช้เพ่ือการวางแผนของชุมชนในแต่ละตําบล 

๕. ชุมชน จัดต้ังศูนย์อพยพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น  
๖. หน่วยงาน ต้ังหน่วยให้บริการรักษาพยาบาล ๒๔ ช่ัวโมง โดยให้มีแพทย์/พยาบาลประจํา

จุด (ควรต้ังก่อนเกิดสถานการณ์ระดับวิกฤต)แต่ละอําเภอควรมีจุดรับบริจาค ๑ แห่ง เป็น
ศูนย์กลาง แบ่งบทบาทหน้าที่/โซนในการช่วยเหลือ และกระจายสิ่งของ สนับสนุนเรือ
เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 

๗. องค์กรท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเรือ เครื่องป่ันไฟ ชูชีพ ร้องเท้าบูท 
อุปกรณ์สื่อสาร ยา และเวชภัณฑ์ เป็นต้น 

๘. ชุมชน อบรมแกนนําชุมชน อปพร.เพ่ือเป็นหน่วยประสานงานและช่วยเหลือในพ้ืนที่ 
 

๒. มีแผนระยะสั้น (ระหว่างเกิดภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัติ)  

มีการสร้างการเรียนรู้ต่อสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชุมชนให้เกิดความเข้าใจถึง
สาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ โดยเน้นเรื่องการป้องกันและ
การเฝ้าระวังเพ่ือลดความเสี่ยง การจัดต้ังศูนย์ประสานงาน การกําหนดหน้าที่แบ่งการทํางาน กําหนด
แนวทางการจัดการฟ้ืนฟูหลงัภัยพิบัติ เรียนรู้ข้อปฏิบัติที่สําคัญๆหลังประสบภัย  

 
 
 



 

๑๑๙ 

๒.๑)    หน่วยงานจัดสรรงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมและการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ประสบเหตุ 
๒.๒)    หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณให้กับพ้ืนที่ชุมชนที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ 
         งบประมาณการทําอาหาร นํ้าด่ืมและนํ้ามันในการเดินทางจัดซื้อ “เรือท้องแบน” ๓ ลํา 

     ต่อชุมชน   
๒.๓      จัดต้ังศูนย์ประสานงานฟ้ืนฟูหลังประสบภัย (ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
๒.๔)     ชุมชน สํารวจความเสียหายทุกด้านส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบ (ข้อมูล  
          บ้านเรือน ประมง ปศุสัตว์ สุขภาพ ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น) 
๒.๕)     ครอบครัว/ชุมชนทําความสะอาดบ้านเรือนพ้ืนที่สาธารณะเช่น วัด โรงเรียน 
๒.๖)     ชุมชน ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เกษตร ปศุสัตว์  
          สาธารณสุข ฯลฯ 
 

๓. มีแผนระยะยาว (การเตรียมพร้อมป้องกัน)  

การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนในการจัดการเกี่ยวกับนิเวชชุมชน ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ดิน/นํ้า/ป่า  เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด วางแผน วิเคราะห์ปัญหาช่วยให้ชุมชน
เข้าใจโอกาส ข้อจํากัด และสภาพแวดล้อม สร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับความรู้และทักษะที่สามารถ
นําไปใช้เพ่ือพัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถนําความรู้ความเข้าใจ และทักษะมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติ 
เพ่ือลดความเสี่ยงทําให้เกิดความพร้อมในการเตรียมรับภัยและการเผชิญหน้ากับภัยช่วยให้ชุมชน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันหน่วยงานและภาคีต่างก็ร่วมกันหาแนวทางใน
การจัดการป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะการจัดการพ้ืนที่และระบบนิเวศในจังหวัดน่านสอดคล้องกันด้วย 

๓.๑) ชุมชน/หน่วยงานร่วมกันจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดการภัยพิบัติของจังหวัด 
อําเภอ และตําบล โดยมีตัวแทนผู้นําชุมชนเข้าร่วม 
๓.๒) ชุมชน มีการ จัดต้ัง “กองทุน” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองทุนสวัสดิการยามเจ็บป่วย 
สูญเสียทรัพย์สิน กองทุนภัยพิบัติ เช่น กองทุนเมล็ดพันธ์ุ กองทุนอาหาร กองทุนฟ้ืนฟู กองทุน
ส่งเสริมอาชีพหลังนํ้าลด (ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม, การตลาด, ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุภัยพิบัติ) 

 ๓.๓) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า การ 
จัดการดิน นํ้า ป่า 
๓.๔) หน่วยงาน พัฒนาศักยภาพแกนนําให้เข้าใจในการอ่าน แปลผลข้อมูล จากศูนย์พยากรณ์
เพ่ือทําให้เราได้ข้อมูลที่ตรงกัน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์พ้ืนที่
เสี่ยง 
๓.๕) หน่วยงาน/ชุมชนร่วมกันขุดลอกลํานํ้าสาขาพัฒนานิเวศชุมชน 
๓.๖) หน่วยงานทบทวนนโยบายด้านการเกษตร ลดการปลูกพืชเชิงเด่ียว/เปลี่ยนมาสนับสนุน
กองทุนปลูกพืชหมุนเวียน 
๓.๗) หน่วยงาน จัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) อย่างเป็นระบบ 
๓.๘) หน่วยงาน สํารวจหาพ้ืนที่แก้มลิงแห่งใหม่ ปรับเปลี่ยนเส้นทางนํ้าไหล (นํ้าน่าน) ยกระดับ
ถนน ได้แก่ถนน ๑๐๑ ต้ังแต่บ้านพญาวัด-ศรีพันต้น ออกถนนบายพาร์ทได้ ให้สามารถตรงสู่
โรงพยาบาลได้ สร้างเข่ือนกักเก็บนํ้าต้องล้างท่อนํ้าทุกปี กําจัดขยะในลํานํ้า 
 
 



 

๑๒๐ 

๔. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการทํางาน  

ในการนี้ เครือข่ายภาคประชาชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานราชการในจังหวัดน่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันจะดําเนินการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 

๑. ชุมชนจะจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยไว้ล่วงหน้า ซึ่งระบุพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ปลอดภัย รวมถึง
ตําแหน่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการเด็ก ฯลฯ) 
พร้อมจัดทําสัญลักษณ์และแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ 

๒. ชุมชนที่มีความพร้อมจะริเร่ิมให้มีกองทุนและอาสาสมัครโดยกระบวนการจิตอาสา
โดยจะร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. สื่อ ชุมชน และหน่วยงานราชการจะร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชน
เข้าใจ รับรู้และตื่นตัว 

๔. วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งมีชัยภูมิที่ต้ังในพ้ืนที่ปลอดภัยจะมี
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรบัการอพยพของผู้ประสบภัย 

๕. ชุมชนและหน่วยงานราชการในจังหวัดน่าน จะจัดต้ังศูนย์ประสานงานเพ่ือรวบรวม
สถานการณ์และข้อมูลความรุนแรงและความเสียหาย รวมท้ังประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในกรณี
การเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

๖. สถาบันการศึกษาจะสนับสนุนการรวมรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
๗. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ในการ

วางแผนและป้องกันภัยพิบัติรวมท้ังช่วยเหลือกันในช่วงประสบภัย 
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการจะสนับสนุนชุมชนให้สามารถ

ช่วยเหลือตนเองในเบ้ืองต้นและสามารถดําเนินการข้างต้นได้ตามศักยภาพของชุมชน 
๙. หน่วยงานราชการจะใช้อํานาจหน้าที่อย่างบูรณาการและจริงจัง ในการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 
ในการร่วมกันกําหนดแผนและร่วมแสดงเจตนารมณ์เพ่ือการทํางานร่วมกัน พลังหนุนเสริม 

ภาคีความร่วมมือ ประกอบด้วย ผู้มีจิตอาสาและสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน สภาพัฒนาการเมือง 
(จังหวัดน่าน)มูลนิธิฮักเมืองน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายทรัพยากรและเกษตรกรรมย่ังยืน
จังหวัดน่านศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน ศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัด
น่าน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน โครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่าน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สํานักงานเกษตรจังหวัดน่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบัน
ลูกโลกสีเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ThaiFlood) 
เครือข่ายลุ่มนํ้าภาคเหนือ benj. 
 

 
 



 

๑๒๑ 

การฟื้นฟูชุมชนของคนจอมทองหลังนาสวนเสียหาย ๑๐๐% 
 

สาคร  สงมา 
มูลนิธคินเพียงไพร 

 
 

ปีน้ีดิน ฟ้า อากาศผิดปกติ คือคําบอกเล่าของคนในชุมชน “มีทั้งร้อนมาก ฝนตกต่อเน่ือง
ตลอด บางวันมีทั้งฝนตก แดดออก และหนาว พืชผลทางการเกษตร กล้วย มะนาวออกผลผลิตผิด
แปลกจากหลายปีที่ผ่านมา มะนาวออกลูกดกจนต้นโทรมตาย มะม่วงออกตลอดปี แทงยอด ติดลูกใน
ต้นเดียวกัน กล้วยงามมาก นกนางแอ่นอพยพไปอาศัยในบ้านคน แมลง หอยทากเยอะมาก เป็ด ไก่
ตายยกเล้ายกฝูง ไม้ผล ยืนต้นตายจากการขาดนํ้า” 

ฝนตกติดต่อกันต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ น่ีคือปรากฏการณ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คนในชุมชนสัมผัสได้จากเวทีแลกเปลี่ยนของ “กลุ่มครอบครัว

สร้างโลกเย็น” เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ บนคําถามถ้าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจะปรับตัว

อย่างไร? พร้อมกับนําแผน แนวคิด แนวทางไปปฏิบัติ เช่น การปรับระยะเวลาการทํานา การทดลอง
หยอดข้าวไร่ การปลูกพืชผลหลากหลายชนิดการสรรหาพันธ์ุพืชทนนํ้าท่วมหรือทนแล้ง การค้นหา
พันธ์ุด้ังเดิมมาปลูก 

บทเรียนนํ้าท่วมดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน ถูกหยิบยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนในเวทีเครือข่ายพ่ีน้อง
ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ที่วนอุทยานแห่งชาติแม่เรวา 
ตําบลแม่เลย์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ข้อสรุปวันน้ัน นับแต่นี้ต่อไปประเทศไทยจะประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงจนคาดไม่ถึง 

วัชรา สงมา เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ที่มีประสบการณ์ในการติดตาม
ช่วยเหลือนํ้าท่วมดินโคลนถล่มที่จังหวัดน่าน บอกว่า “เหตุที่เกิดมีทั้งนํ้าเปลี่ยนสาย มีสิ่งกีดขวางทาง
นํ้า เรือที่เข้าไปช่วยเหลือในเมืองแล่นไม่ได้ ด้วยขนาดของเรือกับเส้นทางไม่สมดุลกัน  คนไม่ยอมออก
จากบ้าน การช่วยเหลือไปไม่ทั่วถึง ความโกลาหลขนาดย่อมๆ  จึงเกิดข้ึน แม้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่
มีการทํางานทั้งภาคประชาสังคมและข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้มข้น ยังเกิดภาวะสับสน
วุ่นวาย” 

นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง นายแพทย์แกนหลักนครสวรรค์ฟอร่ัม ฟันธงและฝากให้ทีม
ภาคเหนือตอนล่างคิด “ถ้าเกิดน้ําท่วมเมืองใหญ่ๆ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ ขอนแก่น ฯลฯ 

อะไรจะเกิดขึ้น บทบาทของพวกเรา ประชาสังคมอยู่ตรงไหน ความรู้เรื่องนี้มีพอม้ัย” วันน้ันยังไม่

เอ่ยถึงกรุงเทพฯ หมอสมพงษ์บอกว่า กลียุคแน่นอน ทุกคนไม่พร้อม ความรู้ไม่พอ ระบบไม่มี รูปธรรม
ในการแก้ปัญหาไม่มี มีเพียงบางส่วนในพ้ืนที่เล็กๆ เช่น การปรับตัวปลูกพืช การปรับตัวกับการทํานา 
การปลูกพืชที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอากาศ แต่ขาดการสรุปและเผยแพร่ให้สังคม
รับทราบ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายทรัพยากรดิน นํ้า ป่า
ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับเครือข่ายนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือตอนล่าง จัดเวที



 

๑๒๒ 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของชุมชนท่ามกลางภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคเหนือตอนล่าง 
โดยมีเน้ือหาการระดมสถานการณ์ภัยพิบัติ และการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีผู้ร่วม
เสวนากล่าวไว้ ”จากปรากฏการณ์ภัยพิบัติและการปรับตัวเพื่อรับมือจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เกิดจากการกระทําของคน หรือความแปรปรวนของภูมิอากาศท่ีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ชุมชนก็มี
ความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้ได้ แต่จะอยู่อย่างไร ทุกคนต้องช่วยกัน
ค้นหา และแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสม่ําเสมอ เราไม่สามารถให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติหายไป 
และเราจะอยู่กับมันอย่างไร นับวันจะถ่ีและรุนแรงขึ้น”  

น่ีคือสิ่งที่เครือข่ายภาคประชาสังคมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ บนฐานความรู้และรูปธรรมที่จํากัดของชุมชนประสบการณ์เก่ียวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เป็นเพียงการเร่ิมต้น “การปรับตัวของครอบครัว ชุมชนท่ามกลางภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ” ของภาคประชาสังคมกลุ่มหน่ึงในภาคเหนือตอนล่าง 

ความจริงเกิดปรากฏการณ์นํ้าท่วมใหญ่เริ่มต้ังแต่มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง
จากภาคเหนือตอนบน เข่ือนทุกเขื่อนกักเก็บนํ้าไว้เต็มที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นํ้าเริ่มท่วมขังไร่นา สวน 
บ้านเรือน ทะลักไหลท่วมเมืองขนาดใหญ่ นครสวรรค์ ลพบุรี อุทัยธานี อยุธยา ปทุมธานี รวมทั้ง
กรุงเทพฯบางส่วน  

นาล่ม สวนจม บ้านพัง นิคมอุตสาหกรรมพังพินาศ ประมาณค่ามูลค่ามิได้ ที่อยู่อาศัยของคน 
เกิดภาวะโกลาหลคร้ังใหญ่ที่ทุกคนคาดไม่ถึง พ้ืนที่นาสวน บ้านเรือน ชีวิตผู้คน นิคมอุตสาหกรรม คน
ตกงาน การกักตุนสินค้า การขาดแคลนนํ้า ข้าว อาหาร เครื่องก่อสร้างจะขึ้นราคา  การเรียกร้อง
ความช่วยเหลือ การอพยพแรงงานกลับถ่ินเกิดขึ้น น่ีคือภาระของคนทุกคนต้องตระหนัก รับรู้ และเข้า
มามีส่วนร่วมขบคิด ปัดเป่า แก้ปัญหาร่วมกัน อย่าฝากความหวังกับรัฐบาลและหน่วยงานหรือคน
ส่วนกลางทั้งหมด 

ชุมชนเล็กๆ ต้ังหมู่บ้านเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าน่าน –แควน้อย ใต้เขื่อนขนาดใหญ่ที่ฝันว่า 
“เขื่อนจะสามารถป้องกันนํ้าท่วมและใช้นํ้าทํานา”   ก็ประสบภัยพิบัติไม่แตกต่างกับคนค่อนประ
ทศ    อยู่ในสภาพ “สิ้นหวัง” 

ชุมชนจอมทองกับการอยู่ร่วมกับภัยพิบัติธรรมชาติบนฐานการจัดการตนเอง จากวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒ เดือนที่ชุมชนหมู่ ๗ และหมู่ ๙ ตําบลจอมทอง 
ประสบภาวะนํ้าท่วมขัง นํ้าท่วมนา สวน ที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค พร้อมกับ
หดหู่ สิ้นหวัง ก่นด่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทํานารายได้หลัก ทําสวนรายได้รอง วันน้ีทั้งนาและสวน
เสียหาย ๑๐๐ % ไม่ต่างอะไรกับพ้ืนที่อ่ืนในประเทศไทย ค่าชดเชยนา สวน ใช้หมดไปกับนํ้าท่วม 
หน้ีสินต้นทุนทางการเกษตร ค่าการซ่อมบ้านเรือน รอยต่อฤดูทํานาที่ไม่ตรงตามฤดูกาล คลองส่งนํ้าที่
เป็นสายเลือดหลักของคนทํานาเสียหายยับเยิน ไม่สามารถทํานาในฤดูต่อไป พร้อมกับคําถาม “ปีหน้า

น้ําจะท่วมอีกม้ัย” น่ีคือสิ่งที่หมุนวนอยู่ในหัวของคนจอมทอง บนความสิ้นหวัง ไร้คําตอบกับการ

ตัดสินใจอนาคตตนเอง 
กําลังใจจากคนภายนอกช่วงทุกข์ยากลําบาก คือความคาดหวังของผู้ประสบภัย แล้วเราจะ

บริหารความหวัง ให้สอดคล้องกับความจริงอย่างไร คนนอกควรระวัง น่ีคือบทเรียนของผู้หวังดีควร

เข้าใจเบ้ืองต้น 



 

๑๒๓ 

การเริ่มต้นของคนกลุ่มเล็ก “กลุ่มครอบครัวพอเพียง ครอบครัวสร้างโลกเย็น” ในหมู่ ๗ และ
หมู่ ๙ ตําบลจอมทอง การพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านแผนท่ีที่สร้างขึ้นเอง นํ้าเข้าทุ่งตรงไหน บ้าน สวน 
หนองนํ้า  แหล่งที่สูง เส้นทางการขนของหนีนํ้า การลุกข้ึนมาเร่ิมต้นการทําข้อมูลอย่างง่าย โยงสู่
คําถามเราจะอยู่อย่างไร คันก้ันนํ้า ข้าว นํ้า ถุงยังชีพ ปัญหาน้ําเน่า สุขภาพ ระบบเกษตรที่พอจะเลี้ยง
ชีพ เร่ิมอย่างไร หลังนํ้าลดจะอยู่จะกินอย่างไร น่ีคือการพูดคุยของคนในชุมชนจอมทอง 
 

 
การสร้างและพัฒนากลไกการประสานภายในภายนอก จัดระบบตัวเองในพ้ืนที่จาก

ผู้ประสบภัยเช่ือมกับเครือข่ายกลุ่มพ่ีน้องที่รู้จัก หน่วยงานท่ีคุ้นเคย การระดมความช่วยเหลือที่เป็น
ระบบ การแจกจ่ายของจําเป็นที่เท่าเทียม การสร้างความโปร่งใสทั้งผู้ให้และผู้รับ น่ีคือกําลังใจเร่ิมต้น
จากภายนอกที่จะให้ผู้ประสบภัยก้าวต่อ ข้าว มาม่า ปลากระป๋อง นํ้ามันพืช สารส้ม นํ้าด่ืม คือความ
จําเป็นพ้ืนฐาน ประคองตัวเอง ครอบครัวให้อยู่รอด พูดคุยแบ่งปันกัน ทุกข์ สุข ในช่วงนํ้าท่วม 
 

 “ชาวบ้านช่วยชาวบ้าน” คือการสร้างความหวังและบริหารความหวัง หากิจกรรมคลายเครียด 

งาน อาชีพอย่าคาดหวังรายได้ แบ่งข้าวปลาอาหารกินร่วมกัน คิดแผนระยะยาวหลังนํ้าลด คิดแผนสั้น
และลงมือทําให้เกิดรูปธรรมสร้างความเช่ือมั่นให้คนรอบข้าง 

 
ลงมือทําวันนี้ (วันที่น้ําท่วม) ของคนจอมทอง 

การเริ่มต้นพูดคุย ประสานภาคีภายนอก นักวิชาการ NGOS นักเคลื่อนไหวทางสังคม การพูดคุย
ที่ให้กําลังใจกันกับคนภายนอก เร่ิมลงมือทํา 

• การสํารวจพืชทนนํ้าท่วม ชนิด วิธีการปลูก พันธ์ุ พืชทนนํ้าในท้องถิ่น  ๑๓ ชนิด ทีเ่หลืออยู่ 
ได้แก่ มะม่วงแก้วก่ิงตอนอายุ ๕ ปีขึ้นไป มะกรูดเพาะเมล็ด  มะยม ฝร่ังก่ิงตอนทุกสายพันธ์ุ 
มะพร้าวขนุนสํามะลอเพาะเมล็ดที่นํ้าท่วมไมม่ิดยอด ส้มโอขาวทองดี อายุ ๑๐ ปีขึ้นไป 
มะปรางหวานพันธ์ุพ้ืนบ้านเพาะเมล็ดอายุ ๑๐ ปีขึ้นไป มะปรางลํายง  กระท้อน  มะดัน ไผ่
สีสุก และไผ่กมิจู น่ีคือพืชบางส่วนที่รอดจากนํ้าท่วม 



 

๑๒๔ 

• เมื่อประเมินว่านํ้าท่วมขังนานแน่ 
หลังจากน้ันจะมีอะไรกิน พันธ์ุ
จะเอามาจากไหน สิ่งแรกทีแ่กน
นําสตรีได้เร่ิมคิด และทํา โดยยัง
ไม่คิดถึงระยะไกลในเรื่องรายได้ 
โดยเริ่มจากการขุดย้ายหน่อ
กล้วย พันธ์ุไม ้ ไว้ที่สูงในขณะนํ้า
ท่วม ผักทุกชนิด ชะอม ข่า 
ตะไคร้ มะรุม แค ไม้ผล เพกา 
หลังนํ้าท่วมขังตายหมด น่ีคือสิ่ง
ที่เร่ิมปลูกเร่งด่วน เป็นสิ่งจําเป็น
ในการดํารงชีวิต  

 
• การปรับตัวอยู่กับนํ้า หาประโยชน์จากปลา ปักเบ็ด ลงข่าย โพงพาง พัฒนาการแปรรูปปลา 

 
• การเพาะผักระยะสั้นในแปลงรวมเพ่ือแบ่งปันให้ทันฤดูหนาว รวมท้ังการะดมทุนระดมแรงทั้ง

ภายนอกภายใน ลงมือทาํแผนระยะยาวให้เป็นกิจกรรมของคนในชุมชนและกลุ่มเยาวชน 
เพาะพันธ์ุผักในระยะแรก ๑๓ ชนิด ควบคู่กับการปลูกผกัพ้ืนบ้านคือ มะละกอ มะเขือยาว 
มะเขือจานม่วง มะเขือเจ้าพระยา พริกแจว พริกหยวก กะหล่ําปล ี กะหล่ําดอก แตงกวา 
แตงร้าน ผักกาดคอกควาย ฟักทอง บรอคโคลี่ และผักกาดขาว โดยใช้แกลบดํา ดิน ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ และปุ๋ยคอก เพาะในถุงดําและถาดเพาะเพ่ือการแจกจ่าย ทีส่ะดวกนําไปเป็นอาหาร
ในระยะสั้น และที่สําคญั “คํานงึถึงพนัธุท์ี่จะทนกับภาวะน้ําท่วม” ที่จะขยายพันธ์ุในระยะ

ต่อไป หลังการสํารวจจะมีการขยายพันธ์ุผักทนนํ้าท่วม เช่น จิก ผกักุ่ม มะกอกนํ้า ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๕ 

• การระดมรวมกลุ่มล้างบ้าน แลกเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ล้างบ้าน ลงแรงช่วยเหลือกัน การ
ฟ้ืนระบบเกษตรของตัวเองที่จะเป็นฐานระยะยาว การจัดการกับสวนที่ตายหลังนํ้าท่วมขังคือ
ภาระหลักของครอบครัว 

• การรวมกลุ่มจดัการรื้อต้นไม้ที่เสียหายจากนํ้าท่วมภายในสวนนํามาทําปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้
บํารุงต้นไม้รายสวน ผลัดเปลีย่นหมุนเวียนช่วยเหลือกันทุกสวน สับใหล้ะเอียดหมักเป็นปุ๋ย 

• การระดมทุนทัง้จากภายนอก และภายในเป็น “กองทุนในการจัดการภัยพิบัติ” 
• การติดตามการช่วยเหลือจากรัฐ ค่าชดเชย ค่าทดแทน ติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระยะและ

ต่อเน่ือง  
• บางส่วนของผู้เคยประสบภัยนํ้าท่วมจอมทองยังมาช่วยบรรจุของที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก 
 
นี่คือรปูธรรมของคนท่ีประสบภัยน้าํท่วม และอยู่ในวิกฤตประเทศท่ีลกุขึ้นการช่วยตนเอง 

และช่วยคนอืน่ 

 

 
 

ชาวบ้านช่วยชาวบ้านบนฐานการจัดการตนเองของครอบครัวชุมชนจอมทอง อาจจะไม่ใช่

ทางออกในการแก้ปัญหาทั้งหมด น่ีคือความหวังของคนในชุมชนที่บอบชํ้าจากนํ้าท่วมภัยพิบัติ การ
ปรับตัวชุมชนท่ามกลางการเปล่ียนแปลง ต้องได้รับการปฏิบัติทั้งรูปธรรมและความรู้  เพ่ือจะนําสู่การ
อยู่ร่วมกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติผสมกับสิ่งที่มนุษย์ทําให้เกิดข้ึน ความรุนแรงจึงมหาศาล แต่ชุมชนก็
มิได้ท้อ หมดหวัง และได้ลุกข้ึนสู้ มิได้ร้องขอจากใคร เรื่องราวเหล่าน้ีก็คือ ครอบครัวชุมชนจัดการ
ตนเอง บนฐานการพ่ึงพากันภายในชุมชนของคนจอมทองท่ีจะก้าวผ่านวิกฤติในระยะสั้นๆ เพ่ือที่จะ
เร่ิมต้นแก้ปัญหาตนเองในระยะยาว. 



 

๑๒๖ 

ศูนย์ผู้ประสบภัย กองทุนฟื้นฟูและแผนที่ทํามือ 

การจัดการภัยพิบัติของตําบลแม่สามแลบ อาํเภอสบเมย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

กิจติชัย ไชยวุฒิ 

 

สถานการณ ์  

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ “พายุนกเตน” 
และได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเกิดความสูญเสียทางด้านระบบเศรษฐกิจ เส้นทางการ
คมนาคมสายเอเชียที่ถือเป็นเส้นทางหลักของประเทศถูกตัดขาด กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศต้อง
จมอยู่ใต้นํ้านานเป็นแรมเดือน จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้สะท้อนถึงการเอาคืนจากธรรมชาติ ผลแห่ง
มนุษย์ผู้ซึ่งถือตนเป็นเจ้าของทรัพยากรและได้กระทําการทุกสิ่งต่อธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ส่วนตน คร้ังน้ีถือได้ว่าเป็นบทเรียนอันย่ิงใหญ่ที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนจะต้องหันมาให้ความสําคัญ ใส่ใจต่อ
เหตุการณ์พร้อมทั้งเตรียมรับมือและแก้ไขฟ้ืนฟูต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่หน่ึงที่ได้รับผลกระทบจากพายุนกเตนทั่วทั้งจังหวัด เน่ืองจากมีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง จากรายงานความเสียหายคร้ังน้ีพบว่าได้รับความเสียหายถึง ๗ อําเภอ ๔๔ ตําบล 
๔๑๒ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๗๙,๓๕๓ คน ๓๓,๘๔๖ ครัวเรือน ในพ้ืนที่อําเภอสบเมย และ
แม่สะเรียงได้รับความเสียหายมากที่สุด ส่วนพ้ืนที่อําเภออ่ืนๆ เสียหายบางส่วน 

ภัยพิบัติที่หนักสุดจากพายุนกเตน คือ บ้านปู่ทา หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่สามแลบ อําเภอสบเมย ถูกดินโคลน
ถล่มทับบ้านเรือน ประชากรเสียชีวิต ๗ ราย สูญหาย ๑ ราย และบาดเจ็บ ๑๑ ราย และบ้านห้วยโผ ตําบล
แม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง ก็เกิดปัญหาพบรอยแยกของภูเขาที่อยู่ด้านหลังหมู่บ้านห้วยโผ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบกับผู้คนในชุมชนได้แต่ในเบ้ืองต้นทางกลุ่มผู้ประสบภัยได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของชุมชนกับ
ท้องถิ่น ท้องที่ในการจัดการภัยพิบัติ การฟื้นฟูดูพ้ืนที่มีความเสี่ยงการจัดลําดับถึงความสําคัญของการจัดการ
ชุมชนโดยเน้นที่ชุมชนพ่ึงพาองค์กรภายนอกให้น้อยที่สุดปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานให้มีความเข้มแข็ง
ตลอดจนดูแลกันเองภายในพ้ืนที่ในเบ้ืองต้น 
 

กระบวนการจัดการและแก้ไขปัญหาภัยพบิัติที่แม่สามแลบ 

ชุมชนบ้านแม่สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนเกิดภัยพิบัติชุมชนเองก็ไม่ได้มีการ
เตรียมตัวต้ังรับกับเหตุการณ์น้ีมาก่อน พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นต่างคนก็ต่างตกใจ มุ่งเอาแต่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ตนเองรอด แต่ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งชุมชนเริ่มมีการรวมตัวกันได้ด้วยคิดกันว่า“อยู่อย่างมีสติ” จึงได้เริ่มพูดคุย
ถึงเรื่องราวและปัญหาที่เกิดข้ึน รวมท้ังร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลือพ่ีน้องในชุมชน จนกลายเป็น
รูปของคณะกรรมการการจัดการภัยพิบัติขึ้น และได้มีการระดมแนวทางการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ 
ดังน้ี 



 

๑๒๗ 

1) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติต้องอาศัยชุมชนเป็นฐานดําเนินการทั้งรับและกระจายการให้
ความช่วยเหลือ 

2) ชุมชนเป็นศูนย์กลางและเป็นกลไกสําคัญในการลดหรือควบคุมผลกระทบจากความเสี่ยงอันเกิด
จากภัยพิบัติ 

3) ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนต้ังแต่การวางแผนการปฏิบัติการติดตามและประเมินผล มุ่งเน้นกล
ยุทธ์ในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถแก่ชุมชน 

4) ชุมชนเป็นผู้ร่วมกันคิดและดําเนินกิจกรรมต่างๆท่ีจะเอ้ือประโยชน์แก่ชุมชน 
5) ขั้นตอนและกระบวนการมีความหลากหลายโดยเป็นรูปแบบการประสานความร่วมมือจาก

หน่วยงานทุกระดับต้ังแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ 
6) รัฐและองค์กรภายนอกเป็นเพียงผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในสิ่งที่เกินความสามารถของ

ชุมชน 
7) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ระหว่างชุมชนต่างๆ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือและขยายฐาน

การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนหรือหมู่บ้าน 
8) จัดลําดับความสําคัญโดยคํานึงถึงผู้ที่อยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยมากที่สุด 
9) ชุมชนเป็นผู้ประเมินและกําหนดมาตรการในการลดความเสี่ยง 

 
พลังชุมชน การจัดการในระหว่างประสบภัย 

การช่วยเหลือกันในเบ้ืองต้นของคนในชุมชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลือพ่ีน้องใน
ชุมชนจนกลายมาเป็นคณะกรรมการการจัดการภัยพิบัติขึ้น ระดมแรงงานขนข้าวของจากบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงให้ได้มากที่สุด จัดชุดเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่รองรับที่เหมาะสมรวมทั้งทีมผู้นําใน
ชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทําหน้าที่คอยประสานงานการขอความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน เช่ือมประสานกลุ่มแม่บ้านจัดทําอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน โดยการใช้ศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ต้ังขึ้นเฉพาะกิจเป็นฐาน และช่วยกระจายสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆท่ีเข้ามาให้ความช่วย 
เหลือ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องของถุงยังชีพและของบริจาคต่างๆโดยแบ่งการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบดังน้ี 

- ผู้ประสบภัยร่วมกับผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้าน อบต. รวมตัวกันปรึกษาหารือ 
- ประชุมต้ังคณะกรรมการในการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- จัดต้ังศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- สํารวจความเสียงหายแต่ละบ้าน/ครัวเรือน 
- จัดประชุมผู้ประสบภัยเพ่ือเก็บข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองต้น 
- จัดหาผ้าเต็นท์และข้าวของที่จําเป็นให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย(บ้านพังทลายทั้งหลัง) 
- จัดประชุมชาวบ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือสรุปปัญหา 
- จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแต่ละฝ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ฝ่ายนํ้าประปาหมู่บ้านฝ่ายจัดหาที่อยู่อาศัยฝ่ายบัญชี/ข้อมูลฝ่ายบริหารจัดการสิ่งของบริจาค
ให้ผู้ประสบภัยฝ่ายติดต่อประสานงาน 

-  จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เชิญนายอําเภออุทยานป่าไม้ทหาร และ อบต. 



 

๑๒๘ 

-  ระดมทุนในชุมชน และได้รับเงินบริจาคจัดซื้อประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาระบบนํ้าใช้
อุปโภคบริโภคในชุมชน 

 

พลังชุมชน การฟื้นฟูเยียวยาหลังประสบภัย 

ในการเยียวยาแก้ไขปัญหาชุมชนต้องใส่ใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา จัดการกับทรัพยากรท่ีเหลืออยู่
อย่างเป็นระบบให้เกิดความเท่าเทียม ดังน้ันการวางกรอบหรือกฎระเบียบร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญย่ิง 
และเป็นสิ่งที่สามารถลดความขัดแย้งในอนาคตได้ ชุมชนบ้านแม่สามแลบได้เล็งเห็นและจัดระเบียบชุมชน โดย
การร่วมกันกําหนดกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนดังน้ี 
 กฎระเบียบหมู่บ้านในการใช้ที่ดิน 

- ที่ดินแต่ละแปลง กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ต่อหลังคาเรือน 
- ห้ามซื้อ-ขายที่ดินที่จัดสรรใหแ้ต่สามารถสืบทอดให้ลูกหลานในครอบครัวได้ 
- ผู้ใดย้ายออกจากพ้ืนที่ดินที่จัดสรรให้ ที่แปลงดังกล่าวจะเป็นสมบัติร่วมของชุมชน โดยมี

คณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันบริหารจัดการ 
- ที่ดินแปลงใดสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่อยู่ คณะกรรมการร่วมกับชุมชนจะพิจารณายึดคืนทันท ี
- ผู้ใดสร้างบ้านแล้วทํางานที่อ่ืน จะต้องจ่ายค่าบํารุงในการพัฒนาหมู่บ้าน ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
- ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในหมูบ้่านชุมชน ยกเว้น ไก่ แมว และหมา เท่าน้ันสัตว์อ่ืนๆ สามารถ

เลี้ยงนอกชุมชนได้ 
- ห้ามตัดไม้ทุกชนิดในเขตป่าอนุรักษ์ของชุมชน การใช้ไม้จะต้องมีการได้รับอนุญาตจาก

กรรมการหมู่บ้านก่อนทุกครั้ง 
- ห้ามซื้อ-ขาย สรุาในชุมชน และบริเวณชุมชน โดยเด็ดขาด  
- ห้ามเสพ-ซื้อ-ขายยาเสพติดในชุมชนิดโดยเด็ดขาด 
- ผู้ใดกระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามกฎหมายทันที โดยไม่ต้องร้องขอ 

(หมายเหตุ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบหมู่บ้านดังกล่าวคณะกรรมการร่วมกับชุมชนจะพิจารณานิรเทศออก

จากหมู่บ้านทันที) 
 

ชุมชนเสนอแผนป้องกันภัยพิบัติ  

- จัดต้ังคณะกรรมการผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือกัน 
- สํารวจข้อมูลความชัดเจน 
- จัดหาสถานที่สาํหรับสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ประสบภัยบ้านเสียหาย 
- ประชุมหารือลงมติพ้ืนที่สร้างบ้านที่เลือกไว้ 
- วางผังชุมชน รางวัดแปลงให้ผู้ได้รับความเสียหายจับฉลากตามรายแปลงที่วางไว้ 
- พัฒนาจัดเตรียมพ้ืนที่ สร้างทีอ่ยู่อาศัยร่วมกัน 
- สร้างบ้านช่ัวคราว สําหรับผูป้ระสบภัยบ้านเสียหาย(ช่วยกันสร้าง)  



 

๑๒๙ 

- ประสานหน่วยงาน/องค์กร เร่ืองขอความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างที่อยู่อาศัย 
สาธารณูปโภค 

- ร่วมติดตามความช่วยเหลือค่าชดเชยจากหน่วยงานของรัฐร่วมกับผูใ้หญบ้่าน/อบต. 
- จัดต้ังกฎระเบียบในการใช้พ้ืนที่ที่ดินของหมู่บ้านใหม ่
- มีการจัดต้ังกองทุนของกลุ่มผูป้ระสบภัยบ้านแม่สามแลบ (หลังละ ๕๐๐ บาท ) 
- จัดเวทีประชุมเช่ือมเครือข่ายผู้ประสบภัยกับหมู่บ้านอ่ืน (๖ หมู่บ้าน) 
- ติดตามประสานงาน วางแผนการฟ้ืนฟูภัยพิบัติระยะยาว 

 

การจัดการศนูย์พักพิง/ศูนยป์ระสบภัย 

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ผู้ประสบภัยได้เริ่มจัดการตนเองโดยมีการรวมกลุ่มและจัดต้ังศูนย์
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ดําเนินงานหรือประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การจัดต้ังศูนย์เพ่ือจัดทําอาหาร ส่งให้ผู้ประสบภัย การรับบริจาคสิ่งของ การจัดต้ังกองทุนข้าว เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือเฉพาะหน้าการจัดต้ังกองทุนฉุกเฉิน การจัดเวทีสรุปการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ร่วมวางแนว
ทางการจัดการปัญหาภัยพิบัติและการจัดการนํ้าระดับพ้ืนที่ การสื่อสารการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
ฯลฯ  กระบวนการเหล่านน้ีเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบและเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีหลักคิดการจัดต้ัง
ศูนย์การให้ความช่วยเหลือ คือ 

- เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือชั่วคราว ซึ่งใช้เป็นทั้งที่พักและประกอบอาหารสําหรับผู้พักใน

ศูนย์และผู้ที่ยังอาศัยอยู่ที่บ้านแต่ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้  และกระจายสิ่งของที่ได้รับจาก
การบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัย นอกจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้วยังได้มีการจัดระบบงานภายใน
ศูนย์  การให้ผู้เข้าพักอาศัยรับผิดชอบดูแลตนเองและช่วยงานในศูนย์ ทําอาหาร เวรยามเฝ้าระวัง
สถานการณ์รักษาความปลอดภัยคอยเดินดูบ้านเรือนและทรัพย์สินของพ่ีน้องในชุมชน   

- เป็นศูนย์จัดทําอาหาร มีการจัดทําอาหารสําหรับผู้ประสบภัยในชุมชนที่ไม่สามารถจัด

ทําอาหารเองได้  นอกจากทําอาหารแล้วยังเป็นศูนย์ประสานงานประสานความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ  เตรียมสํารวจข้อมูลและเตรียมแผนฟ้ืนฟู เครือข่ายชุมชนที่มีบทบาท ได้แก่ เครือข่าย
คณะทํางานขับเคลื่อนงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คสข.) หน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่เครือข่าย อสม. ใน
พ้ืนที่ ฯลฯ เพ่ือดูแลผู้เดือดร้อนในหมู่บ้าน 

  - เป็นศูนย์ประสานงาน/ประสานความช่วยเหลือ เป็นศูนย์ประสานการช่วยเหลือและ

เตรียมแผนฟ้ืนฟูส่วนใหญ่มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลชุมชนที่เดือดร้อน ประสานและส่งต่อข้อมูล
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/หน่วยงานรัฐ  สํารวจข้อมูลครัวเรือนเดือดร้อนและวางแผนการ
ฟ้ืนฟู   

 

กองทุนฟืน้ฟเูพื่อผู้ประสบภัย 

1. การสํารวจข้อมูลครัวเรือนผู้เดือดร้อนและชุมชน ได้แก่ ความเสียหายของบ้านที่อยู่อาศัยเพ่ือวางแผน
ซ่อมแซมโดยช่างชุมชนและประสานจากแหล่งอ่ืน พ้ืนที่เกษตร ไร่ นา สวนบ่อเลี้ยงปลา ความต้องการ
เมล็ดพันธ์ เคร่ืองมือทํากิน ฯลฯรวมทั้งการประสานการสํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วน



 

๑๓๐ 

ท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ให้ผู้เดือดร้อนเป็นหลักในการจัดทําข้อมูลและชุมชนร่วมรับรอง
ข้อมูล 

2. การวางแผนฟื้นฟู ได้แก่ การจัดระบบกลไกร่วมในการฟ้ืนฟูระดับตําบล/จังหวัด การซ่อมแซม/
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย การจัดให้มีกองทุนหมุนเวียน การฟ้ืนฟูการเกษตร การจัดการนํ้า การจัดพ้ืนที่
รองรับกรณีที่ต้องอพยพ การวางผังตําบล การวางแผนป้องกันภัยพิบัติ การประสานหน่วยงาน
ภายนอกมาร่วมสนับสนุนฯลฯ 

 

แผนท่ีชุมชน/แผนท่ีทาํมือ 

การจัดทําแผนที่ทํามือเป็นเคร่ืองมือที่ทําให้ชุมชนได้รู้จักตนเอง รู้ปัญหารู้ศักยภาพ และวางแผนได้
เช่นเดียวกับการทําแผนชุมชน แต่ข้อมูลที่ใช้อย่างเช่น ข้อมูลกายภาพ แผนที่ทํามือ แผนที่ในระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) ภาพถ่าย ฯลฯจะเป็นข้อมูลที่ชาวบ้านทั่วไปในชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถสัมผัสได้ง่าย
กว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลข รวมทั้งจะเสนอแผนที่ต่อผู้ที่เก่ียวข้องก็สามารถแสดงด้วยผังภาพที่สามารถ
สื่อสารได้ง่าย ชัดเจน รวมทั้งสามารถเปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้กว้างขวาง
ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน ฯลฯ 

 

 
 

ข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการภัยพิบัติด้วยการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 

ชุมชนได้ระดมความคิดเพ่ือกําหนดจังหวะก้าวของชุมชนเสนอต่อหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการ
แก้ไขว่าต้องมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างไร และผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
อย่างไร โดยจัดให้มีการร่วมวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความย่ังยืน เพ่ือเตรียมแผนรับมือ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังน้ี 

- ต้องมีนโยบายการแก้ไขปัญหาป้องกันและเยียวยาที่เป็นรูปธรรมได้แก่ ดูแลบริหารจัดการทั้ง
ลุ่มนํ้าดูแลเป็นองค์รวมต้ังกองทุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน 

- จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน/ทําแผนการจัดการนํ้าและการต้ังกลุ่มช่วยเหลือกันในชุมชน 
- เตรียมชุดเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่รองรับที่เหมาะสม 
- อบรมความรู้เรื่องภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยงให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ 
- มีสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัย 



 

- เช่ือม
- ให้มี
- เสวน

เก่ียว
- จัดทํ
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๑๓๑ 
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างชุมชนในกา
ต่อเน่ือง 
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นและระยะยาว

ะเสริมสร้างคว

ว. 

วามรู้ความเข้าาใจ



 

๑๓๒ 

รูปธรรมจัดการนํ้าเพื่อแก้ปัญหานํ้าแล้ง นํ้าท่วม  
ลุ่มนํ้า ชี มูล โดยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 

 
 

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าชีมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ทรัพยากรนํ้า
เป็นปัจจัยหลักที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อวิถีชีวิตการดํารงชีพของชาวบ้านโดยชาวบ้านได้อาศัยแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
ในการอุปโภคและใช้ในการประกอบอาชีพเกษตร 
 การนํานํ้าจากแหล่งนํ้าต่างๆ มาใช้ประโยชน์น้ันชาวบ้านเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ต้องดําเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติมาโดย ตลอดจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษเร่ือยมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน 
ชาวบ้านทราบดีว่าการจัดการทรัพยากรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ันมีวิธีการจัดการนํ้าอย่างไรบ้าง ซึ่งจากการลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลของทีมสํารวจข้อมูลเรื่องรูปธรรมในการจัดการนํ้าแบบพ้ืนบ้านหรือภูมิปัญญา ทาํให้ทราบถึงความ
แตกต่างของระบบนิเวศน์ และการจัดการนํ้าแต่ละพ้ืนที่ว่ามีลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ในแต่ละ
อย่างที่แตกต่างกันออกไปจึงได้แยกประเภทของแหล่งนํ้าตามลักษณะทางกายภาพ ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า  
เพ่ืออธิบายความแตกต่างของภูมิปัญญาพร้อมอธิบายการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่รูปธรรมในการจัดการนํ้า ดังต่อไปนี้ 
 

ฝายหินท้ิงน้ําชีตอนบน 
ความเป็นมา ประวัติ และการใช้ประโยชน์ 

การทําฝายหินทิ้งของอําเภอบ้านเขว้า คือ การนําหินที่เป็นก้อนขนาดเท่าศีรษะคนวางก้ันนํ้าโดยไม่ต้องโบก
ปูนซีเมนต์เพ่ือชะลอการไหลของนํ้าให้ช้าลงซึ่งจะทําให้นํ้าเอ่อขึ้นสูงและสามารถไหลลอดผ่านช่องหินไปได้ หากนํ้า
มากข้ึนก็ไหลลน้หลังฝายที่สูงประมาณ ๑ เมตร ซึ่งไม่ทําให้ผู้ใช้นํ้าด้านล่างเกิดผลกระทบต่อการใช้นํ้า ซึ่งการทํางาน
ของฝายไม่ใช่การกักนํ้า นํ้าสามารถไหลผ่านหินได้ ปลาเข้าวางไข่ในซอกหินได้ เมื่อนํ้าหลากนํ้าก็สามารถไหลท่วมไป
ได้ไม่กีดขวางทางนํ้า 
 
ลักษณะกระบวนการทํางานและโครงสร้างฝายหินทิ้ง 

ฝายหินทิ้งเป็นการนําหินไปวางกั้นลํานํ้า เป้าหมายเพ่ือก้ันลํานํ้าและชะลอกระแสนํ้าให้ช้าลง ทั้งยังช่วยดัน
นํ้าให้สูงขึ้นอีกด้วย ไม่ปิดเส้นทางนํ้าเหมือนกับฝายนํ้าล้นแต่ฝายหินทิ้งนํ้าจะไหลผ่านซอกหินได้ ทกุความลึกจุดที่
สร้างต้องมีเสาตอม่อประมาณ ๓๐ ต้น เรียงเป็นแถวๆ และสลับฟันปลา ช่วยเสริมแรงดันนํ้าเหมือนเสาแรง ไม่ให้หิน
เคลื่อนออกไป ความยาวของฝายประมาณ ๑๐-๒๐ เมตร ความกว้างตามลาํนํ้า 
 
องค์ประกอบของฝายหินทิ้ง 

1. วางหินเรียงไว้ตามแนวเสาปูน นํ้าจะได้เซาะได้ทุกรูปแบบ ปลาเล็กปลาน้อยจะได้ชอนไชขึ้นไป
วางไข่  

2. เสาปูนเพ่ือป้องกันไม่ให้หินไหลไปตามนํ้า เพราะเวลาน้ํามาแรง ๆ หินจะพังไปกับนํ้าได้  
3. หน้าฝายไม่สูงมากเผื่อนํ้าใหค้นข้างหลังบ้าง อย่าก้ันนํ้าไว้ใช้แค่ชุมชนเดียว 

 
 
 



 

๑๓๓ 

ผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน 
วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนแห่งน้ีเป็นการทํานาปรังแต่ก็ประสบปัญหาน้ําขาดแคลนอยู่ ส่วนนาปี ประสบ

ปัญหาน้ําท่วมเสียหายมาโดยตลอดแต่หลังจากการมีการสร้างฝายหินทิ้งวิถีการผลิตของเกษตรกรเปลี่ยนจากการทํา
นาปรังมาเป็นการเกษตรอายุสั้นที่ใช้นํ้าน้อยและรายได้ก็นําไปใช้จ่ายซื้อข้าวสารแทนการทํานาและมีรายได้ที่คุ้มกว่า
การทํานาปรังมาก (ทํานาปรังใช้นํ้าปริมาณมากและลงทุนมากกว่าเกษตรอายุสั้น) การทําเกษตรพืชอายุสั้นทําให้
ชุมชนแถบน้ีลมืตาอ้าปากได้จากที่ประสบปัญหาการทํานามาตลอด 
 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวชุมชน 

จากการศึกษาเก็บข้อมูลพบว่า ชุมชนลุ่มนํ้าชีตอนบนมีรายได้จากการปลูกพืชอายุสั้นในฤดูแล้งหลงันํ้าลด
และใช้นํ้าในลํานํ้าชีที่มีการสร้างฝายหินทิ้ง เน่ืองจากชุมชนแถบน้ีไม่สามารถทํานาปีได้เพราะนํ้าท่วมเกือบทุกปีแต่
บางครอบครัวก็ยังเสี่ยงทําอยู่เผื่อว่านํ้าอาจไม่ท่วมก็ได้ข้าวพอกิน แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผล ดังน้ันจะขอยกตัวอย่าง
พ้ืนที่บ้านท่าแก ตําบลลุ่มลาํชี อ.บ้าเขว้า จ.ชัยภูมิ ทีม่ีการใช้นํ้าจากฝายหินทิ้งทําการเกษตรอายุสั้นในหน้าแลง้ 
โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ ดังน้ี 
 
ตารางแสดงรายได้จากการทําเกษตรอายุสั้นบ้านท่าแก ต.ลุ่มลําชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิปี ๒๕๕๐ 

ชนิดพืช 

รายได้ผลตอบแทน 
จํานวน
พ้ืนที่    
(ไร่) 

ปริมาณ     
ตัน/ไร่ 

ราคาเฉลี่ย  
บาท/ตัน 

การผลิตซ้ํา
ในรอบ ๑ ปี 

รายได้/ครั้งที่
ผลิต 

รายได้/ปี 

ข้าวโพด ๑,๓๔๔ ๒ ๖,๐๐๐ ๓ ๑๖,๑๒๘,๐๐๐ ๔๘,๓๘๔,๐๐๐ 
หอม ๙๐ ๒ ๗,๐๐๐ ๑ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ 
กระเทียม ๑๑๕ ๑.๕ ๑๕,๐๐๐ ๑ ๒,๕๘๗,๕๐๐ ๒,๕๘๗,๕๐๐ 
ฟักทอง ๑ ๔ ๗,๐๐๐ ๑ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 
พริกเขียว ๗๐ ๒.๕ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ 

รวมรายได้ ๕๔,๐๐๙,๕๐๐ 
 
 จากตารางแสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านท่าแก ต.ลุ่มลําชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีจํานวน ๒๔๓ 
ครัวเรือน จํานวนครัวเรือนที่ผลิตพืชอายุสั้นมีทั้งหมด ๑๙๒ เรือน ซึ่งโดยเฉลี่ยรายได้ต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 
๒๘๑,๒๙๙ บาท/ครอบครัว แต่จะเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย 
 
ผลกระทบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การสร้างฝายหินทิ้งเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศทางนํ้า คือฤดูแล้งนํ้าจะไม่แห้งทําให้ปลามีที่อยู่อาศัยและ
ขยายพันธ์ุป่าริมฝั่งมีความสมบูรณ์เน่ืองจากมีนํ้าหล่อเลี้ยงตลอดปี 
 
การจัดการน้าํน้อยบนพื้นท่ีโคก (สระสี่เหลี่ยม) 
ความเป็นมา ประวัติ ประสบการณ์ 

นายสมาน ปิยะวงศ์ อายุ ๕๒ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๕๐/๑ หมู่ ๑๕ บ้านกระทุ่มเหนือ ตําบลร่อนทอง อ.สตึก  
จ.บุรีรัมย์ โทร. ๐๘๔-๗๕๕๐๖๙๒ 



 

๑๓๔ 

โดยกําเนิดเป็นลูกชาวนา เป็นบุคคลหน่ึงซึ่งใช้การจัดการนํ้าแบบสระสี่เหลี่ยมในพ้ืนทีน่าโคก (นาบนพ้ืนที่
สูง) ทําเกษตรทั่วไปและเคยประกอบอาชีพรับจ้างเป็นช่างก่อสร้างอยู่ต่างจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดปัญหาทางด้าน
สุขภาพเลยต้องเดินทางกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิด ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
จากปราชญ์ชาวบ้านของภาคอีสานหลายคน ได้นําความรู้ที่ได้มาแล้วก็ทดลอง แรกๆเป็นการลองผิดลองถูกในพ้ืนที่
ตัวเอง 
 
บริบทพ้ืนที ่

มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้า สภาพพ้ืนที่ลาดเอียง (ฮ่อม) พ้ืนที่โคกดอนมีความแห้งแลง้สูง สภาพดินเป็นดิน
ทรายพ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ประเภทเชิงเด่ียว เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ยางพารา ยูคา เป็นต้น 
ขาดแหล่งนํ้าหรือลําห้วย ปริมาณนํ้าฝนมีน้อย เวลานํ้าหลากหรือหน้าฝนนํ้าจะซึมลงดินอย่างรวดเร็ว พ้ืนที่จึงขาดนํ้า 
 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือแก้ปัญหาน้ําแล้ง ขาดน้ํา ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์หัวไร่ปลายนา เพาะพันธ์ุไม้ป่าประจําศูนย์ 
 
รูปแบบการจัดการ กระบวนการ การก่อเกิด งบประมาณ 

เร่ิมต้นจากการขุดสระใช้แรงงานตัวเอง ขนาดยาว ๑๕ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๒ เมตร นําดินขึ้นมาถม
พ้ืนที่บริเวณหัวไร่ ประมาณ ๑ ไร่ เพ่ือทําเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่าง เช่น กล้วย ตะไคร้ มะละกอ และไม้ยืนต้น 
เช่น สักทอง ยางนา สะเดา ตะเคียนทอง ประดู่ ไม้ไผ่ เป็นต้น แต่นํ้าไม่เพียงพอจึงได้ขุดสระเพิ่มโดยใช้รถแมกโค
รขุดลกึ ๕ เมตร ใช้เงิน ๖,๕๐๐ บาท นํ้าจึงตลอดปี ต่อมาเร่ิมเพาะพันธ์ุไม้ป่าทุกชนิดเพ่ือจําหน่ายและจ่ายแจก
เพ่ือนบ้าน ช่วงแรกๆมีการใช้ระบบนํ้าซึมโดยการนําเอาขวดนํ้า ป้ันดินเหนียวปิดปากขวดแล้วเสียบตามต้นไม้ที่จะ
ปลูกจะเป็นการประหยัดนํ้าอีกทาง 

พ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่ โดยการแบ่งการใช้ประโยชน์ดังนี้ 
มีการทําเกษตรประณีต ๑ ไร่ โดยใช้แรงงานตัวเอง โดยการนําเกษตรผสมผสานคือปลูกทุกอย่างโดยการใช้

ระบบนํ้าน้อย ซึ่งนํ้าใช้อุปโภคต้องใช้จักรยานป่ันนํ้า รูปแบบเกษตรประณีตมีที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์แบบขังคอก เช่น 
วัว ควาย เป็ด ไก่ เลี้ยงปลาดุก กบ ในบ่อพลาสติก 

พ้ืนที่ ๕ ไร่ ทําคันคูรอบนาแบ่งเป็นแปลงปลูกต้นไม้ตามคันคูรอบพ้ืนที่ ขุดสระขนาดกว้าง ๑๕ เมตร  
ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ใช้งบ ๓๐,๐๐๐ บาท รอบสระปลูกพืชกินได้ส่วนที่เหลือใช้ในการทํานา เวลาฝนทิ้งช่วง
ใช้นํ้าจากสระขึ้นมาทํานาได้ ไม่ต้องรอน้ําฝน พ้ืนที่ ๔ ไร่ทําเป็นป่าธรรมชาติและปลกูไม้ใช้สอย เมือ่ป่าสมบูรณ์เห็ด 
ก็เกิดเป็นอาหารอีกทาง 
 
ผลที่ได้รับ/ผลที่เกิดขึ้น 

เชิงเศรษฐกิจ รายได้จากการจําหน่ายพันธ์ุไม้ป่าที่เพาะปีละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท รายได้จากสตัว์เลี้ยง 
เช่น กบ ไข่เป็ด ปลา อย่างตํ่าปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท รายได้จากพืชผักอ่ืนๆ ข้าว อย่างตํ่าปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท รายได้
จากค่าสถานทีป่ระชุม วิทยากร จัดอบรม ปีละ ๓๕,๐๐๐ บาท 

ระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม มีนํ้าใช้ในพ้ืนที่ตลอดปี เพียงพอสําหรับทําการเกษตรอย่างพอเพียง 
ดินดีขึ้นจากการใช้ปุ๋ยคอกและเศษใบไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในแปลงรวม 
ด้านสังคม วัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน เป็นที่ศึกษาดูงาน องค์กรหน่วยงานต่างๆ  

ให้การยอมรับ 
 



 

๑๓๕ 

ระหัดวิดน้าํ ต้นน้ําเซิน 
ความเป็นมา ประวัติ ประสบการณ์ 

พ้ืนที่รูปธรรมในการจัดการนํ้าของนายอาน ทองสน อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๗๕ หมู ่๑ บ้านโนนสะอาด
ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทร ๐๘๗ ๘๓๒๑๓๙๔ เป็นคนในพ้ืนที่ เป็นเกษตรต้นแบบ 
มีที่ทํากินเป็นของตัวเอง อาชีพหลักคือการทํานา มีภูมิปัญญาในการทําระหัดวิดนํ้า สามารถถ่ายทอดในการทําระหัด
วิดนํ้าได้ 

บริบทพ้ืนที่ ๓๐ ไร่ เป็นที่นา ราบ ทุ่งกว้างติดลํานํ้าเซิน ลักษณะดินดําร่วน ทํานาและปลูกพืชอายุสั้นใน 
ฤดูแล้ง 
 
ช่ือภูมิปัญญา ระหัดวิดนํ้าการจัดการนํ้าของชุมชน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายและทดแทนพลังงาน 
2. เพ่ือฟ้ืนฟูภูมิปัญญาในการจัดการนํ้า 
3. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการนํ้า 

 
รูปแบบการจัดการ/กระบวนการ/การก่อเกิด/งบประมาณ 

เน่ืองจากเกิดภาวะวิกฤตินํ้ามันแพง ในปี ๒๕๕๐ ชาวบ้านจึงร่วมกันร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาด้ังเดิมในการนํานํ้า
ขึ้นมาใช้ด้วยการทําระหัดวิดนํ้า โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนที่ 

ระหัดวิดนํ้าภูมิปัญญาการจัดการนํ้าของชุมชน 
สภาพภูมิศาสตร์ของลุ่มนํ้าเซินเป็นลํานํ้าทีม่ีลักษณะไม่กว้างนัก ส่งผลใหม้ีความเชี่ยวและแรงโดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูฝน ทําให้คนในชุมชนมีการคิดค้นเคร่ืองมือเพ่ือนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นอาชีพ
หลักที่ชาวบ้านสืบทอดต่อกันมานับต้ังแต่บรรพบุรุษ ตามลักษณะทั่วไปของสังคมเกษตรกรรม ระหดัวิดนํ้าจึงถือได้
ว่าเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ด้ังเดิมของชุมชนที่น่ี จากการศึกษาและสํารวจบริเวณลุ่มนํ้าเซิน พบว่าในอดีตชาวบ้านรอบ
บริเวณพ้ืนที่ลํานํ้าเซินจะนิยมใช้ระหัดวิดนํ้ากันทั่วไป โดยเฉพาะจะกระจุกตัวอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ไมม่ีความลาดเอียง
มากนัก ต้ังแต่เขตตําบลทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ลงมาถึงเขตตําบลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นเขต
ลุ่มนํ้าเซินตอนกลางปัจจุบันระหัดวิดนํ้าที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้และสมบูรณท์ี่สุด ๒ ตัว คือบ้านโนนหัน ต.โนนสะอาด 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งพ่อทองดี เหลาทอง อายุ ๖๐ ปี เป็นผู้ผลิตและดูแล ตัวที ่๒ คือ อยู่บ้านโนนสะอาด ต.โนน
สะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ มีพ่ออาน ทองสน อายุ ๗๒ ปี เป็นผูผ้ลิตและดูแล ทั้งน้ีเน่ืองจากพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์จากนํ้าได้รับความนิยมจากชาวบ้านมากข้ึน ซึ่งน่ันหมายถึงวิถีการผลิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปด้วยเช่นกัน 
 รูปแบบของการทําเกษตรของคนในลุ่มนํ้าเซิน หากกล่าวต้ังแต่ยุคที่ยังไม่มีการสร้างเข่ือนจุฬาภรณ์
เกษตรกรบริเวณน้ีจะมีอาชีพหลักคือการเพาะปลูกข้าว ปีละหน่ึงครั้งและเป็นการเพาะปลูกเพ่ือเลี้ยงชีพ เพราะ 
ฉะน้ันการทําเกษตรจึงไม่ต้องใช้พ้ืนที่มากเหมือนเด๋ียวน้ี การใช้นํ้าจึงเพียงเพ่ือความจําเป็นเท่าน้ัน ปัจจุบันระบบ
การเกษตรบริเวณลุ่มนํ้าเซินเปลี่ยนเป็นการทําเกษตรเชิงเด่ียวตามมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของรัฐ 

ระหัดวิดนํ้า ลมหายใจสุดท้ายของลุ่มนํ้าเซนิ 
พ่ออาน ทองสน อายุ ๗๒ ปี พ่อประสิทธ์ิ ตลับเงิน อายุ ๕๐ ปี พ่อสุทัศน์ รีเวียง อายุ ๗๓ ปี กลุ่มเกษตรกร

ที่ริเร่ิมรื้อฟ้ืนระหัดวิดนํ้าขึ้นมาใช้ใหม่ โดยอาศัยภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม เพราะสมัยก่อนการใช้ระหัด
วิดนํ้าจะมีอยู่แทบทุกหมู่บ้าน มาช่วงหน่ึงเกือบหายไปเพราะการส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ แต่ปัจจุบันจําเป็นต้อง



 

๑๓๖ 

หันกลับมาเพราะทนสู้กับสภาวะนํ้ามันแพงไม่ได้ พ่ออาน ทองสน บอกว่าจะอนุรักษ์ไว้ต่อไปเพ่ือให้ลูกหลานได้เห็น
และก็ยังใช้ได้ดีเหมือนแต่ก่อน อีกทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะโดยเฉพาะในยุคนํ้ามันแพงอย่างเช่นปัจจุบัน 
 การแบ่งปันนํ้าไม่เคยมีการว่ากันเรื่องใครใช้นํ้ามากน้อย ตอนท่ีใช้ระหัดวิดนํ้าถ้าใครทําทดนํ้าสูง ระหดัของ
คนที่อยู่เหนือนํ้าจะไม่หมุน ก็จะต้องทําทดนํ้าสูงข้ึนอีก แต่ก็ไม่มีการว่ากล่าวกัน (ทดคือการทําคันดินก้ันนํ้าเพ่ือให้นํ้า
ไหลมาตรงระหัดทางเดียวทําให้นํ้าไหลแรงและระหัดหมนุเร็ว) 
 กลุ่มพ่ออาน ทองสน เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ไม่ยอมจํานนต่อกระแสการสง่เสริมการผลิตแบบทุนนิยม ผืนนาที่
ประกอบด้วยสวนผลไม้แบบต้ังเดิมสลับกับแปลงนาและร่องนํ้าที่ไหลมาจากรางน้ําของระหัดกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ 
แสดงถึงจุดยืนที่แน่นอนของชาวนาแห่งลุ่มนํ้าเซินที่ยังใช้ภูมิปัญญาในการจัดการนํ้าในพ้ืนที่กว่า ๑๐๐-๕๐๐ ไร่  
 ระหัดวิดนํ้าถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ด้ังเดิมของชุมชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณลํานํ้าเซินเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การทดนํ้าจากลําห้วยเข้าสู่แปลงเกษตร โดยส่วนมากจะสร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้ในทอ้งถิ่นโดยมีส่วนประกอบหลักๆ 
ดังน้ี 
1. จ้วย ทําจากไมเ้น้ือแข็งความยาวประมาณ ๑-๒ เมตร ประโยชน์ของจ้วย คือ ใช้ค้ํายันหลักโด่ ป้องกันกระแสนํ้า

พัดหลักโด่ล้ม 
2. ไม้หลักโด่ เป็นท่อนไม้ความยาวแล้วแต่ระดับความลึกของระดับนํ้าเป็นเสาหลักที่ปักเป็นระยะๆ ห่างกัน

ประมาณ ๑-๒ เมตร โดยทําเป็นแนวยาวขวางลํานํ้า ประโยชน์ของไม้หลักโด่ คือ ช่วยให้ลํานํ้าไหลไปในทิศทาง
เดียวกัน บริเวณระหัดซึ่งจะทําให้ระหัดไหลแรงขึ้น 

3. เสาระหัด ประกอบด้วยเสาหลักจํานวน ๔ ต้น โดยฝังลงไปในน้ําความสูงของเสาขึ้นอยู่กับระดับความลึกของ
ระดับบนและขนาดของระหัดโดยส่วนใหญบ่ริเวณท่ีจะสร้างระหัดจะต้องมีล้ําน้ําที่ตรงและเสาระหัดจะต้อง
ต้ังอยู่ระหว่างไม้หลักโด่ 

4. ดุม คือแกนกลางของระหัด ต้องทําจากไม้เน้ือแข็ง เช่น ไม้ประดู่และไม้แดงเป็นแกนหลักในยึดสว่นประกอบ
ของระหัดเข้าด้วยกันโดยจะวางระหว่างก่ึงกลางของเสาทั้ง ๔ ต้น ให้ขวางกับลํานํ้าโดยวางบนหมอน 

5. ไม้หมอนรองดุม นิยมใช้ไม้เน้ืออ่อน เช่น ไม้ยางเพ่ือป้องกันการเสียดสีกับดุมเวลาดุมระหัดหมุน 
6. กํา นิยมใช้ไม้เน้ือแข็ง มีความยาวประมาณ ๕ ศอก ใช้ยึดระหว่างดุมกับกง 
7. กงใช้ไม้ไผ่ทําและมัดติดกันให้เป็นวงกลมเหมือนกงล้อ กงใช้ ๓ อัน ผูกขนานกัน การผกูบ้ังก็จะผูกติดกับกง 
8. ตาด คือไม้ไผ่สาน เหมือนกับใบพัดเป็นตัวรับแรงนํ้าทําให้เกิดแรงเหว่ียงให้ระหัดหมุน 
9. บ้ัง คือกระบอกไม้ไป่ใช้สําหรบัผูกกับตัวระหัดบริเวณกงทั้งสองข้างเพ่ือใช้ตักนํ้าลงสู่รางนํ้า 
10. ราง นิยมใช้ไม้ยาง อยู่ระหว่างโด่กับจ้วย มีลักษณะเป็นไม้ที่ขุดร่องตามความยาวของลําต้นเพ่ือเป็นที่รองรับนํ้า 

รางจะมี ๒ แบบ คือ รางรับนํ้าและรางแล่นนํ้า รางรับนํ้ารับนํ้าจากบ้ังแล้วส่งไปยังรางแล่นนํ้า รางแลน่นํ้ารับนํ้า
ลงสู่พ้ืนที่ทําการเกษตร ความยาวของรางข้ึนอยู่กับความกว้างของลํานํ้าและระยะห่างระหว่างที่ทําการเกษตร
กับลํานํ้า 

11. ขื่อ ใช้สําหรับยึดกง กําและไม้ยางสาด 
12. แขนนาง ที่รองรับรางรับ 
13. ลิ้นรวง ใช้วางรางใต้กง เป็นไม้แผ่นๆเพ่ือบังคับนํ้าไม่ให้ไหลลงดิน  
14. ไม้ค้ํายันระหัด ใช้ในช่วงที่ไม่ต้องทดน้ําจากระหัดโดยการคํ้ายันระหัดไม้ให้หมุน หรือช่วงที่หยุดซ่อมแซมระหัด 

ซึ่งจะนิยมทําในช่วงหน้าแล้งก่อนลงทําการผลิตในฤดูกาลต่อไป 
ในอดีตอาจกล่าวได้ว่าระหัดวิดนํ้ามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและการผลิตของคนลุ่มนํ้าเซนิอย่างแยกไม่ออก ทั้ง

ในลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเกษตร การช่วยเหลือเกื้อกูลกนัของคนในชุมชนที่ต้องลงแรงออกเหง่ือเพ่ือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เสียงดุมระหัดหมุนเพ่ือยามนํ้าเซินไหลลงมา เป็นสัญญาณบ่งบอกถึง
ฤดูกาลผลิตกําลังจะเร่ิมขึ้น ชาวนาต้องเตรียมข้าวปลูก คราดไถวัวควายไว้พร้อมเข้าสู่ฤดูกาลใหม ่



 

๑๓๗ 

 กลุ่มพ่ออาน ทองสน บอกว่า ระหัดวิดนํ้าควรจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เพ่ือนําไปใช้ในยาม
นํ้ามันแพงหรือข้าวยากหมากแพงเช่นปัจจุบัน 
 
การจัดการน้าํในพื้นท่ีลุ่ม เพื่อหนีน้ําท่วม ตํานานเขียวหมื่นป ี
 
ข้อมูลความเป็นมา ประวัติ ประสบการทํางาน 

พ้ืนที่การจัดการนํ้าของนายคําเด่ือง ภาษี ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี ที่อยู่ ๔๐ หมู่ ๘ บ้านโนนเขวา ตําบลหัวฝาย 
อําเภอแดนดง จังหวัดบุรีรัมย์ อาชีพที่ทําในอดีต คือ ปลูกอ้อย ปอ มนัสําปะหลัง ทาํเพ่ือขาย เพราะรัฐมีนโยชาย
ส่งเสริมทําเกษตรเชิงพานิชย์ทําให้เกิดปัญหาตามมาคือ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ไม่ว่าจะเป็นดิน นํ้า ป่า ปัญหาที่
สําคัญก็คือหน้ีสินล้นตัว เลยจําเป็นต้องขายที่เพ่ือใช้หน้ีและต้องมาหาซื่อที่แห่งใหมค่ือที่อยู่ในปัจจุบัน ในอดีตพ้ืนที่
แห่งน้ีเป็นที่ลุ่มนํ้าท่วมทุกปี 
 
บริบทพ้ืนที่ 

พ่อคําเด่ือง ภาษี ซื้อที่ครั้งแรก ๕๐ ไร่ ในราคาไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นที่ลุ่มนํ้าท่วม 
เป็นแอ่งกระทะรองรับนํ้าจากลําตะโคง ซึ่งเป็นลํานํ้าสาขาน้ํามูน เป็นแก้มลิงรองรบันํ้าจากลํานํ้ามูลอีกทีเมื่อนํ้ามูล
เอ่อล้นนํ้าจะไหลเข้ามาทันท ีเวลานํ้าหลากนํ้าท่วมสูง ๒-๓ เมตร เจ้าของที่เดิมไม่สามารถทําอะไรได้เลยจึงต้องขาย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือทําเกษตรเพ่ือยังชีพ แก้นํ้าท่วมและน้ําแล้งในเวลาเดียวกัน ขุดคันคูใหญ่เพ่ือหนีนํ้าแล้วก็ปลูกทุกอย่าง
บนคันคู น่ีคือที่มาของภูมิปัญญา 
 
ช่ือภูมิปัญญา  เขียวหมื่นปี 
 
รูปแบบการจัดการ กระบวนการ การก่อเกิด 

ประสบการณ์ ทํามาแล้ว ๑๓-๑๔ ปี เร่ิมต้นโดยการขุดคันคูรอบพ้ืนที่ ๕๐ ไร่ เพ่ือหนีนํ้าท่วมขนาดกว้างคัน
คู ๑๑-๑๒ เมตร งบประมาณที่ใช้ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ปลูกพืชเพ่ืออยู่เพ่ือกิน เช่น กล้วย มะพร้าว ไผ่ ข่า 
ตะไคร้และผลไม้เสริมด้วยไม้ยืนต้น การใช้นํ้า ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ระยะ ๒-๓ ปี พืชล้มลุกจะเริ่มหมดอายุ ไม้ยืน
ต้นจะขึ้นแทน เช่น ยางนา ตะเคียนทอง และไม้ป่าอีกหลายอย่างต่อมาจึงขุดคูตีแปลงในพ้ืนที่เป็นล๊อค ประมาณ  
๖ แปลง กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร มีพ้ืนที่เก็บนํ้าแปลงละประมาณ ๕-๖ ไร่ ปลูกต้นไม้ตามริมขอบคูดิน 
ทั้งสองฝั่ง เหลือไว้ตรงกลางเป็นทางเดิน รูปแบบคือปลูกแบบผสมผสานไม้หลากหลายชนิดโดยอาศัยไม้ใหญ่เป็น 
พ่ีเลี้ยงแล้วค่อยปลูกเสริมไปเรื่อยๆ 
 ในช่วงนํ้าหลากนํ้าจะนําปลาจากธรรมชาติเข้ามาอยู่ เวลานํ้าลด ปลาก็อาศัยอยู่ในแปลงโดยไม่ได้ปล่อยปลา
เลย ส่วนวัชพืชที่ไหลมากับนํ้าจะไม่สามารถเข้ามาในแปลงสวนได้เพราะมีกําแพงต้นไม้ป้องกันไว้ ถึงเวลาฤดูแล้งนํ้า
จะขังอยู่ได้ตลอดปี 
 
 
 
 
 



 

๑๓๘ 

ผลที่ได้รับ ผลที่เกิดขึ้น 
- เชิงเศรษฐกิจ  

1. ต้นไม้มีไม้ใช้สอย ไม้พลังงาน ไม้สมุนไพร ไม้ผลอ่ืนๆ จํานวนประมาณ ๙๐ ชนิด จํานวนไม้ที่
สํารวจ ๑๒,๑๓๒ ต้น (ข้อมลูเมื่อปี ๕๐) 

2. ปลามีหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่ปลาจะมาจากลุ่มนํ้ามูล เช่น ปลาบึก ปลายี่สพ ปลาแรด ปลาป่ึง 
ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาค้าว และอื่นๆอีกหลายชนิด 

3. เห็ด 
- ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม 

1. ดินดีขึ้นจากเศษซากใบไม ้ไมไ่ด้ใช้สารเคม ี
2. นํ้าช่วงนํ้าหลากไม่ทําให้พืชเสียหาย มีกําแพงต้นไม้ป้องกันวัชพืช ปลาที่มากับนํ้าในฤดูแล้งมีนํ้า

เพียงพอต่อความต้องการ 
3. อากาศบริสุทธ์ิ เย็นสบาย 
4. สัตว์จําพวกนกนํ้า นาๆชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ เช่น นกไก่นา นกเป็ดนํ้า นกเขา และอื่นๆอีกหลาย

ชนิด 
- สังคมวัฒนธรรม 

แหล่งเรียนรู้ทาํให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบเครือข่าย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน
ใกล้เคียงและในระบบเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญ สังคมชุมชนให้การยอมรับ 
 

บ่อนํ้าตอก 
ข้อมูลความเป็นมา ประวัติ ประสบการณ์การทํางาน 

พ้ืนที่การจัดการนํ้าของนายนิมิต หาระพันธ์ อายุ ๔๙ ปี ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ ๓ บ้านบุ่งหวาย ตําบลสงเปือย 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นคนในพ้ืนที่โดยกําเนิด ประกอบอาชีพเกษตรกรและทํางานร่วมกับองค์กร
ชาวบ้านและทํางานด้านการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคอีสาน 
 
บริบทพ้ืนที ่

มีลักษณะเป็นที่ราบทุ่งกว้าง มีกุดแก่งใกล้นํ้าชี ดินเป็นดินเหนียวปนทราย ทํานาปี  
 
ช่ือภูมิปัญญา บ่อนํ้าตอก 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าแล้งฝนทิ้งช่วง 
 
รูปแบบการจัดการ กระบวนการ การก่อเกิด งบประมาณ 
 เร่ิมแรกมคีนเฒ่าคนแก่ทําเพ่ือนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ โดยกระบวนการท่ีทํานําไม้ไผ่มาตอกลงดิน การทําบ่อ
นํ้าตอกทําไว้ที่นาตัวเอง ใช้เฉพาะญาติพ่ีน้อง เป็นจุดๆไป สิ่งที่ทําหรือแนวคิดเกิดจากฝนทิ้งช่วงในฤดูกาลทํานา ไมม่ี
นํ้าทํานาหว่านกล้า จึงนําแนวคิดจากคนโบราณหรือได้มาจากคนที่เข้าป่า (คอมมิวนิสต์) ตอกลงในแปลงนาเมื่อทํา
แล้วมีนํ้าทํานา พบว่านํ้าในบ่อนํ้าตอกมากพอจึงสูบข้ึนมาใช้ดํานา ๕-๑๐ ไร่ ในแต่ละบ่อได้อย่างสบาย ภูมิปัญญาน้ี
จึงแพร่หลายขยายออกไปในชุมชนอ่ืนที่ได้มาศึกษาบ่อน้ําตอกทําได้หรือใช้ได้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่น้ันๆไม่สามารถทาํ
ได้ทั้งหมดทั่วไป 
 



 

๑๓๙ 

ผลที่ได้รับ/ผลที่เกิดขึ้น 
- เชิงเศรษฐกิจ รายได้จากการขายข้าวได้ทุกปีขึ้นอยู่กับพ้ืนที่น้อยหรือมากต่างกันไป 
- ระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม 

1. มีนํ้าทํานาไม่ต้องรอน้ําจากฟ้า ดินดีขึ้นจากการใช้ปุ๋ยคอก 
2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในแปลงเกษตร 
3. ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
4. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ ชุมชนมีการพ่ึงพาอาศัยกันช่วยแรงทําการเกษตร (ลงแขกดํานา) 
 

วิธีการทําบ่อน้ําตอก 
ใช้แรงงานคน ๑-๒ คน อุปกรณ์ ใช้เสียมด้ามยาวเจาะลงไปในดินลึกประมาณ ๔-๕ เมตร สิ่งที่ควรสังเกต

ต้องดูบริเวณที่มีจอมปลวกนํ้าจะต้ืนและได้ผลดี เอาท่อ pvc ขนาด ๔ น้ิว ๑ ท่อน ใส่ลงไป งบประมาณเฉลี่ยบ่อละ 
๕๐๐ บาท 
 
ผลที่ได้รับ 

1. ได้นํ้าทํานา บ่อละ ๘-๑๐ ไร่ 
2. ขยายผลในและนอกชุมชน 
3. ๑ บ่อสามารถใช้ได้หลายจ้าว ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นการใช้นํ้าตอกร่วมกัน. 

 
คันคูใหญร่อบนา 

ความเป็นมา/ประวัติ/ประสบการณ์ 
พ้ืนที่ของนายบุญมี เพ่ิมพูน อายุ ๓๙ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๑๔๗ หมู ่๔ บ้านดงยาง ตําบลดินดํา อําเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐๘๓-๖๗๕๔๙๗๓ 
พ้ืนเพเดิมมาจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ บวชเรียนเมื่อปี ๒๕๓๒ จนจบนักธรรมเอกแล้วเรียนต่อสายบาลีจนสาํเร็จ

เป็นมหา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ จงึสึกพระรวมแล้วบวชได้ ๑๓ ปี เมื่อสึกพระแล้วท่านมหาได้ไปเรียนต่อสายอาชีพครู 
เมื่อจบแล้วจึงได้เป็นครูสอนพระเณรอยู่ที่วัดพระทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
 ปัจจุบันเมื่อมีเวลาว่างจึงได้ทําเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างในพ้ืนที่โดยลักษณะบริบทพ้ืนที่ดังน้ี พ้ืนที่มี  
๓ ไร่ เป็นพ้ืนนา และห่างจากแม่นํ้าชีประมาณ ๑ ก.ม. โดยมีช่ือภูมิปัญญา คันคูใหญ่รอบนา 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือกักเก็บนํ้าใช้ทําการเกษตร เพ่ือรองรับนํ้าจากการสูบข้ึนมาจากลําห้วย 

 
รูปแบบการจัดการ/การบวนการ/การก่อเกิด/งบประมาณ 

สิ่งที่ทําได้แนวคิดปฏิบัติจากแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งพ้ืนที่ตามส่วน เป็นที่อยู่อาศัย  
๑ งาน ทํานา ๑.๕ ไร่ บ่อปลาหรือสระสี่เหลี่ยม ๑.๕ งาน และขุดร่องรอบนาขนาดกว้าง ๒ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร 
ยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร ยกเป็นคันคูโดยรอบ หลังคูกว้างประมาณ ๔ เมตร ใช้งบประมาณที่ทํา ๕๐,๐๐๐ บาท 
หลังจากน้ันจึงได้ทําการปลูกทุกอย่าง เช่น ปลูกต้นไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว ทําเพ่ืออยู่เพ่ือกิน มีการทาํนาปีละ  
๓ ครั้ง และเลีย้งสัตว์ เช่น วัว เป็ด ไก่ ปลา เพ่ือเป็นอาหารและจําหน่ายจ่ายแจกญาติพ่ีน้อง มีความคิดที่จะได้ข้าว
ตลอดทั้งปีจึงได้สูบนํ้าจากลําห้วยมาเติมในร่องนาและสระเพ่ือให้เพียงพอในการทํานา ๓ ครั้ง 
 
 



 

๑๔๐ 

 
ผลที่ได้รับ 

1. ได้ข้าวคร้ังละ ๘๐ ถัง ๓ ครั้ง/ปี คิดเป็น ๒๔๐ ถัง หรือ ๒๑,๖๐๐ บาท/ปี 
2. รายได้จากพืชผักสวนครัวและไม้ผลปีละประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท 
3. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้โดยมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียง 

 
นาบัว 

พ้ืนที่ ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นาบัวเป็นการปรับวิถีการผลติข้าวเน่ืองจากนํ้าท่วมทุกปี ปลูกข้าว
ไม่ได้ผล จึงหันมาทํานาบัวเก็บตอกขายทุกวันพระ ๑ เดือนเก็บ ๔ ครั้ง ราคาดอกละ ๗๐ สตางค์ ปลูกครั้งเดียว
สามารถเก็บเก่ียวได้ต่อเน่ืองหลายปี ในฤดูนํ้าท่วมบัวจะตายแต่เมื่อนํ้าลดบัวจะแตกใบและดอกใหม่เพราะมีหัวอยู่ใต้
ดินโคลน 
 ปัญหาที่พบคือมีการใช้สารเคมีปราบหนอนกินบัวทุกๆ ๗ วัน 
  
บ่อล่อปลา 

พ้ืนที่ อ.กมลาไสย มกีารขุดบ่อล่อปลาในฤดูนํ้าหลาก นํ้าเข้าท่วมในพ้ืนที่ ทําให้ข้าวตาย ชาวบ้านมีการขุด
บ่อเพ่ือดักปลาที่มากับนํ้าท่วมนํ้าหลาก พอนํ้าลดปลาจะอาศัยอยู่ในบ่อถึงฤดูแล้งจะจับปลาในบ่อขายเพ่ือซื้อข้าว 
บ่อขนาด ๑๕x๕๐x๓ เมตร ขายปลาได้ประมาณบ่อชะ ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขา้ว
เสียหายได้และเป็นแหล่งนํ้าสาํรองฤดูแล้งเพ่ือผลิตข้าวนาปรัง. 



 

๑๔๑ 

จากวิกฤตลุ่มนํ้าโขง สู่การบริหารจัดการนํ้า 
โดยชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

สภาองค์กรชุมชนตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
  

นางสาวจันทนา เบญจทรพัย์   

 
 

“ลุ่มน้ําโขง” เป็นแม่นํ้าสายสาํคัญที่หล่อเลี้ยงคนอีสานมาเป็นเวลาช้านาน แต่จากปรากฏการณ์แม่นํ้า

โขงขึ้นลงผิดปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ําท่วมเอ่อล้นบ้านเรือน เทือกสวนไร่นาในช่วงกลางปี ๒๕๕๑ และเกิด 
ปัญหาภัยแล้ง อันเน่ืองมาจากแม่นํ้าโขงแห้งขอดในรอบ ๓๐ ปี เมื่อต้นปี ๒๕๕๓ ความผิดปกติของแม่นํ้าโขง
ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพตามริมนํ้าโขง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๗ จังหวัด
ภาคอีสาน ประกอบด้วยจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี   

สถานการณ์ดังกล่าวได้นํามาสู่การดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และจดัเวทีสร้างความ
เข้าใจในระดับพ้ืนที่ ๙๕ พ้ืนที่ ๒๖ อําเภอ ๗ จังหวัด ควบคู่กับการส่งเสริมการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลใน
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรวม ๖๔ ตําบล ซึ่งต่อมา จึงได้เช่ือมโยงเป็น “เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชนตําบลลุ่มน้าํ
โขง ๗ จังหวัดภาคอีสาน” เป็นกลไกสําคญัในการขับเคลื่อน เช่ือมโยงการแก้ไขปัญหาวิกฤตลุ่มนํ้าโขง รวมถึง

เช่ือมร้อยกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 
 การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบลลุ่มนํ้าโขง ๗ จังหวัดภาคอีสาน มุ่งเน้น
การศึกษา วิเคราะห์ สํารวจข้อมูลสภาพปัญหาและผลกระทบจากวิกฤตลุ่มนํ้าโขงในมิติต่างๆ การกระตุ้น
จิตสํานึก สรา้งความเข้าใจกับประชาชนในระดับพ้ืนที่ การส่งเสริมการวิจัยไทบ้านเพ่ือศึกษาผลกระทบและ 
การปรับตัวของชุมชนริมโขงต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบจากการสร้างเข่ือน การเช่ือม
ประสานหน่วยงาน ภาคี เครือข่าย รวมถึงการสร้างพ้ืนที่รูปธรรมนําร่องการบริหารจัดการนํ้าโดยชุมชนท้องถิ่น
จํานวน ๓ แห่งประกอบด้วย ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตําบลบุ่งคล้า อําเภอบุ่งคล้า จังหวัด
บึงกาฬ ตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
 
“เวียงคุก” พื้นที่ทางยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการน้ําโดยชุมชนท้องถ่ิน 

เทศบาลตําบลเวียงคุก ต้ังอยู่ห่างจากตัวอําเภอเมืองหนองคาย ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนที่
รวม ๑๖.๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๐๑,๕๖.๒๕ ไร่ ประชากรรวม ๑,๕๕๗ ครัวเรือน ประชากร 
๖,๒๔๐ คน จําแนกเป็นเพศชาย ๓,๐๓๗ คน และหญิง ๓,๒๐๓ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๒) ประชากรส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด ซึ่งจัดว่าเป็นรายได้สําคัญ นอกจากน้ี ยังมีการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีก จําพวกฟาร์มไก่ และอาชีพประมงตามแหล่งนํ้าในท้องถ่ิน รายได้ประชากรโดย
เฉลี่ย ๕๙,๘๐๒ บาท/คน/ปี 
 



 

๑๔๒ 

กว่า “๔๐ ปี” กับวิกฤต “น้ําท่วม-น้ําแล้งซ้ําซาก” 

คนเวียงคุก ต้องประสบปัญหาน้ําท่วม และแล้งแบบซ้ําซากมานานกว่า ๔๐ ปี นับต้ังแต่การสร้าง
ประตูปิด-เปิดน้ําห้วยคุกที่อยู่ติดกับแม่นํ้าโขง อันเน่ืองมาจากการออกแบบ และก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมต่อ
ปริมาณการระบายนํ้าออกสู่แม่นํ้าโขงได้ทันในช่วงนํ้าหลาก รวมทั้งอํานาจในการบริหารจัดการนํ้าแบบรวม
ศูนย์ โดยชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วม ทําให้การระบายนํ้าลงสู่แม่นํ้าโขงไม่ทันกับสถานการณ์ 

 

   
 
นอกจากน้ี พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ยังมีคลองเช่ือมระหว่างหนองเบ็ญ กับเครื่องสูบนํ้าของโครงการสูบ

นํ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรกรรมในฤดูแล้งของบ้านไผ่สีทอง ซึ่งต้องประสบกับปัญหาวัชพืชทับถม และต้ืนเขิน 
ทําให้นํ้าในหนองเบ็ญไม่สามารถไหลเข้าหาเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าได้ บางครั้งมีโคลนไหลเข้าท่อสูบนํ้าทําให้เครื่อง
สูบนํ้าได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังพบว่าหนองเบ็ญ  ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติของชุมชนที่สําคัญ ต้องประสบ
กับปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพ เน่ืองจากมีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น เช่น ผักตบชวา หญ้า 
ฯลฯ  ที่เจริญเติบได้เป็นอย่างดี จากสภาพนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ย จากการทําการเกษตร และปศุสัตว์รอบ
หนองนํ้า เมื่อเน่าเป่ือยทับถมเป็นเวลานาน ทําให้แหล่งนํ้าต้ืนเขิน การกีดขวางทางนํ้า  เกิดปัญหาน้ําเน่าเสีย 
ทําให้ปลาตาย 
 
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุสู่แนวทางการแก้ไข 

 จากสถานการณ์แหล่งนํ้าที่ต้ืนเขิน ส่งผลให้การเก็บกักนํ้าในช่วงฤดูฝนมีจํากัด และไม่เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง กอปรกับการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นไปอย่างล่าช้า และไมท่ันสถานการณ์ 
เป็นเหตุให้ชุมชนตําบลเวียงคุกต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวมากนานกว่า ๔ ทศวรรษ ได้นําไปสูก่ารปรึกษา 
หารือและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนตําบลเวียงคุก และเทศบาลตําบลเวียงคุก  
จนเกิดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังน้ี 

1. ขุดลอกร่องนํ้า เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับการเกษตรในฤดูแล้ง และการจัดการนํ้าในช่วงฤดูนํ้าหลาก
ให้สามารถระบายลงสู่แม่นํ้าโขงได้สะดวกมากขึ้น 

2. จัดการวัชพืชที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในหนองเบ็ญ และแหล่งนํ้าธรรมชาติในท้องถิ่น  นํามาแปรรูป
เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ สร้างอาชีพ และรายได้แก่สมาชิกในชุมชน ช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อปุ๋ยเคมี
สําหรับการเกษตร 

3. ปรับปรุงหนองน้ําธรรมชาติให้มีคุณภาพสูงสุด และใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานที่สุด 



 

๑๔๓ 

4. จัดทําอนุรักษ์แหล่งอนุรักษ์พันธ์ุปลาของท้องถ่ิน จัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแก่สมาชิกในชุมชนทุกกลุ่ม 
6. จัดการทรัพยากรนํ้าให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งทํามาหากิน และลดการอพยพย้ายถิ่น

ไปทํางานนอกชุมชน  
 
จัดการแหล่งน้าํในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติการจัดการกับปัญหาตามแนวทางที่ชุมชนและท้องถิ่นได้กําหนดร่วมกัน จึงได้เกิด
การจัดทําโครงการนําร่องในการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้าตําบลเวียงคุก  สภาองค์กรชุมชนตําบลเวียงคุก 
ร่วมกับเทศบาลตําบลเวียงคุก โดยการสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณจากสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สสนก.)  และสนับสนุนด้านการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  มีกิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการใน ๒ ด้าน คือ  
 

 
 

กระบวนการดําเนินงานเร่ิมจากการจัดการประชุมประชาคมชาวบ้าน และผู้มสี่วนได้เสีย เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และประชาชนท่ีมีที่ดินทํากินรอบบริเวณริมห้วยก่อนการดําเนินงาน
โครงการ การจัดต้ังคณะกรรมการติดตาม การออกกฎระเบียบองค์กร และตรวจสอบการดําเนินงาน การสํารวจ 
ข้อมูลภาคสนาม เพ่ือกําหนดพ้ืนที่บริเวณท่ีจะดําเนินงานขุดลอก การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
การติดตามผลการดําเนินงาน และตรวจรับงานโดยภาคประชาชน  รวมถึงการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 

        

1. การขุดลอกคลองชักนํ้า เพ่ือ
นํานํ้าเข้ามาสู่ เครื่องสูบนํ้า
ไฟฟ้าของชุมชนบ้านไผ่สีทอง 
กว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๔ เมตร 
ยาว ๒,๖๕๐ เมตร 

2. การขุดลอกคลองเช่ือมหนอง
เบ็ญกับเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า 
ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว 
๒๐ เมตร ลึก ๔ เมตร 



 

๑๔๔ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 ผลจากการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น และ
การสนับสนุนจากภายนอก นํามาสู่การเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
กล่าวคือ  

1. สามารถชักนํ้าจากหนองเบ็ญให้เข้าสู่เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าของชุมชนในเขตพ้ืนที่บ้านไผ่สีทอง ตําบล
เวียงคุก 

2. เกิดคลองนํ้าสําหรับเก็บกักนํ้าในช่วงฤดูฝน และแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า เพ่ือ
การเกษตรกรรมในฤดูแล้ง อกีทั้งยังเกิดพ้ืนที่รองรับนํ้าได้ปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม 

3. สามารถจําแนกแนวเขตพ้ืนที่หนองเบ็ญ ซึ่งแหล่งนํ้าสาธารณะของชุมชนที่ชัดเจน ช่วยป้องกันการ
บุกรุกครอบครอง 

4. การระบายนํ้าจากพ้ืนที่รอบๆ ลงสู่หนองเบ็ญเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต  ช่วยลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

5. เกษตรกรชุมชนบ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๖ ตําบลเวียงคุก บ้านโคกคํา หมู่ที่ ๒ และบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 
๑๔ ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สามารถทํานา และปลูกพืชนอกฤดูกาล
ได้ ๓,๐๐๐ ไร่  เกิดอาชีพเสริมจากการเลี้ยงปลาและทําฟาร์มหมูประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ จํานวน
ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๑,๓๐๐ ครัวเรือน  

6. เกิดกลุ่มกิจกรรมในพ้ืนที่ที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกหญ้าแฝก  ๕๐ 
ครัวเรือน กลุ่มคนหาปลาในหนองเบ็ญสําหรับการบริภาคภายในครัวเรือน  ๒๕ ครัวเรือน กลุ่ม
เกษตรกรเยาวชน ๒๕ คน (กลุ่มอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ/ดูแลหญ้าแฝก) เป็นต้น 

 

   
 

อุปสรรคท่ีร่วมกันฟันฝ่า  

 ถึงแม้ว่า การดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังมีปัญหา ข้อ
ติดขัดบางประการที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมา ชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดการแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้
โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการดําเนินงานมีฝนตกหนัก ไม่สามารถเปิดประตู
ระบายนํ้าได้ ส่งให้ผลให้นํ้าท่วมบริเวณพ้ืนที่ดําเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม คณะทํางานแก้ปัญหาโดยการใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน สร้างแนวกั้นนํ้าโดยใช้กระแตะยา (ไม้ไผ่ที่สานเป็นแผ่นเพ่ือใช้ตากเส้นยาสูบ) กั้นบริเวณปาก



 

๑๔๕ 

ทางน้ําเข้าหาเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือลดปริมาณน้ํา จนเครื่องจักรสามารถลงไปขุดแนวคูกั้นนํ้าได้จนเสร็จ  
เครื่องจักรกลติดหล่มโคลนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันขุดโคลนรอบรถขุด เพ่ือให้ตัวรถ
สามารถทํางานต่อไปได้ เครื่องสูบนํ้าชํารุดเกิดปัญหาบ่อยในระหว่างการดําเนินโครงการ ต้องรีบซ่อมให้แล้ว
เสร็จเพ่ือสูบนํ้าในพ้ืนที่โครงการ  พายุฝนทําให้นํ้าท่วมพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ  ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่
สามารถทําได้ตามแผน เช่น การปลูกหญ้าแฝก และกิจกรรมกลุ่มปุ๋ย  คณะทํางานขาดประสบการณ์ในการ
ดําเนินงานว่าจ้างผู้รับเหมา แต่อาศยัการทํางานเป็นทีมในการช่วยแก้ปัญหาผ่านไปได้ 
 

    
 

แผนการบริหารจัดการน้ําร่วมของคนเวียงคุก 

หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ  สภาองค์กรชุมชนตําบลเวียงคุกร่วมกับเทศบาลเวียงคุก ได้
กําหนดแผนในการบริหารจัดการนํ้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวค 

แผนการบริหารจัดการน้ําในระยะสั้น  
1. การพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการน้ําชุมชน 

1.1 การดูแลโครงสร้างน้ําและการบํารุงรักษา  จากการประชุมสรุปบทเรียนและวางแผนการบริหาร

จัดการน้ําชุมชนหลังสิ้นสุดโครงการ ของสภาองค์กรชุมชนตําบลเวียงคุกร่วมกับเทศบาลเวียงคุก 
มีข้อสรุปเบ้ืองต้นร่วมกันดังน้ี  
- จัดทําระบบปิดเปิดนํ้าเข้านา แปลงเกษตร โดยชาวบ้านที่ต้องการนํ้าต้องซื้อนํ้าเข้านาตัวเอง

ในอัตราช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท โดยจะนําเงินที่ได้ส่วนหน่ึงเป็นค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการ
บํารุงรักษาระบบคูคลอง 

- การจัดเวทีประชาคมและจัดทํากฎกติกาการจับสัตว์นํ้าร่วมกันของชุมชน  
- การจัดทําเขตอภัยทานสัตว์นํ้าและการห้ามจับสัตว์นํ้าในฤดูวางไข่ 
- การบูรณะและทําความสะอาดหนองนํ้าอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง โดยใช้แรงงานชุมชน นํา

ผักตบชวามาแปรรูปเป็นปุ๋ย หากใครไม่สามารถใช้แรงงานสามารถจ่ายเป็นค่าแรงๆละ ๑๐๐ 
บาท 

- ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพเพ่ือกําจัดและป้องกันนํ้าเสียอันเน่ืองมาจากการเลี้ยงไก่บนบ่อปลา 
- ส่งเสริมการปลูกแฝกและทําอาชีพมัดแฝกมุงหลังคา 



 

๑๔๖ 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการจัดการนํ้าชุมชนในการวางแผนร่วมกับชลประทานใน
การปิดเปิดประตูนํ้าเพ่ือระบายนํ้าก่อนฤดูนํ้าหลาก 

- การปรับปรุงประตูนํ้าให้สามารถระบายนํ้าได้มากข้ึน 
- การเสริมขอบหนองเพื่ออํานวยความสะดวกเรื่องการสัญจรไปมาของเกษตรกร และสามารถ

พัฒนาเป็นแหล่งตกเบ็ด พักผ่อนหย่อนใจ 
- การประชุมกลุ่มเกษตรกรผุ้ใช้นําเพ่ือวางแผนการผลิตการตลาดร่วมกัน 

1.2 การจัดทําระบบข้อมูลน้ําชุมชน เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่ตําบลเวียงคุก เป็นพ้ืนที่รับนํ้าที่มี

ความสัมพันธ์กับ ๙ ตําบลของอําเภอท่าบ่อ และอําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ก่อนไหลลงสู่
แม่นํ้าโขง  จําเป็นที่ต้องจัดทําระบบข้อมูลต้นนํ้าร่วมกันเพ่ืออกแบบวางแผนการบริหารจัดการนํ้า 
กล่าวคือ 
- ต้นนํ้า คือนํ้าโมง ในเขตตําบลท่าบ่อ ตําบลบ้านเด่ือ และอ่างเก็บนํ้าพระธาตุบังพวน ในเขต

พ้ืนที่ตําบลพระธาตุบังพวน ตําบลหนองนาง ตําบลท่าบ่อ ตําบลโพนสา 
- กลางนํ้า คือหนองหัวช้าง ในเขตตําบลบ้านถ่อน อ่างเก็บนํ้าพระธาตุบังพวน ตําบลหนองนาง  
- ปลายนํ้า คือตําบลเวียงคุก ตําบลปะโค ตําบลเมืองหมี  

1.3 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับท้องถ่ิน โดยการจัดเวทีประชาคมระดับภูมิมินิเวศน์

ร่วมกันทั้ง  ๙  ตําบล เพ่ือสํารวจข้อมูลและเสนอแผนการจัดการนํ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานชลประทาน สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า เป็นต้น 

 

แผนการบริหารจัดการน้ําระยะยาว 

1. ขยายและพัฒนาเครือข่ายกับชุมชนลุ่มน้ํา การจัดเวทีประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพ้ืนที่ต้น

นํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เพ่ือออกแบบระบบการบริหารจัดการนํ้าร่วมกัน 
2. เชื่อมโยงโครงสร้างน้ําในพ้ืนท่ี เน่ืองจากมีสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าในพื้นที่จํานวน ๒ แห่งในเขต

พ้ืนที่ตําบลบ้านเด่ือ ตําบลบ้านถ่อน และระบบการจัดการนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าพระธาตุบังพวน จําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องมีการออกแบบระบบการจัดการนํ้าร่วมกัน ภายใต้การจัดการเชิงระบบของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องร่วมกับชุมชน 
3. พัฒนาบุคลากรในท้องถ่ิน  ด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มนํ้า ภูมินิเวศน์ ๙ ตําบล 

๒ อําเภอร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งการออกแบบแก้ปัญหาร่วมกันในระยะยาว 
4. ผลักดันการจัดการน้ําสู่แผนของท้องถ่ิน ด้วยการจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนระดับภูมินิเวศน์เพ่ือ

บรรจุแผนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๙ แห่ง ร่วมกับคณะกรรมการจัดการนํ้าชุมชนทั้ง ๙ พ้ืนที่ 

 
 



 

๑๔๗ 

บทเรียนท่ีค้นพบเพื่อการประยุกต์ใช้ 

1. การใช้ข้อมูลจากการสํารวจปัญหา และผลกระทบจากภัยพิบัติ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสร้างความตระหนักต่อปัญหาร่วมกันของคนในท้องถิ่น 
2. การประสานความร่วมมือระหว่างผู้นําทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งระหว่างสภาองค์กร

ชุมชนตําบลเวียงคุก กับเทศบาลตําบลเวียงคุก ในการแก้ไขปัญหา และการบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกัน 
3. เวทีเครือข่ายการจัดการน้ําระหว่างพื้นท่ี ก่อให้เกิดความร่วมมือ และแผนการบริหารจัดการนํ้า

ร่วมระหว่างพ้ืนที่ต้นนํ้า กลางนํ้า และท้ายนํ้า รวม ๙ ตําบล เช่น ตําบลบ้านถ่อน ตําบลเด่ือ ตําบลโพน
สา ตําบลหนองนาง ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ ตําบลเวียงคุก ตําบลปะโค และตําบลเมืองหมี ตําบล
พระธาตุบังพวน อําเภอเมือง เป็นต้น 
4. กระบวนการทํางานใช้รูปแบบ “ทําไปเรียนรู้ไป” และใช้เวทีร่วมในการปรึกษาหารือ และแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน 
5. การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค เช่น การขุดลอกจากพ้ืนที่

ท้ายนํ้าไปหาต้นนํ้า การขุดหลุมล่อนํ้า และการใช้อุปกรณ์ในท้องถ่ินแก้ปัญหาโคลนไหลทับถมพ้ืนที่ 
ขุดลอก 
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็ก และ

เยาวชนของชุมชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินงาน และความเอาใจใส่ต่อโครงการ เช่น ช่วยแก้ไข

ปัญหาโคลนเลนที่เป็นอุปสรรคการทํางาน และสอดส่องดูแลความก้าวหน้าโครงการอย่างจริงจัง แม้ว่า
จะไม่มีบทบาทหน้าที่ในคณะกรรมการก็ตาม 
8. การทํางานขององค์กรชุมชนสามารถลดต้นทุนการดําเนินงานได้ค่อนข้างมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับต้นทุนการดําเนินงานโครงการอ่ืนๆ ของหน่วยงานในพ้ืนที่เดียวกัน  
เรียบเรียงจากเอกสารบทเรียน ประสบการณ์การจัดการนํ้าของพ้ืนที่รูปธรรม  ฝ่ายข้อมูลเครือข่ายสภาองค์กร
ชุมชนตําบลลุ่มนํ้าโขง ๗ จังหวัดภาคอีสาน โดย นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์ สํานักจัดการความรู้และ
ประเมินผล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. 

 

ข้อมูล: เอกสารบทเรียน ประสบการณ์การจัดการนํ้าของพ้ืนที่รูปธรรม  ฝ่ายข้อมูลเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

ตําบลลุ่มนํ้าโขง ๗ จังหวัดภาคอีสาน 

 



๑๔๘ 

ความรู้การจัดการอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ 
สู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างย่ังยืน  

ของตําบลกระเบ้ืองใหญ่ 
 

อารีย์ เพชรแท้ 
 
 

 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกในช่วง  ๓๐  ปี ที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย  ๐.๒  องศาเซลเซียส
ในทุกสิบปี  ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยคร้ัง และมีความรุนแรงมากขึ้น  
อาทิเช่น  เหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มคร้ังสําคัญๆ ในประเทศไทย อย่างจังหวัดทางภาคใต้ เช่น เมื่อต้นปี 
๒๕๕๔ ที่ เขาพนม จังหวัดกระบ่ี ที่พ่ีน้องเราชาวตําบลกระเบ้ืองใหญ่ก็ได้รวบรวมนํ้าใจ สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง  
หรือจะเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่ล่าสุดในอําเภอสบเมย จังหวัด ตาก ที่เจอกับนํ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม  
มีผู้เสียชีวิต บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และแม้ตามที่เกิดเหตุภัยพิบัตินํ้าท่วมในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือน
ตุลาคม  ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบ ทําให้บ้านเรือน ทรัพย์สิน พืชไร่ พืชสวนและนาข้าวเสียหาย
จํานวนมาก และจากเหตุภัยพิบัติ พบว่าระบบการช่วยเหลือมีข้อจํากัดหลายประการ ทั้งไม่ได้มีแผนรับมือ หรือ
ระบบที่วางไว้เกิดขัดข้อง ดังน้ันชุมชนและท้องถิ่นจึงเป็นด่านแรกของการรับมือภัยพิบัติ 
 อย่างไรก็ตาม ภัยพิบัติไม่ใช่เร่ืองไกลตัวอีกต่อไป รวมทั้งหลายฝ่ายก็ต่ืนตัวมากขึ้น ดังน้ันการระดมความ
คิดเห็นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญย่ิง  ขอให้พ่ีน้องได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดเห็น  กันอย่างเต็มที่ในการร่วมกัน
กาํหนดทิศทาง และแนวทางการแก้ไขปัญหากับภัยพิบัติร่วมกันต่อไป 
 เฉกเช่นที่ตําบลกระเบ้ืองใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เกิดนํ้าท่วมใหญ่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่ง
ปัญหาและสาเหตุที่เกิดนํ้าท่วมที่ผ่านมาคือ ไม่มีแหล่งกักเก็บนํ้าในช่วงฤดูแล้ง และฤดูนํ้าหลากก็ไม่สามารถระบายได้
ทัน  เน่ืองจากคลองธรรมชาติต้ืนเขิน และถูกรุกล้ํา การทําถนนที่ขวางก้ันทางน้ํา การปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมท้ัง
การบริหารจัดการนํ้าของกรมชลฯ ที่ระบายน้ําจากเขื่อน ก่อให้เกิดนํ้าท่วม เหล่าน้ีล้วนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
ต่อชุมชน 
 

 กระบวนและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติตําบลกระเบื้องใหญ่ 
1. ใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณน์้ําเค็มสู่น้าํจืด เครือข่ายสึนามิสู่ตําบลกระเบ้ืองใหญ ่

o การเล่าประสบการณ์ / ระดมความคิดเห็น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 
สาเหตุ และวิธีการจัดการ  ทั้งในเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ อาหาร เครื่องมือเคร่ืองใช้  การประสานงานภายใน ภายนอก
ชุมชน 

o การนําเสนอแนวทางและแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภายหลังการเกิดเหตุของเครือข่ายสึ
นามิ เช่น การจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือระดมทุนของชุมชน การแบ่งบทบาทหน้าที่และทีมงานในแต่ละฝ่าย การ
ติดตามและสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ภัยพิบัติในชุมชนและภายนอก   

o การต้ังคําถามจากนํ้าเค็มสู่นํ้าจืด ผู้ประสบภัยที่กระเบ้ืองใหญ่มองปัญหานี้อย่างไร จะเป็นเพียงผู้รอ
รับถุงยังชีพหรือเป็นผู้จัดการแก้ไขปัญหาของตัวเอง 
 



๑๔๙ 

 
 ๒.  การต่อยอดชุดความรู้จากประสบการณ์ เพื่อนและตนเอง น้ําเค็มสู่น้ําจืด 

  เวทีสรุปบทเรียนและจัดทําแผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของแต่ละชุมชนที่ทุกคนได้ร่วมกันสรุป
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ความเดือดร้อน/ผลกระทบที่ได้รับ  ค้นหาสาเหตุที่มาของเหตุการณ์  พร้อมแนวทางและวิธี
ป้องกันแก้ไขปัญหา 

 ข้อสรุปร่วมกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 

 ลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

o มีปริมาณนํ้ามาก และมาเร็ว (ล้นมาจากเขื่อนลําตะคลอง ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร, ลําพระเพลิง ๔๕ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และจากเข่ือนลํามูลบนและลําเชิงไกร ไม่ทราบจํานวนแน่ชัด) นํ้าที่มาระบายไม่ทัน ทําให้ระดับ
นํ้าท่วมสูง 

o มีนํ้าท่วมบ้าน สวน ไร่ นา ถนน หน่วยงาน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ไม่ได้รับความ
เสียหายไม่ถึง ๒๐%  ซึ่งในรอบ ๑๐๐ ปีไม่เคยเกิดขึ้น 

o มีพายุเข้าทําให้ฝนตกหนักติดต่อกันในช่วงของน้ําท่วมนาน ๑๐ วัน 
o เกิดความสับสนวุ่นวาย ไม่มีระบบบริหารจัดการนํ้าและปัญหา 
o ระบบชุมชนที่ช่วยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชน เครือข่ายภายนอกและน้ําใจของคนไทย 

สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของคนในตําบลให้ลดลงได้  
o ชุมชนต้ังอยู่บนความประมาท ขาดข้อมูล ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์  หรือเกิดขึ้นก็เพียงเล็กน้อย  
o หน่วยงานรัฐไม่สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

 ผลกระทบที่ได้รับ 

o คนในชุมชนไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างปกติ ถนนชํารุด 
o อาคาร บ้านเรือน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้าน  ยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ทางการเกษตร ตลอดจน

พืชผลทางการเกษตร(ไร่ นา สวน) ประมง  ปศุสัตว์    ได้รับความเสียหาย  
o มีสัตว์มีพิษเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน 
o สมาชิกในชุมชนเกิดความเครียด วิตกกังวล  
o ขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร นํ้าด่ืม นํ้าใช้(ที่สะอาด) ไฟฟ้า  อุปกรณ์และพาหนะใน

การเดินทางและขนย้ายสิ่งของ ห้องนํ้า นํ้าส้วม  อาหารสัตว์ 
o มีขยะเพ่ิมข้ึนแต่ยังพอจัดการได้ 
o มีขาดรายได้ และมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

 สาเหตุ 

o ภัยจากธรรมชาติ เกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑๐ วัน 
o ความผิดพลาดจากการบริหารจัดการน้ําของเข่ือนต่างๆ ในโคราช ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยกักเก็บ

นํ้าไว้ได้ อีกทั้งมีปริมาณมากเกินความจุกักเก็บในแต่ละเขื่อนที่ล้นออกสู่ชุมชนต่างๆ ในเวลาอันรวดเร็ว และขาดแจ้ง
ข้อมูลอย่างชัดเจนทันต่อสถานการณ์ 

o เส้นทางนํ้าตามธรรมชาติถูกรุกล้ําและต้ืนเขิน 
o การสร้างถนน อาคาร บ้านเรือน กีดขวางและก้ันเส้นทางนํ้า 
o ท่อระบายนํ้าในชุมชนแคบ อุดตัน ไม่สามารถระบายนํ้าได้ 
o วิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เปลี่ยนไปเน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย มากขึ้น ก่อให้เกิด

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัญจร การสร้างบ้านเรือนตามสมัยนิยม ที่ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม 
 



๑๕๐ 

 
o ไม่มีแนวป่าธรรมชาติ (ป่าบุ่ง ป่าทาม) ที่ช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง ภัยนํ้าท่วม) 
o การทําการเกษตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นที่การทําเพ่ือจําหน่ายไม่ใช่เพ่ือกินเพ่ือใช้  ทําให้เกิดต้องใช้

สารเคมี  เคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่  ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวจํานวนมาก  ทําให้หน้าดินเสื่อม ไม่สามารถอุ้มน้ําไว้ได้  
ไม่มีพืชปกคลุมหน้าดินและช่วยซับนํ้าได้  

o ขาดข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และระบบบริหารจัดการในการรับมือนํ้าท่วมหนักอย่างฉับพลัน  
เช่น การประสานงาน  การแจ้งเตือน การขนย้าย  การรักษาพยาบาล  ข้อมูลชุมชนด้านต่างๆ (จุดเสี่ยง จุดปลอดภัย 
กลุ่มเสี่ยง อุปกรณ์เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ ฯลฯ) 

o ขาดการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที 

 แนวทางและวิธีการป้องกัน  

 ก่อนน้ําท่วม 

 จัดเตรียมอาสาสมัครพร้อมแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย  โดยแบ่งเป็นทีม
หลักๆ   ๔ ทีม ได้แก่ ทีมอํานวยการ  เฝ้าระวังและป้องกันภัย   อพยพและเคล่ือนย้าย    อาหารและรักษาพยาบาล 

 การเตรียมอาหาร  วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น  ข้าวสาร อาหารแห้ง   พลังงานเช้ือเพลิง 
 การเตรียมกองทุนที่สามารถใช้ได้เมื่อคาดการว่าจะเกิดเหตุ 
 การสํารวจข้อมูลและทําแผนที่หมู่บ้าน  (คนป่วย เด็ก คนชรา พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ปลอดภัย อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ที่จําเป็น เคร่ืองมือสื่อสาร)  
 สร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติระดับต่าง ๆ และประสานภาคีความร่วมมือกับ

หน่วยงานในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักวิชาการ 
 การนําข้อเสนอเครือข่ายสู่นโยบายเพ่ือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 ระหว่างเกิดเหตุ 

 ปฏิบัติการตามการแบ่งบทบาทหน้าที่  โดยกองอํานวยการที่ประสานงานให้เกิดการรวมพล สํารวจ
และสรุปยอดผู้อพยพ  การเคลื่อนย้ายสู่ที่ปลอดภัย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเฝ้าระวัง   

 หลังเกิดเหตุ 

 การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและอาชีพ  ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  ( การฟ้ืนฟูอาชีพหลักและเพ่ิมอาชีพ
เสริม เช่น กองทุนเมล็ดพันธ์พืช ข้าว  ปรับวิถีการผลิตใหม่  การแปรรูป  การตลาดและท่องเท่ียวชุมชน  วิสาหกิจ
ชุมชน  ส่งเสริมการเก็บออมและสร้างสวัสดิการชุมชน ) 

 การบริหารจัดการนํ้าแบบมีส่วนร่วม ( ขุดลอกลําคลองที่ต้ืนเขินให้ลึก กว้างมากข้ึน  ทําที่กักเก็บนํ้า
หรือแก้มลิงรองรับนํ้าช่วงฤดูนํ้าหลากและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าช่วงหน้าแล้ง ) 
 ๓. การสรุปบทเรียนและเติมความรู้ร่วมกัน พร้อมกําหนดทิศทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับ

ตําบล  (เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือไม่หยุดน่ิงต่อการแก้ปัญหาของตนเอง) ภายใต้การสรุปบทเรียนและวางแผนร่วมกันของแกนนําในแต่ละ
หมู่บ้าน ได้ข้อสรุปและแนวทางร่วมกันในป้องกันแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 
 



๑๕๑ 

 
 ๑) การจัดกลุ่มพ้ืนที่ตามปัญหาและสภาพพ้ืนที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น ได้ กลุ่มหมู่บ้านติดแม่นํ้า  
ลํานํ้า (ม.๔, ๕, ๗, ๘)   พ้ืนผสมเมือง นํ้า เละทุ่ง (ม.๒, ๑๐) กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มและทุ่งนาห่างไกลเมือง (ม.๑, ๖, ๙, ๑๑)  
พ้ืนที่ปลอดภัยและศูนย์อํานวยการของตําบล (ม.๓, และ อบต.) เพ่ือรวมคน ทุน อาหาร เครื่องมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์
ช่วยเหลือที่จําเป็น ในการรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

๒) ข้อเสนอและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเวที  คือ ให้มีการขุดลอกลําคลองที่ต้ืนเขินให้ลึกและขยายให้
กว้างขึ้น กําจัดวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายและการเก็บกักนํ้า  ในจุดที่ขวางทางนํ้าเสนอให้ใส่บล๊อกคอนเวิร์ส
เพ่ือให้มีทางระบายได้สะดวกขึ้น  เร่งการสร้างโครงการเก็บกักนํ้าหนองก้างปลาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขุดลอกลํา
สะแทดและเพ่ิมช่องทางการระบายน้ําโดยใช้บานปิด- เปิด แทนท่อระบายนํ้าซึ่งทําให้นํ้าไหลได้ช้า อีกทั้งยึดหลัก
พ่ึงพาตนเองโดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลักท่ีช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาของตําบล 

๓) การจัดต้ังทีมอาสาสมัครเพ่ือประสานงานป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติระดับตําบลจํานวน ๑๓ คน โดย
ประสานงานทั้งในตําบลและภายนอก 

 ๔) การสํารวจข้อมูลชุมชนในตําบล เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาของตําบล 

     สํารวจรวบรวมข้อมูลและความต้องการของสมาชิกในชุมชนแต่ละครัวเรือน เพ่ือประเมินสภาพปัญหา และ
วางแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป  (รู้จํานวนสมาชิกกลุ่มเสี่ยง พ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่การเกษตรที่เสียหาย  จํานวนวัสดุ
อุปกรณ์ในการช่วยเหลือป้องกันภัย  ทุนและแรงงาน สิ่งที่จําเป็นและชุมชนต้องการ ฯลฯ)   โดยอาศัยคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนคนพอเพียงที่มีอยู่แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้สํารวจข้อมูล และอาศัยฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลและอาสาสมัครเพื่อประสานงานป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของตําบลในการสรุป
วิเคราะห์ร่วมกัน  ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูล 
 ๕) การเสริมหลักความรู้วิชาการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถ่ินในการป้องกันแก้ไขปัญหา 

 - การอบรมจัดทําแผนที่ทํามือของชุมชน เป็นการสร้างแผนที่ที่อาศัยความรู้ของชุมชนร่วมกับหลักวิชาการ 
สู่กระบวนการสํารวจและเรียนรู้ร่วมกันถึงเส้นทางนํ้า สิ่งกีดขวาง แหล่งนํ้า ระบบการผลิตและการใช้ที่ดินของชุมชน  
โดย นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาช่วยเติมเต็มความรู้หลักวิชาการ 
 ๖) การวางแผนฝึกซ้อมปฏิบัติการป้องกันภัย   เพื่อประเมินความพร้อมและซักซ้อมปฏิบัติการรับมือ
จริงเม่ือเกิดเหตุการณ์ของชุมชน 

 - ร่วมกับป้องกันภัยจังหวัด อําเภอ อบต. ในการอบรม และฝึกซักซ้อมป้องกันภัยในระดับตําบล 
 ๗) การสร้างเครือข่ายและเชื่อมภาคีความร่วมมือที่หลากหลายในทุกระดับ เน่ืองจากสาเหตุของปัญหา

ความเดือดร้อนด้านภัยพิบัติไม่ใช่เกิดจากภัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นเร่ืองการจัดการและการผลจากการ
กระทําของคน ลําพังเพียงตําบลกระเบ้ืองใหญ่  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  จึงเกิดการประสานงานสร้างเครือข่าย
ระดับจังหวัดในนามเครือข่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา มีนายแพทย์ศุภผล เอ่ียมเมธาวี เป็น
ประธาน  และภาคีและเครือข่ายภาคประชาชนอ่ืนๆ ที่ดําเนินการเรื่องน้ีร่วมกันตามวาระ เน้ือหา และกิจกรรมที่
ดําเนินการ ได้แก่ มูลนิธิชุมชนไทย อบต. อําเภอ พอช. อบจ. ป้องกันภัยจังหวัด สํานักงานชลประทาน Korat for 
the world CSR โคราช เครือข่ายสวัสดิการชุมชน นักวิชาการอิสระ นักวิชาการมหาวิทยาลัย (ม.ศิลปากร ราชภัฏ  
เกษตร และวิทยาลัยเทคนิคโคราช) 
 สิ่งที่ขับเคลื่อนภายใต้เครือข่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  

๑) การติดตามสอบถามข้อมูลแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  
๒) การมีผู้แทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าของสํานักงานชลประทาน 
 



๑๕๒ 

 
๓) การมีศูนย์ประสานและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงเวลาที่แนวโน้มเสี่ยงเกิดเหตุการณ์หรือเกิด

เหตุการณ์จริง 
๔) การระดมทุนเพ่ือจัดซื้อเรือและอุปกรณ์ที่จําเป็น ไว้ใช้ช่วยเหลือเครือข่ายในยามประสบภัย  โดยระดม

ทุนจัดซื้อเรือเองได้ ๒๕  และได้การสมทบสนับสนุนจาก อบจ. อีก ๕๐ ลํา ซึ่งที่ผ่านได้นําไปช่วยเหลือพ่ีน้อง
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในกรุงเทพฯ สื่อและหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนประสบอุทกภัย ซึ่งเมื่อสถานการณ์
ปกติจะนําไปสํารองไว้ใช้ตามพ้ืนที่สมาชิกเครือข่ายฯ ของโคราช 
 ๘) ขบวนการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนภายหลังประสบภัย 

 - การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง 
   ติดตามหรือประสานงานให้  อบต. และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ดําเนินการช่วยเหลือ 
 - การซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองยนต์ ประสานทหารช่างและวิทยาลัยเทคนิคในการช่วยเหลือ  
 - การฟ้ืนฟูอาชีพและสร้างอาชีพแสริม   โดยนําแผนการฟ้ืนฟูอาชีพของแต่ละชุมชนที่วางไว้มาดําเนินการ 
 - การสร้างแหล่งอาหารของชุมชน  เช่ือมโยงกับกองทุนสวัสดิการชุมชน การดําเนินกิจกรรมสวัสดิการ
อาหารรอบบ้าน ที่ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนปลูกพืชผัก ผลไม้ ไว้กินเองเพ่ือลดรายจ่าย และออมด้วยการสร้างแหล่ง
อาหารครัวเรือน 
 - การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตด่ังเดิมของชุมชน รากเหง้าของชุมชนที่ดําเนินชีวิตร่วมกับนํ้าภายใต้การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน 
 ๙) การสํารวจพื้นที่จริงร่วมกันของชุมชน หน่วยงานท้องถ่ิน หรือรัฐ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนงาน 
     และแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 ๑๐) การสรุปชุดองค์ความรู้สู่คู่มือปฏิบัติการของแต่ละหมู่บ้าน 
 ๑๑) การฟื้นฟู/สร้างป่าบุ่งป่าทาม เพื่อเป็นตู้กับข้าวและพื้นที่ซับน้ําป้องกันน้ําท่วมฉับพลัน 
 ๑๒) กองทุนเงินเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติระดับตําบล (เงิน/อุปกรณ์เครื่องใช้/ แพ/เรือ) 
แนวทาง/แผนงานของตําบลกระเบ้ืองใหญ่ที่จะขับเคลื่อนต่อไป 

         ภายใต้แผนงานและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของตําบลกระเบ้ืองใหญ่อย่างย่ังยืน  ในช่วงที่
ผ่านมาชุมชนและเครือข่ายสามารถดําเนินกิจกรรมและแผนงานไปได้แล้วเพียงบางส่วน  การดําเนินการต่อไปของ
ชุมชนคือการดําเนินงานในแผนงานที่เหลือทั้งในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับเครือข่าย 

๑. การปกป้องพื้นที่อาหารพื้นที่อาหารอย่างเป็นระบบ  เครือข่ายฟื้นฟู/สร้างป่าธรรมชาติ รณรงค์
สวัสดิการอาหารรอบบ้าน 

- ส่งเสริมให้เกิดศึกษาวิจัยร่วมกันของรัฐและภาคประชาสังคมในการสร้างความสมดุลระหว่างพ้ืนที่
อาหารและพ้ืนที่เศรษฐกิจของโคราช เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนใน ๑-๒ ปีของโคราช  เพ่ือกําหนดเป็น
แนวทางร่วมกันของโคราช 

- การฟ้ืนฟู/สร้างป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นตู้กับข้าวและพ้ืนที่ซับนํ้าป้องกันนํ้าท่วมฉับพลันโดยดําเนินการ
เพ่ือให้เกิดนโยบายและรูปธรรมทั้งในระดับตําบล จังหวัด  และลุ่มนํ้า 

- การส่งเสริมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สร้างทั้งอาหารและแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้หน้าแล้งและรับ
นํ้าช่วงนํ้าหลาก 

 
 

 



๑๕๓ 

 
๒. การสรุปชุดองค์ความรู้สู่คู่มือการปฏิบัติจริงของชุมชน พร้อมแผนท่ี 

-  สนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านจัดทําชุดคู่มือปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติและแผนที่ทํามือของหมู่บ้าน 
๓. การหารายได้เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติตําบล 

-   ในอนาคตภัยพิบัติจะเป็นสิ่งที่เกิดคู่กับโลกและประเทศไทย  การขยายกองทุนเพ่ือป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติ เพ่ือให้การดําเนินงานของชุมชนด้านน้ีมีอย่างต่อเน่ือง และเกิดความย่ังยืน การสร้างกองทุน
เพ่ือดูแลอาสาสมัคร  สร้างธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
๔. การเสริมองค์ความรู้/วิชาการด้านต่างๆ เพิ่มเติมแก่ชุมชน เช่น การใช้เทคโนโลยีสื่อสารใน 

การสืบค้นหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร  หลักการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์น้ํา  สภาพอากาศ  ข้อมูล

รายงานการวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และประเทศไทย  
๕. รวบรวมและฟื้นฟูภูมิปัญญาของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

สํารวจและรวบรวมภูมิปัญญาของชุมชนที่สามารถนําใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ชุมชน 
และเครือข่ายต่างๆ 
 ๖. การสนับสนุนและผลักดันให้เครือข่ายฯ สามารถดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
             ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

๑. ตนเป็นที่ พ่ึงแห่งตน  พาชุมชนพ้นภัย   หายใจด้วยตนเองดีกว่าใช้เครื่อง ช่วยหายใจแทน 
ผู้ประสบภัยไม่ใช่คนป่วยหรือคนพิการ 

๒. เครือข่ายผู้ประสบภัยชุมชนตําบล  อําเภอ  จังหวัด  พลังที่ไม่จํากัดในการช่วยเหลือกันและกัน 
๓. คิดร่วม ทําร่วม  รัฐและชุมชนคือหุ้นส่วนการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกัน 
๔. ปัญหาคุณคือปัญหาเรา แบ่งทุกข์ปันสุข  ทุกคนอยู่รอด 
๕. ข้อมูลความรู้คู่การอยู่รอด พลังในการต่อสู้กับธรรมชาติ (การจัดทําศูนย์ข้อมูลความรู้ภัยพิบัติของ

เครือข่าย) 
๖. อาหารให้ชีวิต เศรษฐกิจให้ความมั่นคง (ส่งเสริมให้เกิดฟ้ืนฟูและรักษาพ้ืนที่อาหารของโคราช).  



๑๕๔ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการภัยพิบัติของเครือขา่ยองค์กรชุมชน
และสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ 

 

๑) รัฐบาลต้องจัดต้ังองค์กรอิสระเพ่ือสนับสนุนชุมชนให้จัดทําแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันภัย
พิบัติและผลักดันแผนป้องกันภัยพิบัติไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสภาองค์กรชุมชน
ตําบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐโดยมีกองทุนสนับสนุนชุมชนโดยตรง ตลอดจน
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ อย่างเพียงพอ 

๒) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศพ้ืนที่ประสบภัย
พิบัติเป็นลําดับแรก ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓) เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ภาครัฐ และส่วนราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยช่ัวคราว 
แก่ผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่มเีง่ือนไข 

๔) ให้มกีลไกพหุภาคีเพ่ือจัดการภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่และจังหวัดจากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย 
เช่น ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ 

๕) หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ รัฐต้องเร่งจัดที่อยู่อาศัยช่ัวคราวให้แก่ผู้ประสบภัยในทันทีและเร่งการจัดทํา
แผนฟ้ืนฟูชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประสบภัยโดยแผนฟ้ืนฟูให้ครอบคลุมทั้งเรื่องที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย 
อาชีพการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตลอดจนการเยียวยาในด้าน
ต่างๆ 

๖) จังหวัดต้องจัดให้มีการจัดทําแผนจดัการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ เข้าร่วมด้วยโดยแผนการจัดการภัยพิบัติ
ต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ระยะ คือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างประสบภัยและหลังประสบภัย 

๗) ในการเตรียมการรับมือภัยพิบัติจังหวัดจะต้องมีการจัดทําผังพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติผังเฉพาะลุ่มนํ้า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการใช้ทรัพยากร ดิน นํ้า ป่า ชายฝั่งอย่างเหมาะสมร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและท้องถิ่น 

๘) รัฐต้องมีมาตรการท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นธรรมตามสภาพแห่งความเสียหายน้ันๆในการจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหายแก่ผูป้ระสบภัยโดยดําเนินการอย่างอย่างเปิดเผย โปร่งใส โดยใช้ฐานข้อมูลของสภา
องค์กรชุมชน/ชุมชนเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณา 

๙) รัฐต้องสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่นและผลกัดันการใช้หลักสูตรดังกล่าว
ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับ 

ทั้งน้ีข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนข้อเสนอของภาคประชาชนที่ต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไปเพ่ือทําให้การจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมกับชุมชนและมีส่วนร่วม
ภายใต้กลไกที่เช่ือมโยงหลักคือสภาองค์กรชุมชนตําบลน่ันเอง. 



 

๑๕๕ 

 

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานจังหวัดสงขลา 
 

ภาคีพลเมืองสงขลาเพื่อการรับมือภัยพิบัติ 

 
 
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน คือ กระบวนการทํางานเพ่ือลดความส่ียงจากภัยพิบัติที่

เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนต้ังแต่ขั้น วางแผนงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปฏิบัติงาน ตรวจสอบประเมินผล โดย
คลอบคลุม ระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลงัเกิดภัย แต่ทั้งน้ีในการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอนน้ัน
ควรได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการเป็นผู้ช่วยหรือพ่ีเลี้ยงสนับสนุนให้ชุมชนสามารถดําเนินงานลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สถานการณ์ปญัหา 

ในปี ๒๕๕๓ ได้ปรากฏภัยจากธรรมชาติอย่างรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาสร้างความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สินอย่างมาก สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์อุทกภัย
และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด พบว่าระหว่างวันที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ มีพ้ืนทีป่ระสบภัย รวม ๑๖ อําเภอ ๑๒ เขตเทศบาล ๑๑๙ ตําบล ๑,๐๔๙ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ๒๖๙,๒๓๓ครัวเรือน ๘๐๒,๒๔๗ คน อพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย ๓๙,๙๐๐ คน มผีู้เสียชีวิต  
๓๕ คน ผู้บาดเจ็บ ๑,๔๙๔ คน ความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๖๒๓ หลัง  
เสียหายบางส่วน ๔๓,๓๓๑ หลัง พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย ๒๐๒,๔๙๙ ไร่ มูลค่าความเสียหายโดยรวมกว่า 
๑,๕๑๗,๗๙๕,๘๐๐ ล้านบาท สําหรับเหตุการณ์นํ้าท่วมคร้ังน้ีสรา้งความเสียหายให้กับทางเทศบาลนคร
หาดใหญ ่ เป็นจํานวนมหาศาล โดยในเบ้ืองต้นมูลค่าความเสียหายมีมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท เน่ืองจากใน  
อ.หาดใหญ่ เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงทําให้รายได้ในส่วนน้ีขาด
หายไป  

ภาคีองค์กรร่วมในจังหวัด ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน มูลนิธิชุมชนสงขลาและเครือข่ายสงขลาพอเพียง 
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เขตพ้ืนที่
สงขลา สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา โครงการ พศส. ๒๓ เกลอ เหล่าน้ีได้ข้อสรุปตรงกันว่า
ควรให้มีประเด็นร่วมในการทาํงานระดับจังหวัดได้แก่ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ให้ประชาชน
สามารถใช้เป็นโอกาสในการจัดการตนเองในเร่ืองภัยพิบัติ  

ตัวอย่างพืน้ทีท่ี่มีการจัดการตนเองในจังหวัดสงขลา 

ท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงของอุทกภัย พบว่าชุมชนและเครือข่ายบางเครือข่าย ได้มกีารเตรียมความ
พร้อมและมีการจัดการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วซึ่งน่าสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น 
สภาองค์กรชุมชนตําบลท่าหิน ใช้ฐานสภาองค์กรชุมชน มีการทบทวนบทเรียน/ฐานงานเดิมพบปัญหาการ
รับมือภัยพิบัติแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทํา อบต./หน่วยงานรัฐมีงบกลางแก้ปัญหา ไมม่กีารเตรียมก่อนเกิดเหตุ 
อาศัยมีฐานงานที่อยู่อาศัยของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/มีการปรับบ้านมีใต้ถุนสูง การรับมอืเร่ิมด้วยการ
สํารวจข้อมูล ถอดบทเรียนนํามาสู่การแก้ไขปัญหา ๗ เร่ือง ทําแบบสอบถามภายใต้ปัญหา ๗ เร่ือง ปรับทัศนะ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ยังไม่ได้ให้ความสาํคัญของแบบสอบถาม แบ่งกลุ่มย่อย ๗ เร่ืองปรับข้อมูลใหม่สร้าง
เอกภาพ/ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําแผนที่ทํามือสาํรวจจุดเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง/จุดอพยพโดยนักเรียนมัธยม 



 

๑๕๖ 

ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถาม พัฒนาศักยภาพอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง/อพยพ มีการสัมมนาซ้ําเพ่ือปรับ
ทัศนะ ภัยพิบัติเป็นประเด็นร่วมทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ประชาชน 

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ๔ อําเภอ ของคาบสมุทรสทงิพระ  ใช้วัดพิกุลเป็นศูนย์กลางประสานงาน
ใช้สภาองค์กรชุมชนจัดระบบระดับการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู  และเตรียมความพร้อมระดับครัวเรือนและชุมชนมีการ
ประสานยึดโยง  การเฝ้าระวังทางข้อมูลสารสนเทศ  การใช้สือ่วิทยุชมชนและอินเทอร์เน็ต รวทั้งการ
ประชาสัมพันธ์  

ตําบลทุ่งหวัง หมู่ ๒ พบความเสียหายสวนไร่นา แต่ก็ช่วยตัวเองมีกองทุนกลางระดับหมู่บ้าน ๓ วัน
ชวยกันเองได้ มีไฟฟ้า นํ้า มีโรงครัวกลาง ใช้ไม้ฟืน นํ้ามัน ใช้แบตเตอร่ีรถยนต์เป็นเคร่ืองป่ันไฟ (เติมนํ้ามันไว้) 
มีคนจิตอาสา   

ตําบลรําแดง ปี ๔๘ มกีารต้ังศูนย์ช่วยเหลือ ในปี ๕๓ ชาวบ้านจัดการเอง ค่าใช้จ่ายลดลง ปัญหาไมล้้ม 
ชาวบ้านระดมเครื่องเลื่อยโดยอส.ในหมู่บ้าน และสามารถไปช่วยเพ่ือนต่างหมู่บ้าน 

อําเภอกระแสสินธ์ ใช้ฐานสภาองค์กรชุมชน มีคนไปช่วยจากพ้ืนที่อ่ืน ๖๐๐-๗๐๐ คน คนเปลี่ยน
ความคิดจากการไปเห็นความเดือดร้อนและการได้ไปช่วยคนอ่ืน มีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายอ่ืนด้วยวิทยุเคร่ือง
แดง  มีบทเรยีนจากการไปช่วยเหลือทําให้การทํางานในอนาคตมีความพร้อมมากขึน้ ปัจจุบันมีความพยายาม
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระดับอําเภอ โดยสภาองค์กรชุมชน ๔ ตําบลใช้งบจัดการตนเองของ พอช. เช่ือมโยง
ระดับอําเภอ 

  เมืองหาดใหญ ่สภาองค์กรชุมชน เมืองหาดใหญ่กับโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนากลไกเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถ่ิน วิชาการ ประชาชน 
มีการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ จัดทําคู่มือระดับ
ครัวเรือน 

  อําเภอจะนะ โดยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนรวมกลุ่มจัดต้ังอาสาเฉพาะ
กิจที่เดือดร้อนไม่มากในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยนํ้าท่วมในตลาด อ.จะนะ เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาของ
โครงการใหญ่ ต่อรองเชิงนโยบาย ให้ปรับแนวทางพัฒนาท่ีจะขุดคลอง ๗ สาย สร้างเข่ือน การทํางานได้สํารวจ
ข้อมูลนํามาสู่การปรับแนวทางเชิงนโยบายในพ้ืนที่ใช้เร่ืองสิทธิของชุมชน/ผังเมืองเป็นโอกาส เสริมด้วย
นักวิชาการ/กลไกอิสระ 

  ระดับองค์กร  ได้แก่ สมาคม อสม.สงขลา ปัจจุบันกระทรวงสาธารณะกระตุ้นผ่านบทเรียนของ อสม.
ในพ้ืนที่ มีนวตกรรมเฝ้าระวังนํ้าท่วมแบบชาวบ้าน เป็นเครื่องวัดนํ้าฝนแบบง่ายๆ ใช้ขวดน้ําเปล่า ๖๐๐ cc  
ตัดปากขวดออก ต้ังที่โล่ง วัดนํ้า ๒ ชม. หากเกิน ๗ ชม. เทออก วางใหม่ หาก ๒ ชม. เกิน ๗ ซม.เป็นสัญญาณ
ว่านํ้าท่วมแน่ ทางสมาคมมีนโยบายให้อสม.ไปใช้รับมือและปรับตัว 

    มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดทาํกองบุญฟ้ืนฟูชีวิตผู้ประสบภัย  การจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือด้านอาหารและ
วัสดุอ่ืนๆให้กับชุมชนพ้ืนที่ โดยศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนชาวเกาะบก การจัดต้ังกองบุญฟ้ืนฟูชีวิต
ผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลา ของมูลนิธิชุมชนสงขลา การช่วยเหลือตนเองของชุมชนในพ้ืนที่เขารัดปูน เชิงแส 
การจัดระบบวิทยุชุมชนและวิทยุสื่อสาร การจัดความสัมพันธ์ที่ต้องพ่ึงพากันของกลุ่มวิทยุอินทรี และกลุ่มวิทยุ
เคร่ืองแดงของกองทัพภาค๔ เป็นต้น 

ระดับเครือข่าย  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนมียุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรบัมือภัยพิบัติโดย
ชุมชน  ต้ังแต่การเตรียมการในระดับหมู่บ้าน  ทุกตําบลต้องมีศนูย์ประสานงาน  และมีผูป้ระสานงานระดับ
อําเภอ และกลุ่มอําเภอ มีแผนการหนนุชว่ยระหว่างกันในกรณีเกิดภัย และมอบหมายให้มีกลุ่มคณะบุคคล



 

๑๕๗ 

ที่เปน็แกนํา คอยเฝา้ระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติทางระบบสารสนเทศเพื่อการแจ้งเตือนภัยแต่พื้นที ่ และให้
เป็นผู้ประกาศพื้นทีป่ระสบภัยพิบัติภาคประชาชน ก่อนจะประสานการช่วยเหลือไปยังเครือข่ายตําบลต่างๆ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
ช่องว่างและข้อจํากัด 
 ๑.ช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและความคาดหวังต่อระบบ  

 ๑.๑ ช่องว่างของโครงสร้างการจัดการและการบูรณาการแผนการจัดการภัยพิบัติในระดับต่างๆมีความ
ซ้ําซ้อนด้านบทบาท ภารกิจและ อํานาจการตัดสินใจ ขาดหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ขาดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรและเทคนิคเฉพาะด้าน 
 ๑.๒ ช่องว่างการจัดการฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย  ระบบการแจ้งเตือนภัยและระบบสื่อสาร ขาดการบูร
ณาการ ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขาดองค์ความรู้ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย 
 ๑.๓ ช่องว่างด้านการสนับสนุนเพ่ือการช่วยเหลือฟ้ืนฟู  ระเบียบการใช้เงินงบประมาณไม่เอ้ือต่อการ
ดําเนินการ ขาดกองทุนที่มีรูปแบบเฉพาะเพ่ือการฟ้ืนฟูภัยพิบัติและระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ ช่องว่างด้านการจัดการอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่  ระบบอาสาสมัครขาดการบูรณาการ
อาสาสมัครและชุมชนขาดความพร้อมและการพัฒนาทักษะต่อเน่ือง 
  
เป้าหมาย คนสงขลามีการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน มีการพ่ึงตนเอง พ่ึงกันเอง ช่วยเหลือกันอย่างมี

ศักด์ิศรี มีข้อตกลงร่วมของชุมชน ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาควิชาการเติมเต็มช่องว่างของระบบ 
 

เป้าระยะสั้น  ๑.  สร้างกระแสการต่ืนรู้ ต่ืนตัวของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติด้วยตนเอง 

๒. มีการเตือนภัยแนวระนาบ เน้นการเช่ือมโยงเครือข่าย ร่วมคิด แยกทํา หนุนเสริมกัน 
และกัน 

๓. จัดทําฐานข้อมูลร่วม พ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ พ้ืนที่ปลอดภัย เครือข่ายที่มีทั้งระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ระดับตําบล ระดับองค์กร เช่น สมาคมอสม. สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายลุ่มนํ้า กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ภาคเอกชน สื่อ มีการรวบรวมกรณีศึกษา มีข้อมลูการเตือนภัยจากศูนย์อุตุ/ชลประทาน 
การจัดทําคู่มือ การผลิตอุปกรณ์รับมือภัยพิบัติแบบง่ายๆ 

๔.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการรับมือภัยพิบัติ 
๕.  การมีข้อตกลงร่วมเพ่ือการรับมือภัยพิบัติที่เติมเต็มช่องว่างของระบบ 

 

เป้าระยะยาว มีการจัดทําแผนการรับมือภัยพิบัติบนฐานการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกบัสภาพพ้ืนที่ ทั้งระดับ

ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 
 (แนวทาง) การจัดทําแผนรบัมือภัยพิบัติโดยชุมชนเปน็ฐานจังหวัดสงขลา 

ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 
  (๑) การป้องกันและลดผลกระทบ  มีแนวทาง ดังน้ี 



 

๑๕๘ 

   (๑.๑) ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม โดยการประเมินภัย
และความล่อแหลมเพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม รวมท้ัง
ศึกษาวิธีลดผลกระทบ   
   (๑.๒) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย รวมท้ังข้อมูลพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับ
การอพยพให้เป็นปัจจุบัน  
   (๑.๓) จัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
   (๑.๔)  เตรียมการด้านโครงสร้าง โดยการสํารวจและก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งนํ้า หรือ
เส้นทาง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการใช้
สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร เข่ือน กําแพง อ่างเก็บนํ้า ฝาย เหมือง การขุดลอกคลองระบายนํ้า  
เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่งกําลังบํารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 

(๑) จัดหาพ้ืนที่รองรับนํ้าและกักเก็บนํ้า เช่น อ่างเก็บนํ้า เข่ือน สระนํ้า ทํานบ 
เหมือง ฝาย รวมท้ังการขุดลอกคูคลอง แหล่งนํ้าสาธารณะที่ต้ืนเขิน คลองส่งนํ้า และคลองระบายนํ้า  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและการระบายในฤดูฝน  

(๒) ก่อสร้างกําแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพ่ือป้องกันการเอ่อล้นหรือสูญเสีย
พ้ืนดินจากการกัดเซาะชายฝั่งของทะเลและแม่นํ้า 

(๓) สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย  สําหรับพ้ืนที่ที่การหนีภัยทํา
ได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่หลบภัยที่เหมาะสม 

(๔) กรณีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต้องให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและมีระบบความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้อาคาร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังข้อกําหนดและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

(๕) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการส่งกําลังบํารุง หรือเส้นทางไปสถานที่หลบ
ภัยให้ใช้การได้ตลอดเวลา 
   (๑.๕) จัดทําฐานข้อมูลกําลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การ
กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
   (๑.๖) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม         
ให้มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน  
   (๑.๗) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา    และเยาวชน 
เก่ียวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ตามแนวปฎิบัติ
ดังน้ี 

(๑) สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) อย่างต่อเนื่อง  

(๒) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับความปลอดภัย
ในชีวิตประจําวัน เช่น การใช้ถนนอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  เป็นต้น 

(๓) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย 
เหมาะสม  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  และเป็นที่น่าสนใจ 

(๔) จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการให้ความรู้ การปลูกฝังแนวคิด และ
จิตสํานึกด้านความปลอดภัยในทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา  และการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ 



 

๑๕๙ 

   (๑.๘) จัดทําสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน 
ถล่มครั้งสําคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  
  (๒) การเตรียมความพร้อม มีแนวทาง ดังน้ี 

   (๒.๑) จัดต้ังและฝึกอบรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ในการ
ป้องกัน   แจ้งเตือน ปฏิบัติการระงับบรรเทาภัย เพ่ือให้การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ มีการนําส่งสถานพยาบาลอย่างถูกวิธีระหว่างเหตุการณ์
วิกฤติตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ  
   (๒.๒) ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเน้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) เป็นการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชนให้มี
ความพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและ
พ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งการทําให้ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ในระดับหน่ึง ตามแนวทางดังน้ี 
 (๑) คนในชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (People 
Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัย ดังน้ี 
 (๑.๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการถึงสถานการณ์ภัยที่จะเกิดข้ึนหรือการ
ให้ความรู้ถึงความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 
 (๑.๒) คนในชุมชนจะต้องต่ืนตัว (Alert) ปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันประเมิน 
วิเคราะห์ ความล่อแหลมเสี่ยงภัยของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เช่น มีพ้ืนที่ใดเสี่ยงภัย ครอบครัวใดจะได้รับความ
เดือดร้อน สถานที่สําคัญใดบ้างจะประสบภัย สถานที่ประกอบอาชีพ เช่น กระชังปลา  เรือกสวนไร่นา ฟาร์ม
ปศุสัตว์ของใครบ้างจะได้รับความเสียหาย และอื่นๆ เป็นต้น 
 (๒) ชุมชนมีระบบข้อมูลและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการมีข้อมูลจะ
นําไปสู่การจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ดังน้ี 
 (๒.๑) เมื่อชุมชนตระหนักถึงภัยและร่วมกันวิเคราะห์ความล่อแหลมเบ้ืองต้นแล้ว 
ชุมชนจะต้องสํารวจข้อมูลต่างๆ เพ่ือประเมินความเสี่ยงภัย เช่น สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ข้อมูลทาง
สังคม เศรษฐกิจ ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในชุมชนย้อนหลังและความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น และระบุพ้ืนที่ที่เคย
เกิดภัยลงในแผนที่ชุมชน เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ีไปวิเคราะห์ความล่อแหลมที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับชุมชน 
 (๒.๒) การที่ชุมชนจะต้องวิเคราะห์ความล่อแหลมก็เพ่ือต้องการให้ชุมชนทราบว่า 
หากมีการเกิดภัยขึ้นอีกจะมีบุคคลใดในชุมชนที่มีความล่อแหลมต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือจะมีสิ่งใดบ้างที่
จะเสียหายจากภัยพิบัติ จากน้ันจะต้องให้มีการสํารวจความสําคัญในการช่วยเหลือขนย้าย อพยพ เช่น เด็ก 
คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ์ จะต้องอยู่ในลําดับแรกของการอพยพเคลื่อนย้าย และร่วมกันวิเคราะห์ว่าควรจะ
ลดความเสี่ยง หรือลดโอกาสการน่าจะเกิดภัยพิบัติได้โดยวิธีใดบ้าง 
 (๒.๓) เมื่อชุมชนได้ข้อมูลความเสี่ยงภัยแล้ว ให้นําแผนที่ชุมชนมาจัดทําแผนที่
เสี่ยงภัย (Risk Map) และแผนที่ปลอดภัย (Safety Map) ซึ่งจะต้องมีข้อมูลจุดรวมพล เส้นทางการอพยพ และ
ให้ชุมชนประเมินขีดความสามารถในการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาเตรียมการไว้ให้พร้อมเมื่อเกิดภัย 
 (๒.๔) ชุมชนรวบรวมข้อมูลของชุมชน แผนที่เสี่ยงภัย แผนที่ปลอดภัย ทรัพยากร
ของชุมชน และผลของการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทําเป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 



 

๑๖๐ 

 (๓) ชุมชนจัดต้ังองค์กรชุมชนและอาสาสมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ตาม
แนวทางดังน้ี 
 (๓.๑) กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของชุมชนได้รับการปฏิบัติตามแผนและกิจกรรมต่างๆ คือ คนในชุมชน ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องจัดต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาทําหน้าที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยอาจ
ใช้โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วมาบริหารจัดการ หรืออาจจัดต้ังขึ้นใหม่ในรูปคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน และชุมชนจะต้องมีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายอํานวยการ คณะอนุกรรมการฝ่ายบรรเทาทุกข์และฟ้ืนฟูบูรณะ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะเป็นอาสาสมัครเตือนภัย และอาสาสมัคร “กู้ชีพกู้ภัย” 
 (๓.๒) ชุมชนจะต้องมีสถานที่จัดต้ังเป็น “ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของชุมชน” มีบุคลากรที่รับผิดชอบจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่ดูแลบริหารงานและ
เก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์แจ้งเตือนภัย อุปกรณ์เสียงตามสาย อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ซึ่งอาจใช้ศาลาประชาคม
หมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนก็ได้ 
 (๔) ชุมชนมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพประชาชน โดยเฉพาะแผนการแจ้ง
เตือนภัย การสื่อสาร การจําลองสถานการณ์แล้วฝึกซ้อมเสมือนเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นจริง การทดสอบ
ระยะเวลาด้านต่างๆ เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องที่ควรนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น และ
พัฒนาแผนให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุมชนจะต้องมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยควรให้มีการฝึกซ้อมแผนปีละ ๒ ครั้ง  
 (๕) ชุมชนมีการประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุน
งบประมาณในการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําชุมชนตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา ๒๐ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ (คือ 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา) โดยผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้อํานวยการท้องถ่ิน และมีปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถิ่น  รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน แล้วรายงานให้นายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
  (๖) ชุมชนมี “ทีมกู้ชีพกู้ภัย” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่พร้อมปฏิบัติงานเข้า
ช่วยเหลือชุมชนได้ทันทีที่เกิดภัย ควรจะต้องจัดให้มีอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
ชุมชนที่ประสบภัย โดยจัดส่งบุคลากรอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเข้าอบรม  ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด และจะต้องให้มีการสนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ไว้ประจํากายและประจําทีมกู้ชีพกู้ภัยด้วย 
 (๗) ชุมชนมีเครือข่ายกับภายนอกชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือการร้องขอ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน และประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือทั้งในห้วงเวลาเตรียมพร้อม
ป้องกันภัยก่อนเกิดเหตุ การปฏิบัติระงับบรรเทาภัยในขณะเกิดเหตุ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัยหลังจากเกิดเหตุสาธารณภัย 
   (๒.๓) จัดทําบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม หรือเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
   (๒.๔)  พัฒนาระบบการพยากรณ์ และติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้ง
จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพ่ือการเตือนภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  
 ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือกอง
อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพ่ือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาด



 

๑๖๑ 

ว่าจะได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  และสามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่
ปลอดภัยได้  และให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย  ประเมิน
สถานการณ์จากระดับความรุนแรงของภัยและดําเนินการแจ้งเตือนภัย  ซึ่งหากสามารถแจ้งเตือนภัยได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยํา  ในระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด   

 (๑)  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนภัย  ได้แก่ 
    (๑.๑)  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก   
    (๑.๒)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา  
กรมชลประทาน สนง.ทรัพย์นํ้าภาค ๘ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพ่ือแจ้งเตือนไปสู่ระดับพ้ืนที่ 
    (๑.๓) จังหวัด ทําหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด 
 (๑.๔)  อําเภอ ทําหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยระดับอําเภอ 
    (๑.๕)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ในระดับ
ท้องที่ทําหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยระดับชุมชน 

(๒)  การจัดวางระบบแจ้งเตือนภัย 
    การจัดวางระบบแจ้งเตือนภัยไว้ต้ังแต่ยามปกติ จะทําให้การแจ้งเตือนภัยกระทําได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางดังน้ี 
    (๒.๑)  ทําความตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานว่าจะใช้วิธีการแจ้งเตือนภัยแบบใด  
    (๒.๒)  จัดเตรียมสัญญาณเตือนภัยรูปแบบต่างๆ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีป้าย
เตือนภัย ป้ายเส้นทางหนีภัย เคร่ืองหมายสัญญาณอ่ืนๆ และแจ้งให้ประชาชนทราบถึงความหมายของสัญญาณ
เตือนภัยน้ันๆ เพ่ือให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติหรือเตรียมการอพยพได้ทันทีหากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ันมีระดับ
ความรุนแรงเกินกว่าจะรับมือได้ 
    (๒.๓)  การเฝ้าระวัง ให้มีการติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล และประเมินสถานการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพ่ือเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย  
  (๓)  การแจ้งเตือนภัยและการประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติ 
   (๓.๑)  ระดับการแจ้งเตือนภัย 

    (๓.๑.๑) การแจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายและระบบสื่อสาร
และสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรสาร ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 
       (๓.๑.๒) การแจ้งเตือนภัยระดับอําเภอ แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายและระบบสื่อสาร
และสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร โทรสาร เป็นต้น 
        (๓.๑.๓) การแจ้งเตือนภัยระดับตําบล/หมู่บ้าน แจ้งเตือนโดยอาสาสมัครและเครือข่าย
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน โดยใช้ระบบสื่อสารหรือเครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน เช่น เสียง
ตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กําหนดใช้เป็น
สัญญาณเตือนภัยประจําหมู่บ้านหรือตําบล 

 (๓.๒)  วิธีการแจ้งเตือนภัย ทําได้โดย 
     (๓.๒.๑) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ วิทยุ

สมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน และหอเตือนภัย 
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    (๓.๒.๒) แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน  โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการต้ังแต่ระดับ
ส่วนกลาง ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และ
ประชาชนทั่วไป ผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพ้ืนที่ตามวิธีการแจ้งเตือนภัย 
   (๒.๖) สํารองปัจจัยสี่ที่จําเป็นและเหมาะสมเพ่ือรองรับการอพยพและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย   
   (๒.๗) เตรียมความพร้อมและสํารองพลังงาน   

(๑) จัดหานํ้ามันเช้ือเพลิงสํารองไว้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

(๒) จัดหาแหล่งพลังงานสํารองสําหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
   (๒.๘) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบส่ือสารสํารองที่จําเป็น 
พร้อมทั้งจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์สื่อสาร ให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา   

(๑) ระบบการสื่อสาร  ประกอบด้วย   

 (๑.๑) ระบบสื่อสารหลัก  คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปของหน่วยงานต่างๆ เป็น
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน  และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงาน
ต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นในการบริหารจัดการสาธารณ
ภัยอย่างทั่วถึง  
 (๑.๒) ระบบสื่อสารรอง  คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไป และใช้งานควบคู่กับ
ระบบสื่อสารหลัก  เป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องจัดให้มีระบบการ
สื่อสารรองให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง  
 (๑.๓) ระบบส่ือสารสํารอง คือ ระบบสื่อสารที่จัดเตรียมสํารองไว้ใช้ทดแทน ในกรณี
ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้การได้  
  (๒) อุปกรณ์สื่อสาร ประกอบด้วย ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ Call 

Center ระบบแจ้งเหตุ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม/ชุดโมบายยูนิต ระบบวิทยุกระจายเสียง  
ระบบวิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ ทั้งข่ายวิทยุสื่อสารราชการ ข่ายวิทยุสมัครเล่น ข่ายวิทยุเอกชน Trunk Radio 
โทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน รถสื่อสารดาวเทียม หอเตือนภัย และระบบกระจายเสียงตามสาย  
  (๔)  แนวทางการปฏิบัติ 

 (๔.๑) ในภาวะปกติ  
  (๔.๑.๑) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสํารอง 
และให้ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน     
  (๔.๑.๒) จัดทําฐานข้อมูลของหน่วยงานเครือข่ายที่ใช้ติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่ไว้ให้
พร้อม ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  (๔.๑.๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารสําหรับใช้งานเมื่อเกิดสาธารณภัยและควร 
มีฝึกซ้อมแผนการใช้ระบบสื่อสารควบคู่กับการซ้อมแผนด้านอ่ืนๆ เป็นประจํา 
  (๔.๑.๔) จัดเตรียมช่องทางสื่อสารสําหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับ
หน่วยงานหลักเมื่อเกิดเหตุวิกฤตหรือภัยพิบัติ  
 (๔.๒) ในภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ   
 (๔.๒.๑) ให้หน่วยปฏิบัติดําเนินการดังน้ี 



 

๑๖๓ 

 - จัดต้ังระบบสื่อสารกลางสําหรับใช้ติดต่อประสานงานกับกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ และ
ติดต่อประสานงาน/สั่งการกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า  หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องใน
พ้ืนที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ตลอด  ๒๔ ช่ัวโมง ทั้งระบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารรอง 
 - จัดต้ังระบบสื่อสารในหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เกิดเหตุ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงสําหรับใช้ติดต่อสื่อสารกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พ้ืนที่และผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 - จัดชุดสื่อสารเคลื่อนที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุดปฏิบัติงานกู้ภัย/ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ 
 - ในกรณีที่ระบบสื่อสารหลักในพ้ืนที่เกิดภัยล้มเหลวไม่สามารถใช้งานได้
บางส่วนหรือทั้งหมด ให้จัดระบบสื่อสารสํารองไปติดต้ังใช้งานในพ้ืนที่เกิดเหตุหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงและบูรณาการ
ให้ใช้งานได้โดยเร็ว 
   (๒.๙) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจําเป็น   
   (๒.๑๐) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม   

(๑) กําหนดประเภทการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัย และสอดคล้องกับแผน
เฉพาะกิจที่จัดทําขึ้น ประเภทการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  (๑.๑) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) การฝึกซ้อมรูปแบบน้ี มีการ
กําหนดแบบจําลองสถานการณ์บนโต๊ะภายในห้องประชุมหรือสถานที่เดียวกัน และมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สาธิต
และสั่งการในการปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งจะทําให้ผู้ร่วมการฝึกซ้อมเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ใน
ภาพรวม โดยไม่ต้องมีการเคลื่อนกําลังพลเต็มรูปแบบจริงๆ 
  (๑.๒) การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เป็นการฝึกซ้อมที่มีขอบเขต
เจาะจงตามหน้าที่หรือกระบวนการในรายละเอียด  มุ่งเน้นคนละส่วนหรือขอบเขตใดขอบเขตหน่ึงของแผน
โดยเฉพาะ การฝึกซ้อมรูปแบบน้ีทําให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดตามหน้าที่น้ัน การฝึกซ้อมเฉพาะ
หน้าน้ียังอาจเป็นเพียงขั้นตอนหน่ึงในการเตรียมการสําหรับการฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ 
  (๑.๓) การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full - scale Exercise) เป็นการฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากหลายฝ่ายและหลายระดับ  การฝึกซ้อมรูปแบบน้ีสามารถทดสอบกระบวนการ
สําคัญๆ ความคล่องตัวของการปฏิบัติการ การเช่ือมโยงของกระบวนการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ารับการ
ฝึกซ้อม การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการเตรียมความพร้อมของประชาชน 
  (๒) การเตรียมการฝึก 
 (๒.๑) การกําหนดสถานที่และเลือกรูปแบบการฝึกซ้อม 
 (๒.๒) จัดทําโครงการและงบประมาณการฝึกซ้อม 
 (๒.๓) แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินการฝึกซ้อม 
 (๒.๔) กําหนดสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์สมมุติ 
 (๒.๕) ประชุมเตรียมการก่อนการฝึกซ้อม 
 (๒.๖) จัดเตรียมสถานที่ จัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ 
  (๓) ดําเนินการฝึกซ้อมตามที่ได้เตรียมการไว้ 
  (๔) ประเมินผลการฝึกซ้อม 
  (๕) รายงานผลการฝึกซ้อม 



 

๑๖๔ 

ขณะเกิดภัย 

  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังน้ี 

  (๑) เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ให้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะ
กิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ตามระดับความรุนแรง พร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจําศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ และดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของศูนย์อํานวยการเฉพาะ
กิจฯ  

(๑) โครงสร้างศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ  แบ่งเป็นอย่างน้อย ๘ ฝ่าย ๑ คณะที่ปรึกษา ดังน้ี 

       (๑.๑) คณะที่ปรึกษา   
        (๑.๒) ฝ่ายอํานวยการ   
          (๑.๒.๑) โครงสร้าง  ประกอบด้วยงานธุรการ  งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศและรายงาน งานจัดกําลังสนับสนุน งานศูนย์สั่งการ งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์  งานประสาน
การช่วยเหลือ งานการเงินและบัญชีฯลฯ 
          (๑.๒.๒) มีหน้าที่ ดังน้ี อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจประสาน และติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
และข่าวกรองต่างๆ วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผลทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ  ประสาน  
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การระดมอาสาสมัคร การประสานด้านเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการกู้ชีพกู้ภัย การเตรียม
เคร่ืองอุปโภคบริโภค การประสานหน่วยพยาบาล และการขนส่ง เป็นต้น 
       (๑.๓) ฝ่ายแจ้งเตือนภัย  
          (๑.๓.๑) โครงสร้าง  ประกอบด้วยงานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์งานเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยงานประสานการพยากรณ์อากาศและอุทกศาสตร์ 
          (๑.๓.๒) มีหน้าที่ดังน้ี  ติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์สาธารณภัย 
เฝ้าระวัง ติดตาม  ประเมินสถานการณ์ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และแจ้งเตือนภัย วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
รายงานให้ผู้มีอํานาจสั่งการทราบ   
       (๑.๔) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ   
          (๑ .๔ .๑ ) โครงสร้าง  ประกอบด้วยงานปฏิบัติการค้นหาและกู้ ภัยงานอพยพ
ผู้ประสบภัยงานรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินงานบริหารจัดการผู้เสียชีวิตงานส่งกําลังบํารุงฯลฯ 
          (๑.๔.๒) มีหน้าที่ ดังน้ีจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการค้นหา กู้ชีพกู้ภัย ประกอบด้วย ชุด
เคลื่อนที่เร็ว ชุดสนับสนุน เพ่ือดําเนินการค้นหา กู้ชีพ กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอพยพผู้ประสบภัยไปสู่
พ้ืนที่ปลอดภัยจัดหาที่อยู่อาศัยช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยให้การรักษาพยาบาลและ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เกิดเหตุและพ้ืนที่อพยพบริหารจัดการผู้เสียชีวิตให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อยจัดระบบส่งกําลังบํารุงเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  
       (๑.๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
          (๑.๕.๑) โครงสร้าง  ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานตอบโต้การข่าว ฯลฯ 
          (๑.๕.๒) มีหน้าที่ ดังน้ีประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านสาธารณภัยและการให้
ความช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์และต่อเน่ือง ประสานความร่วมมือกับ
สื่อมวลชนทุกประเภท เพ่ือสนับสนุนควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงกรณีที่มีข่าวเชิงลบ  
ควรดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร พร้อมช้ีแจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 
  



 

๑๖๕ 

      (๑.๖) ฝ่ายสื่อสาร  
          (๑.๖.๑) โครงสร้าง  ประกอบด้วยงานระบบสื่อสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 
          (๑.๖.๒) มีหน้าที่ ดังน้ีติดต้ัง กํากับดูแล ระบบสื่อสารให้แก่ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 
กับพ้ืนที่ที่ประสบภัย เพ่ือใช้ในภาวะฉุกเฉิน เช่ือมต่อระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจกับ
เครือข่ายต่างๆจัดวางระบบสารสนเทศให้กับศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ เช่ือมต่อฐานข้อมูลต่างๆ  
       (๑.๗) ฝ่ายรับบริจาค  
          (๑.๗.๑) โครงสร้าง ประกอบด้วยงานต้ังศูนย์รับบริจาคงานจัดสรรเงิน และสิ่งของ
บริจาค งานจัดทําบัญชีรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคฯลฯ 
          (๑.๗.๒) มีหน้าที่ ดังน้ีรับบริจาคเงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคให้ถูกต้อง  
จัดทําบัญชีรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคให้ถูกต้องจัดเก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาค และจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาค
ตามท่ีผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจมอบหมาย 
       (๑.๘) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย   
          (๑.๘.๑) โครงสร้าง ประกอบด้วยงานป้องกันการโจรกรรม งานรักษาความปลอดภัย 
งานการจราจร ฯลฯ 
          (๑.๘.๒) มีหน้าที่ดังน้ี ตรวจตราและป้องกันการโจรกรรม รักษาความความปลอดภัย
สถานที่เกิดสาธารณภัย พ้ืนที่รองรับ การอพยพ บ้านพักช่ัวคราวและสถานที่ใกล้เคียง จัดระเบียบการจราจรใน
พ้ืนที่เกิดสาธารณภัย พ้ืนที่รองรับการ อพยพ บ้านพักช่ัวคราว และพื้นที่ใกล้เคียง 
       (๑.๙) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ   
          (๑.๙.๑) โครงสร้าง  ประกอบด้วย งานประเมินความเสียหาย และความต้องการ  
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานจัดหาปัจจัยสี่ที่จําเป็น งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคม 
งานร้ือถอนซากปรักหักพัง ทําความสะอาด งานฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัย ฯลฯ 
          (๑.๙.๒) มีหน้าที่ ดังน้ี สํารวจและประเมินความเสียหายและความต้องการของ 
ผู้ประสบภัย ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จัดหาปัจจัยสี่ที่จําเป็นแก่ผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่มา 
ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคท่ีเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว  ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม และ
สิ่งก่อสร้างที่เสียหาย รื้อถอนซากปรักหักพัง และทําความสะอาด ฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งเสียหายต่างๆ จากสาธารณภัย 

(๒)  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า  

       การปฏิบัติงานระงับ บรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์วิกฤต จําเป็นต้องอาศัย
การระดมสรรพกําลังและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และพอเพียงต่อสถานการณ์ ดังนั้น ในกรณี
สถานการณ์ขยายตัวมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น อาจจําเป็นต้องจัดต้ัง  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ขึ้นตามความ
เหมาะสมของภารกิจ หรือกําหนดตามพ้ืนที่ประสบภัย 
      (๒.๑) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ตามความเหมาะสม ดังน้ี 
         (๒.๑.๑) ฝ่ายอํานวยการ  ประกอบด้วย  ชุดประสานงาน ชุดข้อมูลและรายงานผล  
ชุดประชาสัมพันธ์ ชุดสื่อสารและโทรคมนาคม ชุดการเงินและบัญชี 
         (๒.๑.๒) ฝ่ายปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกอบด้วย ชุดค้นหาและกู้ภัย ชุดอพยพผู้ประสบภัย 
ชุดรักษาพยาบาล ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดจัดการผู้เสียชีวิต 
         (๒.๑.๓) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ชุดจัดหาที่อยู่อาศัย ชุดรับ-แจกจ่าย
สิ่งของบริจาค ชุดจัดหาอาหารและน้ําด่ืม ชุดสํารวจความเสียหายและความต้องการ 



 

๑๖๖ 

         (๒.๑.๔) ฝ่ายประสานการช่วยเหลือ ประกอบด้วย ชุดซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม  
ชุดรื้อถอนซากปรักหักพัง ชุดซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ชุดขนส่ง 
      (๒.๒) ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ประกอบด้วย 
         (๒.๒.๑) ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า มีหน้าที่ รับผิดชอบในการสั่งการ ควบคุม 
และระงับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         (๒.๒.๒) ฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ประสานและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
         (๒.๒.๓) ฝ่ายปฏิบัติการฉุกเฉิน มีหน้าทีป่ฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
อพยพผู้ประสบภัยไปยังพ้ืนที่รองรับการอพยพให้การรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัย และส่งต่อ
ผู้ป่วยกรณีอาการรุนแรงจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ประสบภัย และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
         (๒.๒.๔) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัยช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยใน
พ้ืนที่รองรับการอพยพจัดระบบแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้ระสบภัยอย่างทั่วถึงและพอเพียงจัดหาอาหารและนํ้าด่ืม
แก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสํารวจความเสียหาย ความต้องการ และจัดทําบัญชีไว้เป็นหลักฐาน 
         (๒.๒.๕) ฝ่ายประสานการช่วยเหลือ มีหน้าที่ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมท่ีเสียหายให้
สามารถใช้การได้ในเบ้ืองต้นร้ือถอนซากปรักหักพังที่เป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณูปโภคท่ีเสียหาย/จัดหาระบบสาธารณูปโภคสํารองจัดระบบการขนส่งในพ้ืนที่ประสบภัย 

 (๓)  แนวทางการปฏิบัติของศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ  

       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ใด มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
    (๓.๑) เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์สาธารณภัยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
    (๓.๒) ประสานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมท้ังภาคเอกชน เพ่ือเตรียมพร้อมใน 
ทุกๆ ด้าน 
    (๓.๓) แจ้งข่าวเตือนภัยไปยังอําเภอ ท้องถิ่น และประชาชน ผ่านทางสื่อต่างๆ 
     (๓.๔) ออกประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เกิดภัย 
     (๓.๕) จัดบุคลากร เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ โทรศัพท์ โทรสารเข้า ประจาํศูนย์ 
อํานวยการเฉพาะกิจ พร้อมทั้งจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้กับฝ่ายต่างๆ ของ  ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที โดยมีโต๊ะ เก้าอ้ี ป้ายบอกช่ือฝ่ายต่างๆ ตามโครงสรา้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ พร้อมทั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ เครือข่ายวิทยุสื่อสาร ให้ชัดเจน 
    (๓.๖) อํานวยการในการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดข้ึนและประสานการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ 
รวมท้ังองค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีเอกภาพ รวดเร็วและ
ทั่วถึง เช่น การค้นหาผู้สูญหาย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจัดสถานที่ช่ัวคราว เพ่ือให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัย 
รับการปฐมพยาบาล การจัดระเบียบการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อย การปิดก้ันไม่ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เข้าไปในพ้ืนที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
    (๓.๗) ดําเนินการสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น สํารวจความต้องการของผู้ประสบภัย และ
จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน  จัดหาปัจจัยสี่ที่จําเป็น ซ่อมแซมสิ่งที่
ได้รับความเสียหาย เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้การได้รวมทั้งการรื้อถอนซาก
ปรักหักพัง และการทําความสะอาดสถานที่ 
    (๓.๘) รายงานเหตุการณ์ และการปฏิบัติการระงับ บรรเทา ทุกระยะต่อเน่ือง  จนกว่าสภาวะ
ของภัยพิบัติจะคลี่คลายหรือยุติลง      



 

๑๖๗ 

  (๒) กรณีจําเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อํานวยการ
เฉพาะกิจฯ จัดต้ังศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและ
เงินบริจาค รวมท้ังวิธีการแจกจ่ายเพ่ือให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค และ
ทันเหตุการณ์  

เมื่อเกิดสาธารณภัยและมีความจําเป็นต้องรับบริจาคจากสาธารณะเพ่ือนําไปให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของภาครัฐให้ดําเนินการตามแนวทาง ดังน้ี 
    (๑) ส่วนกลาง ให้จัดต้ังศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และดําเนินการดังน้ี 
         (๑.๑)  รวบรวมข้อมูลหน่วยงานท่ีรับบริจาค เช่น ช่ือหน่วยงานที่รับบริจาค สิ่งของหรือ
เงินที่ได้รับบริจาค สถานที่จัดเก็บสิ่งของที่ได้รับบริจาค 
         (๑.๒)  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หารือร่วมกันในการกําหนดระเบียบการเก็บรักษาเงิน
บริจาคและสถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาคและวิธีการแจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาคเพ่ือให้เกิดเอกภาพและ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัย อย่างทันเหตุการณ์และเสมอภาค 
       (๒) หน่วยงานท่ีจะนําสิ่งของไปบริจาค  ให้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและจังหวัดแล้วแต่กรณี  ด้วยระบบสื่อสารและ/หรือหนังสือเพ่ือกําหนดพื้นที่สําหรับการจัดเก็บและ
แจกจ่ายสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัย  
  

หลังเกิดภัย 

  การจัดการหลงัเกิดภัย มีแนวทาง ดังน้ี 

  (๑) ให้ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดําเนินการประเมินความเสียหาย
และความต้องการเบ้ืองต้น โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง
ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู  

ประเมินความเสียหายเบ้ืองต้น  โดยสรุปความเสียหายและความต้องการเป็นระยะๆ โดย
จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและบัญชีทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน ในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนําข้อมูลไป
ดําเนินการต่อไป  พร้อมทั้งรายงานให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับทราบ โดยมี
หลักการปฏิบัติดังนี้ 
       (๑) การประเมินความเสียหายเบื้องต้น  โดยทําการประเมินความเสียหายทุกด้านทั้ง
ผู้ประสบภัย ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย บ้านเรือน การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่ง
สาธารณประโยชน์ต่างๆ และอื่นๆ เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 
       (๒) การประเมินความต้องการเบ้ืองต้น โดยทําการประเมินความต้องการของผู้ประสบภัยใน
ด้านอาหาร นํ้า ยา เวชภัณฑ์ เคร่ืองอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัย และอื่นๆ เพ่ือช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 
  (๓) จัดหาที่พักอาศัยช่ัวคราวและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย  
สภาพจิตใจ  
  (๔) การจัดการศพผู้เสียชีวิต  มีแนวทางดังน้ี  
   (๔.๑) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพ้ืนที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต  

(๔.๒) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ  



 

๑๖๘ 

  (๕) ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย 
  (๖) ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้
สามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ   

(๑) ให้จัดต้ังหน่วยบรรเทาทุกข์เพ่ือปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัยอย่าง
ต่อเน่ือง ดังน้ี 

 (๑.๑) การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย 
 (๑.๒) การขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย 
 (๑.๓) การเลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก 
 (๑.๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานท่ี

ร่วมกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
  (๒) การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูโดยหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย หลังจากการช่วยเหลือ
ของหน่วยบรรเทาทุกข์ขั้นต้น ดําเนินการดังน้ี 
   (๒.๑) สํารวจความเสียหายและจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย 
ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู 
   (๒.๒) สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามบัญชีที่สํารวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบที่รัดกุม
สามารถสงเคราะห์ได้เรียบร้อยทั่วถึง 
   (๒.๓) ดําเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคม
ให้พอใช้การได้ในเบ้ืองต้น 
   (๒.๔) ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
   (๒.๕) รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย และจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยอย่าง
ต่อเน่ือง 
   (๒.๖) ป้องกันโรคระบาดทั้งคนและสัตว์ 
  (๓) จัดต้ังหน่วยควบคุมความปลอดภัยเพ่ือป้องกันมิให้เกิดภัยซ้ําขึ้นอีก หรือมิให้เกิดอันตราย
จากวัตถุระเบิดหรือสารพิษตกค้าง โดยพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสมและ
ดําเนินการ ดังน้ี 
  (๖) ฟ้ืนฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
และบ่อนํ้าบาดาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินถล่ม ให้ใช้การได้ดังเดิม   
  (๗) ฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่
สภาพเดิม เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย รวมท้ังแก้ไข
ปัญหาภาวะมลพิษต่างๆ     

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยจะดําเนินการภายหลังที่ภัยยุติหรือผ่านพ้นไปแล้ว   โดยการ
ซ่อมแซมสภาพพ้ืนที่และบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามหลัก
วิชาการโดยเร็ว ตามข้ันตอนดังน้ี 
  (๑) สํารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ-
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน เพ่ือประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการจัดทําฐานข้อมูล  
การสํารวจความเสียหาย 



 

๑๖๙ 

  (๒) ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ตามท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซมได้โดยเร็ว 
เพ่ือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดการร้ือถอนออกไปเพ่ือป้องกันอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งการจัดหาสถานที่พักพิงช่ัวคราวภายหลังได้รับความเสียหาย 
  (๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟ้ืนฟูบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เสียหายในเบ้ืองต้นโดยงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยเหนือขึ้นไปตามลําดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง งบประมาณ
ของหน่วยงานนอกภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
  (๔)  กรณีที่เกินกว่าความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานน้ัน ๆ หรือหน่วยงานที่กําหนดไว้ตามแผนน้ี ดําเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่
ได้รับความเสียหายภายใน ๙๐ วัน หากหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลาข้างต้น ให้
หน่วยงานน้ันๆ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณพิเศษจากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีๆ ตามความจําเป็น  
เพ่ือลดความเดือดร้อนของประชาชน ดังน้ี 
   (๔.๑)  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ดําเนินการโดยกรมทางหลวง และ 
กรมทางหลวงชนบทตามลําดับ เส้นทางรถไฟ ดําเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 
   (๔.๒)  ระบบไฟฟ้า ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
   (๔.๓)  ระบบประปา ดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคและการประปา-นครหลวง 
   (๔.๔)  ระบบโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ดําเนินการโดยบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
   (๔.๕)  สถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และโบราณสถาน ดําเนินการโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   (๔.๖)  พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของ 
อาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน์ ดําเนินการโดยกรมโยธา- 
ธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (๔.๗)  เส้นทางและโครงการแหล่งนํ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดําเนินการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๘) ให้ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุดําเนินการฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหาย
ในเบ้ืองต้นโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ก่อน กรณีที่เกินขีดความสามารถให้
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
     (๙) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มในอนาคต. 
 

โดย ภาคีพลเมืองสงขลาเพ่ือการรับมือภัยพิบัติ เครือข่ายสงขลาพอเพียง 

สภาองค์กรชุมชน มูลนิธิชุมชนสงขลา  เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจงัหวัด  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพ้ืนท่ีสงขลา (สปสช.)  สํานักงานปฎิรูป (สปร.)  

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา โครงการพศส. ๒๓ เกลอ  
โครงการความร่วมมือฯ (สกว.)  โครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

www.hatyaicityclimate.org 



 

๑๗๐ 

ศูนย์จัดการภัยพิบัติตําบลถํ้าพรรณรา 
อ.ถํ้าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 

 

เขียน/เรียบเรียง: อุดมศรี ศริิลักษณาพร 

ข้อมูล: ร.ต.สภุาพร ปราบราย   

ที่ปรึกษาศูนย์จัดการภัยพิบัติตําบลถ้ําพรรณรา 
นายไพฑูรย์  เกลี้ยงกลม   

ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ ๑๐ และผู้นําชุมชน 
ที่เดินทางมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรุงเทพฯ 

 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

         ตําบลถํ้าพรรณราเป็นหน่ึงในสามตําบลของอําเภอถ้ําพรรณรา เขตการปกครองมี ๑๐ หมู่บ้าน ประชากร 
จํานวน ๒,๖๒๓ ครัวเรือน มีพ้ืนที่ ๒๖,๗๒๕ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา
และเชิงเขาสูง ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม นอกจากน้ียังมี สายนํ้าที่สําคัญ คือ แม่นํ้าตาปี คลองพา คลอง
เที๊ยะ คลองรา หนองเป็ดนํ้า คลองแงะ หานหาดเขือ หานปากท่าซอง 
       สภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วย ๔  ลักษณะ ได้แก่  พ้ืนที่ภูเขา  ประมาณ  ๑๒%  ไร่พ้ืนที่ดอนประมาณ  
๒๘% พ้ืนที่ลาดเชิงเขา ประมาณ ๑๕% - พ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้า ประมาณ ๔๕% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตําบลถํ้าพรรณรา 
มีปัญหาเร่ืองน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ โดยเกิดภัยธรรมชาติทุกปี โดยเฉพาะในหมู่ที่ ๓, ๔ ,๖ ,๗ , ๑๐ มีนํ้าท่วมร้อย
เปอร์เซ็นต์ ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๔ และหมูท่ี่ ๑๐ ส่วนหมู่ที่ ๓, ๖, ๗ นํ้าท่วม  ๕๐% ของพ้ืนที่ โดยในอดีตประสบ
ภัยนํ้าท่วมรุนแรง  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๑ และลา่สุด ระหว่าง ๒๗  มีนาคม  - ๑  เมษายน  ๒๕๕๔ ทีผ่่านมา   
ที่มาของศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตําบลและหมู่บ้าน 

         ตําบลถํ้าพรรณราเป็นพ้ืนที่หน่ึง  ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมหนักต่อเน่ือง การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ๆ
ผ่านมา   ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเข้ามาดูแลช่วยเหลือ  การแจกจ่ายถุงยังชีพ ซึ่งประสบ
ปัญหาประชาชนได้รับถุงยังชีพไม่ทั่วถึง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในระยะหลังชุมชนได้มีบทบาทในการ
ช่วยเหลือและดูแลกันเองร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่นมากขึ้นมากขึ้นทําให้สามารถ จัดการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้
รวดเร็วและทั่วถึง  โดยการจัดเตรียมเรือ เรือนแพและการเตรียมโยกย้ายสิ่งของก่อนฤดูนํ้าหลาก  เอาไว้ในที่สูง
จากระดับนํ้าที่เคยท่วม   
 สําหรับเหตุการณ์ภัยพิบัตินํ้าหลงฤดู เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายด้านที่อยู่
อาศัยและพ้ืนที่ทํากินอย่างหนัก  ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของประชาชนในหมู่บ้าน  ในรูปแบบของอาสาสมัคร 
รับผิดชอบงานตามความสามารถและที่ได้รับมอบหมาย เช่น อาสาสมัคร ขับเรือ อาสาสมัครช่วยขนย้ายคนและ
ทรัพย์สิน ฯลฯ ทํางานร่วมกับท้องที่ พัฒนามาเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาระยะยาว   มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาเป็นศูนย์การจัดการภัยพิบัติเล็กๆในระดับหมู่บ้าน ที่มีผู้มีจิตมาอาสาเข้ามาทํางาน  มีผู้นํา
ท้องที่และผู้มีจิตศรัทธาให้การช่วยเหลือเรื่องทุน เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็น  จากผู้ประกอบการในหมู่บ้าน เช่น 
หมู่ที่ ๑๐ ต.ถ้ําพรรณรา มีเรือประจําหมู่บ้าน ๑ ลํา และเรือของชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยอีกหลายลํา 
ชาวบ้านบางส่วนได้จัดทําเรือนแพข้ึนเพ่ือเตรียมการให้ตนเองสามารถอยู่กับภัยพิบัติได้ 



 

๑๗๑ 

 
  

 การช่วยเหลือกันในระหว่างหมู่บ้านที่ประสบภัยด้วยกัน  พัฒนาเป็นการจัดการร่วมกันในระดับตําบลจึง
เป็นที่มาของการจัดต้ังศูนย์การแก้ปัญหาภัยพิบัติระดับตําบล 
   
จัดการภัยพิบัติตําบลเพื่อรับมือและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ  

 ศูนย์จัดการภัยพิบัติตําบลถํ้าพรรณรา  เริ่มดําเนินการเมื่อ วันที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔  โดยการมีส่วน
ร่วมของ ๔ ภาคส่วน คือ ๑. กลุ่มองค์กรภาคประชาชน  และกลุ่มคนที่มีจิตอาสาเข้ามาทํางานในระบบ
อาสาสมัคร  ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าพรรณรา  ที่อุดหนุนงบประมาณ  บุคลากร สถานที่   ๓.ท้องที่ได้แก่ 
กํานันผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์  สารวัตร และ ๔.ภาคีส่วนราชการ หน่วยงานพัฒนา และบริษัท  ห้างร้าน โดยทั้งสี่ภาค
ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตําบล  เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ เรือ 
รถบรรทุก อาหารแห้ง และเงินบริจาค  

นายสุภาพร ปราบราย  ผู้ประสานงานแก้ปัญหาภัยพิบัติ ต.ถ้ําพรรณรา ระบุว่าตําบลถ้ํา

พรรณราเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบขนาดหนักจากอุทกภัย และวาตภัยเมื่อเดือนมีนาคม  
๒๕๕๔  สภาองค์กรชุมชนและประชาชนในตําบลจึงได้สรุปบทเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้น 
สู่การทําแผนจดัการภัยพิบัติของชุมชน สิ่งที่ได้ทําแล้วคือ ๑. การทําแผนที่ของชุมชนระดับ
ตําบล โดยได้กําหนดพ้ืนท่ีๆปลอดภัย พ้ืนที่เสี่ยงภัย พ้ืนที่ที่ต้องจัดเป็นที่พักของคนและ
สัตว์ พ้ืนที่ๆจะใช้เป็นเส้นทางอพยพช่วงเกิดภัยพิบัติ พ้ืนที่ที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นลง
ได้  ๒. มีการจัดทีมอาสาสมคัรของตําบลเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ที่ประสบ

ภัยพิบัติ ซึ่งได้รับการอมรมความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ต้องใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุมชนจํานวน  
๑๖ คน ทัง้น้ีตําบลถํ้าพรรณรา ได้จัดอบรมอาสาสมคัรระดับตําบลให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว ๖ ตําบลๆ ละ ๑๖ คน ระยะเวลาในการฝึกสามวัน เพ่ือให้มคีวามรู้ในเรื่องทฤษฎี ความรู้
เร่ืองภาคสนามในการใช้เคร่ืองมือสื่อสาร ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และการฝกึทางนํ้าเป็นต้น 

          ๓.มีการเตรียมการในเรื่องเคร่ืองมือสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่  ตอนนี้เรามีวิทยุ
เครื่องแดงสื่อสารในช่วงเตือนภัยครอบคลุมพ้ืนที่สองสามจังหวัด มีการประสานงานกับเครือข่ายวิทยุชุมชนในลุ่ม
นํ้าตาปี ที่พร้อมสื่อสาร ๒๔ ช่ัวโมงในช่วงเกิดภัย มี e-mail tape ๒๕๔๔  @gmail.com และมีการสื่อสารเรื่องน้ี
ให้คนทุกหมู่บ้านรับรู้โดยใช้แผ่นไวนิวส์ ติดประกาศให้รู้ว่าในยามประสบภัยใครมีหน้าที่ต้องทําอะไร ให้สมาชิก
ระดับครอบครัวต้องเตรียมความพร้อมเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ของใช้ที่จําเป็น  และมีรายช่ือหน่วยงานที่ต้อง



 

๑๗๒ 

ประสาน ๔.  การรณรงค์ให้คนในตําบลเห็นความสําคัญของกองทุนระดับตําบลเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ โดย
ปัจจุบันมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือแก้ปัญหาภัยพิบัติระดับตําบล ๕. การเตรียมเรือของชุมชนตอนน้ีชุมชนมีเรือ
ทั้งหมด ๔ ลํา เราได้สอนให้คนในชุมชนพายเรือหรือขับเรือเป็นด้วย ในช่วงที่ผ่านมามีคนพายเรือได้ไม่กี่คน    ๖.
แผนที่ทํามือของชาวบ้านทั้งระดับหมู่บ้านและตําบล ซึ่งเป็นเร่ืองสําคัญมากเมื่อเกิดภัยพิบัติให้ใช้คู่กับแผนที่ของ
นักบิน และการประสานงานกับราชการ หน่วยทหารราบที่ต้ังศูนย์ปฏิบัติการตามจุดต่างๆ ในช่วงประสบภัย
เพราะทหารมีเครื่องมือ มีรถ มีกําลัง   ๗.  มีการจัดทําข้อมูลที่สําคัญ ทั้งระดับหมู่บ้านและตําบล  คือ ข้อมูล

เส้นทาง/ข้อมูลพืชผลทางการเกษตร /ข้อมูลสัตว์เลี้ยง/ข้อมูลผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส สตรี  คนพิการ   
๘. เอกสารประจําครัวเรือนผู้ประสบภัย    ประสบการณ์ตรงจากภัยพิบัติทําให้คณะทํางานคิดเร่ืองของการจัดทํา

เอกสารเพ่ือให้ชาวบ้านเตรียมการ   โดยจัดทําเป็นเอกสาร คู่มือให้ความรู้สําหรับทุกครัวเรือน ในช่วงฤดูฝนหรือ
นํ้าหลาก ต้องเตรียมอาหารและวัสดุอุปกรณ์  อาทิเช่น ไม้ฟืน เช้ือเพลิง เตา อาหารแห้ง หรือการเตรียมกระจก 

๙. การสร้างสัญลักษณ์ เพ่ือบ่งบอกกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือ  ในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติให้ทุก

ครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือให้ แสดงธง ติดหน้าบ้าน  คือสีแดง แสดงการขอความช่วยเหลือของ ผู้ที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น ผู้พิการ คนชรา เด็กเล็ก ฯลฯ   สีขาว แสดงการขอความช่วยเหลือของ ผู้ป่วย  
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 
 
ชุมชนและท้องถ่ินเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ 

 การทํางานของศูนย์ปฏิบัติการระดับตําบล  มีการประสานงานทุกภาคส่วน  โดยใช้กลไกของสภาองค์กร
ชุมชนและขบวนชุมชนในพ้ินที่ทํางานร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากทุกฝ่าย 
ได้แก่   

- ภาคเอกชน  ห้างร้าน ให้การสนับสนุน รถสิบล้อ พร้อมคนขับและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ให้กับศูนย์การจัดการภัยพิบัติตําบลถ้ําพรรณรา มีมูลนิธิต้ึงไตเต็ก, มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมกิจกรรม  

- ภาคประชาชน  มีคณะกรรมการบริหารงานและขับเคลื่อนงาน  ในนามสภาองค์กรชุมชน  
โดยใช้พระราชบัญญัติ  สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือ  มีบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ มีความถนัดในงานแต่
ละด้านร่วมรับผิดชอบในศูนย์การจัดการฯ 

- องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าพรรณรา ให้การสนับสนุนเรือท้องแบน นํ้ามัน สมาชิก อป.พร.
เข้าร่วมในกิจกรรมของศูนย์ฯ 

- ท้องที่  กํานันผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ สารวัตร ให้การสนับสนุนชุดอาสาสมัคร ป้องกันปราบปราม
ยาเสพติด ชุดอาสาสมัครควบคุมความประพฤติ  ชุดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

รวมทั้งมีอาสาสมัครแรงงานตําบล  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตําบล  
ตํารวจชุมชน  กรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมของศูนย์   

  การบริหารจัดการของศนูย์     

        มีคณะกรรมการดําเนินการจาก ๓ ภาคส่วน คือ ท้องที่ ท้องถ่ิน และชุมชน  รวมทั้งกลุ่มแกนนําในแต่ละ
หมู่บ้านมาเข้ามาทํางาน บริหารจัดการในภาพรวมของทั้งตําบล  มีบทบาทในการประสานงาน  การจัดหาทุน 
การรับของบริจาคสิ่งของเพ่ือการช่วยเหลือชุมชนท่ีอ่อนแอกว่า  รวมท้ังการวางระเบียบศูนย์การจัดการภัยพิบัติ  
การฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร การจัดการภัยพิบัติและการเชื่อมโยงเครือข่าย ในลุ่มนํ้าตาปีอีก ๖ ตําบล คือ 
ตําบลดุสิต บางรูป นาเขลียง นาแว สวนขัน ยางค้อมเพ่ือช่วยเหลือและสื่อสารข้อมูล 



 

๑๗๓ 

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพฯและปริมณฑล  

            จากสถานการณ์นํ้าท่วมภาคกลางและกรุงเทพฯ ปริมณฑล ปี ๒๕๕๔ ศูนย์จัดการภัยพิบัติตําบลถํ้า
พรรณรา ได้ต้ังศูนย์รับบริจาคเฉพาะกิจ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากประชาชนชาวอําเภอถ้ําพรรณรา  ร่วมบริจาคข้าวปลา อาหาร ข้าวสาร  คิดเป็นมูลค่ากว่า 
๑๘๐,๐๐๐  บาท  จัดชุดอาสาสมัครพร้อมเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯปริมณฑล  ๓  ครั้ง โดยการ
ประสานและสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) โครงการ คิดดี ทําดี เพ่ือ
เมืองนคร เครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯปริมณฑล และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)    

ทั้งน้ีทิศทางการแก้ปัญหาและรับมือภัยพิบัติของขบวนชุมชนและท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคใต้   ได้ให้
ความสําคัญกับการทําแผนรับมือภัยพิบัติ ทั้งในระดับตําบลและภูมินิเวศน์  เพ่ือการเตรียมการและรับมือกับภัย
ธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย หรือดินโคลนถล่ม ในอันที่จะลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ศูนย์ปฏิบัติการตําบลถ้า
พรรณราจึงเป็นหน่ึงหลายพ้ืนที่ของภาคใต้ที่กําลังดําเนินการในทิศทางดังกล่าว 

 
กติกาศูนย์ปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติตําบลถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณา จ.นครศรีธรรมราช 

   ระเบียบข้อบังคับ 

๑.คณะทํางานหรือคณะกรรมการทุกคนประจําศูนย์ฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่าย
อย่างเคร่งครัด 

๒.ศูนย์ฯ เป็นที่ติดต่อประสานงานเครือข่ายทุกหมู่บ้านภายในตําบล ในกรณีเกิดภัยพิบัติ คอยให้ความ
ช่วยเหลือในทุกกรณี ที่สามารถช่วยเหลือได้ 

๓.ศูนย์ฯ มีสมดุบัญชีบันทึกการเบิกจ่าย บันทึกทรัพย์สินภายในศูนย์ฯ ตลอดจนการบันทึกการนําอุปกรณ์ 
วัสดุภายในศูนย์ฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และลงลายมือช่ือผู้รับผิดชอบ เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 

๔.ศูนย์ฯ เป็นที่ติดต่อประสานงานระดับโซน เครือข่าย ในกรณีเกิดภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนเก่ียวกับอุปกรณ์  
วัสดุ ต่างๆ ในกรณีที่ช่วยเหลอืได้ 

๕.คณะกรรมการแต่ละฝ่าย ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ วัสดุเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะ
ปฏิบัติ ใช้งานกรณีเกิดภัยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๖.กรณีหลังจากการนําอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ทุกช้ิน ไปปฏิบัติงาน แล้วคณะกรรมการแต่ละฝ่าย มีหน้าที่
รับผิดชอบ จะต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติงานครั้งต่อไปได้ตลอดเวลา 

๗.อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ จะต้องเก็บรักษา บํารุง ซ่อมแซม อยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด. 
 

ศูนย์การจัดการภัยพิบัติตําบลถ้าํพรรณรา  

ติดต่อประสานงานได้ที ่นายสุภาพร ปราบราย โทร. ๐๘๑-๙๗๙๙๔๐๒, ๐๘๑-๔๗๗๑๓๔๘ หรือ bare7722@gmail.com 



 

 
ครอบคล
มหาศาล
ปริมณฑ
ช่วยเหลือ
ของจํานว
 
 

 
ชุมชนที่ป
ข้อมูล ปั
แผนการ
กระบวน
เก่ียวข้อง

ภาพ

พ้ืนที่กรุงเทพ
ลุมทุกพ้ืนที่ โ
ลที่ไหลเอ่อมา
ล ร่วมกับขบ
อผู้ประสบภัย
วนตําบล/เขต

แนวทางการ
ประสบภัย ทอ้
ญหา ผลกระท
รฟ้ืนฟู พัฒนา
นการแลกเปลี
ง 

รวมสถา

พ และปริมณ
ดยเฉพาะอย่
าจากภาคเหนื
บวนองค์กรชุม
ยในพ้ืนที่จําน
ต/เทศบาลในภ

ดําเนินงานที่
องถิ่น ท้องที ่ห
ทบ การจัดระ
 และป้องกัน
ลี่ยนเรียนรู้ จั

นการณ์อ

ณฑล เป็นพ้ืนท
างย่ิงพ้ืนที่จัง
นือ และภาค
มชนในพ้ืนที่ 
นวน ๑๒๗ ตํา
ภาคกรุงเทพ ป

สําคัญ จะมุ่ง
 หน่วยงาน ภา
ะบบคนทํางาน
ภัยพิบัติ  สนั
จัดการความรู้

๑๗๔ 

อุทกภัยภ

ที่ที่ได้รับควา
งหวัดปทุมธา
กลาง  สถาบ

 ได้เข้าร่วมสน
าบล/เขต/เทศ
 ปริมณฑล  

เน้นการจัดระ
าคีต่างๆ เพ่ือจั
น/ทีมงานในก
ับสนุนการจัด
รู้ รวมถึงส่งเส

ภาคกรุงเท

มเสียหายจา
นี และนนทบ
บันพัฒนาองค
นับสนุนการขั
ศบาล ๑,๓๖๔

ะบบเพ่ือเช่ือม
จัดการกับปัญ
การลงช่วยเหลื
ดต้ังกองทุนจัด
สริมให้เกิดกา

ทพ ปริมณ

ากเหตุการณ์อ
บุรี  ซึ่งได้รับผ
ค์กรชุมชน สํ
ขับเคลื่อนขบ
๔ ชุมชน หรือ

มโยงให้เกิดก
หาภัยพิบัติที่เ
ลือผู้ประสบภั
ดการภัยพิบัติ
ารผลักดันเชิ

ณฑล 

อุทกภัยครั้งใ
ผลกระทบจา
สํานักงานภาค
วนชุมชนท้อ
อคิดเป็นร้อยล

การทํางานร่วม
เกิดขึ้น ด้วยก
ัย  สนับสนุนก
ติระดับต่างๆ ส
งนโยบาย กฎ

หญ่เกือบ
ากมวลนํ้า
คกรุงเทพ 
งถิ่น เพ่ือ
ละ ๕๕.๒ 

 
มระหว่าง
การสํารวจ
การจัดทํา
สนับสนุน
ฎหมายที่



เพ่ือสร้าง
อย่างรวด
 
ผู้ประสบ
เกิดการแ
ชุมชนที่ป
 
 

 
 

นอกจากน้ี  ย
งความเป็นเอก
ดเร็ว และทั่วถึ
ผลที่เกิดขึ้นจ

บภัยในพ้ืนที่ เ
แลกเปลี่ยน ห
ประสบภัยทั้งใ

 ยังสนับสนุนใ
กภาพ และคว
ถึง 
จากการดําเนิ

 เกิดการจัดระ
 หนุนเสริมการ
ในระยะสั้นแล

ให้เกิดการเช่ือ
วามร่วมมือใน

นินงานในช่ว
บบการทํางา
รทํางานระหว
ละระยะยาว. 

๑๗๕ 

อมโยงการทํา
นการทํางาน  

งที่ผ่านมา  
นเพ่ือช่วยเหลื
ว่างศูนย์และ

 

างานร่วมระห
 ส่งผลให้การช

 สามารถช่วย
ลือผู้ประสบภั
ชุมชนต่างๆ 

หว่างกลไกขบ
ช่วยเหลือผู้ปร

ยเหลือ แก้ไข
ภัยในรูป “ศูน
 รวมถึงเกิดกา

บวนองค์กรชุม
ระสบภัยในพ้ืน

ปัญหาเฉพา
นย์ประสานงา
ารจัดทําแผน

มชนต่างๆ 
นที่เป็นไป

ะหน้าแก่
นชุมชน”
การฟ้ืนฟู

 

 



๑๗๖

 

4 4      
 41,219.97     .

12,912,270     
                     86     
/ / 230 / // / 230    / /

1,219     



๑๗๗

/ /

31 735
11 4
44 325
51 30051 300

127 1,364

 “ ”

 

o /
o /

.

/

 

o /

o /
//

o
 >

>

o
o
o

o
 

o

o  ( - )



๑๗๘

1

 68 /  34
 4

.
52 

2

 
 .

14

.  
 

16 
50 (  )

//

1. /  
2.    
3.  /
4.  
5.  

, 

( )
…

/

/ / /

/
/
/

/

/

/
/

/ /
/ / // / / /

/
/



๑๗๙

  20 - 17 54  (  )

•

•   

•

•

•  

•

•  

•

••

•

•  

••
( )

  19-24 . . 54   (  )

.   
 23 24

  

19  54 22  54 28  54

21  54 23 24  54



๑๘๐

22 28

13-30 . . 54

- . -

22-28 . .-

.  .

-
-

 

 

8-30 . . 54

13 . . 54

?



๑๘๑

•   

• .    

•    

••
• . 
• .  
• .  
•  .   

•  35   
 ./  

•  35    
 . 

•   .  
 . 



๑๘๒

  
:    .

:

 ???
  

 

 .



    .

๑๘๓



  

๑๘๔



คณะวิ
 

ต้อง
หยุดน่ิง 
ศูนย์เฝ้าระ
ที่เกิดขึ้นจา
วิศวกรรมศ
ลาดกระบัง
วิศวกรรมศ
หัวแรงในก
๖ แขวงข
ระดับนํ้าใก
ปลอดภัย จึ

แผน
เขตลาดกร
ไปเผยแพร่
ทั้ง ๖๑ ช
แนวทางกา

 

 

 

วิศวกรรม

งยอมรับว่าสถ
เป็นสิ่งที่ไ

ะวังสถานการณ
ากการรวมตัว
ศาสตร์ สถ
ง นําโดย 
ศาสตร์ ในฐา
การสร้างองคค์
ของเขตลาดกร
กล้ชุมชน 
จึงเกิดแผน ล

นการสํารวจ 
ระบังและขยา
ร่ชุมชนต่อไป 
ชุมชน เพ่ือให้
ารแก้ปัญหา  

สํารว
ศาสตร์ สถ

ถานการณ์มหา
ม่มีใครสามาร
ณ์น้ําท่วม ฝั่ง
ของผู้มีจิตอาส
าบันเทคโนโล
ผศ.ดร.คมสัน
านะประธานศู
ความรู้ให้กับผู้
ระบัง กรุงเท

และการปรั
าดกระบังโมเ

 ทางศูนย์ฯ มี
ยออกไปทั่วพ้ื

 นอกจา
ห้ชาวบ้านได้เต
 

“ลาด
วจ ตั้งรับ 
ถาบันเทค

าอุทกภัย ที
รถคาดเดาได้ว
ตะวันออก วิ
สาระดับปัญญ
ลยีพระจอมเก
น มาลีสี 
ศูนย์เฝ้าระวังฯ
้นําชุมชนทั้ง 

ทพมหานคร 
รับตัวอยู่กับนํ้า
เดล“สํารวจ ต

มกีารเริ่มสํารว
้นที่ตะวันออก
ากการให้ความ
ตรียมตัวต้ังรบั

๑๘๕ 

 
กระบังโม

 เฝ้าระวัง 
โนโลยีพร

ที่หลายพ้ืนที่กร
ว่าพ้ืนที่ใดจะร
วิศวะลาดกระบ
ญาชน คณ
ล้าเจ้าคุณทห
รองคณบดีคณ
ฯ เป็นหัวเรี่
 ๖๑ ชุมชนใ
ในการเฝ้าระ
าท่วมอย่างไรใ
 ต้ังรบั เฝา้ระว

วจเส้นทางนํ้า
ก มีการศึกษ
มรู้ควบคู่ไปกบั
บได้อย่างมีสติ

มเดล” 
 ดูแล และ
ะจอมเกล้

รุงเทพมหานค
รอดพ้นจากวิก
บัง  
ณะ
าร
ณะ
ยว 
ใน  
วัง
ให้
วัง ดูแล และ

ทั้งทางเรือ ท
ษาการเคลื่อน
บการบอกถึงส
แล้ว ยงัมีการ

ฟื้นฟ ู
้าเจ้าคุณท

ครกําลังเผชิญ
กฤตการณ์ครัง้

ะฟื้นฟ”ู 

ทางบก และ
นตัวของนํ้าในข
สถานการณ์น้าํ
รประชุมหารอื

ทหารลาดก

ญอยู่ และไม่
งนี้จึงเป็นอีกห

ทางอากาศ 
ขณะน้ัน เพื
าที่เป็นข้อเท็จ
อร่วมกันระหว

กระบัง 

มม่ีทที่าว่าจะ 
หนึ่งที่มาของ 

จากพ้ืนที่ใน 
พ่ือนําความรู้ 
จจริงกับผู้นํา 
ว่างชุมชนถึง

 

 
 

 
 
 



 

แผน
สํารวจจึงมี
ประชุมในค
ผ่านการวิเ
และมีการห
และขยะ 
อย่างสะดว
ชุมชน ถึงก

แผน
สํารวจจึงจั
ทีมงานได้ท
และแนะนํ
เก็บข้อมูลก
ความร่วมมื
ให้ทางทีมง
ที่ได้รับควา
ทีมงานได้ล
จากการเก็
เคลื่อนตัวข
ทําให้ชุมชน

นการต้ังรับ 
มกีารจัดการปร
ครั้งน้ี ทีมงาน
คราะห์ข้อมูลใ
หารอืเก่ียวกับ
กีดขวางเส้นท

วก และทางที
การป้องกันคว

นการเฝ้าระวงั
จัดทีมขึ้นเพ่ิมท
ทําหมุดวัดระดั
าวิธีการอ่านค
การเพ่ิมขึ้น แ
มอืของชุมชน 
งานไม่ต้องลงพ
ามร่วมมือจาก
ลงพ้ืนที่ปักหมุ
บข้อมูลระดับ
ของน้ําในรูปแ
นต่างๆสามาร

จากการบริโภ
ระชุมขึ้นในวัน

นสํารวจได้ใหค้
ในขณะน้ันมา
การท่ีได้ลงพ้ืน
ทางการเคลื่อน
ทมีงานหมอไฟ
วามปลอดภัยจ

งจากปริมาณน
ทําการวัดระดับ
ดับนํ้าขึ้นและแ
ค่าสเกลของหม
และลดลงของร
 โดยการติดต่อ
พ้ืนที่ทั้งหมดด้
กชุมชนแล้ว 
ุดวัดระดับนํ้า

บน้ํา สามาร
แบบกราฟ 
รถเตรยีมตัวต้ัง

ภคข่าวสารทา
นที ่๑๗ ตุลา
ความรู้เก่ียวกับ
าแล้ว เพ่ือให้
นที่สํารวจทาง
นที่ของนํ้า ท
ฟ ซึ่งเป็นกลุ่ม
จากไฟฟ้าทั้งก

นํ้าในคูคลองที
ับน้ําในคลองต
แจกจ่ายให้แก
มุด ทําให้ทาง
ระดับนํ้าในลํา
อขอทราบระด
ด้วยตัวเอง แล
ยังมพ้ืีนที่คคู

และเก็บข้อมู
ถนําข้อมูลมา
และนาํข้อมูล
งรับนํ้าได้ทันท

๑๘๖ 

งสื่อต่างๆ ท
คม ๒๕๕๔ โ
บการเคลื่อนตั
ห้ผู้นําชุมชนหรื
งเรือ ตรวจส
ทางทีมงานจึงไ
มนักศึกษาที่มีค
ก่อนนํ้าท่วมแล

 

ทีไ่ด้เพ่ิมข้ึนเรื่อ
ต่างๆ ที่จะท
ก่ชาวบ้านที่อยู
งทีมงานสามา
าคลองโดยอาศ
ดับนํ้าทุกวัน ท
ละนอกจากพ้ืน
คลองต่างๆท่ีท
ลด้วยตนเอง 
วิเคราะห์ถึงก
กระจายสู่ชุมช
ท่วงทีเมื่อน้ําม

ทาํให้ชุมชนวิต
โดยมีตัวแทนช
ตัวของน้ําในเข
รือตัวแทนถ่าย
สอบเส้นทางก
ได้ร่วมมือกับช
ความรู้เรื่องไฟ
ละหลังนํ้าท่วม

อยๆ จนชาว
ทําให้เกิดนํ้าท่
ยู่ติดลําคลอง 
รถ
ศัย

 ทาํ
นที่
ทาง
 ซึ่ง
การ
ชน 
า 

ตกกังวลถึงปัญ
ชุมชมและผู้นาํ
ขตกรุงเทพตะว
ยทอดข่าวสาร
ารเดินทางขอ
ชุมชนขุดลอก
ฟฟ้า ไปถ่ายท
ม 

วบ้านเกิดความ
ทว่มบริเวณชุม
 โดยที่ทีมงา

ญหานํ้าท่วม 
าจากหน่วยงา
วันออก ซึ่งเป็
รสู่ลูกบ้านได้อ
องนํ้า พบว่า
กคูคลอง ทําใ
ทอดความรู้แก

มวิตกกังวล 
มชนในเขตลาด
านได้ทําการติ

ทางทีมงาน
านต่างๆร่วม
ปนข่าวสารที่
อย่างถูกต้อง 
มีผักตบชวา 
ให้น้ําไหลได้
ก่ชาวบ้านใน

ทางทีมงาน
ดกระบังโดย
ติดต้ังหมุดให้



 

แผน
ตัวของนํ้าเ
ท่วม ได้มีก
ชาวบ้านที่ป
กับเสบยีงบ

ได้สูง ๑ เ
อาหารสดเ

 
แผน

ซึ่งทางทีมง
อาศัยในเบ้ื
ควรปฏิบัติ
การทาสี ก
ชาวบ้านใน
ของคุณลุงม
ทะเลให้เรว็
ฟ้ืนฟูใน ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นการดูแล ไ
เพียงเท่าน้ัน 
การนําถุงยังชีพ
ประสบภัยทั้ง
บุญ รถทําอ

เมตร ทําให้ส
เลี้ยงชาวบ้านบ

นการฟ้ืนฟู จา
งานได้ส่งหน่ว
บ้ืองต้นโดยทีม
ตนอย่างไร ส
การซ่อมแซมป
นชุมชนที่มาเข้
มาพัฒนาต่อใ
วขึ้น และจึงมี
 ประเด็น คือ 

ม่ได้มีเพียงแต
ยังมีการเข้าช
พ น้ําด่ืม แล
ทางบกและท
อาหารเคลื่อนท

สามารถเข้าถึง
บริเวณนั้นแล

ากเหตุการณ์น
ยหมอไฟและ
งานหมอไฟจ
ส่วนทีมงานหม
ประตู หน้าต่า
ข้าร่วมประชุม
ให้ช้ินงานมีปร
ีแนวคิดของคุ
  

ต่การลงพื้นที่ส
ช่วยเหลือชุมช
ะอาหารสด เ
างน้ํา และได
ที่ทีส่ามารถเข้

งชาวบ้านได้ ไ
ะได้ให้ข้อมูลเ

นํ้าท่วมที่ผ่านม
หมอบ้านลงสู
ะดูแลในเรื่อง
มอบ้านจะลงพ
าง ในเบ้ืองต้น
 คือ เครื่องผล
ระสิทธิภาพมา
คุณณัชพล เกิด

๑๘๗ 

สํารวจการเคลื
ชนที่ประสบภัย
เข้าไปแจกจ่าย
ด้รับความร่วม
ข้าถึงพ้ืนที่น้ําท

ได้มีการประก
เรื่องน้ําไปด้วย

มามีการป้องกั
สู่ชุมชนต่างๆ 
ของไฟฟ้า เช
พ้ืนที่ช่วยเหลื
น และทีมงาน
ลักดันนํ้าที่มีต้
ากข้ึน เพ่ือ
ดเกษม ประธา

ลือ่น
ยน้ํา
ยให้
มมือ
ท่วม

กอบ
ย 

กนัแล้ว ยังมกี
 เพ่ือดูแลใน
ช่น ช่วยดูแล
อชุมชนในการ
นยังได้สร้างสร
้นแบบโมเดลข
ที่จะผลักดันน้
านสมัชชาสภ

การฟ้ืนฟูและเ
นเร่ืองของไฟฟ
 ปลั๊กไฟ ส
รซ่อมแซมบ้า
รรค์ช้ินงานที่พ
ของลุงจุก ซึ่งท
น้ําในคูคลองบ
าองค์กร ชุมช

ยียวยาที่เป็นปั
ฟ้าและการซอ่
ายไฟต่างๆ ใ
นเรือน ที่อยู่
พัฒนามาจาก
ทีมงานของเร

บริเวณชุมชนที
ชน กทม. ที่เส

 

ปัจจัยสําคัญ 
อมแซมที่อยู่
ให้ความรู้ว่า 
ยูอ่าศัย เช่น  
แนวคิดของ

รานําแนวคิด
ที่ท่วมขังลงสู่
นอกิจกรรม

 
 



 
 
๑. ก
๒. ก
๓. ก
๔. ก
๕. ด
 

การบําบัดนํ้าเ
การผันนํ้าออก
การจัดการสิ่ง
การซ่อม สร้าง
ด้านเศรษฐกจิ

เสีย  
กจากชุมชน  
แวดล้อม ขยะ
งชุมชน 
จ การประกอบ

 
ะ โคลน และก

บอาชีพ. 

๑๘๘ 

การทําความสสะอาดชุมชนหหลังนํ้าลด  

 



๑๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกข์ของชาวบ้าน...กับ  การจัดการนํ้า..ที่ขาดการมีส่วนรว่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพความเสียหายจากปัญหาการบริหารจัดการนํ้าที่ขาดการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ได้สร้างความทุกข์มหันต์ต่อชุมชน เสียงจากชาวชุมชนเล่าว่า 
“ตําบลคลองห้าแม้จะเป็นชุมชนชายคลองท่ีมีนํ้าท่วมขังจากฤดูกาลในบาง
พ้ืนที่ เน่ืองจากแต่ละหมู่บ้านมีสภาพสูง-ตํ่า ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น หมู่ที่ ๑ 
หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ เป็นพ้ืนที่ตํ่า มีนํ้าท่วมขังในช่วงหน้าฝนเป็นประจําทุก
ปี แต่ในปี ๒๕๕๔ พ้ืนที่ตําบลคลองห้าไม่ได้เป็นพ้ืนที่นํ้าท่วมขังจากฤดูกาล
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นผลจากการบริหารจัดการนํ้าที่ขาดการมีส่วนร่วม 
ทําให้สภาพของพ้ืนที่ทั้งตําบลถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัตินํ้าท่วม
ขั้นวิกฤติและเดือดร้อนรุนแรงต้ังแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม   



๑๙๐ 

 
ตําบลคลองห้า เร่ิมต้ังเป็นหมู่บ้านต้ังแต่เมื่อใด ไม่มีบันทึกแน่ชัด จากการสอบถามผู้รู้ทําให้ทราบว่า 

เมื่อครั้งด้ังเดิมสภาพพื้นที่ของชุมชนเป็นป่าราบลุ่ม ใช้นํ้าในลําคลองในการอุปโภค-บริโภค ไม่มีไฟฟ้าและถนน
คอนกรีต ผู้คนต้องอาศัยเรือในการเดินทางหรือเดินทางด้วยเท้า ตําบลคลองห้า ต้ังอยู่ในเขตอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ห่างจากที่ว่าการอําเภอคลองหลวง ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร แบ่งออกเป็น ๑๖ หมู่บ้าน มีพ้ืนที่
รวมท้ังสิ้น ๔๐.๘ ตารางกิโลเมตรหรือ ๒๕,๕๐๐ ไร่ ปัจจุบันในตําบลมีประชากรประมาณ ๑๒,๔๙๕ คน  
จาก ๔,๙๘๙ ครัวเรือน  

แหล่งนํ้าสําคัญของคนในชุมชน คือ นํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติและน้ําจากคลองชลประทาน ๓ สาย
หลัก ได้แก่ ๑) คลองระบายนํ้าที่ ๕  ๒) คลองระพีพัฒน์ และ ๓) คลองส่งนํ้าที่ ๕,๖ จะอยู่คู่ขนานกันไป  
พาดผ่านพ้ืนที่ตําบลคลองห้า จากทิศเหนือไปทิศใต้ เป็นแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร ลักษณะดิน 
ในบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุของนํ้าท่วม...!? 

กักนํ้าไว้เยอะ  
พอกกัไม่ไหวกท็ะลัก!? 

ไม่เคยขุดลอก
คลอง!? 

ถมคลอง!? 

สร้างบ้าน โรงงาน
กีดขวางทางนํ้า!? 

…!? 

เม่ือก่อนนํ้าไม่ท่วม...
เพราะไม่มี BIG BAG!? 

นํ้ามีคนบงการ!? 

…!? 



๑๙๑ 

เตรียมความพร้อม...ก่อนนํ้ามา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปลี่ยนนํ้าท่วม...ให้เป็นนํ้าใจ 

หลังจากพนังก้ันนํ้าพัง ชาวบ้านเร่ิมรู้สึกท้อเน่ืองจากทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจป้องกันนํ้าอย่างเต็มที่  
และมั่นใจว่านํ้าไม่ท่วมอย่างแน่นอนจึงไม่ได้เตรียมความพร้อมรับมือ ไม่มีทั้งอุปกรณ์และทีมงาน แต่เมื่อนํ้าเริ่ม
ไหลเข้าท่วมชุมชน สิ่งที่ผู้นําชุมชนนึกถึงสิ่งแรกคือ พยายามอพยพคนออกจากพ้ืนที่ไปอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือที่ 
ใกล้ที่สุด ซึ่งสามารถอพยพชาวบ้านได้บางส่วน มีชาวบ้านบางส่วนที่ออกจากบ้านไม่ได้ และบางส่วนไม่ยอม 
ทิ้งบ้านไปอยู่ที่อ่ืน  
 

เน่ืองจากชุมชนคลองห้าไม่ใช่พ้ืนที ่
นํ้าท่วมซ้ําซาก จึงไม่มีใครคาดคิดว่า 
นํ้าจะท่วมทั้งตําบลและไม่ได้เตรียม
รับมือเท่าที่ควร แต่ชาวบ้านในชุมชน
เริ่มต่ืนตัวและหาแนวทางการเตรียม
รับมือนํ้าท่วมจากข่าวความเสียหาย
ที่ เ กิดขึ้น กับภาคกลาง  และการ
ป้องกันนํ้าที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพ-
มหานครของภาครัฐ โดยมีแนวทาง 
การผันนํ้าจากภาคกลางออกทาง
คลองต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีไปยัง
แม่นํ้าเจ้าพระยา 

ชาวบ้านรวมตัวกันสร้างพนังก้ันนํ้าริมคลองระพีพัฒน์เพ่ือไม่ให้นํ้าถูกปล่อยและไหลเข้าท่วมชุมชน
และจัดเวรยามเฝ้าระวังการพังพนังก้ันนํ้า แต่พบอุปสรรคคือ ปริมาณทรายที่ใช้ในการกรอกกระสอบทราย
มีน้อย ไม่เพียงพอ หรือบางช่วงมีทรายแต่ขาดกระสอบ ชาวบ้านและแกนนําจึงประสานความช่วยเหลือไป
ยังนายอําเภอ จึงสามารถคล่ีคลายปัญหาได้และสามารถเสริมกระสอบทรายริมคลองได้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ียังพบปัญหางบประมาณในการสนับสนุนข้าวกล่องสําหรับชาวบ้านจิตอาสาที่ช่วยกันทําพนังกั้น
นํ้ามีจํากัด แกนนําชาวบ้านและขบวนองค์กรชุมชนจึงร่วมกันจัดต้ัง “โรงทาน” ภายใต้งบประมาณ
ช่วยเหลือและการจัดการภัยพิบัติของ พอช. เป็นทุนในการทําโรงทานเบ้ืองต้น ผนวกกับการประสานภาคี
ภายนอกของแกนนําแต่ละหมู่บ้าน ทําให้มีข้าว อาหารหมุนเวียนอยู่ตลอด จนวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๔ สิ่งที่
ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นกับคนทั้งตําบล คือ “พนังก้ันนํ้าพัง” ไม่สามารถก้ันนํ้าไว้ได้ โดยเร่ิมรั่วจากจุดเล็กๆ 
ค่อยๆ ขยายวงกว้างจนพังเป็นระยะกว่าร้อยเมตร  



๑๙๒ 

 ศูนย์ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

ศูนย ์ จํานวนผู้อพยพ 

วัดแสวง ๑๐๐ คน 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน ์ ๕๐๐ คน 

วัดหัตถสารเกษตร ๖๐ คน 

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ ์ ๑๖๐ คน 

วัดศิริจันทารามและโรงเรียนวัดศิริจันทาราม ๒๑๐ คน 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลคลองห้า ๕๐ คน 

ศูนย์อนามัย ๕๐ คน 

โรงเรียนพฤษชาติ ๕๐ คน 

รวมทั้งสิน้ ๑,๑๘๐ คน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังครัวรวม ทําอาหารแจกจ่ายผู้เดือดร้อน 

จัดเรือกลางสําหรับอํานวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข้า-ออกชุมชน 

ประสานภาคีหน่วยงานรัฐจัดหา EM-ball  
บําบัดน้ําเสีย ถุงยังชีพ อาหารสด เครื่องกรองน้ํา  

ประสานภาคีเอกชนจัดหาสถานที่จอดรถ 

 
 
 
 

ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ประสานกํานันและภาคี เพ่ือแจ้งจํานวนผู้เดือดร้อนที่ติดอยู่ในบ้านเรือนและรับถุง 
ยังชีพไปแจกจ่าย ทําให้ถุงยังชีพกระจายอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของคนชุมชน 

หลังจากน้ําเริ่มลด ชาวบ้านก็พบกับปัญหาขยะที่ลอยมาตามนํ้า ทั้งผู้นําและชุมชนร่วมกันจัดการปัญหา
ขยะ โดยชุมชนเตรียมรวมคนในหมู่บ้านแล้วผู้นําจะขนอุปกรณ์ไปช่วย ไม่มีการจัดการโดยผู้นําเพียงลําพัง
เพ่ือให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาด นอกจากการจัดการปัญหาขยะ ยังมีการจัดการ
เงินกองทุนที่มีในชุมชนช่วยเหลือซ่อมบ้านให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนและยากจน 



๑๙๓ 

เรื่องดีดีที่มากับนํ้า ☺ 
 

นํ้าท่วมทําให้ลกูหลานอยู่บ้าน อยากให้นํ้าท่วมทั้งปี จะได้อยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 
 

ความสามัคคีกลับคืนมา 
 

หาปลากินง่าย 
 

ได้วิถีชีวิตเดิมกลับมา เช่น เมือ่ด้ังเดิมไม่เคยต้องซื้อของกิน มีการแลกเปลีย่นแบ่งปันกัน พอนํ้าท่วม...เราเอาถุง
ยังชีพให้เขา เขาเอาปลาให้เรา 

นํ้าใจกลับมา เมื่อก่อนโบกรถไม่จอด เด๋ียวน้ีถามรายทาง...ขอไปส่งฟรี 
 

เมื่อก่อนเด็กว่ายนํ้าไม่เป็น พายเรือไม่ได้ ต้ังแต่นํ้าท่วมเด็กว่ายน้ําเป็น พายเรือได้ 
 

รู้นิสัยใจคอกันมากขึ้น ใครเห็นแก่ตัว ใครมนํ้ีาใจ ใครชอบช่วยเหลือ 
 

รู้จักประหยัดมากขึ้น อาหารมีน้อยต้องค่อยๆ กิน รู้จักวางแผนในการกิน 
 

เห็นค่าของเงิน มีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้ คนจนกับคนรวยมีค่าเท่ากัน 
 

มีผู้นําหน้าใหม/่จิตอาสาเกิดขึ้น 
 

ทําให้รู้ว่า...ก่อนจะพึง่คนอ่ืนต้องรู้จักพึ่งตนเองก่อน 

 
 

 
ทุนสําคัญในการจัดการนํ้า...เสียงสะท้อนจากชุมชน  

 ผู้นําเข้มแข็ง เป็นแกนหลักในการทํางาน ไม่มีการแบ่งแยกโดยการประสานงานของท้องที่สามารถ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานได้เร็ว ช่วยเหลือด้วยความจริงใจเป็นที่ต้ังไม่ใช่เงิน เช่น ผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้าน
ไม่สามารถเข้าประชุมหารือแนวทางการจัดการนํ้าแต่สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมแทนได้  

 ชาวบ้านด้ังเดิม คนริมคลองส่วนใหญ่ไม่เรียกร้องเมื่อนํ้าท่วม เขารู้ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อนํ้าท่วมต้อง 
ทําอย่างไร จึงทําให้เห็นแต่ภาพการถือแห หาปลา บางพ้ืนที่รู้ว่าอาหารมีน้อยจะมีการรวมตัวกันเอง
เพ่ือทําอาหาร บางคร้ังรวมอาหารและกินด้วยกัน 

 ชาวบ้านรู้จักจัดการตัวเองก่อนที่จะไปร้องขอจากภายนอก ที่สามารถจัดการตนเองได้เบ้ืองต้นน่าจะ
มาจากการที่วิถีด้ังเดิมเคยจัดการตนเองมาก่อน เหมือนกับว่านํ้าท่วมเป็นตัวกระตุ้นวิถีชีวิตเดิมกลับมา 
จึงสามารถปรับตัวได้เร็ว  เพราะคิดเสมอว่าเมื่อเห็นคนอ่ืนเดือดร้อนก็จะไม่ซ้ําเติม 



๑๙๔ 

 ชุมชนสามารถจัดการการช่วยเหลือได้เองโดยไม่รอพ่ึงท้องถิ่น เน่ืองจากไม่มีผู้บริหาร ไม่ต้องรอการ
ตัดสินใจจึงสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว และคนในชุมชนรู้สภาพพ้ืนที่มากกว่าหน่วยงานภายนอกจึง
สามารถจัดการได้อย่างครอบคลุม 

 
นํ้าท่วมปีหน้า...ปลาอดกินมด ด้วยแผนการจัดการที่ชาวบ้านร่วมกันคิดวางแผนเพ่ือรับมือนํ้าท่วม 

ปีหน้าและปีต่อๆ ไปคือ  
 (รู้พ้ืนที่) จดัทําแผนการป้องกัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยวัดระดับนํ้าที่เคยท่วมสูงสุด-ตํ่าสุด 
ในปี ๒๕๕๔ ในแต่ละหมู่บ้านแล้ววาดในแผนที่ทํามือเพ่ือจัดโซนพ้ืนที่  

 (วิเคราะห์พ้ืนที่) จัดโซนพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ตํ่าเป็นโซนอันตราย พ้ืนที่สูงเป็นโซนอพยพ ฯลฯ จัดเส้นทาง
การสัญจร (สะพานเป็นสิ่งกีดขวางทางเรือซึ่งใช้ในการเดินทางในช่วงนํ้าท่วม) ปรับระดับคันคลองแอ่น 
เพราะที่ผ่านมาพบว่าระดับคลองแอ่นไม่เทา่กัน พ้ืนที่ไหนคันคลองแอ่นตํ่าจะพบปัญหาน้ําท่วมก่อน
และท่วมซ้ําซาก และทําแผนรับมือทั้งเร่ืองอาหาร ที่อยู่อาศัย ของใช้ในบ้าน เป็นต้น  

 ไม่ทําประตูระบายนํ้า เน่ืองจากประตู้ระบายนํ้าพบปัญหาการปิด เปิดประตูนํ้า ทั้งช่วงเวลาการปิด-
เปิด ระดับการปิด-เปิด ฯลฯ จึงมีแนวทางที่จะทําเป็นฝายนํ้าล้น เพ่ือลดปัญหาการกักนํ้า และให้นํ้า
ไหลตามปริมาณมาก-น้อย เป็นวิธีจัดการนํ้าตามธรรมชาติ 

 ประสานหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมจัดการปัญหา. 
 
 

ในระหว่างน้ําท่วม การจัดการบางอย่าง ...เราสามารถทาํเองได้เลย 

จัดต้ังศูนย์ประสานงาน-ศูนย์พักพิง 
ประสานภาคีที่สามารถช่วยเหลือได้ เช่น ท้องถิ่นสามารถให้การช่วยเหลือหรือเยียวยาเบ้ืองต้น  ประสานสนาม
กอล์ฟเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือจัดหาพ้ืนที่สูงใช้สาํหรับจอดรถ ฯลฯ   
เตรียมบ้าน-ห้องนํ้าให้สูงข้ึน (อนาคตถ้านํ้าท่วมซ้ําซากจะเริ่มปรับเป็นบ้านใต้ถุนโล่งเหมือนวิถีชีวิตเดิม) 
จัดต้ังกองทุนภัยพิบัติ 
เตรียมอาหาร-นํ้าด่ืม  
เตรียมถัง ๒๐๐ ลิตร เอาไว้สําหรับต่อแพ 
ปรับวิถีการผลติ เช่น ปลูกพืชอายุสั้นที่สามารถเก็บเก่ียวได้เร็ว(แตงกวา บวบ มะระ ถั่วฝักยาว) ทํานาเร็วขึ้น 
ใช้งบกลางจากกองทุนออมทรัพย์ องค์กรการเงิน งบโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการ
จัดระบบป้องกัน เช่น ซื้อนํ้ามนัสําหรับเคร่ืองสูบนํ้า ระบบการจัดการ เช่น ซื้อเรือส่วนกลาง อาหาร-นํ้ามันเลี้ยง
ดูจิตอาสาภายนอกท่ีเข้ามาช่วยเหลือในพ้ืนที่ 
ชุมชนเป็นหลักในการจัดการระบบการแจกจ่ายของช่วยเหลือ เน่ืองจากรู้สภาพพ้ืนที่และปัญหาในชุมชน
มากกว่าคนภายนอก  

 
 
 
 



๑๙๕ 

 
 

บอกต่อถึงภาครัฐ  ภาคีและผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ 

เครือข่ายองค์กรชุมชนแต่ละภาคสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เช่น เรือ ถุงยังชีพ ชูชีพ อุปกรณ์ทําครัว ฯลฯ 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ อาจเป็นคณะทํางาน กรรมการ หรือกลไกอ่ืน 
หากจะทําท่อสง่นํ้าใต้ดินหรือทางระบายนํ้าควรตัดระยะเส้นทางนํ้าที่จะปล่อยลงทะเลให้มีระยะทางสั้นที่สุด  
เพ่ือความรวดเร็วในการผันนํ้าซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนดินที่อยู่เหนือท่อส่งนํ้าได้ด้วย 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการนํ้าในเขื่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีการผลิตควรเช่ือมโยงกัน 
ทั้งในการจัดการนํ้าเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตมากนัก 
ให้มีองค์กรบรหิารจัดการนํ้าโดยเฉพาะโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การบริหารจัดการนํ้าในเขื่อน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
บริหารจัดการนํ้าแบบล่างขึ้นบน เน่ืองจากชาวบ้านเป็นผู้ที่รู้สภาพพ้ืนท่ีมากกว่า เช่น ปริมาณการลดของนํ้า 
ในแต่ละวัน จํานวนท่อระบายนํ้าและตําแหน่งที่ควรติดต้ัง (ถ้าจัดการนํ้าแบบบนลงล่าง ย่อมต้องเกิดการต่อต้าน
แน่นอน แต่ถ้าเป็นข้อเสนอจากประชาชน จะเป็นข้อเสนอที่มาจากการร่วมคิดร่วมทํา  
รัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือ-เยียวยาผ่านกองทุนภายในชุมชนแทนการจัดการผ่านท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกและ
คล่องตัว 
การแจกจ่ายของโดยผ่าน ปภ. มีข้อจํากัด จึงควรจัดระบบการช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือที่จัดต้ังข้ึนในพ้ืนที่  
(ทั้งของภาครัฐและประชาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ควรก้ันนํ้า แบ่งๆ กันไปต้ังแต่แรก จากทีท่่วม
เท่าหัวจะเหลือแค่เอว!! 



๑๙๖ 

    ประสบการณ์...จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเมืองจตุจักร 
 

เรวดี อุลิต 

 
 
เหตุการณ์มหาอุทกภัยในเกิดขึ้นกับประเทศไทยในครั้งน้ี แม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันล่วงหน้าแล้วว่า

นํ้าจะเข้าท่วมกรุงเทพฯ มหานครของเมืองไทยอย่างแน่นอน  แล้วก็ตาม แต่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่านํ้าจะท่วม
เป็นวงกว้าง และมีระดับนํ้าท่วมสูงอย่างที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ ท่วมอย่างไรก็ไม่เคยถึง หรือ “รอจนเบ่ือ” 
“เตรียมพร้อมจนเร่ิมเซ็ง” ทําให้การเตรียมการป้องกันและการวางแผนการจัดการในช่วงนํ้าท่วมไม่ได้รับความ
สนใจเท่าที่ควร แต่ทั้งน้ี ใช่ว่าชาวเมืองกรุงทั้งหมดจะละเลยเร่ืองการรับมือกับนํ้าท่วม 

เขตจตุจักร เป็นอีกเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ประสบกับปัญหานํ้าท่วม นํ้าเร่ิมเข้ามาในพ้ืนที่เมื่อ
ประมาณวันที่ ๒๒ ตุลาคม เป็นต้นมา มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ  ๒๘ ชุมชน ผู้เดือดร้อน  ๒,๙๐๐ ครัวเรือน 
 
การเตรียมการรับมือก่อนน้ําท่วม 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองปลายนํ้าที่รองรับนํ้ามาจากทางภาคเหนือ ภาคกลาง ที่ถูกกักก้ันไว้ยังเมือง
หน้าด่านอย่างปทุมธานี จึงทําให้ชุมชนต่างๆ มีเวลาในการเตรียมการรับมือ  

“ก่อนนํ้าท่วมเราดูทีวี ว่านํ้าจะมา คุยกันบ้างบางกลุ่ม เช็คข่าวกัน ‘นํ้ามายังพ่ี’ บางบ้านเตรียมยกขน
ของขึ้นบ้างแล้ว จึงเสียหายน้อย” 

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และการต่ืนตัวของขบวนองค์กรชุมชน ทําให้มีการ
เตรียมการแผนการรองรับเมื่อนํ้ามาเยือนเมืองกรุงไว้ล่วงหน้า เช่น การจัดต้ังศูนย์ประสานงาน การหาสถานท่ี
เพ่ือจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว การแบ่งทีม จัดบทบาทคนทํางาน ฯลฯ 

“เรามีคณะทํางานของ สอช. เราประชุมที่ พอช. วางแผนต้ังแต่นํ้ายังไม่มา เรามีการเตรียมการ  
ทําแผนว่านํ้ามาเราจะเผชิญหน้ากันอย่างไร มีการแบ่งหน้าที่กัน ถ้าใครอยู่ในสายคลองลาดพร้าว ก็มี ๓ ศูนย์ 
สมเกียรติคลองลาดพร้าว เฟ่ืองอยู่โรงเรียนเสนา ลักษณ์ก็อยู่วัดบางบัว เจริญชัยก็เป็นศูนย์ประสานงาน  

มีการเตรียมการทุกชุมชน ชุมชนละ ๕ ทีม ถ้าอพยพมาอยู่ที่ศูนย์จริงๆ จะต้องมีการหมุนเวียนกันเร่ือง
ทําอาหาร วันน้ีเป็นชุมชนน้ี แบ่งหน้าที่กัน  

จากที่เราคุยที่ พอช. เรื่องต้ังศูนย์เฉพาะหน้า ที่ว่าทําอย่างไร แล้ว พอช. ก็มาต้ังศูนย์ให้ มีสถาปนิกลง
ไปช่วยว่าต้ังศูนย์ต้องทําอย่างไร เรียกผู้นําแต่ละชุมชนมาคุยกันว่านํ้ามาเราจะทําอย่างไร เราจะอพยพกัน
อย่างไร ก็มีการวางแผน แต่ละชุมชน และให้แต่ละชุมชนหาทีมงานมา ชุมชนละ ๕ ทีม ทีมละ ๕ – ๖ คน เช่น 
ทําอาหาร ให้เอาลูกมือของแต่ละชุมชนมา เพ่ือจะได้เข้ากันได้ดี คนที่ทําก็หมุนเวียนกันไป มีการคุยกัน และ 
ทําแผนร่วมกัน”  

ในการเตรียมการ นอกจากการหารือในวงใหญ่อย่าง พอช. สอช. แล้ว ยังมีการเตรียมการกันในวงของ
เครือข่ายระดับเมือง ซึ่งประกอบด้วยขบวนองค์กรชุมชนและหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  

“คุยในระดับเครือข่ายเมือง เพราะว่าเรามีเครือข่ายเมืองอยู่ ทํางานร่วมกัน มีข้อมูลจากเขตด้วย  
ให้เตรียมการนะ ชุมชนนี้จะย้ายไปอยู่จังหวัดไหน ให้ทําแผน ให้ชาวบ้านมาลงช่ือ แต่ไม่มีใครมาลงเลย  
จะอยู่ในชุมชนอย่างเดียว คิดว่ามันคงท่วมไม่เยอะ”  



๑๙๗ 

“เรามีเครือข่ายเมืองที่เราคุยกันอยู่แล้ว เราก็แบ่งพ้ืนที่กันดูแลว่าพ่ีน้องอยู่อย่างไร ขาเหลืออะไร  
แล้วก็มาดูแลกันว่านํ้าท่วมระดับถึงไหนแล้ว ไหวหรือไม่ไหว จะทํายังไงต่อ” 

นอกจากระดับเขต/เมืองแล้ว ยังมีการดูแลกันตามลักษณะภูมินิเวศน์ ด้วยการใช้ระบบสายคลอง  
เช่น คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร “ส่วนมากเรามีการเตรียมการ ในสายคลองอย่างฝั่งเจริญชัยโซนน้ัน
ประมาณ ๙ ชุมชน คลองเปรม ร่วมสุข ที่ไปอยู่ทางด้านโน้นด้วย ส่วนพวกพ่ีก็จะเริ่มมาจากชุมพ่ี ไปจนถึง
สุภาพงษ์ เราก็จะโทรเช็คกันว่าวันน้ีเป็นไงพ่ีสมเกียรติ วันน้ีนํ้าขึ้นนํ้าลง” 

“สายคลองเปรมประชากรของเรามีการเตรียมการเอาไว้แล้ว ว่านํ้ามาจะทําอย่างไร เพราะว่าเขตเขา
ประกาศว่านํ้ามาให้ยกของขึ้นที่สูง เตรียมที่อยู่อาศัย”  

“เรามีการเตรียมการกันหมด อย่างสายคลองลาดพร้าว ก็บอกว่าปีน้ีให้ยกไว้เมตรคร่ึงนะ อย่างน้อย”   
ในการเตรียมการรับมือกับนํ้าท่วมที่กําลังจะมาถึง มีทั้งรูปแบบของการเตรียมตัวเฉพาะในส่วนของ

ชาวบ้านที่ต้องจัดการกันเองภายในบ้าน เช่น การเก็บข้าวของไว้บนที่สูง และการเตรียมการในระดับที่เป็นส่วน
ร่วม ซึ่งมีทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร การจัดต้ังศูนย์พักพิง การจัดต้ังศูนย์ประสานงานช่วยเหลือด้านนํ้าท่วมให้แก่
ชุมชนที่อยู่ภายในเขต    

แม้ว่าจะมีการเตรียมการกันล่วงหน้า และหน่วยงานรัฐเองก็ได้มีการจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับชาวบ้าน
ที่ประสบปัญหานํ้าท่วมในแต่ละเขต แต่ก็พบว่าศูนย์พักพิงบางแห่งชาวบ้านไม่สามารถไปอยู่ได้ เน่ืองจากมี 
ผู้พักพิงอยู่ก่อนแล้ว ไม่สามารถรับเพ่ิมได้ และบางแห่งก็ประสบกับปัญหาน้ําท่วมเช่นกัน “เราก็เตรียมแผน 
ประสานงานโรงเรียนประชานิเวศน์ ตอนหลังโรงเรียนประชานิเวศน์พักไม่ได้เพราะว่าดอนเมือง หลักสี่ มาพัก
ก่อนแล้ว ก็เหลือวัดเสมียนนารี กับเขตวัดสุนทร นํ้าก็ท่วมอีก ก็ต้องย้ายไปต่างจังหวัด แต่ชาวบ้านไม่ยอมไป 
ทางโน้นนํ้าไม่ท่วมมากขนาดนี้ก็เลยไม่มีศูนย์” ในเมื่อไม่ต้องการย้ายออกจากชุมชน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็น
สถานที่รองรับสมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  

ในเขตจตุจักร มีการจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยของขบวนองค์กรชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
การจัดการโดยภาคประชาชน ซึ่งมีจํานวน ๕ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานชุมชนเจริญชัยนิมิตรใหม่, ศูนย์ฯ 
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว, ศูนย์ฯ วัดบางบัว, ศูนย์ฯ ชุมชนกรุงเทพพัฒนา ฯลฯ จากการพูดคุยกับแกนนําที่
รับผิดชอบใน ๔ ศูนย์แรก พบว่าแต่ละศูนย์มีลักษณะ รูปแบบการบริหารจัดการ ที่แตกต่างกัน ดังน้ี  

 
ศูนย์ประสานงานชุมชนเจริญชัยนิมิตรใหม่ 

ศูนย์ประสานงานหลักที่ดูแลพ่ีน้องในเขตจตุจักร ต้ังอยู่ที่ชุมชนเจริญชัยนิมิตรใหม่ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เน่ืองจากชุมชนแห่งน้ีนํ้าท่วมไม่สูงมากนัก สมาชิกในชุมชนสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือน
ของตัวเองได้ แม้ว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากนํ้าท่วมมากเท่ากับชุมชนอ่ืนๆ และไม่ได้มีการอพยพออกจาก
บ้านเรือน แต่สมาชิกในชุมชนนี้ก็มีบทบาทในด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์นํ้าท่วม และยังเป็นศูนย์
ประสานงานด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชนสมาชิกใกล้เคียง  

วิเชียร แสงพลอย ในนามผู้ประสานงาน แขวงจตุจักร และยังเป็นผู้ประสานงานของศูนย์ เล่าถึง
บทบาทและการทํางานของศูนย์ ซึ่งมีอยู่ ๓ บทบาทหลัก ดังน้ี  

- ประสานงานนัดประชุมเพื่อเตรียมการรับมือน้ําท่วม “มีหน้าที่เรียกแต่ละชุมชนมาเวลาที่มีอะไร 

เช่น เรียกประธานชุมชนมาปรึกษากัน ศูนย์ประสานงานของเครือข่ายแขวงจตุจักร ซึ่งมีอยู่ ๙ 
ชุมชน ก็มาคุยกันว่าถ้านํ้ามาเราจะทําอย่างไร อพยพไหม ไปอยู่ไหน ถ้าไม่ไปเราก็ต้องเตรียม ซึ่ง
แต่ละศูนย์ก็ต้องมีคนดูแลผู้สูงอายุ บริหารจัดการของบริจาค คนลงบัญชี คนจ่ายของ มีแม่ครัว 



๑๙๘ 

รักษาความปลอดภัย พอนํ้าท่วมมีการอพยพจริงเราจะไปอยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เราติดต่อ
ไว้แล้ว”  

- ดูระดับน้ํา จัดเก็บข้อมูลน้ํา วิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัย  “ศูนย์ประสานงาน ที่ชุมชน

เจริญชัย มีหน้าที่ดูระดับนํ้า เตือนระดับนํ้า เราจะคุย วิเคราะห์สถานการณ์นํ้ากันทุกเย็น เรา
อาศัยข้อมูลจาก ศปภ.บ้าง เราเช่ือมโยงกับ ศปภ. เช่ือมโยงกับ สอช.ดูระดับนํ้า เตือนภัย 
โทรศัพท์บอก แต่โดยมากเขาจะโทรมาถามเลยว่าเป็นไง ระดับนํ้าถึงไหนแล้ว มีทีมม้าเร็วขี่
มอเตอร์ไซด์ไปดูนํ้า แล้วมาคุย วิเคราะห์นํ้ากันว่านํ้าจะมาถึงไหม คุยกับทีมงานที่เป็นตัวแทนของ
แต่ละชุมชน ตอนนํ้าจะมานี่คุยกันบ่อย พอเย็นก็มากันแล้ว”  

- ประสานงานช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก ตามที่ร้องขอ“เพราะตอนน้ันนํ้ายังไม่ท่วม ของผม

แค่ประสานงานเฉยๆ ว่านํ้าท่วมเป็นไง ไหวไหม เขาก็บอกว่ายังๆ พอได้อยู่ แล้วอยากได้อะไร การ
ร้องขอให้ช่วย มีบางชุมชนขอเรือ เราก็ประสานไปที่เขตบ้าง สส. บ้าง ช่องเจ็ดสี บางที สส.ก็
ประสานให้อีกทีหน่ึง ในการประสานงานก็จะเป็นผู้ประสานงาน หรือบางทีก็ดูว่าคนน้ีสนิทกับ สส. 
ก็ให้คนน้ีไป ขอสะพาน เราก็ไปขอที่เขต เอาไม้ เอาของมาช่วยกันทํา เราต้องไปประสานกับเขต 
เราก็ต้องดูว่า ซอยเล็กๆ แคบ เรือเข้าไม่ได้ก็ทําสะพาน ซอยใหญ่เรือเข้าได้ก็ขอเรือ”  

 
ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนบ้านลาดพร้าว 

ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนบ้านลาดพร้าว จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าพักอาศัย
จํานวน ๔๒๗ คน จาก ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์, ชุมชนหลังโรงเจ, ชุมชนหลัง วค. จันทร
เกษม, ชุมชนภาวนา และชุมชนเสือใหญ่อุทิศ เป็นศูนย์ที่จัดต้ังและบริหารจัดการโดยภาคประชาชน ดังที่
ประธานศูนย์ได้กล่าวว่า “เราจัดต้ังกันเอง ไม่มีหน่วยงานเข้ามายุ่ง มีแต่พวกเราช่วยกันดูแล ๓ – ๔ ชุมชนเรา
ช่วยกันดูแล” โดยมีสมเกียรติ  แสงเพ็ญจันทร์ ประธานชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ เป็นผู้ประสานงานในการ
จัดต้ังศูนย์ และเป็นผู้มีบทบาทหลักในศูนย์ฯ แห่งน้ี  

“ก่อนที่นํ้าจะท่วม รัฐบาลไม่ได้ประกาศให้มีศูนย์พักพิงหรอก แต่ว่าผมเป็นประธานชุมชน และเป็น
รองประธานเครือข่ายการศึกษา ผมก็ไปคุยกับ ผอ.โรงเรียนว่านํ้าจะท่วม ถ้านํ้าท่วมผมขอให้พวกผมเข้ามาอยู่ที่
โรงเรียนได้ไหม ผอ. ก็บอกได้ สําหรับชุมชน พอคุยกับโรงเรียนได้ ๒ วัน นํ้าก็มาแล้ว... เลือกที่โรงเรียน
เพราะว่า เราไม่มีจุดไหนในชุมชนที่รองรับคนได้เยอะ และโรงเรียนกับชุมชนอยู่ติดกัน ชุมชนกับโรงเรียนมีการ
ทํากิจกรรมร่วมกันมาตลอดอยู่แล้ว”    

การเตรียมการเริ่มจากเครือข่ายคณะกรรมการที่อยู่อาศัย: หาสถานท่ี จัดคน จัดบทบาท 

“เรามีการเตรียมตัว เราคุยกันเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการที่อยู่อาศัย และกรรมการชุมชน ซึ่งอยู่ในชุด
เดียวกัน เราคุยกันว่านํ้าจะท่วมแล้ว เราจะทําอย่างไรกัน เขามอบหน้าที่ให้ผมไปคุยกับโรงเรียน เพราะผมเป็น
ประธานและเป็นคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนด้วย  หาสถานที่ แบ่งหน้าที่กัน ผมเป็นประธาน พ่ีชาลิณี 
หาคนแจกข้าวนะ คนน้ีดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็ก ทีมแม่ครัว ประสานงาน ศูนย์ข้อมูล เราแบ่งหน้าที่กันแล้วก็มี
การประสานงาน ถ้าคนไหนประสานทางไหนได้ก็เอาของมาช่วยเหลือเรา ประสานเร่ืองของบริจาค เครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือเรา” 

 
 
 



๑๙๙ 

การติดต่อสื่อสาร 

“ผมจะคุยกันตลอด ๔ ชุมชนของผม หลังตลาดสุภาพงษ์ หลังโรงเจ หลัง วค.จันทเกษม ริมคลอง
ลาดพร้าว เราจะคุยกัน มีอะไรถึงกันตลอด เขาก็โทรมาหา ทุกวันเลย รับสายจนใครบอกว่าโทรหาผมไม่ได้เลย 
พ่ี..ณี ก็โทรหาผมอยู่เรื่อย เป็นไงพ่ีน้ําท่วมถึงไหนแล้ว ทางเครือข่ายก็ช่วยกันโทรมาบอกว่าถ้าขาดเหลืออะไร 
พอช. เขาก็จะช่วยได้ พอช. เขาก็เอาของมาช่วยน่ีแหละ” 

วางแผนอพยพ: พาคนแก่ คนพิการ และเด็กออกไปก่อน  

เราก็คุยกันไว้ก่อนแล้ว เขามีเครื่องเตือนภัยนํ้าท่วม พอเครื่องเตือนเราก็ไปดูผู้สูงอายุก่อน เราช่วยกัน
ทั้งหมด มาพาผู้สูงอายุ เด็กๆ มาพักที่ศูนย์ก่อน 

การเตรียมการเรื่องกองทุน 

“ไม่มี เราไม่มีทุน เราไม่คิดว่านํ้าจะท่วมเท่าน้ี มันไม่เคยท่วมอย่างนี้ เกิดมา ๕๘ ปี ไม่เคยเห็นนํ้าท่วม
อย่างนี้เลย แต่เราก็จะมีเงินที่ทอดผ้าป่าไว้กับโรงเรียน เราขาดเหลืออะไรก็เอามาใช้ยามฉุกเฉินได้ อย่างเอามา
ซื้อเคร่ืองสูบนํ้า ๒ ตัว เราก็เอาเงินที่ชาวบ้านทอดผ้าป่าไว้กับโรงเรียน  เอาไว้ปูกระเบ้ืองบ้าง ที่เหลือเราก็เก็บ
ไว้ ปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์ เราก็จะทอดอีก เอาไว้เผื่อมีอะไร”   

การรับมือเมื่อน้ํามาถึง 

“นํ้าขึ้นมาเยอะเราเอาไม่อยู่ มาโดยไม่รู้ตัว ท่วมกลางคืน นํ้าเข้ามาทางวัดบางบัวท่วมก่อน ประมาณ
วันที่ ๒๒ จากน้ันไปที่สุภาพงษ์ ประมาณวันที่ ๒๘ ต.ค. บริเวณตลาดท่วมหมด สนามกีฬาโรงเรียน นํ้าเร่ิมทรง
ตัวช่วงต้นเดือน พ.ย. ประมาณ ๘๐-๙๐ ซม. ... ไม่คิดว่าจะท่วมขนาดน้ี” 

ถึงเวลาต้องย้ายออกจากบ้าน 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม เมื่อระดับนํ้ามีความสูงเพ่ิมมากขึ้น ได้มีการอพยพคนชรา คนพิการ และเด็ก มายัง
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว ตามแผนที่วางเอาไว้ และมีชุมชนอ่ืนๆ อพยพตามมาในภายหลัง “นํ้ามาเราก็อพยพ 
เอาคนที่แข็งแรงหน่อย มาช่วยกัน พาคนแก่ คนพิการ ออกไปก่อน บางคนก็เอาข้ึนคอ บางคนก็ขึ้นรถเข็นกัน
ไป ผู้สูงอายุ คนป่วย เด็กที่ถือของได้ก็ให้เขาไปบ้าง ชุมชนอ่ืนมาทีหลัง ประธานแต่ละชุมชนเขาโทรมาหาผม พ่ี
สมเกียรติ พ่ีอยู่ที่ไหน ชุมชนขอไปอยู่ด้วยได้ไหม เอาผู้สูงอายุ เด็ก มาก่อน” 
 โรงเรียนกลายเป็นศูนย์พักพิง (ชั่วคราว) แก่ผู้ลี้ภัยจากน้ําท่วม 

 เมื่อนํ้าท่วม ชาวชุมชนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงพากันอพยพมาอยู่กันที่โรงเรียน บางส่วนมาต้ังแต่วันที่ 
๒๘ ตุลาคม แต่หลังจากวันที่ ๓๐ ตุลาคม คนเริ่มเข้ามาอยู่มากข้ึน เมื่อมีคนมาก ความวุ่นวายก็ตามมาด้วย  
ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกแผนที่เตรียมการเอาไว้ ตัวแทนต่าละชุมชนจึงต้องมาร่วมกันสร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน   

“ศูนย์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างประมาณวันที ๓๐ ต.ค. เราย้ายเข้ามาวันที่ ๒๘ คนยังมาน้อย จะมาแต่
ผู้สูงอายุกับเด็ก่อน คนที่แข็งแรง เขาจะช่วยกันยกของ เพราะทีแรกเขาไม่เช่ือ เรายกของสูงไว้นิดเดียว พอนํ้า
มาก็ต้องช่วยกันยกขึ้นไปอีก แล้วก็นอนที่น่ัน บางคนเอาเตียง เอาเก้าอ้ี ไม้พาดแล้วก็นอน  

พอวันที่ ๓๐ คนเริ่มเข้ามามากขึ้น เร่ิมวุ่นวาย จึงได้มีการสร้างข้อตกลงกัน เช่น 
1. เข้าออกไม่เกิน ๓ ทุ่ม  
2. ห้ามนําอาหารขึ้นไปทานข้างบน  
3. ล้างถ้วยชามกันเอง 
4. มีตู้แช่นํ้าด่ืมส่วนกลาง  
5. การจัดที่พัก ช้ันล่างให้คนป่วย คนพิการ ลูกหลานให้อยู่ดูแล คนมีอายุหน่อยให้อยู่ช้ัน ๒  

ถ้ากลางๆ คน วัยรุ่นอยู่ช้ัน ๓-๔” 



๒๐๐ 

การแบ่งบทบาท 

เน่ืองจากศูนย์แห่งน้ี มีผู้คนที่มาจากหลายชุมชน ดังน้ันในการบริหารจัดการ ได้มีการจัดต้ังทีมทํางาน
ซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนต่างๆ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ทีมประกอบอาหารและแจกจ่าย
อาหาร ทีมดูแลและแจกจ่ายของบริจาค ทีมประสานงาน ทีมดูแลด้านความสะอาดในบริเวณท่ีพัก ทีมดูแล
ผู้สูงอายุ  

“เราก็จัดทีมงาน แต่ละชุมชนมาอยู่ร่วมกันเราก็แบ่งหน้าที่ อย่างชุมชนโรงเจ ริมคลอง สุภาพงษ์ 
ทีมงาน ๓ คน ชุมชนละ ๑ คน แจกจ่ายอาหารและน้ํา ข้าวกล่องมาแจกผู้สูงอายุ เด็กก่อน จัดทีมจ่ายอาหาร 
และแม่ครัว ชุดเดียวกัน  

คนไหนเก่งทางแม่ครัวเราก็ให้ทําครัว คนไหนเก่งทางพูดก็ให้แจกอาหารแจกนํ้า คนพูดเก่งชาวบ้านจะ
เกรงใจ เพราะว่าอยู่คนส่วนเยอะต้องมีคนพูดเก่ง บางคนพอแจกไปแล้ว หนูไม่เอาไอ้น่ี ช้ันไม่เอาไอ้น่ี แจกไป
แล้วจะขอเปลี่ยน ผมก็สั่งลูกทีมว่าแจกไปก่อน ถ้าไม่พอใจไปเปลี่ยนกันเอง เพราะว่าคน ๓๐๐ – ๔๐๐ คนจะ
มาเปิดกล่อง อันน้ีฉันไม่เอา อันน้ีไม่ได้ มันต้องพูดแล้วเด็ดขาด ถ้าพูดไม่เด็ดขาดดูแลคนหมู่มากไม่ได้  

ทีมดูแลความสะอาด ดูแลห้องนํ้า พ้ืน ตรงไหนไม่สะอาด ทีมก็ต้องไปทํา ห้องนํ้าไม่สะอาดก็ต้องไปล้าง 
ทีมดูแลผู้สูงอายุ เราก็แบ่งหน้าที่ทีม อสส. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ให้ดูแลผู้สูงอายุ  
ผู้ประสานงาน ผมดูแลทั้งหมด ประสานงานกับโรงเรียน ติดต่อกับเครือข่าย ภายนอก เพ่ือขอรับของ

บริจาคและอาหาร”  
การจัดการด้านอาหาร 

อาหารการกิน ถือเป็นอีกเรื่องหน่ึงที่สําคัญ ที่ศูนย์แห่งน้ี ได้มีการทําครัวประกอบอาหารในมื้อเช้า และ
ได้รับการสนับสนุนข้าวกล่อง เครื่องด่ืมจากนักการเมืองในท้องที่ พอช. และบริษัทเอกชนต่างๆ “คุณนิลาวัณย์
ก็เอาข้าวกล่องมาให้ เขาเอามาให้ต้ังแต่วันแรกเลย พอนํ้าท่วมวันน้ีผมก็ประสานไป ต้ังแต่วันที่ ๒๔ พอ
ประสานป๊ับ เขาส่งมามื้อละ ๒๐๐ กล่อง วันละ ๖๐๐ กล่อง ต่อมาเป็นมื้อละ ๒๓๐ เพราะคนจะเพ่ิมขึ้น ส่งให้
ประมาณ ๑๒ วัน แล้วพวกเราชาวชุมชนก็ทําอาหารกันเองด้วย ซึ่งทางวัดช่วยงบมา ๑๐,๐๐๐ เอกชนก็นําของ
มาบริจาค พวกเราชาวบ้านเองก็ช่วยกันบริจาคคนละหน่ึงร้อย สองร้อยบ้าง จัดแม่ครัวมาช่วยกัน ตอนเช้าทํา
ข้าวต้ม ตอนเที่ยงคุณใหญ่ก็เอาข้าวมาให้ เพราะว่าตอนหลังนํ้าท่วมมากรถมาลําบากเช้าเขาก็เลยไม่ส่ง เขาส่ง
แต่บ่ายกับเย็น” 

จากความสามารถของผู้ประสานงาน ที่ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐ และเอกชน ทําให้มี
อาหารเพียงพอแก่ความต้องการของสมาชิก “อาหารการกินพอหมด ไม่ขาด เพราะว่าเราประสานไปหลายที่ 
เราประสานไปทางตํารวจ เขาก็เอามาให้ ประสานทางช่อง ๓ บริษัทเครือซีเมนต์ไทย เขาก็เอามาให้ และก็มี
บริษัทอ่ืนๆ อีก เราได้จากคุณใหญ่มากที่สุด ทั้งข้าว อาหาร นม กาแฟ ขนมปัง นํ้า อาหารการกินเขาให้พร้อม 
ของกินเรามีตลอดไม่ขาดแคลน วันหน่ึงบางทีมา ๒ เจ้า ได้ของเยอะ”  

สําหรับข้าวกล่อง เมื่อได้รับมาแล้ว จะมีทีมที่ทําหน้าที่ดูแล แจกข้าวกล่องทั้งแก่ผู้ที่อยู่ในศูนย์ และผู้ที่
ยังคงพักอาศัยอยู่ที่บ้าน “พอข้าวกล่องมา ทางตํารวจบ้าง เขตบ้าง เราก็ให้คณะกรรมการไปแจกจ่าย ทั้งชุมชน
ริมคลองและสุภาพงษ์ อยู่ติดกัน เราก็แบ่งกันไป แบ่งคนในศูนย์ พอข้าวมาแบ่งคนเอาข้าวใส่เรือไปแจกคนที่อยู่
ในบ้าน”   

การบริหารจัดการของบริจาค 

ภายหลังจากที่ได้มีการนําเสนอข่าวเก่ียวกับศูนย์ผ่านสื่อโทรทัศน์ นํ้าใจจากเพ่ือนนอกชุมชนหลั่งเข้ามา
อย่างมากมาย นอกจากข้าวกล่องแล้ว ยังมีถุงยังชีพ เรือ และของอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับเด็ก และผู้ป่วย เช่น นม 
ผ้าอ้อมสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่ เตียงสําหรับผู้ป่วย ฯลฯ 



๒๐๑ 

ในการบริหารจัดการของบริจาค ทางศูนย์ได้มีการจัดระบบการแจกจ่ายเพ่ือกระจายของอย่างทั่วถึง 
และป้องกันการรับของซ้ําซ้อน “ถุงยังชีพมาเราจ่ายเลย มีคณะกรรมการจ่าย ใครรับไปให้เซนต์ช่ือ มันจะไม่
ซ้ําซ้อน บางคนได้รับแล้วมารับอีก เราให้เซนต์ช่ือและเขียนบ้านเลขท่ีไว้เลย ถ้าเราทําระบบนี้จะไม่มีการ
ทะเลาะกัน เราให้เป็นรายครัวเรือนไปเลย บ้านละชุด จะอยู่กี่คนก็คนละชุด...  บางบ้านไม่ได้ออกมาอยู่ เราก็
เดินไปบอกให้เขาออกมาเอาถุงยังชีพ บางทีก็เอาใส่เรือเดินแจก แล้วให้เขาเซนต์ช่ือรับเลย”  
 
ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยวัดบางบัว 

ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยวัดบางบัว เป็นที่รองรับประสบภัยนํ้าท่วมจากชุมชนบางบัว และชุมชนพหลฯ 
๔๖   ประมาณ ๒๐๐ คน ชาลิณี เจกวงษ์ ผู้ประสานงานศูนย์สายคลองลาดพร้าว เล่าว่าถึงที่มาการจัดต้ัง
ศูนย์ฯ แห่งน้ีว่า “ที่ศูนย์วัดบางบัวที่จริงเราไม่ได้ต้ังใจทํา พอนํ้าท่วม เด็กที่ทํางานกับเรา เขาบอกว่าป้าบ้าน
ลักษณ์นํ้าท่วมหมดเลย นอนไม่ได้แล้ว ทําไง เราก็บอกว่าไปติดต่อวัดเลย” 

จัดระเบียบศูนย์ที่ไม่เป็นระบบ 

“ตอนท่ีเข้ามามีคนเข้ามาก่อน ทีแรกหลวงพ่อก็อึดอัดเหมือนกัน เพราะว่าคนเข้ามาก็ไม่ค่อยมีระเบียบ 
เด็กซนมาก เรามาจัดคนยาก ระเบียบไม่มี พอเข้ามาจัดโน่นจัดน่ีทางวัดก็มองเหมือนว่าเรามาจู้จี้จุกจิก กว่าจะ
คุยกันได้ก็พอสมควร ตอนหลังมีการพูดคุยกันเยอะขึ้น เราอยู่กันทั้งวัน เรามาเพ่ือให้เขาคุยกันได้ดีขึ้น ไม่ต้อง
ทะเลาะกัน ของที่มาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ ถ้าวันน้ีมา ๒๐ ถุง แบ่งกันไม่ค่อยได้ พรุ่งน้ีมาอีก ๓๐ ถุง แบ่งได้
ค่อยแบ่ง จะทะเลาะกันไปทําไม เขาเอามากองรวมกันไว้ หลวงพ่อเข้าใจว่าเรามาเจตนาดี ท่านก็มีการให้ความ
ร่วมมือกันดี ช่วยจัดเตรียมสถานที่ ช่วยหาของบริจาค”  

ระบบที่ต้องค่อยๆ จัด 

“ตอนแรกที่เรามาจัดระบบก็พยายามให้เด็กทําข้อมูลว่ามีอะไรเข้ามาบ้าง ตอนแรกเด็กก็บอกว่าไม่ไหว
หรอกป้า คนของพระจัดการหมดแล้ว เราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปยุ่ง เด๋ียวของ พอช. มา จัดระบบนะ แต่
ตอนน้ีไปถามก่อนว่าเด็กคนนี้กินนมอะไร เด็กอายุกี่ขวบ คนแก่ คนชรามีเท่าไร บอกว่าเด๋ียวมียา มีผ้าอ้อมมา
ให้ เขาก็ให้มึงจัดเองเหละ ก็เข้าไปถาม ทุกคนก็ออกมาให้ข้อมูล เด็กก็เก็บข้อมูลได้ พอเราเอาของเข้ามา เขาก็
มากับเรา เราก็เริ่มปรับระบบได้ เราก็เลยค่อยๆ ปรับทีละนิดๆ คุยอะไรก็เลยได้ แม้กระท่ังพระ คนของพระ 
และคนที่อยู่ในศูนย์ เร่ิมแรก ๒๐๐ อยู่กันบนศาลาใหญ่ ทั้งคน และข้าวของ 

เราค่อยๆ หานะ ได้มาเราก็รวมกัน เช้ากินข้าว กลางวันเรามีข้าวกล่อง ถ้ามันมีอะไรเรามาแชร์กัน 
ค่อยๆ คุยกัน เร่ิมแรกๆ เขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรา พอนานๆ เขาก็เร่ิมเห็น นํ้าไม่พอเหรอ ไม่ต้องหวงกัน พอดีตอน
น้ัน พอช. มีนํ้าเยอะ ไปขนนํ้ามา เขาก็เห็นว่าเราพูดจริง ทําจริงๆ เขาก็อ่อนๆ เราก็บอกว่านํ้าอย่าหวงกัน หวง
แล้วเด๋ียวไม่สบาย กินๆ ไป หมดแล้วเด๋ียวหาใหม่ หาจากคนโน้นคนน้ี เด๋ียวก็หาได้ เขาก็เช่ือกัน สุดท้ายก็ดีกัน
หมด ทั้งพระ คนที่อยู่บนวัด หรือแม้แต่เด็กที่เก เรียกก็ยังหยุด เด็กแต่ละคนเกมาก พอบอกอย่างน้ีนะลูกไม่
ต้องหวงอยากได้บอก สุดท้ายเขาก็ดีกับเรา ถามตอบ ถามคุย ถึงเวลาไปเอาข้าว รู้หน้าที่ และไม่มีการหวงกัน 
ได้มาก็เอามากองแล้วเรียกคนโน้นคนน้ีได้ยัง เหลือข้างล่างใครจะมาเอาก็เอาไป แชร์กันได้เยอะมาก พอจัดแล้ว
ก็ดีขึ้น ... ตรงน้ีค่อนข้างลําบาก จัดยากนิดหน่ึงแต่สุดท้ายก็ดี” 

จัดระบบอาหารการกิน 

“ข้าวปลาอาหาร ส่วนหน่ึงมาจากครัวคนใต้ที่ทําอาหารมาแจก ส่วนหน่ึงมาจาก พอช. เช้าก็มีแม่ครัว
หุงข้าว ส่วนข้าวเที่ยงและเย็นไปเอาที่วัดพระศรีฯ วันละ ๓๐๐ ห่อ มีเด็กแบ่งกันไปเอากันมา เอาเรือลากกันไป
บ้าง ลากลัดราบ ๑๑ ออกวัดพระศรีฯ ลอยเรือกลับมา เอามาแจก 
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ตอนท่ีกลับไปจากวัดมีข้าวไปกันคนละประมาณ ๓ – ๔ ถังได้ เราทําเป็นกองทุนข้าว ข้าวที่เป็น
กระสอบใหญ่ๆ เพราะว่าเช้าเราทําข้าวต้มมื้อเดียว จึงมีข้าวเหลือมาก ของใครที่เป็นถุงยังชีพก็เอาไปของใคร
ของมัน ที่เอามาบริมาบริจาคข้าวเป็นกระสอบ นํ้ามาเป็นแพ็ค มาม่ามาเป็นกล่อง กินร่วมกัน เหลือแล้วค่อย
แบ่ง คุยกัน เขาก็เข้าใจ มีกองทุนข้าวกลับไปกินเป็นเดือน สักครึ่งรถได้มั้งที่กลับไปแต่ละคน ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการ
ประสานเลยนะ ผู้บริตาคมาตามธรรมชาติ 

การบริหารจัดการของบริจาค 

“เราออกไทยพีบีเอส เขาก็รู้ว่าที่น่ีมีศูนย์ ทางสมัชชาก็มาเปิดเวทีที่น่ี มีศูนย์ที่น่ีคนก็เลยมากันเยอะ 
ช่อง ๓ ก็มา ชาวเกาหลีก็มา ราบ ๑๑ หลายที่ คุณตันก็มาให้ ๖๐ ชุด สุดท้ายคนเหลือน้อย เราก็แบ่งส่วนหน่ึง
ให้ทางวัด ส่วนหน่ึงก็ให้ชุมชนที่อยู่ในวัด แบ่งส่วนกันไป”   

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. ประสบการณ์จากการทํางานขบวนชุมชน “ส่วนหน่ึงที่จัดต้ังศูนย์ได้สําเร็จ เพราะว่า หน่ึงเราใช้

ประสบการณ์จากการทําโครงการบ้านมั่นคง ในเรื่องการทําความเข้าใจ และ สอง มีเครือข่าย 
รู้จักกันอยู่แล้ว จึงทําให้คุยกันง่าย 

๒. ค่อยๆ พูดคุย อธิบาย ทําความเข้าใจ “คนที่ไม่เข้าใจเราก็ค่อยๆ ปรับทีละนิด เราไม่เข้ามาแรง 

ไอ้โน่นไม่ได้ ไอ้น่ีไม่ได้เราไม่ทํา เราบอก ได้นะๆ แต่เหลือไว้บ้าง แรกๆ ใช้ขยับแบบนี้ พอสองสาม
วัน เราก็บอกว่าตรงน้ีกันไว้เลยนะ อย่างไปยุ่งนะ กินตรงน้ี เราเอามาต้ังไว้เลย วันน้ีจะกิน ๑๐๐ 
ขวด กินเท่าไรกินไปเลย ทําสต๊อก ไว้เลย ไม่ได้หวงแต่เราอยากรู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ 
เด๋ียวเราจะรู้ว่ามันพอหรือไม่พอ เขาถึงเช่ือ ว่าทําไมเราถึงหวง ทําให้เขาเข้าใจว่า นํ้า ๓๐๐ ทําไม
ต้องกิน ๑๐๐ เหลือ ๒๐๐ พรุ่งน้ีเราต้องหานํ้าเพ่ิมแล้ว พรุ่งน้ีหนูต้องหานํ้าให้พ่ีแล้ว ซึ่งหาน้ํามัน
ไม่ได้ทันทีเลย มันอาจจะมาพรุ่งน้ี มะรืนน้ี ซึ่งมันจะพอดีกับนํ้า ๒๐๐ ที่เหลือพอดี เขาก็เข้าใจ 
ตอนหลังเขาก็เลยไม่ค้านเรา  

ความภาคภูมิใจ  

“เราต่อสู้กับการบริหารจัดการที่ไม่มีระเบียบเลย ให้มันมีระเบียบได้ จากที่เราไม่ได้คุยกับพระเลย 
เพราะมีคนมาอยู่ก่อน พอเราคุยหลวงพ่อก็เข้าใจ คุยได้ดี คุยเรื่องเดียวกัน เราได้เรือมาท่านก็มาใช้ด้วย  
ท่านบอกว่าอยากได้ เราบอกว่าเด๋ียวทอดผ้าป่าให้ เรากลับไปเราก็จะมาร่วมกับวัดเพราะเราก็ใช้วัด ท่านก็ 
บอกว่าจะใช้อะไรที่วัดก็มาใช้ได้ แต่ให้บอกล่วงหน้า”  
 
ศูนย์พักพิงชุมชนกรุงเทพพัฒนา 

กรุงเทพพัฒนา เป็นชุมชนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เมื่อเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม ชาวบ้านใน
ชุมชนได้พากันอพยพไปอยู่ที่อ่ืน บางส่วนยังคงปักหลักอยู่ที่บ้านตัวเอง มีสมาชิกประมาณ ๑๐ ครอบครัว  
ราว ๓๐ คน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่ต้องการออกไปอยู่นอกชุมชน ประทน โพระนก ผู้ประสานงานประจํา
ชุมชน จึงเป็นหัวเรือสําคัญในการนําพาพ่ีน้องร่วมชุมชนผ่านนาวาในครั้งน้ี “ผมเป็นผู้ประสานงานผมก็ทิ้ง
ชาวบ้านไม่ได้ คนแก่ก็มี ว่ิงหาข้าวได้จาศูนย์โน้น ศูนย์น้ี ก็เอาเข้าไปแจกเขา ชวนเขาออกมาอยู่ด้วยกัน  
เขาก็ไม่ออกมา เขาห่วงบ้าน พอนํ้าท่วมก็มากางเต๊นท์อยู่หลังชุมชน บนพ้ืนที่ที่นํ้าไม่ท่วม ผมก็ดูกันไว้แล้ว  
ทําแผนไว้ถ้าไม่ไปกันจริงๆ ตรงน้ีนํ้าไม่ท่วมก็อยู่ ปรึกษากัน มีอะไรก็ปรึกษาลุงวิเชียร (ผู้ประสานงานชุมชน
เจริญชัย) จะไปไหนกันดีถ้านํ้ามันมาจริงๆ ไปอยู่ตรงน้ีก่อนมันเป็นโคก 
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ลุงวิเชียร เสริมว่า “เดิมเขาถมไว้จะปลูกบ้านมั่นคงนี่แหละ ก็เลยเป็นโอกาส ที่มันสูงนํ้าท่วมไม่ถึง คุย
กันชาวบ้านบอกว่าไปราชบุรีไม่ไป ศูนย์ที่ประชานิเวศน์ก็เต็มอยู่ไม่ได้ เราจะไปไหน ง้ันอยู่น่ีได้ไหม เขาบอกได้
ลุง ถ้านํ้าท่วมค่อยขยับอีกทีหน่ึง ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะท่วมขนาดน้ีหรอก เพราะว่ามันไม่เคยท่วมขนาดน้ี  

สร้างที่พักพิงชั่วคราว 

“เต๊นท์ไปยืมจากชุมชนข้างเคียง (ไทรคู่) ผมไปเดินเร่ืองทั้งหมด ผมเป็นผู้ประสานงานชุดที่อยู่อาศัย 
เริ่มมาจากทีมบ้านมั่นคง ชาวบ้านที่อยู่ก็ช่วยกันทําอาหาร ได้แรง ได้ใจพวกน้ี ที่เหลืออยู่ด้วยกันประมาณ ๓๐ 
กว่าคน อย่างหาเต๊นท์เมื่อผมไปประสานงานเสร็จ ชาวบ้านก็ไปช่วยกันขน กางเต๊นท์ ไม่พอก็เอาผ้าใบจากที่หา
ได้ในชุมชนมากาง ขอๆ กันมา ไม่ลําไม้มีก็ไปซื้อ รวมๆ ตังค์กัน คนละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท ก็ได้เต๊นท์หลังใหญ่ 
อยู่ได้ประมาณ ๓๐ คน  

อาหารของครอบครัวใหญ่ 

“อาหารการกิน วันแรกมีอะไรก็ทํากิน เอาของที่เรามีมารวม ทําเป็นกองกลาง มาหุงหาอาหารกิน
ด้วยกัน  เพราะต่างก็คิดว่ามีอยู่กันสามสี่ครอบครัว ถ้าต่างคนต่างหุงก็ต้องทําทั้ง ๔ ครัว ถ้าทําร่วมกันก็แค่ครัว
เดียว ใครมีแก๊สก็ออกแกส ใครมีข้าวสารก็เอามา ใครมีกับข้าวก็เอามา  กรุงเทพพัฒนาดีอย่าง สส. ท่านลงไปดู 
วันแรกลงไปดูเลย นํ้าท่วมวันที่ ๒ ส.ส.ก็ลงมา ท่านก็เอาเรือท่านมาด้วย เอาข้าวใส่เรือไปแจก ท่านก็สั่งไว้ว่าให้
ไปเอาข้าวที่ศูนย์ได้ทุกวัน เอาคนจิตอาสาไปช่วยในครัวด้วย แล้วก็เอาข้าวมากิน อยู่แบบน้ันมาเป็นเดือน ส่วน
ครัวที่ทําเองก็ยังอยู่ 

การบริหารจัดการตามแบบธรรมชาติ 

ที่น่ีต่างจากศูนย์อ่ืนๆ ตรงที่ไม่ได้มีการจัดต้ังศูนย์อย่างเป็นทางการ การอยู่อาศัยเป็นแบบช่วยเหลือ
พ่ึงพากันของเหล่าสมาชิกที่เหลืออยู่ในชุมชน ที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ โดยมีประทนทําหน้าที่เป็น
พ่อบ้านที่คอยดูแลลูกๆ พ่ีๆ น้องๆ ใน้บ้าน ดังน้ัน ในการทํางานหรือการบริหารจัดการต่างๆ จึงไม่ได้จัดทีม 
หรือแบ่งบทบาทกันชัดเจน หากแต่เป็นไปแบบตามธรรมชาติ ตามความถนัด และการเห็นควร  

“มันประสบวิกฤติเหมือนกัน ก็ต้องช่วยเหลือกัน อาจจะไม่ต้องสั่ง พอเห็นทําอะไรก็ช่วยกันแล้ว บางที
ผมเห็นเขาทําอะไรกันก็เข้าไปช่วย ไม่ต้องแบ่งหน้าที่ มันเป็นไปตามธรรมชาติ ผมเห็นเขาทําอะไรก็ไปช่วย   
มันเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกัน คนน้ีเป็นพ่อบ้านก็ว่ิงไปหาของ คนที่อยู่ก็ทํากันไป ใครติดต่อใครได้ก็
หามา ได้ของแห้งมาก็มาทํารวมกัน ผมเป็นคนไปเอาข้าวมาเอง บางทีผมไม่ว่างก็ให้น้องในศูนย์ไปเอา”  

 
แผนการจัดการในระยะสั้น และระยะยาว 

ภายหลังจากที่ นํ้าลด ได้มีการคุยกันว่า ถ้านํ้าแห้งเราจะทําอย่างไร ผู้อพยพศูนย์โรงเรียนบ้าน
ลาดพร้าวมีแผนว่า หลังจากนํ้าลดแล้วเขาจะเดินหน้าทําเร่ืองบ้านมั่นคงต่อไป เพราะการสร้างบ้านมั่นคง เป็น
การเป็นการจัดระบบระเบียบพ้ืนที่ ทําให้สามารถสร้างเข่ือนป้องกันนํ้าได้ ซึ่งสํานักระบายนํ้ามีแผนในเรื่องน้ีอยู่
แล้ว    

ส่วนสมาชิกศูนย์พักพิงวัดบางบัว ได้มีการมองทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว ดังน้ี 
- แผนระยะสั้น จะทําการปรับปรุงเรื่องที่อยู่อาศัย จัดการติดตามและฝ้าระวัง รวมทั้ง จัดให้มีศูนย์

อพยพที่จัดการโดยชุมชนเอง  
- แผนระยะยาว ได้คิดที่จะจัดต้ังกองทุนเพ่ือนคลายทุกข์ เพ่ือนํางบประมาณมาช่วยเหลือพ่ีน้องยาม

ประสบภัย  
 



๒๐๔ 

สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจาก “น้ํา” 

แม้ว่ามวล “นํ้า” จะได้สร้างความเดือดร้อน เสียหายแก่ผู้คนจํานวนมากมาย แต่ในขณะเดียวกัน 
“นํ้า” ก็ได้สร้างสิ่งดีๆ ให้กับผู้ประสบภัยจาก “นํ้า” มิใช่น้อย โดยเฉพาะกับผู้คนในสังคมเมืองกรุง ที่มักจะได้
ช่ือว่า “ตัวใครตัวมัน” “ต่างคนต่างอยู่” หรือ “สังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน” สิ่งดีๆ ที่มากับ “นํ้า” เช่น  

“ได้ความสามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน มีนํ้าใจ”  
“มีเวลาได้คุยกันมากขึ้น” 
“ดูแลกันเอง เพราะว่าสี่ห้าชุมชนน้ีเหมือนเป็นพ่ีน้องกัน มีอะไรเราคุยกันอยู่เร่ือย และคุยไปในทาง

เดียวกัน ช่วยงานกันตลอด ในศูนย์ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารู้จักกันด้วย และได้คุยกันมากขึ้น”  
“นํ้ามีส่วนทําให้ชาวบ้านรู้ ซึ้งใจกันมากข้ึน รู้นิสัย นํ้าท่วมมันมีทั้งดีและเสีย นํ้าท่วมทําให้เราทํามาหา

กินไม่ได้ เราเดือดร้อน แต่ขณะเดียวกันก็ทําให้เรารู้จักนิสัยใจคอคนข้ึนอีกเยอะ คนไหนเป็นยังไง เรารู้เลย คน
บ้านน้ีไม่เคยออกมาคุยกับใคร พอนํ้าท่วมเขาก็มาคุย และไปช่วยคนอ่ืนได้ คนที่ไม่ออกมาเลย เชิญประชุมก็ไม่
เคยมาเลย พอนํ้าท่วมมาอยู่ที่ศูนย์ นํ้าท่วมมีประโยชน์นะ ความลําบากทําให้เปิดใจกับคนอ่ืน มีหลายคนที่เป็น
แบบน้ี”  

“ที่ผ่านมามีการจัดต้ังศูนย์ในการช่วยเหลือดูแลกัน พากันผ่านพ้นวิกฤติมาได้ เพราะเรามีความสามัคคี 
มีผู้นําที่เข้มแข็ง ผู้ร่วมที่ดี คือ เราคุยกันเราไม่ขัดกัน เอาปัญหามาแลกกัน ตกลงร่วมกัน คุยกันก่อน แบ่งหน้าที่
กัน ชาวชุมชนได้รู้จิตใจกันว่าเป็นอย่างไร ต่างชุมชนก็ได้ความรัก ได้ช่วยเหลือกันมากขึ้น”  

 “เรามีเครือข่ายเมืองที่เราคุยกันอยู่แล้ว เราก็แบ่งพ้ืนที่กันดูแลว่าพ่ีน้องอยู่อย่างไร ขาดเหลืออะไร 
แล้วก็มาดูแลกันว่านํ้าท่วมระดับถึงไหนแล้ว ไหวหรือไม่ไหว จะยังไง”  

“ชุมชนริมคลองพัฒนาบางบัวก็มาประสานงานที่น่ี แต่คนในชุมชนไม่มา เขาพยายามอยู่ในบ้าน แต่ก็
ช่วยกันเขาก็หาเรือมาให้ใช้ลําหน่ึง จากคนที่ไม่คุยกับใครเลยนะ พอคนจากข้างในจะเข้าก็เอาเร่ือมารับ มาส่ง 
ก็เลยกลายเป็นคนที่เอ้ือเฟ้ือไปในตัว จากที่เคยปล่อยเงินกู้ดอกร้อยละ ๒๐  ก็เลิกปล่อย เป็นคนมีนํ้าใจขึ้น จาก
ที่เคยทํางานคนเดียว เหน่ือยคนเดียว ตอนน้ีเขาก็เริ่มเข้ามาทํางานแทนเราทีละนิดๆ นํ้าเปลี่ยนคนได้ เรา
มองเห็นเลยว่าใครคบได้ไม่ได้ ใครมีใจไม่มีใจมันเห็นเลยนะช่วงน้ี อยู่ด้วยกันได้ ๑๐ คน ๒๐ คนมาอยู่ในเต๊นท์
เดียวกัน นอนเรียงๆ กันได้อย่างไร”. 

 
 
  



๒๐๕ 

สรุปบทเรียน 
การฟื้นฟูการจัดการภัยพิบัติสู่การจัดการตนเอง ภาคตะวันออก 

 
อภิชา  ทองธรีกุล  

เรียบเรียงจากเวที วันที่ ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

 

 

เวทีสรุปบทเรยีนการฟ้ืนฟูการจัดการภัยพิบัติสู่การจัดการตนเอง ภาคตะวันออก เป็นการสรุป
บทเรียนการทาํงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขบวนองค์กรชุมชน และภาคีในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา นครนายก  ทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างทีมทํางานของพ้ืนที่ และจังหวะก้าวในการ
ทํางานแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผูเ้ข้าร่วมเป็นตัวแทนชุมชนกว่า  ๕๐ คนทั้งจากพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย รวมท้ังขบวนภาคีเช่น สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน
คนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) นับเป็นวาระโอกาสอันดีในการวางจังหวะก้าวการพัฒนา ผู้เข้าร่วมมีความคาดหวัง
ในการแลกเปลี่ยนแนวทางการเตรียมรับมือภัยพิบัติอย่างย่ังยืน บทเรยีนการเสริมสรา้งศักยภาพตําบลในการ
ส่งเสริมการจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม การเรียนรู้การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น  การเตรียมความพร้อมใน
การบริหารจัดการตนเองของพ้ืนที่ การบริหารการตัดสินใจ การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
การใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการจัดการตนเองท้ังข้อมูล การบริหารจัดการ การประสานหน่วยงานและภาคี 
รวมถึงแนวทางการสร้างทุนฐานทางสังคมเพ่ือความม่ันคงของชีวิต (คน บ้าน ที่อยู่อาศัย) 

ซึ่งสอดคล้องกับการกระตุ้นเวทีจากผู้จัดการสํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออก คุณธีระพงศ์ พร้อม- 
พอช่ืนบุญ ว่าการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งน้ีเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความทุกข์ที่ไม่ใช่ทกุข์ครั้งแรก
แต่ก็ไม่ธรรมดา ระยะห่างของฤดูฝนครั้งหน้าหน้าจากน้ีก็ประมาณอีก ๕ เดือนเท่าน้ัน แต่การรับมือจะ 
ทันต่อสถานการณ์หรือไม่น้ันต้องร่วมกันคิด  ทั้งยังมีหลายคําถามสาเหตุของน้ําท่วม/พ้ืนที่ที่สามารถจัดการ
ตนเองได้ก็สามารถรับมือได้ ดังน้ันขึ้นอยู่ที่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่ต้องเป็นเช่นน้ีเพราะคน กทม. 
ปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบมากน้ันมีการจัดการตนเองน้อย เช่น การไม่จัดการกับทางนํ้าในชุมชน ความสําคัญ
ในวันน้ีคือ ทุกคนที่อยู่ในพ้ืนที่เราจะทําอย่างไรทําให้ปัญหารุนแรงเบาลง จากเบาลงจนไม่เกิด จุดสําคญั 

จากนี้ไปในการทํางานของ พอช. คือ การส่งเสริมให้ชมุชนลุกขึน้จัดการตนเอง เพราะยังมีกลุ่มคนที่ยังรอ 

ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน/วันน้ีมาช่วยกันสร้างระบบการจัดการตนเอง การช่วยเหลือตนเอง โดยไม่รอรับการ
ช่วยเหลือจากส่วนอ่ืน 

 



๒๐๖ 

 นอกจากนี้คณุเจษฎา ม่ิงสมร ยังได้ให้ข้อสังเกตอว่าสถานการณ์การเผชิญความทุกข์จากภัยพิบัติ

ทั่วหน้าครั้งนีท้ําใหเ้ห็นมุมหนึ่งของคนในทอ้งถิ่นที่รักกันน้อยลง เห็นแก่ตัวมากขึ้น  สนใจชุมชนท้องถ่ินลดลง

แต่สนใจเรื่องของกลุ่มพวกตัวเองมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองน้อยลงแต่คิดพ่ึงพาตนเองมากข้ึน ปล่อยปละละเลย
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใช้ล่วงหน้ามากขึ้นโดยไม่คิดถึงคนรุ่นหลัง ดังน้ันจึงเป็นโจทย์สําคัญสําหรับชุมชนท้องถิ่น
ว่าจะร่วมกันจัดการตนเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร 

 สรุปบทเรียนการทํางานขบวน ๓ จังหวัด ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก  

ทั้งเป็นพ้ืนที่รองรับนํ้า ทางน้ําผ่านสู่ทะเล จากสถานการณ์นํ้าท่วมที่เกิดทําให้การทํางานปรับเป็นขบวนท่ีทํา
ต้ังแต่ระดับตําบล  ชุมชน เครือข่าย จังหวัด มีกระบวนการทํางานของคน มีระบบชุมชนการจัดต้ังองค์กร  
มีระบบข้อมูล รวมถึงแผนพัฒนาตําบลโดยกระบวนการสะท้อนปัญหา การทําผังหมู่บ้าน ทําให้ชุมชนเห็น
ปัญหาตัวเองในทุกมิติ  รวมถึงปัญหาอ่ืนเช่น ที่ดิน วิถีการผลิตที่ต่างกัน ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เห็นการทํางานระดับหมู่บ้าน (กองทุน สภาฯ สวัสดิการ)  จากภัยพิบัตินําสู่การจัดการตนเอง การสร้างแนวคิด
ปลูกจิตสํานึกร่วม  โดยมีกระบวนการในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ วิเคราะห์พ้ืนที่-การเช่ือมโยงแผนในหมู่บ้าน-
ประชาคมสรุปภาพรวมตําบล-การเสนอแผนต่อหน่วยงานภาคี 

 จังหวัดนครนายกเน้นการเตรียมตัวเพ่ือป้องกัน ต้ังรับกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดข้ึน ผ่านกระบวนการ

พูดคุยอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจากการทํางาน รวมถึงการทํางาน
บนบทบาทหน้าที่ของขบวนชุมชนและภาคี  รวมถึงอาศัยจุดแข็งของแต่ละตําบลที่แตกต่างหลากหลายพัฒนา 
สู่การแก้ปัญหาร่วมทั้งทําให้เกิดการพัฒนาระดับความคิด การพัฒนาแผนตําบล การสังเคราะห์ข้อมูล  สิ่งที่
เห็น คือ การแก้ปัญหาเบ้ืองต้นและการลุกข้ึนมาจัดการตนเองของชุมชนตําบลในประเด็นพ้ืนที่ทั้งการ 
รวมกลุ่ม การจัดต้ังกองทุน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําของ กทม. ทั้งจากคลอง ๑๓ และ

คลองหกวาโดยจะไหลไปทางจังหวัดอยุธยา  การทํางานเป็นลักษณะของการทํางานขบวนจังหวัดเช่ือมโยงกับ
ขบวนภาคีโดยมีการสํารวจสภาพความเดือดร้อน มีขบวนชาวบ้านในการทํางาน ที่มีความพร้อมและความ
ต้องการในการแก้ปัญหา มีการแบ่งระดับความเข้มข้นของพ้ืนที่ พ้ืนที่เรียนรู้ (ดอนฉิมพลี) พ้ืนที่ปฏิบัติการ  
และพื้นที่ขยายมีการประสานภาคีและท้องถิ่น การพัฒนาแผนการสนับสนุนหนุนเสริมพ้ืนที่ขบวนจังหวัดโดยใช้
พ้ืนที่ตําบลเป็นหลักนําปัญหาและความต้องการนําสู่หน่วยงานที่ช่วยหนุนเสริมทั้งงบประมาณและบุคคลากร 

จังหวัดปราจีนบุรี มีการจัดบทบาทและการเช่ือมโยงงานร่วมกันของขบวนจังหวัด ชุมชน สถาบันฯ 

ทั้งสร้างความคุ้นเคย และเรียนรู้จากชาวบ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การใช้เรื่องราวของชุมชนเป็นมาตรฐาน
ภายใน การตรวจสอบข้อมูลหลายแหล่ง ขอ้มูลจากภายนอก มีข้อมลูทางวิชาการประกอบ ให้ความสําคัญกับ
ทุกปัญหาและความแตกต่างหลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เคารพภูมิปัญญา และการจัดบทบาทที่ให้
ความสําคัญกับชุมชน ทั้งน้ีใช้แผนที่เดินดิน กองทุนชุมชน และแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือสําคัญ  



๒๐๗ 

องค์กรชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติสู่ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง โดยคุณสิน สื่อสวน ผู้ช่วย

ผู้อํานวยการสถาบัน  จากสถานการณ์นํ้าท่วมแม้เป็นวิกฤติแต่ก็นับเป็นโอกาส เป็นแบบทดสอบในการนําสู่
ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองหากกล่าวแล้วน้ันมีอยู่ ๓ ระดับ ต้องคิดและทําไปพร้อมกันเพ่ือส่งผลซึ่งกันและกัน
เอ้ือต่อการขยายและยกระดับต่อไป 

๑. ระบบการจัดการระดับพื้นท่ี สิ่งที่ควรทําในการรับมือ คือ (๑)ต้องเตรียมคน (ใครทําอะไรแค่ไหน

อย่างไร) (๒)ตัวข้อมูลที่เป็นของตัวเองแบบพร้อมใช้ และเป็นระบบ (๓)เตรียมพ้ืนที่  (๔)เตรียม
เคร่ืองมืออุปกรณ์ จากประสบการณ์จากภาคใต้ได้มีการสรุปบทเรียนเรื่องการระดมเคร่ืองไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานหรือเอกชน (๕)กองทุน มีความสําคัญบางเร่ืองถ้ามีเงินของตัวเองสามารถตัดสินใจได้เองก็
สามารถจัดการได้อย่างทันท่วงที (๖)อาหารและการยังชีพ (๗)การเดินทางและการขนส่ง (๘)ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แปดประเด็นน้ีคือสิ่งที่ประมวลเพ่ือให้เตรียมระบบที่ไม่ใช่เพียงต้ังรับแต่
เป็นการป้องกัน เผชิญเหตุ  ฟ้ืนฟู ซึ่งในแต่ละอย่างสามารถทําให้ครบถ้วนและเราสามารถจัดการได้
มากข้ึน  

๒. การสร้างกลไกและระบบจัดการจังหวัด (๑)การวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ (๒)การ

ตัดสินใจทางเลือกการแก้ปัญหาเราจะเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจร่วมอย่างไรมากกว่าทุกอย่างที่ตกอยู่ใน
มือของรัฐ (๓)ระบบการประสานงานความร่วมมือ (๔)การตัดสินใจการใช้งบประมาณ ทรัพยากร  
ในการแก้ไขปัญหามีความสําคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว  (๕)กลไกการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่เพียง 
ฝ่ายเดียวแต่หมายถึงรัฐ เอกชน ท้องถิ่น (๖)ระบบข้อมูล 

๓. การมีส่วนร่วมระดับนโยบายเชิงโครงสร้าง เพราะการจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องของระดับประเทศ

และโครงสร้างอํานาจ  โดยนําองค์ความรู้จากการปฏิบัติไปกําหนดนโยบาย ส่วนร่วมตัดสินใจใน
แนวทางโครงการ แล้วเราจะเข้าไปอยู่ในกลไกอย่างไร  สุดท้ายคือระบบงบประมาณกับการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ   กฎหมายที่เก่ียวข้องที่เรามีส่วนในการกําหนด  

นอกจากน้ีคุณกนิษฐา ปรีชาพิชคุปต์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ข้อสังเกตจากการสรุปบทเรียนร่วมกันที่ 
ต้องควรคํานึงถึงอีกว่าพ้ืนที่ต้องพัฒนากระบวนการต่ออย่างเป็นระบบ เช่น การอยู่กับนํ้าเพ่ือการจัดการอย่าง 
ย่ังยืน  การจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร  ภายใต้ระบบพ้ืนที่ตําบลสามารถทําได้โดยเอาประสบการณ์องค์ความรู้
มาใช้ให้มากที่สุด  รวมถึงการวางระบบร่วมกัน  ถ้าเราสร้างแผนปฏิบัติแบบนี้ได้เราก็สามารถสร้างรูปธรรม 
แล้วเป็นโอกาสในการรุกไปข้างหน้า อีกทั้งเร่ืองนํ้าไม่ใช่เพียงเร่ืองของปีน้ี หรือเรื่องของคนนํ้าท่วมเท่าน้ัน แต่
หมายถึงคน ชุมชน ที่ใช้นํ้าร่วมกันข้อเสนอจากประชาชนจะไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อาจหมายถึง
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทั้งระบบ  สําคัญคือต้องเร่งทํา อย่างไรก็ตามต้องสร้างเสียงสะท้อนให้ถึงระดับ
นโยบาย ชุมชนต้องทําด้วยความเช่ือมั่น แบบรุก ลึก กว้าง (เครือข่าย) อาจเริ่มจากการใช้ศูนย์ฯ เป็นสัญลักษณ์
ในการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยใช้ข้อมูล ผังชุมชน ปัญหา เป็นเครื่องมือ ในการสร้าง 
กิจกรรมร่วม เช่น ซ่อมสร้างบ้าน กองทุน. 



๒๐๘ 

 

แผนที่ทํามือตําบลท่าเรือ:  
แปรวิกฤตินํ้าท่วมเพื่อแก้ปัญหาท้ังตําบล 

 
ข้อมูล:  ปัทมราช โพธิ, ธาราศานต์ ทองฟกั  
เมธาวี บญุพทิักษ์, สุริยะบศุร์ สดแสงจันทร์ 

เรียบเรียง:  เรวดี อุลิต 
 
 

ตําบลท่าเรือ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 
๔,๔๐๐ ครัวเรือน พ้ืนที่มีลักษณะเป็นทุ่งกว้างขนาดใหญ่ และ
เป็นที่ลุ่ม เมื่อนํ้าท่วมจึงขังเป็นเวลานาน นอกจากน้ี ยังเป็น 
ที่รองรับนํ้าที่ผันมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชล เมืองใหญ่ 
และนิคมอุตสาหกรรม ในฤดูฝนจะมีนํ้าท่วมขังทุกปี มีคลอง
ธรรมชาติและคลองชลประทานหลายสายไหลผ่านตําบล 
อาชีพหลักของผู้คนในตําบลน้ีคือ การทําการเกษตร ส่วนใหญ่
ทํานา รองลงมาคือ การทําบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง มีบางส่วนที่ทํา
สวนผลไม้ โดยประมาณร้อยละ ๘๐ ทําในท่ีดินของตนเอง 
และประมาณ ร้อยละ ๒๐ เป็นที่ดินเช่า 

ในปี ๒๕๕๔ ตําบลท่าเรือได้ประสบปัญหานํ้าท่วมสูง 
และขังเป็นเวลานานนับเดือน (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) มผีู้ได้รับผลกระทบจํานวน ๑,๒๐๐ ครัวเรือน  
และพื้นที่การเกษตรเสียหาย  

จากการประชุมขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดร่วมกับ ขบวนชุมชนในภาคตะวันออกและเจ้าหน้าที่ 
พอช. ในเดือนตุลาคม ได้มีการคัดเลือก ตําบลท่าเรือเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการด้านการจัดการภัยพิบัติ แต่เน่ืองจาก
เวลาน้ัน ตําบลท่าเรือได้ผ่านวิกฤติใหญ่ไปแล้ว ความต้องการของชุมชนได้แปรเปลี่ยนจากการช่วยเหลือเฉพาะ
หน้า เป็นการจัดการฟ้ืนฟูหลังนํ้าลด และการวางแผนอนาคตในด้านการจัดการน้ํา ระบบการดูแล ป้องกัน 
นํ้าท่วม  

จากกระบวนการทํางานในเบ้ืองต้นที่ได้มีการนัดพ้ืนที่ เพ่ือพูดคุยกับแกนนํา ที่เริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆ 
เพียงไม่กี่คนที่สนใจจะแก้ปัญหาของตัวเอง ได้ขยายผลไปสู่คนเกือบทั้งตําบล ในการนัดหมายครั้งต่อมา 
ซึ่งเป็นเวทีสร้างความเข้าใจร่วม มีตัวแทนจากกลุ่ม องค์กร หมู่บ้านต่างๆ มาร่วมพูดคุยปัญหาของตนเอง 
เป้าหมายของการจัดการตนเองภายหลังนํ้าท่วม จัดระบบความสัมพันธ์ของการทํางาน จัดต้ังศูนย์จัดการ 
ภัยพิบัติระดับตําบล จัดต้ังกองทุน เพ่ือโยงคนของตําบล จนกระทั่งเกิดการสร้างทีมทํางานซึ่งเป็น
คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ตําบลท่าเรือขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

 
 



๒๐๙ 

๑. ทีมซ่อมสร้าง (ทีมช่าง) 
๒. ทีมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
๓. ทีมประสานงาน (ประสานงานภายนอกและภายใน) 
๔. ทีมเฝ้าระวัง (รอดูเร่ืองของสถานการณ์) 
๕. ทีมข้อมูล (เก็บข้อมูลภายในชุมชนเรื่องของน้ําท่วม) 
การจัดการภัยพิบัติของคนตําบลท่าเรือไม่ได้มีเพียงแค่การจัดต้ังศูนย์ประสานงานเท่าน้ัน หากได้มีการ

ต่อยอดไปถึงเรื่องของการจัดทําข้อมูลและแผนท่ีทํามือ เพ่ือแสดงสภาพพ้ืนที่ และแปรสภาพปัญหาสู่แผนที่ทํา
มือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการนํามาใช้แก้ปัญหาของหมู่บ้าน/ ตําบล ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการประสานงาน
กับหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ รวมท้ังเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายต่อไป 

การทําแผนที่ทํามือเพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนตําบล มีกระบวนการและวิธีการดังน้ี    
1. สร้างความเข้าใจเร่ืองแผนที่ทํามือและแผนพัฒนาตําบล  

• วิเคราะห์ตําบล ได้เห็นสภาพปัญหาของตําบล 
• จากปัญหาสู่แผนที่ทํามือ (อธิบายประโยชน์ ความสําคัญ ทําแล้วเขาจะได้อะไร)   
• ฝึกปฏิบัติทําแผนที่ทํามือ  
• ชวนคิดต่อเรื่องแผนพัฒนาตําบล หลังจากที่เห็นปัญหาแล้ว อนาคตจะแก้ปัญหาอย่างไร   

2. ลงพ้ืนที่รายหมู่บ้าน เพ่ือทําประชาคมระดับหมู่บ้าน บางหมู่บ้านใช้เวลา ๔ วัน ๕ วัน แล้วแต่
ความพร้อม เพ่ือนําข้อมูลมาสรุปให้เห็นแนวทางของแผนตําบลในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

3. สรุปร่วมกันระดับตําบลโดยตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือ
วิเคราะห์ระดับตําบล ทําแผนพัฒนาระดับตําบล 
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา และปัญหาร่วมของ
ตําบล หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวางระบบการ
ติดตามแผน 

4. นําเสนอแผนการพัฒนากับท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 



๒๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์จากการทํางาน 

จากปัญหาสถานการณ์นํ้าท่วมขยายผลสู่การวิเคราะห์ตําบลผ่านแผนที่ทํามือที่เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพพ้ืนที่ สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นของคนในตําบลซ่ึงทําให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ เด่นชัด เข้าใจร่วมกัน 
ได้ง่ายมากขึ้น นอกจากน้ียังก่อให้เกิด....... 

 เกิดทีมทํางาน แกนนําใหม่ระดับตําบลในการลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขปัญหา 
 เกิดการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ ตัวแทนผู้เดือดร้อน ท้องถิ่น ท้องที่ 
 เกิดการจัดการของขบวนองค์กรชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง 
 เกิดการทํางานร่วมขององค์กรชุมชนทั้งในส่วนของขบวนจังหวัด สอช. และอื่นๆ 
 เกิดศูนย์และคณะทํางานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ตําบลท่าเรือ 
 เกิดแผนการพัฒนาระดับตําบลที่เกิดจากสภาพปัญหาจริงในการมีส่วนร่วมของชุมขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีดินสาธารณะ

แหลงนํา้/อปุโภค/บริโภค

ยกระดบัศกัยภาพของกลุมองคกร

เชื่อมประสานเครือขายกลุมองคกร

การสร างกิจกรรมรวมอยางตอเน่ือง

การประกนัสนิคา

การแปรรูป/การเพิ่มมลูคาสนิคา

การจดัทําบญัชีครัวเรือน

สร างทนุชมุชน/สวสัดิการ

การปลกูขาว การพฒันาพนัธุขาว

การเลีย้งปลา

การปลกูพืชผกั/สมนุไพร

การพฒันาคณุภาพดิน

การปรับปรุงรูปแบบการผลติให
เหมาะม

การจดัการทรัพยากร

เศรษฐกิจ

คล
งัอา

หา
ร

ตาํบลทาเรือ

สถานการณนํา้ทวม ชาวบานเกิดการรวมตัว

เกิดการจัดระบบทมีทาํงาน ทองที่ 
ทองถิ่น และตัวแทนผูเดือดรอน เพ่ือ

วางแผนป องกันปัญหาภัยพิบัติในตาํบล

เกิดการระดมและรวบรวมขอมูล
ทัง้สภาพปัญหา และส่ิงที่ตองการ

ภายในตาํบล

จากปลายปากกาสูแผนที่ทาํมือ
วิเคราะหสภาพปัญหาอ่ืนๆ รวมกัน
ของพืน้ที่โดยผานแผนที่ทาํมือ

เหน็สภาพปัญหารวมกันภายในหมูบานแตละหมู  
นําไปสูการเหน็สภาพปัญหาภาพรวมภายในตาํบล

สามารถจัดการได 

นําไปสูการจัดทาํแผนพัฒนาระดับ
ตาํบล

ไมสามารถจัดการได 



๒๑๑ 

 

ประเด็นร่วม กิจกรรม/เนื้องาน โครงการท่ีทํา ระยะเวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 การบริหารจัดการนํ้า 

 นํ้าท่วม (ทว่มขัง, 
ท่วมพื้นที่
การเกษตร) 

  

 ระบบการเปิดปิด
ประตูนํ้า (การมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการ) 

  

 จัดต้ังคณะทํางาน
ร่วมกันในระดับ
ตําบล 

 กองทุนนํ้า  
(บริหารจัดการ, 
ซ่อมบํารุง) 

ธ.ค. ๕๔ – พ.ค. ๕๕ กรม
ชลประทาน, 
ท้องที,่ ทอ้งถิ่น 

 อุปโภค บริโภค  เพิ่มจุดกักเก็บนํ้า  

 จัดทําระบบการ
กรองนํ้า 

 ขุดสระสําหรับเก็บนํ้า
และรองรับนํ้าจาก
กรมชลประทาน 

ธ.ค. ๕๔ – พ.ค. ๕๕   

 นํ้าไม่เพียงพอ 
ต่อการเกษตร 

 ฝายชะลอนํ้า (หมู่ 
๒,๕,๘) กักเก็บนํ้า
เพื่อการเกษตรทั้ง
ตําบล  

 จัดทําฝายกั้นนํ้า  
๓ จุดเพื่อกักเกบ็ 
นํ้าช่วงหน้าแลง้ 

ธ.ค. ๕๔ – พ.ค. ๕๕   

 
 
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน   ต.ท่าเรือ  อ.ปากพลี  จ.นครนายก ๑๘/๑๒/๑๑ 

๑. ปัญหาเรื่องน้ํา 

 คลองบริเวณหมู่ ๒ ต้องดาษคลอง (ทําให้เป็นปูน) สามารถทําได้ในบางช่วง   
> สิ่งที่ได้รับ คอื ๑. เกิดการพัฒนาระบบการส่งนํ้า  
  ๒. ชะลอนํ้าใหท้่วมในพ้ืนที่ได้ช้าลง  
  ๓. เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม 

 ลอกคลองสายหลักของหมู่บ้าน พร้อมทั้งดาษคลอง 
> สามารถจัดการกับวัชพืช และระบายนํ้าออกในช่วงนํ้าท่วม/นํ้าหลากได้ง่ายและรวดเร็ว 

 ทําประตูกั้นนํ้าเค็มบริเวณ หมู่ ๓  
 ทําฝายบริวเณ คลองส่งนํ้าฝั่งซ้าย สาย ๑ 
 ทําฝายบริเวณคลองท่าประดิษฐ ์
 ทําฝายบริเวณริมคลอง หมู ่๒ 
 ทําฝายบริเวณคลองสายท่ากระดาน 
 แก้ปัญหาวัชพืชในคลอง บริเวณหมู่ ๗ 

 

 



๒๑๒ 

๒. ถนน 

 ปรับปรุงถนนสายหลักที่เช่ือมต่อในหลายๆ หมู่บ้านของ ต.ท่าเรือ 
 ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณ หมู่ ๖ 
 ปรับปรุงถนนบริเวณเช่ือมหมู่ ๒ และ หมู่ ๗ 
 ปรับปรุงถนนบริเวณรอบที่ดิน ๑,๓๐๐ ไร่ 
 ถนนบริเวณเช่ือมต่อ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ต่อบริเวณท่ีขาดของ ต.ท่าเรือ) 
 ถนนเส้นวังปาย (ต้องการให้ยกถนนให้สูงขึน้ เพ่ือที่จะชะลอนํ้าให้เข้าท่วมช้าลง) 
 ถนนบริเวณริมคลองลอยและถนนเข้าบ้านแขมโค้ง (ยกถนนให้สูงขึ้น) 
 ถนนบริเวณริมคลองส่งนํ้าสาย ๑ ยกฝั่งซ้ายให้สูงข้ึน 

๓. ประปา 

 ปรับปรุงประปาที่หมู่ ๓ (เพ่ิมแรงดันของนํ้า เพราะใช้ในหลายหมู่บ้าน (๓, ๔, ๗ และ หมู ่๘ ที่กําลัง
จะขอใช้เพ่ิม) พร้อมทั้งขยายบ่อนํ้าดิบ หรือติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่สูบนํ้าจากคลองแขมโค้ง
ขึ้นมาใช้) 

 ทําประปาเพ่ิมที่หมู่ ๒,๖ (ยังไม่มีปะปาในหมู่บ้าน) 
๔. ดิน 

 ดินเปรี้ยว ควรจะแก้ปัญหาก่อน (ม.ค. หรือ ก.พ.) โดนยการเลื่นวันแจกดินมาร รวมถึงการแจกดิน
มาน ๑ ตัน ต่อ ๑ ไร่ ไม่เพียงพอ ควรจะแจก ๕ ตัน ต่อ ๑ ไร่ พร้อมทั้งแก้ปัญหาให้มันต่อเน่ือง 

๕. นาเชา่ 

 อยากขอพ้ืนที่บริเวณ ม.รามคําแหง เพ่ือเป็นที่ดินทํากิน โดยการรวมกลุ่มเพ่ือจัดต้ังกองทุนที่ดินใน 
การแก้ไข 

๖. ราคาผลผลิตกตํ่า, ต้นทนุการผลิตสูง 

 ปรับปรุงศูนย์ขยายพันธ์ข้าวบริเวณ หมู่ ๓, ๔ และ ๖ (เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับ 
พ้ืนที่เพาะปลูกใน ต.ท่าเรือ พร้อมทั้งหาสมาชิกเพ่ิมเติม)  >> แผนระยะยาว 

 ขอพันธ์ุข้าวจากศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าวที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี หรือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก >> แผน
ระยะสั้น 

 ปรับปรุงศูนย์วิจัยพันธ์ข้าว หมู่ ๒, ๓, ๗ (อยากได้พันธ์ุข้าวพ้นนํ้าพร้อมทั้งเป็นพันธ์ุที่กินได้และขายได้) 
>> แผนระยะสั้น 

 ปรับปรุงโรงสีชุมชน >> แผนระยะสั้น        
 ปรับปรุงธนาคารข้าวบริเวณ หมู่ ๑ >> แผนระยะสั้น 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการรวมกลุ่มสมาชิก / ร่วมพูดคุยกันทุกวันที ่๕ ของเดือน (คณะกรรมการ) 

>> แผนระยะสั้น 
 ต้องการให้มีการยืนราคาข้าว ๑๒,๐๐๐ บาท / เกวียน >> แผนระยะสัน้ 



๒๑๓ 

๗. ประเพณี วัฒนธรรมดังเดิมศูนย์หาย 

 ต้ังศูนย์อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น บริเวณหมู่ ๑ 
 หาผู้สืบทอด โดยได้รับการสอนจาก หมอพวน ในหมู่ ๑ และ ๓  
 ฟ้ืนฟูประเพณี / ภาษา / วัฒนธรรมไทยพวน 
 ผลักดันการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (การดูนกเหย่ียว ในหมู ่๖) 

๘. กองทุนและสวัสดิการชุมชน 

 ขยายเครือข่ายสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกหมู่ 
๙. กลุ่มอาชีพ 

   ปรับปรุงและพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในตําบล 
 ปลาร้า (หมู ่๑, ๒, ๔, ๕) 
 เสื่อกก (หมู ่๑, ๒) 
 พรหมเช็ดเท้า หมู่ ๔ 
 เย็บผ้า หมู่ ๔ 
 กลุ่มอาชีพ และกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ ๗ 
 การปลูกผักลอยนํ้า 

 
 
พ่ีภุชงค์  =  ๐๘๕-๒๘๐๒๑๑๐ 
ลุงชวน นุ่มนาม  =  ๐๘๑-๓๐๒๐๒๘๑ 
 
สิ่งที่ได้รับจากเวที ต.ท่าเรือ 

เป้าหมาย > พูดคุยเรื่อแผนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแผนที่จะดําเนินต่อ 
เน้ือหา > การประชาคมทําให้ได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ ต.ท่าเรือ 
วิธีการ / ผลลพัธ์ > ขาดการวางบทบาท แต่ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพร้อมและความต้องการที่จะแก้ไขทํา
ให้ผลลัพธ์ที่ได้รับค่อนข้างดี และเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 

 > ผู้เข้าร่วมมีแนวโน้มจะกระจายเน้ือหาในที่ประชุมต่อ 
 > ไม่มีการนําเรื่อง “งบประมาณ” มาเป็นตัวต้ัง 
 > ชาวบ้านเริ่มเข้าใจแนวทางในการทํางาน  
 > การคุยอย่างไม่เป็นทางการ / คุยนอกเวท ีทําให้ได้รับเน้ือหา+แนวคิดเพ่ิมเติม 

   นอกเหนือจากที่ได้รับในเวที  
 > เวทีพูดคุยทาํให้เกิดความชัดเจนของแผนที่จะดําเนินการต่อ 
 > ในบางหมู่บ้านจําเป็นต้องทําความเข้าใจและผสานงานกับแกนนําเพ่ิมเติม 
 > ผลที่ได้จากการประชุมคือเกิดแกนนําแถวสอง 
 > เกิดแผนงานที่จะต้องทําต่อในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
 > การดําเนินการควรปรับวิธีการพูดจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 
 > ในการดําเนินงานวันน้ีมีการใช้เวลาอย่างเหมาะสม. 



๒๑๔ 

ภัยพิบัติสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน 
พื้นท่ีตําบลบางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

 
ข้อมูล: ยุทธศาสตร์ เขื่อนเมือง  

จักรพันธ์ ยาค,ู ปรียานุช คาํสนอง 
เรียบเรียง: ยุทธพงษ์ เขื่อนเมือง 

 
 
 จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลกเน่ืองจาก 
มีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง ๓ แห่ง และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซาก
โบราณสถานในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งด้วย แล้วยังเป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก อีกด้วย เดิมปราจีนบุรีมพ้ืีนที่กว้างใหญ่มากๆ จนกระทั่งได้มีการ
จัดต้ังจังหวัดสระแก้วแยกจากจังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  
 
ระบบลุ่มน้าํท่ีสําคัญของจังหวัด 
ลุ่มน้ําปราจีนบุร ี
 สภาพภูมิประเทศ    ของลุ่มนํ้าปราจีนบุรีต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของประเทศไทย   ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ใน
จังหวัดปราจีนบุรี   จังหวัดสระแก้ว   มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 
๙,๖๕๑.๓๘  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะลุ่มนํ้าวางตัวอยู่ในแนวทิศ
ตะวันออก – ตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

o ทิศเหนือติดกับลุ่มนํ้ามูล  
o ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับลุ่มนํ้าบางปะกง  
o ทิศตะวันออกติดกับลุ่มนํ้าโตนเลสาป  

 พ้ืนที่ต้นนํ้ามีต้นกําเนิดจากทิวเขาสันกําแพงซึ่งอยู่ทางทิศ
เหนือ และทศิตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ทางตอนใต้มี
เนินเขา เขาเต้ีย และมีเทือกเขาติดต่อกันไม่ยาวนัก นอกจากน้ียังมี
พ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ราบระหว่างแม่นํ้า และพ้ืนที่ราบด้านตะวันตก
ของลุ่มนํ้า แมนํ้่าสายหลักในลุ่มนํ้า ได้แก่ แม่นํ้าปราจีนบุรี ซึ่งเป็น
นํ้าสาขาของแม่นํ้าบางปะกง เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของ
แม่นํ้า ๒ สาย คือ แม่นํ้าหนุมาน และแม่นํ้าพระปรง แม่นํ้า
ปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบกบัแม่นํ้านครนายกที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่นํ้าบางปะกง แล้วไหลลงอ่าวไทย 



๒๑๕ 

 ลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าพระปรง ได้แก่ คลองพระปรง คลองปะตง คลองพระสทึง และห้วยไคร้ ส่วนลํา
นํ้าสาขาของแม่นํ้าหนุมาน ได้แก่ ห้วยโสมง และลําพระยาธาร ทางด้านท้ายนํ้ามีลํานํ้าสาขาที่สําคัญ คือ คลอง
ประจันตคาม ห้วยเกษียร คลองหนองแก้ว และคลองยาง จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนทีไ่ด้รับความเดือดร้อน
จากนํ้าท่วม จํานวน ๕ อําเภอ ๔๐ กว่าตําบล มีระยะเวลาในการท่วมขัง ๓ – ๔ เดือน ปัจจุบันมีบางส่วนได้
คลี่คลายปัญหาเป็นลําดับ ที่ผ่านมาได้มีการเข้าไปร่วมจัดกระบวนการที่จังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบของแกนนํา
หลายฝ่าย ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการ คปอ. สอช. มาร่วมกันในระดับจังหวัด  

สถานการณ์ปญัหาภัยพบิัติที่ผ่านมา  
 จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนํ้าท่วม จํานวน ๗ อําเภอ ๕๙ ตําบล ๔๒๔ หมู่บ้าน 
มีระยะเวลาในการท่วมขัง ๓ – ๔ เดือน ปัจจุบันมีบางส่วนได้คลี่คลายปัญหาเป็นลําดับ ที่ผ่านมาได้มีการเข้าไป
ร่วมจัดกระบวนการที่จังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบของแกนนําหลายฝ่าย ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน  ทมีสวัสดิการ 
คณะประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัด สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติหรือสอช. มาร่วมกันใน
ระดับจังหวัด  
 

พื้นทีป่ฏิบัติการ ได้แก่ ตําบลบางยาง ตําบลบางพลวง ตําบลบางแตน ตําบลบางปลาร้า  

พื้นที่ตําบลขยายผลเพื่อการเสริมพลงัการขับเคลื่อน ได้แก่ ตําบลบางเตย ตําบลวัดโบสถ์ ตําบลรอบเมือง  
ตําบลบางเดชะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๖ 

แนวทางการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน ตําบลบางยาง อําเภอบา้นสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี

ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 

ตําบลบางยาง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นตําบลเล็กๆ ตําบลหนึ่งในพ้ืนทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี 
ช่ือของตําบลมาจากศูนย์กลางของชุมชนซึ่งเป็นบ้านของขุนผู้ปกครองชุมชนน้ี ซึ่งมีต้นยางใหญ่อยู่หน้าบ้าน ทํา
ให้ชาวบ้านเรียกพ้ืนที่บริเวณน้ีว่า “บางยาง”  ตําบลบางยางมีขนาดประมาณ ๔๑ ตารางกิโลเมตร อยู่ภายใต้
ปกบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง เขตการปกครองแบ่งเป็น ๑๓ หมูบ้่าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ตําบลบางยางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การทาํการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทํานา และ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า มีแม่นํ้าสายสําคัญคือ แม่นํ้าปราจีนบุรี และแม่นํ้านครนายก โดยพ้ืนที่ของตําบลประมาณ
ร้อยละ ๓ จะเป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ1 

เหตุการณ์นํ้าท่วมใหญใ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตําบลบางยางเป็นหน่ึงในตําบลที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ
ดังกล่าว โดยจากเหตุการณ์นํ้าท่วมที่เกิดขึ้น ตําบลบางยางถูกนํ้าท่วมขังเป็นระยะเวลานานกินพ้ืนที่ประมาณ
ครึ่งหน่ึงของตําบล ความเสยีหายจากนํ้าท่วมคร้ังน้ี นอกจากการท่วมขังบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความ
เสียหายกว่า ๕๐๐ หลังแลว้ ยังมีความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการนํ้าท่วมในพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ซึ่งเป็นความสูญเสียทีส่าํคัญที่สุด นอกจากน้ันยังพบว่าเหตุการณ์นํ้าท่วมในครั้งน้ีได้สร้าง
ความเสียหายให้กับพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ถนน และสถานที่สําคัญ เช่น วัดและโรงเรียน ซึ่งเป็นความเสียหาย
ร่วมกันของชุมชน 

จากเหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่ที่เกิดขึ้นน้ี ประชาชนผู้เดือดร้อนในตําบลบางยางได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความคิดที่จะรวมตัวกันเพ่ือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการประสานของขบวน
องค์กรชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ตําบลบางยางจึงเกิดการรวมตัวกันของขบวนผู้เดือดร้อนและแกนนําสําคัญใน
ตําบล เพ่ือจัดต้ังศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยตําบลบางยาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยในตําบลของตนเอง เป็นการช่วยเหลือกันเองในเบ้ืองต้นของคนในตําบล โดยไม่รีรอความ
ช่วยเหลือที่มากจากภายนอก และได้พัฒนาเป็นขบวนการจัดการภัยพิบัติระดับตําบลในที่สุด 

 พัฒนาการของขบวนการจัดการภัยพิบัติตําบลบางยาง เกิดจากการมีความร่วมมือจากหลาย
ฝ่ายทั้งการเช่ือมโยงภายในชุมชน อันได้แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิก อบต. กลุ่มองค์กรชุมชน
ต่างๆ รวมไปถึงผู้เดือดร้อน กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง ผ่านการเรียนรู้สภาพปัญหาและความจริงจาก
ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ของประชาชน เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญซึ่งถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 
และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขและจัดการนํ้าของชุมชน เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดกระบวนการสร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิด
ความต้องการพัฒนาและการช่วยเหลือตนเอง ตามแนวทางชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองต่อไป 

                                                            
 

 



๒๑๗ 

สภาพพื้นทีน่้ําท่วมตําบลบางยาง ปี ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลความเสยีหายจากภัยพิบัติ (น้ําท่วม) ปี ๒๕๕๔ อบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุร ี

หมู่ที ่ จํานวน
ครัวเรือน 

(หลัง) 

ครอบครัว 
(ครอบครัว) 

ที่นา (ไร่) บ่อปลา
(ไร่) 

บ่อกุ้ง(ไร่) สวน(ไร่) บ้าน
(หลัง) 

1 34 34 21 5 11 - 7 
2 145 145 24 10 (3ราย) 3 13 
3 36 36 - - - - 25 
4 45 49 106 1 18 - 21 
5 89 117 16 - 10 - 39 
6 58 58 98 6 20 8 30 
7 32 32 - - 4 - 32 
8 67 67 50 300 60 - 47 
9 73 80 6 10 200 - 40 
10 169 188 50 500 - - 34 
11 85 93 4 15 20 - 25 
12 72 86 14 5 5 - 50 
13 85 85 - 250 25 - 15 

รวมท้ังสิ้น 990 1070 399 1092 367 11 378 
 



๒๑๘ 

กลไกการเชื่อมโยงการทํางานในพืน้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัแสดงสภาพปัญหาของชุมชนตําบลบางยาง 

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในตําบลบางยางหากวิเคราะห์จากการพูดคุยทั้งในเวทีระดับตําบลและการสํารวจ
ข้อมูลและสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าปัญหาสําคัญที่คนในตําบลบางประสบมาอย่างยาวนานราว ๒๐ ป่ีที่ผ่าน
มาคือ ปัญหานํ้าท่วม  ปัญหานํ้าแล้ง ปัญหานํ้าเค็ม จากวิกฤตปัญหาน้ําท่วมในปี ๒๕๕๔ น้ี ถือได้ว่าเป็นการ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสําคัญในการที่ชุมชนได้ลุกข้ึนมารวมกลุ่มเพ่ือที่จะขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o รวบรวมข้อมูล ผู้ เ ดือดร้อน  เ พ่ือสร้างความเข้าใจ  จัด ต้ังศูนย์
ประสานงานการจัดการภัยพิบัติตําบลเน้นการในการขับเคล่ือนงาน
ระดับตําบลจะมีการเช่ือมโยงขบวนต่างๆ มาทํางานร่วมกัน เพ่ือจัดต้ัง
เป็น สปภ. ระดับตําบล  

o จัดต้ังคณะทํางานมาจากทุกหมู่บ้าน ท้องถิ่น ท้องที่ ขบวนชุมชนเดิม 
ชาวบ้านผู้เดือดร้อน หน่วยงานราชการต่างๆ (เช่น โรงพยาบาล
ชุมชน )  เชื่ อมโยงขบวนจังหวัด เข้า ไปมีบทบาทในการเชื่ อม
ประสานงานกับทุกตําบล 

o ลงไปทํางานในพ้ืนที่ เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทําแผนการทํางาน
ระดับตําบล     

o ประสานขบวนจังหวัดเพ่ือทํางานร่วมกัน (ระหว่างขบวนจังหวัดและ
เจ้าหน้าที่ พอช.) เพ่ือให้ขบวนจังหวัดมีบทบาทสําคัญในการประสาน 



๒๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 

แผนปฎิบัติการ   การพัฒนาระดับตําบลสู่การจัดการน้าํอย่างมีส่วนรว่ม ตําบลบางยาง 

แผนงานด้าน 
การจัดการน้ํา 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย / ผลลัพธ์ กระบวนการทํางาน ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผู้ร่วมรับผิดชอบ 

1.ด้านการจัดการข้อมูล  การสํารวจ จัดเกบ็ 
ข้อมูลครัวเรือน และ
ความเสียหายด้านต่างๆ
 วิเคราะห์ข้อมูลของ
ชุมชน 
 ด้านความเป็นมา/
ประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน 
 ด้านสภาพปญัหา/
สถานการณ์ในพืน้ที่ 
 ด้านระบบโครงสร้าง
ทางสังคม (ใครมีส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นทีบ่้าง/
บทบาทหน้าที่) 
 ด้านผู้นําชุมชน/กลุ่ม
องค์กรทางสังคม 
 การจัดทําแผนทีท่ํา
มือ 

ชุดข้อมูลที่เป็นจริง
เพื่อเป็นเครื่องมือการ
ทํางาน 

 การลงสาํรวจ 
สัมภาษณ์ระดบัหมู่บ้าน 
ครัวเรือน 
 เวทีประชุมระดับ
ตําบล 

ต.ค. – 20 พ.ย. 
54 

 คณะทํางาน
ระดับตําบล 
 กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบล 
 คณะทํางาน
จังหวัด/สอช. 

2. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบลและการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ 

 การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้
น้ําระดับตําบล 

เกิดคณะขับเคลื่อน
งานด้านการจัดการน้ํา
ระดับตําบล 

 จัดเวทีประชุมเพอื
ดําเนินการจดัตั้ง 

12 พ.ย. 54  คณะทํางาน
ระดับตําบล 
 กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบล 
 คณะทํางาน
จังหวัด/สอช. 

3.ด้านการจัดการน้ํา 
(น้ําเค็ม  น้ําแล้ง  น้ําท่วม)

 เวทีการพูดคุยและ
ประชาคมระดับตาํบล
เพื่อระดมและวิเคราะห์
ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรุปปัญหาร่วมสู่
การวางแผนการแก้ไข
ปัญหา 

เวทีประชาคมระดับตําบล
เพื่อการ 
 จัดลาํดับความสาํคัญ
ของปัญหา /แยกแยะ
สภาพปัญหา 
 วิเคราะห์ปัญหาที่
แท้จริง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ในเชิงศักยภาพของชุมชน 
 จัดลาํดับความสาํคัญ
ของปัญหาทีช่ัดเจน ที่ไม่
สร้างความยัดแยง้ให้กับ
คนในชุมชน 
 วางแผนและดําเนิน
กิจกรรม  ในการแก้ไข
ปัญหาตามความ
เหมาะสมของชุมชน 

12 พ.ย. 54  คณะทํางาน
ระดับตําบล 
 กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบล 
คณะทํางานจังหวัด/
สอช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



๒๒๑ 

แผนงานด้าน 
การจัดการน้ํา 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย / ผลลัพธ์ กระบวนการทํางาน ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

ผู้ร่วมรับผิดชอบ 

   เวทีสาธารณะกลุม่
ผู้ใช้น้ําระดับตําบล
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับน้าํในพื้นที ่

ชุมชนมีบทบาทร่วมใน
การบริหารจัดการน้ํา
กับหน่วยงาน 

 ประสาน เชื่อมโยง
การทํางานกบัหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 จัดเวทีสาธารณะใน
ตําบล 

9 ม.ค. 55  คณะทํางาน
ระดับตําบล 
 กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบล 
คณะทํางานจังหวัด/
สอช. 

  การจัดตั้งกองทุน
ภัยพิบตัิระดบัตําบล 

 เกิดการระดมทุน
และความร่วมมือ
ภายในในการแก้ไข
ปัญหาภัยพบิัต ิ

เวทีประชุมเพื่อการระดม
และแลกเปลี่ยนระดับ
ตําบล 

ต.ค. 54  คณะทํางาน
ระดับตําบล 
 กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบล 
คณะทํางานจังหวัด/
สอช. 

  การขุดลอกคูคลอง
และแหลง่กักเกบ็น้ํา
ระดับตําบล 

เกิดการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาภัยพบิัติ
น้ําเค็ม  น้ําแล้ง และ
ลดระดบัน้ําท่วมใน
ตําบล 

 เวทีจัดทําแผนและ
ประชาคมตําบล 
 การเชื่อมประสาน
การทํางานกบัหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

12 พ.ย. 54- ม.ค. 
55 
 
 

 คณะทํางาน
ระดับตําบล 
 กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบล 
 คณะทํางาน
จังหวัด/สอช. 
 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ชลประทาน 

  การศึกษาดูงาน
พื้นที่รูปธรรมนอกพื้นที่
ในการจัดการน้ํา 

เกิดการประยุกต์ใช้
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาในตําบลจาก
พื้นที่รูปธรรม 

ศึกษาดูงานนอกพื้นที ่ ม.ค. 55  คณะทํางาน
ระดับตําบล 
 กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบล 
 คณะทํางาน
จังหวัด/สอช. 
 หน่วยงาน
ท้องถิ่น 

4.การจัดการด้าน 
ผลผลิต 
(การลดตน้ทุนทางการ
ผลิต  การจัดหาแหล่ง
ตลาดรองรับการผลิต  
เมล็ดพันธุ์) 

 การรวมกลุ่มผู้ผลติ 
(กลุ่มผู้ใช้น้ํา)เพื่อการ
วางแผนการแก้ไข
ปัญหา 

เกษตรกรมีต้นทุนการ
ผลิตต่าํและมีแหล่ง
รองรับผลผลิต 

เวทีประชาคมเพือ่หา
แนวทางร่วมระดบัตําบล 

ก.พ.55  คณะทํางาน
ระดับตําบล 
 กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ระดับตําบล 
 คณะทํางาน
จังหวัด/สอช. 
 หน่วยงาน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 



๒๒๒ 

ประมวลภาพสภาพปัญหาและกระบวนการทํางานในพืน้ที่ 

 

 

การขุดลอกคคูลองในพื้นที่ – สาเหตุและความจําเปน็ 

 



๒๒๓ 

 

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถ่ิน 
ตําบลดอนฉิมพลี  อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

 
ข้อมูล: เสกสรร ป้อมโพธิ์  

จํารัส อมรดลใจ, เทียนชัย เชื้อสุภาพ 
เรียบเรียง: ปรญิญา สุวรรณโณ 

 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีเน้ือที่ทั้งสิ้น ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่  

มีพ้ืนที่ทํานาประมาณคร่ึงหนึ่งของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด  
มีความอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญอ่ยู่ในเขตชลประทาน 

            มีลักษณะพ้ืนที่ทางด้านตะวันตก ด้านใต้ และ
ตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ราบลุ่มอยู่ใน
อําเภอเมือง  อําเภอบางนํ้าเปร้ียว  อําเภอบางคล้า  และ
อําเภอบางปะกง  ใช้ทํานา  ส่วนพ้ืนที่ด้านตะวันออก  
มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเป็นภูเขาอยู่ในอําเภอ 
พนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอสนามชัยเขต
  
การใช้พืน้ทีข่องจังหวัด 

 พ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ลุ่ม ส่วนใหญท่างทิศตะวันตก
ของจังหวัด บริเวณพ้ืนที่ลุ่มรมิฝั่งแมนํ้่าบางปะกงในเขต
ท้องที่อําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง อําเภอ
คลองเขื่อน อําเภอบางน้ําเปร้ียว อําเภอบางคล้า อําเภอราชสาส์น อําเภอแปลงยาว และพื้นที่บางส่วนของ 
อําเภอพนมสารคาม มีพ้ืนทีป่ระมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๓๕ อยู่ในเขตชลประทาน ส่วนใหญ่
อยู่ในสี่อําเภอแรก บริเวณน้ีมีการใช้ดินทางกสิกรรมมานานและขยายตัวเต็มที่ โอกาสจะขยายพ้ืนที่มีน้อย 
 - พ้ืนที่ดอนลกูคลื่น ดอนลาด ในเขตท้องที่อําเภอพนมสารคาม อําเภอแปลงยาว และพ้ืนที่บางส่วน
ของอําเภอสนามชัย เขตความสูงพ้ืนที่โดยเฉล่ีย ๔-๒๐ เมตร ที่ดินบริเวณน้ีไม่เหมาะสมแก่การทํานาเท่าที่ควร 
ส่วนมากจึงใช้ที่ดินทําไร่มันสาํปะหลัง อ้อย และเลี้ยงสัตว์ 
 - พ้ืนที่ภูเขาและเขาสูงด้านตะวันออกของจังหวัด ความสูงเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ขึ้นไปอยู่ในเขตท้องที่
อําเภอสนามชัยเขต อําเภอท่าตะเกียบ และพ้ืนที่บางส่วนที่เป็นภูเขาของอําเภอพนมสารคาม และอําเภอแปลง
ยาวบางส่วน ครอบคลุมพื้นทีป่ระมาณ ๑,๗๘๔,๗๕๐ ไร่ 

 



๒๒๔ 

ปัญหาและสาเหตุของน้ําท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติของจังหวัดมีทั้งหมด ๙ อําเภอ ๔๔ ตําบล ๔๔๑ หมู่บ้าน ๑๗,๐๐๐ ครัวเรือน
สาเหตุที่สําคัญคือ นํ้ามาจากการที่มีการระบายนํ้าจากกรุงเทพมหานคร และจากคลอง ๑๓ เข้าคลองหกวา  
และน้ําที่มาจากเส้นทางการระบายนํ้าจากอยุธยา สู่แม่นํ้าบางปะกง ก่อนที่จะถูกปล่อยออกสู่ทะเล 

 

 พื้นท่ีดําเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน การจัดการภัยพบิัต ิสูก่ารจัดการตนเอง 

ลําดับ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือนท่ีได้รับ
ผลกระทบ ทั้งหมด หมู่บ้านท่ีได้รับ

ผลกระทบ 

1.  ตําบลดอนฉิมพลี ๑๙ ๑๙ ๒,๐๐๐ 
2.  ตําบลหมอนทอง ๑๑ ๙ ๑,๐๐๐ 
3.  ตําบลดอนเกาะกา ๑๔ ๑๐ ๑,๒๐๐ 
4.  ตําบลหัวไทร ๗ ๗ ๑,๘๐๐ 
5.  ตําบลบึงน้ํารักษ์ ๑๕ ๑๕ ๑,๗๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๖๖ ๖๐ ๗,๗๐๐
 
 

 

 

 

เกณฑ์ในการเลือกพ้ืนท่ี 

o สภาพความเดือดรอ้น 
o มีขบวนชาวบ้าน            

ในการทํางาน 
o มีความพร้อมและความ

ต้องการในการแกไ้ข
ปัญหา 

o มีการประสานร่วมกับ
ท้องถ่ิน 



๒๒๕ 

เป้าหมาย และแนวทางการจัดการน้าํของขบวนชุมชนจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

ก) การจัดการระบบนํ้าของตําบล โดยเน้นการเชื่อมโยงการทํางานกับท้องถ่ิน  
ภาคีพัฒนาในพ้ืนท่ี 

ข) จัดแบ่งบทบาทหน้าท่ีของทีมทํางานหนุนเสริมระดับจังหวัด ตามความถนัด
ความเชี่ยวชาญของคณะทํางาน เช่น  

 - ระบบการเกษตรกรรม เช่น ความรู้เรื่องพันธ์ุข้าว 

 - ระบบการจัดการน้ําชลประทาน 
ค) เตรียมความพร้อม/เตรียมวางระบบป้องกัน จัดทําแผนการป้องกนัปัญหา

ภัยพิบัติ, การจัดการน้ําของชุมชนท้องถ่ินโดยชุมชนจัดการตนเอง อาศัย
ภูมิปัญญาชาวบ้านตนเองและเน้นการพ่ึงพาภายนอกให้น้อย 

ง) ให้ความรู้เพ่ิมเติมกับชาวบ้าน ในการจัดการปัญหาภัยพิบัติ,ระบบการ
จัดการน้ํา โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบชุมชนของพ้ืนท่ี เช่น ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี,ศูนย์เรียนรู้ชุมชน, เวทีสภาองค์กรชุมชน เป็นต้น 

จ) เชิญหน่วยงานภาคี เข้ามารับรู้ ตั้งแต่ต้น เพ่ือให้เป้าหมาย วิธีการทํางานตรงกัน 
ฉ) เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตําบล 

 

กระบวนการทํางานจังหวัด / ระบบการทํางานของทีมทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับตําบล   

ผู้นําและคนในพ้ืนท่ีทําเป็นตัวอย่าง 
กล้าทํา กล้าเปลี่ยนก่อนระดับจังหวัด      

ระดับจังหวดั   

o จัดแบ่งบทบาทหน้าท่ีของทีมทํางานหนุนเสริมระดับจังหวัด ตามความถนัด
ความเชี่ยวชาญของคนทํางาน ลงร่วมกันสนับสนุนในพ้ืนท่ีด้วยกัน 

o ประสานเครือข่าย และหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนเร่ืองความรู้ และเรื่อง
ต่างๆ เช่น การเกษตร 



 

กระบวน

ท่วม แต่
ปรับเปลี่
ผ่านการจ
ในพ้ืนที่ไ
แผนการ
ท่วมจัดต

ทํางานห

สร้างระบ
ข้อมูลที่เ

ตนเอง  
พ่ึงพาจา

ประวัติศ

จุดแข็ง 
ชาวบ้านไ
ทําให้มีค
ปั ญ ห า
แผนพั
ที่มาจา
วิเคราะห
ต้องการ
เป็นแผน

นการการทํา

ทําความเข้
เราใช้วิกฤติน
ยนวิถีการผลิต
จัดต้ังศูนย์ประ
ไม่ได้ทําเรื่องกิ
จัดการตัวเองใ
ตั้งศูนย์และ

มด จัดเก็บ
บบตรวจสอบ
ขาทําแล้วเห็น

 ใช้ได้ทันดี  
กภายนอกวิเ

ศาสตร์ของตําบ

จุดอ่อน โอก
ได้เขียนและท
ความรู้สึกอ
  เ ป็ น เ จ้
ัฒนาตําบ

ากกระบวน
ห์ข้อมูล สภา
รจากในระดับ
พัฒนาระดับต

พ้ืนท่ีเดือด

สอช

างานในระดั

ข้าใจเมื่อลงไป

นํ้าท่วมเป็นเค
ต (เปลี่ยนพัน
ะสานงานช่วย
กิจกรรมนํ้าท่
ในระยะยาว โ
ทีมทํางานแ

ข้อมูลเน้นห

บของผู้เดือด
นว่าสามารถน

ตัดสินใจได้ด้
เคราะห์พืน้
บล /ด้านกาย

กาส อุปสรรค
ทําด้วยตนเอง
ยากเป็นเจ้า
า ข อ ง ถิ่ น ฐ
ลเป็นแผนพั

นการ มีส่ วน
าพปัญหา  ค
บหมู่บ้าน รวบ

ตําบล 

ดร้อนท่ีตําบล

พ
อ
ช

ขบวน
จังหวดั

 

ดบัตําบล 

ปจัดต้ัง เรื่องใ

ครื่องมือนําไป
นธ์ุข้าวที่ทนต่อ
ยเหลือผู้ประส
วมซ่อมบ้านเ

 โดยเป้าหมาย
แบ่งบทหน้าห

หลักการคือ เป็
ดร้อนเองไม่ให
นําไปใช้ในเรื่อ

ด้วยตนเอง   
นที่/ทําแผน
ยภาพ/ด้านเศ

คเป็นกระบวน

ง เพ่ือ
าของ
ฐ า น
ัฒนา

ร่ วม  
ความ
บรวม

๒๒๖ 

ใหญ่ที่เราจะต้

ปสู่การทําเรื่อ
อสภาวะนํ้าท่ว
สบภัยนํ้าท่วมแ
เสร็จแล้วจบ 
ยของการจัดต้ั
น้าที่ทีมทํางา

ป็นการสร้างพ
ห้พี่น้องตกหล
องการวางแผน

 เพ่ือใช้ในการ

นที่ทํามือ/ผั
ศรษฐกิจอาชีพ

นการสร้างกา

ระบ
o ลงพ้ืน
o การส
o สร้าง
o ต้ังกอ
o แผนที

 

ต้องคุยกับเขา

องอ่ืนๆ เช่น ก
วม) เรื่องหน้ีสิ
และต้องบอกว
 เราจะใช้ตรง
ั้งศูนย์ฯ เพ่ือช
น ตามความถ

พื้นท่ีให้ชาวบ
ล่นจากการส
นในเร่ืองต่างๆ

รแก้ไขปัญหาข

ผงัตําบลเป็น

พ/วัฒนธรรม 

ารมีส่วนร่วม

บบทีมทํา
นที่หนุนเสรมิ
สร้างความเข้
บทบาททีมท
องทุนสร้างทุ
ที่ทํามือแผน

ให้เข้าใจว่าเร

 การแก้ปัญหา
สิน อาชีพ สุขภ
ว่าทั้งตัวชาวบ้
งนี้เป็นเคร่ืองม
ช่วยเหลือตัวเอ
ถนัดของตนเอ

บ้านขึ้นมาสํา
สํารวจข้อมูล
ๆ ได้จัดตั้งก
ของชุมชนเน้น

นเครื่องมือคน้
 ภูมิปัญญาท้อ

มของคนในชุม

างานสนบั
มในพ้ืนที ่
ข้าใจ 
ทํางานในตํา
นภายใน 
พัฒนาตําบล

ราไม่ได้มาแก้

าเรื่องที่ดินทํา
ภาพ ความเป็
บ้านและเจ้าหน
มือเพ่ือนําไป
องให้ผ่านวิกฤ
อง ให้ทุกตําบ

ารวจข้อมูลด้ว
 และ ให้พ่ีน้อ

กองทุนให้เกิ

นการพ่ึงพาภา

นหาปัญหาขอ
องถิ่น วิเคราะ
มชน ทุกเพศ 

บสนุน 

บล 

ล 

ปัญหาน้ํา

ากิน การ
นอยู่ โดย
น้าที่ลงไป
สู่การวาง
ฤติเร่ืองนํ้า
บลจะมีทีม

้วยตนเอง 
องทําเป็น

ดทุนของ
ายในก่อน

องชุมชน/ 

ะห์ปัญหา 
 ทุกวัยให้



๒๒๗ 

 

 

การทํางานพื้นที่ประสบภัยนํ้าท่วม อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  ตําบลดอนฉิมพลี 

o สถานการณใ์นพืน้ที่ค่อนขา้งลําบาก ในพืน้ที่ติดคลองสบิหกวาน้าํทีล่น้มาท่วมบา้นเรือนชาวบา้น
และสวนมะม่วง ระดับน้าํเกือบ ๑ เมตร 

o พื้นที่ตําบลดอนฉิมพลีจะติดกับพื้นที่ตําบลบึงน้ํารักษ์ (มีทั้งหมด ๑๕ หมู่) ซึ่งมีน้ําท่วมทุกหมู่  
o มีบ้านช้ันเดียวไม่สามารถอยู่ได้ เข้าอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล และทาง อบต. ได้มีการแจกถุงยังชีพ 

และชาวบ้านยังสามารถพายเรือออกมาซ้ือของได้ 

 

 

 

 

 

 



๒๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผันน้ํามาคลองหก

 
คลองสิบ คลองสิบ คลองสิบ

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

คลองแสน

ลงสู
แมนํ้า 

สภาพท่ัวไปของตําบล :ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม 

มีคลองชลประทาน ๒ สาย คือ  คลอง  ๑๖  และ
คลอง  ๑๗   ซึ่งมีถนนเลียบสองฝั่งคลอง  และมี
บ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งคลอง 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๙ หมู่บ้าน ๑ 
เทศบาล 
 

อาณาเขตตําบล : 

- ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชุมพล อ.องครักษ์  
  จ.นครนายก 
- ทิศใต้ ติดกับ ต.ศาลาแดง อ.บางนํ้าเปรี้ยว  
  จ.ฉะเชิงเทรา 
- ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนเกาะกา,  
  ต.สิงห์โตทอง, ต.หมอนทอง อ.บางนํ้าเปรี้ยว  
- ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บึงนํ้ารักษ์  
  อ.บางนํ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 
 

จํานวนประชากรของตําบล : 

จํานวนประชากรในเขต อบต. ๑๑,๓๐๑ คน 
๒,๔๕๑ หลังคาเรือน 
อาชีพหลัก ทํานา 



๒๒๙ 

วิธีการ (เครื่องมือ) +ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางความเขาใจในระดับตําบล ลงพืน้ที่สํารวจ พืน้ที่ประสบปญหา ประชุมขบวนจังหวัด 

จัดต้ังกองทุนฯระดับตําบล ทําแผนทีท่ํามอื วิเคราะหศักยภาพและปญหาในพื้นที่  



๒๓๐ 

สภาพพื้นทีต่ําบลดอนฉิมพลี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร เช่าที่นา ๘๐ % 
การขยายคลอง ๑๗ ส่งผลกับ 

การอย่อาศัยริมคลอง 

ดินเสื่อมจากสารเคมี 

ไม่มีส่วนร่วมเปิดปิดประตูระบายนํ้า 

ปัญหาของตาํบลดอนฉิมพล ี
๑. เกษตรกรไม่มีท่ีทํากิน 
๒. การขยายคลอง ๑๗ ส่งผลกับการอยู่อาศัยริมคลอง 
๓. ขาดแคลนพันธ์ุข้าว 
๔. ดินเสื่อมสภาพจากเคมี 
๕. ไม่มีส่วนร่วมการเปิดปิดประตูระบายน้ํา 
๖. วัชพืชกีดขวางทางน้ํา 
๗. โรคแมลง 
๘. หนี้นอกระบบ 
 



๒๓๑ 

วิเคราะหปั์ญหาทั้งตําบล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- มีธนาคาร ๒ แห่ง 
  (ดอกเบี้ยจากธนาคารจะบริจาคทําสาธารณะประโยชน์) 
- ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 
- โรงสีชุมชน 
- มีกองทุน หมู่บ้านกับกองทุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- มีกลุ่มสตรี 
- มี อบต. และ เทศบาล 
- มีปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องศาสนาและอาชีพ 
- งานด้านสาธารระสุข(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน) 
- การอยู่ร่วมกันของไทยพุทธ-มุสลิม 
- มีสถานท่ีสําคัญทางศาสนา มัสยิด/วัด 
- มีลานกิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพ 
- มีเสาคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ 

- หนี้สินในและนอกระบบ 
- โรงสีเอกชนสร้างปัญหาเรื่องของฝุ่นละออง 
- ทิ้งขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง 
- กล่ิน เหม็นจากกองขยะของเทศบาลและกลิ่นเหม็นจาก 
  ฟาร์ม 
- ชาวบ้านไม่เก็บข้าวไว้กิน 
- ต้นทุนการทํานาสูง/ขาดเงินลงทุน 
- ไม่มีส่วนร่วมในการเปิดปิดประตูระบายน้ํา 
- ปัญหาบ้านริมคลอง 
- เช่า ที่ดิน/ทํากิน 
- บ่อปลาเสียหาย 
- ศัตรูพืช        - ดินเสื่อมโทรม 
- ถนนชํารุด     - ลําคลองต้ืนเขิน/มีวัชพืช 
- น้ําเน่าเสียจากการท่วมขัง 

โอกาส อุปสรรค 
- ทรัพยากรมีความ อุดมสมบูรณ์    
- การคมนาคมสะดวก 
- มีสถานศึกษาเป็นจํานวนมาก  
- มีการส่งเสริมอาชีพ/ มี Otop 
- ศูนย์ขยายพันธ์ุข้าว   - ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน 
- ประตูทดน้ํา (กักเก็บตอนหน้าแล้ง) 

- ค่าครองชีพสูง     
- รัฐบาลช่วยเหลือล่าช้า 
- ไม่มีน้ําประปา     
- ทํานาล่าช้าเพราะผิดถูกการน้ําท่วม 
- ไม่สามารถควบคุมราคาข้าวได้   
- แผนพัฒนาปี๒๖๐๐ 
- โครงการเจ้าพระยา๒       
- ดินเปรี้ยว 

 

 

 

 



๒๓๒ 

แผนพัฒนาระดับตําบลดอนฉิมพล ี

๑. การบริหารจัดการน้ํา 
๒. ราคาผลผลิตไม่คงท่ี/ต้นทุนสูง 
๓. ท่ีดินทํากิน (สํารวจท่ีดินรัฐ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 

ทิศทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการบริการจัดการนํ้า 
เนื้องาน กิจกรรม

โครงการ 
วิธีการ ระยะเวลา 

 
 
การจัดการน้าํ
เพื่อการผลิตใน
ตําบล 

ขุดลอกคลอง 
๑๖-๑๗  

o สํารวจข้อมูลระดับน้าํความตื้นเขนิ 
o สรุปข้อมูลน้าํ(ตัวแทนหมู่บ้านละ  

๕ คน x ๑๙ หมู่ = ๙๕ คน) 
o ประชาคมแผนระดับตําบล 
o เสนอท้องถ่ิน/หน่วยงานภาค ี

๙-๒๐ ม.ค.  ๕๕ 
ปลายเดือน ม.ค. ๕๕ 

สร้างกองทุน
ภายในตําบล 

สร้างกลไกการทํางาน 
กําหนดกติการ่วม 
เกณฑ์การสบทบกองทุน 

๒๖ ม.ค. ๕๕ 

 

 



๒๓๔ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ก) เกิดการเช่ือมโยงขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา 
ข) ขบวนชุมชนตระหนักและรู้สึกในการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที ่
ค) สร้างทุนภายในร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ง) แก้ไขปัญหาเร่ืองนํ้าสูเ่ร่ืองอื่นๆ ในพื้นที่ตําบล 
จ) เกิดการวางแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่กจิกรรม. 








