คำ�นำ�

รายงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนฉบับนี้ เป็นผลจาก
การทำ�งานด้วยกันระหว่าง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวบ้านใน
พื้นที่เป้าหมาย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แกนนำ�ชาวบ้าน องค์กร
พัฒนาเอกชน รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ในช่วงหนึ่งปีของการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2551 – วันที่ 31 มีนาคม
2552
การดำ�เนินงานโครงการฯเป็นการยกระดับจากศักยภาพเดิมที่หน่วย
งานต่างๆ ในพื้นที่ได้ดำ�เนินการโครงการพัฒนา ด้านการส่งเสริมและ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติ
ของการจัดการภัยพิบัติ ที่ผ่านมาเป็นประเด็นเฉพาะกิจของแต่ละ
พื้นที่ และถูกจัดการเป็นครั้งคราวตามสถานการณ์ของภัยที่เกิดขึ้น
โครงการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน ทำ�ให้ได้เกิดการบู
รณาการงานเดิมและได้เพิ่มเติมการคิดวิเคราะห์งานในบริบทภัย
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันทุกฝ่ายว่า ปรากฏการณ์
ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น ความถี่และความรุนแรงของสภาพปัญหา
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
มีความเชื่อมโยงกับการกระทำ�ของ
มนุษย์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ คนส่วน
ใหญ่คาดหวังให้เป็นภารกิจความรับผิดชอบของภาครัฐ โครงการฯได้
สร้างความตระหนักกับทุกฝ่าย ถึงหลักประกันความปลอดภัย การ
รับมือและการจัดการภัยให้ได้ผล ลดความเสี่ยงรวมทั้งป้องกันความ
เสียหาย จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญกับการเข้ามาทำ�งานของชุมชน
และชุมชนต้องมีศักยภาพในการทำ�งาน ด้วยความร่วมมือกันดำ�เนิน
งานกับภาคส่วนต่างๆทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจะนำ�ไปสู่การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีหลักประกัน
แนวคิ ด การดำ � เนิ น การของโครงการฯให้ ค วามสำ � คั ญ การพั ฒ นา
ศักยภาพและส่งเสริมการเข้ามาร่วมของสมาชิกในชุมชน การมีส่วน
ร่วมของผู้หญิงและคนชายขอบ ผลการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย
การดำ�เนินการในช่วงที่ผ่านมาได้ให้บทเรียนที่สำ�คัญ แม้นหลายคน
จะเห็นชอบในเชิงหลักการ แต่ยังคงเป็นปัญหาและความต้องการที่
จะต้องสร้างให้เกิดรูปธรรม เพราะลักษณะของการปฏิบัติการที่เป็น
อยู่ยังไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผลการดำ�เนินงานโครงการฯเกิดรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ สามารถ
สร้ า งความตระหนั ก และเห็ น ด้ ว ยกั น ว่ า จะต้ อ งเป็ น ความรั บ ผิ ด
ชอบและงานที่จะต้องดำ�เนินการร่วมกัน แต่ยังไม่เพียงพอถ้าหาก
ต้องการหลักประกันลดความเสี่ยงและการจัดการกับภัยพิบัติที่เกิด
ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
ต้องมีการดำ�เนินงานเพิ่มเติมบนฐานระบบนิเวศน์ ไม่ใช่การดำ�เนิน
การเพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่งแบบแยกส่วน และการพัฒนาปรับปรุง
ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ในเรื่องด้งกล่าวจากประสบการณ์
ในการทำ�งาน ชี้ให้เห็นถึงความต้องการและความจำ�เป็นที่จะต้อง
มีการดำ�เนินการโครงการอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติม และสะท้อนความ
จำ�เป็นที่จะต้องยังคงมีความต้องการการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่เดิม ดำ�เนินการอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในอีกหลายปัจจัยทั้งเรื่องนโยบาย กฎหมาย กฎ
ระเบียบ รวมทั้งศักยภาพวิธีการทำ�งานของบุคคลากรของหน่วย
งานต่างๆ ต้องให้เกิดการเชื่อมโยงการทำ�งานในพื้นที่สู่ประเด็นงาน
ด้านนโยบาย รวมทั้งดำ�เนินโครงการในประเด็นการยกระดับความรู้
ความสามารถของบุคลกรที่เกี่ยวข้อง การดำ�เนินการจัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชนเป็นฐานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขยายผล
มิติการทำ�งานด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นอีกมิติหนึ่ง
ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะ
ต้ อ งสร้ า งความชั ด เจนในรู ป ธรรมปฏิ บั ติ ก ารเนื่ อ งจากประเด็ น นี้
แม้นจะเป็นที่ยอมรับและเห็นความสำ�คัญในการดำ�เนินโครงการ
หากแต่ยังมีปัญหาในการแปรหลักการสู่การปฏิบัติงาน การทำ�งาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักประกันพื้นฐานว่า เมื่อ
สิ้นสุดการดำ�เนินการโครงการ ภารกิจและกลไกต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะ
สามารถขัดเคลื่อนต่อไปอย่างยั่งยืนแล้วก็เกิดผล ปีที่ผ่านมาเรื่องดัง
กล่าวได้ถูกให้ความสำ�คัญ มีความพยายามสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากแต่ยังไม่บรรลุผลในการเสริมสร้างให้ชุมชน
และท้องถิ่นเป็นฐานเป็นเจ้าภาพของการเคลื่อนงานโดยชุมชนและ
ท้องถิ่นเอง รวมทั้งการที่จะสร้างหลักประกันว่าเยาวชนและผู้หญิง
รวมทั้งคนชายขอบ เช่น คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนและใน

ระดับท้องถิ่น การจะดำ�เนินการเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกต่างๆ หลายด้าน ดั้งนั้นหากมุ่งหวังขับเคลื่อนให้เกิด
การจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะมีพื้นที่
ปฏิบัติที่เป็นตัวอย่าง สามารถขยายผลในวงกว้างต้องดำ�เนินการ
แก้ไขข้อจำ�กัดในเรื่องการทำ�งานแยกส่วน ประเด็นเรื่องการบูรณา
การทำ�งานการจัดการภัยพิบัติเพื่อให้กลายมาเป็นภารกิจร่วมกันของ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภัยพิบัติเป็นประเด็นที่มีความสำ�คัญใน
ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่โลกของเรากำ�ลังเผชิญกับ
ภาวะโลกร้อน ซึ่งจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อภัยพิบัติที่อาจ
จะเกิดขึ้น ซึ่งทางสหประชาชาติเอง และกลไกความร่วมมือต่างๆ เช่น
อาเซียน, เอเปค ฯลฯ ถือเป็นวาระสำ�คัญของโลก ที่จำ�เป็นที่จะต้อง
ให้ใส่ใจ และมีการบูรณาการกับงานซึ่งได้มีการดำ�เนินการไปบ้างแล้ว
หากแต่ยังไม่เพียงพอ ในสังคมไทยมีผู้ใส่ใจในเรื่องดังกล่าวจำ�นวนไม่

กิตติกรรมประกาศ
มูลนิธิฯ ได้ดำ�เนินการโครงการการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อ
ขานรั บ กั บ สถานการณ์ ค วามรุ น แรงและขยายตั ว ของภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ระยะเวลารอบหนึ่งปี ได้บรรลุผล
ในการสร้างความตระหนักและตอกย้ำ�ความจำ�เป็นการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน ความสำ�คัญของชุมชนท้องถิ่นที่
จะเป็นกลไกพื้นฐานในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและลดความ
เสียหาย ความร่วมมือและบูรณาการการทำ�งานของทั้งสมาชิกใน
ชุมชน กลไกในระดับท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การ
จัดการภัยพิบัติที่ต้องดำ�เนินการบนฐานระบบนิเวศน์ไม่ใช่บนฐาน
เขตการปกครอง ประเด็นการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสาระการจัดการภัยพิบัติ
ผลงานโครงการฯที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจาก
หลายภาคส่วน ทั้งด้านความรู้ ทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านวัตถุ
สิ่งของ รวมทั้งงบประมาณ และอื่นๆด้วยความใส่ใจ และความ
ปรารถนาร่วมกันของกลุ่มต่างๆ
ที่ต้องการเห็นและร่วมกันสร้าง
สังคมปลอดภัย ลดความสูญเสียในทุกๆด้าน หากสังคมคมไทยตื่น
ตัวและมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะ
เกิดขึ้น

มากนัก ทำ�ให้มูลนิธิฯ เองตระหนักถึงความสำ�คัญและความต้องการ
ที่จะต้องขับเคลื่อนงานในเรื่องดังกล่าวให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น
จึงเป็นสาเหตุและเป็นแรงบันดาลใจในการดำ�เนินการต่อเนื่องไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานที่จัดทำ�ขึ้น
และข้อเสนอการดำ�เนิน
โครงการต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์สำ�หรับสังคมโดยรวม จะพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอขอบคุณทาง สสส. ที่ให้โอกาสใน
การทำ�งานในโครงการนี้ และหวังว่าประเด็นและบทเรียนที่มูลนิธิฯ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้สะท้อนจากการทำ�งานในรอบหนึ่งปีที่ผ่าน
มา สสส. จะได้ให้ความสำ�คัญสนับสนุนการพัฒนางานและพัฒนา
งานในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นปัญหาและความต้องการของ
สังคมไทยในขณะนี้

ศักยภาพที่สำ�คัญของโครงการฯที่เอื้ออำ�นวยต่อการสร้างให้เกิด
ความชัดเจนในทิศทางการขับเคลื่อนงาน และความร่วมมือในการ
ทำ�งานในพื้นที่คือการได้รับเกียรติจากท่านผู้รู้จากหลายหน่วยงาน
ทำ�หน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ ใคร่ถือโอกาสกล่าว
นามและขอบพระคุณ ณ ที่นี้ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้อำ�นวย
การสำ�นักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยและบรรเทากรมป้องกัน
สาธารณภัย, นางสาวเพียงใจ กรรณเทพ ผู้แทนสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย, ดร.อานนท์ สนิท
วงศ์ ณ อยุธยาผู้อำ�นวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและ
ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้, ดร.เจิดจินดา โชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายวัน
ชัย วิรานันท นักวิชาการป่าไม้ 8ว. สำ�นักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ�
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์
ประธาน กป.อพช.ภาคเหนือ, คณะกรรมการประสานงานองค์กร
พัฒนาเอกชน (กป.อพช.), นายชัยภัทร หมั่น หัวหน้าสำ�นักงาน
กรรมการผู้อำ�นวยการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บล, นางศิริพร
สะโครบาเนค ประธานกรรมการมูลนิธิผู้หญิง, ดร.จงรัก ระรวยทรง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์, นางสาวศุภธัญญา โบราณินทร์ นักพัฒนา
สังคมชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำ�นักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

คณะบุคคลดังกล่าว ได้ให้คำ�ปรึกษาหารือแนะนำ�ทิศทาง เอื้ออำ�นวย
ประสานงานที่เป็นประโยชน์ในการทำ�งาน
รวมทั้งองค์กรพัฒนา
เอกชนต่างๆ องค์กรประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาครัฐระดับตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัด ทำ�ให้บรรลุผล
งานโครงการตามวัตถุประสงค์ มีประสบการณ์ทำ�งาน และเห็นถึง
ช่องว่างภารกิจงานในการดำ�เนินโครงการ จำ�เป็นที่จะต้องได้ดำ�เนิน
โครงการอย่างต่อเนื่องจากโครงการที่ทำ�มาแล้วในปีที่หนึ่ง
และ
พัฒนาศักยภาพที่ต้องใส่ใจดำ�เนินการให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยในสังคมไทย และให้สามารถดำ�รง
ชีวิตได้อย่างปกติ
ความรู้สึกการเป็นเจ้าภาพงานร่วมกันระหว่างบุคลากรองค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ทำ�งานบน
ฐานต้นทุนเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้ ได้บูรณาการโครงการฯขับเคลื่อน
ไปข้างหน้า ก่อผลให้เกิดรูปธรรมงานที่จับต้องได้ และสามารถใช้เป็น
สถานีเรียนรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานเป็นตัวอย่าง
ขยายผลแก่ชุมชนอื่นๆได้
การดำ�เนินการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติ
นี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับโอกาสให้ได้ทำ�งานจากงบ
ประมาณสนับสนุนจากสำ�นัก 6 สำ�นักสนับสนุนโครงการเปิดรับ
ทั่วไป ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ส่งผลให้มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสใช้ศักยภาพและความรู้ที่มีอยู่ดำ�เนินการ
โครงการฯ รวมทั้งให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และได้
เรียนรู้ว่าการดำ�เนินการสร้างเสริมศักยภาพโดยชุมชนดังกล่าว ยังมี
รายละเอียดของงานที่จะต้องทำ�ความเข้าใจเพิ่มเติม พัฒนาปรับปรุง
งาน เพื่อให้การทำ�งานสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติแบบที่สามารถขยายผลได้ในวงกว้าง ถ้าหากว่ามูล
นิธิฯไม่ได้รับการสนับสนุนในโอการดังกล่าว คงเป็นไปไม่ได้ที่มูลนิธิฯ
จะสามารถพัฒนาบทบาทมาดำ�เนินการในภารกิจที่สำ�คัญ และเป็น
งานเร่งด่วนในสังคมที่จะต้องใส่ใจและดำ�เนินการต่อไป
ต้องขอขอบคุณ คุณเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้ประสานงานสำ�นัก 6
สำ�นักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป ที่เอื้ออำ�นวยประสานงาน
ระหว่างทางมูลนิธิฯ กับ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ทำ�ให้การบริหารจัดการโครงการดำ�เนินไปอย่างรายรื่น
และลุล่วงไปได้ด้วยดี
มูลนิธิฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากคณะบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆ
ดังกล่าวร่วมกันพัฒนางานการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐานเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างหลักประกันและ
มาตรการงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนอย่างมีคุณภาพ
สร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ต่อเนื่อง
ไป ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านไว้ ณ โอกาสนี้
เรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำ�นวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน
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บทนำ�

สึ

นามิที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2547 เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล อัน
ทำ � ให้ ค นไทยเริ่ ม ให้ ค วามสำ � คั ญ เรื่ อ งภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แ ละการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนไทยจะให้
ความสำ�คัญกับประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น หากแต่ยังไม่มีหลักประกันความ
สามารถรั บ มื อ กั บ เแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบต่ อ
ภัยพิบตั ธิ รรมชาติทก่ี �ำ ลังเกิดขึน้ ด้วยความถีแ่ ละความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ชึ่งแน่นอนว่าภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากสังคมไทยยังไม่
ได้เตรียมการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอจะส่งผลต่อการ
สร้างความเสียหายและความสูญเสียชีวิต เศรษฐกิจ และทรัพย์สิน
รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ อย่างมหาศาล
ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุปัจจัย
ประการแรก พบว่าภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศโลก
กำ�ลังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงฤดูกาลในประเทศไทย ชึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้ความสามารถ
ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ที่มีอยู่ในระดับปัจจุบันยากที่
จะรั บ มื อ ได้ อ ย่ า งมี ห ลั ก ประกั น ความปลอดภั ย และลดการสู ญ
เสีย
แม้ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาและยกระดับความสามารถของ
สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการยกระดับความรู้โดยได้มีการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์เครือข่าย
งานวิเคราะห์
วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(START)
ได้ดำ�เนินโครงการวิจัยเพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ในอีกหลายสิบปีข้างหน้า และผลกระทบต่อความเสี่ยงและความ
รุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ร่วม
มือกับ START โดยการสนับสนุนของ UNDP ดำ�เนินโครงการพื้นที่
นำ�ร่อง ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำ�แผนงานในระดับจังหวัดรับมือกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อนกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน หากแต่เรื่อง
ดังกล่าวยังดำ�เนินในวงจำ�กัดเปรียบเทียบกับภาวะปัญหาที่มีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ประการที่สอง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น เช่น การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างรวดเร็วในพื้นที่กว้าง อันเป็นผลจากกรนำ�ทรัพยากรมาเป็น
ปัจจัยการผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยไม่ได้ใส่ใจเพียงพอกับ
ผลกระทบและผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น การไม่ตระหนักและใส่ใจ
ความเชื่อมโยงระหว่างการเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมกับความเสี่ยง
และผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ แม้ว่าความเชื่อมโยงนั้นจะมี
รูปธรรมที่ปรากฏชัดเจนขนาดไหน เช่น เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ปรากฏการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝนตกหนักเท่านั้น
แต่มีสาเหตุมาจากระบบเกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม ในพื้นที่สูง ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อศักยภาพของดินที่จะโอบอุ้มปริมาณน้ำ�ฝนและค่อยๆ
ปล่อยไปยังเส้นทางน้ำ�ตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันปรากฏการณ์
ภัยแล้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งยาวนานเท่านั้น

แต่ มี ส าเหตุ จ ากระบบเกษตรกรรมที่ เ ข้ ม ข้ น และไม่ ยั่ ง ยื น ในพื้ น
ที่ราบ ซึ่งอาศัยการใช้น้ำ�จากระบบชลประทานในปริมาณสูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกษตรกรรมดั้งเดิม
ตัวอย่างสุดท้าย
ปรากฏการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นด้วยความถี่ทุกๆ ปีและสร้างความเสีย
หายอย่างมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจากภาคเหนือจน
มาถึงภาคใต้ จริงๆ แล้วไม่สามารถเรียกว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติได้
เนื่องจากว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างการเกิดไฟป่าและกิจกรรมของ
มนุษย์ เช่น กรณีการเกิดไฟป่าพบว่า สภาพอากาศในประเทศไทย
โดยทั่วไปมีความชื้นซึ่งยากที่ไฟป่าจะได้เกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติ
และจากสถิติชี้ให้เห็นว่าจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ประมาณ 99 % เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ของมนุษย์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการเกิดภัยภิบัติธรรมชาติ
ประการที่สามที่เราต้องพิจารณาคือ
การกระทำ�ขอ
งมนุ ษ ย์ ที่ ไ ม่ ใ ส่ ใ จและไม่ เ ข้ า ใจความเชื่ อ มโยงระหว่ า งวิ ถี ชี วิ ต
กิ จ กรรมของตนเองกั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
โลกที่เราอยู่
การเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ก่อขึ้นล้วนส่งผลกระทบ
ต่อตัวเราและโลกที่เราอยู่ในอนาคต ในบางกรณีเราไม่ตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำ� ในบางกรณีแม้ว่าเราตระหนัก
และเข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำ�
แต่เรากลับ
ประมาทและไม่รับผิดชอบ โดยเราไม่พร้อมที่จะใช้ความพยายาม
ในการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นๆ และในบางกรณีแม้เราจะ
เข้าใจว่าการกระทำ�ของเราจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวเราเอง แต่
เราเลือกที่จะปฏิบัติเหมือนเดิมด้วยความคาดหวังว่ารัฐบาลหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบอื่นๆ จะมาให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจส่งผลกระทบต่อบ้านไม้ชั้นเดียวและอาคาร
สูง 30 ชั้น ไม่ต่างกันก็คือ ทั้งสองอาคารอาจถล่มลงมา แต่เมื่อถล่ม
ลงมาแล้ ว ต้ อ งตั้ ง คำ � ถามว่ า การถล่ ม ของอาคารไหนจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่ากัน และระหว่างอาคาร
ทั้งสองประเภทนี้ประเภทไหนจะสามารถเยียวยาและซ่อมแซมให้
กลับสู่สภาพเดิมได้เร็วกว่ากัน การสร้างอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ในพื้นที่
ชนบทอาจก่อให้เกิดระบบน้ำ�ประปาที่สะดวกสำ�หรับคนหลายหมื่น
คนที่อยู่ในเมือง แต่ขณะเดียวกันอาจทำ�ให้พื้นที่เกษตรในบริเวณอ่าง
เก็บน้ำ�ที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับไม่มีน้ำ�ใช้ในฤดูแล้ง และเกิดน้ำ�ท่วม
ขังเป็นเวลาหลายเดือนในฤดูฝน เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ�ไม่สามารถ
รองรับปริมาณน้ำ�ฝนเอาไว้ได้และจำ�เป็นต้องปล่อยออกสู่พื้นที่ราบ
ทันที อีกตัวอย่างหนึ่งคือ พื้นที่การเกษตรในที่ราบที่เคยท่วมเป็น
เวลาแค่ 2-3 วันต่อครั้ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายต่อ
ผลผลิตน้อยมาก แต่ปัจจุบันท่วมเป็นเวลาถึง 2-3 เดือน โดยทำ�ลาย
ผลผลิตการเกษตรทั้งหมดจนไม่เหลืออะไร เนื่องจากมีการจัดทำ�
โครงการชลประทานที่ไม่เหมาะสมหรือการสร้างเส้นทางคมนาคมที่
ตัดข้ามเส้นทางน้ำ�ตามธรรมชาติและมีช่องระบายน้ำ�ที่ไม่เพียงพอใน
การรับมือกับปริมาณน้ำ�ที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝน ในฤดูหนาวมีการแจก
ผ้าห่มให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูงและเสี่ยงจากภัยหนาวเป็นประจำ�
ทุกปี ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าภัยหนาวเป็นภัยอันตรายจริงๆ และการ

ให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จำ�เป็นยิ่ง อย่างไรก็ตามเรา
ควรตั้งคำ�ถามว่าปีที่แล้ว อากาศหนาวเหมือนกับปีนี้หรือไม่ และ
ผ้าห่มที่เคยแจกให้แต่ละชุมชนในปีที่แล้วหายไปไหนหมด ชุมชนที่
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวกำ�ลังใช้ความพยายามที่เพียงพอในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือไม่ หรือแค่รอคอยให้เกิดเหตุการณ์
ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
ประการที่สี่ ซึ่งเป็นสาเหตุประการสุดท้าย คือ การปฏิบัติ
การในเรื่ อ งการจั ด การภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ใ นประเทศยั ง มี ค วาม
พยายามไม่เพียงพอในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
เบื้องหลังการ
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ และในการเข้าใจปัจจัยที่หลากหลายซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อความถี่ ความรุนแรงและความสูญเสียของภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ใน
ระหว่างช่วงการฟื้นฟูที่ยาวนานเกิดความตระหนักทั้งในประเทศไทย
และทั่ ว โลกว่ า การรั บ มื อ เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ หลั ง จากที่ เ กิ ด ภั ย
พิบัติขึ้นแล้วเป็นวิธีปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ ประมาท และขาด
ความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นจึงมีการเน้นการปฏิบัติการและการ
ดำ � เนิ น การก่ อ นที่ จ ะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ภั ย
พิบัติในเบื้องต้น และเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นแนวคิดที่ดีในเชิง
ทฤษฎีและน่าส่งเสริม
แต่ปัญหาในเชิงปฏิบัติการคือยังมีความ
พยายามไม่เพียงพอในการเข้าใจสถานการณ์และบริบทที่มีความ
เฉพาะและความหลากหลายของแต่ละกรณี โดยจะเห็นได้ว่าการ
ดำ�เนินการในแต่ละพื้นที่ยังเป็นในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ปัญหานี้
เกิดขึ้นเนื่องจากมีความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับปัจจัยหลักที่มี
อิทธิพลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยพิบัติ รวมทั้งปัจจัย
รองที่เกี่ยวข้องในทางอ้อม นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดความสูญเสียจากภัยพิบัติเป็นกระบวน
การที่มีความละเอียดอ่อนและต้องอาศัยระยะเวลา ซึ่งหน่วยงาน
เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องอาจมีเวลาและทรัพยากรไม่เพียงพอในการ
ดำ�เนินการ เพราะฉะนั้นความพยายามของหลายองค์กรและหน่วย
งานในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจะเกิดผล ใน
รูปแบบเดียวกัน อาทิเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการและระบบอาสา
สมัคร การพัฒนาระบบเตือนภัย การกำ�หนดมาตรการและเส้นทาง
ในการอพยพ การสร้างพื้นที่หลบภัยและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในการ
บรรเทาผลกระทบ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ� แนวกันไฟ ฯลฯ แม้ว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการทำ�ให้ชุมชนปลอดภัยมากขึ้น แต่ไม่
สามารถตอบสนองประเด็นหลากหลายซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ
การเกิดภัยพิบัติได้ และในที่สุดก็เป็นเพียงแค่การรับมืออีกประเภท
หนึ่งไม่ใช่การเตรียมความพร้อมที่แท้จริง
เพื่อทำ�ให้ชุมชนไทยมี
ความปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับ ในระยะยาวสิ่งที่ต้องเน้นหนักคือ
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นหาสาเหตุ
และปัจจัยที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

โ

ดยสรุปจะเห็นได้ว่าถึง เวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิด
เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งที่ดำ�เนิน
การได้เพื่อบรรเทาความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่สำ�คัญ
คือ ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติการในปัจจุบันยังมีอยู่น้อย
มากถ้าเปรียบเทียบกับระดับที่จำ�เป็นจริงๆ
ในการทำ�ให้ชุมชน
ปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นจำ�เป็นต้องสร้างแนวคิดและความเข้าใจใหม่
ต่อเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
สึนามิในมหาสมุทรอินเดียแนวคิดนี้ได้พัฒนามากขึ้น
และความ
ก้าวหน้านั้นสามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไปในอนาคตทั้ง
ในแง่แนวคิดและการปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่
ต้องพัฒนาและดำ�เนินการ ถ้าหากเราเลือกที่จะปฏิบัติต่อในรูปแบบ
เดิม เราจะไม่สามารถทำ�ให้ชุมชนไทยปลอดภัยมากขึ้นได้และจะ
เป็นการใช้เวลา ความพยายามและทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมและขาด
ประสิทธิผล โดยหากเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้มีเพียงเรา
คนเดียวที่จะดำ�เนินการเพราะชุมชนและรัฐบาลนานาชาติได้มีการ
พัฒนาแนวคิดในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น กรอบงานการ
ปฏิบัติการเฮียวโกะของระบบว่าด้วยยุทธศาสตร์ในการลดภัยพิบัติ
ของสหประชาชาติ

1.1

สถานการณ์ภัยพิบัติ
ในระดับโลก

ภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ

การมีองค์กรและหน่วยงานมากมายที่ล้วนแต่เห็นความสำ�คัญของ
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
นำ�มาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและ การดำ�เนินการป้องกันและลดภัยพิบัติธรรมชาติเช่นนี้ ถึงเวลาแล้วที่
จะต้องมาร่วมมือกันการหาทางป้องกันและลดภัยพิบัติธรรมชาติ
ทรัพย์สินแก่มวลมนุษยชาติอย่างมหาศาล
ภั ย ธรรมชาติ ส ร้ า งความหวาดกลั ว และความไม่ แ น่ น อนในเรื่ อ ง
ความปลอดภัยในการดำ�เนินชีวิตแก่ประชาชนในหลายประเทศทั่ว
โลก เช่น พายุไซโคลนนาร์กีส แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 ริกเตอร์
ในประเทศจีน เป็นต้น เมื่อย้อนกลับไปไม่นานจะพบว่าภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดพายุไต้ฝุ่น “ทุเรียน”
ที่พัดถล่มเมืองบิโคล ประเทศฟิลิปปินส์ หรือในกรณีพายุไซโคลน
“ซิดร์” ที่ถล่มบังคลาเทศ ในปีถัดมา สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ
ได้ชี้ให้เห็นถึงความร้ายแรงของมหันตภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เหตุภัยพิบัติเหล่านี้ส่งผลทั้งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และผล
กระทบต่อสภาพจิตใจ ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
มหาศาล นอกจากนี้ในหลายกรณี ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรม
ชาติยังส่งแรงสะเทือนข้ามพรมแดนไปยังประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ
ที่อยู่รอบข้าง เช่น กรณีคลื่นสึนามิในปี พ.ศ. 2547 ความตระหนักใน
มิติเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนนี้ ทำ�ให้ประเด็นเรื่องการป้องกันภัย
ธรรมชาติได้รับความสนใจจากนานาชาติมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การร่วมมือกันป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติในระดับโลก
• องค์การสหประชาชาติสนับสนุนให้เกิด International Strategy
for Disaster Reduction หรือ ISDR โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่การ
สร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อการป้องกันและการลดภัย
พิบัติทางธรรมชาติร่วมกัน
• ในภูมิภาคเอเชียยังมี Asian Disaster Preparedness Center
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, World Metrological Organization และ United Nations Development Programme
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ความร่วมมือในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติตั้งอยู่บนฐานแนวคิด
• การป้องกันและสร้างให้เกิดความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่มี
โอกาสเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม
คลื่นยักษ์ ไฟป่า รวมทั้งการสร้างระบบป้องกันซึ่งครอบคลุมภัยหรือ
เหตุร้ายที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วย
• สร้างความปลอดภัยและวางระบบป้องกันภัยครอบคลุมการเฝ้า
ระวัง การเตือนภัย การป้องกันภัย และแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัย ซึ่งแต่
ละภาคีความร่วมมือมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและความสามารถ เพื่อดำ�เนินร่วมกันอย่างเป็ระบบ
• สร้างความปลอดภัยครบวงจร กล่าวคือ การมองหายุทธวิธีต่างๆ
ที่จะช่วยให้บรรลุผลการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น
การสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันแก้ไข
และป้องกันภัยพิบัติ ในขณะที่สร้างมาตรการให้ประเทศที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในอัตราสูงลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ประเทศตนเอง การพิจารณาการจัดเก็บภาษีจากประเทศที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเกินกว่ามาตรฐานที่กำ�หนด โดยนำ�เงินเข้ากองทุน
โลกเพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ
หรือการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นใน
สินค้านำ�เข้าที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่ามาตรฐาน
ตลอดจนให้การสร้างแรงจูงใจลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่สามารถดำ�เนิน
การได้ตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที่ได้ทำ�
นอกจากนี้ปัญหาสำ�คัญขององค์กรระดับโลก คือเรื่องของการบังคับ
ใช้ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้กำ�หนดขึ้นแล้ว ให้ส่งผลในทางปฏิบัติ เพราะขาด
มาตรการจูงใจหรือลงโทษประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งยัง
ขาดทรัพยากรทางการเงินในการสนับสนุนการทำ�งาน การสร้างให้
เกิดประสิทธิผลในการทำ�งานขององค์กรระหว่างประเทศ
การป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ เ ป็ น ความท้ า ทาย
สำ�คัญสำ�หรับอนาคตของมนุษยชาติ การเสาะแสวงหาวิธีการต่างๆ
เพื่อป้องกัน ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีแ นวโน้ม จะเกิดขึ้น ในทั่วทุก มุม
โลก และความพร้อมในการระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น

คำ�ว่า “ภัยพิบัติ”
•ภัยพิบัติ คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรงและกะทันหัน โดยชุมชนต้องใช้
ความพยายามอย่างมากเป็นพิเศษในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นซึ่งหลายๆ กรณี ชุมชนต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก
ท้องถิ่นหรือจากต่างประเทศ (Noji)
•ภัยพิบัติ คือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้น จนขนาด
ชุมชนไม่สามารถรับมือได้
และต้องขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอกท้องถิ่น (Pan America Health Organization)
•ภัยพิบัติ คือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ ล้มตายของผู้คนจำ�นวนมากโดยทันทีทันใด (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

สถานการณ์ภัยพิบัติ
ในระดับโลก
•ข้อมูลของยูเอ็น ระบุว่า 83% ของผู้ประสบภัยในปี 2551 อาศัยอยู่ ใน
เอเชีย และหายนะภัยต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในเอเชีย
คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8.25 แสนล้านบาท)
•อุทกภัยเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่หลายฝ่ายคาดคิด โดยในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาน้ำ�ท่วมรุนแรงถึง 500 ล้านคน ไม่เฉพาะใน
ประเทศเอเชียที่มีฤดูมรสุมและไต้ฝุ่นประจำ�ปีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงใน
ประเทศอย่างซูดาน โคลัมเบีย เอธิโอเปีย และอัฟกานิสถาน อีกด้วย
•หายนะภัยที่เกี่ยวเนื่องจากน้ำ�ท่วม และสภาพอากาศเลวร้ายนั้น
มีสัดส่วน มากถึง 59% ของมหันตภัยทั้งหมด

15

1.2

ระดับความรุนแรง ความล่อแหลม การบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในประเทศไทย
ประเภทภัยพิบัติ
อุทกภัย
พายุไต้ฝุ่นและพายุหมุน
แผ่นดินไหว
โคลนถล่ม
ภัยแล้ง
อัคคีภัย
วัตถุระเบิด
อุบัติเหตุ
โรคระบาดมนุษย์
โรคพืช
สังคมไม่สงบ
การอพยพเข้าของผู้ลี้ภัย

สถานการณ์
ภัยพิบัติ
ในประเทศไทย

ภัยพิบัติ มีความหมายครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรงและ

เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม คลื่นสึนามิ หรือ
เกิดจากการกระทำ�ของมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย สงคราม เป็นต้น
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลคนเดียวหรือกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง
และได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่นำ�มาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินในสังคมอย่างมหาศาล ภัยพิบัตินั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และสภาพจิตใจของผู้ที่ต้องเผชิญ
กับภัยนั้น

แนวทางการพั ฒ นาที่ มุ่ ง สู่ เ ส้ น ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมโดยนำ �
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมทั้งการนำ�เข้าสารเคมีและวัตถุอันตราย
ชนิดใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นส่วนในกิจกรรมการก่อสร้าง
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ได้ส่งผลให้สาธารณภัยและอุบัติภัยต่างๆ
ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย ดัง
เช่น การระเบิดของก๊าซ ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เพลิงไหม้
อาคารสูง อุบัติเหตุจากการจราจรและการคมนาคม สารเคมีรั่วไหล
และกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น ลักษณะภัยเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำ�ของมนุษย์ (Man – made Disasters)

จากกรณีภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2547 ถือเป็นภัยพิบัติที่มี
ความรุ น แรงส่ ง ผลกระทบข้ า มพรมแดนในหลายทวี ป และหลาย
ประเทศของโลก ซึ่งกลายเป็นประเด็นสำ�คัญที่ทุกประเทศต่างเฝ้า ภัยพิบัติต่างๆ มีระดับความรุนแรง (Hazard) ความล่อแหลม
ระวังและมีการปฏิบัติการเตรียมพร้อม การป้องกันภัยธรรมชาติจึง (Vulnerability) ความเสี่ยงภัย (Disaster Risks) และการบริหาร
จัดการ (Management) ที่แตกต่างกันตามลักษณะของภัยพิบัติที่
ได้รับความสนใจจากนานาชาติมากยิ่งขึ้น
เกิดขึ้น ปรากฏตามผลการศึกษาของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ที่ผ่านมา ภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural Disasters) ในประเทศไทย ภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center)
เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(Asian Institute of Technology)
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น อุทกภัย วาตภัย อากาศหนาวผิด และ สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Naปกติ คลื่นความร้อน ฝนแล้ง และภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ tions Development Programmes) “Strengthened Disasผิวโลก เช่น แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินไหว และภัยทางชีวภาพ เช่น การ ter Management Strategies in Thailand” a project of
the Royal Thai Government, March 1994 (THA/88/004);
ระบาดของโรค ภัยจากฝูงสัตว์และแมลง
Bangkok
ขณะเดียวกันในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมุ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจจึงนำ�ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล ฃส่งผลให้สิ่ง
แวดล้อมต้องเปลี่ยนแปลงและถูกทำ�ลายมากขึ้น โดยเฉพาะดิน น้ำ�
ป่าไม้ และอากาศ ถูกทำ�ลายและเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ระบบ
นิเวศวิทยาสูญเสียความสมดุล ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่ก่อให้เกิดภัย
ธรรมชาติมากขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรง เช่น น้ำ�ป่าไหลหลาก
น้ำ�ท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง

16

ระดับ ความรุนแรง

ระดับความล่อแหลม ระดับการบริหารจัดการ
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ต่ำ�
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่ำ�
ปานกลาง
ต่ำ�
ปานกลาง

ปานกลาง
สูง
ต่ำ�
ต่ำ�
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ�
ต่ำ�
ต่ำ�
ต่ำ�

ระดับความเสี่ยง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
ต่ำ�
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ไม่ดี
ไม่ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ไม่ดี
ไม่ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
ไม่ดี
ปานกลาง

ที่มา: Civil Defense Plan 2005, กระทรวงมหาดไทย

การเรียงลำ�ดับระดับความเสี่ยงของภัยพิบัติในประเทศไทย
ประเภทภัยพิบัติ
อุทกภัย
อุบัติเหตุ
วัตถุระเบิด
พายุไต้ฝุ่น
ภัยแล้ง
อัคคีภัย
โคลนถล่ม
แผ่นดินไหว
สังคมไม่สงบ
โรคพืช
โรคระบาดมนุษย์

ระดับความเสี่ยง

ตัวเลขน้ำ�หนัก

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ�

2.39
2.37
2.34
2.31
2.24
2.20
2.15
1.97
1.87
1.77
1.63

ที่มา: Civil Defense Plan 2005, กระทรวงมหาดไทย
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ข้อมูลทางสถิตภิ ัยพิบัติของสำ�นักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ พบว่า
อุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นภัยพิบัติที่มีความถี่และจำ�นวนผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นสูงสุดในแต่ละปี แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ ภัยแล้ง และอุทกภัย
สร้างมูลค่าความเสียหายให้กับประเทศมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากช่วงฤดูมรสุมในประเทศไทยในปี 2554 เกิดอุทกภัยรุนแรงส่งผลกระ
ทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาและลุ่มน้ำ�โขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ธนาคารโลก
ประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลของ EM-DAT: The PFDA/CRED International Disaster Database ที่ได้ทำ�การรวบรวมข้อมูลไว้ระหว่างปี 24982549 พบว่า น้ำ�ท่วมหรืออุทกภัยได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 75 ของภัยพิบัติขนาดใหญ่ทั้งหมด ขณะที่วาตภัย
สร้างความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 11.2 ภัยแล้งสร้างความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 7 ภัยสึนามิสร้างความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 6.8 เป็นที่
น่าสังเกตว่าภัยสึนามิแม้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในประเทศไทยแต่กลับสร้างความเสียหายได้สูง และข้อมูลสถิติการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัย มีเกิดขึ้นประจำ�ทุกปี ในขณะเดียวกันได้ขยายความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน มูลค่าความเสียหาย
จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ไม่ช่วงปี 2498-2549 รวมเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 6,021,757,000 เหรียญสหรัฐ

วาตภัย
มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติ
11.2%
ของประเทศไทย ปี 2498-2549
ตามประเภทของภัยพิบัต
สึนามิ
6.8%

มูลค่าความเสียหายรวม

สึนามิ
67.1%

~ 6,021,757,000 US $
ที่มา: EM-DAT: The PFDA/CRED International Disaster
Database: http://www.em-dat.net

จำ�นวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดภัย
พิบัติในประเทศไทย ปี 2498-2549
จำ�แนกตามประเภทของภัยพิบัติ

ภัยแล้ง
7%

น้�ำ ท่วม
โคลนถล่ม
20.1%

จำ�นวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น

~ 13,185 ราย
โรคระบาด
1.6%

น้�ำ ท่วม
75%
วาตภัย
11.2%

ที่มา: EM-DAT: The PFDA/CRED International Disaster
Database: http://www.em-dat.net

ขณะเดียวกัน EM-DAT: The PFDA/CRED International Disaster Database ได้ทำ�การรวบรวมข้อมูลจำ�นวนผู้เสียชีวิตจาก

การเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย ปี 2498-2549 จำ�แนกตามประเภทของภัยพิบัติ พบว่า ภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นในปี 2547 เป็นภัยร้ายแรง
ครั้งใหญ่ที่สร้างความสูญเสียให้กับคนในประเทศไทยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 67.1 นอกจากนี้อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 มีผู้ได้รับผลกระทบ
มากกว่า 12.8 ล้านคน

จากข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสำ�คัญและความจำ�เป็นที่ประเทศไทยควรให้ความสำ�คัญและ
พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติให้มากขึ้น ในขณะที่ความรู้ความเข้าใจ และการให้ความสำ�คัญต่อภัยพิบัตินั้นไม่กว้างขวางพอที่จะ
ทำ�ให้คนในสังคมเกิดความตระหนัก อีกทั้งความรู้ความสามารถในการเตรียมรับมือจากภัยยังไม่เพียงพอ
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1.3ผลกระทบ
จากภัยภิบัติ
ผลที่เกิด

ชีวิตผู้คน

บาดเจ็บล้มตาย พิการและหายสาบสูญ

ผลกระทบ

ผลที่เกิด

บ้านเรื่อน
ทรัพย์สิน
และที่อยู่อาศัย

20

บาดเจ็บ
ล้มตาย

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างกะทันหันและรุน
แรงพร้อมๆกับภัยธรรมชาติในเกือบทุกกรณีจะก่อให้เกิด
คนบาดเจ็บและล้มตายจำ�นวนมาก การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
ในบางครั้ ง รุ น แรงและส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต คนในระยะ
ยาว เช่น บางคนอาจบาดเจ็บจนถึงพิการได้ ผลกระทบอีก
อย่างหนึ่งคือคนสูญหาย ซึ่งการรอรับข้อมูลเกี่ยวกับคนที่
สูญหายนั้นเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายสำ�หรับครอบครัว
และเครือญาติ และต้องยอมรับว่าหลายคนหายสาบสูญก็
จะกลายเป็นผู้เสียชีวิตไปในที่สุด

บ้านเรือนพังทลาย เสียหาย ทรัพย์สินสูญหาย
ไร้ที่อยู่อาศัย

ผลกระทบ

สูญเสียทรัพย์สิน
และที่อยู่อาศัย

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับมนุษย์ สิ่งต่อไปที่
อาจนึกถึงคือผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติธรรมชาติ
ในหลายประเภทส่งผลให้ที่อยู่อาศัยเสียหายและพังทลาย
หลายครั้งผู้ประสบภัยจำ�เป็นต้องใช้ระยะเวลาในที่หลบ
ภัย เต้นท์ชั่วคราวหรือที่อยู่อาศัยชั่วคราวอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้
เป็นอุปสรรคในการฟื้นฟูให้กลับสภาพดังเดิมได้ นอกจาก
นี้สามารถทำ�ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่าง
ถาวรสำ�หรับผู้ประสบภัย เช่น พื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมอาจถูก
ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางการจะไม่อนุญาตให้
เข้าไปในอยู่ในพื้นที่นั้น
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โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

ผลที่เกิด

ไฟฟ้าดับขาดแคลนน้ำ�อุปโภคบริโภค
การคมนาคมถูกตัดขาด การสัญจรไม่สะดวก
โรงพยาบาลและโรงเรียนเสียหาย

สังคมและสุขภาวะ

ผลกระทบ
ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน

การจัดการน้ำ�เสีย

การขนส่งและการสื่อสาร

การศึกษาและวัฒนธรรม
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นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับมนุษย์ สิ่งต่อไปที่อาจนึกถึงคือผลกระทบต่อที่
อยู่อาศัย ภัยพิบัติธรรมชาติในหลายประเภทส่งผลให้ที่อยู่อาศัยเสียหายและพังทลาย
หลายครั้งผู้ประสบภัยจำ�เป็นต้องใช้ระยะเวลาในที่หลบภัย เต้นท์ชั่วคราวหรือที่อยู่อาศัย
ชั่วคราวอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นอุปสรรคในการฟื้นฟูให้กลับสภาพดังเดิมได้ นอกจากนี้สามารถ
ทำ�ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถาวรสำ�หรับผู้ประสบภัย เช่น พื้นที่ที่อยู่
อาศัยเดิมอาจถูกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางการจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในอยู่ใน
พื้นที่นั้น

โรคภัยที่ตามมา
ผลกระทบ

ผลกระทบต่อผู้หญิง

ในครัวเรือนและในชุมชมเป็นเรื่องที่สำ�คัญมากในการควบคุมโรคระบาดหลังจากที่เกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ การจัดระบบการจัดการน้ำ�เสียถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลกระทบอย่างมาก
จากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและบางครั้งอาจจำ�เป็นต้องใช้เวลานานในการซ่อมแซม
ปรับปรุง
ระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ� ถนนและทางรถไฟจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ
อย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างมากต่อชุมชน เพราะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอกได้ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือก็
ไม่อาจเข้าไปถึงพื้นที่ได้ สถานการณ์เช่นนี้ทำ�ให้การช่วยเหลือแย่ลงกว่าเดิม ถ้ามีปัญหากับ
ระบบการสื่อสาร โดยเฉพาะถ้าเกิดปัญหากับระบบโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ ภัย
พิบัติธรรมชาติบางประเภท เช่น ดินหรือโคลนถล่มอาจส่งผลต่อแค่หนึ่งชุมชน เพราะฉะนั้น
คนที่อยู่ภายนอกชุมชนคงไม่ได้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้น แต่คนในชุมชนก็ไม่สามารถเดินทางออก
นอกชุมชนและไม่อาจสื่อสารกับภายนอกได้ นั่นหมายถึงว่า ไม่สามารถแจ้งเหตุที่เกิดขึ้น
และขอความช่วยเหลือจากภายนอกได้

ผลที่เกิด

กลุ่มผู้เปราะบาง
และคนชายขอบ

ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีผลกระทบเกิดขึ้นโดยตรงกับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงมีความ
ต่างกับผู้ชายทั้งในด้านสรีระ สังคม วัฒนธรรมรวมทั้งบทบาทในการใช้ชีวิต และการดำ�รง
ชีพ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยภาพรวมผู้หญิงต้องการการช่วยเหลือ
แตกต่างจากผู้ชาย
และในการให้การช่วยเหลือบางเรื่องจำ�เป็นต้องใช้บุคลากรที่เป็นผู้
หญิงช่วยในการดำ�เนินการ อย่างเช่น การแจกจ่ายผ้าอนามัย กางเกงใน ชุดชั้นใน ยาคุม
กำ�เนิด นอกจากนี้ในเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงจำ�เป็นต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่ผู้ประสบภัยอาศัยอยู่ในพื้นที่หลบภัย เต้นท์ชั่วคราว นอกจากนี้ในระยะยาวมี
ความจำ�เป็นที่จะต้องมีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิง เพื่อให้มีหลักประกัน
ว่า ประเด็นปัญหาของผู้หญิงจะได้รับการใส่ใจและได้มีโอกาสเข้าร่วมในการกำ�หนดแผน
นโยบายในการดำ�เนินการจัดการภัยพิบัติด้วย

กลุ่มผู้เปราะบางและคนชายขอบ หมายถึง เด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ ทั้งร่างกายและจิตใจ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมากกว่าคนอื่นๆ เพราะว่าไม่สามารถเข้าไปถึง
ข้อมูลและไม่มีหลักประกันรวมในกลุ่มเป้าหมายในระบบเตือนภัย บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถ
อพยพเคลื่อนย้ายโดยลำ�พังตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ นอกจากนี้หลังจาก
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติแล้วคนกลุ่มนี้จะประสบปัญหาในการเข้าถึงความช่วยเหลือและการ
มีบทบาทในการกำ�หนดแนวการดำ�เนินการฟื้นฟูคนชายขอบ เช่น คนชนเผ่าหรือแรงงาน
ต่างด้าวที่ประสบปัญหาคล้ายกัน กล่าวคือมีปัญหาในการเข้าถึงการช่วยเหลือและการฟื้นฟู
เนื่องจากว่าสังคมยังมองข้ามกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้อยู่ จึงทำ�ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังไม่อยู่
ในกลุ่มเป้าหมายและกระบวนการของการช่วยเหลือ จำ�เป็นต้องได้ใส่ใจและสร้างหลัก
ประกันการทำ�งานเข้ากับกลุ่มบุคคลเหล่านี้

ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน
และอาคารสาธารณะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งความสูญเสียที่เกิดกับโรงเรียนอาจกลายเป็น
ปัญหาที่ใหญ่ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนมากเป็นพิเศษ
ความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ เ พี ย งส่ ง ผลกระทบต่ อ การศึ ก ษาของเด็ ก และ
เยาวชนในพื้นที่ประสบภัยในระยะสั้นหากแต่ส่งผลในระยะยาว นอกจากโรงเรี ย นแล้ ว
สถานที่อื่นๆ ที ่ ม ี ค วามสำ � คั ญ ด้ า นสั ง คมหรื อ วั ฒ นธรรมก็ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากภั ย
พิ บ ั ต ิ ธรรมชาติด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น วัด มัสยิด ฯลฯ สวนสาธารณะสถานที่มีความ
สำ�คัญด้านวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ หรือเพียงแค่ร้านอาหารและสถานบันเทิง การ
สูญเสียดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งด้านจิตใจและด้านสังคม ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการช่วย
เหลือและการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย
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งานอาชีพ
และเศรษฐกิจ

ผลที่เกิด

ประกอบอาชีพไม่ได้จากความสูญเสียที่เกิด
ขึ้น ยุติการจ้างงาน ผู้คนว่างงาน ขาดรายได้
ผลกระทบ

ภาคเกษตรกรรม

ภัยพิบัติธรรมชาติสามารถก่อให้เกิดความสูญเสียต่อพื้นที่เพาะปลูก พืชและสัตว์เลี้ยง สัตว์
เลี้ยงอาจเสียชีวิตเป็นจำ�นวนมาก ส่วนพืชผลทางการผลิตก็อาจสูญเสียทั้งหมด นอกจาก
นี้พื้นที่การผลิตอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลใน
ระยะยาวในระยะสั้น เช่น น้ำ�ทะเลหนุนที่ส่งผลให้ดินเค็ม หรือดินโคลนถล่มทำ�ให้สภาพ
พื้นที่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำ�การเพาะปลูกได้

การค้าและอุตสาหกรรม

ธุรกิจ ห้างร้านขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและอาจ
จะไม่สามารถทำ�กิจการค้าขายและส่งผลให้ต้องปิดกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ และบางธุรกิจอาจตัดสินใจย้ายธุรกิจไปที่อื่น
เพราะต้องประสบกับปัญหาในด้านการขนส่งและการสื่อสาร ที่มีส่วนต่อผลกำ�ไรของธุรกิจ
นั้นๆ

การท่องเที่ยว

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท่องเที่ยว
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบภัยได้ในระยะแรก
สภาพสิ่งแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปและทำ�ให้สภาพพื้นที่ท่องเที่ยวไม่เหมือนเดิม นอกจาก
นี้นักท่องเที่ยวอาจจะไม่สนใจที่เดินทางมาท่องเที่ยว เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก
รวมทั้งไม่แน่ใจว่าจะสภาพพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูเหมาะที่จะไปท่องเที่ยวหรือไม่

การจ้างงานและรายได้

เศรษฐกิจระดับชาติ

ความสูญเสียและวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับการดำ�รงชีวิตและการทำ�ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่จะส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ทำ�ให้เกิดการสูญเสีย
อาชีพและไม่มีหลักประกันรายได้

หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงหรือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยครั้งมาก จะส่งผลต่อ
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลจากปัญหาการสูญเสียงานอาชีพและรายได้ของ
บุคลากรและระบบธุรกิจ อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือและการฟื้นฟู
แก่ผู้ประสบภัยอาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นกัน

ป่าถูกทำ�ลาย น้ำ�แห้ง น้ำ�ป่าไหลหลาก
ดินโคลนถล่ม การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและกายภาพของระบบนิเวศที่
เปลี่ยนแปลงไป

ผลที่เกิด

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบ

การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติส่งผลทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวเช่นสึนามิท�ำ ให้สภาพ
แวดล้อมของชายฝั่งเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม น้ำ�ป่าไหลหลากอาจจะ
ทำ�ให้เส้นทางของน้ำ�เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดินถล่มอาจทำ�ให้ปิด
การไหลของทางน้ำ�หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน ไฟป่าจะส่งผล
กระทบต่อสภาพป่าที่สมบูรณ์
ผลกระทบทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิด
ปัญหาใหญ่สำ�หรับชุมชนชนบทที่ใช้ชีวิตพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ
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1.4

ภัยพิบตั ิ

ธรรมชาติ
ในประเทศไทย

อุทกภัย หรือน้ำ�ท่วม คือภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำ�
ท่วมหรือน้ำ�ท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือ
ฝนต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องมาจาก หย่อมความกดอากาศ
ต่ำ� พายุหมุนเขตร้อน (ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น, พายุโซนร้อน, พายุ
ใต้ฝุ่น) ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำ� ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อุทกภัย (Flood)

ลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรงและรูปแบบแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
พื้นที่ ดังนี้
• น้ำ�ป่าไหลหลากหรือน้ำ�ท่วมฉับพลัน – มักเกิดขึ้นในที่ราบต่ำ�
หรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำ� เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนัก
เหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานทำ�ให้จำ�นวนน้ำ�สะสมมีปริมาณ
มากจนพื้นดิน และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำ�เบื้อง
ล่างอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทำ�ให้
เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
• น้ำ�ท่วมหรือน้ำ�ท่วมขัง – เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจาก
ปริมาณน้ำ�สะสมจำ�นวนมากที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไยัง
ที่ต่ำ�เข้าท่วมอาคารบ้านเรือน สวนไร่นาได้รับความเสียหาย หรือ
เป็นสภาพน้ำ�ท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อ
เนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ำ�ไม่ดีพอ มี
สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำ� หรือเกิดน้ำ�ทะเลหนุนสูงกรณี
พื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
• น้ำ�ล้นตลิ่ง – เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำ�จำ�นวนมากที่เกิดจากฝน
หนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ลำ�น้ำ� หรือแม่น้ำ�มีปริมาณมากจนระบาย
ลงสู่ลุ่มน้ำ�ด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้ำ�ไม่ทัน ทำ�ให้เกิดสภาวะน้ำ�
ล้นตลิ่งเข้าท่วมสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ำ� จนได้
รับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจชำ�รุด ทางคมนาคมถูก
ตัดขาด

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อได้รับคำ�เตือนเรื่องอุทกภัย
1.ใส่ใจในคำ�เตือน
2.ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง
3.จัดเตรียมการเคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย และ
สิ่งของไปอยู่ในที่สูง ซึ่งเป็นที่พ้นระดับน้ำ�ที่เคยท่วมมาก่อน
4.ทำ�คันดินหรือกำ�แพงกั้นน้ำ�โดยรอบ
5.เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น รถยนต์หรือล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง หรือ
ทำ�แพสำ�หรับที่พักรถยนต์ อาจจะใช้ถังน้ำ�ขนาด 200 ลิตร ผูกติด
กันแล้วใช้กระดานปูก็ได้
6.เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพื่อเสริมคันดินที่กั้นน้ำ�ให้สูง
ขึ้น เมื่อระดับน้ำ�ขึ้นสูงท่วมคันดินที่สร้างอยู่
7.ควรเตรียมเรือไม้ เรือยาง หรือแพไม้ไว้ใช้ด้วย เพื่อใช้เป็น
พาหนะในขณะน้ำ�ท่วมเป็นเวลานาน เรือเหล่านี้สามารถช่วยชีวิต
ได้เมื่ออุทกภัยคุกคาม
8.เตรียมเครื่องมือช่างไม้ ไม้กระดาน และเชือกไว้บ้างสำ�หรับต่อ
แพ เพื่อช่วยชีวิตในยามคับขัน เมื่อน้ำ�ท่วมมากขึ้น จะได้ใช้เครื่อง
มือช่างไม้เปิดหลังคารื้อฝาไม้ เพื่อใช้ช่วยพยุงตัวในน้ำ�ได้
9.เตรียมอาหารกระป๋องหรืออาหารสำ�รองไว้ให้เพียงพอที่จะมี
อาหารรับประทานเมื่อน้ำ�ท่วมเป็นระยะเวลาหลายวัน อาหาร
ย่อมขาดแคลนและไม่มีที่หุงต้ม
10.เตรียมน้ำ�ดื่มเก็บไว้ในขวดและภาชนะที่ปิดแน่นๆ เพราะน้ำ�ที่
สะอาดที่ใช้ตามปกติขาดแคลนลง ระบบการส่งน้ำ�ประปาอาจจะ
หยุดชะงักเป็นเวลานาน
11.เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้พอสมควร เช่น ยาแก้พิษสัตว์กัด
ต่อย แมลงป่อง ตะขาบ งู และสัตว์อื่นๆ เพราะเมื่อเกิดน้ำ�ท่วม
พวกสัตว์มีพิษเหล่านี้จะหนีน้ำ�ขึ้นมาอยู่บนบ้านและหลังคาเรือน
12.เตรียมเชือกมนิลามีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ใช้ปลาย
หนึ่งผูกมัดกับต้นไม้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ในกรณีที่กระแสน้ำ�เชี่ยว
และคลื่นลูกใหญ่ซัดมากวาดผู้คนลงทะเล จะช่วยไม่ให้ไหลลอย
ไปตามกระแสน้ำ�
13.เตรียมวิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพื่อไว้ติดตามฟังรายงานข่าว
ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
14.เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไข เพื่อไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา)
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เหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากและดินถล่ม
น้ำ�ป่า หรือ น้ำ�ท่วมฉับพลัน คือน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากใน
บริเวณที่ลุ่มต่ำ� ในแม่น้ำ� ลำ�ธารหรือร่องน้ำ�ที่เกิดจากฝนที่ตกหนัก
ติดต่อกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซ้ำ�ที่หลายครั้ง หรือเกิดจากเขื่อน
หรือฝายพังทลาย

น้ำ�ป่าไหลหลาก
(Flash Flood)

การกำ�หนดพื้นที่บริเวณทางน้ำ�ป่าและน้ำ�หลากที่รุนแรงจากระดับ
มากถึงน้อยเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ง่าย ชัดเจน แม่นยำ� โดยการใช้เทคโนโลยี
ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส)

• ปี 2531 – อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 230 คน บ้านเรือนประมาณ 1,500 หลัง และพื้นที่การเกษตรเสีย
หายประมาณ 6,150 ไร่ คิดเป็นเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท
• ปี 2544 – อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เสียชีวิต 136 คน บาดเจ็บ 109 คน สูญหาย 4 คน บ้านเรือน 188 หลัง และเสียหาย 411
หลัง เป็นเงินมูลค่า 645 ล้านบาท
• ปี 2545 – นับเป็นปีที่มีความเสียหายมากที่สุด ประสบปัญหา 72 จังหวัด 18,510 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 10.44
ล้านไร่ มูลค่าความเสียหาย 13,385.32 ล้านบาท
• ปี 2547 – อ.แม่ระมาด จ. ตาก ส่งผลให้เกิดความเสียหายใน 4 ตำ�บล คือ ต.แม่ระมาด ต.แม่ตื่น ต.ขะเนจื้อ และ ต.จะเรา มีผู้เสีย
ชีวิต 5 คน บ้านเสียหาย 200 หลัง เสียหายบางส่วน 191 หลัง สะพาน 11 แห่ง ถนน 23 สาย ฝาย 62 ฝาย เป็นเงิน 367 ล้านบาท
• ปี 2549 – อ.ท่าปลา อ.ลับแล และ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จากภาวะฝนตกหนักติดต่อกันนานกว่า 3 วันในพื้นที่ ส่งผลให้น้ำ�ในแม่น้ำ�
น่านและน้ำ�ฝนเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ 9 อำ�เภอของจังหวัด โดยเฉพาะที่ อ.ลับแล และเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง ระดับน้ำ�ที่เข้าท่วม ซึ่ง
เป็นน้ำ�ป่าสูงกว่า 1 เมตร ส่งผลให้บางพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดน้ำ�ป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหาย
จ.อุตรดิตถ์ กลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด มีผู้เสียชีวิต 75 คน บ้านเรือนเสียหาย 483 หลัง เสียหายบางส่วน 3,478
หลัง
จากการสำ�รวจเบื้องต้นพบว่า มีพื้นที่เสี่ยงใน 51 จังหวัด 5,072 หมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณพื้นที่ลาดชันสูงและเคย
เกิดเหตุมาแล้ว เช่น เพชรบูรณ์ สุโขทัย และภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช

ดินถล่ม
(Landslide)

แผ่นดินถล่มเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มี
ความลาดชันมาก การขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกล่าว
ทำ�ให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก และเกิดการ
เคลื่อนตัวขององค์ประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ�

แผ่นดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำ�ลำ�ธารบริเวณตอนบนของประเทศ
แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มน้ำ�ไว้จนเกิดการอิ่มตัว จนทำ�ให้เกิดการพังทลาย ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในบริเวณเขาสูงชันในพื้นที่เสี่ยงภัย ป่าไม้ถูกทำ�ลาย ดินและหินมีลักษณะผุกร่อนอ่อนตัวง่าย มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
สูงถึงร้อยละ 20.7

แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมาก บริเวณภูเขาและ
ภูเขานั้นอุ้มน้ำ�ไว้จนเกิดการอิ่มตัว จนทำ�ให้เกิดการพังทลายตาม
ลักษณะการเคลื่อนตัวได้ 3 ชนิดคือ

สถานการณ์ดินถล่มชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีพื้นที่จุดเสี่ยงต่อดินถล่มกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งต้องจะเฝ้าระวังและต้องมีการเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อความสูญเสียชีวิต ที่ผ่านมา สถิติการเกิดดินถล่ม ปี 2531 -2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ภาคตะวันออก 1 ภาคเหนือ 31 ภาคกลาง 15 ภาคใต้ 41

• แผ่นดินถล่มทีเ่ คลือ่ นตัวอย่างช้าๆ เรียกว่า Creep เช่น Surficial
Creep
• แผ่นดินถล่มทีเ่ คลือ่ นตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่า Slide หรือ Flow 		
เช่น Surficial Slide
• แผ่นดินถล่มทีเ่ คลือ่ นตัวอย่างฉับพลัน เรียกว่า Fall เช่น Rock Fall

วาตภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทำ�ให้เกิดความเสียหาย
แก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สำ�หรับในประเทศไทย
วาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

วาตภัย (Storm)
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• พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) – ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุ
โซนร้อน พายุใต้ฝุ่น พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดถี่ในภาคเหนือและภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ทำ�ให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง อาจมีลูกเห็บ
ตกได้จะทำ�ความเสียหายในบริเวณที่ไม่กว้างนัก ประมาณ 20-30
ตารางกิโลเมตร
• ลมงวง (Tornado) – เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่เกิดจาก การ
หมุนเวียน ของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางตั้ง หรือเมฆพายุ ฝนฟ้า		
คะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ที่มีฐานเมฆต่ำ� กระแสลมวนที่มีความ
เร็วลมสูง สำ�หรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวน ใกล้พื้น
ดินเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงใต้พื้นฐานเมฆ และ จะ เกิด
ขึ้นนาน ๆ ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบ ๆ และมีช่วงระยะเวลา		
สั้น ๆ

อันตรายจากวาตภัย
• บนบก – ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย เรือกสวนไร่นา เสียหายหนักมาก บ้านเรือนที่
ไม่แข็งแรง ไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของลมได้พังระเนระนาด หลังคาบ้านที่ทำ�ด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด กระเบื้องหลังคาปลิว
ว่อน เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ ผู้คนเสียชีวิตจากไฟฟ้า
ดูดได้ ผู้คนที่พักอยู่ริมทะเล จะถูกคลื่นซัดท่วมบ้านเรือน และกวาดลงทะเล ผู้คนอาจจมน้ำ�ตายในทะเลได้ ฝนตกหนักมากทั้งวัน
และทั้งคืน อุทกภัยจะตามมา น้ำ�ป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่าง รุนแรง ท่วมบ้านเรือน ถนน และเรือนสวนไร่นา เส้นทางคมนาคม
ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด
• ในทะเล – มีลมพัดแรงจัดมาก คลื่นใหญ่ เรือขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรือชนหินโสโครก ทำ�ให้จมได้ เรือทุกชนิดควรงด
ออกจากฝั่งหรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าใกล้ศูนย์กลางพายุ มีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำ�ให้ระดับน้ำ�สูงท่วม อาคารบ้านเรือนบริเวณริมทะเล
และอาจกวาด สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝั่งจะถูกทำ�ลาย
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ภัยแล้ง เป็นภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ เนื่องจาก
การที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะ
เวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำ�ให้เกิดการ
ขาดแคลนน้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ำ� ทำ�ให้ไม่เจริญเติบโต
ตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป ความแห้งแล้ง
เป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็น
บริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ทำ�ให้
เกิดความอดอยากแร้นแค้น ซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็
จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วง
ยาวนาน

ภัยแล้ง (Drought)

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือน
กรกฎาคม ในช่วงดังกล่าวพืชไร่ที่เพาะปลูกจะขาดน้ำ�ได้รับความ
เสียหาย มนุษย์-สัตว์ขาดแคลนน้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ ส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�รงชีพรวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ความรุนแรงจะมาก
หรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ความชื้นในอากาศ
ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และขนาดของพื้นที่ที่
มีความแห้งแล้ง เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งสำ�หรับประเทศไทยแล้ว นอกจากฝน ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นองค์ประกอบอีกหลายอย่าง เช่น ระบบการ
หมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ กับน้ำ�ทะเล
หรือมหาสมุทร ดังนั้นการเกิดภัยแล้งจึงมิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งพอจะประมวลสาเหตุของการเกิดภัย
แล้งได้ ดังนี้
1. เนื่องจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติ
2. เนื่องจากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
3. ความผิดปกติของตำ�แหน่งร่องมรสุม ทำ�ให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง
4. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ
5. การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ เช่น การเผาพลาสติก น้ำ�มัน และถ่านหิน ทำ�ให้เกิดรูโหว่ในชั้น
โอโซน
6. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เนื่องจากส่วนผสมของบรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ� ลอยขึ้นไป
เคลือบชั้นล่างของชั้นโอโซน ทำ�ให้ความร้อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ผิวโลกมากขึ้น ทำ�ให้อากาศร้อนกว่าปกติ
7. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
8. การตัดไม้ทำ�ลายป่า ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์
ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความชื้น

ปี 2551 พบว่าขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งรวม 55 จังหวัด 487
อำ�เภอ 3,138 ตำ�บล 24,936 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของ
จำ�นวนหมู่บ้านทั้งประเทศ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำ�นวน
10,359,806 คน 2,582,492 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับ
ความเสียหาย 150,077 ไร่ งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยแล้งไปแล้วจำ�นวน 396,860,606.68 บาท

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีส่วนทำ�ให้มีความถี่และก่อ
ความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่ง เนื่องจากคลื่นลมแรงจะยิ่งทำ�ให้
การกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ปัญหาการสูญ
เสียพื้นที่ชายฝั่งยังเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเมืองและการเติบโต
ของอุตสาหกรรมชายฝั่ง

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
(Costal Erosion)

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขนส่งทางทะเล
การประมงน้ำ�เค็มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยง
กุ้งเพิ่มจาก 26% เป็น 47% ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและความ
เสื่อมโทรมทรัพยากรที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้

จากรายงานการสำ�รวจแนวชายฝัง่ ทะเล สภาพการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลและโครงสร้างชายฝัง่ ทะเล โครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำ�นักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพบว่า แนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยบริเวณอ่าวไทยประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน
1,000 ตารางกิโลเมตร
ผลจากการสำ�รวจแนวชายฝั่งทะเล สภาพการกัดเซาะชายฝั่ง และโครงสร้างชายฝั่งทะเล ในส่วนข้อมูลด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทยพบ
ว่า การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกำ�ลังเป็นปัญหารุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในส่วนของป่าชายเลนเขตการ
ดูแลล่าสุด พบเขตบางขุนเทียน กทม. ช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาถูกกัดเซาะหายเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ไร่
แนวชายฝั่งของไทยหลายพื้นที่กำ�ลังเผชิญกับการกัดเซาะในอัตรามากกว่า 1-5 เมตรต่อปี หากคิดอัตราสูญเสียพื้นดินโดยรวมแล้ว
จะอยู่ที่ 2 ตารางกิโลเมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 6,000 ล้านบาท
บริเวณอ่าวไทยมีการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในขั้นรุนแรง (เฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี) ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 10.9
ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
บริเวณชายฝั่งอันดามันมีพื้นที่เกาะเซาะรุนแรงใน 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร ร้อยละ
2.4 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน และมีพื้นที่กัดเซาะปานกลางประมาณร้อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน
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สาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่า พบว่าเกิดจากมนุษย์เองเป็นส่วนใหญ่
“ไฟป่า” มีความหมายถึง ไฟที่ปราศจากการควบคุม ลุกลาม แล้วเผา
ผลาญ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งก้านไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอ
ไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สด และในระดับหนึ่งสามารถเผาผลาญต้นไม้
ที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยลักษณะสำ�คัญที่แยกแยะไฟป่าออกจากไฟที่เผา
ตามกำ�หนด (Prescribed Burning) คือ ไฟป่ามีการลุกลาม
ปราศจากการควบคุม ในขณะที่ไฟที่เกิดจากการเผาตามกำ�หนดจะมี
การควบคุมการลุกลามให้อยู่ในขอบเขตที่กำ�หนดเอาไว้เท่านั้น
ไฟเป็นผลที่เกิดจากขบวนการทางเคมี ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก
3 ประการ เกิดการสันดาปให้เกิดไฟขึ้นคือ
• เชื้อเพลิง – ได้แก่ อินทรีย์สารทุกชนิดที่ติดไฟได้ เช่น ต้นไม้ ไม้พุ่ม
กิ่งไม้ ก้านไม้ ตอไม้กอไผ่รวมไปถึงดินอินทรีย์และชั้นถ่านหินที่อยู่ใต้
ผิวดิน
• ความร้อน – ที่มาจาก 2 แหล่งคือ แหล่งความร้อนตามธรรมชาติ
เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิ่งไม้และแหล่งความร้อนจากการกระทำ�
ของมนุษย์ เช่น การจุดไฟในป่าด้วยสาเหตุต่างๆ
• ออกซิเจน – เป็นก๊าซที่มีโดยทั่วไปในป่า ซึ่งจะมีการแปรผันตาม
ทิศทางของลม

ไฟป่า (Wildfire)

จากสถิติพบว่า สาเหตุเกิดจากการหาของป่ามีความถี่สูงสุดถึง 570
ครั้ง และสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ถึง 8,543 ไร่ รองลงมา คือ
การล่าสัตว์ การเผาไร่ เลี้ยงสัตว์ กลุ่มนักท่องเที่ยว การลักลอบทำ�ไม้
และอุบัติเหตุหรือ ประมาท นอกจากนี้ยังพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นโดยไม่
ทราบสาเหตุ สูงถึง 268 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายถึง 4,517 ไร่
สถิติการเกิดไฟไหม้ป่าทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 18 มีนาคม 2555 พบว่าไฟป่าเกิดขึ้นสูงถึง 2,356 ครั้ง มีพื้นที่
ป่าที่เสียหายสูงสุด 22,534 ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2551 ในช่วงเวลา
เดียวกัน พบว่า มีสถิติการเกิดไฟป่า เพียง 1,071 ครั้ง พื้นที่ป่าเสีย
หาย 18,500 ไร่

ผลกระทบต่อสังคมพืช
• ขาดช่วงการสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติ
• เปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า
• ลดการเจริญเติบโตและคุณภาพของเนื้อไม้
ทันทีที่เกิด “ไฟป่า” ขึ้นความร้อนและเปลวไฟจากไฟป่า จะทำ�ลายลูกไม้ กล้าไม้เล็กๆ ในป่า หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้
ใหญ่หยุดการเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง เป็นแผลเกิดเชื้อโรคและแมลงเข้ากัดทำ�ลายเนื้อไม้ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เปลี่ยน
สภาพเป็นทุ่งหญ้าไปในที่สุด
ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในป่า
• ทำ�อันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่า
• ทำ�ลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
• ทำ�อันตรายต่อชีวิตของสัตว์เล็กๆ และจุลินทรีย์ในดิน
“ไฟป่า” ส่งผลให้สัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย เพราะหนีไฟไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกอ่อนและสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้า ที่หนีรอดก็ขาด
ที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหาร ในที่สุดก็อาจต้องตายเช่นเดียวกัน
ผลกระทบต่อสภาวะอากาศโลก
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น
• การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
หมอกควันที่เกิดจาก”ไฟป่า” ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งสภาวะอากาศเป็นพิษทำ�ลายสุขภาพของคน เกิดทัศนวิสัยไม่ดีต่อการ
บินบางครั้งเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินหรือลงจอดได้ ส่งผลให้เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงสูญเสียสภาพความสวยงาม
ตามธรรมชาติ ทำ�ให้สภาพไม่เหมาะในการท่องเที่ยวอีกต่อไป
ผลกระทบต่อดินป่าไม้
• เกิดการสูญเสียหน้าดินโดยการกัดเซาะและการพังทลาย
• เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน
“ไฟป่า” เผาทำ�ลายสิ่งปกคลุมดิน หน้าดินจึงเปิดโล่ง เมื่อฝนตกลงมาเม็ดฝนก็จะตกกระแทกกับหน้าดินโดยตรง เกิดการชะล้างพัง
ทลายของดินได้ง่าย ทำ�ให้น้ำ�ที่ไหลบ่าไปตามหน้าดิน พัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย และดินอัดตัวแน่นทึบขึ้นการซึมน้ำ�ไม่ดี
ทำ�ให้การอุ้มน้ำ�หรือดูดซับความชื้นของดินลดลงไม่สามารถเก็บกักน้ำ�และธาตุอาหารที่จำ�เป็นต่อพืชได้
ผลกระทบต่อน้ำ�
• สมดุลของน้ำ�เปลี่ยนแปลงทำ�ให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
• เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำ�
น้ำ�ที่เต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากผลของ”ไฟป่า”จะไหลสู่ลำ�ห้วยลำ�ธาร ทำ�ให้ลำ�ห้วยขุ่นข้นมีสภาพไม่เหมาะต่อการใช้อีกต่อไป
เมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำ�มากขึ้น ลำ�น้ำ�ก็จะตื้นเขิน จุน้ำ�ได้น้อยลง เมื่อฝนตกลงมาน้ำ�ก็จะเอ่อล้นท่วมสองฝั่งเกิดเป็นอุทกภัย
ที่สร้างความเสียหายในด้านการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และสร้างความเสียหายเมื่อน้ำ�ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนทำ�ให้
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
หน้าแล้งพื้นดินที่มีแต่กรวดทรายและชั้นดินแน่นทึบจากผลของ”ไฟป่า” ไม่สามารถเก็บกักน้ำ�ในช่วงฤดูฝนเอาไว้ได้ ทำ�ให้ลำ�น้ำ�แห้ง
ขอดเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ�เพื่อการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตร
ผลกระทบต่อการนันทนาการ
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากไฟป่านั้น มีส่วนในการทำ�ลายธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ และแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นรายได้สำ�คัญของ
ประเทศ รวมทั้งจะทำ�ให้ขาดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติ
ผลกระทบต่อทรัพย์สิน สุขภาพ และชีวิตของมนุษย์
ในพื้นที่ที่เกิดไฟป่า ส่วนใหญ่จะทำ�ความเสียหายให้กับบ้านเรือนของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายป่า ทั้งบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ พืชผล
ทางการเกษตร หรือแม้แต่ชีวิต
หมอกควันที่เกิดจากไฟป่า มีผลกระทบโดยตรงที่จะสร้างความเสียหายให้กับการคมนาคมทางอากาศ รวมทั้งมีผลทำ�ให้ประชาชนใน
บริเวณดังกล่าวจำ�นวนมาก ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
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แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือน
ของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงาน เพื่อระบาย
ความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน เพื่อปรับ
สมดุลของเปลือกโลกให้คงที่

แผ่นดินไหว
(Earthquake)

สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวแบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจาก
การกระทำ�ของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บ
น้ำ�ในเขื่อนและแรงระเบิดของการทำ�เหมืองแร่ เป็นต้น ชนิดที่สอง
เป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ ซึ่งมีทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหว
อันเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน 2 ทฤษฎี คือ
• ทฤษฎีที่ว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก (Dilation Source
Theory) อันเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคด
โค้งโก่งงออย่างฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อย
พลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว
• ทฤษฎีที่ว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ (Elastic Rebound Theory)
เชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนอันเป็นเหตุผลมาจากการ
เคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Fault) ดังนั้นเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ถึงจุด
หนึ่งวัตถุจึงขาดออกจากกัน และเสียรูปอย่างมากพร้อมกับการปลด
ปล่อยพลังงานออกมา และหลังจากนั้นวัตถุก็คืนตัวกลับสู่รูปเดิม
ทฤษฎีนี้สนับสนุนแนวความคิดที่เชื่อว่า
แผ่นดินไหวมีกลไกการกำ�เนิดเกี่ยวข้องโดยตรง และใกล้ชิดกับแนว
รอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการแปร
สัณฐานของเปลือกโลก (Plate Tectonics)

แผ่นดินไหว
เปลือกโลกของเราประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก (Earthquake)
จำ�นวนประมาณ
12 แผ่นใหญ่ ทั้งที่เป็นแผ่นมหาสมุทรและแผ่นทวีป ซึ่งมีการ

สถิติการเกิดแผ่นดินไหวครั้งสำ�คัญ
•
•
•
•

ปี 2478 – แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดน่าน ขนาด 6.5 ริกเตอร์
ปี 2518 – แผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดตาก ขนาด 5.6 ริกเตอร์
ปี 2537 – มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขนาด 5.1 ริกเตอร์
ปี 2545 - 2547 – เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง ไม่เกิน 6.0 ริกเตอร์

ข้อปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว ขณะเกิดแผ่นดินไหว
• ให้ตั้งอยู่ในสติ อยู่ในที่ที่แข็งแรงปลอดภัย ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวน
• ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� ข้อควรปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัดไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป
• ไม่ควรทำ�ให้เกิดประกายไฟ เพราะหากมีการรั่วซึมของแก๊สหรือวัตถุไวไฟ อาจเกิดภัยพิบัติจากไฟไหม้ ไฟลวก ซ้ำ�ซ้อนกับแผ่นดิน
ไหวเพิ่มขึ้นอีก
• ควรเปิดวิทยุรับฟังสถานการณ์ คำ�แนะนำ�คำ�เตือนต่าง ๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
• ไม่ควรใช้ลิฟต์ เพราะหากไฟฟ้าขัดข้องอาจมีอันตรายจากการติดอยู่ภายใต้ลิฟต์
• มุดเข้าไปนอนใต้เตียงหรือตั่ง อย่าอยู่ใต้คานหรือที่ ๆ มีน้ำ�หนักมาก
• อยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมา
• อยู่ห่างจากสิ่งที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
• ให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผู้ที่ควบคุมแผนป้องกันภัย หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
• หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหว
• ตรวจเช็คการบาดเจ็บ และการทำ�การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วรีบนำ�ส่งโรงพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วรีบนำ�ส่งโรง
พยาบาลโดยด่วน เพื่อให้แพทย์ได้ทำ�การรักษาต่อไป
• ตรวจเช็คระบบน้ำ� ไฟฟ้า หากมีการรั่วซึมหรือชำ�รุดเสียหาย ให้ปิดวาล์ว เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วมเอ่อ ยกสะพานไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้า
รั่ว ไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช็อต
• ตรวจเช็คระบบแก๊ส โดยวิธีการดมกลิ่นเท่านั้น หากพบว่ามีการรั่วซึมของแก๊ส (มีกลิ่น) ให้เปิดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากอาคาร
แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบในโอกาสต่อไป

เคลื่อนที่ตลอดเวลาต่อให้บางแผ่นมีการเคลื่อนแยกออกจากกัน
บางแผ่นเคลื่อนเข้าหาและมุดซ้อนเกยกัน และบางแผ่นเคลื่อนเฉียด
กัน อันเป็นบ่อเกิดของแรงเครียดที่สะสมไว้ภายในเปลือกโลก
เขตรอยเลื่อนที่สำ�คัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหว และมีผล
กระทบต่อประเทศไทย ได้แก่ รอยเลื่อนในเขตตะวันตกของประเทศ
ไทย-ตะวันออกของประเทศพม่า ซึ่งได้แก่ เขตรอยเลื่อนสะแกง เขต
รอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทั้งสองนี้มีแนวแยกต่อเนื่องมาทาง
ตะวันตกของประเทศไทย ไล่จากทางตอนบนลงมาตอนล่าง อันได้
แก่ เขตรอยเลื่อนเมย-วังเจ้า เขตรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และเขตรอย
เลื่อนเจดีย์สามองค์ ตามลำ�ดับ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มี
เขตรอยเลื่อนแม่ทา, เขตรอยเลื่อนแพร่-เถิน รอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งยัง
คงมีการเคลื่อนไหวอยู่ และรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ (น้ำ�ปาด) เป็นต้น
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1.5

ศัพท์ควรรูเ้ กีย่ วกับ
ภัยภิบตั ธิ รรมชาติ

คำ�ศัพท์

แปลว่า

ภัย
(Hazard)

เหตุการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายทางกายภาพ
ซึ่งอาจเป็น
ประสบการณ์ทางธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ� อันเป็น
สาเหตุทำ�ให้เกิดการสูญเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย
รวมทั้งส่งผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความเสีย
หายการเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ภัย
จากแผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม ดินถล่ม หรือความแห้งแล้ง

ความเปราะบาง /ความล่อแหลม
(Vulnerability)

สภาพที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสภาพทางกายภาพซึ่งจะส่งผลทำ�ให้ผู้คนรวมทั้งชุมชนตก
อยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการจะได้รับผลกระทบจากภัย

ความเสี่ยง
(Risk)

ภัยพิบัติ
(Disaster)
การจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ
(Disaster Risk
Management)
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ความน่าจะเป็นในการทำ�ให้เกิดผลที่จะเป็นอันตราย หรืเกิดความ
สูญเสียที่คาดว่าน่าจะเกิด (ความตาย การบาดเจ็บ ทรัพย์สิน การ
ดำ�รงชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับการกระทบกระเทือน หรือ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำ�ลาย) ซึ่งเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่
เกิ ด จากการกระทำ � ของมนุ ษ ย์ แ ละสภาพความล่ อ แหลมทาง
กายภาพและความล่อแหลมทางธรรมชาติ เช่น ที่ตั้งที่เสี่ยงต่อ
อันตราย คุณภาพของการก่อสร่างที่ไม่ได้มาตรฐาน ความยากจน
ความล่อแหลมคือความเป็นไปได้ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงเกิดจากเหตุการณ์ร่วมกับระหว่างภัย
และความเปราะบาง/ความล่อแหลม
ในการประเมินภัยพิบัติ
จำ�เป็นต้องกำ�หนดความเป็นไปได้และความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้
ของเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติที่คาดไว้ ในการวิเคราะห์ความล่อ
แหลมต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมและปัจจัยเฉพาะอื่นๆ
สภาวะการกระทบกระเทือนที่ผู้คนและชุมชนได้รับอย่างรุนแรง
เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่ง
แวดล้อม ที่เกินกำ�ลังความสามารถของชุมชนและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจะจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรตนเองที่มีอยู่
ภั ย พิ บั ติ เ ป็ น กระบวนการของความเสี่ ย งซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการ
รวมตัวกันของภัย สภาพความล่อแหลมและความสามารถหรือ
มาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะลดผลด้านลบของความเสี่ยงนั้นได้
การกำ�หนดนโยบาย สร้างมาตรการ การพัฒนาระบบต่างๆ ใน
การปฏิบัติการ รวมทั้งการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่
บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และภัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ การ
จัดการความเสี่ยงควบคุมถึงมาตรการการก่อสร้างและไม่เน้นสิ่ง
ก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยง (ป้องกัน) หรือจำ�กัด (บรรเทาและเตรียม
ความพร้อม) ผลกระทบที่ร้ายแรงของภัย

คำ�ศัพท์

แปลว่า

การป้องกัน
(Prevention)
การบรรเทา
(Mitigation)

การกำ�หนดมาตรการและการดำ�เนินกิจกรรมทั้งด้านก่อสร้างและ
ด้านอื่นๆ เพื่อจำ�กัดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยจาก
เทคโนโลยี

การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning)

การให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้ทุกฝ่ายทั้งชาวบ้าน องค์กรต่างๆ ที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องให้
สามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและเตรียม
พร้อมที่จะรับมือกับภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อม
(Preparedness)

กิจกรรมและมาตรการที่ได้กำ�หนดจัดเตรียมการไว้ล้วงหน้าเพื่อ
เป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือผลกระทบที่อาจจะ
เกิดจากภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ดำ�เนินการควรมี
การเตรียมความพร้อม เช่น การประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
และมีแผนการการอพยพผู้คนและการขนย้ายทรัพย์สินออกจาก
พื้นที่ที่ถูกภัยคุกคาม

การรับรู้และความตระหนัก
ของสาธารณชน
(Public Awareness)

ความรู้ แ ละความตระหนั ก ของประชาชนถึ ง ความเสี่ ย งให้ ค วาม
สำ�คัญ กับการลดความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

ขีดความสามารถ
(Capacity)
การปรับคืนสู่สภาพเดิม
(Resilience/ Resilient)

กิจกรรมดำ�เนินการเพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบที่ร้ายแรงที่
อาจจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ได้กำ�หนดเป็นมาตรการและ
ดำ�เนินการไว้ก่อนหน้าที่ภัยจะเกิดขึ้น

ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งชุมชน สังคม และ
องค์กรที่สามารถนำ�ไปใช้และสามารถดำ�เนินการเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือลดผลกระทบที่เกิดจากภัยได้

ความสามารถของสมาชิกในชุมชนหรือสังคมที่เกิดภัย มีโอกาส
ปรับตัวดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถมีสภาพชีวิตความเป็น
อยู่กลับคืนสู่สภาพปกติ สามารถจัดการตัวเองได้โดยการมีโอกาส
การเรียนรู้จากภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และสามารถพัฒนา
ระบบ ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน และมีมาตรการลดความเสี่ยง
ของตนเองและของชุมชน
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การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเชิงบูรณาการ
การจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนเชิง
บูรณาการ

2.
1
แนวคิด

แนวคิดหลักการ

:การจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
โดยชุมชนเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์
และแนวทาง

ประเด็นร่วม
ที่ต้องให้ความสำ�คัญ
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กรอบการบูรณาการทำ�งานการ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ข้อมูลและองค์ความรู้สำ�คัญใน
จัดการภัยพิบัติแบบองค์รวม
ร่ ว มของสมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ การกำ�หนดทิศทางและแนวการ
ครอบคลุ ม ความหลากหลาย ทำ�งาน
และมีความหมาย

การพัฒนาและอาศัยข้อมูลพื้นฐาน

การเสริมสร้างศักยภาพของคน
ทำ�งาน

การยกระดั บ การทำ � งานจาก
ขอบเขตหมู่ บ้ า นสู่ ก ารสร้ า ง
การจัดการงานภัยพิบัติบนฐาน
ระบบนิเวศ

• ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเดียว หากแต่พบว่าภัยพิบัติธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเป็นผลอันเนื่องมาจากการกระทำ�ของมนุษย์ ซึ่งส่งผลทำ�ให้เพิ่มความเสี่ยง มีความล่อแหลม
และ/หรือเป็นปัจจัยต่อการเพิ่มความรุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
• การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติไม่เพียพอ การ
จะลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างมีผล จำ�เป็นต้องค้นหาและวิเคราะห์
ความเป็นมาและสาเหตุของประเด็นปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นๆ
• การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญที่การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน
และดำ�เนินการโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการภัยพิบัติ กล่าวคือให้ชุมชนเป็นทั้งผู้กำ�หนด
แนวทางและผู้ดำ�เนินกิจกรรม และมีการปรับปรุงแนวทางการจัดการที่จัดทำ�ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• แม้จะวางความสำ�คัญให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดการ หากแต่การทำ�งานให้เกิดประสิทธิภาพขึ้น
ชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้โดยลำ�พัง การประสานงานและได้รับความร่วมมือจากหน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
• การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นเรื่องสำ�คัญ จำ�เป็นต้องสร้างหลักประกันกระบวนการจัดการให้
เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มคนชายขอบ
• ควรดำ�เนินการให้มีหลักประกันความต่อเนื่อง ยั่งยืน กล่าวคือ การถูกกำ�หนดนโยบาย แผนงานและ
มีการจัดสรรงบประมาณดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถหนุนเสริมและทำ�งานร่วมกับชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติ
• การจะดำ�เนินงานให้เกิดผลจำ�เป็นต้องค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่าง
ตรงจุด ไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า
• วิถีชีวิตของชุมชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากความเสี่ยงและความรุนแรงจากภัย
พิบัติ ดังนั้นชุมชนจำ�เป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง เพื่อให้ลดความเสี่ยงและให้
สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติได้
• การจัดการภัยพิบัติต้องเป็นการบูรณาการหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม ให้ความ
สำ�คัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนางานอาชีพที่เหมาะสม
• สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเฉพาะหน้า เพราะ
ชุมชนที่เข้มแข็งจะสามารถรับความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติมากกว่าชุมชนทั่วไป
จะมี
ประสิทธิภาพสูงในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังจากประสบภัยพิบัติ

การประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วย
งานต่างๆ มีความสำ�คัญยิ่ง

การบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา

การรั บ มื อ จั ด การกั บ ข้ อ จำ � กั ด
และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

การยกระดั บ การทำ � งานเพื่ อ
สร้างความเข้มแข็งรอบด้าน

การสร้างหลักประกันความยั่งยืน
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ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต่ อ
ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ

• ในหลายกรณี ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ได้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้จากปรากฏการณ์
ธรรมชาติอย่างเดียว แต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้เพราะกิจกรรมของมนุษย์ส่ง
ผลให้มีการเพิ่มความเสี่ยง ความล่อแหลม หรือความรุนแรงจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์ที่สำ�คัญนั้น ประกอบด้วยการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ โครงการพัฒนา และกิจการเชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสม
• มาตรการขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย การจัดตั้งระบบ
เดือนภัย การกำ�หนดเส้นทางหนีภัย การกำ�หนดพื้นที่ปลอดภัย ฯลฯ รวมทั้งการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการับมือและจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
ขึ้น เป็นสิ่งที่จำ�เป็นต้องทำ�หากแต่การจะลดความเสี่ยงและความรุนแรงจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างมีผล จำ�เป็นต้องพิจารณาค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ อันเป็นสาเหตุของปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นๆ

แนวคิ ด หลั ก การ:การจั ด การภั ย พิ บั ติ โ ดยชุ ม ชนเป็ น ฐาน

แ น ว คิ ด ห ลั ก ก า ร : ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร

การบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในระดับชุมชน เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบที่มี
ข้อมูลการบริหารทรัพยากร การวางแผนการมีส่วนร่วมและการจัดองค์กรระดับท้องถิ่นที่ชัดเจน มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยที่องค์กรปกครองท้องถิ่น อำ�เภอ จังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับให้การสนับสนุน แต่ประชาชนในชุมชนเป็น
ศูนย์กลางและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน นับตั้งแต่วางแผน การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบจนถึงขั้นประเมินผล

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ในระหว่างช่วงการฟื้นฟูที่ยาวนานเกิดความตระหนักทั้งสังคมว่าการให้การช่วยเหลือ
หลังจากที่เกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วเป็นวิธีปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ การดำ�เนินการที่ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติการและการดำ�เนินการก่อนที่
จะเกิดภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ และเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นเรื่องที่
จำ�เป็นต้องดำ�เนินการให้เกิดขึ้น

กล่าวได้ว่า การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ ช่วยลดความเสี่ยง
และจะนำ�ไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน

การปฏิบัติการในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติส่วนใหญ่ยังคงมุ่งประเด็นการจัดการเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น ยังมีความพยายาม
ไม่เพียงพอในการทำ�ความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง เบื้องหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ และทำ�ความเข้าใจปัจจัยที่หลากหลายต่างๆ ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อความถี่ ความรุนแรงและความสูญเสียของภัยพิบัติธรรมชาติ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่เรื่องนี้จะต้องให้ความสำ�คัญและมีการดำ�เนิน
การภายใต้กรอบการจัดการภัยพิบัติร่วมอยู่ด้วย

การจัดการภัยบัติธรรมชาติโดยชุมชนนั้นสืบเนื่องจากการที่ชุมชนต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติธรรมชาติเป็นด่านแรก ประชาชนในชุมชนเอง
มีความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหาและข้อจำ�กัดของชุมชนดีที่สุด รวมทั้งรู้ว่าชุมชนต้องการอะไร
การดำ�เนินการโดยรัฐหรือองค์กรภายนอกแม้นว่าจะสำ�คัญแต่จะไม่ยั่งยืนหากชุมชนไม่ได้มีบทบาทเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อลด
ความเสี่ยงและจัดการปัญหาของตัวเองเพื่อให้ตรงกับสิ่งชุมชนต้องการและมีความจำ�เป็น ความช่วยเหลือจากภายนอกทั้งจากส่วนภาครัฐ
และเอกชน ในการดำ�เนินงานจัดการภัยพิบัติธรรมชาติมีความจำ�เป็นเนื่องจากชุมชนต้องการความรู้ ทักษะและการช่วยเหลือทั้งด้านวัสดุ
เงินทอง ซึ่งบางอย่างเกินขีดความสามารถของชุมชนที่สามารถจะจัดการได้โดยลำ�พัง
กล่าวสรุปได้ว่า ความหมายของการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน หมายความถึง กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบครบ
วงจร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชน องค์กรและองค์การต่างๆ
ทุกระดับ โดยทางภาครัฐและองค์การต่างๆ จะให้การช่วยเหลือ แนะนำ�ชุมชนในเรื่องที่จำ�เป็นและเกินขีดความสามารถของชุมชนในการ
ดำ�เนินการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติได้ด้วยตัวเอง

แนวคิดที่ดีในเชิงหลักการถูกขานรับ หากแต่พบว่าในด้านปฏิบัติการยังมีความพยายามไม่เพียงพอในการดำ�เนินการเพื่อทำ�ความเข้าใจ
สถานการณ์และบริบทที่มีความเฉพาะและความหลากหลายของแต่ละกรณี
ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าการดำ�เนินการการจัดการภัยพิบัติ
ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ดำ�เนินการในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความเข้าใจไม่ถ่องแท้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่มี
อิทธิพลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยพิบัติ รวมทั้งปัจจัยรองที่เกี่ยวข้องในทางอ้อม นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดความสูญเสียจากภัยพิบัติเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนและต้องอาศัยระยะเวลา ซึ่งหน่วยงานเชิง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องยังให้เวลาและทรัพยากรไม่เพียงพอในการดำ�เนินการที่เหมาะสม
พบว่าในขณะนี้หลายองค์กรและหน่วยงานดำ�เนินการจัดการภัยพิบัติโดยมุ่งประเด็นงานครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติในรูปแบบเดียวกัน อาทิเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการและระบบอาสาสมัคร การพัฒนาระบบเตือนภัย การกำ�หนดมาตรการและ
เส้นทางในการอพยพ การสร้างพื้นที่หลบภัยและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในการบรรเทาผลกระทบ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ� แนวกันไฟ ฯลฯ แม้ว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการทำ�ให้ชุมชนปลอดภัยมากขึ้นแต่ไม่สามารถตอบสนองประเด็นหลากหลายซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ
การเกิดภัยพิบัติได้ และในที่สุดก็เป็นเพียงแค่การรับมืออีกประเภทหนึ่งไม่ใช่การเตรียมความพร้อมที่แท้จริง เพื่อทำ�ให้ชุมชนไทยมีความ
ปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับ ในระยะยาวสิ่งที่ต้องเน้นหนักคือการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นหาสาเหตุ และปัจจัย
ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ชุมชนและภัยพิบัติ
ชุมชน หมายถึงกลุ่มคน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย องค์กรและองค์การต่างๆ ในเขตที่ตั้งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น หมู่บ้าน ตำ�บล
เมือง ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือมีประสบการณ์ในการเผชิญกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติร่วมกัน แต่อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงแตกต่างกันโดยสาระสำ�คัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจะครอบคลุมทั้งหมด
จากภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดมาจากการกระทำ�ของมนุษย์ การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องดำ�เนินการครอบคลุมชุมชนพื้นที่ทางนิเวศที่เกี่ยวข้อง และได้มีระบบการบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
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2.2
จากการให้ความสำ�คัญกับมาตรการพื้นฐานอย่าง
เดียว ไปสู่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมิติและ
ปัจจัยที่หลากหลาย และการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ของประเด็นปัญหาภัยพิบัติ
ลักษณะประเด็น
ชุมชนและผู้ปฏิบัติการอื่นๆ มีการดำ�เนินการในเบื้องต้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ แต่การดำ�เนินการนั้น ยังอยู่ในกรอบที่
แคบ ตามแนวคิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติรูปแบบเดิม

วิธีการแก้ไขปัญหา
ต้องสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติและปัจจัยที่หลากหลาย
ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยพิบัติ และจะต้อง
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่เพิ่มเติม เพื่อค้นหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของประเด็นปัญหาภัยพิบัติที่มีอยู่ นำ�ไปสู่การกำ�หนด
ทิศทางและแนวทางในการแก้ไขประเด็นปัญหาแบบตรงจุด
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แนะนำ�กรณีศึกษา : บ้านปี้ ตำ�บลเวียง
อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา
“ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง กิจกรรมที่หลากหลาย”

น้ำ�ป่าไหลหลาก
(Flash Flood)

ชุมชนบ้านปี้ ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา เป็นชุมชน

ไฟป่า
(Wildfire)
ดินถล่ม
(Landslide)

ทีประสบภัยพิบัติน้ำ�ป่าไหลหลาก เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 ชาวบ้านมี
ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบูรณาการ
มิติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะ
การอนุรักษ์พื้นที่และทรัพยากรที่เป็นป่าไม้บูรณาการกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบ้านปี้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับอีกชุมชนหนึ่งที่เคยได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติน้ำ�ป่าไหลหลากและดินถล่มเช่นเดียวกันกับชุมชนบ้านปี้ คือ
ชุมชนหมู่บ้านห้วยธนู หมู่ 9 ตำ�บลตาลชุม อำ�เภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำ�ให้ชุมชนบ้านปี้สามารถถอดบทเรียน
จากประสบการณ์ของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
“โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืนโดย
องค์กรชุมชน จังหวัดพะเยาร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทำ�การส่งเสริมชุมชนเป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติตั้งแต่ปี 2551
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้ชุมชนได้
เป็นศูนย์กลางในการจัดการภัยพิบัติ ได้นำ�ไปสู่การศึกษาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาและสาเหตุของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ชุมชน
ตระหนักร่วมกันว่าภัยธรรมชาติน้ำ�ป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นเป็นผลจาก
พื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
เนื้อที่ประมาณ
3,650 ไร่ ได้ถูกสัมปทานและมีการบุกรุกทำ�ลายในอดีต สภาพพื้นที่
ป่าที่ถูกทำ�ลายแม้จะมีการยกเลิกการสัมปทานป่าไม้เมื่อปี 2532
ซึ่งรัฐบาลได้มีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ ป่าอยู่
ในสภาพเสื่อมโทรมมาก ผืนป่าที่เหลือน้อย ซึมซับน้ำ�ไว้ไม่เพียงพอ
กับปริมาณน้ำ�ฝนที่ตกลงมา จึงเป็นเหตุปัจจัยทำ�ให้เกิดอุทกภัยและ
น้ำ�ป่าไหลหลากในปี 2538 ชาวบ้านบ้านปี้เข้าใจดีว่าป่าไม้มีความ

สำ�คัญในการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ นอกจากเป็นแหล่ง
อาหาร สามารถลดปัญหาความแห้งแล้ง และความเสียหายที่เกิด
จากน้ำ�ป่าไหลหลาก”
ความเข้าใจดังกล่าว เกี่ยวกับความสำ�คัญและคุณค่าของพื้นที่และ
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจที่ทำ�ให้
ชาวบ้ า นของชุ ม ชนบ้ า นปี้ ส ามารถร่ ว มตั ว กั น จั ด กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
พื้นที่ป่าไม้และป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ ซึ่งในช่วงระยะเวลา
หนึ่งปีที่ผ่านมา ชาวบ้านได้จัดทำ�แนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าชุมชน ยาว
ประมาณ 12 กิโลเมตร กว้างประมาณ 5 เมตร มีชาวบ้านร่วมกันทำ�
กิจกรรม 223 คน เป็นผู้ชาย 114 คน และผู้หญิง 109 คน และมี
การสร้างฝายชะลอน้ำ�ตามลำ�ห้วยปี้ทั้งหมด 10 ลูก แต่ละลูกยาว
ประมาณ 10 เมตร และกว้างประมาณ 2.5 เมตร กิจกรรมดังกล่าวมี
ประโยชน์ นอกจากทำ�ให้มีแหล่งน้ำ�อุดมสมบูรณ์ขึ้นและยังสามารถ
ฟื้นฟูผืนป่าไม้ ทำ�ให้ผืนป่าไม้สามารถโอบอุ้มน้ำ�ฝน ช่วยป้องกันการ
เกิดและบรรเทาความรุนแรงของภัยน้ำ�ป่าไหลหลาก และขณะเดียว
กันการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรป่าไม้ยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัย
พิบัติไฟป่าอย่างรุนแรง นอกจากนี้การสร้างแหล่งน้ำ�ใหม่ก็ช่วยแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง และทำ�ให้มีน้ำ�ใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
อีกทั้งยังทำ�ให้ชุมชนบ้านปี้เกิดความสามัคคี มีความตระหนักในการ
อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้สืบสานสู่ลูก
หลาน เยาวชนคนรุ่นใหม่ของหมู่บ้าน และได้ขยายการทำ�งานกับหมู่
บ้านอื่นๆ ซึ่งตั้งถิ่นฐานในนิเวศเดียวกัน นับเป็นตัวอย่างความเข้มแข็ง
ของชุมชนที่เป็นหลักในการเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงและ
สร้างความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิด
ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนะนำ�กรณีศึกษา : ตำ�บลน้ำ�ริด
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
“ชุมชนนี้ได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาท
ในการดำ�เนินกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติร่วม
กับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน”

ดินถล่ม
(Landslide)
น้ำ�ป่าไหลหลาก
(Flash Flood)
การดำ�เนินงานที่ผ่านมาของตำ�บลน้ำ�ริด เน้นเรื่องการเสริมสร้าง

ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนตื่ น ตั ว ในการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ภั ย
พิบัติ จุดเด่นในการทำ�งานของหมู่บ้านนี้มีการส่งเสริมให้เยาวชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การจัดทำ�
แผนที่ความเสี่ยงและทรัพยากรชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนต้นกล้าในป่า
ใหญ่ การสื่อสารข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชนโดยการนำ�ไปติดเผยแพร่
ในสถานที่สำ�คัญและตามร้านค้าในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ทำ�ให้สมาชิกในชุมชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่
ปลอดภัยของชุมชนจากแผนที่ และสามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เรื่อง
ภัยพิบัติให้เด็กและเยาวชนและสมาชิกในชุมชน ดำ�เนินโดยกิจกรรม
สร้างสรรค์ผ่านการแสดงละครหุ่นเงา ทำ�ให้เด็กและเยาวชนรวมถึง
คนในชุมชนให้ความสนใจและสามารถทำ�ความเข้าใจได้ง่าย เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้เรื่องภัยพิบัติ สร้างความตื่นตัว
ในการเฝ้าระวังป้องกัยภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน เกิดการ
ปลุกจิตสำ�นึกของเยาวชนในการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง โดยการ
แสดงออกมาในลักษณะความคิดสร้างสรรค์
การให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนใน
การทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น การทำ�แผนที่เสี่ยงภัย การแสดงละคร การ
ปลูกต้นไม้ นอกจากเป็นการสร้างจิตสำ�นึกให้กับเยาวชนแล้ว ยัง
เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ทำ�กิจกรรมร่วม
กัน เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน นอกจากนั้นการดำ�เนินงาน
ของตำ�บลน้ำ�ริดยังเน้นการประสานงานไปยังภาคีท้องถิ่นต่างๆ เช่น
พระสงฆ์ เทศบาลตำ�บลน้ำ�ริด โรงเรียน และภาคีอื่นๆ ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติด้วย
ตัวชุมชนเอง

46

2.3

แนะนำ�กรณีศึกษา : บ้านสันติภาพ
บ้านทรายทอง ตำ�บลบ่อ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดน่าน
“การยกระดับการทำ�งานของสตรีและเยาวชน
ในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒธรรม
และประเพณีของชาวเมี้ยน”

น้ำ�ป่าไหลหลาก
(Flash Flood)

ไฟป่า
(Wildfire)
ดินถล่ม
(Landslide)

ผู้นำ�ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขปัญหา

โดยกำ�หนดแผนงานกิจกรรมในชุมชนหลายเรื่อง หากการกำ�หนด
แผนการดำ�เนินงานต้องผ่านการประสานงานกับผู้นำ�ชุมชน หรือที่
เรียกว่าพ่อหลวง สตรีและเยาวชนมักมีบทบาทน้อยมาก ซึ่งต่อมา
พบว่างานหลายอย่างไม่ประสบผลเท่าที่ควร จนต่อมาแกนนำ�ชุมชน
ได้ใส่ใจส่งเสริมและหนุนเสริมให้สตรีและเยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ การคิดและกำ�หนด พบว่าส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรม
อย่างมีนัยยะสำ�คัญ กล่าวคือ ได้ทำ�ให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจ
และความสนใจเพิ่มมากขึ้นในการดำ�เนินกิจกรรม เกี่ยวกับการจัด
การภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ซึ่ ง ดำ � เนิ น การบนพื้ น ฐานการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเมี้ยน
ความสนใจและการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และผู้หญิงในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับภัยและมีส่วนร่วมในการกำ�หนดกิจกรรมการจัดการ
ภัยพิบัติ ทำ�ให้แผนกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้วางแผนแล้วอยู่แต่ใน
กระดาษ หากแต่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สตรี เยาวชน มี
บทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนแปรแผนสู่ปฏิบัติการ การมีสตรีและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แข็งขันเป็นตัวบ่งชี้ความสำ�เร็จจากการ
ทำ�งานของชุมชนที่ผ่านมา
ส่งผลก่อให้เกิดความสนใจต่อ
ชุมชนใกล้เคียงซึ่งทำ�งานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและอาศัยอยู่
ในระบบนิเวศเดียวกัน ขณะนี้มี 5 หมู่บ้านเริ่มให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนบ้านสันติภาพและบ้านทรายทอง

ผู้มีส่วนร่วมหมายถึง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำ�ที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ รวมทั้งสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนชายขอบ ทั้งนี้การ
พั ฒ นาบทบาทของสตรี แ ละเยาวชนเพื่ อ สร้ า ง
หลักประกันการตอบสนองประเด็นปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของทั้งสองเพศ และการพัฒนา
บทบาทของคนรุ่ น ใหม่ เ พื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น
ความยั่ ง ยื น ของระบบการจั ด การภั ย พิ บั ติ เ ป็ น
ความสำ�คัญยิ่งในกระบวนการมีส่วนร่วม
ประเด็นสำ�คัญ
มีการปฏิบัติการที่ดีในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเบื้อง
ต้น แต่ผู้ปฏิบัติการมีจำ�นวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นบุคคล
ระดับแกนนำ�ชุมชน ซึ่งไม่เพียงพอเพื่อสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยของสมาชิกในชุมชนโดยรวม

แนวทาง
การส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ที่หลากหลายครอบคลุม เช่น สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย
โอกาส และกลุ่มคนชายขอบ เป็นหลักประกันความยั่งยืน
ต่อเนื่อง ตอบสนองปัญหาความต้องการ ซึ่งแนวทางที่สำ�คัญ
ของการมีส่วนร่วมคือการร่วมรับรู้ ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมจัด
ทำ�ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน รวมทั้งการปฏิบัติการตาม
แผนและการประเมินผลการให้ความรู้และการสร้างความเขา
ใจให้กับสมาชิกในชุมชน การบูรณาการข้อคิดเห็นและความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
คนให้เข้าไปอยู่ในแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชน
จะเป็นการสร้างหลักประกันความยั่งยืนของระบบ
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2.4
“ในบางกรณี ชุมชนจะประสบปัญหาในการค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของประเด็นปัญหาภัยพิบัติ และใน
การกำ�หนดทิศทางที่เหมาะสมในการแก้ไข้ประเด็น
ปัญหาภัยพิบัตินั้น ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ
ชุมชนมีข้อมูลพื้นฐานหรือองค์ความรู้ที่ไม่เพียงพอ
จึงต้องอาศัยงานศึกษาและงานวิจัย และทำ�ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”เดียว ไปสู่การสร้าง
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มิ ติ แ ละปั จ จั ย ที่ ห ลากหลาย
และการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของประเด็นปัญหา
ภัยพิบัติ
ลักษณะประเด็น
สมาชิกในชุมชนและผู้ปฏิบัติการอื่นๆ ได้รวมตัวกัน เพื่อกำ�หนด
ทิศทางและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่ชุมชนเผชิญ
หากแต่พบว่าการวางแผนการจัดการภัยพิบัติขาดข้อมูลพื้นฐาน
และองค์ความรู้ที่เพียงพอ ทำ�ให้ไม่สามารถกำ�หนดแนวทางการ
ทำ�งานแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง อีกทั้งทำ�ให้มีปัญหาใน
การกำ�หนดทิศทางและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
และมีความสามารถจัดการภัยพิบัติที่สอดคล้องกับปัญหาของ
ชุมชน

แนวทาง
ชุมชนควรมีส่วนร่วมกำ�หนดประเด็นที่ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำ�ไปใช้
ในการจัดทำ�แผนงานและโครงการ รวมทั้งกำ�หนดแนวทางการ
ทำ�งาน ทั้งนี้การจะสามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำ�
เป็นต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้
ที่เพียงพอ เพื่อจะได้มีข้อมูลจากงานงานศึกษา เพื่อนำ�มาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในลักษณะของสภาพปัญหา ซึ่งจะเป็ประโยชน์
ในการกำ�หนดข้อตกลงในทิศทางและสามารถกำ�หนดแนวทางที่
เหมาะสมในการดำ�เนินการต่อไป
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แนะนำ�กรณีศกึ ษา : บ้านห้วยลากปืนใน
ตำ�บลห้วยไร่ อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

แนะนำ�กรณีศึกษา : บ้านปลาบู่ ตำ�บลหนองแสง
อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

“การเรียนรู้จากธรรมชาติ
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ”

“การศึกษาเรียนรู้บนฐานข้อมูลลึกละเอียด
		
วิสัยทัศน์อันกว้างขวาง”

น้ำ�ป่าไหลหลาก
(Flash Flood)

ภัยแล้ง
(Drought)

ดินถล่ม
(Landslide)

ชุมชนบ้านห้วยลากปืนในให้ความสำ�คัญและเน้นการสร้าง

ความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ผ่าน
วิธีการศึกษาและเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เนื่องจาก
พบว่าคนรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน ไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจและไม่ได้ให้ความสนใจและความสำ�คัญกับประเด็นงานด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำ�ให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิต วิถีการผลิตของชาวบ้านที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับทรัพยากรธรรมชาติอันทำ�ให้ส่งผลกระทบ เกิดความเสี่ยงและ
ความรุ น แรงของภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง เกิ ด จากความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวบ้ า นห้ ว ยลากปื น ในได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การรั ก ษาและฟื้ น ฟู
วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ เพราะเห็นว่าเรื่องราวของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ
ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีและไสยศาสตร์เท่านั้น แต่ที่แท้จริงเป็นวิธี
สื บ ทอดความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากคนรุ่ น เก่ า สู่ ค นรุ่ น ใหม่
ความรู้และประสบการณ์นั้น แม้จะมีหลายเรื่องที่ไม่มีพื้นฐานใน
วิทยาศาสตร์ แต่เป็นการกลั่นกรองความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริง จากประสบการณ์ของบรรพบุรุษหลายๆ รุ่นที่ผ่านมา
เช่น ตามวัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ มนุษย์ไม่ควรสร้างบ้านเรือน
หรือทำ�การเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำ�ของลำ�ห้วย เนื่องจากว่าเป็นที่อยู่
อาศัยของผี ซึ่งมองในแง่หนึ่งอาจนับเป็นแค่ความเชื่อและไม่น่าให้
ความสำ�คัญ แต่เมื่อมนุษย์ฝ่าฝืนกฎกติกาอันเก่าแก่นั้น ผลที่ตามมา
คือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำ� น้ำ�ที่ไหล
ในลำ�ห้วยไม่ใสสะอาดเหมือนเดิม เมื่อถึงฤดูแล้ง บางลำ�ห้วยไม่มีน้ำ�
ต้นไม้ซึ่งมีรากช่วยยึดหน้าดินถูกทำ�ลาย ต้นไม้ต่างๆ ซึ่งช่วยโอบอุ้ม
เก็บกักน้ำ�หายไป ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงและความ
รุนแรงของภัยพิบัติน้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

น้ำ�ป่าไหลหลาก
(Flash Flood)
ดินเค็ม
(Salining)

อุทกภัย
(Flood)

กระบวนการดำ�เนินงานของชุมชนบ้านปลาบู่ เน้นการสร้างความ

ตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชนได้เห็นความจำ�เป็นและความสำ�คัญ
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับภัยพิบัติ สมาชิกในชุมชน
ได้ทบทวนตัวเองผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ของ
ชุมชน เช่น ประเภทของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชุมชน ความเชื่อ ประเพณี
นิทาน การทำ�มาหากิน ทำ�ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ข้อมูลชุมชนเชิงลึกที่
มีความละเอียด สามารถนำ�ไปพัฒนาเป็นแผนการจัดการของชุมชน
ในทุกๆ เรื่องได้ ซึ่งการศึกษาข้อมูลของชุมชนบ้านปลาบู่ ไม่เพียงแต่
การได้ข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น หากแต่ยังได้ทำ�ให้คนในชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน เกิดความรักและหวงแหนคุณค่าของท้อง
ถิ่น เกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่สมาชิกในชุมชนจะไม่นิ่งเฉย
ต่ อ ทุ ก ปั ญ หาและทุ ก ภั ย ที่ จ ะเข้ า มามี ผ ลกระทบต่ อ คนในชุ ม ชน
เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้มากกว่าข้อมูลที่เป็นเอกสาร แต่ถือว่าได้การ
มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืน
นอกจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนแล้ว ชุมชนบ้านปลาบู่
ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติในระดับประเทศและระดับ
โลก โดยมีวิทยากรจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทำ�ให้สมาชิก
ในชุมชนรู้เท่าทันถึงสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติในปัจจุบัน อันเชื่อม
โยงมาสู่ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ เช่น
การศึกษารูปแบบการดูแลเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนาของกลุ่ม
เยาวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
ชาวเลในรูปแบบการจัดการทะเล การจัดการภัยพิบัติชุมชน จากภัย
สึนามิของชาวบ้านเกาะมุกด์ อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการจัดการ
ชุมชนอย่างบูรณาการ และนำ�มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนิน
งานของชุมชนบ้านปลาบู่ต่อเนื่องสืบไป
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2.5

แนะนำ�กรณีศกึ ษา : ตำ�บลบ้านแปะ
ตำ�บลสบเตีย๊ ะ อำ�เภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
“จากต้นน้ำ�จนปลายน้ำ� ... การบริหารจัดการ
ในระดับระบบนิเวศเพื่อป้องกันภัยน้ำ�ป่า
ไหลหลากและไฟป่า”

น้ำ�ป่าไหลหลาก
(Flash Flood)
สำ�หรับชุมชนที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน ได้รับผลก
ระทบจากปัญหาอาจแตกต่างกัน หากแต่แนวทาง
แก้ไขปัญหาจำ�เป็นต้องเน้นการประสานงานเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ ในระดับระบบนิเวศ จึงจะสามารถ
จัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟป่า
(Wildfire)
ดินถล่ม
(Landslide)

อำ�เภอจอมทอง เป็นอำ�เภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศ

ใต้ของจังหวัด ระยะทางจากจังหวัด 60 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของดอย
อินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ
โดยรวมเป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลำ�น้ำ�ย่อยต่าง ๆ ที่
เป็นลักษณะนิเวศลุ่มน้ำ� ประกอบด้วยลุ่มน้ำ�แม่แปะ ลุ่มน้ำ�แม่จร ลุ่ม
น้ำ�แม่สอย ลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ลุ่มน้ำ�แม่ยะแม่ปอน และลุ่มน้ำ�แม่
กลาง จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนี้ อำ�เภอจอมทองเป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยน้ำ�ป่าไหลหลากตามข้อมูลที่ทางราชการได้แจ้งเตือน สาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดน้ำ�ป่าไหลหลากนอกจากปริมาณน้ำ�ฝนที่มีมากแล้วนั้น
ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นสาเหตุหนุนให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือ ลำ�น้ำ�ตื้น
เขิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และขาดการ
จัดการป้องกันของชุมชน
หมู่บ้านที่อยู่บริเวณลำ�ห้วยอีแต ได้สร้างฝายชะลอน้ำ�มากกว่า 50
ลูก เพื่อป้องกันภัยน้ำ�ป่าไหลหลากโดยการเพิ่มศักยภาพของป่าใน
การโอบอุ้มน้ำ�ฝนและการชะลออัตราการไหลของน้ำ� นอกจากนี้ยังมี
การจัดการพื้นที่ป่ามากกว่า 5,000 ไร่ เพื่อป้องกันไฟป่าโดยการจัด
ทำ�แนวกันไฟประมาณ 10 กิโลเมตร กรณีชุมชนบ้านวังตวงมีการขุด
ลอกเกาะแก่งที่ขวางทางเดินของน้ำ� และการยกระดับคันดินให้สูงขึ้น
เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ�ป่าไหลหลากจากสายน้ำ�แม่แจ่ม ในขณะเดียว
กันได้มีการกำ�จัดวัชพืชในพื้นที่รกร้างเพราะวัชพืชดังกล่าวได้มีการ
กีดขวางทางเดินของน้ำ� ทำ�ให้น้ำ�ป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน และ
ชาวบ้านจะกลับมาทำ�การเกษตรในพื้นที่โดยปลูกพืชระยะสั้นช่วงฤดู
หนาวและฤดูแล้ง

ลักษณะประเด็น
ชุมชนได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการจัดการภัยพิบัติ หากแต่ไม่
สามารถจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหา
และสาเหตุของปัญหาเชื่อมโยงกับความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิต วิถี
การผลิตของชุมชนอื่นๆ ในระบบนิเวศเดียวกัน การจัดการภัย
พิบัติที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องทำ�ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ชุมชนในระบบนิเวศ เพื่อให้ทุกชุมชนได้เข้าร่วมเรียนรู้และวางแผน
รับมือจัดการกับปัญหาซึ่งเกินศักยภาพและความสามารถของ
ชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่จะจัดการได้โดยลำ�พัง

แนวทาง
การประสานงานกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่อาศัยอยู่
ในระบบนิเวศเดียวกัน หรือที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับระบบนิเวศ เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ นำ�ไปสู่ความร่วมมือร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา และกำ�หนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาเป็นเรื่องที่จำ�เป็น นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มกำ�ลังคนและ
เพิ่มกำ�ลังความสามารถของคนในชุมชนในด้านต่างๆ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้นๆ
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2.6
จำ � เป็ น ต้ อ งสร้ า งความเข้ า ใจและความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการที่หลากหลาย ในการ
ทำ�งานร่วมกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
ลักษณะประเด็น
แม้นสมาชิกในชุมชนได้รวมตัวกันเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและ
ความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
มีทิศทางและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกับ
สภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ แต่พบว่าลำ�พังชุมชนเป็นฐานอย่างเดียว
กลั บ ไม่ ส ามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จำ�เป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานปฏิบัติ
การหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในทุกระดับ โดยอาศัยความร่วม
มือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานพัฒนาเอกชน ตลอด
จนสถาบันวิชาการต่างๆ ในการดำ�เนินการ ทั้งนี้หน่วยงานที่สำ�คัญ
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำ�เป็นต้องมีกระบวนการ
ทำ�งานร่วมกับสมาชิกในชุมชนและประสานเป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชลประทานจังหวัด ทางหลวง
จังหวัด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในท้องถิ่น ฯลฯ

แนวทาง
ต้องมีการจัดกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบัติการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและหนุนเสริมให้ทำ�งานร่วมกับชุมชนในพื้นที่
เสี่ยง ในการแก้ไขและจัดการปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ การค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดปัญหานั้น และการดำ�เนินการร่วมกัน
เพื่อจัดการปัญหา ทำ�ให้สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ที่สำ�คัญ บางชุมชนมีประสบการณ์ว่า ในการแก้ไขประเด็นปัญหา
จากภัยพิบัติธรรมชาติในระดับท้องถิ่น จำ�เป็นต้องประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน
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แนะนำ�กรณีศึกษา : บ้านดงย่าปา
ตำ�บลบ้านตึก อำ�เภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
“การจัดตั้งกลไกรับมือกับภัยพิบัติ และการ
กำ�หนดมาตรการขั้นพื้นฐานป้องกันภัย ด้วย
ความร่ ว มมื อ จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บล
และสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด”

น้ำ�ป่าไหลหลาก
(Flash Flood)
ดินถล่ม
(Landslide)
แนะนำ�กรณีศึกษา : ชุมชนโนนหนองลาด
ตำ�บลบ้านขาม อำ�เภอน้ำ�พอง
จังหวัดขอนแก่น
“จากประวัติยาวนานในการเรียกร้องสิทธิที่ดิน
นำ�ไปสู่การต่อรองประเด็นภัยพิบัติธรรมชาติกับ
หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นและจังหวัด”

อุทกภัย
(Flood)

ชุมชนบ้านดงย่าปาได้วางน้ำ�หนักการทำ�งานในการสร้างความ

ในอนาคตต่อไป ชุมชนบ้านดงย่าปาตั้งใจที่จะนำ�เสนอแผน
งานที่ผ่านกระบวนการโดยชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัน
จะนำ�ไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติให้เข้ามาหนุนเสริมการดำ�เนิน
การของชุมชน เพื่อให้การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนมีความมั่นคง
และยั่งยืน และเพื่อขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่
ในระบบนิเวศเดียวกัน

การดำ�เนินการในการรับมือกับการเกิดน้ำ�ท่วมในพื้นที่ของชุมชน

ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ม ชนในการดำ � เนิ น การอาจมาจาก
สาเหตุที่ชุมชนโนนหนองลาดมีประวัติยาวนานในการรวมตัวกันเพื่อ
ต่อสู้และเรียกร้องสิทธิที่ดิน ทำ�ให้ชุมชนโนนหนองลาดและชุมชน
อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมีความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำ�เนินกิจกรรม
ร่วมกัน

ตระหนักของสมาชิกในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติของชุมชน จัดประชุมในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องโดย
สร้างเวทีให้สมาชิกในชุมชนต่างๆ เข้าถึงข้อมูลและได้ร่วมรับรู้ รับ
ฟัง แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานและร่วม
วางแผนกำ�หนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชน
มีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติของตำ�บลบ้านตึก มีการคัดเลือกโดยชาว
บ้านให้มีคณะกรรมการ 22 คน ซึ่งกลไกนี้มีบทบาทในการประสาน
และขับเคลื่อนในเชิงกระบวนการ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนในการวางแผนและขับเคลื่อนงานตามแผน
ภายหลังการจัดทำ�แผนรับมือและสร้างความพร้อมในการ
จัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งผลให้สมาชิกชุมชนได้ร่วมใน
การดำ�เนินการจัดทำ�แผนที่และป้ายเส้นทางอพยพและที่หลบภัย
ทำ�การสำ�รวจเส้นทางอพยพ พื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่หลบภัย เพื่อ
ทำ�การปักป้ายและจัดทำ�แผนที่ มีการมอบหมายชุดสำ�รวจออกเป็น
2 ชุด เพื่อสำ�รวจเส้นทางและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกคนอื่นๆ ร่วมกันจัด
ทำ�ป้ายและลงรายละเอียดแผนที่ชุมชนให้มีความชัดเจนที่สุด รวม
ทั้งการจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังภัยพิบัติของชุมชน เพื่อเป็นอาสาสมัคร
ทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายที่ได้จัดตั้งไปแล้ว
ชุ ม ชนบ้ า นดงย่ า ปาเน้ น การสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก และความ
ตระหนักของคนในชุมชนเป็นสำ�คัญ
จะเห็นจากการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ทั้งการประชุม การวางแผนงาน และจัดทำ�วัสดุและอุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัตินั้น ชุมชนจะเป็นผู้
ดำ�เนินการเองโดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เป็น
ผู้ให้การหนุนเสริมเท่านั้น จึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่สามารถดำ�เนินการ
ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
สร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
โนนหนองลาด เป็นการจัดการเพื่อลดความเสียหายของชุมชน โดย
แบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ชุมชนประสบ
อยู่ เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำ�คัญในการเข้าไปร่วมกัน
จัดการ มีการศึกษาพื้นที่ร่วมกัน ทำ�ให้เข้าใจในสภาพของพื้นที่และ
รูปแบบของน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้น และมีกลไกอาสาสมัคร ดำ�เนินการส่ง
เสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการเตือน
ภัยต้นน้ำ�และปลายน้ำ�
คณะกรรมการประสานความช่วยเหลือ
อาสาสมัครในการติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ และแบ่งหน้าที่ความรับผิด
ชอบให้กับอาสาสมัครในการช่วยเหลือชาวบ้านขณะที่มีเหตุการณ์น้ำ�
ท่วมเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อ
ให้สามารถดำ�เนินการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสำ�เร็จ
ในระยะหลัง มีการดำ�เนินการเพื่อกำ�หนดแนวทางในการ
ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การ
ร่วมกันกำ�จัดวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำ� นอกจากนั้น ในกรณี
ของน้ำ�ท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในฤดูฝนของปี 2551 เป็นจำ�นวน 2
ครั้ง สำ�หรับครั้งแรกสาเหตุน่าจะมาจากฝนตกตามธรรมชาติ ส่วน
ครั้งที่สองชาวบ้านตั้งสมมุติฐานว่าอาจมีสาเหตุมาจากการที่เขื่อน
อุบลรัตน์ได้ปล่อยน้ำ�ปริมาณมากลงสู่ลำ�น้ำ�พอง ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทำ�ให้ชุมชนมีความสามารถในการตรวจสอบและนำ�ไปสู่
กระบวนการต่อรองกับการจัดการของรัฐในการจัดการทรัพยากรทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด
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แนะนำ�กรณีศึกษา : อำ�เภอตะกั่วป่า
อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

แนะนำ�กรณีศึกษา : บ้านตาดรินทอง
ตำ�บลธาตุทอง อำ�เภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

“หลากหลายมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับมหาภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ... ภัยพิบัติธรรมชาติ
อันร้ายแรงที่ไม่สามารถป้องกันได้”

“ร่วมมือกับสถาบันศาสนาเพื่อพัฒนาพลัง
จิตใจของชุมชน ให้พร้อมต่อสู้กับปัญหาไฟป่า
เรือนยอด ซึ่งยากที่จะควบคุมได้”

2.7

ไฟป่า
(Wildfire)
วาตภัย
(Storm)
สึนามิ
(Tsunsmi)
เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิอันดามัน)ทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยในการประสาน
งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รชุ ม ชนจากพื้ น ที่ เ ป้ า
หมาย คือ ชุมชนบ้านในไร่ หมู่ 7 บ้านบอดาน ตำ�บลนาเตย อำ�เภอ
ท้ายเหมือง ชุมชนบ้านทุ่งหว้า ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่า ชุมชน
บ้านทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
จากการดำ � เนิ น การที่ ผ่ า นมาทั้ ง สามพื้ น ที่ ทำ � ให้ ค นใน
ชุมชนเข้าใจ เกิดความตระหนัก และให้ความสำ�คัญในการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วม
ทำ�กิจกรรมการจัดทำ�แผนที่ชุมชน แผนที่เสี่ยงภัย และการกำ�หนด
อาณาเขตจุ ด ปลอดภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากคนในชุ ม ชนเป็ น
อย่างดี โดยเฉพาะแกนนำ�ที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติระดับชุมชน เช่น การปรึกษาหรือกันระหว่างองค์กรชุมชนใน
พื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา อนามัยชุมชน
หน่วยกาชาดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิอันดามัน เป็นต้น เพื่อ
พัฒนากลไกในการเตือนภัยระดับชุมชนอันได้แก่ การจัดตั้งวิทยุแม่
ข่ายใน 3 จุดเพื่อใช้เป็นจุดประสานงานระหว่างชุมชนในกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติ โดยชุมชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนใกล้เคียงได้มีการกำ�หนด
กฎกติกาและวิธีการประสานงานระหว่างชุมชนเรื่องการเฝ้าระวังภัย
ธรรมชาติและการเฝ้าระวังการทำ�ผิดกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่งร่วม
กัน นอกจากนี้ได้มีการทดสอบและฝึกซ้อมการใช้ไซเรนมือหมุนใน
ภาวะฉุกเฉินให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ไซเรนมือหมุน
มีความสำ�คัญมากเพราะจะใช้ในกรณีสัญญาณเตือนภัยของหน่วยรัฐ
ในพื้นที่ไม่ทำ�งาน หรือในกรณีที่ไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้และเกิดภัย
พิบัติในพื้นที่
อีกหนึ่งภารกิจที่สำ�คัญในการดำ�เนินงานคือ การพัฒนา
อาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติชุมชน ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าแม้จะมี
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การป้องกันภัยพิบัติเป็นอย่างดี
แต่โอกาสในการเกิดภัยพิบัติก็
สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ การมีหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะค่อย
ให้การช่วยเหลือกรณีที่เกิดภัยในระดับชุมชนจึงมีความจำ�เป็น ดังนั้น
จึงต้องมีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติชุมชนขึ้น โดยอาสา
สมัครที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
ด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย โดยไม่
ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับอาสาสมัครเหล่า
นี้ ลักษณะการทำ�งานจะมีบทบาทที่เหมือนกับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยได้รับการฝึกอบรมจากสำ�นักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และได้รับการสนับสนุน
จาก อบต. ในพื้นที่ ผลของการฝึกอบรมทำ�ให้ได้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพิบัติชุมชนในชุมชนบ้านในไร่จำ�นวน 15 คน ชุมชนบ้านทุ้งหว้า
จำ�นวน 20 คน และชุมชนบ้านทับตะวันจำ�นวน 23 คน ทำ�หน้าที่เป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการเฝ้าระวังและป้องกันภัย และช่วยเหลือในยามที่
เกิดภัยในพื้นที่ขึ้น

ชุมชนบ้านตาดรินทองตระหนักและเห็นความจำ�เป็นที่จะต้อง
จัดการปัญหาไฟป่าด้วยตระหนักว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการ
ทำ�ลายความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันจะส่งผลกระทบต่อทำ�มาหากินของชุมชน ตลอดหลายปีที่ผ่าน
มาการดูแลรักษาป่าภูหลง คนในชุมชนได้ร่วมกันสร้างสิ่งต่างๆ มาก
มาย แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ ทำ�ให้ชาวบ้านรวมตัว
กันจัดการภัยพิบัติไฟป่า โดยมีวัดป่ามหาวันในพื้นที่เชื่อมร้อยคนใน
ชุมชนให้เข้ามาร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การ
ดำ�เนินงานของชุมชนเน้นที่การพัฒนาระบบการจัดการไฟป่าโดยการ
จัดกิจกรรมอบรมพลังชุมชนในการจัดการปัญหาภัยพิบัติไฟป่า โดย
เน้นพัฒนาศักยภาพแกนนำ� สตรี เยาวชนและกลุ่มองค์กรในชุมชน
ให้มีการเตรียมพร้อมที่ดีทางด้านจิตใจ กล่าวคือการจัดกิจกรรมเพื่อ
ให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพภายใน เสริมสร้างความสามัคคี
ความตระหนักและเข้าใจถึงความจำ�เป็นที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าร่วมกัน ถือเป็น
แนวทางในการสร้างความร่วมมือกันจัดการไฟป่าอย่างต่อเนื่องร่วม
กับหมู่บ้านใกล้เคียงในกลุ่มนิเวศนั้น
นอกจากกิจกรรมฝึกอบรมแล้ว ชุมชนบ้านตาดรินทองยัง
ได้ศึกษาและจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งพบว่ามีพื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งหมด 13 จุด และมีจำ�นวน 3 จุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยใน
ระดับสูง จึงมีการทำ�กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อศึกษารูปแบบและองค์
ความรู้ในการจัดการไฟป่า โดยศึกษาจากผู้รู้ในชุมชนที่มีแนวทาง
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น การชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง และ
การนำ�วัวไปเลี้ยงในพื้นที่ป่าให้กินพืชชั้นต่ำ�เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าด้วยมูลสัตว์ จากนั้นนำ�
องค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการจัดการกับภัยพิบัติ กล่าวคือ มี
การดำ�เนินการชิงเผาในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูง โดยให้ผู้รู้เป็นแกนนำ�
ในการดำ�เนินการร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน อีกทั้งยังมีการนำ�สัตว์
ไปเลี้ยงในพื้นที่ป่ามากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนบ้านตาดรินทองยังให้
ความสำ�คัญกับการประสานงานกับหมู่บ้านอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบ
ป่าภูหลงเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการรักษาป่าภูหลงอีกด้วย
จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านตาดรินทองได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง
ในการจัดการกับปัญหาไฟป่า จากแต่เดิมเน้นการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
บรรเทา และรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ไปเป็นการหันมาให้ความ
สำ � คั ญ กั บ การศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ ยกระดั บ การจั ด การไฟป่ า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่
ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจ ที่พร้อมจะเข้ามาปกป้องและ
ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชนต่อไป

ในบางกรณี อาจมีข้อจำ�กัดและปัจจัยที่อยู่ภายน
อกการควบคุมของชุมชนจนมากเกินไป จึงต้อง
พิ จ ารณาทางเลื อ กสร้ า งสรรค์ ห รื อ ที่ เ ป็ น
นวัตกรรมใหม่ หรือในบางกรณีอาจจำ�เป็นต้อง
พิจารณาถึงการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ประเด็นสำ�คัญ
ในหลายกรณี ชุ ม ชนแม้ น มี ค วามเข้ า ใจสภาพปั ญ หาที่ ชุ ม ชน
เผชิญอยู่เป็นอย่างดี แต่อาจจะไม่สามารถกำ�หนดทิศทางและ
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีข้อจำ�กัด
และมีปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายประการ
เช่น การทำ�การเกษตรแผนใหม่อย่างเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลทำ�ลาย
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และทำ�ให้สมาชิกในชุมชนอาจไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ได้ในระยะยาว แต่ขณะ
เดียวกันชุมชนอาจไม่มีความสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�การ
เกษตรทางเลือก เพราะปัญหารายได้ ปัญหาหนี้สินของสมาชิก
ซึ่งเป็นสาเหตุทำ�ให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถจัดปรับวิถีการ
ผลิต เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำ�รงชีวิต หรือกรณีชุมชน
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการประสานความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการเข้ามา
ให้ความช่วยเหลือ หรือบางกรณีชุมชนมีข้อจำ�กัดในสถานที่ตั้ง
ทางกายภาพอยู่ในภูมิประเทศที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการประสบ
ภัย เช่น ชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบที่เป็นชุมทางของแม่น้ำ�สาย
ใหญ่สองสาย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากจากภัยน้ำ�ท่วม

แนวทาง
ควรพิจารณาทางเลือกงานอาชีพ และทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับระบบนิเวศ การคิดค้นที่สร้างสรรค์หรือที่เป็น
นวัตกรรมใหม่เพื่อปรับตัวกับสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง หรือในบางกรณีอาจจำ�เป็นต้องพิจารณาโยกย้าย
ชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก็เป็นไปได้
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แนะนำ�กรณีศึกษา : ตำ�บลแวงน้อย
อำ�เภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
“ตัวอย่างที่ดีในการจัดการไฟป่า”

ไฟป่า
(Wildfire)
ถ้าหากว่าชุมชนได้สร้างให้มีระบบการจัดการภัย
พิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเรียบร้อย
แล้ว ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ดำ�เนินกิจกรรมใน
รูปลักษณะที่กว้างขวางขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
อย่างรอบด้าน เพราะนับเป็นการเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ที่วิกฤตในอนาคต
ลักษณะประเด็น

การดำ�เนินงาน

สมาคมเพื่ อ นภู เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มากมี
ประสบการณ์ยาวนาน ในการรับมือจัดการกับปัญหาไฟป่าและน้ำ�ป่า
ไหลหลาก ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้มีการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
มากถึง 4 รุ่น มีกฎระเบียบกฎกติกาควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ป่าของสมาชิกในชุมชน มีความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างทั้งหมด 11
ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าภูระงำ�ตอนล่าง รวมไปถึงความรวมมือเป็น
อย่างดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัด อำ�เภอ
ตำ�บล โรงพยาบาลและตำ�รวจในพื้นที่ ความตระหนักของชาวบ้าน
ในพื้นที่ในปัจจุบัน และประสิทธิภาพในการทำ�งานของอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า สูงถึงระดับว่าไฟป่ามีการเกิดขึ้นน้อยมาก และตัวแทนจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาศึกษาวิธีการทำ�งานของ
ทางสมาคมฯ ในการควบคุมไฟป่า

ในพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนบริ เ วณรอบป่ า ภู ร ะงำ � เป็ น โครงการ
ที่จัดว่ามีศักยภาพในการดำ�เนินงาน
เนื่องจากมีการปฏิบัติ
มาเป็นเวลาถึง 10 ปี ต่อมาได้เพิ่มเป็นพื้นที่ป่าภูระงำ�ส่วนล่าง
ทั้งหมดในการจัดการไฟป่า โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้ การสร้าง
ความตระหนักและความหวงแหนในคุณค่าและความสำ�คัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ตัดไม้ทำ�ลายป่า และผลของไฟป่าที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการ
มีความหลากหลายพอสมควร เช่น การทำ�แนวกันไฟ การสร้างฝาย
ชะลอความชื้น การทำ�ค่ายเยาวชน การเฝ้าระวังการตัดไม้ทำ�ลายป่า
การอบรมอาสาสมัครเพื่อการปฏิบัติงาน
ซึ่งสามารถดำ�เนินการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลก
เปลี่ยนสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายการใช้
สมาคมฯได้ จั ด ให้ มี เ วที ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะ
งานในท้องถิ่น
ซึ่งจะเป็นเครือข่ายการทำ�งานเพื่อการจัดการ
กรรมการรั
บผิดชอบการควบคุมไฟป่าของแต่ละชุมชนที่อาศัยอยู่
ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน
รอบ ๆ พื้นที่ป่าภูระงำ�ตอนล่าง เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการในการเฝ้า
ระวังการเกิดเหตุการณ์ไฟป่า ให้มีการติดตามการปฏิบัติการอย่างต่อ
เนื่อง ให้มีการติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้น
แล้ว และเพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงระบบการประสานงานและ
การสื่อสารที่อาสาสมัครพิทักษ์ป่าใช้ในระหว่างการปฏิบัติการเพื่อ
ควบคุมไฟป่า นอกจากนี้มีการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอีกครั้ง
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 57 คน ผลจากการดำ�เนินการดัง
กล่าว คือปัญหาไฟป่าลดลงมากถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี
นี้กับปีที่แล้ว ในขณะที่ชาวบ้านสามารถเก็บของป่าได้มากขึ้นถึง 50%

ชุมชนร่วมกับผู้ปฏิบัติการอื่นๆ
ได้ดำ�เนินการกิจกรรมที่หลาก
หลาย
ในการสร้างให้มีระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และต้องการที่จะดำ�เนินกิจกรรม
ในรูปลักษณะที่กว้างขวางขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ได้ผล

แนวทาง
ควรสร้างและพัฒนาโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความสนใจและได้
ดำ�เนินกิจกรรมอันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน อันเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่วิกฤต
และภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การพัฒนาอาชีพเสริมและ
อาชีพทางเลือก เพื่อป้องกันความสูญเสียอย่างรุนแรงที่อาจเกิด
ขั้น ถ้าสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีการพึ่งพาอาชีพดั้งเดิมเป็นอาชีพ
เดียวที่มี และวิถีชีวิตนั้นได้รับผลกระทบหนักเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
หรืออีกทาง คือการเปลี่ยนระบบเกษตร การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติในระยะยาว
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3.ความเป็
1 นมา ลักษณะ
และประโยชน์ของกรอบงาน

เฮียวโกะ

“กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ
เครื่ อ งมื อ ภาคประชาชนในการขั บ เคลื่ อ นงาน
ประเด็น การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีส่วน
ร่วมของสาธารณชน”

ความเป็นมา
ของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ

ลักษณะและประโยชน์
ประเด็นหลักในการปฏิบัติการ
ของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ ของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ

• กรอบงานการปฏิบัติการระยะเวลา 2548 – 2558 : การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประเทศชาติและชุมชนต่อภัยพิบัติ

• กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ เป็นแผนงานระดับโลก สำ�หรับ		 1. การกำ�หนดให้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นประเด็นสำ�คัญ
การดำ�เนินการระหว่างปี 2548 – 2558 เพื่อความพยายามในการ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยมีสถาบันและหน่วยงานที่มี
ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ
ศักยภาพในการดำ�เนินการ
o ให้ความสำ�คัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นอันดับแรก
• มีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินทางสังคม
o การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นสิ่งสำ�คัญอันดับแรกในระดับ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและระดับประเทศ พร้อมทั้งมีพื้นฐานการจัดองค์กรที่		
และระดับประเทศ
เข้มแข็งสำ�หรับการปฏิบัติ

• เป็นผลจากการสัมมนาระดับโลกว่าด้วยการลดภัยพิบัติ จัดโดย
สมัชชาใหญ่ แห่งสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม
2548
• การประชุมรสัมมนาดังกล่าว จัดที่เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออย่างไม่เป็นทางการ ว่า กรอบ
งานการปฏิบัติการเฮียวโกะ
• กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ เกิดจากการทบทวนและ
ประเมินความก้าวหน้าต่อ แผนยุทธศาสตร์โยโกฮามา หรือที่เรียก
อย่างเป็นทางการว่า แผนยุทธศาสตร์โยโกฮามาเพื่อโลกที่ปลอดภัย
มากขึ้น : แนวทางในการป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือ และบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งมีการจัดทำ�ขึ้นในปี 2537
• กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ ได้มีการรองรับจากทั้งหมด 168
ประเทศ อย่างไรก็ตาม กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ ไม่ได้เป็น
สัญญาประเภทผูกพัน แต่เป็นเพียงแค่แนวทาง ในการสร้างชุมชน
และประเทศชาติที่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้

• มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ
1. การบูรณาการให้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายและแผนโดยรวมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบัน มาตรการ และศักยภาพ เพื่อ		
สร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับภัยอันตราย
3. การบูรณาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้แนวคิดต่าง ๆ ในการลด		
ความเสี่ยง เป็นส่วนสำ�คัญในการเตรียมความพร้อม การรับมือ 		
การช่วยเหลือ และการฟื้นฟูเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2. การกำ�หนด ประเมิน และติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติใน
ประเภทต่างๆ และการเสริมประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย
o รู้ถึงความเสี่ยง และดำ�เนินการระบุ ประเมิน และติดตาม ความ
เสี่ยงของภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการเตือนภัยล่วงหน้า

3. การใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และการศึกษาในการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Culture of Safety) และความเข้มแข็งในทุกระดับ
o สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
o ใช้ความรู้ นวัตกรรม และการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ		
• มีการกำ�หนด 5 ประเด็นหลัก ในการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหัวใจกลาง		
ปลอดภัย และคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว
ของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ (ศึกษา “5 ประเด็นหลักใน
การปฏิบัติการของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ” ข้างล่าง)
4. การลดปัจจัยเสี่ยงรอง
o ลดความเสี่ยง
• มีแนวคิดสำ�คัญในการดำ�เนินการ 4 ข้อ คือ
o ลดปัจจัยของความเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
1. การพิจารณาและให้ความสำ�คัญกับภัยอันตรายทุกประเภทที่ 		
สามารถเกิดขึ้นได้ โดยการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง และ
5. การเสริมสร้างการเตรียมความพร้อม เพื่อการรับมือกับภัยพิบัติที่
ความสูญเสียจากภัยอันตรายประเภทใดประเภทหนึ่ง ต้อง 		 มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกระดับ
พิจารณาและให้ความสำ�คัญกับภัยอันตรายอื่นๆ ด้วย
o เตรียมความพร้อม และพร้อมที่จะดำ�เนินการ
2. การบูรณาการมิติหญิงชาย การเคารพและพิจารณาถึงความหลาก
o สร้างเสริมการเตรียมความพร้อมให้เข้มแข็ง เพื่อตอบโต้ภัย 		
หลายด้านวัฒนธรรมและประเพณี
พิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัคร
4. การเสริมสร้างศักยภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่จากแหล่ง
ต่างๆ
• มีการกำ�หนดผู้ดำ�เนินการเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
1. รัฐบาลของแต่ละประเทศ ที่ได้มีการรองรับ กรอบงานการปฏิบัติ		
การเฮียวโกะ
2. องค์กรและสถาบันต่างๆ ในระดับภูมิภาค
3. องค์กรนานาชาติต่างๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบของ 		
สหประชาชาติ
• กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ มีประโยชน์สองลักษณะ คือ
1. กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ เสนอหลักการที่เป็นแนวทาง 		
สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามลำ�ดับความสำ�คัญ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อ
ให้ชุมชนที่อยู่ในความล่อแหลม สามารถอยู่อย่างปลอดภัยจาก		
ภัยพิบัติได้
2. กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ สามารถใช้เป็นพื้นฐาน ในการ		
ออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้า
ของหน่วยงาน องค์การ และสถาบันต่างๆ ในการจัดตั้งระบบ 		
กำ�หนดมาตรการ และดำ�เนินกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงและ
ความสูญเสียจากภัยพิบัติ
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
ระดับโลกเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ
มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ได้รบั ทำ�หน้าทีเ่ ป็น องค์กรประสาน
งานระดับชาติในประเทศไทย (National Coordinating Organization in Thailand) ให้กบั เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
ระดับโลกเพือ่ การบรรเทาภัยพิบตั ิ (Global Network for Disaster
Reduction) ในการติดตามประเมินความก้าวหน้าต่อ กรอบงานการ
ปฏิบตั กิ ารเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action) ซึง่ เป็นแผน
ปฏิบตั กิ ารระดับโลกในการบรรเทาภัยพิบตั ิ ทีร่ ฐั บาลจาก168 ประเทศได้
ร่วมกันกำ�หนดไว้ เพือ่ ดำ�เนินการระหว่างปี 2548 – 2558

3.การติ2ดตามประเมิน

ความก้าวหน้าต่อกรอบงาน

กระบวนการของ เครือข่ายองค์กร
ภาคประชาสังคมระดับโลกเพื่อการ
บรรเทาภัยพิบัติ
กระบวนการและ ระบบว่าด้วย
ยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ
ของ สหประชาชาติ

เฮียวโกะ

• ระบบว่าด้วยยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ ของ
สหประชาชาติ
เป็นระบบประกอบด้วยพันธมิตรที่หลากหลาย
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ ของ สหประชาชาติ เป็นกอง
เลขาธิการ

2 กระบวนการติดตามประเมินความก้าวหน้า
ต่อกรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ

• มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิด การเคลื่อนไหวระดับโลกในการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเพื่อสนับสนุนและหนุนเสริมการ
เคลื่อนไหวนั้น
• มีการกำ�หนดให้จัด เวทีระดับโลก สองปี/ครั้ง เพื่อ ติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าต่อกรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ เสริมสร้างความ
ตระหนักทั่วโลกเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้จากกรณีศึกษาดีเด่น
และกำ�หนดช่องว่างพร้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการดำ�เนินการ
ตามกรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ ทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
• เวทีระดับโลก ครั้งแรก ได้จัดที่เมืองเยนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2550 และจัดครั้งที่สอง ระหว่างวันที่
16 – 18 มิถุนายน 2552 ที่เมืองเยนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เช่น
เดียวกัน
• นอกเหนือจาก เวทีระดับโลก ดังกล่าว มีเวที กลไก กระบวนการ
กลุ่ม องค์กร และคณะกรรมการที่หลากหลายภายใต้ ระบบว่าด้วย
ยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ ของ สหประชาชาติ นั้น เพื่อ
ผลักดันประเด็นการลดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัด เวที
ระดับโลก แต่ละครั้ง
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• เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกเพื่อการบรรเทาภัย
พิบัติ มีการกำ�เนิดที่ การสัมมนาระดับโลกว่าด้วยการลดภัยพิบัติ
ที่เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 18 – 22
มกราคม 2548 เพื่อเป็นกลไกในการสื่อสารและการประสานงาน
ระหว่างประเทศ ขององค์กรภาคประชาสังคมทั้งหลายที่ทำ�งานด้าน
การจัดการภัยพิบัติ
• มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ เวทีระดับโลก ครั้งแรก ของ ระบบ
ว่าด้วยยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ ของ สหประชาชาติ
ที่เมืองเยนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน
2550
• มีเป้าหมายในการสนับสนุนและหนุนเสริมให้องค์กรภาคประชา
สังคมทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งในแง่
ของการพัฒนานโยบาย และในแง่ของการดำ�เนินการและการปฏิบัติ
การ โดยให้ความสำ�คัญกับมุมมองและประเด็นของชุมชนที่อยู่ใน
ความล่อแหลม ในทุกขั้นตอนและทุกระดับ
• ปัจจุบัน ประมาณ 600 คน จาก 300 องค์กร ครอบคลุม 90
ประเทศ มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการของ เครือข่ายองค์กรภาค
ประชาสังคมระดับโลกเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ โดยมีองค์กรพัฒนา
เอกชนตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักรชื่อ Tearfund UK ทำ�หน้าที่เป็นกอง
เลขาธิการ
• เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกเพื่อการบรรเทาภัย
พิบัติ มีกระบวนการในการติดตามประเมินความก้าวหน้าต่อ กรอบ
งานการปฏิบัติการเฮียวโกะ โดยอิสระจากกระบวนการของ ระบบ
ว่าด้วยยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ ของ สหประชาชาติ
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกระบวนการกำ�ลังดำ�เนินการคู่ขนานกัน และ
จะบังเกิดผลเป็นสองมุมมองที่แตกต่างกันไป ในการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าต่อ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ
• กระบวนการในการติดตามประเมินความก้าวหน้าต่อกรอบงานการ
ปฏิบัติการเฮียวโกะของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลก
เพื่อการบรรเทาภัยพิบัตินั้น เป็นโครงการที่มีชื่อว่า มุมมองจากราก
หญ้า ซึ่งมีการอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการะดมความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะ จากชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั้งองค์กร
และหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
ในระดับท้องถิ่น
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3.
3
ประเด็ น 1:ให้ ค วามสำ � คั ญ

3.
4
ประเด็น 2 : ประเมิน ติดตาม

1. ให้ความสำ�คัญกับการลดภัยเป็นลำ�ดับแรก เพือ่ ให้
มั่นใจว่าการลดภัยมีความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกบน
พืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญของการปฏิบตั กิ ารขององค์กรของรัฐ

2. รู้จักความเสี่ยงและการดำ�เนินการจำ�แนกประเมิน
และติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
และส่งเสริมการเตือนภัยล่วงหน้า

คำ � มั่ น สั ญ ญาทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ
การปกป้ อ งชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ที่ ถู ก คุ ก คามโดยภั ย ธรรมชาติ
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องให้ความ
สำ�คัญต่อภัยธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวกันกับการให้ความสำ�คัญต่อการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคม รัฐจึงจำ�เป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุง
นโยบาย กฎหมาย และการจัดองค์กร เช่นเดียวกันกับแผนงาน
โครงการและโครงงานให้ครอบคลุมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และจะต้องจัดให้มีทรัพยากรที่พอเพียงเพื่อสนับสนุนและค้ำ�จุน
แผนงานโครงการเหล่านี้ด้วย ได้แก่

เพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ประเทศและชุมชนจะต้อง
รู้จักความเสี่ยงที่กำ�ลังเผชิญอยู่และดำ�เนินการบนพื้นฐานของความ
รู้
การที่จะเข้าใจความเสี่ยงจะต้องมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์
เทคนิควิธี และความสามารถขององค์กร ที่จะสังเกต บันทึก วิจัย
วิเคราะห์ ใช้รูปแบบในการพยากรณ์และจัดทำ�แผนที่ภัยที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ
การพัฒนาเครื่องมือและการให้ความรู้ที่มีความ
สำ�คัญได้แก่ ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้น แผนที่เสี่ยงภัย ความ
เสียหายจากภัย และตัวชี้วัดความเสี่ยง ที่สำ�คัญที่สุด ประเทศต่างๆ
จำ�เป็นต้องใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อสถานการณ์ของประชาชนที่มีความเสี่ยง
การเตือนภัยล่วงหน้าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า
เป็นองค์
ประกอบที่สำ�คัญของการลดความเสี่ยงจากภัย การปกป้องชีวิตของ
คนหลายพันคนจะทำ�ได้ก็ต่อเมื่อมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่มี
ประสิทธิภาพที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยที่จะมีผลเสียหายต่อประชาชน
และมีแผนปฏิบัติการที่พร้อมจะดำ�เนินการได้ทันที

กับการลดความเสี่ยง

• จัดให้มีหน่วยงานแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำ�เสนอ		
นโยบายและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ
• จัดให้มีนโยบายและแผนโดยบูรณาการการลดความเสี่ยงภัย เช่น
ยุทธศาสตร์ในการลดความยากจน
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการใน 		
ระดับพื้นที่
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และเตือนภัย
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3.
5
ประเด็น3:องค์ความรู้ นวัตกรรม

3.
6
ประเด็น4:ลดปัจจัยเสี่ยง

3. การสร้างความรูค้ วามเข้าใจและจิตสำ�นึก การใช้
ความรู้ ความคิดประดิษฐ์สง่ิ ใหม่ๆ และการศึกษาช่วย
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และความพร้อมเผชิญ
ภัยในทุกระดับ

4. การลดความเสีย่ ง การลดปัจจัยที่
ทำ�ให้เกิดความเสีย่ ง

ภัยพิบัติสามารถลดลงได้อย่างมากหากประชาชนได้รับการแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อลดความเสียหาย และถ้าได้รับแรงจูงใจให้
ปฏิบัติตามกิจกรรมสำ�คัญที่จะเพิ่มจิตสำ�นึกในการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่ง
ประกอบด้วย

• การตั้งบ้านเรือนชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ภัยน้ำ�ท่วม
•การตัดไม้และทำ�ลายพืน้ ทีช่ มุ่ น้�ำ ทีล่ ดความสามารถของสิง่ แวดล้อม
ที่รองรับภัย
• ก่อสร้างอาคารสถานที่และบ้านเรือนที่ไม่สามารถทนทานต่อภัยได้
• ไม่มีความปลอดภัยทางด้านสังคม และการเงินเพียงพอที่จะรองรับ
ความปลอดภัย

และวัฒนธรรมความปลอดภัย

• การจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงภัยและวิธีการป้องกัน
ภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับประชากรในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง
• เสริมสร้างเครือข่ายและการหารือและการร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยว
ชาญด้านภัยพิบัติ ด้านเทคนิค และวิชาการ นักวางแผน และผู้เกี่ยว
ข้องอื่นๆ
• บรรจุเรื่องราวการลดภัยพิบัติในกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ
ไม่เป็นทางการ และการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งการฝึกอบรมต่างๆ
• พัฒนาและส่งเสริมโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในชุมชน
• ทำ�งานกับสื่อในกิจกรรมสร้างจิตสำ�นึกในการลดความเสี่ยงภัย
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ลดปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
ความเสียหายที่ได้รับจากภัยธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นได้ในหลายกรณี
ได้แก่

ประเทศต่างๆ สามารถสร้างความพร้อมเผชิญภัยโดยการจัดให้มีวิธี
ปฏิบัติง่ายๆ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหาย ภัยพิบัติสามารถ
ลดลงได้โดยการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันโครงสร้างสำ�คัญ
ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และบ้านเรือน อาคารที่ได้รับความเสีย
หาย สามารถปรับปรุงให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ การป้องกันระบบ
นิเวศ ได้แก่ ปะการัง และป่าชายเลนจะช่วยให้ระบบนิเวศเหล่านี้
ช่วยป้องกันคลื่นลามตามธรรมชาติ การประกันภัยและแหล่งเงินทุน
ขนาดเล็ก จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและมีทรัพยากรเพิ่มขึ้น
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3.
7
ประเด็น5:เตรียมความพร้อม
รับมือจัดการกับภัยพิบัติ

5. การเตรียมตัวและพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั เิ มือ่ มีภยั เสริม
ศักยภาพในการเตรียมพร้อมเพือ่ การเผชิญภัยทีม่ ี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ
การเตรียมพร้อมด้วยการประเมินความเสี่ยงก่อนการพัฒนาในทุก
ระดับของสังคมจะช่วยให้ประชาชนมีความสามารถที่จะเผชิญภัย
ธรรมชาติได้ดีขึ้น การเตรียมพร้อมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• การพัฒนาและการทดสอบแผนสำ�รอง
• การจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมพร้อม
เผชิญภัยและการฟื้นฟู
• การพัฒนาแนวทางการประสานงานในภูมิภาค เพื่อการเผชิญภัยที่		
มีประสิทธิภาพและ
• การหารือระหว่างหน่วยงานเผชิญภัย นักวางแผน และผู้กำ�หนด		
นโยบาย รวมทั้งองค์กรในการพัฒนา
การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมเป็นประจำ� รวมทั้งการฝึกแผนอพยพ
จะเป็ น กุ ญ แจสำ � คั ญ ในการรองรั บ การเผชิ ญ ภั ย ที่ ร วดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ แผนการเตรียมพร้อมและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยให้สามารถจัดการกับภัยพิบัติขนาดเล็กและขนาดกลางที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งในหลายชุมชนได้ เราไม่สามารถป้องกันภัยธรรมชาติได้ แต่
เราสามารถลดผลกระทบโดยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้
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4.กรณี1ศึกษา:ภาคเหนือตอนบน

และเอกชน ผู้นำ�ทางการและตามธรรมชาติ ตลอดจนกลุ่มเยาวชน
คนหนุ่มสาว ในการช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์วางแผนการแก้ไข
ปัญหาการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ร่วมกัน
ที่ผ่านมาคณะกรรมการลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ได้จัดทำ�แผนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและบูรณาการทั้งด้านการแก้ไข
ปัญหาที่ดิน น้ำ� ป่า กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านการเกษตร
กิ จ กรรมด้ า นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถองค์ ก รและบุ ค ลากร
กิจกรรมการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม ทั้งนี้มีเป้าหมายของการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและรอบด้าน พร้อม
กับการเชื่อมโยงขึ้นสู่ความเป็นสากล บนความร่วมมือขององค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทยานแห่งชาติออบหลวง องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลดอยแก้ว ส่วนราชการในอำ�เภอจอมทอง มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมศูนย์รวมการศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
เป็นต้น ด้วยความคาดหวังว่าความร่วมมือของภาคีท้องถิ่นและภาคี
ทางวิชาการจะนำ�ไปสู่การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเป็น
ตัวอย่างเพื่อเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาในระบบนิเวศในอนาคต
แม้ว่าความพยายามของคณะกรรมการลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ที่จะ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำ� ทั้งดิน น้ำ� ป่า โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นซึ่งส่งผลในทางที่เป็นด้านบวกมากขึ้น
แต่ประเด็นที่คณะกรรมการลุ่มน้ำ�ตระหนักและให้ความสำ�คัญอีก
ประเด็นหนึ่งคือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ดินถล่ม น้ำ�ป่าไหลหลาก
ดังเคยปรากฏเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำ�ป่าไหลหลากในพื้นที่
ราบลุ่มของลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะเมื่อปี 2516 และ 2518 ซึ่งก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้าน ทั้งพื้นการเกษตร สัตว์เลี้ยงและ
ทรัพย์สินไปเป็นจำ�นวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อย่างน้อย 2
ชุมชนได้มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย คือ บ้านสบเตี๊ยะ ม.1 และบ้านเชิง
ดอย ม.3 ในปัจจุบัน

อำ�เภอจอมทอง เป็นอำ�เภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศใต้
ของจังหวัด ระยะทางจากจังหวัด 60 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของดอย
อินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ
โดยรวมเป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลำ�น้ำ�ย่อยต่างๆ ที่
เป็นลักษณะนิเวศลุ่มน้ำ� ประกอบด้วยลุ่มน้ำ�แม่แปะ ลุ่มน้ำ�แม่จร ลุ่ม
น้ำ�แม่สอย ลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ลุ่มน้ำ�แม่ยะแม่ปอน และลุ่มน้ำ�แม่
กลาง
แม่เตี๊ยะแม่แตะ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ�ย่อยของน้ำ�สาขาแม่กลางก่อนไหล
ลงสู่น้ำ�แม่ปิง มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 90,000 ไร่ ประกอบด้วย
23 หมู่บ้าน (ม้ง 1 หมู่บ้าน ปกาเกอะญอ 5 หมู่บ้าน คนเมืองพื้น
ราบ 17 หมู่บ้าน) อาณาเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ คาบเกี่ยว
เขตปกครอง 3 ตำ�บลคือ ตำ�บลดอยแก้ว ตำ�บลสบเตี๊ยะ และตำ�บล
แม่สอย ลักษณะทางกายภาพเป็นภูเขาสูง ลาดชัน ร้อยละ 90 ของ
พื้นโดยความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลอยู่ความสูงระหว่าง 300-1,800
เมตร มีลำ�ห้วยน้อยใหญ่ประมาณ 200 กว่าลำ�ห้วย
ชุมชนท้องถิ่นในแถบนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและที่ราบลุ่ม
เป็น
ชุมชนเกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ดิน น้ำ� ป่า มา
เป็นเวลาหลายชั่วอายุคน
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ผลิตเป็นการผลิตเพื่อการค้าอย่างเข้มข้นมากขึ้นในช่วงระยะเวลา
ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ความต้องการใช้ทรัพยากรดิน น้ำ� ป่า ของ
แต่ละคน แต่ละชุมชน ทั้งข้างบนข้างล่าง ก็เพิ่มมากขึ้น เมื่อทรัพยากร
มีอยู่อย่างจำ�กัด ระบบการจัดการแบบดั้งเดิมไม่สามารถควบคุม
จัดการได้ ความขัดแย้งระหว่างคนภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
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จึงสูงขึ้น นอกจากนั้นระบบการผลิตที่มุ่งเน้นการใช้สารเคมี ทำ�ให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน น้ำ� ป่า เสื่อมโทรมลง วิถีชีวิตของเกษตรกรเข้าสู่วงจร
หนี้สินเนื่องจากประสบกับปัญหาการขาดทุน ขณะที่ความจำ�เป็นใน
การใช้เงินในชีวิตประจำ�วันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งด้านการบริโภค
สินค้าจำ�เป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย เมื่อรายได้ไม่มีความแน่นอนจึงก่อ
ให้เกิดภาวะตึงเครียด อาจกล่าวว่าเงื่อนไขการดำ�รงชีวิตของคนท้อง
ถิ่นปัจจุบันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมกำ�กับได้
ความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีความเอื้ออาทร แบ่งปัน ซึ่งเคยเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนท้องถิ่นเริ่มห่างหายไป
เพราะความจำ�เป็นในการ
ดิ้นรนเอาตัวรอดในทางเศรษฐกิจ เกิดภาวะต่างคนต่างอยู่ ประเพณี
วัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ เริ่มลดคุณค่าและความหมายในทางสังคม
ผู้คนเริ่มห่างไกลวัด ห่างไกลศีลธรรม อำ�นาจและสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรดิน น้ำ� ป่า เริ่มเคลื่อนย้ายไปสู่อำ�นาจของระบบราชการ
มากขึ้น
ผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้เข้าใจปัญหาดังกล่าวและพยายามที่จะ
ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรักษาความอยู่รอด
ของครัวเรือนและชุมชนมาโดยตลอด อาทิ การร่วมกันจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบป่าชุมชน การร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินทำ�กิน การรวมกลุ่ม
ธนาคารข้าว กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเหมืองฝาย กลุ่มอนุรักษ์บนพื้นที่
สูง และรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำ�ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อสร้าง
ความร่วมมือระหว่างคนข้างบนกับคนข้างล่าง หน่วยงานราชการ

ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 เกิดเหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากที่รุนแรง
ในเขตอำ�เภอแม่แจ่ม ทำ�ให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ลักษณะ
ภูมิประเทศอำ�เภอแม่แจ่มกับอำ�เภอจอมทองมีลักษณะใกล้เคียง
กัน มีพื้นที่ติดต่อกันโดยมีเทือกเขาอินทนนท์กั้นแนวเขตอำ�เภอ ซึ่ง
ชุมชนในเขตอำ�เภอจอมทองได้แก่ บ้านวังตวง ต.บ้านแปะ บ้านห้วย
แต บ้านบน บ้านหนองอาบช้าง ต.สบเตี๊ยะ ก็ได้รับผลกระทบน้ำ�ป่า
ไหลหลากเช่นเดียวกัน แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่อำ�เภอแม่แจ่ม
จากเหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำ�ให้ชุมชนมีความ
ตื่นตัว และกลัวภัยที่อาจมาถึงชุมชน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์
ความรุนแรงได้ โดยที่ผ่านมาชุมชนได้พยายามในการหาแนวทาง
ป้องกันภัยเฉพาะหน้าตามศักยภาพที่มีอยู่ ประสานความช่วยเหลือ
สนับสนุนส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มักจะเป็น
การช่วยเหลือชุมชนหลังเกิดเหตุการณ์ และบางครั้งไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของชุมชน
ชุมชนเริ่มตระหนักถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยการป้องกัน
และเตรียมความพร้อมของชุมชน ทั้งนี้เชื่อว่าการมีแผนงานต่างๆ
รับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ และมีกลไกคณะทำ�งานแก้ปัญหาเมื่อเกิด
ภัยระดับชุมชน
เพราะชุมชนจะเป็นหน่วยแรกที่ประสบกับ
สถานการณ์จริง หากมีการเตรียมพร้อมจัดทำ�แผนป้องกันและฝึก
ซ้อมให้เกิดความรู้ความตระหนัก โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการและ
ความรู้ท้องถิ่น สร้างการมีส่วนของคนในชุมชนและประสานความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จะเป็นการจัดการภัยพิบัติที่ป้องกันการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนได้
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ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

จากเหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตร
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ในเขตดังกล่าวละทิ้ง
กิจกรรมทางการเกษตรให้เป็นพื้นที่รกร้าง ปล่อยวัชพืชขึ้นเป็นพื้นที่
กว้าง จากการระดมความคิดของชุมชนร่วมกันว่า การปล่อยให้เป็น
พื้นที่การเกษตรเดิมเป็นที่ให้วัชพืชต่างๆ เช่น ไมยราบ ต้นปง ต้น
อ้อ ขึ้นแทนนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดน้ำ�ป่าไหลหลากเข้าท่วม
หมู่บ้าน เพราะวัชพืชดังกล่าวได้กีดขวางทางเดินของน้ำ� ชุมชนจึงส่ง
เสริมสนับสนุนให้กลับมาทำ�การเกษตรในพื้นที่เดิมในช่วงฤดูหนาว
และฤดูแล้ง โดยปลูกพืชระยะสั้นเช่น ผัก หอม กระเทียม ข้าวนาปรัง

การดำ�เนินโครงการในพื้นที่อำ�เภอจอมทองเป็นการดำ�เนินงานใน
ระดับนิเวศลุ่มน้ำ� คือ ลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ เนื่องจากชุมชนจะมี
ความสัมพันธ์กันในระบบการใช้น้ำ�อยู่ก่อนแล้ว กิจกรรมในระยะ
แรกเน้นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับสมาชิกใน
ชุมชนในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ โดยมีเวทีพูดคุยทำ�ความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน เชื่อม
โยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งชาวบ้าน
ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นปัญหาเดิมที่เผชิญอยู่แล้ว ที่
ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านจะช่วยเหลือตนเองและขอความ บ้านวังตวงนั้นตั้งอยู่ปลายน้ำ�แม่แจ่ม ในฤดูฝนจะเป็นพื้นที่รับน้ำ�โดย
ช่วยเหลือจากทางราชการ เช่น อำ�เภอ องค์การบริหารส่วนตำ�บล หลีกเลี่ยงได้ยาก หากช่วงเวลาใดที่แม่น้ำ�ปิงหนุนขึ้นสูง จะส่งผลกระ
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนมาบริจาคสิ่งของหลังน้ำ�ท่วม
ทบทีร่ ุนแรงกว่าปกติ ชาวบ้านจึงดำ�เนินการขุดลอกเกาะแก่งที่ขวาง
จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นชุมชนไม่มีกลไกคณะกรรมการที่มีหน้าที่ ทางเดินของน้ำ�และยกระดับคันดินให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน
รับผิดชอบชัดเจน ไม่มีแผนการทำ�งานที่เป็นระบบ ทำ�ให้เกิดช่องว่าง และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์น้ำ�ป่าไหล
ระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก การช่วยเหลือไม่ตรงตามสภาพ หลาก ซึ่งชาวบ้านตระหนักดีว่าการทำ�กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงการ
ปัญหาของชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ชาวบ้าน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้
จึงเห็นร่วมกันว่าควรจัดทำ�แผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เนื่องจากข้อจำ�กัดทางด้านลักษณะที่ตั้งของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
โดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและการ ภัย แต่ก็ถือเป็นความพยายามของชุมชนในการช่วยเหลือตนเอง
สูญเสียทางทรัพย์สินที่เคยเกิดขึ้น และจัดตั้งกลไกในระดับชุมชน เบื้องต้น ที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมคิด ร่วม
เพื่อรับมือและจัดการกับภัยพิบัติ ซึ่งแบ่งภารกิจหน้าที่ให้กับคณะ ตัดสินใจและร่วมดำ�เนินการ ซึ่งดีกว่าการนิ่งเฉยแล้วรอรับความช่วย
กรรมการ เช่น ฝ่ายอำ�นวยการ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายช่วยเหลือคนชรา เหลือจากภาคส่วนต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นแล้ว
คนพิการ และเด็ก ฝ่ายนำ�ทรัพย์สินออกจากที่เกิดเหตุ ฯลฯ
จากการวิเคราะห์ร่วมกันของชาวบ้านทั้ง 3 ชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ห้วย
อีแต ต.สบเตี๊ยะ พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดน้ำ�ป่าไหลหลากนอกจาก
ปริมาณน้ำ�ฝนที่มีมากแล้ว ลักษณะพื้นที่เขตต้นน้ำ�เป็นป่าเสื่อมโทรม
ไม่สามารถอุ้มน้ำ�ได้เมื่อมีฝนตก ชุมชนจึงหาแนวทางการป้องกันเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ�โดยการทำ�ฝายฟื้นฟู จำ�นวน 50 ลูก ฝายชะลอ
น้ำ� จำ�นวน 3 ลูก และจัดการป่าและไฟป่า 5000 ไร่ โดยการทำ�แนว
ป้องกันไฟป่า 10 กิโลเมตร
ชุมชนในภาคเหนือมีภูมิปัญญาในการจัดการระบบเหมืองฝายมาช้า
นาน ดังนั้นการสร้างฝายจึงเป็นการประยุกต์เอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเชื่อมโยงกับการจัดการภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากชุมชน
พบว่าสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นคือความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรป่าไม้ ฉะนั้นการสร้างฝายนอกจากจะเป็นการชะลอ
น้ำ�เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากแล้ว ยังเป็นการเก็บกักน้ำ�ในฤดู
แล้งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า ต้นไม้ได้รับน้ำ�หล่อเลี้ยงใน
การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไปโดยปริยาย อีกทั้งการทำ�
แนวกันไฟยังเป็นการลดความสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในฤดูแล้ง ลดปัญหา
หมอกควันและการเสื่อมคุณภาพของดินจากการถูกไฟเผา ซึ่งจะลด
การชะล้างพังทลายของหน้าดินเมื่อถึงฤดูฝนอีกทางหนึ่ง

แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
มากขึ้นในอนาคต ในระยะสั้นชุมชนลุ่มน้ำ�แม่เตี้ยะแม่แตะทั้ง 4
ชุมชน จะเน้นการยกระดับความพร้อมของชุมชนในการรับมือกับ
ภัยพิบัติผ่านการฝึกซ้อมการปฏิบัติการของอาสาสมัครในชุมชนและ
การจัดตั้งระบบเตือนภัยที่สอดคล้องและใช้ได้จริงในระดับชุมชน
ด้านการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น 3 ชุมชนลุ่มน้ำ�ห้วยอีแตจะเน้นการ
ยกระดับมาตรการในการฟื้นฟูและการจัดการป่าต้นน้ำ�เพื่อป้องกัน
ภัยน้ำ�ป่าไหลหลากและไฟป่า โดยมาตรการหลักซึ่งได้ประสบความ
สำ�เร็จในระดับหนึ่งแล้ว ยังคงเน้นการสร้างฝายกักเก็บน้ำ�และฝาย
ชะลอน้ำ� รวมทั้งการจัดทำ�แนวกันไฟ นอกจากกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่า
ไม้แล้ว ชุมชนลุ่มน้ำ�ห้วยอีแตยังตระหนักถึงความมั่นคงในด้านอื่นๆ
กล่าวคือ การวางแผนการจัดการน้ำ�ให้เป็นระบบประปาภูเขา ซึ่งจะ
ดำ�เนินการหลังจากการสร้างฝายประสบความสำ�เร็จแล้ว โดยการ
ผันน้ำ�จากฝายมาใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัว
เรือน
การแก้ไขปัญหาระยะยาวของชุมชนบ้านวังตวงนั้น ชุมชนพบว่าที่
ตั้ ง ของชุ ม ชนตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ ภั ย พิ บั ติ แ ละอยู่ น อกเหนื อ
ความสามารถของชุมชนจะจัดการได้ การย้ายชุมชนไปอยู่ในพื้นที่
ปลอดภัยจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด ขณะนี้แกนนำ�ชุมชนได้ดำ�เนินการ
ประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้จัดสรรที่อยู่
อาศัยใหม่สำ�หรับคนในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ตามเขตการปกครอง
ของบ้านวังตวงไม่มีพื้นที่ปลอดภัย ทำ�ให้ต้องขอใช้พื้นที่สาธารณะ
ของชุมชนอื่นในการตั้งชุมชนใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนและต้องใช้เวลาพอ
สมควรในการประสานงาน
เราจะเห็นว่าการจัดการภัยพิบัตินั้น ไม่สามารถแยกต่างหากเป็น
เรื่องเดียวได้ แต่มีเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ ในทุกด้าน ทั้งวิถีชีวิตของ
ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาชีพและอาหาร และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งเราจะต้อง
ให้ความสำ�คัญกับมิติอื่นๆ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจึงจะถือเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในส่วนของบ้านวังตวง ต.บ้านแปะ ที่ในอดีตถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านอู่
ข้าวอู่น้ำ�ที่ดีที่สุดในอำ�เภอจอมทอง มีการปลูกข้าว ปลูกกระเทียม
หอมแดง ยาสูบและพืชผักผลไม้ต่างๆ เพราะเป็นพื้นที่อยู่ใกล้แหล่ง
น้ำ�แม่แจ่ม
มีระบบชลประทานพื้นบ้านในการจัดส่งน้ำ�เข้าพื้นที่
เกษตร
เมื่อมีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างลำ�ใยเข้ามาสู่ชุมชนบ้าน
วังตวง
ส่งผลให้รูปแบบการผลิตของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปไม่
สอดคล้องกับวัฎจักรของน้ำ�ที่เคยเป็น ประกอบกับลำ�น้ำ�แม่แจ่ม
ตื้นเขินเพราะมีการเปิดพื้นที่ทำ�การเกษตรเชิงเดี่ยวในเขตต้นน้ำ�เป็น
จำ�นวนมาก ในปี 2547-2549 จึงเกิดเหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากเข้า
ท่วมบ้านเรือนและพื้นการเกษตร ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อนเลยตั้งแต่มีการก่อตั้งชุมชน
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ทำ�งานของชุมชน ที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมของชุมชน
และการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ สนับสนุนชุมชนให้สามารถดำ�เนิน
กิจกรรมของชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ให้เป็น
รูปธรรมและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดย
ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานในการทำ�งาน โดยประสานงานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนและชุมชน
ภายนอกพื้นที่
การดำ�เนินโครงการในชุมชนชาวเขาเผ่าเย้า (เมี้ยน) ซึ่งมีภาษา
วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่แตกต่าง ทำ�ให้การทำ�กิจกรรม
ในระยะแรกค่อนข้างลำ�บาก ต้องมีการทำ�ความเข้าใจอย่างละเอียด
และต่อเนื่อง
เนื่องจากการทำ�งานต้องผ่านการประสานงานกับ
ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำ�ที่เป็นผู้ชาย สตรีและเยาวชนมักจะมีบทบาท
น้อยมาก จึงต้องให้ความสำ�คัญในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งโครงการได้เน้นการพัฒนาศักยภาพและยก
ระดับบทบาทสตรีและเยาวชน ส่งเสริมและหนุนเสริมให้สตรีและ
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
โครงการได้สร้างจิตสำ�นึก ความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามวัฒนธรรมและประเพณี
ของชาวเมี้ยน ผ่านการพูดคุยปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องระหว่าง
คนในชุมชน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน บนพื้น
ฐานความมั่นคงในชีวิต อาชีพและอาหาร ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไกลตัว
อีกต่อไป
บ้านสันติภาพ (ม.7) และบ้านทรายทอง (ม.8) เป็นชุมชนชาวเขาเผ่า
เย้า (เมี้ยน) มีจำ�นวนประชากรประมาณ 750 คน 103 ครัวเรือน
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มลำ�ห้วยน้ำ�งาว ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้
ชาวบ้านประกอบอาชีพทำ�ไร่ข้าวโพด ไร่ข้าว สวนลิ้นจี่และสวนส้ม
เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาและที่ราบมีจำ�นวนน้อย มีเส้นทาง
คมนาคมเพียง 1 เส้นทาง ลักษณะการปลูกบ้านเรือนของชุมชนจึง
อยู่ติดกับลำ�ห้วย ติดเชิงเขา ติดถนน หรือบางบ้านตั้งอยู่บนยอดดอย
ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน คือ เกิดน้ำ�ป่าไหลหลากเข้าสู่ชุมชนเกือบทุก
ปี ทั้ง 2 หมู่บ้านจึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติสูง
เนื่องจากที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ในหุบเขา
เส้นทางคมนาคมจึงเป็นการ
ตัดถนนผ่านภูเขา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและมีระบบ
การผลิตที่เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ ที่ต้องใช้สารเคมีใน
การผลิตค่อนข้างสูงส่งผลให้คุณภาพของดินเสื่อมโทรม ทำ�ให้เป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดดินสไลด์หรือดินโคลนถล่มมากขึ้น ทั้งใน
ที่ดินทำ�กิน บริเวณบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมที่อาจถูกตัดขาด
เมื่อเกิดดินถล่ม
ปี 2538 ได้เกิดไฟป่าลุกลามเข้าสู่หมู่บ้านในตอนกลางวัน ในขณะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปทำ�ไร่ ทำ�ให้ป่าชุมชนรอบหมู่บ้านและสวน
ลิ้นจี่ถูกไฟเผาเสียหายเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งมีสาเหตุจากการทำ�แนวไฟ
ไม่เพียงพอ และการสื่อสารขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
ล่าช้า เพราะในอดีตไม่มีโทรศัพท์ นอกจากวิทยุติดต่อสื่อสารของ
ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น แต่บางครั้งก็ใช้การไม่ได้
เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 เกิดน้ำ�ป่าไหลหลากที่ลำ�ห้วยน้ำ�งาว
และะเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนราษฎรที่ปลูกอยู่ใกล้กับลำ�ห้วยน้ำ�งาว
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ในตอนกลางคืน ชาวบ้านนำ� เด็ก คนชรา วิ่ง
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ไปหลบภัยบริเวณที่สูงบนภูเขา ไม่สามารถเก็บของได้ทัน ทำ�ให้สัตว์
เลี้ยงและทรัพย์สินของชาวบ้านไหลไปตามน้ำ� บ้านบางหลังที่อยู่ติด
ลำ�ห้วยน้ำ�งาว ได้รับความเสียหายและไหลไปตามน้ำ� เพราะชาวเขา
เผ่าเย้า (เมี้ยน) นิยมปลูกบ้านค่อมกับดิน เวลาน้ำ�ป่าไหลหลากและ
มีกำ�ลังแรง จะทำ�ให้บ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายเป็นจำ�นวนมาก
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2549 ฝนตกหนักติดต่อกัน 3-5 วัน ในจังหวัด
น่าน ทำ�ให้ดินซับน้ำ�ไม่ไหว จึงเกิดน้ำ�ป่าไหลหลากกระทัน และไหลบ่า
ท่วมบ้านเรือนราษฎร ทำ�ให้สัตว์เลี้ยงไหลไปตามน้ำ� สวนลิ้นจี่ สวน
ส้ม ที่ติดลำ�ห้วยน้ำ�งาวได้รับเสียหาย
ปี 2550 เกิดดินโคลนถล่ม 3 จุดในหมู่บ้านทรายทอง คือ บริเวณ
บ้านชาวบ้าน ถนนและลำ�ห้วย ทำ�ให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย
และต้องย้ายบ้านไปอยู่บริเวณอื่น

ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

จากประวัติศาสตร์การเกิดภัยพิบัติในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีความถี่
และรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งชุมชนบ้านสันติภาพและบ้านทราย
ทองได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 3 ของสำ�นักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ในเรื่องน้ำ�ป่าไหลหลาก ดิน
โคลนถล่ม
ชุมชนจึงมีความตื่นตัวที่จะเตรียมความพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติโดยการเข้าร่วมโครงการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพของคน
ทำ�งาน หน่วยงานต่างๆ และชุมชนให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการภัยพิบัติการเตรียมความพร้อมและสามารถนำ�ไปปรับใช้ใน
อนาคต สนับสนุนให้ชุมชนจัดทำ�กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
การจัดการภัยพิบัติของชุมชน โดยการพัฒนาแผน/ศักยภาพของ
ท้องถิ่น และกลไกการทำ�งานจนก่อให้เกิดเป็นรูปองค์กรหรือคณะ

นอกจากการพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างคนในชุมชนเองแล้ว ยังมี
การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอส่งตัวแทน
ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้านและช่วยดำ�เนินกิจกรรมในระดับ
ท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยอาสาสมัครของชุมชน
เป็นกลไกที่ทำ�หน้าที่ดำ�เนินการในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ โดยผ่าน
การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากวิทยากร
ที่หลากหลาย ทั้งจากสำ�นักงานป้องกันและบรรสาธารณภัยจังหวัด
น่าน สถานีอนามัยตำ�บลบ่อ และสำ�นักงานเครือข่ายทรัพยากรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่าน
ส่งผลให้อาสาสมัครของชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอพยพหลบภัยและการรับมือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติมากขึ้น
แม้การฝึกซ้อมอพยพหลบภัยและการจัดตั้งอาสาสมัครจะเป็นส่วน
สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ชุ ม ชนสามารถรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุ การณ์ ภั ย พิ บั ติ ไ ด้
อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านสันติภาพและบ้านทรายทองยังได้ให้ความ
สำ�คัญกับสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาภัยพิบัติ ที่ปัจจัยเสี่ยง
ส่วนหนึ่งมิใช่มาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่การลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้และระบบการผลิตที่เน้นการปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ เช่น
ข้าวโพด สวนลิ้นจี่ ก็เป็นอีกสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ภัยพิบัติธรรมชาติ
รุนแรงมากขึ้น ชุมชนจึงให้ความสำ�คัญในการดูแลและอนุรักษ์พื้นที่
ป่า ผ่านกิจกรรมการทำ�แนวกันไฟ การสอดส่องดูแลไม่ให้มีการ
บุกรุกทำ�ลายป่าไม้เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชนต่อไป ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตอาจเป็น
เรื่องยาก เนื่องจากชาวบ้านยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
ของบุตร การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตโดยสิ้นเชิงจึงยังไม่สามารถ
ทำ�ได้ในทันที แต่ก็เริ่มหันมาให้ความสำ�คัญกับการทำ�เกษตรชีวภาพ
การลดการใช้สารเคมี และการปลูกไม้ผลที่มีรากแก้วมากขึ้น เพื่อลด
ความเสี่ยงของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
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การศึกษาเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำ�ให้ชุมชนได้
มีแนวคิดที่หลากหลายในการนำ�มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของ
ตนในการจัดการภัยพิบัติ ชุมชนบ้านสันติภาพและบ้านทรายทองจึง
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับชุมชนบ้านห้วยธนู ตำ�บลตาลชุม อำ�เภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติ ได้ศึกษากระบวนการจัดการของ
ชุมชนบ้านห้วยธนู เพื่อนำ�มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินโครงการของ
ชุมชน
จากการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชน
ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นฐาน
ในการจัดการภัยพิบัติ ทั้งการพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างคนใน
ชุมชนและที่ปรึกษา การวางแผนการจัดการชุมชน การฝึกอบรม การ
ศึกษาดูงาน ฯลฯ ส่งผลให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของชุมชน เพื่อ
ชุมชนจะมีทรัพยากรสามารถนำ�ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมและ
การช่วยเหลือกันเองได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น
ในแง่ของการประสานความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำ�บลและสถานี
อนามัยในพื้นที่ สำ�นักงานเครือข่ายทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดน่าน และสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
น่าน ให้เข้ามาเป็นภาคีในการหนุนเสริมชุมชน เพื่อให้เกิดการดำ�เนิน
งานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและสตรี ในการ
ดำ�เนินกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมมากขึ้น อีก
ทั้งได้รับความสนใจจากชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน
ประมาณ 5 หมู่บ้าน ถือเป็นสิ่งสำ�คัญและจุดเริ่มต้นที่ดีสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานของบ้านสันติภาพและบ้านทรายทอง

ทิศทาง แนวทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

สำ�หรับการดำ�เนินโครงการในอนาคต
ชุมชนจะต้องกำ�หนด
มาตรการอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่ง
ชุมชนมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับหลักคิดการจัดการภัยพิบัติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของ
ชุมชนและความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในช่วง
ระยะเวลาต่อไป ชุมชนจะต้องนำ�ความเข้าใจดังกล่าวพัฒนาไปสู่
การกำ�หนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งมี
ความเหมาะสมตามสภาพปัญหาและมีความเป็นไปได้ในระดับท้อง
ถิ่น ที่สำ�คัญจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนได้คิดอย่างริเริ่มและสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงๆ และอยู่บน
พื้นฐานของภูมิปัญญาชาวเมี้ยน ไม่ใช่เพียงแค่มาตรการต้นแบบหรือ
มาตรการสากล ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมสำ�หรับชุมชนก็ได้
นอกจากนี้ในการเตรียมพร้อม ป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนั้น ทาง
ชุมชนเองก็ได้ทำ�การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหมู่บ้าน
อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�งาว เพื่อนำ�ไปสู่แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นในความตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบ
นิเวศในพื้นที่ เพราะว่าชุมชนใดชุมชนหนึ่งไม่สามารถที่จะจัดการได้
เองทั้งหมด จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนอื่นที่มีระบบ
นิเวศเชื่อมต่อกัน จึงจะเกิดการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชมเชิงบูรณา
การและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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“
ชุมชนสร้างเครือข่าย
ระบบนิเวศพื้นที่สร้างมาตรการ
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ค่อยปลอยน้ำ�ฝนก็หายไป ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยง
และความรุนแรงของภัยพิบัติน้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
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บ้านห้วยลากปืนใน เป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับแนวเทือกเขา
เขตป่าสงวน มีลักษณะทางกายภาพที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ภูเขา และ
ลำ�ห้วยหลายสิบลำ�ห้วย มีห้วยใหญ่ 3 ห้วย คือ ห้วยลากปืน ห้วยโป่ง
และห้วยแง่งขวา พื้นที่สำ�หรับการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นที่ราบ
ลาดเชิงเขา เป็นแนวยาว ขนาบไปตามลำ�ห้วยลากปืน เป็นระยะทาง
กว่า 3 กิโลเมตร
ในอดีตที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นหลายครั้ง
ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมักจะส่งผลต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น สมาชิกใน
ชุมชนมีการใช้ทรัพยากรป่าไม้โดยคำ�นึงถึงคุณค่าของมันอย่างไม่
เพียงพอ ซึ่งเริ่มเป็นปัญหาเมื่อชุมชนเริ่มขยายตัวในช่วงหลัง ๆ มี
นายทุนจากนอกพื้นที่ เข้ามาตัดต้นไม้เพื่อส่งไปขาย รวมถึงไม้แดงน้ำ�
ซึ่งจะพบเจอลาดริมห้วย และที่มีรากช่วยยึดหน้าดินและสร้างความ
ชุ่มชื้นให้กับป่า ชาวบ้านเริ่มทำ�การเกษตรบนภูเขาใกล้พื้นที่ต้นน้ำ�
ของห้วยลากปืน มีโรงงานตะเกียบทั้งหมด 7 โรงงาน เข้ามาเริ่มทำ�
กิจกรรมในชุมชน โดยมีการตัดไม้ไผ่ป้อนเข้าสู่โรงงานอย่างไม่จำ�กัด
ปริมาณ ซึ่งไม้ไผ่ก็ช่วยยึดหน้าดินได้ด้วย
เมื่อสภาพของทรัพยากรป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป
เหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติจึงเปลี่ยนแปลงตามให้เห็น ซึ่งในระยะมากกว่า 10 ปี ที่
ผ่านมา ชาวบ้านเองรู้สึกว่าเมื่อถึงฤดูแล้ง จะประสบกับปัญหาความ
แห้งแล้ง จนไม่สามารถทำ�การเกษตรได้และต้องเปลี่ยนอาชีพไป
รับจ้าง ต่อมาเกิดน้ำ�ป่าไหลหลากเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งในระยะแรก ๆ
ไม่ได้สร้างความเสียหายสักเท่าไหร่
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แต่เมื่อปี พ.ศ. 2549 เกิดเหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากอย่างรุนแรง
สร้ า งความเสี ยหายให้ กั บชาวบ้ า นที่ มี บ้า นเรื อ นติ ดอยู่กับลำ� ห้วย
ลากปืน มากกว่า 10 หลังคาเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรอีกอย่าง
มากมาย น้ำ�สีแดงที่มีทั้งน้ำ� โคลน และกิ่งไม้ต่าง ๆ ไหลมาตามลำ�ห้วย
ลากปืน และมาติดตรงบล็อกคอนเวิร์ทที่ฝ่ายปกครองของอำ�เภอ
นำ�มาวางหวังเป็นตัวเชื่อมของตลิ่งสองฝั่ง (แทนสะพานแบบถาวร)
แทนที่น้ำ� โคลน และเศษกิ่งไม้จะสามารถไหลได้สะดวก กลับทำ�ให้
ติดขัดจนเปลี่ยนทิศทางและเอ่อล้นด้านข้าง ส่งผลให้ตลิ่งทั้งสอง
ด้านโดนน้ำ�ป่ากัดเซาะจนพัง และไหลเข้ามาถึงบ้านเรือนประชาชน

ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

เรื่องราวของวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนไม่ได้เป็น
เรื่องเกี่ยวกับผีและไสยศาสตร์เท่านั้น แต่ที่แท้จริงเป็นวิธีสืบทอด
ความรู้และประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่
ความรู้และ
ประสบการณ์นั้น แม้จะมีหลายเรื่องที่ไม่มีพื้นฐานในวิทยาศาสตร์
แต่เป็นการกลั่นกรองความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถนำ�ไปใช้ได้
จริง จากประสบการณ์ของบรรพบุรุษหลาย ๆ รุ่นที่ผ่านมา เช่น ตาม
วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ มนุษย์ไม่ควรสร้างบ้านเรือนหรือ
ทำ�การเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำ�ของลำ�ห้วย เนื่องจากว่าเป็นที่อยู่อาศัย
ของผี ซึ่งมองในแง่หนึ่งอาจนับเป็นแค่ความเชื่อและไม่น่าให้ความ
สำ�คัญ แต่เมื่อมนุษย์ฝ่าฝืนกฎกติกาอันเก่าแก่นั้น ผลที่ตามมาคือ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำ� น้ำ�ที่ไหลใน
ลำ�ห้วยไม่ใสสะอาดเหมือนเดิม เมื่อถึงฤดูแล้ง บางวันลำ�ห้วยไม่มีน้ำ�
ต้นไม้ซึ่งมีรากช่วยยึดหน้าดินถูกทำ�ลาย ตันเล็ก ๆ ซึ่งช่วยโอบอุ้มและ

การสรุปบทเรียนจากหลายเวที และการลงพื้นที่เดินป่า ทำ�ให้
กิจกรรมของโครงการเดินหน้าไปอย่างดี ชาวบ้านร่วมกันกำ�หนด
ทิศทางทำ�งาน แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น ชาวบ้านร่วม
กันปลูกไม้ท้องถิ่นในลุ่มน้ำ� เพื่อลดปัญหาการพังทลายของดิน มีการ
ปลูกหญ้าแฝกในจุดอันตรายบริเวณที่มีการพังทลายของดินรุนแรง
และมีการลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรให้น้อยลง มีการจัดการ
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้าด้วยกัน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
รู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและการเตือนภัยแบบสมัยใหม่ มีการสร้าง
ระบบเตือนภัยโดยชาวบ้านเห็นว่า ภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้าน จะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เครื่องส่งสัญญาณสมัยใหม่ เกิดอาสา
สมัครป้องกันภัยพิบัติขึ้นในชุมชน โดยไม่ดำ�เนินการแบบ มิสเตอร์
เตือนภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่อาสาสมัครมี
ความรู้เดิม และหาทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในป่า พื้นที่เกษตร และ
รอบ ๆ ชุมชน มีการกำ�หนดพื้นที่ปลอดภัยไว้ที่วัดและโรงเรียน และมี
การทำ�ข้อมูลทรัพย์สินครัวเรือน ไร่นา และสาธารณูปโภค เพื่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติการ ถ้าหากเกิดภัยพิบัติสุดวิสัยขึ้นมา
จากการดำ�เนินการที่ผ่านมา เห็นว่าชุมชนมีความตระหนักและความ
เข้าใจที่ดีและน่าชื่นชมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้วางพืน
ฐานที่ดีในการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 4 ข้อนั้น
และยังสามารถตระหนักถึง
และหาความสมดุลและความพอดี
ระหว่างการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดังเดิมของชาวบ้าน ผสมผสานไป
กับความรู้ แนวคิด และเทคโนโลยีสมัยใหม่และแบบสากล อย่างไร
ก็ตาม การจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้อง
พิจารณาถึงและบูรณาการมิติ ประเด็น และแนวคิดที่หลากหลาย
อีกทั้ง การจัดการภัยพิบัติภายใต้โครงการนี้ อยู่บนพื้นฐานของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของชาวบ้านให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวทั้งหมด ต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ในแง่ของทั้งทัศนคติและพฤติกรรมของคนใน
สังคม

ทิศทาง แนวทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

แนวทางในอนาคของตชาวบ้านห้วยลากปืน จะเน้นไปที่การฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมในฟื้นฟูป่าธรรมชาติ เนื่องจากเห็นแล้วว่า ป่าธรรมชาติ
ไม่เพียงทำ�ให้น้ำ�ป่าไหลหลากลดความรุนแรงเท่านั้น แต่ยังทำ�ให้ภัย
แล้งหมดไปด้วย เพราะมีการเก็บน้ำ�และปล่อยน้ำ�ออกมาอย่างต่อ
เนื่อง ทำ�ให้ห้วยสาขาของห้วยลากปืน มีน้ำ�ออกมาตลอดทั้งปี ส่งผล
ให้ห้วยลากปืนมีความสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้ง ผลพลอยได้ไม่เพียง
การจัดการภัยพิบัติในบ้านห้วยลากปืนเท่านั้น แต่ลำ�ห้วยลากปืนยัง
มีความสำ�คัญต่อลุ่มน้ำ�แม่พวกด้วย ซึ่งแม่น้ำ�พวกเป็นแม่น้ำ�สายใหญ่
ในอำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไหลลงสู่แม่น้ำ�ยม ดังนั้น ในอนาคตลุ่ม
น้ำ�แม่พวก อาจก่อเกิดการจัดการภัยพิบัติ ด้วยวิธีคิดแบบภูมิปัญญา
ของชาวบ้านห้วยลากปืน ซึ่งจะสร้างความสมดุลย์ในพื้นที่ต้นน้ำ�
กลางน้ำ� และปลายน้ำ� และก่อเกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา นำ�ไปสู่
การใช้ชีวิตเข้ากับธรรมชาติ อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
กรณีวิธีคิดนำ�เอาภูมิปัญญาการเตือนภัย โดยแนววัฒนธรรมเดิม
ของชุมชน ออกมาปัดฝุ่นใช้ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของชุมชนห้วย
ลากปืน และในอนาคตอาจแผ่ไปถึงพื้นที่ลุ่มน้ำ�แม่พวก นับเป็นกรณี
ศึกษาที่ดีเด่นของโครงการ ที่สำ�คัญ พ่อก๋วน เสียงหวาน ปราชญ์ของ
ชุมชนห้วยลากปืน กำ�ลังได้รับการสานต่อ สู่หลักสูตรให้กับนักเรียน
ในโรงเรียน เพื่อช่วยกันฟื้นฟูภูมิคิดเดิม และความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ ให้สืบทอดไปอีกรุ่นหนึ่งของสังคมเมืองแพร่
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แหล่งต้นน้ำ�ที่สำ�คัญของหมู่บ้าน มีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลปาน ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา
กลาง 460-500 เมตร เป็นแหล่งกำ�เนิดของลำ�น้ำ�ปี้ ซึ่งเป็นสายน้ำ� จากประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านปี้ที่ผ่านมา ชุมชนจึงเข้ามาร่วม
หล่อเลี้ยงชุมชนบ้านปี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
โครงการในประเด็นน้ำ�ป่าไหลหลากและดินถล่ม
และที่ผ่านมา
ชุมชนบ้านปี้ได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าผืนตะวันออกของชุมชน และเป็น
วันนี้ชุมชนมีความเข้าใจดีว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นสิ่งสำ�คัญ นอกจาก ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดพะเยาในเรื่องของการอนุรักษ์
เป็นแหล่งอาหาร ยังสามารถลดภัยพิบัติที่เกิดจากความแห้งแล้งและ ทรัพยากรในรูปแบบป่าชุมชนด้วย
ในระยะยาวเป็นที่เชื่อแน่ว่า
ความเสียหายที่เกิดจากน้ำ�ป่าไหลหลาก ชาวบ้านจึงให้ความสำ�คัญ ชุมชนบ้านปี้จะสามารถขยายการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่า ธรรมชาติ ให้กับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดพะเยา
เช่น การเลี้ยงผีขุนน้ำ� การทำ�แนวกันไฟ การสร้างฝายชะลอน้ำ� การ
ตรวจป่า การขยายแนวคิดสู่เครือข่ายชุมชนอื่นๆ และการถ่ายทอด ความเข้าใจดังกล่าว เกี่ยวกับความสำ�คัญและคุณค่าของพื้นที่และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับป่าให้กับเยาวชน
ทรัพยากรป่าไม้
เป็นแรงบันดาลใจที่ทำ�ให้ชาวบ้านในชุมชนบ้าน
ปี้ ส ามารถร่ ว มตั ว กั น จั ด กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ ละป้ อ งกั น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และเนื่องจากชุมชนบานปี้เป็นชุมชนที่มี
ความเข้ า ใจและประสบการณ์ ค่ อ นข้ า งมากต่ อ เรื่ อ งการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะการอนุรักษ์
พื้นที่และทรัพยากรที่เป็นป่าไม้
จึงทำ�ให้ชุมชนบ้านปี้มีความ
เข้ า ใจและศั ก ยภาพสู ง ในการเชื่ อ มโยงระหว่ า งเรื่ อ งการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ กับเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
ในระหว่างการดำ�เนินการผ่านช่วงระยะเวลาแรกของโครงการ ชุมชน
บ้านปี้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอีก
ชุมชนหนึ่งที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำ�ป่าไหลหลากและ
ดินถล่มเช่นเดียวกันกับชุมชนบ้านปี้ คือชุมชนหมู่บ้านห้วยธนู หมู่
9 ตำ�บลตาลชุม อำ�เภอท่าวังผา จังหวัดน่าน การศึกษาดูงานครั้งนี้
ทำ�ให้ชุมชนบ้านปี้สามารถถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของตนเอง
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
ชุมชนชาวบ้านปี้ ตั้งแต่อดีตมีการดำ�รงชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ
ระบบการผลิตจึงเป็นแบบยังชีพ โดยการเข้าป่าเพื่อหาอาหาร ล่า
สัตว์เก็บของป่าเก็บสมุนไพรเพื่อนำ�มาใช้เป็นยารักษาโรค จับปลาใน
ลำ�ห้วย อาศัยแม่น้ำ�ลำ�ธารในการอุปโภคบริโภคและทำ�การเกษตร
ชุมชนบ้านปี้มีลักษณะชุมชนแบบดั้งเดิม

โม่หินในป่าชุมชนบ้านปี้ เพื่อทำ�ปูนขาวและทำ�ถนน ต่อมาในปี พ.ศ.
2532 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ ส่งผล
ทำ�ให้ยุติการตัดไม้เพื่อทำ�ฟืนในการเผาหินทำ�ปูนขาวของชาวบ้าน
ชาวบ้านที่ทำ�ปูนขาวจึงหันมาทำ�อาชีพทางเกษตรกรรมและรับจ้าง
ทั่วไป

ในช่วงระยะเวลาแรกของโครงการ ชาวบ้านได้จัดทำ�แนวกันไฟรอบ
พื้นที่ป่าชุมชน ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร กว้างประมาณ 5 เมตร มี
ชาวบ้านร่วมกันทำ�กิจกรรม 223 คน เป็นผู้ชาย 114 คน และผู้หญิง
109 คน และมีการสร้างฝายชะลอน้ำ�ตามลำ�ห้วยปี้ทั้งหมด 10 ลูก
แต่ละลูกยาวประมาณ 10 เมตร และกว้างประมาณ 2.5 เมตร

สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบมีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออก
เป็นลักษณะภูเขาหินปูน สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณผสม
เต็งรัง ป่าชุมชนบ้านปี้มีสมุนไพรและพืชผักกินได้ เช่น หน่อไม้ ผัก
หวาน ห้อสะพายควาย กำ�ลังเสือโคร่ง ขิง ข่า ปูเลย กระชาย เห็ดดำ�
เห็ดถอบ เห็ดถ่าน เห็ดโคน เป็นต้น ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชนบ้าน
ปี้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทำ�ให้เกิดป่าไม้และพันธุ์ไม้แตกต่าง
กันออกไป ชาวบ้านปี้ได้ใช้พืชเหล่านี้เพื่อเป็นอาหาร ยา เครื่องนุ่มห่ม
ที่อยู่อาศัยและประกอบพิธีกรรม

ในปี พ.ศ.2538 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ มีฝนตกหนักติดต่อกันหลาย
วัน น้ำ�จากลำ�ห้วยน้อยใหญ่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ� ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่
อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ได้ไหลทะลักเข้ามาในหมู่บ้าน พัด
พาต้นไม้น้อยใหญ่ที่โค่นล้มและดินโคลนรวมถึงไม้ซุงขนาดต่างๆ พัด
เข้ามาในหมู่บ้าน ทำ�ให้เกิดน้ำ�โคลนถล่มเข้าท่วมชุมชนบ้านปี้ ทำ�ให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของชุมชน

กิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์หลายด้านด้วยกัน เช่น มีแหล่งน้ำ�
สามารถซึมซับน้ำ�ช่วยฟื้นฟูผืนป่าไม้ ซึ่งประสิทธิภาพที่มีเพิ่มมากขึ้น
ของผืนป่าไม้ในการโอบอุ้มน้ำ�ฝน จะช่วยป้องกันการเกิดและบรรเทา
ความรุนแรงของภัยน้ำ�ป่าไหลหลาก และขณะเดียวกันความชื้นของ
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีเพิ่มมากขึ้นยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ
ไฟป่าอย่างรุนแรงขึ้น และการสร้างแหล่งน้ำ�ใหม่ก็ช่วยแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง และทำ�ให้มีน้ำ�ใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม นอกจาก
นี้ ชุมชนบ้านปี้ยังเกิดความสามัคคีและความตระหนักในการอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนบ้านปี้ได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” จาก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในปี พ.ศ.2539
แต่เดิมสภาพป่าบริเวณชุมชนบ้านปี้ มีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่ เนื่องจากหมู่บ้านปี้ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่ากันอย่างจริงจัง ซึ่งเกิดจาก
สภาพป่าถูกบุกรุกทำ�ลายลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากราษฎรในหมู่บ้าน แนวความคิดของชุมชนเอง และในปี พ.ศ.2542 ได้รับรางวัล “ป่าพื้น
และจากหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นเหตุให้สภาพป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ บ้านอาหารชุมชน” จากกรมป่าไม้
ในอดีตเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ในปี พ.ศ.2461 ราษฎรบ้านปี้เริ่มเล็ง
เห็นความสำ�คัญของทรัพยากรป่าไม้
จึงร่วมใจกันในการอนุรักษ์ ปัจจุบันการจัดการและดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านปี้มีการแต่งตั้งในรูป
และรักษาป่าผืนนี้ ซึ่งเป็นขุนห้วยอันเป็นต้นกำ�เนิดของลำ�ห้วยน้ำ�ปี้ แบบคณะกรรมการป่าชุมชนจำ�นวน 34 คน และราษฎรชาวบ้านปี้ทั้ง
ที่ไหลผ่านหมู่บ้าน และในปี พ.ศ.2475 ชุมชนได้ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 10 ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป่าชุมชนโดยการ
ป่าด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เป็นพื้นที่สงวนของหมู่บ้าน โดยมี มีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแลรักษาป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
กฎระเบียบห้ามมิให้ราษฎรทั้งในและนอกหมู่บ้านเข้าไปตัดต้นไม้ใน อย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ดังกล่าวเป็นอันขาด
พื้นที่บ้านปี้ทั้งหมด 2,480 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
จนกระทั่งมีการเปิดการสัมปทานป่าในปี พ.ศ.2530 จึงมีการ กว้าง มีแม่น้ำ�ปี้ไหลผ่านหมู่บ้าน แยกหลายสาขา ทางทิศตะวันออก
ประท้วงของชาวบ้านในการขัดขวางนายทุนที่จะเข้ามาสัมปทานโรง เป็นภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านเรียกว่า ดอยนาง และเป็น
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โครงการนี้ต้องการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพ
ในประเด็นการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน และจะนำ�ไปสู่
แนวทางการพัฒนาแผนและการดำ�เนินกิจกรรมในระดับท้องถิ่นเพื่อ
ให้เกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ จากการประเมินการทำ�งานที่
ผ่านมา กิจกรรมที่ดำ�เนินการส่งผลให้ชุมชนตระหนักถึงและสามารถ
อธิบายอย่างชัดเจนได้ว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างไร และ
นอกจากนี้ สมาชิกในชุมชนที่หลากหลาย สามารถร่วมมือกันเป็น
จำ�นวนหลายคนได้ ในการดำ�เนินกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระ
ทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ
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แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

ชุมชนบ้านปี้ได้เริ่มต้นด้วยดีในปีแรกของโครงการ
โดยเฉพาะใน
แง่ของการดำ�เนินกิจกรรมที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ในระยะที่สอง
ของโครงการจะดำ�เนินการต่อไปในทิศทางเดิม โดยมีการเพิ่มทั้ง
จำ�นวนและลักษณะของกิจกรรม เพื่อสร้างรูปธรรมการดำ�เนินการ
และพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความละเอียดและความชัดเจน ในการ
เชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและระบบ
การเกษตรของชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม และการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติ
ในส่วนการเตรียมความพร้อมชุมชน เช่น การจัดตั้งหน่วยอาสาสมัคร
การจัดตั้งระบบเตือนภัย การกำ�หนดพื้นที่ บ้านเรือน และผู้คนที่
เสี่ยงภัย ฯลฯ เป็นเรื่องที่ชุมชนใส่ใจเพิ่มเติมกับแผนงานในอนาคต
รวมทั้งเพิ่มระดับการประสานงานและการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เนื่องจากแนวคิดของ
ชุมชนในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ มีการเน้นการ
จัดการและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่าไม้ขนาด
ใหญ่ นอกเหนือจากชาวบ้านชุมชนบ้านปี้เอง อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการหรือการใช้ประโยชน์จากผืนป่าดังกล่าวของชุมชนหรือ
หน่วยงานอื่นด้วย ดังนั้นการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการทรัพยากรและการจัดการภัยพิบัติ จึงจำ�เป็นต้องให้ความ
สำ�คัญในการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดพลังและรูปธรรมในการ
ดำ�เนินงานมากขึ้น

“พื้นที่ป่าสร้างแรงบัลดาลใจ
สู่กิจกรรมชุมชนร่วมมือ”

84

85

4.กรณี2ศึกษา:ภาคเหนือตอนล่าง

ภัยพิบัติในครั้งนั้นได้ส่งผลกระทบ คือ การขาดแคลนอาหาร น้ำ�ดื่ม
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต การไร้ที่อยู่อาศัย บ้านเรือน
พังเสียหายประมาณ 47 หลังคาเรือน ถนนหนทาง สะพานถูกตัดขาด
ชำ�รุดพังเสียหาย ที่อยู่ที่ทำ�กิน เต็มไปด้วยดินโคลน คนในชุมชนต้อง
อพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูง บางส่วนหนีน้ำ�ไม่ทันก็ถึงกับเสียชีวิต
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน นอกเหนือจากเรื่องของสภาพจิตใจแล้ว ทางด้านกายภาพ
ชุมชนดงย่าปาต้องสูญเสียที่ทำ�กินเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วน
ของพื้นที่นา เนื่องจากดินโคลนได้ถมผืนนาที่เคยปลูกข้าว จนทุกวัน
นี้ชุมชนดงย่าปายังไม่สามารถปลูกข้าวได้อีกเลย นอกจากนั้นชุมชน
ยังคงมีความวิตกกังวล หวาดระแวง กลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำ�รอย
ขึ้นอีก โดยเฉพาะเมื่อกรมทรัพยากรธรณีประกาศว่าชุมชนตำ�บล
บ้านตึกเป็นพื้นที่เสี่ยงกับภัยพิบัติดินโคลนถล่ม แต่ก็ไม่สามารถที่จะ
อพยพย้ายถิ่นฐานไปไหนได้ เนื่องจากไม่มีที่ดินที่เหมาะสมสำ�หรับ
สำ�หรับการโยกย้ายอพยพของชุมชนในการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใหม่
วันนี้ชุมชนเองได้บทสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ว่า เกิดจาก
การที่มีปริมาณน้ำ�ฝนมากกว่าปกติ พื้นที่มีความลาดชันสูง ทำ�ให้ดิน
ไม่สามารถอุ้มน้ำ�ไว้ได้ จึงเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มขึ้น ซึ่งชุมชน
มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการปลูกต้นไม้ใน
บริเวณพื้นที่เสื่อมโทรม การปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้รับ
การหนุนเสริมจากสำ�นักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ� กรมอุทยานแห่ง
ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

บ้านดงย่าปา หมู่ 6 เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน ตำ�บลบ้านตึก อำ�เภอ
ศรีสัชนาลัย สภาพพื้นที่ของชุมชนตั้งอยู่ในหุบเขา ทิศเหนือเป็น
สันเขาแม่คมึงกั้นระหว่างจังหวัดแพร่กับหมู่บ้าน ทิศตะวันออกที่
ติดต่อกับหมู่ 7 บ้านห้วยตม มีเทือกเขาม่อนฤาษีกั้นระหว่างอำ�เภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนทิศใต้เป็นภูเขาห้วยทรวง ฉะนั้น พื้นที่
การทำ�มาหากินของชุมชมดงย่าปาจึงอยู่ในบริเวณที่ราบเชิงเขาทั้ง
สามด้าน ส่วนมากเป็นการทำ�สวนผลไม้ มะไฟ ลองกอง ลางสาด
ทุเรียน ฯลฯ

นอกจากภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ น้ำ � ป่ า ไหลหลากและดิ น โคลนถล่ ม
แล้ว
ชุมชนบ้านดงย่าปายังประสบกับปัญหาภัยแล้งและไฟป่า
ด้วย
แต่ชุมชนมองว่าเป็นปัญหารองที่ไม่มีความรุนแรงมากนัก
อี ก ทั้ ง การปลู ก ต้ น ไม้ ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ า เสื่ อ มโทรมและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ก็เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไปในตัว
เพราะเมื่อมีป่าก็จะมีน้ำ�ตามมา ส่วนปัญหาไฟป่านั้น ชุมชนมีระบบ
การจัดการคือทุกคนจะทำ�แนวกันไฟบริเวณสวนผลไม้ของตนเอง มี
การขุดสระน้ำ�เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับดับไฟป่า สิ่งสำ�คัญที่สุดคือ
การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือการสร้างจิตสำ�นึกให้คนในชุมชนไม่มัก
ง่าย หนึ่งในคณะกรรมการกล่าวว่า “แค่ไม่มีใครจุด ก็ไม่ต้องดับ”
ปัญหาไฟป่าจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำ�หรับชุมชนบ้านดงย่าปาอีกต่อไป

ที่ตั้งของหมู่บ้านในบริเวณดังกล่าว เป็นปัจจัยเบื้องต้นของชุมชนที่
มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในอดีตน้ำ�จะหลากในช่วงฤดูฝน
แต่ไม่ส่งผลกับชุมชนมากนัก ชุมชนมีการปรับตัวให้เข้ากับวิถีของ
ธรรมชาติ อาจจะมีภัยพิบัติในบางครั้งที่สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้น
บ้าง เช่น ในปี 2507 ได้เกิดภัยพิบัติน้ำ�หลาก มีผู้เสียชีวิต 1 คน แต่
ที่สร้างความสูญเสียให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก คือภัยพิบัติน้ำ�ท่วม
ดินโคลนถล่ม เมื่อปี 2549 พัดพาเอาดินโคลนที่อยู่บนภูเขาลงมาสู่
หมู่บ้าน
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ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

ไฟฟ้าดับเมื่อเกิดฝนตกหนัก ชุมชนจึงพัฒนาการสื่อสารในช่วงวิกฤต
ชุ ม ชนบ้ า นดงย่ า ปาได้ เ น้ น การดำ � เนิ น งานด้ า นการสร้ า งความ ขึ้น ซึ่งสมาชิกในชุมชนทุกคนทราบดีกว่าเมื่อมีการยิงพลุดอกไม้ไฟ
ตระหนักของสมาชิกในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ ขึ้น นั่นหมายถึงสัญญาณอันตราย ให้ทุกคนอพยพไปอยู่ในพื้นที่
ธรรมชาติของชุมชน โดยจัดประชุมในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
ให้สมาชิกในชุมชนทั้งแกนนำ� ผู้หญิง เยาวชน คนชรา ได้เข้าถึงข้อมูล
และได้ร่วมรับรู้ รับฟัง แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นในการขับ บทเรียนที่สำ�คัญของการดำ�เนินการที่ผ่านมาพบว่า ข้อมูลเป็นสิ่ง
เคลื่อนงาน และร่วมวางแผนกำ�หนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองปัญหา สำ�คัญในการสร้างความเชื่อมั่นกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่จะ
และความต้องการของสมาชิกในชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กร เข้ามาดำ�เนินการร่วมกัน ข้อมูลที่ดีจะเป็นฐานในการวางแผนการ
ชุมชนเพื่อการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ต.บ้านตึก จัดตั้งคณะ จัดการที่เหมาะสมและเป็นระบบ ชุมชนบ้านดงย่าปาให้ความสำ�คัญ
กรรมการ 22 คน โดยการคัดเลือกผ่านประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งกลไกนี้ กับการใช้บทเรียนจากการทำ�งานในปีที่ผ่านมาค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
มีบทบาทในการประสานและขับเคลื่อนในเชิงกระบวนการ เพื่อสร้าง ของการเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดหลักประกันว่าได้วางแผนงานที่มี
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการวางแผนและขับเคลื่อนงาน ความสอดคล้องกับปัญหา และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่าง
แท้จริง อันจะส่งผลต่อการลดความเสี่ยงและก่อให้เกิดการจัดการ
ตามแผนที่ได้วางไว้ร่วมกัน
ภัยพิบัติที่เหมาะสม ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย เมื่อภัยเกิดขึ้น และภาย
มีความมั่นคงและหลักประกันในการดำ�รงอยู่ของ
ภายหลังการจัดทำ�แผนรับมือและสร้างความพร้อมในการจัดการลด หลังภัยพิบัติ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สมาชิกชุมชนได้ร่วมในการดำ�เนินการสร้าง ชุมชน การทำ�มาหากินและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ จัดทำ�แผนที่/ป้าย เส้นทางอพยพและที่หลบ
ภัย ทำ�การสำ�รวจเส้นทางอพยพ พื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่หลบภัย
เพื่อทำ�การปักป้ายและจัดทำ�แผนที่ มีการมอบหมายชุดสำ�รวจออก
เป็น 2 ชุด เพื่อสำ�รวจเส้นทางและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกคนอื่นๆ ร่วม
กันจัดทำ�ป้ายและลงรายละเอียดแผนที่ชุมชนให้มีความชัดเจนที่สุด
รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังภัยพิบัติของชุมชน เพื่อเป็นอาสา
สมัครทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายที่ได้จัดตั้งไปแล้ว

แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

การดำ�เนินงานของชุมชนดงย่าปาที่ผ่านมาสามารถดำ�เนินโครงการฯ
เป็นไปได้ด้วยดี โดยที่ชุมชนได้ให้ความสำ�คัญและมีส่วนร่วมในการ
ดำ�เนินงานโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ร่วมกันกำ�หนดไว้ ไม่ว่าใน
เรื่องของการประชุม กิจกรรมการจัดทำ�แผนที่ การจัดตั้งหน่วยเฝ้า
ระวังหรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันภัยพิบัติ แนวทางการ
ดำ�เนินการในอนาคตเป็นการสร้างความพร้อมภายในในการดำ�เนิน
งานโดยกำ�หนดให้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหลบภัย เพื่อให้ชุมชนได้
เตรียมความพร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริง การจัดทำ�แผนที่จะระดม
ความคิดเห็นร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อจัดทำ�แผนงานการจัดการ
ป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน

ที่สำ�คัญที่ชุมชนต้องการขับเคลื่อนให้บรรลุผลคือ การนำ�เสนอแผน
งานที่ผ่านกระบวนการโดยชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัน
จะนำ�ไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติให้เข้ามาหนุนเสริมการดำ�เนิน
การของชุมชน เพื่อให้การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนมีความมั่นคง
และยั่งยืน และเพื่อขยายพื้นที่ไปหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ในระบบ
นิเวศเดียวกัน เช่น บ้านห้วยตม หมู่ 7 ตำ�บลบ้านตึก โดยเน้นในเรื่อง
ของการจัดทำ�ข้อมูลพื้นฐาน และสร้างจิตสำ�นึกของชุมชนในเรื่อง
ของการจัดการป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน การจัดทำ�แผนที่ภัยพิบัติ
การจัดทำ�ป้ายเขตเสี่ยงภัยในชุมชน ฯลฯ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนใน
การจัดการภัยพิบัติ

ชุมชนบ้านดงย่าปาเน้นการสร้างจิตสำ�นึก ความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสำ�คัญ ศักยภาพอย่างหนึ่งของชุมชน
ก็คือ การเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนจึงอยู่
ในระดับดีมาก จะเห็นจากการทำ�กิจกรรมต่างๆ ทั้งการประชุม การ
วางแผนงาน และจัดทำ�วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเตรียมพร้อม
รับมือกับภัยพิบัตินั้น ชุมชนจะเป็นผู้ดำ�เนินการเองโดยมีเจ้าหน้าที่
ประสานงานเป็นผู้ให้การหนุนเสริมเท่านั้น จึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่
สามารถดำ�เนินการด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่ง
เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
จากเหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อปี 2549 ส่งผล
ให้ชุมชนดงย่าปาต้องสูญเสียที่ทำ�กินเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วน
ของพื้นที่นา เนื่องจากดินโคลนได้ถมผืนนาที่เคยปลูกข้าว จนทุกวัน
นี้ชุมชนดงย่าปายังไม่สามารถปลูกข้าวได้อีก การพัฒนาอาชีพเสริม
จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนให้ความสนใจ ที่ผ่านมามีหน่วยงาน
ต่างๆ ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการทำ�อาชีพเสริมมากมาย เช่น การ
ทำ�ไม้กวาด การซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ แต่ไม่มีความต่อเนื่องและไม่มี
การต่อยอด กล่าวคือ ไม่สามารถหาตลาดรองรับได้ ทุกวันนี้ คนใน
ชุมชนเองยังต้องการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการ
ดำ�รงชีวิต แต่ยังไม่ได้เริ่มพัฒนาอาชีพใด เนื่องจากชุมชนมีความเห็น
ว่าจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดก่อน เพื่อให้การ
พัฒนาอาชีพเสริมในครั้งนี้สามารถดำ�เนินไปได้อย่างมั่นคงและเพิ่ม
รายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะยังไม่ได้ดำ�เนินกิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหลบภัย แต่ทุกวันนี้
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน สิ่งที่แกนนำ�ชุมชนบ้านดงย่าปาจะต้องทำ�เป็นประจำ�
ก็คือ การบันทึกปริมาณน้ำ�ฝนในแต่ละวัน หากพบว่ามีปริมาณน้ำ�ฝน
มากเกินกำ�หนดก็จะแจ้งให้กับสมาชิกในชุมชนทราบผ่านหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้านได้อย่างทันท่วงที สิ่งที่ชุมชนยังวิตกกังวลอยู่ก็คือปัญหา
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และการเตรียมความพร้อมของชุมชนจึงนับเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะไปสู่
แนวทางการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน ซึ่งจำ�เป็นต้องเริ่ม
ต้นปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนที่จะเกิดภัยธรรมชาติในอนาคต
แม้ว่าจะมีการดำ�เนินการเบื้องต้นจากความพยายามของหลายๆ
ฝ่ายในการดำ�เนินงานเพื่อป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกๆ ด้าน แต่การดำ�เนินการบางอย่างอาจ
จะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ขณะเดียวกันการดำ�เนินงานบาง
อย่าง เพื่อป้องกัน บรรเทาและแก้ไขการเกิดภัยพิบัติที่เป็นการแก้
ปัญหาอย่างหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นการส่งผลกระทบให้เกิดภัยหรือ
เกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งได้ หากการแก้ปัญหานั้นไม่ได้มองถึงบริบท
ของสภาพแวดล้อมรอบด้าน และไม่ได้มองถึงผลกระทบที่จะตามมา
จากการดำ�เนินงานในระยะยาว

ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

ในฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2549 เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
อุทกภัยและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในภาคเหนือตอนล่าง
หลาย
จังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้ ได้แก่ น่าน แพร่
อุตรดิตถ์และสุโขทัย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นจำ�นวนมาก
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมและดินโคลนถล่มในครั้งนั้นส่งผล
ให้ตำ�บลน้ำ�ริด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับความเสียหายทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินและยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทำ�ให้ชุมชนและทุกภาค
ส่วนเกิดความตระหนักและรับรู้ร่วมกันว่าชุมชนตั้งอยู่บนความเสี่ยง
ต่อการเกิดภัยพิบัติในหลายรูปแบบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้นับว่ารุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน คนในชุมชนเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า “ราวสี่ทุ่ม น้ำ�ก็เริ่มท่วม
เพราะฝนตกหนัก น้ำ�มาเร็วมากไม่สามารถทำ�อะไรได้เลย ยิ่งฝน
ตกหนัก น้ำ�ก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ พอตอนเช้าก็เหลือแต่ที่เปล่า น้ำ�มาแรง
พัดพาทุกอย่างไปหมด โคลนที่มากับน้ำ�สูงประมาณหัวเข่า บ้านเสีย
หายจำ�นวน 1,437 หลัง และบ้าน เสียหายทั้งหมด 8 หลัง มีคนเสีย
ชีวิต 1 คน ”

ทำ�ให้ดินเสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำ�ฝนได้เต็มที่ ส่ง
ผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน
จากลักษณะทางภูมิประเทศตำ�บลน้ำ�ริดที่เป็นที่ราบสลับเชิงเขาและ
ภูเขา สภาพการใช้พื้นที่ของชุมชนบ้านน้ำ�ริดในที่ราบและเชิงเขาเป็น
พื้นที่ในการทำ�นา ทำ�ไร่ และเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ภูเขาจะเป็น
สวนผลไม้และสวนป่า ส่วนลักษณะของภูเขาจะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งจะมีทั้งภูเขาที่ไม่สูงมากนักและภูเขาที่มีความลาดชันมาก
ส่วนในพื้นที่ราบลุ่มส่วนมากจะมีแม่น้ำ� ลำ�คลอง หรือห้วยไหลผ่าน มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำ�ท่วมมาก ส่วนพื้นที่ที่อยู่บริเวณเชิงเขาหรือ
บนเขา จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำ�ป่าไหลหลาก
จากสภาพของพื้นที่ในลักษณะนี้ที่เป็นเขาสูงและมีความลาดชันมาก
ซึ่งลักษณะเช่นนี้นับเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย ประกอบ
กับสภาพบนภูเขาสูงได้มีการปลูกป่าสักโดยรอบมานานกว่าสามสิบ
ปี ซึ่งมีส่วนสำ�คัญที่ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน ส่งผลให้ดิน
ไม่สามารถดูดซับน้ำ�ไว้ได้และทำ�ให้เกิดน้ำ�ป่าไหลหลาก ประกอบกับ
ลักษณะที่ตั้งของชุมชนที่ตั้งอยู่ขวางทางน้ำ� เมื่อน้ำ�ป่าไหลหลากจึง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน

จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและทำ�เลที่ตั้งของชุมชนชี้ให้เห็น
แม้เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่สาเหตุ ว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชุมชนและดูจะ
ของการเกิดภัยพิบัตินั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำ�ของมนุษย์ หาก รุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำ�ท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือ
ย้อนกลับไปดูสภาพแวดล้อมโดยรอบของชุมชนบ้านน้ำ�ริด จะพบ แม้แต่แผ่นดินไหว
ว่าสภาพป่าเขาที่เป็นแหล่งต้นน้ำ�ซึ่งล้อมรอบชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการสัมปทานป่าไม้ในอดีตและถูกปรับให้มาเป็นพื้นที่ปลูก การเผชิญหน้ากับภัยพิบัตินำ�ไปสู่การเตรียมพร้อม และสร้างความ
ป่าสักขนาดใหญ่บริเวณภูเขา ซึ่งลักษณะของการปลูกป่าเชิงเดี่ยว ตระหนักถึงภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องเร่ง
เช่นนี้ทำ�ให้ไม่มีพืชชั้นต่ำ�คลุมดิน เกิดการเผาไหม้ของใบสักในฤดูแล้ง ด่วน ด้วยเหตุนี้การเริ่มต้นเรียนรู้ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
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หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ.2549 หลายหน่วยงานเข้ามาให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนมีทั้งด้านดีและด้านลบ ซึ่งถ้ามองให้เห็นถึงสาเหตุก็คือการที่
ภาคประชาชนหรือผู้ประสบภัยไม่มีโอกาสได้ร่วมคิด และตัดสินใจ
ในการดำ�เนินงาน กล่าวคือ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือต่างๆ อย่าง
มาก แต่การให้ความช่วยเหลือบางเรื่องกลายเป็นเรื่องเกินความ
จำ�เป็น และบางเรื่องกลายเป็นเรื่องที่ต้องร้องขอ เพราะขาดแคลน
ตัวอย่างเช่น การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยการแจกถุงยังชีพ
เป็นเรื่องที่จำ�เป็นอย่างมากสำ�หรับผู้ประสบภัยในระยะแรก ซึ่งต้อง
ใช้สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค แต่ผู้ประสบภัยไม่สามารถที่จะร่วม
ตัดสินใจได้เลยว่าตนเองต้องการสิ่งของประเภทไหน และสิ่งของ
บางอย่างที่ได้รับไปไม่มีความจำ�เป็นต่อบุคคลนี้ แต่มีความจำ�เป็นกับ
อีกบุคคล รวมถึงสิ่งของที่จำ�เป็นสำ�หรับเด็กและผู้หญิงก็ขาดแคลน
การแจกถุงยังชีพก็ยังคงดำ�เนินต่อไปทั้งที่ระยะเวลาผ่านไปนานพอ
สมควร จนผู้ประสบภัยไม่จำ�เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องถุง
ยังชีพแล้ว
ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงให้การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบ
ภัยในพื้นที่ตำ�บลน้ำ�ริด เช่น การขุดลอกคลองเพื่อสร้างสภาพคล่อง
ให้สายน้ำ� เพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องลำ�คลองตื้นเขินเวลาที่น้ำ�มาจะ
ได้ไหลได้อย่างสะดวก แต่การขุดลอกลำ�คลองเป็นโครงการที่ค่อน
ข้างส่งผลกระทบต่อประชาชนและมีผลต่อระบบนิเวศในบริเวณ
ลำ�คลอง เพราะปัจจุบันลำ�คลองมีสภาพที่โล่งเสมอกัน ไม่มีแอ่งน้ำ�
หรือวังน้ำ� ที่ชาวบ้านเคยมีไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ�และเพื่อ
กักเก็บน้ำ�ไว้ใช้ทำ�การเกษตรในฤดูแล้ง ส่งผลให้ขณะนี้น้ำ�ในลำ�คลอง
แห้งขอด ถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ตาม นั่นแสดงให้เห็นว่าการแก้
ปัญหาโดยหน่วยงานภายนอกอย่างเดียว โดยขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคิดและตัดสินใจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องมาคอยตามแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
จากการประเมิ น ความเสี่ ย งและการวิ เ คราะห์ ภั ย พิ บั ติ ที่ ผ่ า นมา
ชุมชนตำ�บลน้ำ�ริดได้ร่วมกันวางแผนว่า
ชุมชนควรจะจัดการกับ
ภัยประเภทน้ำ�ท่วมและดินถล่มก่อนเป็นอันดับแรก
เนื่องจากมี
สาเหตุมาจากเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด ซึ่ง
ทางประชาชนในชุมชนได้ร่วมประชาคมและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการกับเรื่องน้ำ�ท่วมและดินถล่ม ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลน้ำ�ริด ผู้นำ�ชุมชนในหมู่บ้าน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลน้ำ�ริด ครู-อาจารย์จากโรงเรียนในชุมชน ตัวแทน
คณะสงฆ์จากวัดในพื้นที่ เยาวชน รวมทั้งแกนนำ�ที่ได้ผ่านการฝึก
อบรมเตรียมความพร้อมการจัดการภัยพิบัติ โดยการระดมสมอง
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จึงได้เกิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ธรรมชาติโดยชุมชนตำ�บลน้ำ�ริด

เพื่อจัดการภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชนเริ่มต้นขึ้น ในชื่อ “กลุ่ม
เยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่” หลังจากมีการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
หลังจากเกิดภัยพิบัติ โดยเริ่มต้นด้วยการทำ�การสำ�รวจสุขภาพของ
หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปได้สร้างความสูญเสียต่อชุมชน ไม่ คนในชุมชน จากนั้นเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม
ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินทำ�กิน สภาพแวดล้อมในเชิงนิเวศเปลี่ยน ต่างๆ ของชุมชน เช่น การจัดทำ�แผนที่ความเสี่ยงและทรัพยากร
ไป แต่ในส่วนของชุมชนตำ�บลน้ำ�ริดได้มีการดำ�เนินงานเพื่อช่วยเหลือ ชุมชน การสื่อสารข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชนโดยการนำ�ไปติดเผยแพร่
พี่น้องที่ประสบภัยพิบัติ ในด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหาย ในสถานที่สำ�คัญและตามร้านค้าในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับ
บางส่วน มีการสนับสนุนด้านอาชีพเสริม ในรูปของกองทุนพันธุ์พืช ทราบ ทำ�ให้สมาชิกในชุมชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่
และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำ�ปลาร้าขึ้น เพื่อรองรับการว่างงานของผู้ ปลอดภัยของชุมชนจากแผนที่ และสามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ประสบภัยในระหว่างที่ยังไม่สามารถทำ�การเพาะปลูกได้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น
ทางเครือข่ายได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงรูปแบบการทำ�การเกษตรกรรม
ของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งอาจมีส่วนในการทำ�ให้เกิดดินโคลนถล่มได้
เช่น การปลูกพืชไม่มีรากแก้ว การตัดไม้ทำ�ลายป่า เน้นการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ จนเป็นเหตุให้เกิดฝนตกหนักและ
ดินไม่สามารถอุ้มน้ำ�ไว้ได้ ดังนั้นทางเครือข่ายจึงได้จัดทำ�โครงการ
เกษตรผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและร่วมมือกันนำ�แนวทางเกษตรผสม
ผสานที่ยั่งยืนไปใช้และสามารถเป็นแบบอย่างให้ประชาชนคนอื่นๆ
ได้

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติให้เด็กและเยาวชนและ
สมาชิกในชุมชน ดำ�เนินโดยกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านการแสดงละคร
หุ่นเงา ทำ�ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงคนในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้คนใน
ชุมชนเกิดความสนใจและมีความเข้าใจในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติได้
มากขึ้น อีกทั้งจะเกิดความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความตื่น
ตัวในการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อ
สร้างจิตสำ�นึกให้กับเยาวชนในการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง โดย
การแสดงออกมาในลักษณะความคิดสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม การให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ
ของชุมชนในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ�แผนที่
การแสดงละคร การปลูกต้นไม้ นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำ�นึกให้
กับเยาวชนแล้ว ยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยให้เด็กและผู้ใหญ่ได้
ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การสร้างความสามัคคีในชุมชน

นอกจากนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ยังได้รวมตัวกัน
เพื่อทำ�
กิจกรรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชนหลังประสบภัยพิบัติ เช่น ใน
เรื่องของการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณรอบชุมชน การปลูกแฝก
ยึดหน้าดิน การอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านที่ขึ้นตามริมน้ำ�ที่สูญหายไป
หลังจากดินถล่ม การเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและศึกษาสภาพพื้นที่
ในชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้ใหญ่ในชุมชนในการดำ�เนินงาน นอกจากนี้การดำ�เนินงานในตำ�บลน้ำ�ริดยังมุ่งเน้นการประสานงาน
ด้านต่างๆ
ไปยังภาคีทอ้ งถิ่นต่างๆ เช่น พระสงฆ์ เทศบาลตำ�บลน้ำ�ริด โรงเรียน
และภาคีอื่นๆ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากภัยพิบัติด้วยตัวชุมชนเอง

แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

การดำ�เนินงานในอนาคตของตำ�บลน้ำ�ริด คือขยายแนวคิดการจัดการภัยพิบัติสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ� ป่า) ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันทั้งระบบนิเวศ และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือจัดการภัยพิบัติทั้งสายน้ำ� โดยการ
ดำ�เนินกิจกรรมในการดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงลุ่มน้ำ�
โดยยึดสายน้ำ�ห้วยชายเขาเป็นเป้าหมายหลักในการดำ�เนิน
กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำ�ชุมชน องค์กรการปกครองท้องถิ่น วัด โรงเรียน กลุ่มต่างๆ ในชุมชนและเยาวชนในการขับ
เคลื่อนกิจกรรม รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยจัดตั้งกองทุนสู่การจัดสวัสดิการช่วยเหลือตนเองของชุมชน
ผลจากการดำ�เนินการที่ผ่านมา ทางชุมชนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจากสมาชิกในชุมชนขึ้นมาเพื่อทำ�การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงในเรื่อง
ของโครงการ กิจกรรมด้านต่างๆ และจัดตั้งคณะทำ�งานให้ชัดเจนมากขึ้นในการทำ�งานร่วมกัน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การวางแผนการจัดการภัยพิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในอนาคต อันจะนำ�ไปสู่การวางแผนของชุมชน และผลักดันให้บรรจุในแผนการดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้แนวทางการเตรียมความพร้อม ป้องกันในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
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หลังจากได้มีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติ ชุมชนได้
มีการดำ�เนินการเพื่อกำ�หนดแนวทางในการป้องกันความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การร่วมกันกำ�จัดวัชพืชที่
กีดขวางการไหลของน้ำ� นอกจากนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำ�ท่วมฉับ
พลันขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกสาเหตุมาจากฝนตกตามธรรมชาติ ส่วน
ครั้งที่สองชาวบ้านตั้งสมมุติฐานว่าอาจมีสาเหตุมาจากการที่เขื่อน
อุบลรัตน์ได้ปล่อยน้ำ�ปริมาณมากลงสู่ลำ�น้ำ�พอง ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทำ�ให้สามารถตรวจสอบและนำ�ไปสู่กระบวนการต่อรอง
กับการจัดการของรัฐในการจัดการทรัพยากรทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับจังหวัด
ชุมชนโนนหนองลาดสามารถกำ�หนดมาตรการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้ในระดับหนึ่ง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า จาก
กรณีน้ำ�ท่วม 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฤดูฝนของปี 2551 มาตรการ
ของชุมชนพอที่จะรับมือกับเหตุการณ์แรกได้ เนื่องจากการหนุนสูง
ของระดับน้ำ�มีความเร็วไม่มากจนเกินไป และสมาชิกในชุมชนมีเวลา
เพียงพอที่จะปฏิบัติการตามแผนที่กำ�หนดไว้
แต่เหตุการณ์น้ำ�ท่วมครั้งที่สอง น้ำ�หนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอาสา
สมัครชุมชนมีเวลาไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติการได้ และความเสียหาย
เกิดขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งชุมชนเองได้ตั้งสมมุติฐานว่า สองเหตุการณ์
ดังกล่าวอาจต่างกัน เนื่องจากเหตุการณ์แรกเป็นปรากฏการณ์น้ำ�
ท่วมตามธรรมชาติ ขณะที่เหตุการณ์ที่สองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การปล่อยน้ำ�จากเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องศึกษา
ข้อมูลและติดตามเพิ่มเติมต่อไป หากชุมชนสามารถหาหลักฐานได้
ว่าเกิดผลกระทบขึ้นจากการปล่อยน้ำ�จากเขื่อนอุบลรัตน์จริง ก็จะ
ต้องปรึกษาหารือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการจัดการปัญหาร่วม
กันต่อไป

ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

ชุมชนโนนหนองลาดได้จัดตั้งกลุ่มศึกษาข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมี
ชุดข้อมูลลักษณะความเสี่ยงภัยและกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบ ซึ่ง
ในการจัดประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยแกนนำ�และประชาชนในพื้นที่
ชุมชนโนนหนองลาด จำ�นวน 34 คน เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนัก
ถึงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เวทีวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงภัย เป็นเวทีที่ให้ชาวบ้าน
ได้ทบทวนปัญหาร่วมกัน ทำ�ให้ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ห้วยหนองปลา
และบึงปากเขื่อนจาก 28 หมู่บ้าน จำ�นวน 105 ครอบครัว ได้ทราบ
สาเหตุของการเกิดภัยน้ำ�ท่วม โดยมีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน ชุมชนได้
ทราบผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำ�ท่วมในแต่ละครั้ง
และสื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานรัฐได้
หลังจากการประชุม ได้มีการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการและอาสา
สมัคร จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วม
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและ
ช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเกิดภัยน้ำ�ท่วม จำ�นวน 34 คน ซึ่งจะสามารถ
จะทำ�ให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการรับมือกับภัยน้ำ�ท่วมได้ทัน
ชุมชนโนนหนองลาดสามารถกำ�หนดแนวทางในการป้องกันและ
บรรเทาภัยน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นได้ โดยจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�
แผนการจัดการภัยพิบัติน้ำ�ท่วมโดยชุมชนและเสนอต่อหน่วยงานรัฐ
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการวางแผนในการจัดการร่วมกัน

ชุมชนโนนหนองลาด
เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแก่ง
เลิงเปือยหรือบึงปากเขื่อน มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การ
ทำ�นาข้าว จึงมีราษฎรทั้งจากบ้านโนนหนองลาดและจากหมู่บ้านใกล้
เคียงเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อทำ�การเกษตรกรรมเป็นจำ�นวน
มาก

ทีมอาสาสมัครชุมชนจะมีการฝึกซ้อม การเสริมสร้างการเรียนรู้และ
การเพิ่มมาตรการในชุมชนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เพื่อเตรียม
พร้อม ป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
ส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้จะต้องมีการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมานับว่าชุมชนโนนหนองลาดผ่าน
ประสบการณ์ในหลายด้าน ทำ�ให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน
จากลักษณะของภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งรองรับน้ำ�เช่นนี้จึง อื่นๆ ได้ โดยเฉพาะในแง่ของการศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใจสาเหตุของ
ทำ�ให้ในพื้นที่มักประสบเหตุการณ์น้ำ�ท่วม ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ การเกิดปัญหาภัยพิบัติ
ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณ
น้ำ�มาก น้ำ�ฝนจะไหลมาตามลำ�คลองลงสู่บริเวณนี้และลงสู่ลำ�น้ำ� การเตรียมพร้อมรับมือกับการเกิดน้ำ�ท่วมในพื้นที่ชุมชนโนนหนอง
พองต่อไป ทำ�ให้มีน้ำ�ท่วมและเอ่อหนุนขึ้นในพื้นที่หากลำ�น้ำ�พองมี ลาดเป็นการจัดการเพื่อลดความเสียหายของชุมชน โดยการสร้าง
ปริมาณน้ำ�มาก
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ชุมชนประสบ
อยู่ เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำ�คัญในการเข้าไปร่วมกัน
นอกจากนี้สภาพตื้นเขินของลำ�น้ำ�
รวมทั้งการขวางทางเดินน้ำ� จัดการ มีการศึกษาพื้นที่ร่วมกัน ทำ�ให้เข้าใจในสภาพของพื้นที่และ
จากวัชพืชยังมีผลให้เกิดน้ำ�ท่วมที่เร็วและรุนแรงขึ้นอีกด้วย อีกทั้ง รูปแบบของน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้น มีกลไกอาสาสมัคร ดำ�เนินการส่งเสริม
ก่อนที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ การป้องกันและการ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการเตือนภัย
บรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่สามารถทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นน้ำ�และปลายน้ำ� คณะกรรมการประสานความช่วยเหลือ อาสา
เนื่องจากชุมชนไม่มีความรู้ในเรื่องสภาพของปัญหาและกระบวนการ สมัครในการติดตาม เฝ้าระวังพื้นที่ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมถึง ไม่มีแบบแผนและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน
ให้กับอาสาสมัครในการช่วยเหลือชาวบ้านขณะที่มีเหตุการณ์น้ำ�ท่วม
เกิ
ชุมชนโนนหนองลาดมีประวัติยาวนานในการต่อสู้และเรียกร้องสิทธิ ดขึ้น รวมถึงการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้
ที่ดิน จึงทำ�ให้ชุมชนโนนหนองลาดและชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมี สามารถดำ�เนินการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำ�กิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดตั้ง ความสำ�เร็จ
กลไกการทำ�งานในรูปแบบอาสาสมัครชุมชน
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กิ จ กรรมทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การสร้ า งความพร้ อ มและความ
ตระหนักถึงภัยน้ำ�ท่วมที่จะเกิดขึ้น และนำ�ไปสู่แนวทางร่วมมือแก้ไข
ปัญหาร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐในการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งได้
มีการนำ�ข้อเสนอของชุมชนให้กับแผนของจังหวัดในการสนับสนุน
ชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมและฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ นับเป็นแผน
ร่วมกันที่เกิดจากการประชุมของชุมชนที่ให้ความสำ�คัญกับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในการวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุการ
เกิดภัยพิบัติ และพัฒนากลไกอาสาสมัครเฝ้าระวัง ติดตามประกาศ
เตือนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเท่ากันกับสถานการณ์
นอกจากนี้ได้มีกลไกในพื้นที่โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ทั้งหมด 28 หมู่บ้าน ในจำ�นวน 8 ตำ�บล เพื่อกำ�หนดแนวทางและ
กำ�หนดแผนปฏิบัติที่สามารถรับมือป้องกัน บรรเทาการสูญเสียหาก
เกิดน้ำ�ท่วม โดยจะทำ�หน้าที่ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ ดูแล
และเป็นทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังภัย ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 34 คน อีกทั้ง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติน้ำ�ท่วม
ตามระบบนิเวศ โดยการจัดการศึกษาในชุมชนและการศึกษาข้อมูล
เชิงพื้นที่ร่วมกัน
จากปัญหาน้ำ�ท่วมทำ�ให้ผลผลิตเสียหาย ชุมชนจึงตั้งกองทุนพันธุ์
ข้าวขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในชุมชน
โดย
ดำ�เนินการช่วยเหลือสมาชิกสองลักษณะคือ แจกจ่ายให้สมาชิกกู้ยืม แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน
ซึ่งชุมชน
เมล็ดพันธุ์และเปิดให้คนนอกมายืมเมล็ดพันธุ์ โดยจะต้องนำ�เมล็ด การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ได้
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พันธุ์มาคืนในสัดส่วนสองต่อหนึ่ง (ยืมหนึ่งคืนสอง) อีกทั้งตั้งกลุ่มทำ�
เช่น การซ้อมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ การแบ่งหน้าที่
อาชีพเสริม เช่น เลี้ยงเป็ด ทำ�เสื่อ เลี้ยงปลา เป็นต้น
และเตรียมมาตรการในการเฝ้าระวัง รวมทั้งการจัดเตรียมสิ่งของ
ที่จำ�เป็น เช่น เรือของชุมชน และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ในกรณี
ที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายจากพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบปัญหาน้ำ�ท่วมเช่นเดียวกันให้เข้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และได้นำ�เอา
องค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อนำ�ไปสู่แนวทางการจัดการน้ำ�
อย่างมีประสิทธิภาพ

“สร้างความรู้ความเข้าใจ
								 ลดความเสียหายของชุมชน”

การดำ�เนินการในชุมชนเน้นการเพิ่มความสามารถในการประสาน
งานระหว่างชุมชนกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม
ในการมีอำ�นาจต่อรองและกำ�หนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและ
จังหวัด เช่น กรมชลประทาน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และ
เครือข่ายต่างๆ เพื่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุร่วมกัน เพราะว่า
ประเด็นปัญหาบางประการ อาจเกินกำ�ลังความสามารถของชุมชนที่
จะแก้ไขได้โดยลำ�พัง เช่น กรณีการขุดลอกพื้นที่ ความพยายามของ
ชุมชนที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นบึงขนาดใหญ่ ซึ่งต้อง
อาศัยการใช้รถขุดตักมากกว่ากำ�ลังคน จึงจะได้ผลอย่างที่ตั้งเป้าไว้
หรือในกรณีที่การปล่อยน้ำ�จากเขื่อนอุบลรัตน์ก่อให้เกิดน้ำ�ท่วมฉับ
พลันแก่ชุมชนโนนหนองลาดอย่างมีหลักฐานชัดเจน จะต้องอาศัย
การประสานความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไ ข
ปัญหา ในส่วนของการประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานภาค
รัฐเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากมี
การประสานงานและสื่อสารกับภาครัฐให้ลงมาดูปัญหาในพื้นที่และ
เข้ามารับรู้และร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชน
ขณะนี้ทางชุมชนได้พยายามเสนอแผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชน
ให้บรรจุแผนจังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ�ที่มา
จากปัญหาเรื่องการใช้น้ำ� โดยการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมในการบริหาร
จัดการน้ำ�กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ป่าภูระงำ� ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูระงำ�ในบริเวณเขตรอยต่อ
ระหว่างอำ�เภอแวงน้อยและแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เป็นป่าต้นน้ำ�ที่ไหล
ลงสู่แม่น้ำ�ชี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงลอนคลื่นที่มีความลาด
ชันสูง และมีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตของชุมชน ป่าภูระงำ�ส่วน
ล่างมีลักษณะเป็นดอนเตี้ยสลับกับที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินทราย
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ� ซึ่งทำ�ให้มีแนวโน้มในการชะล้างพัง
ทลายของหน้าดินสูงมาก
ที่ผ่านมา สภาพป่าเสื่อมโทรมจากการตัดไม้ทำ�ลายป่า การใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างไม่มีขีดจำ�กัด เกิดปัญหาความแห้งแล้ง ทำ�ให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า การประเมินสภาพพื้นที่ป่าพบว่า เกิดไฟ
ป่าขึ้นทุกปีเนื่องจากการมีช่วงเวลาแห้งแล้งยาวนาน อีกทั้งลักษณะ
ความลาดชันเชิงเขายังส่งผลให้เกิดการพังทลายของหน้าดินในฤดู
ฝน

คุณค่าและความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ให้ความ
รู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดไม้ทำ�ลายป่าและชี้ให้เห็นถึงผลก
ระทบจากไฟป่าที่เกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ทำ�ให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิด เกิดจิตสำ�นึกร่วมกันในการปกป้องผืนป่าของชุมชน และ
ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้นด้วย

“ทีมอาสาสมัคร
สุดยอดปฏิบัติการจัดการไฟป่า”

กิจกรรมที่ดำ�เนินการมีความหลากหลาย เช่น การทำ�แนวกันไฟ การ
สร้างฝายชะลอความชื้น การจัดค่ายเยาวชน การเฝ้าระวังการตัด
ไม้ทำ�ลายป่า การอบรมอาสาสมัครเพื่อการปฏิบัติการ ซึ่งสามารถ
ดำ�เนินการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ถึงการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือ
ข่ายในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเครือข่ายการทำ�งานเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันสมาคมเพื่อนภูเป็นองค์กรหนึ่งที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมี
เครือข่ายหลายกลุ่มในการทำ�งานร่วมกัน พร้อมทั้งประสบการณ์
ยาวนานในการรับมือจัดการกับปัญหาไฟป่าและน้ำ� ป่าไหลหลาก
ทำ�งานขยายเครือข่ายและเสริมสร้างอาสาสมัครในชุมชนรอบป่า ให้
มีศักยภาพในการเตรียมการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติที่เกิดจากไฟป่าและน้ำ�ป่าไหลหลากให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าภูระ
งำ�ตอนล่างทั้ง 9,000 ไร่ ซึ่งการทำ�งานในระดับเครือข่ายเช่นนี้ถือ
เป็นส่วนสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่แนวทางในการสร้างองค์ความรู้ชุมชน
การทำ�งานของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูภูถ้ำ�ภูกระแตหรือสมาคมเพื่อน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนเกิดการ
ภูที่ผ่านมา 10 ปี สะท้อนให้เห็นว่า การดำ�เนินการแก้ไขปัญหาใน เรียนรู้ เตรียมพร้อม ป้องกันการเกิดภัยพิบัติในชุมชนของตนเองได้
พื้นที่ของชุมชนบริเวณรอบป่าภูระงำ�เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
และการดำ�เนินงานครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการจากโครงการที่
มีการดำ�เนินการแล้วขยายสู่พื้นที่ป่าภูระงำ�ส่วนล่างทั้งหมด โดยเน้น
ในเรื่องการให้ความรู้ การสร้างความตระหนักและความหวงแหนใน
จากปัญหาดังกล่าว
ชุมชนที่อยู่รอบป่าจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ้ำ�ภูกระแต ซึ่งอยู่ในบริเวณป่าภูระงำ�ส่วนล่าง
(ภายหลังก่อตั้งเป็น “สมาคมเพื่อนภู”) ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาความ
แห้งแล้งและไฟป่า ให้ความรู้แก่ชุมชนในการรักษาป่า และส่งเสริมให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมพร้อมทั้งบูรณาการ
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

ก่อนเริ่มดำ�เนินโครงการ สมาคมฯ ได้มีการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
ป่าแล้ว 4 รุ่น มีกฎระเบียบกฎกติกาควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่า
ของสมาชิกในชุมชน ทำ�ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 11 ชุมชนที่อยู่
รอบพื้นที่ป่าภูระงำ�ตอนล่าง รวมไปถึงได้รับความรวมมือเป็นอย่าง
ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล
โรงพยาบาลและตำ�รวจในพื้นที่ท่ีให้ความสำ�คัญและเข้ามาหนุนเสริม
กิจกรรม เพื่อให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการปัญหา
อย่างแท้จริง
ในการทำ�งานของอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่ผ่านมาพบว่า การเกิดไฟป่า
ลดลงมาก นับเป็นความสำ�เร็จที่ดีและทำ�ให้หน่วยงานภายนอก เช่น
ตัวแทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มาศึกษาวิธีการ
ทำ�งานของสมาคมฯ ในการควบคุมไฟป่า
นอกจากนี้สมาคมฯ
ได้จัดให้มีเวทีประชุมร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการรับผิดชอบการควบคุมไฟป่าของแต่ละชุมชนที่อาศัยอยู่
รอบพื้นที่ป่าภูระงำ�ตอนล่าง เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการในการเฝ้า
ระวังการเกิดเหตุการณ์ไฟป่า ให้มีการติดตามการปฏิบัติการอย่างต่อ
เนื่อง โดยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์
ไฟป่าขึ้นแล้ว
และทบทวนปรับปรุงระบบการประสานงานและ
การสื่อสารที่อาสาสมัครพิทักษ์ป่าใช้ในระหว่างการปฏิบัติการเพื่อ
ควบคุมไฟป่า
สมาคมฯ ได้ดำ�เนินการการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอีกครั้ง มีผู้
เข้าร่วม 57 คน ผลจากการดำ�เนินการดังกล่าว คือปัญหาไฟป่าลด
ลงถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีนี้กับปีที่แล้ว ในขณะที่ชาวบ้าน
สามารถเก็บของป่าได้มากขึ้นถึง 50% ซึ่งนับเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
ในการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
สิ่งที่ชัดเจนคือชุมชนรอบพื้นที่ป่าภูระงำ�ตอนล่าง มีความตระหนัก
สูงและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยกันควบคุมปัญหาไฟป่า
และกิจกรรมค่ายเยาวชนซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นระยะ ก็ทำ�ให้เยาวชนได้
มีส่วนร่วมในการพิทักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม

การดำ�เนินการที่ผ่านมาให้ความสำ�คัญกับปัญหาไฟป่า ในอนาคต
อาจมีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่มีจากภัยพิบัติอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้
เพื่อเป็นหลักประกันว่าภัยพิบัติทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนได้รับการใส่ใจและการจัดการอย่างเป็นระบบ และเพื่อส่ง
เสริมและหนุนเสริมให้ชาวบ้านได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ
และการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ให้มากยิ่งขึ้น
เนื่องจากสมาคมฯ และชุมชนในพื้นที่สามารถดำ�เนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความสำ�เร็จ
จึงมีความพยายามใน
การพัฒนาแนวทางใหม่ในการทำ�งานอยู่ตลอด รวมทั้งการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ในการจัดการภัยพิบัติ โดยมองว่า องค์ความรู้ในการ
อนุรักษ์ป่าที่ผ่านมานั้นจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนให้
กับชุมชนต่างๆ ที่สนใจในกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ
ในบริบทที่กว้างขวาง ทั้งนี้สมาคมฯ จะยกระดับการทำ�งานไปสู่การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้กับบุคคลและชุมชนที่ต้องการเรียนรู้ ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับแนวคิดและมาตรการการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะการจัดการไฟป่าซึ่งดำ�เนินการควบคู่ไป
กับการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้
ในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูยังเป็นกิจกรรมสำ�คัญที่
จะต้องดำ�เนินงานต่อเนื่อง แต่การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ
ภัยและการสร้างความรู้ ความเข้าใจยังมีความจำ�เป็นในการสร้าง
ความพร้อมของชุมชนจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง
เป็นการยกระดับการทำ�งานอาสาสมัครพิทักษ์ป่าให้มีการเฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุให้มากยิ่งขึ้น
ขณะนี้สมาคมฯ ได้เริ่มดำ�เนินการเก็บข้อมูลและพัฒนาสถิติเกี่ยว
กับผลกระทบในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าไม้จากการดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อควบคุมปัญหาไฟป่าและน้ำ�ป่าไหลหลาก ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่น่าสนใจเพราะจะสร้างหลักฐานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์
อันสืบเนื่องจากการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
และอาจเป็นแรง
บันดาลใจที่ดีแก่ชุมชนที่กำ�ลังพิจารณาดำ�เนินการในด้านการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติอีกด้วย

แนวทางทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

จากประสบการณ์การทำ�งานอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ามานานกว่าสิบปี
ได้เห็นการกลับคืนมาของป่า การลดลงของไฟป่า และได้เห็นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาป่าของตนเอง กิจกรรมเหล่านี้ยังคง
ดำ�เนินต่อไปควบคู่กับการทำ�งานด้านอื่นๆ ซึ่งจะพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายต่อไป ภายใต้การเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะรับมือกับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตามแผนการพัฒนางานใน
ด้านต่างๆ คือ
การทบทวนระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยคำ�นึงถึง
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุนชนที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม
นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมของอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าและเยาวชน จะมีการติดตามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบระดับ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ
ไม่ ไ ด้ จำ � กั ด อยู่ ที่ ค นที่ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมควบคุ ม ไฟป่ า และ
กิจกรรมค่ายเยาวชนเท่านั้น แต่ได้มีการกระจายไปยังสมาชิกทุก
กลุ่มในแต่ละชุมชน
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ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปี ชาวบ้านตาดรินทอง โรงเรียนบ้านตาดรินทองและพระสงฆ์วัดป่ามหาวัน จึงร่วมกัน
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าภูหลง ซึ่งเป็นป่าที่หลงเหลือจากการสัมปทานตัดไม้ ทั้งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ�ที่สำ�คัญของชาวบ้านที่ใช้อุปโภค บริโภคและ
ทำ�การเกษตร
ที่ผ่านมา ชุมชนได้พยายามฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการปลูกต้นไม้ แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาไฟป่าเช่นเดิม ชาวบ้านจึงพยายามหาวิธีการในการ
ป้องกันไฟป่าในหลายรูปแบบ เช่น การทำ�แนวกันไฟรอบป่าภูหลง การชิงเผา การจัดชุดลาดตระเวน ทำ�หอดูไฟ ขุดสระน้ำ�เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�ดับ
ไฟในป่า การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังไม่ประสบความสำ�เร็จ เพียงแต่ช่วยลด
ความรุนแรงของไฟป่าได้ในบางปีเท่านั้น ไฟป่าจึงถือเป็นปัญหาวิกฤตของพื้นที่ป่าภูหลง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาไฟป่าจึงเป็นงานสำ�คัญของชาว
บ้านตาดรินทอง เพราะไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปีได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ�ที่สำ�คัญต่อคนบ้านตาดรินทอง จึงมีความจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันและรับมือกับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น

หมู่บ้านตาดรินทอง ตำ�บลธาตุทอง อำ�เภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีประชากร 98 ครัวเรือน 423 คน ตั้งอยู่ในเขตนิเวศลุ่มน้ำ�ลำ�ปะทาว ซึ่งเป็น
ลุ่มน้ำ�สาขาของแม่น้ำ�ชี มีต้นกำ�เนิดอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา (เป็นเทือกเขาที่ยกตัวขึ้นในพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ
598,244 ไร่) ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า หลังภูแลนคาหรือหลังเขาภูหยวก เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ
และป่าสงวนแห่งชาติภูหยวก
สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับที่ราบบนภูเขา บริเวณที่ตั้งชุมชนมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะมีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน พื้นที่มีความลาดชัน 16 – 35 %
เรียกว่าสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน ทำ�ให้การพังทลายของดินมีสูง จากลักษณะเช่นนี้เองพื้นที่บ้านตาดรินทองจึงถูกกำ�หนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ�
ชั้น 1 เอ ในยุคบุกเบิกการพังทลายเกิดจากธารน้ำ�ไหลและการผุกร่อนตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันเนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ถูกทำ�ลายเป็นจำ�นวน
มาก ขาดต้นไม้ยึดหน้าดิน เมื่อถึงฤดูฝนน้ำ�ไหลบ่าลงสู่ลำ�ปะทาวพัดพาทรายมาทับถมลำ�ห้วย จึงทำ�ให้ลำ�ห้วยมีขนาดเล็กและตื้นเขิน
จากลักษณะพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านตาดรินทองที่อพยพเข้าไปบุกเบิกพื้นที่หลังการสัมปทานตัดไม้ จึงมีรูปแบบการผลิตตามเงื่อนไขของ
สภาพพื้นที่ คือในพื้นที่ลาดชันจะเน้นการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ ส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ำ�ชาวบ้านนิยมปลูกข้าว(นา)
สวนผลไม้ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำ�ให้ชาวบ้านหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำ�ปะหลัง ปัจจุบันเริ่มหัน
มาปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตดังกล่าว ได้นำ�ไปสู่การพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ได้แก่ เครื่องจักร เมล็ด
พันธุ์ สารเคมี เป็นต้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน ทำ�ให้เกษตรกรเกิดภาระหนี้สิน ขาดความมั่นคงในการถือครอง
ที่ดิน จึงทำ�ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำ�การผลิตเพิ่มเติม
ปัญหาสภาพป่าเสื่อมโทรมและการล่าสัตว์ทำ�ให้เกิดไฟป่าเมื่อปี 2547 เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในพื้นที่ป่าภูหลง ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟเรือนยอด มี
ความสูง 15-20 เมตร ลุกไหม้และขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ยากแก่การจัดการดับไฟ ซึ่งได้ทำ�ลายแปลงปลูกป่าที่ชาวบ้านร่วมกันปลูก
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าภูหลง นอกจากนี้ไฟยังไหม้ลามเข้าไปในพื้นที่ป่าดิบแล้ง เนื่องจากป่าดิบแล้งเป็นต้นไม้ที่มีเปลือกบาง เมื่อถูกความร้อนของ
ไฟจะทำ�ให้ต้นไม้ตาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำ�ให้ป่าภูหลงสูญเสียพื้นที่ป่าดิบแล้งไปเป็นจำ�นวนมาก
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เช่น ปี 2547 ยังเกิดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี อาจจะแตกต่างกันบ้างในส่วนขนาดและความรุนแรงของไฟป่าในแต่ละ
ปี เช่น วันที่ 3-4 มีนาคม 2551 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่อีกครั้งในพื้นที่ป่าภูหลง มีพื้นที่แปลงปลูกป่าที่ชาวบ้าน บุคคลต่างๆ ร่วมกัน
ปลูก ได้รับความเสียหายราว 2,200 ไร่ พื้นที่ป่าดิบแล้งได้รับความเสียหายราว 500 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ภูหลง ขนาด 4 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมดได้
เปลี่ยนสภาพจากป่าดิบแล้งเป็นทุ่งหญ้าแล้วประมาณ 4,000 ไร่ และคงสภาพเป็นป่าดิบแล้งอยู่ประมาณ 1,000 ไร่เท่านั้น
ป่าภูหลงมีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบหลังเขา สภาพเป็นป่าดิบแล้ง มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
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ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

หลายปีที่ผ่านมาการดูแลรักษาป่าภูหลง คนในชุมชนได้ร่วมกันสร้าง
สิ่งต่างๆ มากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ จากการ
ที่ชุมชนตระหนักและเห็นความจำ�เป็นที่จะต้องจัดการปัญหาไฟป่า
ทำ�ให้ชาวบ้านเข้าร่วมในการดำ�เนินโครงการการจัดการภัยพิบัติไฟป่า
โดยชุมชนบ้านตาดรินทอง ซึ่งมีสถาบันศาสนาในพื้นที่เป็นจุดเชื่อม
ร้อยคนในชุมชนให้เข้ามาร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น
การดำ�เนินงานของชุมชนเน้นที่การพัฒนาระบบการจัดการไฟป่าโดย
การจัดกิจกรรมอบรมพลังชุมชนในการจัดการปัญหาภัยพิบัติไฟป่า
ซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน แกนนำ� สตรี เยาวชนและกลุ่ม
องค์กรในชุมชนให้มีการเตรียมพร้อมที่ดีทางด้านจิตใจ กล่าวคือ การ
จัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพภายใน เสริม
สร้างความสามัคคี ความตระหนักและเข้าใจถึงความจำ�เป็นที่ทุก
คนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหา
ไฟป่า กิจกรรมนี้อาจไม่ฝึกให้สมาชิกในชุมชนรู้ว่าการดับไฟต้องทำ�
อย่างไร เพราะเป็นสิ่งที่คนในชุมชนปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่ถือเป็นจุด
เริ่มต้นที่ดีในการสร้างแนวกันไฟถาวรของชุมชน

ปัจจุบันชุมชนบ้านตาดรินทองพยายามปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
จัดการกับปัญหาไฟป่า จากแต่เดิมเน้นการปฏิบัติเพื่อป้องกันบรรเทา
และรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น โดยการหันมาให้ความสำ�คัญกับการ
ศึกษาข้อมูลเพื่อยกระดับการจัดการไฟป่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพป้องป้อง
และดูแลรักษาพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชนต่อไป

แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

จากการที่ชุมชนบ้านตาดรินทองได้เข้ามาร่วมกันดูแลรักษาป่าภูหลง
โดยมีวัดป่ามหาวันเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมร้อยคนในชุมชนเข้า
ด้วยกัน ทำ�ให้เห็นถึงพลังของการร่วมมือระหว่างชุมชนกับสถาบัน
ศาสนา ซึ่งแนวทางการดำ�เนินงานในอนาคตของบ้านตาดรินทอง จะ
เน้นให้ชุมชนได้บูรณาการประเด็นการจัดการไฟป่าว่ามีความเชื่อม
โยงกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอย่างไร

การที่ชุมชนได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าการเข้ามาจัดการไฟป่าไม่
เพียงทำ�ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ แต่ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อการทำ�มาหากินของชุมชน ทำ�ให้
ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ
ซึ่งจะนำ�ไปสู่พลังและ
ความร่วมมืออย่างเต็มอกเต็มใจในการจัดการกับปัญหาภัยพิบัติของ
นอกจากกิจกรรมฝึกอบรมแล้ว ยังดำ�เนินการวางแผนโดยนำ�ระบบ ชุมชน
ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำ�หนด
รูปแบบวิธีการจัดการพื้นที่ มีระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่า ปัญหาไฟป่าของชุมชนบ้านตาดรินทองมีลักษณะเป็นไฟเรือนยอด
เบื้องต้น
โดยทำ�การศึกษาและจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยง เมื่อเกิดขึ้นแล้วควบคุมยาก แนวทางในการดำ�เนินงานในอนาคต
การศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดไฟว่าเกิด
ภัย ซึ่งพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 13 จุด และมี 3 จุดที่เป็นพื้นที่ อีกด้านหนึ่งก็คือ
เสี่ยงภัยระดับสูง จึงดำ�เนินการศึกษารูปแบบและองค์ความรู้ในการ จากอะไร พยายามทำ�ความเข้าใจสาเหตุของปัญหานั้นๆ เพื่อให้
จัดการไฟป่า โดยศึกษาจากผู้รู้ในชุมชนที่มีแนวทางปฏิบัติในด้าน เกิดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดไฟป่า ซึ่งถือ
ต่างๆ เช่น การชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง การนำ�วัวไปเลี้ยงในป่า เป็นการจัดการที่จะทำ�ให้สามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้กินพืชชั้นต่ำ�เป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงและเพิ่มความอุดม นอกจากนั้นชุมชนบ้านตาดรินทองยังได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา
ภัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและอาชีพด้วย เช่น ปัญหาภัย
สมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าด้วยมูลสัตว์
แล้ง เป็นต้น เพื่อที่ชุมชนจะได้พัฒนาให้มีระบบการจัดการภัยที่
จากนั้นนำ�องค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการจัดการกับภัยพิบัติ ครอบคลุมทุกด้าน นำ�ไปสู่การสร้างความมั่นใจและมั่นคงในชีวิต
กล่าวคือ มีการดำ�เนินการชิงเผาในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูง โดยให้ผู้รู้
และ
เป็นแกนนำ�ในการดำ�เนินการร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน อีกทั้งยัง การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยไฟป่ายังคงดำ�เนินต่อไป
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มีการนำ�สัตว์ไปเลี้ยงในพื้นที่ป่ามากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนบ้านตาดริน
ทองยังให้ความสำ�คัญกับการประสานงานกับหมู่บ้านอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ ความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
บริเวณรอบป่าภูหลงเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการรักษาป่าภูหลง ต้องเดินหน้า เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนและภาค
รัฐในการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันต่อไป
อีกด้วย
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“พลังชุมชน
จัดการไฟป่า
รักษาป่าภูหลง”
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สภาพปัญหาน้ำ�ท่วมในพื้นที่เริ่มมีความถี่ขึ้น เมื่อทางกรมชลประทาน
ซึ่ ง ดำ � เนิ น งานภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาลุ่ ม น้ำ � เสี ย วใหญ่ มี แ ผนการ
ขุดลอกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูลำ�น้ำ�เสียว
โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ�หนองบ่อ ขุดลอกลำ�น้ำ�สาขา ก่อสร้างฝายทดน้ำ�
ไว้เป็นช่วงๆ ในลำ�น้ำ�เสียวใหญ่และลำ�น้ำ�สาขา และก่อสร้างอาคาร
ท่อรับส่งน้ำ�และระบายน้ำ� ซึ่งการดำ�เนินการดังกล่าวทำ�ให้ระบบ
นิเวศของลำ�น้ำ�เสียวเปลี่ยนแปลงไป ระบบนิเวศสองฝั่งน้ำ�ที่เป็น
อาหารของคนและสัตว์หายไป กลายเป็นคันคูขนาดใหญ่แต่ไร้สิ่งมี
ชีวิต และคันคูขนาดใหญ่นี้ได้ปิดกั้นทางระบายน้ำ�ตามธรรมชาติจน
เป็นสาเหตุใหญ่ของน้ำ�ท่วมขังในปัจจุบัน
จากเดิมน้ำ�ไหลหลากในฤดูฝนลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งน้ำ�ท่วมกลับ
เป็นผลดี เพราะได้ชะล้างและทำ�ให้ต้นข้าวสดชื่น ซึ่งในอดีตน้ำ�ท่วม
อย่างมาก 3 วัน แต่ในปัจจุบันน้ำ�ขึ้นเร็วแต่ขังเป็นเวลานานกว่า 2
สัปดาห์ ประกอบกับพื้นที่อำ�เภอบรบือและอำ�เภอวาปีปทุม มีโดม
เกลืออยู่ใต้ผิวดินและมีระยะห่างจากผิวดินประมาณ 18 – 32 เมตร
เท่านั้น ฉะนั้นการท่วมขังเป็นเวลานานและเป็นบริเวณกว้างยังมี
ความเสี่ยงต่อการกระจายดินเค็มในระยะยาวได้ด้วย

บ้านปลาบู่ หมู่ที่14 ตำ�บลหนองแสง อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม เป็นหมู่บ้านชนบท พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บ้านเรือน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกันเป็นกลุ่ม หมู่บ้านนี้มีลำ�น้ำ�เสียวไหลผ่าน
ชาวบ้านจึงสามารถใช้น้ำ�เพื่อการเกษตรได้ อาชีพส่วนใหญ่ของคนใน
พื้นที่นี้คือทำ�นาและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ของบ้านปลาบู่ ร้อยละ 20 ของ
พื้นที่เป็นดินเค็ม เป็นผลให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่มีที่ดินทำ�กินเป็นดิน
เค็มต้องประสบปัญหาด้านการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยและสารเคมีใน
การทำ�นาในปริมาณมากส่งผลให้คุณภาพดินเสื่อมลงมากเมื่อเทียบ
กับในอดีต
ขณะที่ภัยแล้งเกิดขึ้นกับพื้นที่ทางทิศเหนือของชุมชนบ้านปลาบู่เป็น
ที่ดอน ที่โคก และไม่มีอาณาเขตติดต่อกับแหล่งน้ำ�ใดๆ หากปีไหน
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พื้นที่นาทางทิศเหนือจะไม่สามารถนำ�น้ำ�
จากแหล่งน้ำ�ใดๆ มาใช้ได้เลย กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อภัย
พิบัติครั้งนี้คือชาวบ้านที่มีแปลงนาอยู่ที่โคก(ที่ราบสูง)เพียงอย่าง
เดียว และผู้ที่มีแปลงนาอยู่ที่ลุ่มเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ผู้ที่มีนา
โคกจะพบกับปัญหาภัยแล้งเกือบทุกปีและจะได้ดำ�นาในช่วงเดือน
สิงหาคมหรือกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ล่าช้ากว่าคนอื่นๆ เพราะ
นาโคกไม่มีน้ำ�เพียงพอในการทำ�นา ภัยแล้งสร้างผลกระทบโดยตรง
ต่อภาคเกษตรกรรม และพื้นที่อีสานจัดเป็นพื้นที่สำ�คัญที่มีผลผลิต
ทางด้านเกษตรเป็นอันดับต้นของประเทศไทย หากน้ำ�น้อยก็จะได้
ผลผลิตน้อย สำ�หรับกลุ่มที่มีนาลุ่มแม้จะได้ดำ�นาเร็วแต่สภาพของ
พื้นที่นามักเกิดน้ำ�ท่วมเป็นประจำ� ทำ�ให้ได้รับความเสียหาย บางปีน้ำ�
ท่วมพื้นที่นาได้ผลผลิตเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของครอบครัว
สาเหตุของน้ำ�ท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณน้ำ�ฝน
ที่มีมากและไม่เท่ากันในแต่ละปี เช่นในปี พ.ศ. 2545 พบว่าน้ำ�ท่วม
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ใหญ่ เกิดจากปริมาณน้ำ�ฝน และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ภาคอีสานเกิด
ปัญหาน้ำ�ท่วมซ้ำ�ซาก คือการบริหารจัดการน้ำ�ในลุ่มน้ำ�ที่ขาดความ
เป็นเอกภาพ การคำ�นวณปริมาณน้ำ� การปล่อยและกักเก็บน้ำ�จาก
เขื่อน เหมือง ฝาย ที่อยู่ในลุ่มน้ำ�เดียวกันของหน่วยงานต่างๆ อาทิ
การไฟฟ้า การพลังงานและกรมชลประทาน ขาดการประสานงาน
ที่ดี ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำ�ท่วมในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเขื่อนหรือฝาย
นอกจากนั้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองการพัฒนา
เช่น ถนน สะพาน และการขยายตัวของเมือง ปิดกั้นเส้นทางน้ำ� ก็เป็น
อีกสาเหตุของการเกิดน้ำ�ท่วมที่สำ�คัญด้วย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
จากภัยน้ำ�ท่วมในพื้นที่มากขึ้น
ภัยน้ำ�ท่วมและภัยแล้งที่เกิดในพื้นที่จะเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
คือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะ
แก่การทำ�นามากที่สุด ทั้งนี้เหตุการณ์น้ำ�ท่วมในบ้านปลาบู่เกิดขึ้นได้
ง่ายเพราะพื้นที่ของชุมชนเป็นที่ราบลุ่ม และมีอาณาเขตติดต่อกับ
ลำ�น้ำ�เสียวทางทิศใต้ของชุมชน ทำ�ให้การระบายน้ำ�ช้า น้ำ�จากแม่น้ำ�
เสียวจึงไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำ�กินและพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพของลำ�น้ำ�เสียวมีความตื้นเขินด้วย
“น้ำ � ท่ ว มบ้ า นเราเกิ ด บ่ อ ยเพราะอยู่ ที่ ลุ่ ม และติ ด กั บ น้ำ � เสี ย ว
ทำ�ให้น้ำ�เสียวท่วมเข้าที่นาที่บ้าน บางปีท่วมตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
มิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายน แม้จะมีน้ำ�ท่วมแต่ก็มีฝนแล้ง
เหมือนกันฝนจะแล้งช่วงเดือนพฤษภาคมถึงปลายกันยายน ยิ่ง
ช่วง 10 ปีหลังมานี้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนตก
ฝนแล้งไม่เป็นเวลา เดายาก ” ... นางวันนี คองสี อายุ 52 ปี
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ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติผ่านมา
ที่ผ่านมาพบว่า ภัยพิบัติสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นอย่างมาก หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ ดิน
น้ำ� อากาศ พบว่ามีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ รวมทั้งการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก็เป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดปัญหาภัยพิบัติ
ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของ
ประเทศ ซึ่งดำ�เนินการโดยหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ภาคประชาชน ไม่มีทิศทางการดำ�เนินการป้องกันและให้ความช่วย
เหลือผู้ประสบภัยอย่างบูรณาการ จึงไม่สามารถป้องกัน บรรเทาและ
แก้ไขปัญหาในภาวะเร่งด่วนเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิผลเต็มที่

แกนนำ�ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกระบวนการ
เรี ย นรู้ ข ององค์ ก รชุ ม ชนและสมาชิ ก ชุ ม ชนผ่ า นการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน และพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อการ
ป้องกันภัยพิบัติชุมชน โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น การฝึกอบรม
รวมทั้งการทดลองปฏิบัติในชุมชน กระบวนการทำ�กิจกรรมแบ่งออก
เป็น 3 ส่วนคือ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนเกิดภัย
กิจกรรมเผชิญกับภัยและกิจกรรมหลังภัยพิบัติ
ผลการปฏิบัติการพบว่า หน่วยงานและชุมชนเกิดความเข้าใจเรื่อง
การจัดการกับภัยพิบัติมากขึ้น และสามารถมองเชื่อมโยง พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ได้มีการจัด
ตั้งทีมศึกษาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนขึ้น

คนส่ ว นใหญ่ ค าดหวั ง ให้ ก ารป้ อ งกั น ภั ย เป็ น ภารกิ จ ความรั บ ผิ ด
ชอบของภาครัฐ
แต่ทั้งที่ความจริงแล้วการสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัย การรับมือและการจัดการภัยพิบัติที่จะให้ผลที่มี
ประสิทธิภาพคือ คือการลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหาย
โดยให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพราะ
ชุมชนมีองค์ความรู้และเข้าใจพื้นที่ประกอบกับเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาภัยพิบัติโดยตรง

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชุมชนได้รับจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครง
การฯ คือ การใช้ความข้อมูลและความรู้ที่ได้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหา การที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้จะต้องผ่านการปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมจากลุ่มคนที่หลากหลายทั้งเพศ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ
ที่มาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ประชาชน และท้องถิ่น
สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือชุมชนจะต้องเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและ
ต้องลงมือปฏิบัติการด้วยตนเองให้จึงจะเกิดผลจริง

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและลด
ความเสี่ยงจากภัย ขณะเดียวกันต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย
และร่วมมือกันดำ�เนินงานกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงจะนำ�ไป
สู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีหลักประกันประสิทธิผล ดังจะ
เห็นได้จากการเริ่มต้นจัดการภัยพิบัติโดยตนเองของชุมชนบ้านปลา
บู่ หมู่ที่14 ตำ�บลหนองแสง อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน เพื่อการจัดการภัย
พิบัติน้ำ�ท่วมอย่างยั่งยืน

แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน
จากการดำ�เนินงานในระยะแรกของชุมชนบ้านปลาบู่ที่เน้นการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล และเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่
อื่นมาแล้ว การดำ�เนินงานในอนาคตของชุมชนบ้านปลาบู่จะเน้นที่
การนำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการวาง
มาตรการในการดำ�เนินการเบื้องต้น เช่น การกำ�หนดพื้นที่เสี่ยงภัย
พื้นที่ปลอดภัย การวางระบบเตือนภัย การฝึกอบรมการอพยพหลบ
ภัยและการช่วยเหลือในเบื้องต้นอื่นๆ พัฒนาไปสู่แผนการจัดการภัย
พิบัติในระยะยาวที่จะทำ�ให้ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาน้ำ�ท่วม
ได้อย่างเป็นระบบ เช่น การป้องกันก่อนเกิดภัย การช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูหลังเกิดภัย การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหลักในการจัดการภัยพิบัติ เพื่อให้
เกิดการหนุนเสริมกระบวนการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ

เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความตระหนั ก ต่ อ สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติน้ำ�ท่วมในระยะ
ยาว รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สถาบันชุมชนชาวนาร่วมกับชุมชนบ้านปลาบู่ ภายใต้การดำ�เนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนชาวนา จึงได้พัฒนาโครงการเพื่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรชุมชน เพื่อการจัดการภัยพิบัติน้ำ�ท่วมอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นชุมชนบ้านปลาบู่ยังมีแนวคิดในการทำ�หลักสูตรท้องถิ่น
ขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นำ�ร่องในการจัดการภัยพิบัติในเขตพื้นที่ลุ่ม โดยผลักดันให้หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็น
น้ำ�เสียว จังหวัดมหาสารคาม
ฐานถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในท้อง
ถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกให้กับเยาวชนในระบบการศึกษามี
การดำ�เนินงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนฯ มี ความตระหนักถึงความสำ�คัญของชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติ
แนวทางการดำ�เนินงาน คือ การสร้างความตระหนักต่อภัยพิบัติน้ำ�
ท่วม โดยการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและวิถีชีวิต
ชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศต่อวิถีชีวิตชุมชน
ศึกษาและประเมินผลกระทบและ
ความเสียหายเชิงปริมาณของภัยพิบัติน้ำ�ท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
ผลที่เกิดขึ้นคือองค์ความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ที่สามารถนำ�มาปรับใช้ใน
การป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่ได้ และการลงไปศึกษาของคนในพื้นที่
ได้สะท้อนให้เห็นว่าความรู้ไม่ได้อยู่ไกลเลยเพียงแต่เขาไม่รู้จักการ
ค้นหาเท่านั้น

สร้างศักยภาพองค์กร
ชุมชน จัดการน้ำ�ท่วม
อย่างยังยืน

การปฏิบัติการของโครงการฯ ครั้งนี้ได้ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการ
ทำ�งานแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น
เด็ก เยาวชน ผู้นำ�สตรี ครู คนชรา ลุ่มแม่บ้าน กลุ่มที่นาน้ำ�ท่วม และ
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ของการหาทางออกร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้
รับการหาทางออกที่ชัดเจนจะส่งผลกระทบต่อชุมชนยิ่งกว่าการเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ ที่สำ�คัญ ชุมชนใดที่ไม่มีความมั่นคงในด้านที่ดิน
และที่อยู่อาศัย เป็นชุมชนที่มีความล่อแหลมมากต่อผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ เพราะฉะนั้น การจัดการกับประเด็น
ปัญหาด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยของชุมชน นับเป็นมิติหนึ่งของการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ในการรับมือจัดการกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

การดำ�เนินงานของโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของ
ทั้งสามพื้นที่ในภาคใต้
ได้ส่งผลในทางปฏิบัติที่นำ�ไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ กล่าวคือ ทำ�ให้คนในชุมชนเข้าใจ เกิดความตระหนัก
และให้ ค วามสำ � คั ญ ในการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมทำ�กิจกรรมการจัดทำ�แผนที่
ชุมชน แผนที่เสี่ยงภัย และการกำ�หนดอาณาเขตจุดปลอดภัยที่ได้รับ
ความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะแกนนำ�ที่เป็น
ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่

การดำ � เนิ น งานในพื้ น ภาคใต้ ข องโครงการการจั ด การภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติโดยชุมชน เป็นการปฏิบัติงานขององค์กรชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย โดยมีเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน
(มูลนิธิอันดามัน)
ทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยในการประสานงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีพื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
• ชุมชนบ้านในไร่ หมู่ที่ 7 บ้านบอดาน ตำ�บลนาเตย อำ�เภอ
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 98 เดิมประกอบ
อาชีพทำ�ไร่และทำ�นา ต่อมาในยุคสัมปทานเหมืองแร่คนส่วนใหญ่ได้
เปลี่ยนมาประกอบอาชีพทำ�เหมืองและเป็นแรงงานในเหมืองมากขึ้น
ปัจจุบันการทำ�เหมืองแร่ได้ยุติลงคนในชุมชนจึงเปลี่ยนมาประกอบ
อาชีพประมงพื้นบ้าน อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพอื่นๆ แทน
• ชุมชนบ้านทุ่งหว้า ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
เป็นชุมชนมอแกลนที่อพยพเข้ามาบุกเบิกหักร้างถางพง สร้างบ้าน
เรือนกระจัดกระจายกันอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ นอกจาก
ปัญหาที่ดินแล้ว คนในชุมชนทุ่งหว้าต้องประสบกับปัญหาคนไทย
พลัดถิ่นที่ไม่มีบัตรประชาชนด้วย
• ชุมชนบ้านทับตะวัน ตำ�บลบางม่วง อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
เป็นชุมชนชาวบ้านมอแกลน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับมอแกน
แต่วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงจากการร่อนเร่มาสู่การสร้างที่อยู่อาศัยเป็น
หลักแหล่งมากกว่าเดิม วิถีชีวิตของมอแกลนจะทำ�มาหากินทั้งพื้นที่
ป่าและพื้นที่ทะเล พื้นที่ป่าใช้สำ�หรับหาพืชผักและการทำ�นา (ข้าว
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ไร่) บนเขา และไม่มีการจับจองพื้นที่ สำ�หรับพื้นที่ที่ใกล้ทะเลใช้เป็น
แหล่งสำ�หรับให้ผู้ชายได้ออกเรือประมงสำ�หรับจับสัตว์น้ำ�

การดำ�เนินการครั้งนี้ ได้นำ�มาสู่การจัดกระบวนการที่ต่อเนื่องเมื่อ
ให้ ค นในชุ ม ชนได้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นการจั ด เตรี ย มความ
พร้อมรับมือกับภัยพิบัติระดับชุมชน เช่น การปรึกษาหรือกันระหว่าง
องค์กรชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พังงา อนามัยชุมชน หน่วยกาชาด และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิอันดามัน เป็นต้น เพื่อพัฒนา
กลไกในการเตือนภัยระดับชุมชนอันได้แก่ การจัดตั้งวิทยุแม่ข่ายใน
3 จุด เพื่อใช้เป็นจุดประสานงานระหว่างชุมชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
โดยชุมชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนใกล้เคียงได้มีการกำ�หนดกฎกติกา
และวิธีการประสานงานระหว่างชุมชนเรื่องการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
และการเฝ้าระวังการทำ�ผิดกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่งร่วมกัน นอกจาก
นี้ได้มีการทบสอบและฝึกซ้อมการใช้ไซเรนมือหมุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ไซเรนมือหมุนมีความสำ�คัญ
มากเพราะจะใช้ในกรณีสัญญาณเตือนภัยของหน่วยงานรัฐในพื้นที่
ไม่ทำ�งาน หรือในกรณีที่ไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้และเกิดภัยพิบัติใน
พื้นที่

3 ชุมชนนี้ประสบกับภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันคือ ภัยจากพายุ แม้
ที่ผ่านมาพบว่าไม่ร้ายแรงจนทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต แต่ก็ส่ง
ผลต่อความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและบ้านเรือนหลายครั้ง ที่
สำ�คัญคือทั้งสามพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เคยประสบกับภัยพิบัติสึนามิที่เกิด
ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และเป็นพื้นที่ที่จัดว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย
พิบัติดังกล่าวซ้ำ�อีก หลายคนรู้สึกว่าสึนามิเป็นภัยพิบัติที่อยู่ไกลตัว
เรามาก เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกต่อไปเมื่อไร ซึ่งเป็นเหตุผล
ที่ทำ�ให้หลายชุมชนมักไม่สนใจเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติสึนามิ
แต่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า ชุมชนชาวประมงที่อาศัยอยู่ตลอดแนว
ชายฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ และแม้ว่าเรา
คาดการณ์ไม่ได้ว่าสึนามิจะเกิดขึ้นครั้งต่อไปเมื่อไร แต่ที่แน่นอนก็คือ
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ถ้าหากว่าเราไม่
ได้เตรียมพร้อมรับมือกับมันล่วงหน้า

การทำ�งานในภาคใต้นอกจากจะให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานกับ
กลุ่มผู้ใหญ่ในพื้นที่แล้ว
ยังได้ให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานร่วม
กับเยาวชนในพื้นที่ด้วย โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเยาวชน
ได้เรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
หนุนเสริมการทำ�งานภายในชุมชน และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวได้รับรู้ และที่สำ�คัญคือเป็นการ
วางรากฐานให้ เ ยาวชนได้ เ ข้ า ใจถึ ง ความจำ � เป็ น ของการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอันจะนำ�มาสู่การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติที่
ยั่งยืนและถาวร

นอกจากจะมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติสึนามึแล้ว อีกหนึ่งปัญหา
ที่สามพื้นที่กำ�ลังเผชิญอยู่คือ ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย เช่น การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน การไม่สามารถเข้าไปทำ�กินในพื้นที่
เดิมหลังสึนามิ พื้นที่เดิมถูกครอบครองโดยธุรกิจเอกชน เป็นต้น
ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยมีความสำ�คัญเพราะเกี่ยวโยงกับเรื่อง
ความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมทั้งความ
มั่นคงในด้านอาชีพและเศรษฐกิจ ปัญหาดังกล่าวอยู่ในกระบวนการ

อีกหนึ่งภารกิจที่สำ�คัญในการโครงการคือ การพัฒนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยพิบัติชุมชน ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าแม้จะมีการป้องกัน
ภัยพิบัติเป็นอย่างดีแต่โอกาสในการเกิดภัยพิบัติก็สามารถเกิดขึ้น
ได้ การมีหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะค่อยให้การช่วยเหลือกรณี
ที่เกิดภัยในระดับชุมชนจึงมีความจำ�เป็น ดังนั้นจึงต้องมีการจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติชุมชนขึ้น โดยอาสาสมัครที่เข้ามาร่วม
กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเข้ามาเป็นอาสาสมัครด้วยความเต็มใจ

และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยโดยไม่ได้มีการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับอาสาสมัครเหล่านี้ ซึ่งจะแตกต่าง
กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีการสนับสนุน
งบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ลักษณะการทำ�งานจะมีบทบาทที่
เหมือนกันและได้รับการฝึกอบรมจากสำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพังงา และได้รับการสนับสนุนจาก อบต. ในพื้นที่
ผลของการฝึกอบรมทำ�ให้ได้อาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติชุมชนใน
ชุมชนบ้านในไร่จำ�นวน 15 คน ชุมชนบ้านทุ้งหว้าจำ�นวน 20 คน
ชุมชนบ้านทับตะวันจำ�นวน 23 คน และชุมชนบ้านน้ำ�เค็มจำ�นวน
50 คน ทำ�หน้าที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันภัย และช่วย
เหลือในยามที่เกิดภัยในพื้นที่
สำ�หรับพื้นที่บ้านทับตะวันได้ทำ�กิจกรรมเพิ่มเติมคือ การรวบรวม
ประสบการณ์องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา เรื่องเล่า ตำ�นานที่บอก
เหตุเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลที่เกิดขึ้นคือ คนในชุมชน
เข้าใจ และตระหนักถึงการอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และเข้าใจใน
ธรรมชาติของภัยพิบัติแต่ละชนิด รวมทั้งนำ�ผลที่ได้จากประสบการณ์
มาใช้ในการวางแผนของชุมชนบ้านทับตะวันในการป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
จะเห็นได้ว่ากิจกรรมและกระบวนการทำ�งานที่ดำ�เนินการในสาม
พื้นที่ไม่ได้มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะต้องการให้เกิดแนวทาง
การทำ�งานที่สามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายระหว่างชุมชนได้ รวมทั้ง
ทำ�ให้ชุมชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานคิดเดียวกัน แต่
สามารถนำ�มาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได้
หากประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง านพบว่ า นำ � มาสู่ ค วาม
สำ�เร็จตามที่โครงการได้กำ�หนดไว้ อย่างไรก็ตามในบางประเด็นก็จะ
ต้องมีการดำ�เนินการเพิ่มเติมในระดับนโยบาย เช่น การพัฒนากลไก
การป้องกันภัยในระดับชุมชนที่มีชุมชนเป็นผู้ออกแบบ
ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่า กลไกการป้องกันภัยจะถูกกำ�หนดกรอบรวมโดย
ภาครัฐ ทำ�ให้บางกรณีไม่สอดคล้องกับความจริงในพื้นที่ หรือ การจัด
ตั้ง อปพร. ซึ่งทางชุมชนเห็นว่าจะต้องให้ความสำ�คัญกับกระบวนการ
ที่จะได้มาซึ่ง อปพร. ที่มาจากจิตอาสาในการทำ�งานมากกว่าการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำ�งาน
ในอนาคต
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แนวทางทิศทางการดำ�เนินการโดยชุมชน

การดำ�เนินงานของทั้ง 3 ชุมชนในอนาคตข้างหน้า คือ การขยาย
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานไปสู่คนทั่วไปในพื้นที่ และกลุ่มคนที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น สตรี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน ที่ผ่าน
มาได้มีการดำ�เนินการอยู่แต่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนในพื้นที่
เพราะให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและ
กลุ่มชาวเลเป็นหลัก เนื่องจากคนกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีความ
เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมาก แต่อย่างไรก็ตามในชุมชนมีกลุ่มอา
ชีพอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วย การขยายผลไปสู่ความร่วมมือของ
คนทุกกลุ่มในพื้นที่จะทำ�ให้เกิดความยั่งยืนในการทำ�งาน อีกทั้งการ
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติการด้วยตนเองได้ทั้ง
เรื่องการวางแผนในระดับชุมชน และการประสานงานกับองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ จากภายนอกชุมชน
ภัยพิบัติสึนามิมีความแตกต่างจากภัยพิบัติธรรมชาติประเภทอื่นๆ
เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจน
กับสภาพอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
โครงการพัฒนาในระดับท้องถิ่นที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ ซึ่ง
ปกติแล้ว ปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งส่อเค้าว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย
พิบัติขึ้น และจะเป็นตัวบ่งบอกแนวทางที่เหมาะสมในการลดความ
เสี่ยงและความรุนแรงจากภัยพิบัตินั้นๆ แต่โดยธรรมชาติแล้ว สึนา
มิเป็นเหตุการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ไม่นาน และการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็ทำ�ได้อยากเหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้ว
มาตรการต่างๆ จะเน้นที่วิธีการปฏิบัติการที่เหมาะสมและปลอดภัย
ในขณะที่เกิดเหตุ เช่น วิธีการสังเกตว่ากำ�ลังจะเกิดสึนามิ การจัดตั้ง
ระบบเตือนภัย การกำ�หนดเส้นทางหนีภัยและพื้นที่ปลอดภัย การ
สร้างสถานที่หลบภัยสาธารณะ ฯลฯ

“ปัญหาด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย
ส่งผลกระทบต่อชุมชนยิ่งกว่า
การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ”

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้าเปรียบเทียบระหว่างชุมชนที่เสี่ยงภัยสึนามิ
กับชุมชนที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ชุมชนที่เสี่ยงภัยสึนามิ จะมีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงหลักและรองในการเกิดภัยพิบัติ
กับประเด็นอื่นๆ เช่น วิถีชีวิตประจำ�วัน งานอาชีพ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าชุมชนที่เสี่ยงภัยอื่นๆ เพราะฉะนั้น การ
ดำ�เนินการในช่วงระยะเวลาต่อไปจะต้องให้ความสำ�คัญกับการส่ง
เสริ ม และหนุ นเสริ มให้ ชุมชนได้คิด สร้างสรรค์แ ละคิด อย่ า งกว้ า ง
ขวาง เกี่ยวกับวิธีการสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งอย่าง
รอบด้านให้กับสมาชิกในชุมชน โดยอาศัยมาตรการที่หลากหลาย
และที่สัมพันธ์โดยตรงกับสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตประจำ�วัน
ในหมู่บ้าน
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ตาราง 5.1 ยาว

“ ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ
อั น ตรายภั ย พิ บั ติ
ธ ร ร ม ช า ติ ค ว า ม
เปราะบางและ
ค ว า ม เ ข็ ม แ ข็ ง ”

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชี
วิตผู้คน ทรัพย์สิน บ้านเรือน สิ่งแวดล้อม เรียกว่า
ภัยธรรมชาติอันตราย เช่น น้ำ�ท่วม ดินถล่ม พายุ ฝน
แล้ง ไฟป่า แผ่นดินไหว และสึนามิ แต่ภัยธรรมชาติ
อันตรายบางประเภทส่งผลกระทบที่สัมพันธ์กัน เช่น
การเกิดแผ่นดินไหวในทะเลก่อให้เกิดสึนามิ และบาง
ครั้งฝนแล้งทำ�ให้ไม่สามารถทำ�การผลิดได้ รวมทั้ง
อาจทำ�ให้เกิดโรคระบาดขึ้นได้

ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

ขณะเดียวกัน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติอันตราย เป็น
ปัจจัยทำ�ให้พื้นที่และผู้ประสบภัยมีความเปราะบาง
ดังนั้น การจัดการเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต้องให้ความ
สำ � คั ญ กั บ การสร้ า งความพร้ อ มในการรั บ มื อ และ
พัฒนาด้านภายใน การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ที่ผ่า
นมามิติการจัดการกับภาวะฉุกเฉินยังไม่ได้รับความ
สนใจและให้ความสำ�คัญอย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความสูญเสียยิ่งมากขึ้น

ภัยธรรมชาติอันตรายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อผู้คน บ้านเรือน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเราเรียก
ว่า ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหวอย่าง
รุนแรงในพื้นที่ทะเลทรายที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เราจะ
เรียกว่า ภัยธรรมชาติอันตราย แต่ถ้าการเกิดแผ่นดิน
ไหว ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตจำ�นวนมาก เรียกว่า
ภัยพิบัติธรรมชาติ

ระดั บ ความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากภั ย ธรรมชาติ
อั น ตรายขึ้ น อยู่ กั บ ศั ก ยภาพของผู้ ค นและองค์ ก ร
ต่างๆ ในการรับมือจัดการกับภัยธรรมชาติอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
ความสามารถที่จะรับมือกับภัย
ธรรมชาติอันตราย เราเรียกว่า ความเข็มแข็ง

ภัยธรรมชาติ
อันตราย
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ซ้อมหรือการฝึกหัดอย่างเป็นประจำ� เช่นในเรื่องกระบวนการอพยพ
และเทคนิคกู้ชีพ

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ คือกระบวนการลด ศักยภาพและทักษะ
ความเปราะบางและเพิ่มความเข้มแข็งเพื่อลดผลที่ เพื่อให้เกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จำ�เป็น
า งยิ่ ง ที่ บุ ค คลและกลุ่ ม องค์ ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งมี ศั ก ยภาพ
จะเกิดขึ้นและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่มี อย่
และทั ก ษะที่ เ พี ย งพอต่ อ บทบาทหน้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด ความมั่ น ใจและ
ผลต่อชีวิตผู้คนและบ้านเรือน ทรัพย์สินรวมทั้งสิ่ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำ�คัญคือ
แวดล้อม ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งหมดนี้จะ สมาชิกชุมชนที่ไม่มีบทบาทโดยตรงในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
สามารถทำ�ได้โดยการจัดตั้งกลไกการทำ�งานและการ ควรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม การ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคคลากร รวมทั้งจัด รับมือและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ทำ�แผนและกิจกรรมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจ ตัวอย่างกิจกรรมที่อาจจะดำ�เนินการภายใต้หัวข้อนี้คือ การศึกษา
เก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแผนและ
จากภัยธรรมชาติ

กิจกรรมต่อการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการศึกษาเรียนรู้อย่าง
มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรับมือตอบสนองและบริหารจัดการเมื่อเกิด
การพัฒนากำ�ลังคน
จะต้องมีการคัดสรรบุคคลและจัดตั้งกลุ่มองค์กรที่จะรับผิดชอบใน ภัยพิบัติธรรมชาติ
การพัฒนาการดำ�เนินการและการทบทวนปรับปรุงแผนในกิจกรรม
ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ บุคคลในกลุ่มองค์กรนี้จะรับ แผนและกิจกรรม
ผิดชอบในการให้เกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเบื้องต้นและ เหตุผลที่จำ�เป็นต้องมีแผนคือ เพื่อช่วยให้เราสามารถเสริมสร้างการ
นอกจากนี้จะรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในระยะสั้นและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
อนาคต ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ หรือกลุ่มองค์กรที่รับ ในการตระหนักและการปฏิบัติงานในระยะยาว นอกจากนี้จำ�เป็น
ผิดชอบโดยรวมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการจัดตั้ง ต้องมีแผนเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้วิธีการเตรียมความพร้อม ถ้าหากเกิด
กลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยให้ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟู ภัยพิบัติธรรมชาติ
จากภัยพิบัติธรรมชาติ
วิธีการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติและวิธีการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลัง
จากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น อาจมีแผนเกี่ยว
กระบวนการและกลไก
มีบางกระบวนการที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการเพื่อให้เกิดการจัดการ กับผังเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเตือนภัย หรือ
ภัยพิบัติธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น กระบวนการเพื่อสร้างความ กระบวนการอพยพ ในด้านกิจกรรมสามารถแยกออกมาเป็นสอง
ตระหนักของสมาชิกในชุมชนในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติ
และกระบวนการทบทวนปั จ จั ย เสี่ ย งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ อ าจเพิ่ ม ธรรมชาติ หรือเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้เกิดน้อย
ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะได้รับจากภัยพิบัติธรรมชาติ นอกจาก ที่สุดและกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเตรียมความ
นี้ยังมีบางกลไกที่จำ�เป็นต้องจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้มีการจัดการภัยพิบัติ พร้อมที่จะรับมือและฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในอนาคตและเพื่อให้มีการรับมือและตอบ
สนองอย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ ถ้าหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การปรับปรุงบ้านเรือนเพื่อให้แข็งแรงขึ้นและ
จริงๆ ตัวอย่างเช่น การจัดประชุมอย่างเป็นประจำ� เพื่อเกิดความ สามารถต้านทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ต่อเนื่องในการตระหนักของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับแผนและกิจกรรม เพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติในประเภทต่างๆ เช่น การสร้างทำ�นบ
ที่กำ�ลังดำ�เนินการในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและการฝึก กั้นน้ำ� หรือคลองระบายน้ำ� เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วม การจัดตั้งหอกระ
จายข่าว เพื่อใช้สื่อสารในกรณีฉุกเฉิน การสร้างอาคารสาธารณะเพื่อ
เป็นที่หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนเป็นฐาน

แนวคิดในการจัดการภัยบัติธรรมชาติโดยชุมชน ที่ชุมชนเป็นฐาน
ส�ำคัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เนื่องจากชุมชนมีความเข้าใจ
สถานการณ์ รู้ถึงศักยภาพและข้อจ�ำกัดได้ดีที่สุด ชุมชนรู้ถึงความ
ต้องการของชุมชน การด�ำเนินการโดยภาครัฐหรือองค์กรนอกชุมชน
ไม่ได้ตั้งในฐานปัญหาและความต้องการและความจ�ำเป็นของชุมชน
อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนมีบทบาทหนุนเสริม
และด�ำเนินการร่วมกับชุมชน ชุมชนเองมีข้อจ�ำกัดต้องการการหนุน
เสริม ด้วยเกินขีดความสามารถของชุมชนที่สามารถจะจัดการได้โดย
ล�ำพัง

การบริหารจัดการด้านภัยพิบัติธรรมโดยชุมชนพื้นฐาน เป็นแนวคิดที่
ได้รับการยอมรับและมีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็น
ระบบทีี่ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากร การวางแผนการมีส่วนร่วม
และมีการจัดองค์กรในพื้นที่ให้มีบทบาทหลักในการท�ำงานที่ชัดเจน
มีกระบวนการเป็นขั้นตอน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
จังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับให้การสนับสนุน โดยมี
ประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ กล่าวสรุปได้ว่า ความหมายของการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดย
วางแผน การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบจนถึงขั้นประเมินผล
ชุมชนเป็นฐาน หมายความถึง กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ครบวงจร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการ
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน นับเป็นแนวการ ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชน
องค์กรและ
ท�ำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งสามารถ องค์การต่างๆ ทุกระดับ โดยทางภาครัฐและองค์การต่างๆ จะให้การ
ลดความเสี่ยงและจะน�ำไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนได้ ช่วยเหลือ แนะน�ำชุมชนในเรื่องที่จ�ำเป็นและเกินขีดความสามารถ
ดีกว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ก�ำหนดจากหน่วยงานภายนอก
ของชุมชนในการด�ำเนินการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติได้ด้วยชุมชน
เป็นหลัก

หน่วยงาน
ภาครัฐ

องค์กร
เอกชนต่างๆ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ชุมชน

เพิ่มความแข้มแข็ง

ลดความล่อแหลม
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ทำ�ไมต้องจัดการโดยชุมชนเป็นฐาน
เหตุการณ์สนึ ามิทเ่ี กิดขึน้ ในประเทศไทยเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2547
การทำ�งานให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยที่ผ่านมามี
บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ ความพยายามของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะ
ช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนใดชุมชนหนึ่งคงไม่ประสบความสำ�เร็จ ถ้าหาก
ชุมชนนั้นไม่เข็มแข็งและสมาชิกในชุมชนไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เหตุผลที่ชุมชนต้องเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการภัยพิบัติฯ :
• ด้วยไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว
กับลักษณะของพื้นที่ท้องถิ่น ความเสี่ยงในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
สภาพของปัญหาในพื้นที่และความเสียหาย ความสูญเสียได้ดีเท่ากับ
ชุมชนเอง
• ชุมชนได้รับผลกระทบและมีการสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ
• ในสถานการณ์ที่วิกฤตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และคงไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้
บางชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เมื่อ
เกิดภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหน่วยงานต่างๆ อาจไม่ทราบ
ว่าเกิดภัยขึ้น
ท่ามกลางสถานการณ์ที่สมาชิกภายในชุมชนยังไม่
สามารถสื่อสารเพื่อขอรับการช่วยเหลือ มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่
ชุมชนจะต้องพึ่งตนเองก่อนการช่วยเหลือจากภายนอกจะเข้ามาถึง
นอกจากเหตุผลดังกล่าวยังมีบทเรียนจากประเทศต่างๆ ที่ประสบ
ภัยพิบัติว่า
ในการจัดการภัยพิบัตินั้น
• ความรู้ดีไม่เท่ากับความตระหนัก
• ความตระหนักดีไม่เท่ากับความพร้อมของ “ชุมชน”

ชุมชนรู้สถานการณ์ดีที่สุด

ชุมชนต้องพึ่งพาตนเองก่อน

ความพร้อมต้องมาจากชุมชน

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนเป็นฐาน

หมายถึง
แม้ว่าสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เกี่ยว
กับความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
แต่ไม่ได้
หมายความว่ามีความตระหนักถึงขนาดของปัญหาและความจำ�เป็น แนวคิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน เน้นเรื่อง
ที่ต้องรับผิดชอบเองในการเตรียมความพร้อม
การป้องกัน การลดความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องนำ�มาปฏิบัติ
เมื่อสมาชิกในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำ�เป็นที่จะต้อง กันอย่างจริงจัง
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวจะทำ�ให้การดำ�เนินการมี
รับผิดชอบแต่ยังไม่ดำ�เนินการเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อลดความ ประสิทธิภาพเมื่อมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
เสี่ยงจากภัยพิบัติฯ ก็ไม่มีหลักประกันลดความเสียหายได้หากไม่ได้ ชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการ ดังนั้นชุมชนต้องตระหนักถึง และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติได้ด้วยเช่นกัน
ความเสี่ยง มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจำ�เป็น
ต้องเริ่มปฏิบัติการในระดับชุมชนจึงจะสามาถลดความเสี่ยงและ การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วม
ความรุนแรงจากภัยที่เกิดขึ้นได้
ตัดสินใจและร่วมในการดำ�เนินการทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การประเมิน
ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อให้มีข้อมูลไปวางแผน
เตรียมความพร้อม
กำ�หนดแนวทางการป้องกันและลดผลกระ
ทบจากความเสี่ยงอันอาจเกิดจากภัยพิบัติ การวางแผนจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังเกิดภัย และมีการติดตาม
ผล ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด วางแผน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจโอกาสข้อจำ�กัด และสภาพแวดล้อม ซึ่งชุมชน
เองจะมีโอกาสได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำ�ไปใช้เพื่อพัฒนา
ชุมชน และสามารถนำ�ความรู้ ความเข้าใจและทักษะมาใช้ในการ
จัดการลดความเสี่ยง อันจะทำ�ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับภัย
และการเผชิญหน้ากับภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจะช่วยให้ชุมชนสามารถช่วย
เหลือตนเองได้
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การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เปนขั้นตอนในการสรางใหชุมชนตระหนักถึงภัยและความลอแหลมที่จะนำไปสูความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยใช
กระบวนการในการมีสวนรวมของชุมชนในการสำรวจและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหชุมชนรับรูสภาพปญหาภัยและความลอแหลมดวย
ตัวเอง แลวทำการประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะหหาโอกาสและความเปนไปไดที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจนำมาซึ่งผล
กระทบในทางลบตอชุมชน เพื่อเตรียมแผนและวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดแก
ชุมชน ทรัพยสิน สิ่งแวดลอมและการบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
• เพื่อสำรวจ รวบรวมและจัดเก็บขอมูลโดยชุมชนมีสวนรวม
• เพือ่ ใหชุมชนทราบและเขาใจถึงลักษณะ รูปแบบ ความรุนแรง ความถี่ ความสูญเสียและความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
ในชุมชนนั้น
• เพื่อใหชุมชนและผูปฏิบัติงานภาคสนามทราบและเขาใจขอมูลพื้นฐานตางๆ รวมทั้งสภาพและสถานการณในชุมชนของตน
• เพื่อนำขอมูลที่ไดมาประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและนำไปกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติได (แผนปองกันและลดผลกระทบ + แผนเตรียมการฟนฟูบูรณะ)
• เพื่อใหชุมชนเกิดความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (ภัย ความลอแหลมและความสามารถในการรับมือ)
• เพื่อประเมินขีดความสามารถ ศักยภาพและทรัพยากรของชุมชนในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสรางขีดความสามารถของชุมชนและ
ทรัพยากร ซึ่งจะทำใหสามารถนำไปวางแผนและหาวิธีการรับมือและลดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงขีดความสามารถและทรัพยากรของ
ชุมชนเปนหลักตลอดจนการสนับสนุนที่ตองการขอรับจากภายนอก

หน้า106ติดกับตาราง
5.2
หน้ายาว
องคประกอบในการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
การประเมินภัย (Hazard Assessment)

คือการประเมินธรรมชาติและพฤติกรรมของภัย เพื่อชี้ใหลักษณะของภัยที่เกิดขึ้นและมีผลทางลบตอชุมชนนั้น

การวิเคราะหความลอแหลม (Vulnerability Analysis)

เพื่อระบุวาสิ่งใดบางที่มีความลอแหลมตอความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ เพราะสาเหตุใด สิ่งตางๆ ที่เปนความ
ลอแหลมตอทรัพยสิน สิ่งสาธารณะประโยชน สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญทางศาสนา การประกอบการ/อาชีพ สิ่งแวดลอม

การประเมินกำลังความสามารถ (Capacity Assessment)

การประเมินขีดความสามารถและกลยุทธของชุมชนในการเตรียมปองกันภัยและผลกระทบจากภัย ทรัพยากรใดบางที่สามารถนำมา
ใชในกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงไดบาง ทั้งกอนเกิดเหตุ ระหวางและหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

การรับรูของชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยง (People’s Perception of Risk)

ประชาชนในแตละพื้นที่จะรับรูและมองภาพของภัยพิบัติในระดับและแงมุมที่ตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุ เพศ การศึกษา ภูมิหลัง
ประสบการณ วิถีชีวิต หนาที่การงาน ประเพณี วัฒนธรรม ความรูและความไมรูในสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอภัย

2
การประเมินภัย

การประเมินกำลัง
ความสามารถ

การรับรู ชองชมชน
เกี่ยวกับความเสี่ยง

วิเคราะห
ความลอแหลม

1

4

3

เข้าใจ
ระบบนิเวศน์
ของพื้นที่

รู้จักภัย
ธรรมชาติ
อันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยพิบัติธรรมชาติ
การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ไม่เหมาะสม

• การประสานความร่วมมือในการรับมือกับภัยพิบัติไม่เพียงพอ
• ขาดความรู้และการเตรียมความพร้อมในการลดความเสี่ยงและ
การจัดการแม้จะมีความรู้
• การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ธิ รรมชาติมคี วามผิดพลาด
และไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
• การจัดทำ�ผังเมือง การจัดการงานด้านสาธารณูปโภครวมทั้งการ
บำ�รุงรักษา และการปรับปรุงให้ทันสมัย ยังขาดประสิทธิภาพ
• การขยายตัวของเมืองไม่เหมาะสม
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
• องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาสังคมขาดศักยภาพและไม่มี
ความเข้มแข็งเพียงพอ

ผลกระทบ
ต่อชุมชน
- ที่ไหน
- เป็นใคร
- อย่างไร
- แค่ไหน

ความเปราะบาง
ในชุมชน

• สาธารณสุขมีคุณภาพต่ำ�ทำ�ให้ลดศักยภาพของชุมชนในการรับมือ
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติสามารถแยกออกมาเป็นเรื่องที่แตก
ต่างกันไป คือ การป้องกัน การบรรเทา การรับมือ การช่วยเหลือใน
ระยะสั้น และการฟื้นฟูในระยะยาว ซึ่งในสามหัวข้อแรกเกี่ยวข้องกับ
การลดความเปราะบางของชุมชนต่อภัยพิบัติธรรมชาติ และในขณะ
เดียวกันการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
วัตถุประสงค์โดยรวมของแผนและกิจกรรมในการป้องกัน บรรเทา
และการรับมือ คือ การลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิต การสูญ
เสียทรัพย์สินและทรัพยากรการลดความวุ่นวาย การสูญเสียชีวิต
อาชีพของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

การป้องกัน การบรรเทา และการรับมือ คืออะไร

กิ จ กรรมและแผนในการป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ เ ป็ น ความ
พยายามลดโอกาสที่จะเกิจากดภัยพิบัติธรรมชาติ หรือโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อชุมชน
ทรัพย์สินและ
นโยบายที่ไม่พร้อมพอ
ทรัพยากรของชุมชน ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ
• การลดความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ควรเป็นส่วน 		 หรือผลกระทบต่อชุมชน
กิจกรรมและแผนในการบรรเทาภัย
หนึ่งของแผนบริหารจัดการในทุกระดับ
พิบัติธรรมชาติพยายามที่จะลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน
• การไม่มีแผนจัดการและแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง		 ทรัพย์สินและทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
ต่อภัยพิบัติธรรมชาติในขณะเกิดเหตุ หรือในช่วงวิกฤต
• นโยบายที่เน้นเรื่องการแก้ปัญหา มากกว่าการป้องกันก่อนเกิดเหตุ กิจกรรมและแผนในการรับมือโดยการดำ�เนินกิจกรรมเสริมสร้าง
• ขาดการประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ต่าง
ศักยภาพและสร้างความพร้อมของชุมชนที่จะตอบสนองอย่างมี
ฝ่ายต่างทำ�งานของตนไป
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถตั้ ง รั บ สถานการณ์ ที่ วิ ก ฤตได้ ใ นขณะที่ กำ � ลั ง เกิ ด ภั ย พิ บั ติ
ทรัพยากรที่จำ�กัด
ธรรมชาติขึ้น และสามารถกลับไปสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วหลังจาก
• ความรู้และทักษะที่ไม่เพียงพอ เปรียบเทียบกับขนาดของปัญหา
ผ่านการเกิดภัย
ปัจจัยเสี่ยงของชุมชน การเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ และวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหา
เราจะพัฒนาแผนและดำ�เนินกิจการในการป้องกันการบรรเทาและ
• ขาดประสบการณ์จากพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ มาประยุกต์ใช้กบั พืน้ ทีข่ องตน
การรับมือได้อย่างไร มีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง ซึ่ง
• ทรัพยากรในการสร้างบ้านเรือน และการบำ�รุงรักษา ไม่เพียงพอ
สามารถศึกษา เรียนรู้จากรูปแบบสองรูปแบบ เพื่อช่วยให้เราพัฒนา
• ทรัพยากรชุมชนมีจำ�กัด เช่น คณะกรรมการและเครือข่ายชุมชน 		 ความคิดเกี่ยวกับการป้องกัน การบรรเทาและการรับมือ
ทรัพย์สิน อาชีพทางเลือก เสียงของชุมชน
• มีข้อจำ�กัดเรื่องงบประมาณและเทคโนโลยี
• รูปแบบแรก เป็นรูปแบบโดยรวม โดยต้องชี้ออกมาให้ชัดเจน
ว่าเรื่องอะไรบ้าง ที่ต้องพิจารณาทบทวนเพื่อวางมาตรการในการ
ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงอื่นๆ
ป้องกัน บรรเทาและการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
• การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนำ�ไปสู่การเพิ่มความถี่ของ		 • รูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบที่ละเอียดกว่า ซึ่งอาจเหมาะสมกับการ
ปรากฏการณ์ผิดปกติของสภาพอากาศ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน มากกว่ารูปแบบที่หนึ่ง
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รูปแบบในการป้องกัน บรรเทา และการ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ

อย่างมีประสิทธิภาพและการให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหลัง
จากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

กิจกรรมและแผนการป้องกัน ควรให้ความสำ�คัญกำ�หนดมาตรการ มาตรการด้านสังคม
อย่างน้อย 5 ด้านกล่าวคือ
เสริมสร้างความตระหนักและศักยภาพให้กับสมาชิกชุมชนอย่าง
มาตรการด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างกำ�หนดโครงสร้าง
ทั่วถึง ไม่เพียงพึ่งพาอาศัยกลุ่มองค์กร อาสาสมัครที่รับผิดชอบใน
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการสร้างโครงสร้างใหม่ เรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่มีอยู่เท่านั้น
หรือการปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว กล่าวคือ
• ลดระดับความกลัว ความตื่นตระหนก ในกลุ่มสมาชิกชุมชน
• การพัฒนาโครงสร้างและอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานภัยพิบัติ 		 จากภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน
ธรรมชาติได้
โดยใช้ข้อมูลที่แม่นยำ�ถูกต้อง มีการประเมินความเสี่ยงที่สะท้อน
• การสร้างโครงสร้างเพื่อช่วยควบคุมภัยธรรมชาติอันตรายที่อาจจะ สถานการณ์จริงและการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่ม
เกิดขึ้นในรูปแบบการก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น ทำ�นบกั้นน้ำ� คลอง ความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกชุมชน
ระบายน้ำ� เขื่อน
• มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติธรรมชาติและวิธีการป้องกัน บรรเทาและรับมือ
มาตรการของการจัดการรูปแบบผังชุมชนและจัดการ
• กำ�หนดและดำ�เนินกการให้การศึกษาสร้างความรู้ สร้างความ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
เข้าใจและศักยภาพของทุกฝ่ายและสมาชิกทุกคนในชุมชนในเรื่อง
ทบทวนการวางแผนผังชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อให้ทุก
เพื่อประเมินว่ามีการวางแผนที่เหมาะสมหรือไม่ ผังและแผนที่มีเพิ่ม คนในชุมชนสามารถรับมืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัตหรือไม่ หรือเพิ่มความรุนแรงของผล ธรรมชาติขึ้นโดยไม่จำ�เป็น มีทัศนะคติพึ่งพากลุ่มองค์กรและอาสา
กระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดกัยชุมชน
ทรัพย์สินและ สมัครที่รับผิดชอบเท่านั้น
ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร
• การจัดการภัยพิบัติต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนและ
• พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อจะได้กำ�หนดมาตรการลดความ สมาชิกทุกคนในชุมชน รวมทั้งสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้ง
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกลุ่มคนที่ต่างศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม
• ทบทวน สาธารณูปโภค(เช่น น้ำ�ประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคม)
ภายในชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับการจัดการภัย
และโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ(เช่น ถนน สถานีอนามัยและ พิบัติธรรมชาติ ทุกคนในชุมชนได้รับรู้และได้ใช้ข้อมูลเพื่อเตรียม
โรงเรียน)เพื่อประเมินการบริหารจัดการและประเมินผลกระทบที่ ความพร้อมและการรับมือต่อภัยพิบัติธรรมชาติ
อาจจะเกิดขึ้น ถ้ามีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น
• มีการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมเรื่องต่างๆ โดยมีกิจกรรมให้
• ทบทวนการใช้และการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สมาชิกได้ฝึกหัดและเกิดทักษะ มีความคุ้นเคย มีความเข้าใจอย่าง
สิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินว่ารูปแบบการใช้และการจัดการในปัจจุบัน ดีและสามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น
ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อภัยพิบัติธรรมชาติหรือไม่
นอกจากนี้ควร การฝึกซ้อมกระบวนการอพยพหลบภัย การฝึกหัดเทคนิคกู้ภัย กู้
ทบทวนว่าการใช้และการจัดการนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถ้าหาก ชีพ
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น
•ทบทวนการขยายตัวของชุมชน
การขยายตัวนั้นอยู่ภายใต้การ มาตรการด้านเศรษฐกิจ
ควบคุมของชุมชนหรือไม่ การขยายตัวนั้นกำ�ลังสร้างความเสี่ยงที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกชุมชนได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
เพิ่มมากขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติต่อสมาชิกชุมชนบางส่วน หรือบาง ต่อภัยพิบัติธรรมชาติและนอกจากนี้เพื่อทำ�ให้เศรษฐกิจชุมชนเข้ม
พื้นที่ในชุมชนหรือไม่
แข็ง และจะได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
•ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกชุมชนได้เตรียมความพร้อมล่วง
มาตรการการบริหารจัดการและการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
หน้าต่อภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น สนับสนุนกองทุนให้สมาชิกกู้เงิน
จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มและองค์กรรวมทั้งกระบวนการและกลไก เพื่ อ นำ � ปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของตนเองให้ ส ามารถต้ า นทานภั ย
ในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยสร้างความพร้อมในระดับชุมชนและ พิบัติธรรมชาติได้ หรือการลดหย่อนภาษีสำ�หรับสมาชิกชุมชนที่
เพื่อรับผิดชอบในการรับมือเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเอง หรือสมาชิกชุมชนที่เป็นอาสาสมัครให้
• จัดตั้งกลุ่มและองค์กรในระดับชุมชน เพื่อยกระดับและสร้างพัฒนา บริการกับสมาชิกชุมชนอื่นๆ ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
ความพร้อมของชุมชน
•การเพิ่ ม ความหลากหลายของกิ จ กรรมด้ า นเศรษฐกิ จ ภายใน
• จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อรับมือและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ชุมชน เช่น การพัฒนาอาชีพทางเลือก หากเกิดภัยพิบัติที่ส่งผลก
ธรรมชาติ
ระทบอย่างมากต่ออาชีพชุมชนประเภทใดประเภทหนึ่ง สมาชิก
• เสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกชุมชน เช่น องค์กร ชุมชนจะยังมีอาชีพทางเลือกอีกหลายประเภทที่สามารถพึ่งพาได้
บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและ ซึ่งจะทำ�ให้เศรษฐกิจชุมชนนั้นเข็มแข็งขึ้น
การรับมือชองชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
•การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ชุ ม ชนและมี ส วั ส ดิ ก ารชุ ม ชนให้ แ ก่
• ศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์ในระดับท้องถิ่นและการเก็บข้อมูล ผู้ประสบภัยอาจเป็นระดับครัวเรือน ชุมชน เพื่อให้มีกองทุนที่
เพื่อพัฒนาความเข้าใจต่อปัจจัยเสี่ยง ที่กำ�ลังเพิ่มโอกาสมากขึ้นที่จะ สามารถนำ�ไปใช้ได้ทันที เพื่อครอบคลุมกิจกรรมการช่วยเหลือใน
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นหรืออาจจะเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบ ระยะสั้นและกิจกรรมการฟื้นฟูในระยะยาว
ต่อชุมชน ถ้าหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
• ศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิก
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการ
เสริมสร้างความพร้อมของชุมชน การรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
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การกำ�หนดแผนงานและกิจกรรมที่
ละเอียดในการป้องกัน บรรเทาและ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนในการป้องกัน การ
บรรเทาและการรับมือ โดยการพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ที่ต้อง
ดำ�เนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
ชุมชน มีการกำ�หนดรูปธรรม ซึ่งแตกรายละเอียดการทำ�งานเป็นขึ้น
ตอนการปฏิบัติการ ซึ่งง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน
ขั้นตอนต่างๆจะช่วยให้สมาชิกชุมชนเกิดความเช้าใจอย่างชัดเจน
ในสิ่งที่ต้องดำ�เนินการในระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของ
ชุมชน ในทุกขั้นตอนมีรูปธรรมกิจกรรมที่ชุมชนจะต้องดำ�เนินการ
แสดงรายละเอียดลำ�ดับขั้นตอนต่างๆ อันจะช่วยให้ชุมชนเข้าใจว่า
กิจกรรมไหนควรจัดการก่อนและกิจกรรมไหนควรทำ�หลัง

การพัฒนาบุคคลากรและการสร้างกลไกการจัดการ

กำ�หนดคณะบุคคลและ/หรือกลุ่มที่จะรับผิดชอบการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติในชุมชน พัฒนาบุคคลากรและ/หรือกลไกให้สามารถ
ดำ�เนิน้การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่าง
กิจกรรม เช่นี้
•การจัดตั้ง กลุ่ม องค์ก รหรือคณะกรรมการเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในชุมชน
•การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครโดยให้การสนับสนุนคณะบุคคลเหล่านี้
ทำ�งานได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
•จั ด ประชุ ม ชุ ม ชนเป็ น ประจำ � เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการ
ตระหนักถึงกิจกรรมและแผนด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•ฝึกซ้อมและฝึกหัดเป็นประจำ�เช่น กระบวนการอพยพและเทคนิค
กู้ชีพ
•ประชุมชุมชนเพื่อประเมินกิจกรรมและแผนในด้านการจัดการภัย
พิ บั ติ ธ รรมชาติ แ ละเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แผนและกิ จ กรรมนั้ น ได้ ดี ขึ้ น ใน
อนาคต

ขั้ น ตอนที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการดำ � เนิ น การตามลำ � ดั บ ที่ ชุ ม ชนควร
จัดการหรือควรดำ�เนินการมีดังต่อไปนี้
การประสานงานและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ใกล้เคียงและเครือข่ายที่
การจัดการและการวางแผน
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนได้ร่วมมือกันในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติได้มีโอกาสทบทวน สรุปบทเรียนการบริหารจัดการที่ผ่าน ธรรมชาติ
เพื่อเป็นเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันสามารถให้การ
มา
ก่อนร่วมกันวางแผนยกระดับเสริมสร้างการดำ�เนินงานการ สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ
การเตรียมความพร้อมและการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในอนาคตให้เกิดขึ้น ตัวอย่างกิจกรรมมีดัง รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
ต่อไปนี้
•จัดทำ�ทำ�เนียบองค์กรภาคีร่วมมือและเครือข่ายที่สามารถช่วยสร้าง
•ประชุมชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติหรือสามารถให้การช่วยเหลือเมื่อ
•ประชุมชุมชนเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในระดับท้องถิ่น
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น
•การทบทวนการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ
นอกจากการจัด •ประชุมประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น การจัดการวางผังชุมชน การจัดการ ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำ�งานร่วม
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
กันในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•การทบทวนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่ผ่านมาและการพิจารณา
ที่อยู่อาศัยและบ้านเรือน
ว่าจะเสริมสร้างให้ดีขึ้นในอนาคตได้อย่างไร
•ประชุมสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมและแผนต่อเรื่องการ ประเมินทบทวนสถานที่อยู่อาศัยของชุมชนและสภาพความเข็มแข็ง
ของบ้านเรือน เพื่อกำ�หนดระดับความเสี่ยงและความสูญเสียที่จะ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•ประชุมสมาชิกชุมชนเพื่อร่วมกันติดตามและประเมินผลในการ เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อกำ�หนดมาตรการที่ควรดำ�เนิน
การเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
ดำ�เนินการกิจกรรมตามแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•การย้ า ยครอบครั ว ออกจากพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ไปยั ง พื้ น ที่
การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้และดำ�เนินกิจกรรมพัฒนา ปลอดภัย
ศักยภาพของสมาชิกในชุมชน
•การสร้างบ้านเรือนใหม่ที่สามารถต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติได้
ศึกษาสถานการณ์ในระดับชุมชนเพื่อประเมินความเสี่ยงและการ •การปรับปรุงบ้านเรือนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสามารถที่จะ
จัดการของภัยพิบัติธรรมชาติที่ผ่านมา กำ�หนดกิจกรรมเสริมสร้าง ต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติได้
ศักยภาพของสมาชิกชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านกิจกรรมการ
ศึกษาเรียนรู้และการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนา มาตรการเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆ
ทักษะที่จำ�เป็นในการจัดตั้งระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติใน สำ�หรับภัยพิบัติธรรมชาติในประเภทต่างๆ ควรได้กำ�หนดมาตรการ
ต่างๆ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นหรือลดความ
ชุมชน ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
•การศึกษา เก็บข้อมูลเพื่อนำ�ไปใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติ รุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้น
ซึ่งแตกต่างกันไป ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
ธรรมชาติ
•การศึกษา เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและผล •สึ น ามิ – การสร้ า งกำ � แพงกั น คลื่ น ยั ก ษ์ ห รื อ การปลู ก ป่ า ชายเลน
บริเวณชายฝั่ง
กระทบต่อชุมชน
•การศึกษา เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการลด •น้ำ�ป่าไหลหลากและดินหรือโคลนถล่ม – การสร้างอ่างเก็บน้ำ� ทำ�นบ
กั้นน้ำ� ขุดลอกคลองระบายน้ำ�เพิ่มเติม หรือทำ�ความสะอาดเมื่อตื้น
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•การศึกษา
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรับมือจัดการกับ เขิน
•ภัยแล้ง – การจัดสร้างระบบชลประทาน อ่างเก็บน้ำ� หรือวิธีการเก็บ
สถานการณ์วิกฤต
น้ำ�ในรูปแบบอื่น
ฯลฯ
•ไฟป่า – การจัดสร้างแนวกันไฟ หรือการฝึกใช้เครื่องมือดับเพลิง
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•พายุและน้ำ�ทะเลหนุน – การสร้างกำ�แพงกั้นน้ำ�ทะเล หรือที่หลบภัย
•น้ำ�ท่วมฉับพลัน – การขุดคลองหรือการสร้างทำ�นบกั้นน้ำ�ตามตลิ่ง
•แผ่นดินไหว – การเสริมสร้างความแข็งแรงของบ้านเรือนหรืออาคาร
สาธารณะ เพื่อต้านทานต่อแผ่นดินไหว

ระบบเตือนภัย

ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนากลไกในระดับท้องถิ่น
เพื่อติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณ์และให้การเตือนล่วงหน้าเมื่อกำ�ลังจะเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น
•ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวัง
•เชื่อมโยงระบบเตือนภัยชุมชนกับของภาครัฐ
•พัฒนาวิธีการเพื่อติดตามและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล การ
เตือนภัยที่ไม่เป็นทางการ เช่น ข้อมูลจากสื่อต่างๆ (สถานีวิทยุ
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือจากกลุ่มคนภายนอกที่รู้จักซึ่งอาจจะ
ใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งข่าวสาร)
•พัฒนาวิธีการเพื่อติดตามและใช้ประโยชน์จากสัญญาณเตือนภัย
ธรรมชาติ ที่เราสังเกตได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล

ติดตั้งอุปกรณ์หรือการพัฒนากลไกเพื่อเผยแพร่ข้อมูล หรืออำ�นวย
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้เพื่อให้การเตือนว่ากำ�ลัง
จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรือเพื่อช่วยในการประสานงานในการ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเพื่อประสานงานการช่วยเหลือใน
ระยะสั้น ในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตัวอย่าง
กิจกรรม เช่น
•ไซเรนมือหมุน
•การติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัย
•การติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชน
•การฝึกใช้วิทยุสื่อสาร

การอพยพ

กำ�หนดกระบวนการที่จะช่วยให้สมาชิกชุมชนสามารถเคลื่อนย้ายได้
อย่างรวดเร็วและพร้อมเพรียง จากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ที่ชุมชน
ได้ร่วมกันกำ�หนดในพื้นที่ที่ปลอดภัย ตัวอย่างกิจกรรมเช่น
•กำ�หนดพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันในระดับชุมชน
•กำ�หนดเส้นทางอพยพร่วมกันในระดับชุมชน
•ติดตั้งป้ายบอกทางอพยพ

การหลบภัย

สร้างหรือปรับปรุงอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติ
ได้และเพื่อให้สมาชิกในชุมชนใช้เป็นพื้นที่หลบภัยได้อย่างปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น และไม่สามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ทัน
เวลา
•สร้างที่หลบภัยสาธารณะ
•ปรับปรุงอาคารสาธารณะให้สามารถต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติได้
และสามารถใช้เป็นที่หลบภัยได้
•เตรียมอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มเพื่อใช้ในช่วงเวลาหลังเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ
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5.3 การดำ�เนินงานและการปฏิบัติการในช่วงเกิดภัย
แนวทาง

เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

อำ�นวยการและควบคุม

ประสานงานและสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์

อพยพและหลบภัย

ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ดูแล
ผู้บาดเจ็บ
และค้นหาผู้คนที่สูญหาย

ติดตามและประเมิน
สถานการณ์

เมื่อเกิดภัย
• การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่วงเวลาที่วิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
มาตรการ/กิจกรรม

• ติดตามและประเมินผลจากอุปกรณ์เฝ้าระวังของชุมชน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ) และสังเกตสัญญานเตือนภัยจากธรรมชาติ
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
• เมื่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง หรือมีข้อมูลชัดเจนว่ากำ�ลังจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น แจ้งเตือนภัย ให้กับสมาชิกในชุมชน พร้อมระบุวิธี
การปฏิบัติการที่เหมาะสม
• ประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจวิธีการปฏิบัติการและวิธีการดำ�เนินการที่เหมาะสม
• ฝ่ายอำ�นวยการและควบคุม บังคับบัญชาการปฏิบัติการและการดำ�เนินการของฝ่ายอื่นๆ
• ติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติการและการดำ�เนินการของฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ปรับปรุงคำ�สั่งตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
• ฝ่ายประสานงานและสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรับและส่งคำ�สั่ง ข้อร้องและข้อมูล ระหว่างฝ่ายอำ�นวยการและควบคุมและฝ่ายอื่นๆ
• ฝ่ายประสานงานและสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับชุมชน องค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายภายนอกชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อขอความช่วยเหลือในประเภทต่างๆ
• ฝ่ายประสานงานและสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรับและส่งข้อมูล ระหว่างฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ฝ่ายสำ�รวจ ฝ่ายข้อมูลและองค์
ความรู้ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการรับมือจัดการกับเหตุการณ์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่ตามมา สถานการณ์ปัจจุบัน และวิธีการ
ปฏิบัติการที่เหมาะสม
• ประชาสัพพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้แหล่งข้อมูลถ้ามีข้อมูลเพิ่มขึ้น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งความช่วยเหลือเบื้องต้น
• ประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และพิจารณาความจำ�เป็นที่จะต้องอพยพหนีภัยหรือหลบภัย
• ในกรณีที่จำ�เป็นต้องอพยพหนีภัยหรือหลบภัย แจ้งเตือนภัยให้กับสมาชิกในชุมชน พร้อมระบุพื้นที่อพยพหนีภัยหรือพื้นที่หลบภัยให้ชัดเจน
และให้ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการที่เหมาะสม เช่น กฎระเบียบการจราจรและข้อควรปฏิบัติสำ�หรับผู้เดินเท้า ฯลฯ
• ฝ่ายอพยพและหลบภัยช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ไม่สามารถอพยพหลบภัยได้โดยตนเอง เช่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ เด็กทารกและเด็กอ่อน ผู้
สูงวัย คนพิการ ผู้เปราะบาง ฯลฯ
• แจกเสบียง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ตามความจำ�เป็นและความเหมาะสม เช่นน้ำ�สะอาด อาหารแห้ง/อาหาร
กระป๋อง ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ
• ภารกิจความรับผิดชอบของฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย ฝ่ายปฐมพยาบาลและสุขภาวะ ฝ่ายสำ�รวจ และฝ่ายข้อมูลและองค์ความรู้ โดยประสานงาน
และสื่อสารกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกชุมชน เช่น OTOS (หนึ่งตำ�บลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย) สำ�นักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด สถานีอนามัยในท้องถิ่น โรงพยาบาลในท้องถิ่น ตำ�รวจภูธร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ฯลฯ
• ฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยช่วยชีวิตของผู้ประสบภัยที่เสี่ยงอันตรายหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น จากการพังทลายของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
และจัดส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวกับฝ่ายปฐมพยาบาลและสุขภาวะ
• ฝ่ายปฐมพยาบาลและสุขภาวะรักษาดูแลผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น และจัดส่งผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บสาหัส หรือมีอาการที่ไม่สามารถรักษาดูแล
ได้ ไปยังสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในท้องถิ่น
• ฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยและฝ่ายสำ�รวจค้นหาผู้คนที่สูญหาย โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายสำ�รวจ ฝ่ายข้อมูลและองค์ความรู้และสมาชิกในชุมชนโดย
ทั่วไป
• ติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติการและการดำ�เนินการของหน่วยอาสาสมัครชุมชนและสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ทันเหตุการณ์ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยอย่างน้อยควรติดตามในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความรุงแรงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน
• การอพยพและหลบภัยของสมาชิกในชุมชน
• การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย การดูแลผู้บาดเจ็บ และการค้นหาผู้คนที่สูญหาย
• ติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติการและการดำ�เนินการของหน่วยอาสาสมัครชุมชนและสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทันเหตุการณ์ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยอย่างน้อยควรติดตามในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความรุงแรงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน
• การอพยพและหลบภัยของสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป
• การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย การดูแลผู้บาดเจ็บ และการค้นหาผู้คนที่สูญหาย
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ภัยพิบัติหมายความว่าอะไร

ความรุนแรง

ขนาดของ
เหตุการณ์

ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ร ะ ห ว่ า ง ภั ย พิ บั ติ
และภาวะฉุ ก เฉิ น
(แปลและพัฒนาจากหนังสือประเภทออนไลน์ “Disaster Response: Principles of Preparation and Cooperation,
Chapter 4 – Disasters are Different” โดย Erik Auf der Heide
ที่มา http://orgmail2.coe-dmha.org/dr/flash.htm)

สถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร ท�ำ ง า น เ มื่ อ เ กิ ด
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน อาจรับ
ความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
เช่นน�้ำท่วมที่พักฉุกเฉินที่สนามบิน
นานาชาติดอนเมืองท�ำให้ต้องโยก
ย้ายที่พักฉุกเฉินไปที่อื่น
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การจัดการ
รับมือ

ภัยพิบัติคือภาวะการเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยใดๆซึ่งก่อ
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้างเกินกว่าความสามารถที่จะจัดการยุติ
หรือระงับให้เหตุการณ์นั้นๆไม่ให้รุกลาม อีกทั้งเป็นภาวะการณ์ซึ่งการ
รับมือ หรือจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างยุ่งยาก
ภัยพิบัติมีความแตกต่างจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทั่วไปที่อาจพบ
เจอในแต่ละวัน ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างภัยพิบัติและเหตุการณ์
ภาวะฉุ ก เฉิ น ทั่ ว ไปนั้ น พิ จ ารณาจากความรุ น แรงและขนาดของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าบางครั้งภัยภิบัติที่เกิดขึ้นอาจ
เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายรุ น แรงข้ า มเขตการปกครอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายซึ่งต่อก�ำลังคน
สถานที่
ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับจัดการกับภาวะฉุกเฉิน อัน
อาจส่งผลท�ำให้ไม่สามารถน�ำมาใช้งานเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
การจัดการรับมือกับเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ต้องการกลไก วิธกี าร
ปฏิ บั ติ ห น้ า sที่ แ ละการจั ด การที่ แ ตกต่ า งไปจากการจั ด การใน
ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นต้องการ กลไกการท�ำงาน
เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่แตกต่างไปจากการจัดการตามความ
คุ้นเคยเดิม การจัดการเพื่อรับมือกับภัยภิบัติที่เกิดขึ้นต้องการการ
ประสานงาน วิธกี ารท�ำงานและความร่วมมือจากหน่วยงานและกลุม่
คนต่างๆในระดับสูง รวมทัง้ ต้องการการมีสว่ นร่วมของประชาชนด้วย่้
เหตุผลดังกล่าว กลไกปกติในการตอบสนองเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในการรับมือจัดการกับภัยพิบัติที่
เกิดขึ้น

ภัยพิบัติคืออะไร ค�ำว่าภัยพิบัติอาจจะท�ำให้นึกถึงภาพแผ่นดินไหว
คลื่นยักษ์ น�้ำท่วม พายุเฮอริเคน การระเบิด ฯลฯ อย่างไรก็ตามการ
จ�ำกัดความหมายของค�ำว่าภัยพิบัติโดยเน้นที่ลักษณะทางกายภาพ
ของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อาจไม่เพียงพอ เช่น ถ้าเกิดน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีร่ าบ
ซึ่งไม่ใช่พื้นที่การเกษตรและไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่อาศัย เรายังนับว่าเป็น
ภัยพิบัติหรือไม่ ถ้าเกิดดินถล่มในหุบเหวที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เป็น
ภัยพิบัติหรือไม่

ภัยพิบัติ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งอาจจะเป็นเหตุปัจจัยจาก
ธรรมชาติและจากที่เกิดจากน�้ำมือของมนุษย์เองอันส่งผลกระทบ
สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกิจกรรมตามปกติของ
ผู้คนในชุมชนและสังคมด้านใดด้านหนึ่งอย่างรุนแรง และในวงกว้าง
ถึงจะเรียกว่าเป็นภัยพิบัติ
ในหลายกรณีการจ�ำกัดความดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ เช่นเหตุการณ์
แผ่นดินไหว บางครั้ง อาจจะเกิดความเสียหายค่อนข้างน้อย
เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ถูกออกแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวเป็น
อย่างดี ขณะที่แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงเท่าๆ กัน อาจก่อให้เกิด
การสูญเสียชีวิตอย่างเป็นโศกนาฏกรรม
ถ้าเกิดขึ้นในชุมชนซึ่งมี
อาคารก่อสร้างที่ไม่มีโครงสร้างเตรียมการรองรับการเกิดแผ่นดิน
ไหวไว้ เพราะฉะนั้น การจ�ำกัดความค�ำว่าภัยพิบตั นิ น้ั ต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อประชากร จากปรากฏการณ์อันตรายที่เกิดขึ้น
ผู้คนจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด เมื่อปรากฏการณ์อันตราย
เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกลไกและวิธีการ เตรียมการตั้งรับ ปรับตัว
ในสังคมนั้นๆ ในการรับมือจัดการกับปรากฎการณ์อันตรายนั้น บาง
ชุมชนได้พัฒนากลไกและวิธีการรับมือจัดการที่ดี เนื่องด้วยมีความ
ตระหนัก มีการเตรียมพร้อมเกิด จนสามารถปรับตัวได้ ในชุมชน
เช่นนี้ เมื่อเกิดปรากฏการณ์อันตรายขึ้น ผู้คนและกลไกที่จัดเตรียม
ไว้ อ าจจะสามารถรั บ มื อ เสมื อ นเป็ น การตอบสนองเหมื อ นเป็ น
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน โดยไม่สร้างความเสียหายถึงขั้นว่าเป็นภัย
พิบัติรุนแรง
เช่นความหนาวอย่างที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันตก
เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยอาจเป็นภัยหนาว ในขณะที่ประเทศที่มีอากาศหนาว
เป็นประจ�ำทุกปี ไม่ได้ประกาศเป็นภัยหนาวเพราะผู้คนได้ปรับตัวให้
เข้ากับสภาพอากาศหนาวได้เป็นอย่างดี บางประเทศสามารถรับมือ
กับเหตุการณ์น�้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ โดยหน่วยงานที่รับผิด
ชอบได้พัฒนากระบวนการและกลไกอย่างละเอียดและรอบด้านใน
การรับมือจัดการกับเหตุการณ์น�้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น กระบวนการ
และกลไกมีทีการเตรียมพร้อมอย่างดีจะ ท�ำให้ชุมชนนั้นๆสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์น�้ำท่วมได้โดยไม่ล�ำบากมากนัก

ค�ำจ�ำกัดความเหตุการณ์ภัยพิบัติ
“เป็นเหตุการณ์รุนแรงขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะก่อให้เกิดการสูญ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ และความเสียหายต่อทรัพย์สินและ
บ้านเรือน และไม่สามารถรับมือจัดการได้ โดยอาศัย
กระบวนการ กลไก และทรัพยากรธรรมดาของรัฐบาล
เหตุการณ์มักจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและฉับพลัน หน่วย
งานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจ�ำเป็นต้องประสาน
งานและรับมือจัดการกับเหตุการณ์อย่างทันทีทันใดและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสองความต้องการของประชากร ให้
ฟื้นคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว”

บางครั้งระดับความเสียหายด้านทรัพย์สินและบ้านเรือน และจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิต ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดว่าเหตุการณ์ใดถือเป็นภัย
พิบัติ แต่การจ�ำกัดความค�ำว่าภัยพิบัติโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว อาจก่อ
ให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดเช่น อุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดกับ
รถยนต์หลายคันพร้อมกันในคราวเดียว จนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บถึง
สิบคน อาจเป็นเหตุการณ์ที่รับมือจัดการยากส�ำหรับสถานีอนามัยที่
อยู่ในพื้นที่ชนบท แต่เหตุการณ์เดียวกันอาจไม่เป็นปัญหามากนัก
ส�ำหรับโรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองที่มีแผนกอุบ้ติเหตุแบบทันสมัย
ได้มีการวิจัยซึ่งมีการสรุปผลไว้ว่า ภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดผู้คนได้รับการ
บาดเจ็บมากกว่า 120 ราย ต้องการกระบวนการและกลไกที่มากไป
กว่ากลไลที่เตรียมการไว้ส�ำหรับการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน กล่าวคือ
มีความต้องการกลไกและการจัดการ
การประสานงานระหว่าง
องค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อรับมือกับภัยที่เกิดขึ้น แต่ทางตรงกัน
ข้าม ในภาวะสงครามจะมีการเตรียมการรับมือจัดการกับคนที่ชีวิต
คนบาดเจ็บ แม้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมหาศาล หากแต่ระบบที่
ได้ จั ด เตรี ย มไว้ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะตอบสนองรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่นมีการเต
รียมหลุมหลบระเบิด การควบคุมเพลิงไหม้ การเก็บกวาดซากปรัก
หักพัง และระบบรับมือจัดการกับผู้คนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ กลาย
เป็นกิจกรรมประจ�ำเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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แผนงานภัยพิบัติบางประเภท มีการแบ่งแยกเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ออกมาเป็นสามระดับ ซึ่งมีตัวอย่างอันเป็นพื้นฐานในหนังสือคู่มือ
“The Student Manual for Disaster Management and
Planning for Emergency Physician’s Course” ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1 : เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่อันไม่

กว้างมาก แม้จะมีผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมาก แต่ทรัพยากรและก�ำลัง
คนทางการแพทย์ของท้องถิ่นมีเพียงพอ สามารถให้การดูแลแก่ผู้
บาดเจ็บได้ จนกระทั่งผู้บาดเจ็บมีอาการดีขึ้น ผู้บาดเจ็บจะถูกส่ง
ไปยังสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในระดับท้องถิ่น เพื่อวินิจฉัย
อาการและให้การดูแลเพิ่มเติม

ระดับที่ 2

: เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งท�ำให้มีผู้บาดเจ็บจ�ำนวน
มาก ทรัพยากรและก�ำลังคนทางการแพทย์ของท้องถิ่น ไม่เพียง
พอที่จะรับมือจัดการได้ตามล�ำพัง
ต้องการช่วยเหลือทางการ
แพทย์หน่วยงานในเขตติดต่อกัน ในภูมิภาคเองช่วยเหลือ

ระดับที่ 3

: เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งท�ำให้มีผู้บาดเจ็บเป็น
จ�ำนวนมากเกินศักยภาพ ทรัพยากรและก�ำลังคนทางการแพทย์
ของท้องถิ่น และในภูมิภาคจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
การแบ่งแยกเหตุการณ์ภัยพิบัติออกมาเป็นสามระดับในรูปแบบ
ดังกล่าว อาจจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อรับมือจัดการกับ
ภัยพิบัติขนาดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราจ�ำเป็นต้องพิจารณาการ
จัดการอย่างรอบครอบเนื่องจาก
แม้เกิดภัยพิบัติขนาดเล็กใน
ระดับท้องถิ่น (ภัยพิบัติระดับที่ 1) บางครั้งต้องอาศัยความร่วม
มือจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในการรับมือจัดการจ�ำเป็นต้อง
พัฒนากลไกการประสานงานเพื่อรับมือจัดการกับเหตุการณ์ภัย
พิบัติที่อาจเกิดขึ้น
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การจัดการเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ที่ดี ไม่ใช่เพียงการยกระดับ
กระบวนการและกลไกปกติ
ที่ใช้ในการรับมือจัดการกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินโดยทั่วไป
และไม่ใช่การเพิ่มก�ำลังคน
สถานที่ และทรัพยากร
เพียงอย่างเดียว
การจัดการภัยพิบัติต้องการ
กลไกการจัดการเฉพาะเพื่อ
ด�ำเนินการจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่ ไม่ได้เป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
ส่วนมากในบริบททัง้ เร่งด่วนและตึงเครียด มีความส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้
เราเข้าใจปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับการตอบสนองเหตุการณ์ภยั พิบตั โิ ดย
รวม ในหลายกรณี ชุมชนผูป้ ระสบภัยจ�ำเป็นต้องสร้างสรรค์วธิ กี าร
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันทีทนั ควัน โดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน

องค์กร อย่างไรก็ตามมีประเด็นหมายเลขการติดต่อองค์กรที่ท�ำงาน
ในภาวะฉุกเฉินว่าควรปรับปรุงให้มีความสดวกมากขึ้นด้วยเลขหมาย
มีหลายตัวไม่เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้เพียงพอ

การแบ่งภารกิจและกิจกรรมในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินมี
การจัดสรรก�ำลังคน ทรัพยากร วัสดุ และอุปกรณ์ โดยอาศัย
บ่อยครั้งจะมีข้อคิดเห็นว่า การตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็น กระบวนการและกลไกอันมาตรฐานพื้นฐาน
ของแต่ละองค์กร/
เพียงการยกระดับกระบวนการและกลไกปกติ
ที่ใช้ในการรับมือ หน่วยงาน
โดยจะมีการก�ำหนดงบประมาณและการจัดสรร
จัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยทั่วไป แต่ความจริงก็คือ เหตุการณ์ ทรัพยากรต่างๆ ล่วงหน้า แม้นจะยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น
ภัยพิบัติมีความแตกต่างจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไปที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นประจ�ำ และวิธีการรับมือจัดการที่ชุมชนใช้กับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ต้องการการปฏิบัติงาน และการ
ทั่วไป อาจจะไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถน�ำไปใช้ได้เท่าไร เมื่อเกิด จัดการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่แตกต่างจากการจัดการณ์ใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ภัยพิบัติและ ภาวะฉุกเฉินตามปกติ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป ไม่ใช่เรื่องของความรุงแรงและขนาดเท่านั้น
แม้จะจริงว่า ความสูญเสียและความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ กลไกและกระบวนการอันปกติในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่
โดยส่วนใหญ่จะมากกว่าจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไปก็ตาม แต่ยังมี เหมาะสมและไม่สามารถน�ำไปใช้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น
ความแตกต่างในแง่ของลักษณะปัญหาที่ต้องจัดการ
ลักษณะ เนื่องจาก :
กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการ และรูปแบบความช่วยเหลือที่สามารถขอ
ได้ สรุปได้ว่า การตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ ต้องค�ำนึงถึงหลาย •
เหตุการณ์ภัยพิบัติmeให้องค์กรต้องท�ำงานหนักกว่าปกติ
เรื่อง มากไปกว่าการเพิ่มก�ำลังคนและทรัพยากรเพียงอย่างเดียว
ต้องการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน และวิธีการมอบหมาย
ภารกิจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่แตกต่างจากปกติ
•
เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจท�ำ ให้เกิดปัญหาอันเกินศักยภาพ
องค์กรใดองค์กรหนึ่งในการรับผิดชอบ จ�ำเป็นที่องค์กรต่าง ๆต้อง
ร่วมกันแบ่งปันภารกิจหน้าที่และทรัพยากร แม้ว่าแต่ละองค์กรจะไม่
คุ้นเคยกับวิธีการท�ำงานที่แตกต่างกันก็ตาม
เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจจะต้องการกลังคนมากขึ้นในการ
การบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไปในประเทศไทย ก�ำหนดเป็น •
ภาระกิจของหน่วยงานต่างๆทั้งของหน่วงานภาครัฐเองและ โดย ท�ำงาน อาจจะต้องระดมก�ำลังคนในรูปแบบอาสาสมัครมาท�ำงาน ซึ่ง
บริษัทเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการรับมือ ปกติองค์กรหรืออาสาสมัครรายบุคคลดั่งกล่าวไม่ได้ท�ำกิจกรรมที่
จัดการ เช่น โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิป่อเต็ก เกี่ยวข้องกับการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจจะข้ามเขตการปกครอง
ท�ำให้
ตึ๊ง เป็นต้น รูปแบบการตอบสนอง เหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทย •
มีความหลากหลายของทั้งกลไก และวิธีการท�ำงานที่มีความแตกต่าง องค์กรหลากหลายเป็นจ�ำนวนมาก ต้องเผชิญหน้ากับภารกิจหน้าที่
กล่าวคือมีทั้งการแบ่งภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง และความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน
เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ภารกิ จ หน้ า ที่ ห รื อ
บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ •
ซึ่งไม่เคยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ภาครัฐ องค์กรและหน่วยงานดังกล่าว มี ภารกิจหน้าที่ และความรับ กิจกรรมประเภทใหม่
ผิดชอบตามต้นสังกัด มีบางกรณีที่เกิดความสับสนหรือความขัดแย้ง องค์กรใด ๆ มาก่อน
สถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ซึ่งปกติใช้ในการตอบ
ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างระหว่างในวัฒนธรรมการท�ำงาน •
สนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจจะรับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งาน
และขอบเขตภาระหน้าที่
ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น
เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจจะกระตุ้นให้มีการก่อตั้งองค์กรใหม่
องค์กรและหน่วยงานที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทยมี •
ในทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและระดั บ และในระดั บ ภู มิ ภ าคจนถึ ง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนอย่างกะทันหัน
ระดับหมู่บ้าน การปฏิบัติงานเป็นไปตามภาระกิจที่รับผิดชอบของ
องค์กรต้นสังกัดอย่างชัดเจนเช่นหน่วยกู้ภัย หน่วยพยาบาล ฯลฯ
แต่ละหน่วยงานสามารถตัดสินใจอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับภารกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร/หน่วยงานเอง ความสับสน
และความขัดแย้งกันในการท�ำงานจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ มีการ
ประสานงานกันมีอย่างต่อเนื่อง
มีเลขหมายโทรศัพท์ติดต่อของ

รู ป แบบการตอบสนองเหตุ ก ารณ์
ภาวะฉุกเฉินทั่วไป
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การจัดการกับภาวะภัยพิบัติ
ความแตกต่างของเหตุการณ์ภัยพิบัติกับเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
การประสานงานและการท�ำงานกับคนที่รู้จักดี

เหตุการณ์ภัยพิบัติ
การประสานงานและการท�ำงานกับคนที่ไม่เคยเจอมาก่อน

กระบวนการ กลไก และกิจกรรมที่คุ้นเคย

กระบวนการ กลไก และกิจกรรมที่แปลกใหม่

ประสานงานภายในองค์กรอย่างเดียว

จ�ำเป็นต้องประสานงานทั้งภายในองค์กรต้นสังกัด และระหว่าง
องค์กรซึ่งกันและกัน

ถนน โทรศัพท์ และสถานที่ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ถนนอาจมีสิ่งกีดขวาง หรือการจราจรติดขัด ระบบโทรศัพท์อาจ
คั่บคั่งหรือขัดข้อง สถานที่ต่าง ๆ อาจได้รับความเสียหาย

คลื่นวิทยุเพียงพอส�ำหรับการสื่อสารที่จ�ำเป็น

คลื่นวิทยุอาจจะไม่เพียงพอ อาจจะไม่สามารถรับมือได้กับ
ปริมาณการสื่อสารที่จ�ำเป็น

การสื่อสารส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรต้นสังกัด

จ�ำเป็นต้องเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรต่าง ๆ

การสื่อสารโดยใช้ค�ำศัพท์เฉพาะทางซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนคุ้นเคย

การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรอื่น ๆ ซึ่งใช้ค�ำศัพท์เฉพาะทาง
ที่แตกต่างจากองค์กรต้นสังกัด

มีการรับมือและประสานงานกับสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นเท่านั้น

มีการประสานงานกับผู้สื่อข่าวและนักหนังสือพิมพ์ ทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เป็นจ�ำนวนมาก

โครงสร้างการบริหารจัดการเพียงพอในการประสานงานด้าน
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีเป็นจ�ำนวน/ปริมาณมาก จนเกินศักยภาพ
ของระบบการบริหารจัดการ
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ต้องการการจัดปรับการบริหารจัดการขององค์กร
องค์กร/หน่วยงานที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินจ�ำเป็นต้องปรับตัว
ในหลายด้าน เพื่อรับมือจัดการกับประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่หรือด�ำเนินกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคย ใช้อุปกรณ์และเครื่อง
มือที่ไม่ค่อยถนัด หรือประสานงานและท�ำงานกับคนที่ไม่เคยรู้จักมา
ก่อน

ต้องการเพิ่มการท�ำงานการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่ องค์กร/หน่วยงานฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์
บริการรถพยาบาล กองดับเพลิง กองก�ำลังต�ำรวจ ฯลฯ ปฏิบัติการ
ตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว นอกจากนี้ บางองค์กร/หนวยงาน เช่น กอง
ก�ำลังต�ำรวจ อาจมีคณะบุคคลเป็นก�ำลังส�ำรองหรือก�ำลังเสริม ซึ่ง
สามารถเรียกมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้ ตามความจ�ำเป็นและความ
ต้องการ การเรียกเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ภายนอกช่วงเวลา
ซึ่งเป็นเวรประจ�ำหรือเวรปกติของเขา เป็นกลยุทธในการเพิ่มก�ำลัง
คนให้เป็นสองหรือสามเท่าเดิมอย่างรวดเร็ว แต่มีผลเสียว่า เจ้า
หน้าที่จะเหนื่อยล้าจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเพียงพอ

ต้องการการมอบหมายภาระกิจใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่
แตกต่างจากที่ท�ำตามปกติ
องค์กร/หน่วยงานอาจจะตัดทอนกิจกรรมที่มองว่าไม่จ�ำเป็น เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองเหตุ
การภัยพิบัติที่เกิดขึ้น กองดับเพลิงอาจจะย้ายเจ้าหน้าที่จากภารกิจ
ป้องกันเพลิงไหม้สู่ภารกิจบรรเทาและระงับเพลิงไหม้
กองก�ำลัง
ต�ำรวจอาจจะมอบหมายภารกิจหน้าที่ใหม่ให้กับนักสืบ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปราม และเจ้าที่ฝ่าย
ธุรการ และอาจจะลดการลาดตระเวนซึ่งเป็นกิจวัตรประจ�ำ โรง
พยาบาลอาจจะยกเลิกบริการมาตรฐานเป็นการชั่วคราว เช่น การ
ผ่าตัดอย่างไม่ได้เป็นกรณีฉุกเฉิน บริการคลินิกผู้ป่วยนอก บริการ
สอนและอบรมผู้ป่วย กายภาพบ�ำบัด บริการห้องสมุดการแพทย์
และร้านขายสินค้าฟุ่มเฟือย

ต้ อ งการการกลไกและการเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการการท�ำงานขององค์กร
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น
บ่อยครั้งองค์กร/หน่วยงาน
ฉุกเฉินจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนการและกลไกที่แตกต่างจากปกติ
หรือจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดล�ำดับความส�ำคัญกิจกรรมใน
การปฏิบัติการ ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือโรงพยาบาล โดยการ
รักษาทางการแพทย์อาจจะจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการในส่วนของ
โรงพยาบาลที่แตกต่างจากปกติ และอาศัยเจ้าหน้าที่ที่แตกต่าง
จากปกติ พยาบาลอาจต้องตัดสินใจบางเรื่องมากขึ้น เพื่อให้
สามารถรักษาผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติได้เพิ่มมากขึ้น กรณีผู้
ป่วยซึ่งสงสัยกระตูกหัก อาจต้องจัดใส่เฝือกโดยไม่ถ่ายภาพเอก
ซ์เรย์ก่อน ผู้ป่วยซึ่งมาถึงโรงพยาบาล อาจได้รับการปนเปื้อน
จากสารเคมีหรือสารกัมมันตรังสี และจะต้องผ่านกระบวนการ
ขจัดสารพิษ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทยศาสตร์ และ
นักศึกษาพยาบาล ซึ่งโดยปกติไม่ได้ท�ำงานในแผนกดูแลรักษาผู้
ป่วยกรณีฉุกเฉิน อาจจ�ำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบ
สนองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อาจมีการยกเลิกการลง
ทะเบียนผู้ป่วยซึ่งมาถึงโรงพยาบาล โดยเปลี่ยนใช้แถบป้ายบอก
ข้อมูลผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติแทน ในหลายกรณี การบันทึก
ข้อมูลและการแจ้งหนี้ถูกละทิ้งเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้มีการดูแล
รักษาและการส่งต่อ/ส่งกลับของผู้ป่วยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ผู้ควบคุมแผงสายโทรศัพท์ของโรงพยาบาลมักจะรับการติดต่อ
จากผู ้ ป ระสงค์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และผู ้ ส อบถามข้ อ มู ล เป็ น
จ�ำนวนมากมหาศาล ในช่วงเวลาไม่นานระบบโทรศัพท์อาจจะ
ติดขัดจนไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งท�ำให้โรงพยาบาลไม่สามารถ
รับ/ส่งข้อมูลได้ กรณีแบบนี้จะก่อให้เกิดภารกิจแปลกใหม่ คือ
ต้องหาช่องทางใหม่ในการสื่อสาร อาจต้องจัดตั้งระบบ “ผู้วิ่ง”
คือผู้ส่งข่าวสารหรือผู้เดินหนังสือเพื่อรับส่งข้อความ
ขณะ
เดียวกัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�ำโรงพยาบาล อาจ
เผชิญหน้ากับภารกิจใหม่ด้านการควบคุมจราจรและด้านการ
ควบคุมฝูงชนขนาดใหญ่เช่นกัน
ผู้ควบคุมระบบการสื่อสารและผู้รับผิดชอบระบบตัดสินใจ/
จัดการกับปริมาณข้อมูลที่ได้รับการติดต่อมา
ต้องก�ำหนด
มาตรการการกลั่นกรองและคัดเลือกเฉพาะข้อมูลส�ำคัญและ
จ�ำเป็นที่สุดเท่านั้น เพื่อสื่อสารต่อกับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ปัญหา

135

จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้กลั่นกรองและคัดเลือกข้อมูลมีความเข้าใจ
ที่ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของข้อมูลที่
ได้รับ อันจะส่งผลต่อกระบวนการโดยรวมในการตอบสนอง
เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น ข้อมูลบางประเภทอาจมีความ
ส�ำคัญและความจ�ำเป็นส�ำหรับอีกองค์กรหนึ่ง แต่ผู้รับข้อมูล
อาจไม่คุ้นเคยกับวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่ขององค์กรนั้น
ความสับสนก็เกิดขึ้นได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปกติไม่ได้ท�ำงานด้าน
การสื่อสาร (เช่น เจ้าหน้าที่จากแผนกใด ๆ ซึ่งมีความส�ำคัญน้อย
ในบริบทที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น) ถูกผลักดันเป็นผู้รับผิด
ชอบรับสายวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท์
การสื่อสารและการกลั่นกรองข้อมูลที่เป็นปัญหาจะส่งผลอย่าง
กว้างขวางต่อกระบวนการการตัดสินใจ
การส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานระดับสูงหรือหน่วยงานส่วนกลาง
อาจกลายเป็น
ปัญหาด้วยใช้เวลามากเกินไป
และไม่สามารถรับมือจัดการ
อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ซึ่งต้องการตัดสินใจ
อย่างรวดเร็ว
มิฉะนั้นจะเกิดการเสียชีวิตและการสูญเสีย
ทรัพย์สิน การตัดสินใจในการตอบสองเหตุการณ์ภัยพิบัติ ต้อง
กระท�ำการในระดับที่ใกล้กับระดับปฏิบัติการมากกว่า
เมื่อ
เปรียบเทียบกับการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป

ต้องการการจัดสรรและแบ่งปันภารกิจหน้าที่และ
ทรัพยากรระหว่างองค์กร
แม้ว่าแต่ละองค์กรสามารถปรับตัวได้ในหลายด้านด้วยกัน แต่
บ่อยครั้งจะพบว่าองค์กรใดโดยล�ำพัง มีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ
เพื่อรับมือจัดการกับภารกิจหน้าที่ที่เกิดขึ้นในการตอบสนอง
เหตุการณ์ภัยพิบัติ กองก�ำลังต�ำรวจเพียงกองเดียว อาจควบคุม
จราจรทั้งหมดไม่ได้ กองดับเพลิงเพียงกองเดียว อาจกู้ชีพหรือ
ขุดค้นผู้ประสบภัยทุกรายไม่ได้ ศูนย์บริการรถพยาบาลเพียง
ศูนย์เดียว อาจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกรายไม่ได้ และโรงพยาบาล
เพียงโรงพยาบาลเดียว อาจให้การรักษาทางการแพทย์อย่างทัน
ท่วงทีแก่ผู้ป่วยทุกรายไม่ได้ ความแตกต่างขั้ระหว่างเหตุการณ์
ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป
คือภารกิจหน้าที่และ
กิจกรรมเร่งด่วน อาจต้องถูกแบ่งปันระหว่างองค์กรเป็นจ�ำนวน
มาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น องค์กรต้องแบ่งปันภารกิจ
หน้าที่และกิจกรรมท�ำงานร่วมกันแม้นจะไม่เคยท�ำงานด้วยกัน
มาก่อน รวมทั้งอาจไม่ได้ท�ำข้อตกลงล่วงหน้าในการให้การช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน

ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคคลและองค์กรซึ่งปกติ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน
บุคคลและองค์กรเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตอบ
สนองเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นกิจวัตรประจ�ำ อาจเข้ามามีส่วนร่วม
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น บางองค์กรอาจมีบทบาทเก่าแก่
หรือข้อบังคับว่าด้วยการเปลี่ยนภารกิจหน้าที่เพื่อช่วยตอบสนอง
เหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น
ตัวอย่างเช่น
สภากาชาดไทย มูลนิธิใส่ใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมโยธาธิ
การ สถานีโทรทัศน์ และบริษัทภาคเอกชนด้านสาธารณูปโภค หน่วย
งานภาครัฐซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจจ�ำเป็นต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวนสาธารณะหรืออุทยานแห่งชาติ หน่วย
งานด้านการจัดซื้อ และผู้ส�ำรวจรังวัดสิ่งก่อสร้าง ยังมีบุคคลอีก
มากมายซึ่งไม่เคยมีบทบาทและไม่มีข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้องการตอบ
สนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่ที่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะเห็นว่าเป็นสิ่ง
จ�ำเป็น รวมทั้งผู้มีจิตใจอาสา รายบุคคล และองค์กรที่หลากหลายซึ่ง
อุทิศเวลาและบริการต่าง ๆ เช่น สหภาพแรงงาน กลุ่มทางศาสนา
กลุ่มลูกเสือ/เนตรนารี องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน/พลเมืองและ
สมาคม/ชมรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการบริษัทเฮลิคอปเตอร์ภาคเอกชน
บริษัทการก่อสร้างรายใหญ่ ฯลฯ

การกู้ชีพกู้ภัย การช่วยเหลือเร่งด่วน
การบังคับใช้กฎหมาย

การควบคุมเพลิงไหม้ การบริหารจัดการพื้นที่
พิเศษ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

มิสเตอร์เตือนภัย

ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

เจ้าพนักงานป่าไม้

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำรวจภูธร
ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ต�ำรวจทางหลวง

กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง

ต�ำรวจน�้ำ

ต้องการปฏิบัติการข้ามเขตปกครองและการปฏิบัติ
การนอกขอบเขตอ�ำนาจ
องค์กรซึ่งมีส่วนร่วมในการตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ภัย
พิบัติ ประกอบด้วยองค์กรต่างๆเป็นจ�ำนวนมาก และหน่วยงานภาค
รัฐหลายระดับ รวมทั้งระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และ
เทศบาลต่าง ๆ และเขตปกครองเฉพาะ เช่น ศูนย์เขตป้องกันภัย
สถานีควบคุมไฟป่า ส�ำนักชลประทาน และอุทยานแห่งชาติ จ�ำนวน
และความหลากหลายขององค์กรและหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีหลายระดับจากระดับชาติถึงระดับ
ท้องถิ่นซึ่งต้องการการประสานงานที่ดีเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ

กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
กองทัพเรือ

ส�ำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาค

กรมการขนส่งทางบก
ส�ำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย (สนว.)

ศูนย์ประสานงานค้นหาอากาศยานและเรือ
ประสบภัย
กรมการขนส่งทางอากาศ

ศูนย์ความปลอดภัยทางน�้ำ

กรมการขนส่งทางน�้ำและพานิชย์นาวี
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ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ

สถานที่ควบคุมไฟป่า
ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เจ้าหนาที่ชุดจับกุม

ส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นที่น่าเสียดายว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น หลายองค์กรยัง
คงปฏิบัติการโดยล�ำพัง จดจ่อกับภารกิจหน้าที่และกิจกรรมของ
องค์กรต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว
และบางครั้งลืมค�ำนึงถึงหรือ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและภาคกิจหน้าที่ความต้องการ
ของภาระกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
การจดจ่อกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรต้นสังกัดเพียง
อย่างเดียวมากจนเกินไป จะท�ำให้ไม่สามารถตอบสนองตามสภาพ
ปัญหาและความจ�ำเป็นตามเหตุการณ์ภัยพิบัตินั้น
ปัญหาดังกล่าวจะพบเห็นได้จากแผนงานการจัดการรับมือกับหตุ
การณ์ภัยพิบัติในระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และภูมิภาค องค์กร
ปกครองในระดับต่าง ๆ (เทศบาล ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ภูมิภาค ชาติ
และพื้นที่ปกครองพิเศษต่าง ๆ) อาจพบว่าไม่มียุทธศาสตร์หรือแผน
ปฏิบัติการให้ความส�ำคัญต่อการประสานงานและการพัฒนารวมกัน
ระหว่างแต่ละองค์กร

ข้อสังเกต
โดยปกติ องค์กรอิสระเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และหน่วยงานรัฐในระดับเทศบาล ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
ภูมิภาค ชาติ และพื้นที่ปกครองพิเศษต่าง ๆ จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ บ่อยครั้งแต่ละองค์กรจะปฏิบัติ
การตามแผนที่ถูกพัฒนามาโดยอิสระและโดยล�ำพัง ตามบทบาท
และภารกิจขององค์กรต้นสังกัด
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กรณีที่การวางแผนตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีการประสาน
งานและการพัฒนาแนวทางรวมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้องโดยยึคโยงจากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากการมีส่วนร่วม
จากหลากหลายองค์กรที่จะสามารถตอบสนองเหตุการณ์ภัย
พิบัติอย่างเป็นระบบ ลดการสับสนและมีประสิทธิภาพ

ต้ อ งการการจั ด การข้ า มเขตการปกครองและ
ขอบเขตอ�ำนาจ
และการมีส่วนร่วมของภาค
เอกชนและภาคประชาสังคม
ภัยพิบัติบางประเภท เช่น แผ่นดินไหว ไฟป่า พายุโซนร้อน พายุ
เฮอริเคน และอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายหรือสารพิษ
ส่งผลกระทบแลเกิดความเสียหายในพื้นที่อันกว้างขวาง การ
ตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจ�ำเป็นต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรในระดับเทศบาล ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
ภูมิภาค ชาติ และพื้นที่ปกครองพิเศษต่าง ๆ พร้อมกันไป ใน
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมแบบนี้ วิธีการแบ่งปันการกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งอาศัยมาช้านาน อาจไม่เหมาะสม
และไม่สามารถใช้ได้
ควรร่วมกันท�ำงานข้ามขอบเขตอ�ำนาจหรือความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานกาครัฐได้ การประสานความร่วมมือไม่ได้ข้าม
เขตการปกครองและขอบเขตอ�ำนาจเท่านั้น
แต่ควรข้าม
ขอบเขตความรับผิดชอบปกติระหว่างองค์กรภาครัฐ
กาค
เอกชน และภาคประชาสังคมด้วย

การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์

เหตุการภัยพิบัติมักจะสร้างสถานการณ์ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่
แน่นอนและความไม่ชัดเจน บ่อยครั้ง ลักษณะและขนาดของ
ผลกระทบและความสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งลักษณะของสิ่ง
เสี่ยงอันตรายที่อาจตามมา (เช่น การรั่วไหลของสารเคมี
อันตราย เสาไฟฟ้าล้มลง ความทรุดโทรมของเขื่อนกั้นน�้ำ ฯลฯ)
อาจจะยังไม่ชัดเจนในระยะแรกหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น
จึงไม่มีมาตรการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่แล้วการ
ปฏิบัติการในเบื้องต้นจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
ไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกต้อง
สถานการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งดังกล่าว
ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมี
กระบวนการและกลไกเพื่อตรวจสอบ บันทึก และติดตาม
สถานการณ์โดยรวมและประเด็นปัญหาที่จ�ำเป็นต้องรับมือ
จัดการ หลังเกิดเหตุกาณ์ภัยพิบัติขั้น ปกติ ผู้ปฏิบัติการจะไม่
ค่ อ ยแน่ ชั ด ว่ า ใครควรรั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น และวิ เ คาะห์
สถานการณ์ และในหลายกรณีจะไม่มีใครท�ำภารกิจหน้าที่นี้ แม้
กระทั่งในกรณีที่การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ได้ถูก
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มองข้าม ส่วนใหญ่หลายองค์กรจะประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์
โดยอิสระและโดยล�ำพัง บ่อยครั้ง แต่ละองค์กรจะประเมินและวิ
เคราะห์ ส ถาณการณ์ โ ดยให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ประเด็ น ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ประจ�ำขององค์กรต้นสังกัดเท่านั้น และใน
หลายกรณี แต่ละองค์กรจะไม่แลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ได้มา
จากการประเมิน เพราะฉะนั้น ในช่วงเวลาที่วิกฤติ หลังเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติขั้น จะไม่ปรากฏภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขต ขนาด
ความรุนแรง และลักษณะ ของความยุ่งเหยิงและความเสียหายที่เกิด
ขึ้น ความล้มเหลวดังกล่าว อาจเกิดเพราะขาดการวางแผนร่วมกัน
ล่วงหน้า หรือเพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ก�ำหนดไว้แล้ว

การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลายองค์กร

เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น บ่อยครั้งองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนร่วมใน
การตอบสนองเหตุการณ์ จ�ำเป็นต้องแบ่งปันทรัพยากร เช่น บุคลากร
ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ และสถานที่ นอกจากนี้
เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจสร้างความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดหาทรัพยากรที่
ไม่ธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน เช่น สุนัขค้นหาผู้ประสบภัย ระบบสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม เครื่องยกหรือรถเครน ฯลฯ ท่ามกลางสถานการณ์ภัย
พิบัติอาจมีการส่งทรัพยากรจากแหล่งแปลกใหม่หลายแหล่งและใน
จ�ำนวนและปริมาณมาก อีกทั้งทรัพยากรดังกล่าวอาจไม่ได้ผ่านการ
เรียกขอหรือการจัดส่งตามกระบวนการหรือกลไกปกติ บ่อยครั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ จะตอบสนองเหตการณ์โดยยังไม่ได้รับการติดต่อ
ประสานงานใด ๆ หลังได้ยินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นผ่านวิทยุสื่อสารหรือรายการข่าวทางโทรทัศน์ การมา
ถึงของทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่ปกติ มักจะท�ำให้ยากที่จะรับทราบ
และติดตามว่า มีทรัพยากรอะไรบ้าง ทรัพยากรอยู่ตรงไหนบ้าง และ
ทรัพยากรถูกน�ำไปใช้อย่างไรบ้าง ซึ่งท�ำให้ยากที่จะประเมินว่า จ�ำเป็น
ต้องเรียกขอทรัพยากรอะไรบ้าง
และทรัพยากรอะไรบ้างที่ควร
ประกาศว่าไม่ต้องการและอาจจ�ำเป็นต้องปฏิเสธ
เพราะฉะนั้น
เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ มั ก จะสร้ า งความจ�ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งก�ำหนด
กระบวนการและกลไกส�ำหรับการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลายองค์กร

การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรและหน่วยงาน

การประสานงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรและหน่วยงาน
ที่หลากหลายเป็นจ�ำนวนมากในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ การด�ำเนิน
กิจกรรม การประเมินและวิเคาะห์สถานการณ์ และการบริหาร
จัดการทรัพยากร จ�ำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ มีความจ�ำเป็นไม่ใช่ในแง่ของอุปกรณ์และเครื่อง
มือสื่อสารเพียงอย่างเดียว (เช่น วิทยุสื่อสารซึ่งสามารถใช้คลื่นวิทยุ
ที่มีความถี่เหมือนกัน) แต่ยังจ�ำเป็นต้องพัฒนากระบวนการและ
กลไกส�ำหรับการสื่อสาร ผู้คนที่มีข้อมูลจ�ำเป็นต้องรับทราบว่าผู้คนที่
ต้องการข้อมูลนั้นเป็นใครบ้าง แล้วจะใช้วิธีการไหนบ้างในการส่ง
ข้อมูลให้เขา ผู้คนที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

จ�ำเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางอย่างเป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกัน

การสนับสนุนความต้องการขั้นพื้นฐานขององคืกรและคณะ
บุคคลที่ท�ำงาน

เพื่อตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
จ�ำเป็นต้องให้การ
สนับสนุนความต้องการขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็นเป็นการอ�ำนวยการสิ่ง
จ�ำเป็นเบื้องต้นส�ำหรับให้องค์กรและคณะบุคคลที่ท�ำงานสามารถ
ท�ำงานได้ ความจ�ำเป็นเบื้องต้นดังกล่าวอาจรวมเรื่องดั่งต่อไปนี้

เพียงสถานที่เดียว แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น จ�ำนวนผู้บาด
เจ็บโดยส่วนใหญ่จะเกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่รถพยาบาลเพียงคัน
เดียว หรือโรงพยาบาละเพียงแห่งเดียวที่จะรับมือได้ เพราะฉะนั้น
บ่อยครั้งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ วินิจฉัยอาการผู้บาดเจ็บ การจัด
ล�ำดับความเร่งด่วนของอาการผู้บาดเจ็บ และการพิจารณาตัดสินใจ
ว่าควรจะดูแลรักษาหรือจัดส่งต่อผู้บาดเจ็บรายใดก่อน/หลัง และ
ดูแลรักษาอย่างไร ส่งต่อไปยังสถานที่ใด โดยใช้ยานพาหนะแบบไหน
ฯลฯ นอกจากนี้ จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการและกลไกเพื่อกระจายผู้
บาดเจ็บระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ อย่างเท่าเทียมตามความสามารถ
ศักยภาพ และก�ำลังคนของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

• น�้ำมันและการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาส�ำหรับยานพาหนะ
• สถานที่และบริการด้านสุขาภิบาล เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ
รายชื่อผู้สูญหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต
• อาหาร ที่พักชั่วคราว และเครื่องนอน
• บุคลากรเสริมเพื่อเปลี่ยนเวรยามและบุคลากรท�ำงานแทน รายชื่อผู้บาดเจ็บมีความส�ำคัญด้วย
- มีความจ�ำเป็นในการตอบค�ำถามของผู้คนที่เป็นห่วง ญาติ
• สถานที่ อุปกรณ์ และกลไกส�ำหรับการสื่อสารเร่งด่วน/
พี่น้อง เพื่อนฝูง หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่มักจะมีการ
ฉุกเฉิน
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงซึ่งสูญหายหรือไม่
สามารถติดต่อได้เป็นจ�ำนวนมากมายมหาศาลจนระดับท่วมท้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ต้องให้ความส�ำคัญสนับสนุนความ
- มีความจ�ำเป็นในการก�ำหนดจ�ำนวนผู้สูญหายเพื่อเป็นเป้า
เรื่องที่จ�ำเป็นพื้นฐานให้กับองค์กรและคณะผู้ท�ำงานเช่น การจัด
หมายในการปฏิบัติการผู้สูญหายและกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บ ซึ่งการ
ตั้งสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติการดังกล่าวอาจจะยากล�ำบากในกรณีที่ผู้สูญหายไม่มี
ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือเดินทางไปท�ำธุระนอกพื้นที่เกิดเหตุ
การค้นหาผู้สูญหายและการกู้ชีพกู้ภัย
(โดยไม่ทราบว่ากลับหรือยังเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น) หรือเป็น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยทั่วไปทางการแพทย์จะมีการจัดส่งรถ
คนนอกพื้นที่เข้ามาเยี่ยมเยี่ยน (เช่น นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ)
พยาบาลคันเดียวไปยังสถานที่ที่รู้จัก ซึ่งก�ำหนดไว้ชัดเจนเพื่อดูแลรัก
ษษผู้บาดเจ็บซึ่งมีจ�ำนวนที่ทราบล่วงหน้าและไม่เปลี่ยนแปลง แต่
เมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น บ่อยครั้งจะเกิดสถานการณ์ที่จ�ำเป็นต้อง
ค้นหาผู้บาดเจ็บหลายคนโดยไม่ทราบจ�ำนวน ต�ำแหน่ง และสภาพ
ของผู้บาดเจ็บนั้น จึงจะต้องมีกิจกรรมค้นหาและกู้ชีพกู้ภัยผู้ประสบ
เหตุภัยพิบัติอย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบในบริเวณกว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม หลายครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น จะไม่มีองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนส�ำหรับการจัดท�ำ
และการรักษารายชื่อผู้บาดเจ็บ และเกิดปัญหาเมื่อองค์กร / หน่วย
งานต่างๆ ไม่ให้ความร่วมมือ โรงพยาบาลบางแห่งปฏิเสธการเปิดเผย
ข้อมูลเพราะเกรงว่าจะเป็นการฝ่าฝืนแนวคิดด้านการรักษาความ
แนวทางปฏิบัติการสากลจะให้ความส�ำคัญต่อการก�ำหนดองค์กร / ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย
หน่วยงานซึ่งจะรับผิดชอบค้นหา และกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บทั้งในแง่
ของการวางแผนและการปฏิบัติการเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ภัย การแจกจ่ายบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก
พิบัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น หลายครั้งจะไม่มี ภารกิจหน้าที่ส�ำคัญอย่งหนึ่งด้านการรักษาความปลอดภัยท่ามกลาง
องค์กร / หน่วยงานใดๆ ในระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการค้นหา เหตุการณ์ภัยพิบัติ คือการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตสามารถ
และกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บควรสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพใน เข้าไปยังเขตพื้นที่ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ เหตุผลที่จ�ำเป็นต้อง
จัดการเขตพื้นที่ประสบเหตุภัยพิบัติก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปล้น
เรื่องนี้มากขึ้น
ขโมยทรัพย์สิน เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด ซึ่อาจเป็ฯอุปสรรคต่อากร
แตกต่างจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน หลายครั้งหลัง ท�ำงานของบุคลากรที่ค้นหาผู้สูญหายและกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บ และ
เกิดเหตุกรณณ์ภัยพิบัติขึ้นจะต้องมีการปฏิบัติการที่เป็นภารกิจ เพื่อไม่ให้บุคคลโดยทั่วไปได้รับการบาดเจ็บจากซากปรักหักพัง จึง
ท�ำให้อาจจ�ำเป็นต้องมีบัติอนุญาตผ่านเข้า-ออกส�ำหรับบุคคลซึ่งมี
งานใหญ่ในการค้นหาผู้สูญหายและกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บ
เหตุผลอย่าชอบธรรมที่จะต้องเข้าเขตพื้นที่ประสบเหตุกหารณ์ภัย
การจัดล�ำดับความเร่งด่วนของอาการผู้บาดเจ็บและการก พิบัติ (เช่น เจ้าของบ้านเรือน หรือเของธุรกิจซึ่ก�ำลังกู้คือนทรัพย์สิน
และข้าวของส่วนตัว เท่าที่สามารถกู้คืนได้) ถ้าไม่เคยเกิดเหตุการณ์
ระจายผู้บาดเจ็บระหว่างสถานที่ต่างๆ
ภัยพิบัติขึ้นในท้องถิ่น และไม่มีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการ อาจ
รถพยาบาลซึ่งตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป โดยปกติจะดูแล
เกิดความขัดแย้งขึ้นในเรื่องที่ว่าองค์กร/หน่วยงานไหน เป็นผู้ที่มี
รักษาผู้บาดเจ็บเพียงหนึ่งหรือสองราย และจัดส่งไปยังโรงพยาบาล
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อ�ำนาจหน้าที่ในการแจกจ่ายออกบัติอนุญาตผ่านเข้า-ออก ในบาง
กรณีอาจมีหลายองค์กร/หน่วยงานพยายามครอบครองการแจก
จ่ายของบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกจนเกิดการบังคับใช้บัตรและการ
ปกครองเขตพื้นที่อย่างไม่เป็นระบบระเบียบ ไม่มีมาตรฐานและขาด
ความเท่าเทียม ท�ำให้ประชาชนผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่พอใจ
และก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงได้

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

มีความคลุมเครือมากว่า ใครควรรับผิดชอบวางแผนรับมือจัดากร
และปฏิบัติการตอบสนองเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ตัวอย่างเช่น เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานผลิตสารเคมีของภาค
เอกชนโดยไม่มีความชัดเจนว่าควรเกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้ความรับ
ผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐด้านการรักษาความปลอดภัย
จน
กระทั่งอันตรายจากสารเคมีได้การกระจายออกนอกเขตพื้นที่ของ
โรงงานเอกชน
ความคลุมเครือทีม่ อี ยูต่ อ่ เรือ่ งดังกล่าว บางครัง้ จะยิง่ สร้างความสับสน
มากขึน้ เนื่องจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายมีแนวโน้ม
จะเกิดขึ้นในบริเวณเส้นทางจากถนนหลักเข้าสู่ทางเข้าพื้นที่เอกชน
หรือตรงจุดที่ถนนเส้นทางสาธารณะที่ตัดกับทางรถไฟ อีกประเด็น
หนึ่งซึ่งเพิ่มความสับสนในระดับท้องถิ่น คือกฎหมายหรือข้อบังคับที่
ก�ำหนดให้อุบัติเหตุและเหตุการณ์บางประเภทอยู่ภายใต้ความรับผิด
ขอบของหน่วยงานภาครัฐระดับชาติ/ส่วนกลาง เหตุการณ์หกหล่น
ของวัตถุอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางสัญจรทางน�้ำจะอยู่ภายใต้
ขอบเขตอ�ำนาจรับผิดชอบของหน่วยงานรับผิดชอบทางทะเลและ
ชายฝั่งของรัฐบาลระดับชาติ/ส่วนกลาง ซึ่งในกรณีแบบนี้มีอ�ำนาจที่
เหนือกว่าอ�ำนาจของหน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งหมด

การบริหารจัดการเรื่องผู้เสียชีวิต

การบริหารจัดการเมื่อมีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก อาจก่อให้เกิด
ประเด็นปัญหาที่ไม่เคยเผชิญในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทั่วไป ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของศพและสิ่งของส่วนตัวของผู้เสียชีวิตจนไม่สามารถ
รับมือและจัดการได้โดยอาศัยกระบวนการและกลไกปกติ ความ
สนใจของสื่อมวลชนและการขาดแคลนข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง
ว่าผู้เสียชีวิตแต่ละรายเป็นใคร อาจก่อให้เกิดการสอบถามเรื่องผู้เสีย
ชีวิตอย่างมากจนป็นประเด็นปัญหาระดับชาติก็เป็นได้ การค้นหา
และรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามดังกล่าวอาจแตกต่างจากการ
ค้นหาข้อมูลผู้สียชีวิตจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วๆ ไป ในกรณีที่
เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นข้ามเขตการปกครองหรือขอบเขตอ�ำนาจ
ความรับผิดชอบ ในการกู้ชีพกู้ภัยในเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวอาจ
จ�ำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษเพื่อใช้ในการกู้เก็บ
การพิสูจน์ชื่อ และการรักษาศพของผู้เสียชีวิต ตัวอย่างเช่น อาจจ�ำเป้
นต้องมีเสา/ธง/ป้ายแสดงต�ำแหน่ที่พบเจอศพ
อาจต้องมีถุง
พลาสติกเก็บศพหรือภาชนะประเภทอื่นๆ และอาจต้องมีมาตรการ
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พิเศษเพื่อรองรับการเก็บรักษาศพไว้เป็นจ�ำนวนมาก (เช่น รถบรรทุก
เย็นส�ำหรับเก็บศพ เป็นต้น)

ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมอื่นๆ

ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์
ภัยพิบัติโดยเฉพาะประกอบด้วย
- การแจ้งเตือนภัยและการสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
- การจัดที่พักพิงชั่วคราว น�้ำสะอาด และอาหารส�ำหรับผู้ประสบ
ภัยที่จ�ำเป้นต้องย้ายออกจากถิ่นฐาน
- การอพยพประชาชนออกจากบริเวณที่อยู่อาศัย
- การอพยพเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และนักโทษออกจากโรงพยาบาล
สถานที่ดูแบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ดูแล
ผู้ป่วยทางจิต และคุก
- การติดต่อประสานงานและบริหารจัดการอาสาสมัคร
- การจัดหาและการจัดสรรทรัพยากรที่แปลกใหม่
- การรับมือจัดการกับซากสัตว์เป็นจ�ำนวนมาก
- การรับมือจัดากรกับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงทางบ้าน ซึ่เจ้าของ
จ�ำเป็นต้องละทิ้งหรือให้หลบภัย
- กระบวนการและกลไกเพื่อติดประกาศไม่ให้ใช้อาคารที่ได้รับ
ความเสียหายและอาจอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
- การจัดการกับของมีค่าและสินค้าพาณิชย์ที่พบเจอกลางซาก
ปรักหักพังในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ แต่ไม่มีใครอ้างสิทธิ
เป็นเจ้าของได้
- การควบคุมจราจรทางอากาศ
- การบริหารจัดการเงินและสิ่งของบริจาค
- การควบคุมจราจรรถยนต์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับจอด
รถกีดขวางทางเข้า-ออกพื้นที่ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ
- การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงพยาบาล สถานที่ดูแลผู้
ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลเด็กยามกลางวัน ซึ่
อาจต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถใช้งานระบบสื่อสาร
เพื่อติดต่อบุคคลภายนอกได้
- การตัดสินใจว่าควรปิดสาธารณูปโภคบริการใด ในเขตพื้นที่
ไหน ในช่วงเวลาใด เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือเอื้ออ�ำนวย
การซ่อมแซมกู้ภัย
การบริหารจัดการกับปศุสัตว์ที่จ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจาก
พื้นที่ อาจก่อให้เกิดปัญหาแปลกให่อย่างไม่เคยประสบหลังเกิด
เหตุภัยพิบัติ
การควบคุมจราจรทางอากาศโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่องค์กร/หน่วยงานต้องใส่ใจจัดการมากขึ้นเรื่อยๆ ใน
สถานการณ์หลักเหตุการภัยพิบัติ
การบริหารจัดการรถยนต์ฉุกเฉินจ�ำนวนหลายคันอาจเป็นปัญหา
ท่ามกลางเหตุการณ์ภัยพิบัติ

เครื่ อ งมื อ และสถานที่ ที่ พึ่ ง พาในการตอบสนอง
เหตุการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้

นอกเหนือจาการเผชิญหน้ากับภารกิจหน้าที่และกิจกรรมที่ไม่คุ้น
เคย องค์กรอาจจ�ำเป็นต้องปฏิบัติการโดยขาดแคลนเครื่องมือ
และสถานที่ในการท�ำงาน แม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่โรงพยาบาล
จะได้รับความเสียหาย ระบบน�้ำประปาหรือระบบไฟฟ้าของโรง
พยาบาลจะเกิดปัญหา แต่ก็ยังมีความเสี่ยงถ้าหากเกิดเหตุภัย
พิบัติที่รุนแรงหรือส่งผลกระทบในบริเวณกว้างขวาง เช่น แผ่นดิน
ไหว หรือคลื่นยักษ์สึนามิ ประเด็นปัญหาซึ่งจะปรากฏบ่อยครั้ง
หลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ คือช่องทางและวิธีการปกติในการ
สื่อสาร อาจไม่สามารถใช้งานได้แม้ว่าสายโทรศัพท์อาจไม่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุกหารณ์ภัยพิบัติ แต่ระบบโทรศัพท์อาจ
คับคั่งจนไม่สามารถโทรออกได้ ยกเว้นจะใช้สายโทรศัพท์พิเศษ
ซึ่งทางบริษัทโทรคมนาคมได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ “บริการพื้นฐาน
ส�ำคัญ” (เป็นสายโทรศัพท์ที่ได้รับการจัดล�ำดับความส�ำคัญสูง
เป็นพิเศษเพื่อจะยังสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งในกรณีที่สาย
โทรศัพท์ปกติทั่วไปเริ่มท่วมท้นแล้ว) อีกหนึ่ง “เครื่องมือ” ที่
จ�ำเป็นในการตอบสนองเหตุหการณ์ฉุกเฉินแต่กลับอาจใช้งานไม่
ได้ในระดับหนึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ คือเครือข่ายถนนและ
ทางหลวงซึ่งจ�ำเป้นส�ำหรับการขนส่งอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
บุคลากรที่มีบทบาทในการตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ ตลอด
จนการขนถ่ายผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

การเกิดองค์กรใหม่
เมื่อองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วไม่สามารถรับมือจัดการได้กับประเด็น
ปัญหาที่เหตุการณ์ภัยพิบัติ ก่อให้เกิดองค์กรใหม่ปรากฏขึ้นอย่าง
ทันทีทันใดเพื่อปิดช่องว่างในการปฏิบัติการตอบสนองเหตุการณ์
บ่อยครั้งองค์กรดังกล่าวจะมีลักษณะไม่เป็นทางการ และอาจ
กระจัดกระจายอย่างรวดเร็วเมื่อผ่านพ้นจากช่วงเวลาวิกฤติที่
เผชิญหน้าอยู่ ตัวอย่างเช่น การค้นหาผู้สูญหายและการกู้ชีพกู้ภัย
มักจะด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป อาสา
สมัคร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานฉุกเฉินซึ่งไม่เคยท�ำงานร่วม
กันมาก่อน หลายครั้งในระหว่างด�ำเนินการปฏิบัติหน้าที่จะเกิด
เครือข่ายชั่วคราวอย่างไม่เป็นทางการในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนการก่อตั้งองค์กรใหม่
เป็นการชั่วคราว
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ที่มีส่วนร่วมในการท�ำงานใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาจเริ่มตระหนักว่าการปฏิบัติการ
และการด�ำเนินกิจกรรมโดยล�ำพังและโดยอิสระคงไม่เพียงพอ มี
ความจ�ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ จะปรากฏชัด ในที่สุดมักจะมี
การเรียนเชิญให้ตัวแทนจากแต่ละองค์กรเข้าร่วมประชุมด้วยกัน
โดยผลจากากรประชุมจะน�ำไปสู่ระบบการประสานงนในรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นตัวแทนจากองค์กรที่หลากหลาย
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การแบ่งก�ำลังคนและทรัพยากรในรูปแบบใหม่ต้อง บทสรุป
อาศัยการประสานงาน
เหตุการณ์ภัยพิบัติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการและรูปแบบ
การแบ่งปันก�ำลังคนและทรัพยากร มีความจ�ำเป็นที่จะต้องประสาน
งานระหว่างกลุ่มคนและองค์กรที่ท�ำงาน โดยการประสานงานนั้น
ควรครอบคลุมหลายองค์กร หลากหลายสาขาวิชา หากขาดการ
ประสานงานที่ดีอาจไม่เกิดการแบ่งปัน การจัดสรร และการกระจาย
ทรัพยากรต่างๆ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการ
ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมในการตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น
การค้นหาผู้สูญหายและการกู้ชีพกู้ภัย การควบคุมจราจร การดูแล
รักษาทางการแพทย์ และการขนส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต อาจถูก
ปฏิบัติการและด�ำเนินการอย่างไม่เป้นระบบระเบียบ ทันทีทันใดตาม
สถานการณ์เฉพาะหน้า และโดยมีการสื่อสารและการควบคุมที่ไม่
เพียงพอ ผลที่ตามมาอาจมีตั้งแต่การเสียเวลา เสียก�ำลังคน และเสีย
ทรัพยากรโดยการด�ำเนินกิจกรรมที่ซ�้ำซาก
การลืมหรือมองข้าม
ภารกิจหน้าที่หรือกิจกรรมที่มีความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญมาก
แม้กระทั่งการปฏิบัติการและการด�ำเนินการอย่างขัดแย้งกันตาม
แนวคิดหรือหลักคิดที่ตรงกันข้ามจนท�ำให้ทุกฝ่ายเสียประโยชน์
ในสถานการณ์หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีสงคราม
และไม่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ พ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉิน
ไม่มีองค์กรใดๆ ซึ่งสามารถควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยงานภาค
รัฐและองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมได้ทั้งหมดอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น เป็นที่ถกเถียงกันว่า ในประเทศที่มีการก
ระจายอ�ำนาจจากรัฐบาลส่วนกลางไปสู่หน่วยงานภาครัฐในระดับ
ท้องถิ่นโดยมีองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วม
การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างแท้จริงคงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอาศัยระบบบังคับ
บั ญ ชาในรู ป แบบของทหารแทนที่ ร ะบบดั ง กล่ า วการประสานงา
นระหว่งองค์กรอิสระหลากหลายที่ตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ควรอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาและความร่วมมือ
ความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนากลไกการตัดสินใจร่วมกันในการท�ำงาน
ในเหตุหการณ์ภัยพิบัติ โดย การวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือจัดการ
กั บ เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ อ ย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มของหลากหลายองค์ ก ร
(multi – agency pre-disaster planning) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การยามฉุกเฉิน (emergency operations Centers) การพัฒนา
ระบบบังคับบัญชาท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Command System) ซึ่งเป็นโครงสร้างในการควบคุมการปฏิบัติการแบบ
องค์รวม

การแบ่งปันก�ำลังคนและทรัพยากรในรูปแบบใหม่
ต้องอาศัยการประสานงาน
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เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจก่อให้เกิดประเด็นปัญหาเป็นจ�ำนวนมากซึ่งไม่
พบเจอในระหว่างการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป โครงสร้าง
ขององค์กรเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรที่แตกต่างจากปกติ เข้ามา
ครองต�ำแหน่งใหม่ที่หลากหลาย องค์กรที่หลากหลายเป็นจ�ำนวน
มากต้องเผชิญหน้ากับภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทับซ้อน
ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมมากมายกลายเป็นความรับผิดชอบของ
อาสาสมั ค รซึ่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การติ ด ต่ อ ประสานงานให้ ม าปฏิ บั ติ ก าร
ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมแปลกใหม่ปรากฏขึ้น ซึ่งบางครั้งต้องการ
อาศั ย ทรั พ ยากรที่ ไ ม่ ป กติ โ ดยไม่ มี ข ้ อ บั ง คั บ หรื อ ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงว่าองค์กรใดควรรับผิดชอบ แม้กระทั่งองค์กรใหม่
ก็ปรากฏตัวได้
องค์กรหลากหลายเป็นจ�ำนวนมากจ�ำเป็นต้อง
ประสานงานซึ่งกันและกัน นาทีต่อนาทีในการปฏิบัติการและการ
ด�ำเนินการโดยไม่มีกระบวนการหรือกลไกอย่างที่คุ้นเคยเพื่อช่วยใน
การประสานงานนั้น
นอกจากนี้ทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นท่ามกลาง
สถานการณ์ที่เร่งด่วนเป็นที่สุด
จึงท�ำให้ไม่มีเวลาแม้แต่น้อยเพื่อ
พัฒนากระบวนการและกลไกที่จ�ำเป็นในการประสานงาน

การทบทวนและตรวจสอบแผนการเตรี ย มพร้ อ ม
ขององค์กรของคุณ
- ได้จัดท�ำแผนการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ประกอบด้วย
มาตรการเพื่ อ ก�ำหนดบุ ค ลากรหรื อ องค์ ก รที่ จ ะรั บ ผิ ด ขอบ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่หรือด�ำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือไม่ โดย
เฉพาะในกรณีที่
o เป็นภารกิจหน้าที่หรือกิจกรรมซึ่งปกติไม่ได้อยู่ภายใต้ความ
รับผิดขอบขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
o เป็นภารกิจหน้าที่หรือกิจกรรมซึ่งมีหลายองค์กรที่อาจเข้ามา
อ้างว่ารับผิดชอบ
- ได้มีการก�ำหนดแผนงาน มาตรการ กระบวนการ และกลไกด้าน
การประสานงานและการบั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มของ
องค์กรที่หลากหลายเป็นจ�ำนวนมากหรือไม่
- แผนที่จัดท�ำขึ้น มีมาตรการเพื่อเอื้ออ�ำนวยและช่วยควบคุม
การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ซึ่ปกติไม่ได้มีบทบาทในการตอบสนองเหตุก
หารณ์ฉุกเฉินทั่วๆ ไปหรือไม่
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5.4 การดำ�เนินงานและการปฏิบัติการในช่วงหลังเกิดภัย
หลังเกิดภัย
• การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกในชุมชนและกลับไปสู่ 		
สถานการณ์ที่ปลอดภัย
• การฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนสู่สภาพปกติ (หรือที่ดีกว่าเดิม) อย่างรวดเร็ว

ระยะสั้น-ช่วยเหลือ

แนวทาง
จัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์ชุมชน
และกลไกช่วยเหลือเบื้องต้น

• ความรับผิดชอบในเบื้องต้นที่สำ�คัญคือการประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยอาสาสมัครชุมชน จัดให้มีศูนย์
บรรเทาทุกข์ชุมชนอย่างรวดเร็ว
• กำ�หนดกลไกสำ�หรับการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมเป็นกลไกการทำ�งานในทุกขั้นตอน โดยมีบทบาทเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการและติดตามประเมินผล

ดูแลรักษาสุขภาพทางกายและใจ

• ยกระดับการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ จากปฐมพยาบาลสู่การดูแลรักษาอย่างสมบูรณ์แบบ
• รักษาสุขภาพทางจิตใจ สำ�หรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาวะช็อค กระวนกระวายใจหรือเศร้าซึม
• รับมือจัดการกับประเด็นปัญหาใหม่ที่ปรากฏตัวในช่วงเวลาหลังเกิดภัย เช่น เกิดโรคระบาดขึ้นเพราะขาดสุขอนามัยที่ดี

จัดหาปัจจัยสี่และที่พักชั่วคราว

• แจกจ่ายเสบียง อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ตามความจำ�เป็นและความเหมาะสม เช่น น้ำ�สะอาด อาหารแห้ง/อาหาร
กระป๋อง ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ
• จัดหาเครื่องใช้สำ�หรับผู้หญิง เช่น ผ้าอนามัย กางเกงใน ฯลฯ โดยผู้แจกของให้กับผู้ประสบภัยควรเป็นผู้หญิงเช่นกัน
• จัดหาน้ำ�สะอาด อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติม เครื่องใช้สำ�หรับผู้หญิง ฯลฯ อย่างเป็นประจำ�และอย่างต่อเนื่อง
• จัดหาแหล่งน้ำ�สะอาดที่สามารถพึ่งพาได้ในระหว่างช่วงเวลาช่วยเหลือเบื้องต้น ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ�ในกรณีที่จำ�เป็น
• จัดตั้งค่ายพักชั่วคราว (แคมป์ผู้ประสบภัย) จัดหาและติดตั้งเต้นท์และบ้านน็อกดาวน์ จัดหาและติดตั้งสุขาเคลื่อนที่และไฟส่องแสงสว่าง
• จัดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียขั้นพื้นฐาน

ทำ�ความสะอาด
และจัดการพื้นที่ทางกายภาพ

ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคที่สำ�คัญ

สำ�รวจความเสียหาย
และจัดทำ�ฐานข้อมูล
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มาตรการ/กิจกรรม

• กำ�จัดขยะ เศษและซากปรักหักพังในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคล โดยเฉพาะทางเดิน ถนน รางรถไฟ ลำ�น้ำ� บ้านที่อยู่อาศัย
พื้นที่การเกษตร ฯลฯ
• หากมีอาคาร สิ่งก่อสร้าง สถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาพอันตราย จัดการให้ปลอดภัย เช่น อาการหรือสิ่ง
ก่อสร้างที่พังทลายบางส่วน ต้นไม้ใหญ่ที่มีแนวโน้มจะล้มลง ชั้นดินสูงชันที่มีแนวโน้มจะถล่ม ฯลฯ
•ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกชุมชน เพื่อขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สำ�คัญ
โดยแสวงหาความช่วยเหลือในหลากหลายด้าน เช่น งบประมาณ ความเชี่ยวชาญ กำ�ลังคน เครื่องจักร ฯลฯ และจากหลากหลายองค์กรและ
หน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด และหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น เช่น ชลประทานจังหวัด
ทางหลวงจังหวัด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในท้องถิ่น ฯลฯ สำ�นักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจำ�หวัด องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทักอากาศ ฯลฯ
• ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ� สถานี
อนามัย โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการประสานและการรับความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน
• ซ่อมแซมสาธารณูปโภคสำ�คัญที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ระบบน้ำ�ประปา ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ เพื่อยกระดับการปฏิบัติการและการดำ�เนินการ จากการช่วยเหลือในระยะสั้น ไปสู่การฟื้นฟูในระยะ
ยาว ให้ชุมชนกลับไปสู่สภาพปกติ (หรือสภาพที่ดีกว่าเดิม) อย่างรวดเร็ว
• สำ�รวจความเสียหายโดยสมาชิกในชุมชนที่รู้ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ และที่รู้จักกับผู้เสียหาย บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ล่วง
หน้า เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น
• สำ�รวจความเสียหายและจัดทำ�ฐานข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย และผู้คนที่สูญหาย
• สำ�รวจความเสียหายและจัดทำ�ฐานข้อมูลทรัพย์สิน ทรัพยากร สภาพโดยทั่วไปของชุมชนและสมาชิกในชุมชน โดยสำ�รวจทั้งในระดับครัว
เรือนและระดับชุมชน ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัยและบ้าน
เรือน ข้าวของและทรัพย์สิน งานอาชีพและเครื่องมือประกอบ อาชีพท้องถิ่น สังคมและวัฒนาธรรม ฯลฯ
• จัดเตรียมรวบรวมเอกสารสำ�คัญและหลักฐานประเภทอื่นๆ เพื่อนำ�ไปใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
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แนวทาง

จัดตั้งกระบวนการและกลไก
ช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชน

ประเมินและระดมทุน
และทรัพยากร

ระยะยาว-ฟื้นฟู

ฟื้นฟูด้านสุขภาพและสุขภาวะ

• บุคคลากรที่ทำ�งานในพื้นที่ประสบภัย ควรมีความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อชุมชน
ซึ่งการทำ�งานของบุคคลเหล่านี้ควรมีข้อมูลและมีการจัดการที่คล่องตัว รวมทั้งมีการทำ�งานที่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนเกิดภัยและช่วงการ
ฟื้นฟูชุมชน
• หลักประกันในการตอบสนองความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลายอย่างเสมอภาค ให้การฟื้นฟูได้ดำ�เนินต่อ
ในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนทุกคน
• กระบวนการและกลไกช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชน ควรครอบคลุมหลากหลายมิติของการฟื้นฟู คือ นอกจากการให้ชุมชนกลับไปสู่สภาพ
ปกติ (หรือสภาพที่ดีกว่าเดิม) อย่างรวดเร็ว ควรพิจารณาถึงการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อให้กิจกรรม
ด้านการฟื้นฟูได้เป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และควรพิจารณาถึงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
• ประเมินทุนและทรัพยากรที่ชุมชนมีในการฟื้นฟูสู่สภาพปกติ ซึ่งนอกจากแหล่งทุนที่ชุมชนอาจมีจากการจัดตั้งกองทุนและกลุ่มออมทรัพย์
ต่างๆ ควรพิจารณาถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ชุมชนมี และสามารถใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูได้ โดยจำ�เป็นต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ เช่น กำ�ลังคน
รถยนต์และเครื่องจักร ความรู้และความเชี่ยวชาญ วัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
• กำ�หนดข้อจำ�กัดของชุมชนในด้านของทุนและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วย
งานที่อาจช่วยเหลือได้ และจัดทำ�เอกสารเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลน
• ดูแลรักษาสุขภาพทางกายของผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เช่น จัดโปรแกรมกายภาพบำ�บัดเพื่อให้ผู้ประสบภัย
สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายได้
• ให้บริการบำ�บัดสุขภาพทางใจ เช่น จิตแพทย์หรือที่ปรึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกระหว่างผู้ประสบภัยแบบจัดเป็นก
ลุ่ม ฯลฯ สำ�หรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาวะหวั่นเกรง กระวนกระวายใจ หรือเศร้าซึม และผู้ประสบภัยที่ต้องการระบายความรู้สึกและพัฒนา
ความเข้มแข็งทางจิตใจ
• ยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกในชุมชน จากการดูแลรักษาเฉพาะอาการเป็นกรณีไป สู่การแก้ไขประเด็นปัญหาด้านสุขภาวะ
ชุมชน เช่น การพัฒนามาตรการเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี การปรับปรุงนิสัยของผู้ประสบภัยด้านโภชนาการและการออกกำ�ลังกาย ฯลฯ

ฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัย
และบ้านเรือน

• จัดกลไกพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย รวมทั้งซ่อมแซม ออกแบบ และก่อสร้างบ้านเรือน โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลาย
ตลอดทุกขั้นตอนของการวางแผน การดำ�เนินการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
• ผู้ประสบภัยควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การออกแบบ การระดมและบริหารทุน และผู้ร่วมในการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านเรือนใหม่ตามความสามารถและศักยภาพ
• การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและการออกแบบบ้านเรือน จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงลักษณะที่อยู่อาศัยลักษณะบ้านเรือนเดิมของสมาชิกในชุมชน
รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตและงานอาชีพควบคู่ไปกับการป้องกันการบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

การชดเชยข่วยเหลือผู้ประสบภัย

• การชดเชยและให้การช่วยเหลือข้าวของทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น จำ�เป็นต้องจัดลำ�ดับความเร่งด่วน
และความสำ�คัญในการชดเชยและการช่วยเหลือ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ที่นอนและเครื่องนอน เตาแก๊สและอุปกรณ์ครัว ฯลฯ อาจเป็นสิ่งที่มี
ความเร่งด่วนและมีความสำ�คัญมากในช่วงเวลาแรก
• สิ่งของที่อาจถูกมองว่าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องสำ�อาง หนังสือพิมพ์และนิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีความ
สำ�คัญช่วยในการบรรเทาทุกข์ สร้างความสุข และการรักษาความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาพบอบช้ำ�และเผชิญกับความยาก
ลำ�บากเป็นประจำ�ทุกวัน
• ต้องใส่ใจรักษาความยุติธรรมและความเสมอภาค ในการดำ�เนินการให้การชดเชยและการช่วยเหลือซึ่งควรจะต้องดำ�เนินการบนฐาน
ข้อมูลที่ได้สำ�รวจและบันทึกไว้ ประกอบข้อมูลเดิมที่ชุมชนอาจเคยจัดทำ�ไว้
• แหล่งทุนและแหล่งทรัพยากรในการชดเชยและให้การช่วยเหลือมีหลากหลายจากแหล่งต่างๆ เช่น การช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน กองทุนหรือกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนเอง ฯลฯ ควรได้รับการประสานเพื่อร่วมกัน
ดำ�เนินการเพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีการจัดการที่เป็นธรรมโปร่งใส

การช่วยเหลือและฟื้นฟู
ด้านการงานอาชีพ
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• เป็นขั้นตอนที่มีความสำ�คัญมากในการให้สมาชิกในชุมชนพึ่งพาตนเองและกลับสู่สภาพปกติ
• สำ�รวจ ประเมินและทบทวนผลกระทบที่มีต่องานอาชีพของสมาชิกในชุมชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระ
ทบต่อการงานอาชีพ ผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพ สำ�รวจลักษณะของการงานอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากเป็น
พิเศษและอาจต้องเปลี่ยงแปลงหรือหลีกเลี่ยงในอนาคต
• ชดเชยช่วยเหลือเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย
• ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเดิมให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำ�เนินต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพทางเลือกในกรณีที่อาชีพบางประเภทได้รับผ
บกระทบมากจนไม่สามารถดำ�รงต่อไปได้ หรือในกรณีที่อาชีพบางประเภทมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยมาก
หรือรุนแรงมาก จนจำ�เป็นต้องหลีกเลี่ยง
• พัฒนาอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อป้องกันและบรรเทาผบกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นอีกต่อ
ไปในอนาคต โดยการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่พึ่งพาอาชีพเดียวกันหมด จนชุมชนไม่สามารถดำ�เนินอาชีพนั้นเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนได้
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ฟื้นฟูกายภาพของพื้นที่

• ทำ�ความสะอาด ซ่อมแซม และปรับปรุงทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลในชุมชน
• จัดกระบวนการสำ�รวจ ประเมิน และทบทวนผลกระทบที่มีต่อพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิด
ขึ้น พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพ การเสริมสร้างความแข็งแรงของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งการสร้างโครงสร้าง
ต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถต้านทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

ฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

• ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกชุมชน เพื่อขอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคโดยทั่วไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งนับเป็นการยกระดับจากการซ่อมแซมเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สำ�คัญ
• ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปในชุมชนที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ถนน สะพาน ระบบ
ระบายน้ำ� สถานีอนามัย โรงพยาบาล ฯลฯ ในระยะฟื้นฟูนี้ยังรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ
สวนสาธารณะ ฯลฯ โดยพิจารณาถึงมาตรการต่างๆ ที่จะทำ�ให้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมีความสามารถต้านทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติซึ่ง
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ระบบน้ำ�ประปา ระบบบำ�บัดน้ำ�
เสีย ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ ในระยะฟื้นฟูนี้ยังรวมไปถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ปั้มน้ำ�มัน สถานีเติมแก๊สธรรมชาติ บริการ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยพิจารณาถึงมาตรการต่างๆ ที่จะทำ�ให้สาธารณูปโภคดังกล่าวมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติใน
อนาคต

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาชุมชนอย่างแยกไม่ออก เพราะฉะนั้นการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำ�คัญอย่างยิ่ง
• จัดกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบชุมชนหรือไม่ โดยเฉพาะในด้านความเสื่อมโทรมหรือระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
• จัดกระบวนการสำ�รวจ ประเมินและทบทวนผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น
• พัฒนามาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ป่าชายเลน ลำ�น้ำ�ธรรมชาติ พื้นที่ต้นน้ำ� ฯลฯ
• วางแผนและจัดตั้งกระบวนการและกลไก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต

ฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น

ฟื้นฟูด้านสังคมและวัฒนธรรม

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและ
เสริมสร้างบทบาทของเยาวชน
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มาตรการ/กิจกรรม

• สืบเนื่องจากการสำ�รวจ ประเมิน และทบทวนผลกระทบต่องานอาชีพและเครื่องมือประกอบอาชีพ ควรวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยรวมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น
• วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่มีความสำ�คัญเป็นพิเศษสำ�หรับชุมชน เช่น การเกษตร ภาคแรงงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การท่องเที่ยว ฯลฯ และพัฒนาแผน มาตรการ และกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม และหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆ นั้น โดยพิจารณา
ถึงมาตรการต่างๆ ที่จะทำ�ให้เศรษฐกิจชุมชนมีความต้านทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
• กิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสำ�คัญมากในการฟื้นฟูจิตใจของสมาชิกในชุมชน และยกระดับสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกในชุมชนโดยรวม
• ควรส่งเสริมและเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชน
• ส่งเสริมการเรียนรู้ ค่านิยมที่ดีงามและบทเรียนที่มีประโยชน์ของบรรพบุรุษชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามธรรมเนียมประเพณีและ
เทศกาลต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
• พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อรวบรวมและบันทึกบทเรียนสำ�คัญจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลความรู้ที่เด็กและ
เยาวชนในชุมชนสามารถศึกษาได้ เช่น ลักษณะของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผลกระทบต่อชุมชน วิธีการจัดการของชุมชนในช่วงเวลา
ก่อนเกิดภัย เมื่อเกิดภัย และหลังเกิดภัย ปัจจัยที่ทำ�ให้ชุมชนประสบความสำ�เร็จ ฯลฯ
• เสริมสร้างบทบาทของเยาวชน เพื่อสร้างหลักประกันความต่อเนื่องของระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชน โดยเสริมสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจ ความรู้ ศักยภาพและทักษะจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ อีกทั้งเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยของสมาชิก
ในชุมชนโดยทั่วไปหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นอีกในอนาคต ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการศึกษาเรียนรู้ และเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสมาชิกใน
ชุมชน
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แนวทางการจัดการผู้ประสบภัยและชุมชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติในมิติหญิงชาย

หลักปฏิบัติการประเมินสถานการณ์พื้นที่ประสบภัย
เพื่อนำ�มาใช้ในการวางแผนงาน

การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการสร้างหลักประกันการมีส่วนร่วม
และมีมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ

• ระบุเป้าหมายการประเมินที่ชัดเจน
• แจ้งและสร้างความเข้าใจกับชุมชน รวมถึงผู้นำ�ชุมชนที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพื่อให้ชุมชนทราบถึงการประเมินที่จะเกิดขึ้น
เปิดโอกาสให้มีการซักถาม การแสดงความคิดเห็นจากชุมชนก่อน
การดำ�เนินงาน
• จัดทีมงานของหน่วยงานรับผิดชอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กำ�หนดให้กลุ่มบุคลากร รวมถึงทีมงานรับแจ้งภัยหรือทีมปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ให้มีองค์ประกอบของหญิงชายในสัดส่วนเท่าเทียมกัน
• กำ�หนดวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ขนาดพื้นที่ การใช้เวลา
ดำ � เนิ น การโดยคำ � นึ ง ถึ ง ข้ อ จำ � กั ด และข้ อ ดี ข องวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
แต่ละประเภท เช่น การจัดแบบสำ�รวจ สัมภาษณ์ การแบ่งกลุ่มย่อย
ทั้งนี้กำ�หนดให้มีสมาชิกคณะสำ�รวจ จัดทำ�ข้อมูลผู้ประสบภัยครึ่ง
หนึ่งเป็นผู้หญิง
• จัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ รวมถึงรายชื่อและที่
อยู่ ตลอดจนงสัดส่วนของกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจน
• ศึกษากิจกรรมที่องค์กรหรือหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรพัฒนา
เอกชน หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ดำ�เนินการในพื้นที่ประสบภัยไปแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการดำ�เนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการทำ�งานซ้ำ�ซ้อน เมื่อออกแบบโครงการ และแผนการทำ�งาน
และพัฒนากลไกความร่วมมือที่เกื้อกูลต่อการดำ�เนินงานในอนาคต
• นำ�เสนอผลการประเมินให้แก่ชุมชนโดยจัดเวทีนำ�เสนอข้อมูลอย่าง
จัดทำ�รายงานประเมินเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์
เป็นทางการ โดยคำ�นึงถึงรูปแบบการนำ�เสนอข้อมูลที่ทุกกลุ่มเข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน จัดให้มีการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และสร้างความ
เข้าใจถึงความหมายของข้อมูลที่สะท้อนออกมาจากการประเมิน
•เชิญตัวแทนผู้ประสบภัยเข้าร่วมการออกแบบโครงการ โดยสร้าง
หลักประกันให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ เช่น
การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมที่ไม่ตรงกับเวลาที่กลุ่มผู้
หญิงทำ�งานหรือดำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ เลือกสถานที่ที่สะดวกต่อการ
เดินทางหรือการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเด็กในขณะที่ผู้หญิงเข้า
ร่วมประชุมหรือจัดสถานที่สำ�หรับให้นมในที่ประชุม
•อธิบายให้ผู้ประสบภัยทราบถึงสิทธิของตนเองในฐานะผู้ประสบภัย
•ส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ประสบภัยมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการใช้งบประมาณโดยมีส่วนร่วมของผู้หญิงหลายวัย
เช่น เด็ก วัยรุ่น หญิงวัยทำ�งานและคนชรา ทั้งในรูปแบบของกลุ่มและ
รายบุคคลในพื้นที่ประสบภัย
•ออกแบบกลไกการรับคำ�ร้องทุกข์และวิธีการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา
ตามข้อร้องทุกข์ โดยให้ความสำ�คัญกับการสร้างกลไกที่สามารถ
ประกันโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงกลไกร้องทุกข์ได้โดยไม่เกรง
กลัว

ผู้ประสบภัยควรได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมกำ�หนด วางแผน จัด
ทำ� ควบคุม ดูแลและการประเมินผลแผนงานช่วยเหลือ ซึ่งสะท้อน
จากการที่หญิงและชายในทุกช่วงอายุ จากประชากรที่ได้รับผลกระ
ทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและประชากรในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงภัย
ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือและมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นต่อองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือ ตลอดทุกขั้นตอนของ
โครงการ
การนำ�หลักการมีส่วนร่วมของผู้หญิงให้เกิดผลในทางปฏิบัติจะเกิด
ขึ้ น ต่ อ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
ตระหนักและมองเห็นถึงศักยภาพและบทบาทของผู้หญิง ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการพัฒนากลไกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งจะ
เอื้อต่อการเข้าถึงผู้ประสบภัยที่มีความแตกต่างในด้านการดำ�รงชีพ
วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ยังสามารถเข้าถึงความต้องการ
เฉพาะผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
สามารถทำ�ได้โดยการเสริมศักยภาพและสนับสนุนให้มีมาตรการ
ทางบวกรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการ
กำ�หนด ตัดสินใจในการดำ�เนินงานต่างๆ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้ประสบภัยในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ผู้หญิงได้รับประโยชน์และได้ถือครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เอกชนอย่างชอบธรรม
ตามหลักความเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น บ้านถาวร เรือและ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
แผนงานที่จัดทำ�ขึ้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบ
ภัยและชัดเจนเข้าใจง่าย ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดทำ�แผนดังกล่าวควรเริ่ม
จากการประเมินขั้นต้นโดยการวิเคราะห์ธรรมชาติของภัยพิบัติและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัย ควรค้นหาศักยภาพของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ จัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการและ
ความเสี่ยง พร้อมกำ�หนดช่องว่างของความช่วยเหลือที่ได้ดำ�เนินการ
มาแล้ว
ทั้งนี้การประเมินสภาพพื้นที่และชุมชนที่ประสบภัยจะต้องมองภาพ
เชิงองค์รวมโดยไม่แยกแต่ละส่วนออกจากกัน เช่น เศรษฐกิจ ศาสนา
ประเพณี สังคม การเมือง

เมื่อประเมินสถานการณ์พื้นที่ประสบภัย
•
แนะนำ�สมาชิกและชี้แจงบทบาทของแต่ละบุคคลที่อยู่ในทีม
ประเมินให้ชัดเจน
• กำ�หนดช่วงระยะเวลาดำ�เนินการ เพื่อให้ภารกิจเสร็จสิ้นตามกรอบ
เวลาที่วางไว้
• เชิญตัวแทนผู้ประสบภัยโดยสนับสนุนให้ผู้หญิง เด็กและเยาวชน
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำ�คัญใน
การให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินอย่างเสรี
• จัดให้มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อยกับผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่ม
เฉพาะ เช่น ผู้หญิง เยาวชน เด็ก และเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้โอกาสแต่
ละกลุ่มได้พูดหรือสะท้อนประสบการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่กลุ่มดัง
กล่าวไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
• สอบถามถึงความต้องการเร่งด่วนของแต่ละกลุ่ม และแจ้งให้ผู้
ประสบภัยทราบถึงข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากการเก็บข้อมูล
• กลับไปพูดคุยกับกลุ่มที่ตกค้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมเวที
การประเมินที่ดำ�เนินการไป

หลักปฏิบัติที่สำ�คัญมากเกิดจากความเข้าใจชุมชนและพื้นที่ประสบ
ภัยอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถดำ�เนินการแก้ไขและฟื้นฟูชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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เมื่อดำ�เนินกิจกรรมโครงการ
•เชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชนต่างๆ ใน
สัดส่วนชายหญิงที่เท่าเทียมกันมากำ�หนดเงื่อนไข และเกณฑ์การคัด
เลือกผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
•ชี้ แ จงเงื่ อ นไขและเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ าก
โครงการที่ได้กำ�หนดไว้แล้วในที่สาธารณะ เพื่อให้สมาชิกชุมชนเข้าใจ
ร่วมกัน หรือใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวกที่ช่วยลดอุปสรรคในการรับ
ข้อมูลข่าวสารของผู้หญิง เนื่องจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
บางแห่งไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หญิงสามารถสื่อสารด้วยตัวหนังสือ
หรือเอกสารทางการต่างๆ ได้
•เชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชนต่างๆ ใน
สัดส่วนชายหญิงที่เท่าเทียมกันมาพิจารณาผู้ได้รับผลประโยชน์ตาม
เกณฑ์ที่ได้ตกลงร่วมกัน
•ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ได้กำ�หนดไว้แล้ว
ในที่สาธารณะ
•ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ ง ให้ ชุ ม ชนได้ รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ก ลไก
การรับคำ�ร้องทุกข์และวิธีการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้อง
ทุกข์ โดยให้ความสำ�คัญกับการสร้างกลไกที่สร้างเงื่อนไขให้ผู้หญิง
สามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ได้โดยไม่เกรงกลัว

การติดตามประเมินผลการทำ�งาน
จัดตั้งคณะประเมินผลที่มีองค์ประกอบ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่ ตัวแทนจากองค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประเมินผลการดำ�เนินงานและแผนงาน โดยคำ�นึง
ถึงสัดส่วนและบทบาทชายหญิงที่เท่าเทียมกันในคณะทำ�งาน
•แบ่งปันข้อมูลผลการประเมินอย่างทั่วถึง โดยคำ�นึงถึงข้อจำ�กัดทาง
ภาษา รวมทั้งปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนา

เครื่องใช้สำ�หรับสตรี
การแจกของใช้สตรีเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ การช่วยเหลือผู้
ประสบภัยส่วนใหญ่มองข้ามมิติที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ผู้หญิง โดยเฉพาะเรื่องทางกายภาพ จำ�เป็นต้องมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม โดยไม่ทำ�ให้ผู้หญิงรู้สึกอายและลำ�บากใจหรือกระดากใจ
ที่จะรับของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าอนามัย ชุดชั้นในและกางเกงใน จำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นผู้แจกของ

หลักปฏิบัติในการแจกอาหาร น้ำ� ยา
และของใช้จำ�เป็น

ระบบการดูแลเด็กอ่อน
•จัดบริการวัคซีนให้แก่เด็กอ่อน
•อุปกรณ์เลี้ยงเด็กอ่อน ได้แก่ ขวดนม ผ้าอ้อมและอุปกรณ์ทำ�ความ
สะอาด
•บริการที่ต้มน้ำ� น้ำ�สะอาดเป็นพิเศษ หรืออุปกรณ์สำ�หรับการชงนม
หรือสถานที่ส่วนตัวให้แม่ลูกอ่อน

อาหาร
อาหารและน้ำ � อุ ป โภคบริ โ ภคที่ ส ะอาดเป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งการ
เป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้หญิงดูแลและรับผิดชอบต่อสมาชิกใน
ครอบครัวโดยรวม โดยเฉพาะความห่วงใยที่ผู้หญิงมีต่อบุตรและผู้
สูงอายุ การแจกอาหารและปัจจัย 4 ต่างๆ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องให้การดูแลแก่ผู้หญิงมีครรภ์ ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงต้องให้นมลูกเล็ก
โดยยึดหลักปฏิบัติที่ไม่ทำ�ให้ผู้ประสบภัยรู้สึกเหมือนถูกซ้ำ�เติมหรือ
เป็นทุกข์มากขึ้น เพราะความหิวโหยจากการขาดแคลนอาหารและ
น้ำ�และเกิดภาวะทุโภชนาการและตั้งอยู่บนฐานการเคารพศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภัย ไม่ทำ�ให้ผู้มารับของเกิดความ
รู้สึกว่ากลายเป็นขอทาน หรือต้องแก่งแย่งอาหารที่นำ�มาแจกจ่าย
การจัดหาอาหารและน้ำ�ดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า
ผู้ประสบภัยจะสามารถกลับเข้าสู่การทำ�งานอาชีพ มีรายได้ของตัว
เอง แม้ว่าการจัดหาจะต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ และผู้หญิงที่มีลูกอ่อนที่ต้องให้นมลูก หญิงหม้าย
ผู้สูงอายุ เด็กกำ�พร้า และผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้ ควรได้รับการ
ช่วยเหลือด้านอาหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าบุคคลเหล่านี้จะมีหลัก
ประกันด้านอาหารที่มั่นคงภายหลัง
น้ำ�
น้ำ�เป็นสิ่งจำ�เป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือหลังภัยพิบัติ น้ำ�อาจจะไม่พอเพียงต่อความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ และในบางกรณี ดังนั้นการจัดหาน้ำ�ดื่มที่ปลอดภัยในระดับที่
จะดำ�รงชีวิตอยู่ได้เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่แล้วปัญหาสุขภา
พหลักๆ เกิดจากการขาดสุขลักษณะที่ดี เพราะขาดแคลนน้ำ�และการ
บริโภคน้ำ�ที่ไม่สะอาด
ยารักษาโรค
หลักการปฏิบัติในการจัดการเรื่องยารักษาโรคให้แก่ผู้ประสบภัยคือ
• ยาบำ�รุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
• อาหารและยาบำ�รุงสุขภาพ เช่น วิตามินรวม ธาตุเหล็ก เป็นต้น
•ยาคุมกำ�เนิด
•ยาสำ�หรับผู้ติดเชื้อ เช่น ยาต้านไวรัสสำ�หรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้เพียง
พอต่อความต้องการ โดยคำ�นึงหลักการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
สำ�หรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการแจกของใช้ อื่ น ๆ
และสิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วทางด้ า นจิ ต ใจหรื อ
ช่วยบรรเทาความเครียด
ของใช้อื่นๆ ที่มีความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันเป็นสิ่งที่
ต้องให้ความสนใจและจัดหาให้ผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเครียดและช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยไม่จำ�เป็นต้องพึ่งพา
ยาคลายความเครียด และส่งเสริมการนำ�แนวทางตามหลักธรรมะ
เป็นเครื่องบรรเทาใจ
สาธารณูปโภค
การจัดหาห้องน้ำ�
ห้องส่วนที่สะอาดและเพียงพอมีความสำ�คัญ
อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากเรื่ อ งดั ง กล่ า วมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ ใ ช้
(โดยเฉพาะผู้หญิง) ดังนั้นการจัดการเรื่องห้องสุขาต้องได้รับการ
ออกแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยผู้ประสบภัยจะต้องมีส่วนร่วม
ในการให้คำ�ปรึกษาและเห็นด้วยกับการออกแบบและสถานที่ตั้งห้อง
สุขา (แหล่งข้อมูล SPHERE, APWLD)

หลักปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือเรื่อง
ที่พักชั่วคราวและบ้านถาวร
ผู้ประสบภัยที่สูญเสียบ้านและที่อยู่อาศัยจะต้องได้รับการช่วยเหลือ
โดยจัดหาที่พักให้อย่างเหมาะสม ในบางกรณีผู้รอดจากภัยพิบัติบาง
คนไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือดังกล่าวเพราะไม่สามารถแสดง
หลักฐาน (ทะเบียนบ้าน) ว่าเป็นเจ้าของบ้านก่อนเกิดภัยพิบัติได้
ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยต้องสร้างหลักประกันว่า
ผู้หญิงและครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ทุพลภาพ จะมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ถูกสุขลักษณะทั้งในระยะฉุกเฉินและระยะยาว

หลักปฏิบัติในการช่วยเหลือด้านสุขภาพ
ร่างกายในอนามัยเจริญพันธุ์

หลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันการคุกคาม
ทางเพศ
•จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ
ทั้งในที่พักชั่วคราว และในชุมชน
•จัดให้มีอาสาสมัครผู้หญิงเข้าร่วมเป็นกรรมการทำ�หน้าที่ติดตามผล
การทำ�งานป้องกันและช่วยเหลือผู้เดือนร้อนจากความรุนแรงทาง
เพศ
• จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน
•จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเข้าตรวจตามความจำ�เป็น และห้ามเล่นการ
พนัน การใช้สารเสพติด การขายเหล้าในบริเวณที่พักชั่วคราวและใน
ชุมชน
•ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยความรุนแรงทางเพศ บทบาทหญิงชาย
และอนามัยเจริญพันธุ์ สำ�หรับวัยรุ่นหญิงชาย ให้สามารถป้องกันภัย
ทางเพศ
•จัดให้เด็กและวัยรุ่นหญิงมีส่วนในการออกแบบ วางแผนผังของ
ที่พักชั่วคราว เช่น ห้องพัก ห้องครัว ห้องน้ำ�และโรงเรียนชั่วคราว ให้
ตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่สะดวก มีความปลอดภัยหรับเด็กและวัยรุ่นผู้
หญิง
•จัดทำ�คู่มือการป้องกันการคุกคามทางเพศสำ�หรับเด็กและผู้หญิง
•จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิงมาให้บริการคำ�ปรึกษา
สำ�หรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ทั้งหญิงและชาย
•ให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม
การตรวจและรักษาสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ สำ�หรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ทั้งหญิง
ชาย และให้การคุ้มครองตามกระบวนการทางกฎหมาย จัดหาที่พักที่
ปลอดภัยจากการกระทำ�ความรุนแรง
•จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิง บริการให้คำ�ปรึกษา
สำ�หรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
•ให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองตามกระบวนการทางกฎหมาย
สำ�หรับผู้หญิง เด็ก ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
•ให้ความรู้สำ�หรับผู้ประสบภัยหญิง ชาย ในเรื่องการป้องกันและช่วย
เหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
•จัดให้มีอาสาสมัครผู้หญิง
เยาวชนทำ�งานร่วมกับนัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิงในการให้คำ�ปรึกษาและความช่วย
เหลือผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนจากการคุกคามทางเพศและความ
รุนแรงในครอบครัว

การบริหารด้านสุขภาพตามหลักการมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัย ให้
คำ�นึงถึงความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา กระบวนการเลี้ยงดูทางสังคม
ซึ่งเป็นตัวกำ�หนดความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจและบทบาททางสังคม
ของ หญิง ชาย มีผลต่อการสร้างระบบคุณค่า และพฤติกรรมทาง
สังคมในชุมชนของผู้ประสบภัย ซึ่งมีความแตกต่างกันไป เช่น หญิง
ในชุมชนชาวมอแกน มอแกลน และหญิงในชุมชนมุสลิม ภาวการณ์
ที่ผู้หญิงขาดโอกาสทางการศึกษาไม่รู้หนังสือ การไม่มีสัญชาติ สภาพ
การตั้งท้องและมีลูกอ่อนในช่วงประสบภัยพิบัติ ทำ�ให้ผู้หญิงเข้าไม่
ถึงบริการด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องสร้างหลักประกันให้ผู้หญิง
กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
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5.5 ขั้นตอนการดำ�เนินการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเชิงบูรณาการ
1

6

5

การประเมิน
และ
การปรับปรุง

ตั ว อย่ า งกระบวนการการจั ด การภั ย
พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน

การดำ � เนิ น งานการจั ด การภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน

อาสาสมัครชุมชน
และ
เครือข่ายภาคี
ศักยภาพ
และ
ทรัพยากร

อาสาสมัครชุมชนและเครือข่ายภาคี

•จัดตั้งคณะกรรมการ กลุ่ม หรือองค์กรรับผิดชอบในระดับชุมชน
•จัดตัง้ หน่วยอาสาสมัครชุมชนและแบ่งแยกภารกิจความรับผิดชอบ
•ประสานความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายต่าง ๆ
ภายนอกชุมชน

5

ก่อนเกิดภัย – เมื่อเกิดภัย – หลังเกิดภัย

การดำ�เนินการจะเริ่มในพื้นที่ที่มีการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติมาก่อน
หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแล้วขยายผล
ไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยประสบภัยพิบัติธรรมชาติมาก่อน แต่อาจจะต้อง
เผชิญหน้ากับภัยพิบัติธรรมชาติในอนาคต

3

ก่อนเกิดภัย
เมื่อเกิดภัย
หลังเกิดภัย

ความเข้าใจและข้อมูล

•ก่อนเกิดภัย – การป้องกัน การบรรเทา การเตรียมความพร้อม
•เมือ่ เกิดภัย – การตอบสนองในช่วงเวลาทีว่ กิ ฤตเมือ่ เกิดภัยพิบตั ขิ น้ึ
•หลังเกิดภัย – การช่วยเหลือในเบือ้ งต้นด้านความต้องการพืน้ ฐาน การ
ฟืน้ ฟูในระยะยาวเพือ่ กลับไปสูส่ ภาพปกติ
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วิเคราะห์
และ
วางแผน

ขั้นตอนการจัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชนเป็นฐาน

•เสริมสร้างความตระหนักและความร่วมมือในชุมชน
•เสริมสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
•จัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติและผลกระทบ
ในระดับชุมชน

3

ด้วยความสมัครใจ
•การจัดทำ�แผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน–เป็นกระบวนการที่ชุมชนร่วมกันระดมความ
คิดเพื่อกำ�หนดแผนงาน กิจกรรม ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการ
•ชุมชน เครือข่ายและอาสาสมัคร เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัย บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ
พิบัติธรรมชาติ
•การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ชุมชน–อาจใช้รูปแบบการ
•แผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติประจำ�ปีของชุมชน
ประชุม สัมมนา เพื่อให้ข่าวสาร ปูพื้นฐานความเข้าใจในเป้าหมาย
•กระบวนการเสริมสร้างขีดความสามารถ การฝึกอบรมและการฝึก วัตถุประสงค์
ซ้อมแผนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•การติดตามการทำ�งาน การรายงานและการปรับปรุงแก้ไข – ต้องมี
•การเฝ้าระวัง การแจ้งข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์เกี่ยวกับภัย การขอรับความร่วมมือและความคิดเห็นจากองค์กรอื่นๆ ด้วย
พิบัติธรรมชาติ
•กฎ ระเบียบ กติกาและข้อตกลงในการร่วมมือกันในชุมชน ซึ่งควร
สอดคล้องและไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายของประเทศ
•กระบวนการติดตามการทำ�งานและการประเมินผล

ความเข้าใจ
และ
ข้อมูล

2

4
1

ปั จ จั ย หลั ก ในการบริ ห ารจั ด การภั ย
พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน

วิเคราะห์และวางแผน

2

•ประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชุมชน
•ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการสร้างชุมชนปลอดภัย
•ประเมินศักยภาพและข้อจำ�กัดของชุมชน
•วางแผนและระดมทรัพยากรเพื่อดำ�เนินกิจกรรม

ศักยภาพและทรัพยากร

•จัดการสอนและการฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและทักษะของผู้
ปฏิบตั กิ าร
•จัดหาอุปกรณ์และเครือ่ งมือทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั กิ ารตามภารกิจความ
รับผิดชอบ
•พัฒนาระบบทีส่ �ำ คัญในการปฏิบตั กิ าร เช่น ระบบแจ้งเตือนภัย ระบบ
สือ่ สาร ฯลฯ

การประเมินและการปรับปรุง

•ฝึกหัดและฝึกซ้อมเพือ่ ประเมินความพร้อม
•วิเคราะห์ศกั ยภาพและข้อจำ�กัดและปรับปรุงแผนและกิจกรรม
•บันทึกและเผยแพร่บทเรียนและกรณีศกึ ษา

4

6

การมีส่วนร่วมของชุมชน คือส่วนสำ�คัญในการปฏิบัติการ ซึ่งมี
บทบาทในการสำ�รวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้
สภาพปัญหา ภัยและความเสี่ยงของตนเอง เข้าใจถึงลักษณะ รูป
แบบ ความรุนแรง ความถี่ ความสูญเสียจากการเกิดภัย ทั้งนี้เพื่อ
ให้ชุมชนเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน สภาพและสถานการณ์ในชุมชนของตน
ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดระดับ
ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและสามารถนำ�ไปกำ�หนดแผนการ
จัดการภัยพิบัติฯ เช่น แผนป้องกันและลดผลกระทบ แผนการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน แผนเตรียมการฟื้นฟู
เมื่อทำ�การประเมินโดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่หนทางในการลดผลกระทบและ
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชน ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

•สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือภายในชุมชน
•สร้างระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และสื่อ เพื่อให้ความรู้และบริหาร
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
•เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้มีความพร้อมและมีความสามารถใน
การจัดการภัยพิบัติเอง
•จัดทำ�แผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและ
สามารถรับมือกับภัยพิบัติ
•ดำ�เนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยชุมชนเอง รวม
ทั้งคน ระบบการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และสถานที่ เป็นต้น
•พัฒนาระบบการสื่อสารภายในชุมชนและเชื่อมโยงกับชุมชนข้าง
เคียง รวมทั้ง หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่
•ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ ดำ�เนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพ
รวมทั้งสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในชุมชน
•ฝึกซ้อมแผนการอพยพโดยชุมชนและฝึกความชำ�นาญในบทบาท
หน้าที่ เช่น การกู้ชีพ กู้ภัย การปฐมพยาบาล การสื่อสาร เป็นต้น
•ทบทวนและปรับปรุง แผนงานและระบบการจัดการภัยพิบัติของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
•สรุปและบันทึกบทเรียนประสบการณ์ องค์ความรู้ภูมิปัญญาการ
ปฏิบัติของชุมชน และ
•สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างชุมชนให้เกิดเครือข่าย
การเรียนรู้และช่วยเหลือกัน

ขั้นตอนในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนเป็นฐาน
•การเลื อ กชุ ม ชนและพื้ น ที่ ดำ � เนิ น การ–ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย เรื่ อ ง
สภาพพื้นที่และประวัติการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ความคุ้มค่าในการ
ดำ�เนินงาน (ควรเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง มีจำ�นวนผู้ได้รับผลกระ
ทบจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติสูง) ขนาดของชุมชน ความพร้อม
ของชุมชน ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา (เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง)
•การทำ�มวลชนสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจกับชุมชน
•การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน – ได้แก่ การประเมินภัยธรรมชาติ การวิเคราะห์ความล่อ
แหลมต่อความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ
การประเมินกำ�ลังความสามารถ (ขีดความสามารถและกลยุทธ์ของ
ชุมชน) การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยง
•การจัดองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ – การกำ�หนด
โครงสร้างคณะกรรมการชุมชนจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์
โครงสร้างและจำ�นวนประชากรของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วม
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ภาคผนวก
ก
โครงการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเป็นมา

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ธรณีพิบัติภัยสึนามิเกิดขึ้นในฝั่งอันดามัน ซึ่งได้ทำ�ลาย สร้างความเสียหายทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน
และคร่าชีวิตผู้คน รวมทั้งได้รับบาดเจ็บเป็นจำ�นวนมาก แม้เวลาจะล่วงเลยระยะหนึ่งแล้วที่ทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชน รวมทั้งมีจำ�นวนมากได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ ทำ�งานฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ ฟื้นฟูอาชีพและชุมชน มาถึง ณ วันนี้ แม้นผู้คนและชุมชน
เริ่มตั้งหลักและกลับมามีชีวิตตามปกติดั้งเดิมได้เป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีคำ�ถามว่า ถ้าหากเกิดภัยสึนามิขึ้นอีกครั้งหรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นใน
หมู่บ้านที่เคยประสบภัยธรรมชาติมาหลายปีแล้ว ชุมชนเหล่านั้นจะมีความพร้อมเพียงพอมากน้อยแค่ไหนในการรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น มี
อะไรที่เป็นหลักประกันชุมชนได้ อีกทั้งมีคำ�ถามว่ามีความพร้อมที่จะป้องกันลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สิน บ้านเรือนและ
ชีวิตของผู้คน
คำ�ถามดังกล่าวยังคงเป็นคำ�ถามที่ยังไม่มีคำ�ตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำ� อีกทั้งยังไม่มีหลักประกันในด้านองค์ความรู้ ทักษะของ
ชุมชนเอง รวมทั้งของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถสร้างหลักประกันป้องกันความเสี่ยง ลดความเสียหาย และจัดการกับความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นอกมั่นใจในเรื่องดังกล่าว แม้ว่ามีความพยายามจากหลายฝ่ายในการส่งเสริมและดำ�เนินงานไป
บ้างในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งได้มีการนำ�เอาเทคนิคและระบบการลดความเสี่ยงและจัดการกับภัยธรรมชาติ รวมทั้งได้ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสถาบันและบุคลากรทั้งภาครัฐและชุมชน อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการลดความเสี่ยงและความสามารถของชุมชนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องให้ความสำ�คัญและดำ�เนินการต่อไปอย่าง
จริงจัง
ภัยธรรมชาติเกิดขี้นในจำ�นวนบ่อยครั้งและมีขนาดความรุนแรงขยายวงเพิ่มขึ้น เช่นกรณีธรณีพิบัติสึนามิในฝั่งอันดามัน หรือแผ่น
ดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดในปี 2549 ที่จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ ไม่นับรวมภัยธรรมชาติจากลมพายุ ไฟป่า น้ำ�ท่วม และฝนแล้งเป็น
ปรากฏการณ์เกิดขึ้นทุกปี ชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวดที่สังคมไทยควรให้ความสำ�คัญและพัฒนาความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการภัยพิบัติมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าแม้ปรากฏการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติจะเกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งในอดีตและสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวยังไม่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากไปกว่าการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเมื่อภัยเกิดขึ้นแล้วมากนัก ความรู้ความสามารถ
และทักษะ ยังคงอยู่ในขีดจำ�กัด ยังไม่ได้ขยายสู่คนในวงกว้าง ที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะจากสถานการณ์โลกร้อนที่เป็นผลจากความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ภาวะปัญหา ปรากฏการณ์ในหลากหลายรูปแบบ
ภัยที่เกิดขึ้น ทั้งในกรณีแผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม ดินถล่มรวมทั้งภัยธรรมชาติ เป็นต้น ภัยธรรมชาติทั้งหมดที่กล่าวขึ้นนี้ล้วนมีความเป็นไปได้ที่
จะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตผู้คนและทรัพย์สินต่างๆ อย่างมหาศาล แม้ว่าลักษณะและรูปแบบหรือขนาดของภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายจะมีขนาดต่างกัน จึงเป็นความสำ�คัญและจำ�เป็นที่จะต้องสร้างความพร้อมในสังคมไทยให้รับรู้และได้มีการพัฒนาขีดความ
สามารถปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและพัฒนาขีดความสามารถรับมือกับการจัดการภัยพิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แนวคิดในการดำ�เนินโครงการ

แนวคิดในการดำ�เนินโครงการโดยรวม
• นำ�เอาบทเรียนและองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ�งานในพื้นที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ กรณีสึนามิ ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ง
อันดามันและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรง ทำ�งานช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนต่างๆ ที่ประสบภัยสึนามิ
รวมทั้งการเรียนรู้ในการทำ�งานและถอดบทเรียนการส่งเสริมชุมชนเป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจากการทำ�งานของชุมชนน้ำ�เค็ม
จังหวัดพังงา รวมทั้งได้นำ�เอาบทเรียนและองค์ความรู้จากโครงการถอดรหัสการเรียนรู้จากพื้นที่ประสบภัยสึนามิมาเป็นแนวในการดำ�เนิน
โครงการ
• เชื่อมประสานความร่วมมือจากภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การกาชาด รวมทั้งหน่วย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาทำ�งานร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถขององค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นฐานรากการดำ�เนินการสร้างความพร้อม ลดความเสี่ยงและให้เกิดการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและองค์กรภาคเอกชนมีบทบาทหน้าที่เอื้ออำ�นวย มากกว่าจะเป็นผู้ดำ�เนินการเสียเอง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการ
ทำ�งานของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งพัฒนาระบบ กลไกของชุมชนให้เกิดการตื่นตัวมีความสนใจ จนกระทั่งนำ�ไปสู่การทำ�งานร่วมกันทั้ง
ชุมชน เพื่อทำ�ความเข้าใจกับอันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติและที่คุกคาม ความเสี่ยง การประเมินศักยภาพและข้อจำ�กัดของชุมชนต่อการ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน เพื่อใช้กำ�หนดกิจกรรมการพัฒนาและเสริมศักยภาพของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือ ลดความ
เสี่ยง อีกทั้งได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดการเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น
• ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นวิถีการจัดการของชุมชน และมีการขับเคลื่อนต่อเนื่องแม้นโครงการจะสิ้นสุดลง อีกทั้งทำ�ให้ชุมชนมีความ
สามารถเพียงพอในการประสานงานเชื่อมโยง รวมทั้งระดมทรัพยากร และนานาความช่วยเหลือที่จะจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติในกรณีที่มี
ภัยเกิดขึ้น
• กับชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจะเข้าร่วมและสนับสนุนชุมชนชาวบ้านผู้เสี่ยงภัยเป็นกลุ่มผู้ลงมือปฏิบัติงาน
• เชื่อมโยงและจัดวางบทบาทที่เหมาะสมขององค์กรสนับสนุนต่างๆ ในการทำ�งานร่วมกับชุมชน เช่น องค์กรอาสาสมัครต่างๆ รวมทั้งองค์กร
พัฒนาเอกชน เพื่อทำ�หน้าที่หนุนเสริมการทำ�งานของชุมชนท้องถิ่นที่ประสบภัย เพื่อทำ�การช่วยเพิ่มเติมส่วนที่เป็นข้อจำ�กัด พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนที่ยังขาด รวมทัง้ ทำ�หน้าทีเ่ อือ้ อำ�นวยการเรียนรูก้ ารประสานงานและการหนุนเสริมให้ชมุ ชนได้ขบั เคลือ่ นกิจกรรมทีช่ มุ ชนร่วมกันกำ�หนดขึ้น
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หลักการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนมีหลักการสำ�คัญที่ยึดถือเป็นแนวการดำ�เนินการ กล่าวคือ
• การพัฒนาคนและชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนและดำ�เนินการ
• การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีหลักประกันการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของสตรีและเยาวชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
อย่างบูรณาการโดยมีเป้าหมายพัฒนาคนและพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับสภาพนิเวศที่แตกต่างกัน
• ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของสมาชิกในชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความเชื่อมโยงความสามารถในการร่วมกันกำ�หนดกลวิธีลดความเสี่ยงและการมีส่วนรวมของชุมชนในการจัดทำ�แผนการจัดการภัยพิบัติ
• ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อใช้ในการเรียนรู้และวางแผนดำ�เนินงานติดตามและประเมินผล
• พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการกำ�หนดกลไก และพัฒนาระบบชุมชนในการดำ�เนินการ
• พัฒนาองค์ความรู้ สรุปบทเรียน จากประสบการณ์ ปฏิบัติการจริงเพื่อสื่อสาร สร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อการขยายผลต่อไป
ความร่วมมือพหุภาคีกับกลไกภาครัฐ และประชาสังคมต่างๆ ในการดำ�เนินโครงการ
การดำ�เนินโครงการนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตระหนักและให้ความสำ�คัญในการประสานและพัฒนาการดำ�เนินงานให้ได้เกิด
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเห็นว่าการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานดังกล่าวได้ถูกกำ�หนดเป็นนโยบายและแผนของหน่วย
งานภาครัฐอย่างมีนัยยะสำ�คัญ ในการดำ�เนินการส่งเสริมและขยายผลสู่วงกว้าง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นการ
ประสานพลังความร่วมมือระหว่างประชาสังคม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชนเอง จากความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ได้เรียนเชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และ
องค์กรประชาชนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการ (โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังรายละเอียดข้างท้าย)
การดำ�เนินการในการสร้างกลไกความร่วมมือดังกล่าว จะดำ�เนินการใน 2 ระดับ กล่าวคือ ในระดับโครงการโดยรวม และระดับ
โครงการย่อยในภูมิภาคและหรือจังหวัดเป้าหมาย
การดำ�เนินการร่วมกับกลไกที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น เพื่อให้ดำ�เนินไปอย่างมีความหมายสู่ความร่วมมือ การเรียนรู้และพัฒนางานร่วมกัน
มูลนิธิฯ จะเรียนเชิญหน่วยงานจากส่วนต่างๆ ที่เป็นคณะที่ปรึกษาโครงการร่วมปรึกษาหารือการดำ�เนินโครงการ โดยจะจัดให้มีการประชุม
ทางการอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง กล่าวคือ การประชุมครั้งที่ 1 จะดำ�เนินการในช่วง 4 เดือนแรก โดยหารือทบทวนโครงการฯ สร้างความชัดเจน
ในเป้าหมาย ทิศทางและการดำ�เนินโครงการฯ รวมทั้งทบทวนโครงการก่อนให้ความเห็นชอบต่อแนวการดำ�เนินงานโดยรวม อีกทั้งให้ได้คำ�
แนะนำ�ในแผนปฏิบัติการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 2 กลุ่มแรก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แสดงความสนใจดำ�เนินงานส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนเป็นฐาน
ในการเตรียมความพร้อมและจัดการภัยธรรมชาติ
ส่วนการประสานความร่วมมือในพื้นที่นั้น ในช่วง 3 เดือนแรกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค และหรือ
จังหวัด เพื่อนำ�เสนอแนวคิดโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำ�ในการขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับพื้นที่ที่แสดง
ความสนใจดำ�เนินโครงการ ซึ่งได้ทำ�ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความเสี่ยงของชุมชนต่อกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ และระดมความคิดเห็นต่อ
แนวทางและวิธีการดำ�เนินงานในพื้นที่เป้าหมาย และหาข้อตกลงในบทบาทความร่วมมือในการร่วมกันดำ�เนินงานในโครงการ
การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
การดำ�เนินการเน้นการสร้างศักยภาพของบุคคลให้สามารถจัดทำ�ระบบการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพได้ โดย
มีกลุ่มเป้าหมายแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทในการดำ�เนินโครงการจัดการภัยพิบัติกับชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ การเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ไปเสริมศักยภาพของ
ผู้คนในระดับชุมชนต่อไป ซึ่งบุคคลในระดับชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ของการดำ�เนินการนี้
โครงการได้ให้ความสำ�คัญในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานและชุมชนให้มีความรู้และความสามารถในการดำ�เนินโครงการ
โดยส่งเสริมและเอื้ออำ�นวยให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างชุมชนต่างๆ รวมทั้งให้ความสำ�คัญในการพัฒนาทักษะและ
ยกระดับความสามารถขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชาวบ้าน องค์กรบริหารระดับท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดำ�เนินโครงการ โดยใช้วิธีการจัดอบรม การปรึกษาหารือ การจัดเวทีวิชาการ เพื่อเอื้ออำ�นวยให้ได้เกิดการเรียนรู้ และจากการแลกเปลี่ยนจะ
นำ�ไปสู่การยกระดับความรู้ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการดำ�เนินโครงการดังกล่าว
การสร้างรูปธรรมการดำ�เนินงานเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน
การดำ�เนินงานโครงการนี้ให้ความสำ�คัญว่า เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการดำ�เนินโครงการจะส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความ
พร้อมของชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติ สมาชิกชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจะมีความตระหนัก ความเข้าใจ ความรู้ รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้โครงการจะให้การสนับสนุนชุมชนใน
การจัดทำ�แผนเตรียมความพร้อมและรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกและองค์กรซึ่งจะขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการภัย
พิบัติในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างสร้างสรรค์ต่อไป โดยมีความคาดหวังว่าในแต่ละชุมชนจะเกิดรูปธรรมในการดำ�เนินงานในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
•คณะกรรมชุมชนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำ�เนินการด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•มีแผนของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
•มีการปรึกษาหารือและมีกิจกรรมสะท้อนการปฏิบัติงานตามแผนของชุมชนในการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักของสมาชิกในชุมชน
ในการจัดการกับความเสี่ยง และในกิจกรรมการพัฒนาระบบของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร การจัดเตรียมสถานที่ การป้องกัน
ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ การฝึกซ้อมในการเตรียมการหนีภัย การจัดการช่วยเหลือแก่กลุ่มคนเปราะบางและคนชายขอบ
เป็นต้น
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นอกจากนี้โครงการจะให้การสนับสนุนชุมชนในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการ
จัดการความเสี่ยงกับภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งชุมชนได้มีความเห็นชอบร่วมกันว่ามีความเหมาะสมกับแต่ละสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน
แต่ละประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ
การเสริมสร้างเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำ�เนินงานโครงการเพื่อให้เกิดการสื่อสารสาธารณะ
มูลนิธิฯ เห็นความสำ�คัญและความจำ�เป็นในการทำ�งานพัฒนาการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อนำ�บทเรียนและ
รูปธรรมจากการปฏิบัติการในพื้นที่ สู่การขยายผลในวงกว้าง รวมทั้งให้มีผลต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะในการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างให้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม และมีความสามารถจัดการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะ
สร้างผลกระเทือนดังกล่าว โดยจะได้กำ�หนดรูปแบบและวิธีการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสื่อใน
หลากหลายรูปแบบสำ�หรับการนำ�เสนอ สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก รวมทั้งขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ โดย
มูลนิธิฯ จะได้ดำ�เนินแนวทางเชิงรุก ติดต่อสื่อต่างๆ ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหา แนวคิดโครงการ รวมทั้งจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์งานสื่อสารเพื่อ
สะท้อนรูปธรรมการดำ�เนินงานและบทเรียนรู้สาธารณะในหลากหลายรูปแบบ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความรู้ และศักยภาพในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
2.เพื่อพัฒนาแผนและโครงการในระดับท้องถิ่น และดำ�เนินกิจกรรมตามแผนและโครงการนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
3.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสื่อในประเภทต่างๆ และจัดเวทีสาธารณะ เพื่อสื่อสาธารณะในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชน และชี้แนะสาธารณะเพื่อผลักดันด้านนโยบาย

กรอบภารกิจการดำ�เนินโครงการ

กรอบการดำ�เนินโครงการเพื่อลดความเสี่ยงและส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน
โครงการดังต่อไปนี้

มีกรอบภารกิจในพื้นที่เป้าหมาย

ก่อนเกิดภัย
•ให้ความสำ�คัญสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกชุมชนเกิดความรู้ ความตระหนัก และให้ความสำ�คัญในการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ
กับการที่แต่ละคนต้องมาทำ�งานเพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกันความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานรากในการขับเคลื่อนและ
ดำ�เนินการ ทั้งความรู้ดั้งเดิมและที่เคยมีเสมือนภูมิปัญญาพื้นบ้านและรับความรู้ใหม่ในเรื่องภัยธรรมชาติ
•สนับสนุนให้ชุมชนได้เตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างมีสติและมีความปลอดภัย ทั้งนี้โดยให้ชุมชนได้กำ�หนดรูปแบบและวิธี
การเตือนภัยที่เหมาะสม ถูกต้อง แม่นยำ�ทั่วถึง อีกทั้งมีการพัฒนาความรู้ทักษะเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติโดยไม่โกลาหล และปลอดภัย
•เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของชุมชนในการลดระดับความรุนแรงและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากภัยพิบัติเกิดขึ้น อย่างเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่ โครงการจัดทำ�แผนป้องกัน ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น การจัดทำ�ระบบสัญญาณเตือนภัยการสร้าง
กลไก และพัฒนาระบบอาสาสมัครโดยชุมชนมีความพร้อมในการจัดการปัญหา มีการพัฒนาระบบสัญญาณแจ้งภัย ระบบการสื่อสารและ
การให้การช่วยเหลือ รวมทั้งมีกิจกรรมสร้างและพัฒนามาจากชุมชนในการดำ�เนินกิจกรรม หากเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัย
ประเภทใด เช่น พายุฝน ภูเขาหรือดินโคลนถล่ม น้ำ�ท่วม คลื่นซัดตลิ่ง ความแห้งแล้ง ทุพภิกขภัย ไฟไหม้ คลื่นยักษ์ ต่างๆ เหล่านี้
เมื่อเกิดภัย
ความรู้ ความสามารถ ระบบและกลไกของชุมชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอ ของอาสาสมัครชุมชนและท้องถิ่น ที่
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม จะทำ�ให้ชุมชนสามารถปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที มีการสูญเสียน้อยที่สุด รวม
ทั้งมีการพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่เชิงกายภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอพยพ ตลอดทั้งมีสิ่งอำ�นวยการความสะดวก รวมทั้ง
สาธารณูปโภคตลอดจนกระทั่งการดูแลสภาวะทางจิตใจ และระบบขนส่งและประสานต่อที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลการดูแลผู้
เจ็บป่วย
หลังเกิดภัย
พัฒนาความสามารถของชุมชน ในการดำ�เนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือหลังภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ� ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
จัดทำ�แผนการฟื้นฟูชุมชน และสนับสนุนการแปรแผนสู่ปฏิบัติการในการฟื้นฟูอาชีพ การป้องกันภัยโดยระบบธรรมชาติ เป็นต้น
การดำ�เนินงานทั้งในช่วงเตรียมความพร้อมชุมชน ก่อนเกิดภัย การจัดการเมื่อภัยเกิดขึ้นและหลังการเกิดภัยธรรมชาติ ที่จะดำ�เนินการใน
พื้นที่เป้าหมายตามโครงการ จะให้ความสำ�คัญในการจัดทำ�ระบบข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งถอดบทเรียนและพัฒนา
องค์ความรู้ ซึ่งจะมีกลไกการติดตามการให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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ตัวอย่างกระบวนการในการดำ�เนินการกับชุมชน

โครงการนี้จะเน้นให้ชุมชนกำ�หนดกระบวนการดำ�เนินการที่เป็นของชุมชนเอง อย่างเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม และรับมือจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของทั้งหลายชุมชน
องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ สามารถยกตัวอย่างกระบวนการในการดำ�เนินการได้ ซึ่งประกอบด้วย 11 ข้อดังต่อไปนี้
1.สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือภายในชุมชน
2.สร้างระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ และ สื่อ เพื่อให้ความรู้และบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
3.เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้มีความพร้อมและมีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติเอง
4.จัดทำ�แผนจัดการภัยพิบัติของชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและสามารถรับมือกับภัยพิบัติ
5.ดำ�เนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยชุมชนเอง รวมทั้งคน ระบบการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และสถานที่ เป็นต้น
6.พัฒนาระบบการสื่อสารภายในชุมชนและเชื่อมโยงกับชุมชนข้างเคียง รวมทั้ง หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่
7.ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่ ดำ�เนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพ รวมทั้งสร้าง
ความร่วมมือและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในชุมชน
8.ฝึกซ้อมแผนการอพยพโดยชุมชนและฝึกความชำ�นาญในบทบาทหน้าที่ เช่น การกู้ชีพ กู้ภัย และการปฐมพยาบาล รวมทั้งการสื่อสาร
เป็นต้น
9.ทบทวนและปรับปรุงแผนงานและระบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
10.สรุปและบันทึกบทเรียนประสบการณ์ องค์ความรู้ภูมิปัญญาการปฏิบัติของชุมชน และ
11.สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างชุมชนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้และช่วยเหลือกัน

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ปฏิบัติการ

มีการกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายโครงการโดยรวมเป็นชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
จากภัยพิบัติธรรมชาติ รวมถึงผู้ปฏิบัติการที่มีบทบาทหรือภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งในภาครัฐและภาค
ประชาสังคม ในทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ขณะเดียวกัน มีความพยายามในการค้นหาและคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการที่จะครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติประเภทหลักๆ ที่พบเจอ
ในประเทศไทย ซึ่งมีดังต่อไปนี้
•พายุลมและพายุโซนร้อน
•น้ำ�ท่วมขัง
•น้ำ�ป่าไหลหลาก
•ดินถล่มและโคลนถล่ม
•ฝนแล้ง
•ไฟป่า
•ดินเค็ม
•แผ่นดินไหว
•ระดับน้ำ�ทะเลหนุนสูงและคลื่นลมรุนแรง
•สึนามิ
นอกจากความพยายามในการครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติในหลากหลายประเภท ยังมีความพยายามในการครอบคลุมภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย โดยเน้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้เป็นหลัก
กลุ่มเป้าหมาย
มีการกำ�หนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
•ชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ในพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติธรรมชาติ หรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
•ในแต่ละชุมชนจะเน้นการมีส่วนร่วมของกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และผู้หญิง (ทั้งในวัยเยาวชนและวัยครองเรือน)
•องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการจั ด การความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
พื้นที่ปฏิบัติการ
มีการกำ�หนดลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการที่จะเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
•พื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ (ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย)
•แต่ละพื้นที่อาจเป็นหมู่บ้านเดียว หรืออาจเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน
•ในปีที่หนึ่ง ดำ�เนินการในประมาณ 20 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ประมาณ 10 พื้นที่ที่เคยประสบภัยสึนามิ และอีกประมาณ 10 พื้นที่ที่เคย
ประสบหรือที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในประเภทต่างๆ
•ในปีที่สองและสาม ดำ�เนินการในอีกประมาณ 20 – 30 พื้นที่ ซึ่งรวมทั้งพื้นที่ที่เคยประสบหรือที่มีความเสี่ยงจากภัยสึนามิ และพื้นที่ที่เคย
ประสบหรือที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในประเภทต่างๆ
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ขณะเดียวกัน มีการแบ่งแยกพื้นที่ปฏิบัติการ เป็น 3 ประเภท คือ
•พื้นที่เป้าหมายที่จะดำ�เนินการในหมู่บ้านที่เคยประสบภัยธรรมชาติสึนามิ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งชาวบ้านและองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น แสดงความสนใจที่จะดำ�เนินกิจกรรมชุมชนเพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงของภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
•พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติงานที่เคยเผชิญอยู่กับความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ รวมเป็นจำ�นวน 10 พื้นที่ โดยชุมชนดังกล่าว
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีประสบการทำ�งานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
•กลุ่มพื้นที่เป้าหมายเป็นหมู่บ้านทั่วไปที่มูลนิธิฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ทำ�งานในพื้นที่นั้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่ตัวแทนจากพื้นที่
ได้ติดต่อแสดงความสนใจดำ�เนินงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน โดยขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ภายหลังได้รับข้อมูล
ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับโครงการ
จากการดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปีที่ 1 ของโครงการ มีการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด 26 พื้นที่ ตามรายละเอียดใน
ตารางดังต่อไปนี้

ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

เชียงใหม่
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

น่าน
บ.สันติภาพ ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ไฟป่า

พะเยา
บ.ปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ� จ.พะเยา

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ไฟป่า

แพร่
บ.ห้วยลากปืนใน ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ฝนแล้ง

แม่ฮ่องสอน
ช.แถบลุ่มน้ำ�แม่ละนา ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

ลำ�ปาง
บ.แม่หมีใน ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำ�ปาง

ไฟป่า/หลุมยุบ

ภาคเหนือตอนล่าง
ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

พื้นที่
กำ�แพงเพชร
บ.น้ำ�ดิบมะพร้าว ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำ�แพงเพชร

ฝนแล้ง

นครสวรรค์
ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ฝนแล้ง

พิจิตร
ช.คลองตากแดด ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
บ.หนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

น้ำ�ท่วม
น้ำ�ท่วม

พิษณุโลก
ช.บ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

เพชรบูรณ์
ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
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ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

พื้นที่
สุโขทัย
บ.ดงย่าปา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

อุตรดิตถ์
ต.น้ำ�ริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

ภาคอีสาน
ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

พื้นที่

ภาคเหนือตอนบน
พื้นที่

ภาคเหนือตอนล่าง

ขอนแก่น
ช.โนนหนองลาด ต.บ้านขาม อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น
ต.นาหนองทุ่ม ต.วังสวาป จ.ขอนแก่น
บ.ชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
อ.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

น้ำ�ท่วม
น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม/ไฟป่า
น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม/น้ำ�ท่วม
ไฟป่า

ชัยภูมิ
ต.หนองขาม ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
บ.ตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

น้ำ�ท่วม
ไฟป่า

มหาสารคาม
บ.ปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ฝนแล้ง/ดินเค็ม/น้ำ�ท่วม

เลย
บ.พองหนีบ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

ภาคใต้
ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

พื้นที่
พังงา
ช.ในไร่ บ.บอดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ช.บ้านทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ช.บ้านทุ่งหว้า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

สึนามิ/พายุ
สึนามิ
สึนามิ/พายุ

ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ทำ�งานร่วมกับ 26
ชุมชนดังกล่าว โดยมีการประสานงานและความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และ
แต่ละชุมชนเป็นอย่างดีในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ สมาชิกในชุมชนร่วมกับผู้ปฏิบัติกา
รอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น ได้ดำ�เนินกิจกรรมตามโครงการและแผนงานที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนา เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งเริ่มบรรลุ
ผลอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ
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ข
รายละเอียดโครงการย่อยในท้องถิ่น การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการ

ดำ�เนินงานโดย

ผู้ประสานงาน

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

1.

โครงการนำ�ร่องการจัดการภัยพิบัติน้ำ�ป่าไหลหลาก
พื้นที่ลุ่มน้ำ�เขตอำ�เภอจอมทอง

เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ�แม่แปะ
เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะ
แม่แตะ

นายมานพ ศรีภูวดล

77/1 ม.5 ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

086 6715917

kiripuwadol.manop@gmail.com
cmnop12@yahoo.com

2.

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

ชุมชนบ้านสันติภาพและชุมชน
บ้านทรายทอง

นางสาวรักชนก คำ�สุหล้า

188 หมู่ 4 ต.ส้าน
อ.เมือง จ.น่าน 55000

081 114 2570

forestnansa@yahoo.com

3.

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานชุมชนบ้านปี้

ชุมชนบ้านปี้

นายกำ�ธร โพธิ์ศรี

เครือข่ายทรัพยากรจังหวัดพะเยา
295 หมู่ 13 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

084 657 6917

khuan49_py@hotmail.com

4.

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยองค์กร
ชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน

ชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน

นางสาวกรรณิการ์ ชมพูศรี

182/6 หมู่ 5 ต.สบสาย
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

081 746 2491
086 912 2451

kannikar_w@hotmail.com

5.

โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชุมชนบ้านแม่ละนา

นายศักดิ์ชัย เลิศมงคล

53 ม.8 ต.ปางหมู
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

089 950 1056
053 613 462-3

thee_lmk@hotmail.com

6.

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชนบ้านแม่หมีใน

ชุมชนบ้านแม่หมีใน

นางสุภาพร เครือชัยแก้ว

117 หมู่ 8 บ้านทุ่งกอหลวง
ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำ�ปาง 52160

087 172 3552

jarat14@hotmail.com
jrlp@thaimail.com

7.

โครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนบ้านน้ำ�ดิบมะพร้าว

ชุมชนบ้านน้ำ�ดิบมะพร้าว

นายประสิทธิ์ บึงมุม

92 ม.14 ต.เทพนคร
อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000

086 210 2051

prasit1822@hotmail.com

8.

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง

เครือข่ายชุมชน ต.วังบ่อ

นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอุดมพัฒนา
ม.7 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์ 60110

089 958 5348

9.

โครงการจัดการภัยพิบัตินิเวศวัฒนธรรมคลองตากแดด

ชุมชนบ้านคลองตากแดด

นางรัศมี เหรียญทอง

49/2 ม.6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

083 161 0445
081 039 5420

Rassame08@gmail.com

10. โครงการจัดการภัยพิบัติน้ำ�ท่วมโดยชุมชนบ้านหนองหวาย

ชุมชนบ้านหนองหวาย

นายสำ�รอง โยธาแข็ง

สำ�นักบูรณะชุมชน
26/1 ม.2 ต.แหลมรัง
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

โครงการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยง
11. ภัยพิบัติธรรมชาติในชุมชนลำ�น้ำ�คลึง

ชุมชนบ้านดง

นางสาวคนึง วันวิเศษ

105/8 หมู่ 4 ต.ปากโทก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

084 591 6901

jeab_ag@hotmail.com

084 799 5750

pasak_ngoscod@hotmail.com

12. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน

เครือข่ายชุมชน ต.ห้วยใหญ่

นางสาวมนัสวิณีย์ วีระไทย

สถาบันชุมชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
35 หมู่ 4 ต.ท่าอิบุญ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

13. โครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน

ชุมชนบ้านดงย่าปา

นายรณชัย ชัยนิวัฒนา

134 ถนนประเวศนคร ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

081 770 1735

ron.c@thaimail.com

14. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนตำ�บลน้ำ�ริด

เครือข่ายฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำ�
ท่วม-ดินถล่ม ต.น้ำ�ริด

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปิดเพ็ง

111/1 ม.6 ต.น้ำ�ริด
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

081 886 9866

noi-torsang@hotmail.com
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ดำ�เนินงานโดย

ผู้ประสานงาน

15. โครงการการแก้ไขและจัดการภัยพิบัติธรรมชาต
อย่างมีส่วนร่วม

ชุมชนบ้านไฮ่อ้า

นายสำ�เริง เกตุนิล

16. โครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติน้ำ�ท่วม
ชุมชนโนนหนองลาด

ชุมชนโนนหนองลาด

นายสวาท อุปฮาด

17. โครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติพื้นที่ต้นน้ำ�ป่าอนุรักษ์
ภูผาม่าน

ที่อยู่
115/1 หมู่ 7 ต.มะขามสูง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์

อีเมล์

087 844 6856

ake_ngo@hotmail.com

242 ม. 7 บ.โนนเชือก ต.บ้านขาม
อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น 40140

086 231 4338
080 751 2633

เครือข่ายชุมชน ต.นาหนองทุ่ม นายหนูเกณ จันทาสี

79 ม.9 บ.โคกสูง ต.สีชมพู
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

085 609 7897

petsaboon_mountain@hotmail.com

18. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูชีวิตชุมชนหลังน้ำ�ท่วม
บ้านชีกกค้อ

ชุมชนบ้านชีกกค้อ

นางสาวภคมน สีคำ�ทา

กป.อพช.อีสาน
686/5 ซ.วุฒราม ถ.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

084 512 3931

fongfaay@hotmail.com

19. โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าต้นน้ำ�ภูถ้ำ� ภูกระแต

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ป่าต้นน้ำ�ภูถ้ำ�ภูกระแต

นายพิชาญ ทิพวงษ์

59 ม.8 บ.โนนศิลา ต.แวงน้อย
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

085 745 2981

phufriend@hotmail.com

20. โครงการสร้างชุดปฏิบัติการช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบภัย
พิบัติน้ำ�ท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำ�ชี

เครือข่ายชุมชน ต.หนองขาม
และ ต.ยางหวาย

นายสายยันต์ เหล็กพรม

61 ม. 3 ต.หนองขาม
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

084 553 7144

21. โครงการจัดการภัยพิบัติไฟป่าโดยชุมชนบ้านตาดรินทอง

ชุมชนบ้านตาดรินทอง

นายวันชัย ฉะอ้อนศรี

2/32 ม.10 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130

086 093 6029

chaonsri@gmail.com

22. โครงการศึกษาและพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการ
ภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ชุมชนบ้านปลาบู่

นางสาว ธีรดา นามให

40 ม.14 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

081 546 0252

wtheerada@yahoo.com

ชุมชนบ้านพองหนีบ

นายฉลามศักดิ์ อินตะโคตร

151 ม. 10 ต.สีชมพู
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

081 717 1369

chalarmchol@yahoo.co.th

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
24. ชุมชนบ้านในไร่

ชุมชนบ้านในไร่

นายสิทธิโชค แขกปาทาน

35/1 ม.4 ต.ควนปริง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000

086-271 0187

patan_191@hotmail.com

25. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัต
ชุมชนบ้านทุ่งหว้า

ชุมชนบ้านทุ่งหว้า

นายสิทธิโชค แขกปาทาน

35/1 ม.4 ต.ควนปริง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000

086-271 0187

patan_191@hotmail.com

26. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน
บ้านทับตะวัน

ชุมชนบ้านทับตะวัน

นายสิทธิโชค แขกปาทาน

35/1 ม.4 ต.ควนปริง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000

086-271 0187

patan_191@hotmail.com

23.
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โครงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้านพองหนีบ
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กรอบการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

เพื่อใช้ในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
สารบัญ

ภารกิจหน้าที่อย่างไร ใครเป็นสมาชิก มีกิจกรรมดำ�เนินการอะไร
อย่างไรบ้าง
•ความสัมพันธ์ของชุมชนกับกลุ่ม องค์กร หน่วยงานต่างๆ ภายนอก
• วัตถุประสงค์
เช่น ชุมชนใกล้เคียง องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม/
• ลักษณะของข้อมูลที่ต้องเก็บ
องค์กรชุมชน หรือสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกับเครือข่ายอะไรบ้าง มี
• กระบวนการโดยรวม
ลักษณะอย่างไร (ข้อมูลของเครือข่าย)
• เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล
•ชุมชน/กลุ่ม/องค์กรในชุมชนมีกิจกรรมหรือโครงการที่กำ�ลังดำ�เนิน
การอยู่หรือไม่ ถ้ามี เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไร รับงบประมาณ
วัตถุประสงค์
สนับสนุนจากที่ไหน/ใคร โครงการอยู่ในขั้นตอนไหน และประสบ
•เพื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนโดยรวม เช่น โครงสร้างของชุมชน ความสำ�เร็จหรือไม่
ทรัพยากรภายในชุมชน วิถีชีวิต
•เพื่อประเมินและพัฒนาความรู้และความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับ ประชากร
•การก่อตั้งชุมชนเป็นอย่างไร ชาวบ้านมาจากไหนหรือว่าตั้งรกราก
ภัยพิบัติธรรมชาติ
•เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงจาก มานานแล้ว(ตั้งแต่เกิด) หรือมีการอพยพชุมชนมาจากที่อื่น เหตุผล
ของการตั้งชุมชนที่จุดนี้
ภัยพิบัติธรรมชาติหรือปัจจัยที่จะช่วยให้ชุมชนมีความปลอดภัย
•เพื่อทบทวนกิจกรรมและโครงการที่เคยทำ�ในอดีต ในเรื่องการเตรี •จำ�นวนครัวเรือน จำ�นวนประชากรรวม และแบบแยกชาย หญิง เด็ก
ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งประเมินความ คนชรา
•ศาสนาอะไรบ้าง มีพิธีกรรมที่สำ�คัญทางศาสนาอะไรบ้าง มีผลอย่าง
สำ�เร็จและวางแผนการดำ�เนินการในอนาคต
•เพื่ อ ศึ ก ษาทรั พ ยากรของชุ ม ชนทั้ ง ในระดั บ ครั ว เรื อ นและระดั บ ไรต่อวิถีชีวิตของชุมชน
•มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออะไรบ้าง และส่งผลต่อการดำ�รง
ชุมชน
ชีวิต และการปกครองของชุมชน อย่างไร
•อาชีพของคนในชุมชนมีอะไรบ้าง มีคุณภาพชีวิตอย่างไร มีประเด็น
ลักษณะของข้อมูลที่ต้องเก็บ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ
หรือไม่ อย่างไร
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนโดยรวม
•รายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างไร มีทรัพย์สินต่อ
ครัวเรือนอะไรบ้าง เช่น บ้าน สวน นา ไร่ เครื่องมือประกอบอาชีพ
สภาพทางภูมิศาสตร์
มอเตอร์ไซค์ โทรทัศน์ มีหนี้สินหรือไม่ เจ้าหนี้คือใคร สาเหตุการเกิด
•ที่ตั้งของชุมชนในแง่การปกครอง จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล
หนี้ มีแผนการชำ�ระหนี้หรือไม่ อย่างไร
•เขตติดต่อ เหนือ ใต้ ออก ตก
•ลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งชุมชน เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ� ห้วย •สภาพของสุขภาวะชุมชนเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาสุขภาพใดที่
ไม่ปกติสำ�หรับคนในชุมชน มีประเด็นใดที่กำ�ลังส่งผลต่อสุขภาพของ
ชายฝั่ง บริบทของระบบนิเวศ
•ขนาดของชุมชน เช่น ตารางกิโลเมตร หรือจำ�นวนไร่ จำ�นวนครัว คนในชุมชน
เรือน จำ�นวนประชากร
•สายน้ำ�ต่างๆ ที่อยู่ในหรือใกล้กับชุมชน เช่น ต้นน้ำ� ห้วย หนอง คลอง ทรัพยากร
•วั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์ ข องทรั พ ยากร-เหตุ ก ารณ์ ใ น
บึง แม่น้ำ� ทะเลสาบ ลุ่มน้ำ�
ความเชื่อของชุมชนที่จะพิสูจน์ว่าพวก
•ข้อมูลการคมนาคม ถนนเส้นหลัก เส้นรอง (ลาดยาง ดินแดง) เส้น ประวัติศาสตร์ของชุมชน
เขาสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ในปัจจุบันหรืออนาคต
ทางรถไฟ การเดินทางทางน้ำ�
•ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือ ประเพณีหรือภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูล
เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีสิทธิที่จะ
ช่วงที่มีฝนตกหนักเป็นพิเศษ ฝนแล้ง ลมแรง เป็นต้น
อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
•ทรัพยากรธรรมชาติที่สำ�คัญและชุมชนนำ�มาใช้ รวมทั้งจากพื้นที่
การปกครอง
•เขตการปกครอง เช่น พื้นที่ตั้งอยู่ในตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด เขตการ ธรรมชาติและจากพื้นที่ทำ�การเกษตร สภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่
เป็นอย่างไร สิทธิของชุมชนในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ลักษณะ
ปกครองตามระบบกรม (เช่น กรม ปภ. )
•พื้นที่หรือเขตพิเศษที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หรือพื้นที่ทับซ้อน เช่น สิ่งแวดล้อมทั่วไปในและโดยรอบพื้นที่ชุมชน (ทำ�แผนที่ทรัพยากร)
•สิ่งก่อสร้างพื้นฐานในชุมชนมีอะไรบ้าง เช่น ถนน น้ำ�ประปา บ่อน้ำ�
อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน หรือพื้นที่เสี่ยงภัยของ ปภ.
•ผู้นำ�ชุมชนอย่างเป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน สมาชิก อบต. สะอาด ไฟฟ้า ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียและการจัดการขยะ โรงเรียน
สถานีอนามัย โรงพยาบาลหรือสถานที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ
นายอำ�เภอ ผู้ว่าฯ
•ผู้นำ�ตามธรรมชาติ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุที่เป็นที่นับถือ ผู้นำ� •การบริหารจัดการ- มีกลุ่มหรือองค์กรชุมชนหรือไม่ เป็นกลุ่มเกี่ยว
กับอะไร กลุ่มเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับชุมชน
ของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนต่างๆ สมาชิกของคณะกรรมการต่างๆ
•ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรอะไรบ้าง มีวัตถุประสงค์และ •ทรัพยากรบุคคล- บุคคลใดบ้างในชุมชนที่มีบทบาทสำ�คัญ สำ�คัญ
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อย่างไร (เช่น ผู้นำ�อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ครู หมอ
อนามัยหรือ อสม. ) คนที่มีความรู้พิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่ทราบ
ประวัติการก่อตั้งชุมชน ปราชญ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
อากาศในท้องถิ่น
•ทรัพยากรที่เป็นเงินทุน-ชุมชนมีกองทุนอะไรบ้าง
อบต.มีการ
สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนหรือไม่ เป็นงบประมาณเพื่ออะไร
กิจกรรมในชุมชนได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นไหม
อะไรบ้าง
ให้การสนับสนุนกิจกรรมอะไร ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์หรือไม่ ถ้ามี
กลุ่มออมทรัพย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร จำ�นวนเงินของกลุ่มออมทรัพย์
เป็นเท่าไหร่

โรงเรียน
•ผลกระทบในระยะแรก และในระยะยาวต่อชุมชนและอาชีพของ
ชาวบ้านหรือวิถีชีวิตของชาวบ้าน จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผลก
ระทบในระยะสั้น เช่น ขาดแคลนอาหาร น้ำ� เครื่องนุ่งห่ม ที่พัก
โครงสร้างพื้นฐาน ผลกระทบในระยะยาว เช่น ความต้องการสร้าง
ที่อยู่อาศัยถาวร ความต้องการอาชีพทางเลือก (ในกรณีที่ทำ�กินไม่
สามารถทำ�กินได้) การย้ายชุมชนไปอยู่พื้นที่ใหม่ การรักษาสุขภาพ
ทั้งร่างกายและจิตใจในระยะยาว
•การตั้งสมมติฐาน- ให้ชุมชนได้คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ว่า
หากเกิดภัยพิบัติขึ้น จะเกิดผลอย่างไรต่อชุมชน

วิถีชีวิต อาชีพ
•ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร เช่น การเกษตร
(ยังชีพ ขาย/ขายพึ่งนายทุน) แรงงาน(ใน/นอกชุมชน) ข้าราชการ
•พื้นที่ทำ�งานของชาวบ้านตามอาชีพต่างๆ อยู่ไหน มีคนทำ�งาน
ภายนอกหมู่บ้านหรือไม่ หากมีคนทำ�งานนอกหมู่บ้าน มีการเดินทาง
ไปกลับทุกวันหรือไม่ หรือว่าพักอยู่ภายนอกชุมชน
•วิถีชีวิตหรืออาชีพของชาวบ้านเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือไม่ มีกิจกรรม
ตามฤดูกาลอะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงจากการประกอบอาชีพ
หลักไปเป็นการทำ�งานประเภทอื่นหรือไม่ เช่น ทำ�นาในฤดูฝนและไป
เป็นแรงงานในฤดูแล้ง
•อาชีพของชาวบ้านเชื่อมโยงกันหรือไม่ เช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยน
ของคนในชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างไร
•ชาวบ้านมีประเด็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือการ
ดำ�รงชีวิตหรือไม่ ถ้ามีอธิบาย
•รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพหลักต่างๆ ที่มีในหมู่บ้าน

การประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•ชุมชนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติ ความรู้โดยรวม ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มกระบวนการ มี
กิจกรรมหรือโครงการที่เริ่มดำ�เนินการแล้วหรือไม่
•ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สมารถทำ�ได้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
oการป้องกัน- ทำ�อย่างไรที่จะไม่ให้เกิดภัยพิบัติ
oการบรรเทา- ทำ�อะไรได้บ้างเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน		
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
oการรับมือ- ชุมชนจะจัดการอย่างไรในช่วงเวลาที่เกิดภัย		
พิบัติ เช่น ใน 4-5 ชั่วโมงที่โคลนถล่มเข้าหมู่บ้าน
oการช่วยเหลือฟื้นฟูในระยะสั้น- ความต้องการพื้นฐานใน
ระยะแรกหลังจากเกิดภัยพิบัติ
oการฟื้นฟูในระยะยาว- กิจกรรมที่ต้องทำ�เพื่อให้ชุมชน		
สามารถกลับไปอยู่ในสภาพปกติได้และให้ชาวบ้าน		
สามารถดำ�รงชีวิตหรือประกอบอาชีพได้

ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ
ประเภทของภัย
•ชุมชนเคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอะไรบ้าง
•ภัยพิบัติดังกล่าวเป็นอย่างไร คิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
•ในประวัติศาสตร์ของชุมชน ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยแค่
ไหน มีภัยที่เกิดเป็นประจำ�หรือไม่ เช่น หลายครั้งต่อปี หรือภัยตาม
ฤดูกาล
•ความเป็นไปได้ที่ภัยที่เคยเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
•มีภัยพิบัติอะไรที่ชุมชนไม่เคยประสบ แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทำ�ไมถึงรู้สึกว่ามีความเสี่ยงจากภัยนี้ ความเสี่ยงมีมากน้อย
แค่ไหน
•ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรบ้าง รู้มากน้อยแค่ไหน
ผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติต่อชุมชน
•หากเกิดภัยพิบัติขึ้น (ภัยเดิมที่เคยเกิดแล้ว) ชาวบ้านคิดว่าจะส่ง
ผลกระทบอย่างไรต่อชุมชน และหากชุมชนเชื่อว่ามีความเสี่ยงจาก
ภัยต่างๆ คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างไร
•ภัยในประเภทต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่ท้องถิ่น
อย่างไร ผลกระทบอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นตลอดเมื่อเกิดภัย และ
ผลกระทบอะไรที่จะเปลี่ยนไปตามประเภทของภัย เช่น ในชุมชนที่
ประสบทั้งน้ำ�ท่วมและฝนแล้ง หรือที่ประสบทั้งน้ำ�ป่าไหลหลากและ
โคลนถล่ม
•ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในชุมชนเป็นอย่างไร
•ผลกระทบต่อพื้นที่ทำ�กินเป็นอย่างไรทั้งของครัวเรือน และของ
ชุมชน เช่น ที่นา (ส่วนตัว) ป่าชุมชน (ส่วนรวม)
•ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นอย่างไร ทั้งในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง เช่น ถนน น้ำ� ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ไฟฟ้า สถานีอนามัย

ปัจจัยเพิ่มหรือลดความเสี่ยง
การจัดการในระดับท้องถิ่น
•มีงานวิจัยหรือกิจกรรมที่ดำ�เนินการในชุมชนซึ่งอาศัยข้อมูลที่ผิด
พลาดหรือไม่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยง
•การประสานงานภายในชุมชนเป็นอย่างไร ชุมชนมีการประสาน
งานกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกหรือไม่ รวมทั้งองค์กรพัฒนา
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ความสัมพันธ์ที่ชุมชนมีกับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ จะเพิ่มหรือลดความเสี่ยงได้อย่างไร
•การจัดผังเมืองของชุมชนดีหรือไม่ดีอย่างไร โครงสร้างพื้นฐานมี
ความแข็งแรงแค่ไหน มีจุดไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงหาก
เกิดภัยพิบัติ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างไร
•มีการบำ�รุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนหรือไม่ มีอะไรบ้างที่
ควรซ่อมแซมหรือปรับปรุง มีพื้นทีอะไรบ้างที่เปราะบางเป็นพิเศษ
•ภายในหรือใกล้เคียงชุมชนมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ยุติธรรม
(เช่น จากองค์กร หรือบริษัท) ที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเมื่อเกิดภัย
พิบัติ
•ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแข็งแรงแค่ไหน การ
จัดการ การประสานงาน การสื่อสารจะดีแค่ไหนหากเกิดภัยพิบัติ
และจะทำ�ให้ดีขึ้นอย่างไร
•การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นอย่างไร
มี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อมที่กำ�ลังเพิ่มความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรือไม่
•พื้นที่ของชุมชน หรือจำ�นวนครัวเรือนกำ�ลังเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ หาก
กำ�ลังเพิ่ม มีการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่ การขยายตัวของชุมชนจะ
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติหรือไม่
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นโยบายและกฎหมาย
•เรื่องของการจัดการภัยพิบัติอยู่ในแผนงานของ อบต. อำ�เภอ
จังหวัด และภูมิภาคหรือไม่ หรือว่าการจัดการภัยพิบัติเป็นกิจกรรม
ต่างหากที่ไม่ได้ถูกบรรจุให้พิจารณาในแผนของแต่ละระดับ
•มี แ ผนบริ ห ารจั ด การกับกรณีฉุกเฉินหรือแผนปฏิบัติการในกรณี
ฉุกเฉินในระดับชุมชน ตำ�บล อำ�เภอ หรือจังหวัดหรือไม่
•ในแง่ของการจัดการและการวางแผนมีความสมดุลระหว่างการ
วางแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากับการวางแผนการรับมือหลัง
เกิดภัยพิบัติหรือไม่
•ความร่วมมือระหว่างบุคลากรจากภาคส่วน องค์กร หน่วยงาน และ
กรมต่างๆ ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ชุมชน
ต่างๆ ร่วมมือกันหรือไม่ ชุมชนทำ�งานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน
หรือไม่ มีการประสานงานระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือไม่ และมีการประสานงานระหว่างกรมต่างๆ หรือไม่

อย่างไร มีการเตรียมการพิเศษอะไรบ้างเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้รับ
ความปลอดภัยในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
•มีคนที่อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวหรือชุมชนแออัดภายในหรือใกล้
เคียงชุมชนหรือไม่ จะทำ�อย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงต่อคนกลุ่มดัง
กล่าวเมื่อเกิดภัยพิบัติ
•สุขภาพของคนชุมชนเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้างด้านสุขภาพที่
อาจจะทำ�ให้ชุมชนอ่อนแอหรือเปราะบางมากขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ
•ภาวะโลกร้อนกำ�ลังเพิ่มความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรือไม่ จะทำ�
อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้
การประเมินการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

ให้ชุมชนได้ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาในเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดย
ให้ระบุว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรจะหยุดทำ� เหมาะสมที่จะทำ�ต่อ
หรือควรเริ่มทำ�ใหม่ โดยใช้กรอบการทบทวนดังต่อไปนี้
ทรัพยากรที่จำ�กัด
•การป้องกัน
•ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการภัยพิบัติมีความรู้ที่เพียง •การบรรเทา
พอหรือไม่ ในเรื่องดังต่อไม่นี้
•การรับมือในช่วงวิกฤติ
oขนาดของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
•การช่วยเหลือระยะสั้น
oปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
•การฟื้นฟูระยะยาว
oการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้มีความเสี่ยงเพิ่ม		
มากขึ้น
ให้สมาชิกในชุมชนได้ทบทวนร่วมกันว่า ชุมชนพร้อมมากน้อยแค่ไหน
oแนวคิดและแนวทางต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการจัดการภัย		 ต่อขั้นตอนในกระบวนการต่อไปนี้
พิบัติ
•การเก็บ สำ�รวจ และศึกษาข้อมูล ในเรื่อง
•ประสบการณ์และบทเรียนที่ดีจากพื้นที่อื่นๆ ถูกนำ�มาใช้โดยชุมชน
oความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
องค์กร หน่วยงานหรือไม่
oองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและผลกระทบ
•วัสดุก่อสร้างหรือซ่อมบ้านเรือนมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ วัสดุนั้นๆ
oองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการลดความเสี่ยง
ทนต่อผลกระทบของภัยธรรมชาติได้หรือไม่
oองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละครัวเรือนและ
•ทรัพยากรของชุมชนในประเภทต่างๆ เป็นอย่างไร
ของชุมชนโดยรวม
oชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรชุมชนหรือไม่ กลุ่มหรือ		 •การจัดตั้งกลุ่ม องค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติ
องค์กรนั้นกำ�ลังใส่ใจเรื่องการจัดการภัยพิบัติหรือมีความ		 •การค้ น หาภาคี ค วามร่ ว มมื อ และเครื อ ข่ า ยที่ ส ามารถสนั บ สนุ น
สามารถที่จะใส่ใจเรื่องการจัดการภัยพิบัติในอนาคตหรือ		 ชุมชนในการจัดตั้งระบบการจัดการภัยพิบัติรวมทั้งสนับสนุนชุมชน
ไม่
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
oชุมชนมีทรัพย์สินหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่สามารถใช้		 •การพั ฒ นาการประสานงานและความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รบริ ห าร
เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดภัย ควรทบทวนทรัพย์สินและ		 ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำ�เนิน
ทรัพยากรต่างๆ เช่น องค์ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ 		 กิจกรรมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
โครงสร้างพื้นฐานกับอุปกรณ์ โครงสร้างการ			 •การทบทวนและสรุ ป องค์ ค วามรู้ แ ละแผนงานเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ใน
บริหาร ทรัพยากรบุคคล กองทุน
ชุมชนทุกคนได้มีความรู้ที่เพียงพอในเรื่องการจัดการภัยพิบัติและ
oถ้าอาชีพปัจจุบนั ไม่มคี วามเป็นไปได้ในกรณีทเี่ กิดภัยพิบตั ิ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบว่าจะทำ�อย่างไรเพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนมีอาชีพทางเลือกที่สามารถทำ�แทนหรือไม่
พัฒนาความพร้อมของชุมชน
oชุมชนมีเสียงด้านการเมืองหรือไม่ ชุมชนมีความสามารถ		 •ให้การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อสมาชิกในชุมชนจะได้มีความ
ที่จะเสนอประเด็นต่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 		 เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น และนักการเมืองหรือไม่ ในการบริหารและดำ�เนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ
•กองทุนที่ชุมชนสามารถใช้ในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติมีอะไร •การพัฒนาแผนงานและกลไกการบริหารจัดการในระดับชุมชนต่อ
บ้าง ในกรณีที่กองทุนไม่เพียงพอชุมชนมีลู่ทางที่จะหาทุนเพิ่มเติมได้ เรื่องการจัดการภัยพิบัติ
หรือไม่
•การดำ�เนินกิจกรรมตามแผนงานของชุมชนในเรื่องการจัดการภัย
•เทคนิคที่ชุมชนสามารถใช้ในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติมีอะไร พิบัติ
บ้าง
•การฝึกซ้อมและการฝึกหัดในเรื่องต่างๆ เช่นกระบวนการอพยพ
และเทคนิคกู้ชีพ
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
•การประเมิ น ทบทวนแผนงานในกิ จ กรรมของชุ ม ชนในเรื่ อ งการ
•กลุ่มคนที่มีความแตกต่างด้านศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ จัดการภัยพิบัติ และการพัฒนาระบบให้แข็งแรงขึ้น
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติหรือไม่
อย่างไร
•สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการได้มีส่วนร่วมอย่างมีความ
หมายในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติหรือไม่
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การประเมินทรัพย์สินในระดับครัวเรือนและรับดับชุมชน
ระดับครัวเรือน
•ส่ ง เสริ ม ให้ ช าวบ้ า นได้ ท บทวนและบั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ย ว
กับทรัพย์สินและทรัพยากรในระดับครัวเรือน
หากไม่สามารถ
ครอบคลุมทุกครอบครัวในหมู่บ้านเนื่องจากข้อจำ�กัดด้านเวลาอาจ
จะเน้นครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเลือก
บางครอบครัว ซึ่งสะท้อนความหลากหลายของครอบครัวในชุมชน
•ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำ�กินของแต่ละครัวเรือน
เช่น ที่ตั้งบ้านเรือน จำ�นวนตารางเมตรหรือจำ�นวนไร่ของพื้นที่ที่อยู่
อาศัย ประเภทและสภาพของบ้าน ที่ตั้งพื้นที่ทำ�กิน จำ�นวนตาราง
เมตรหรือจำ�นวนไร่ของพื้นที่ทำ�กิน ลักษณะของการใช้ประโยชน์และ
ขนาดของการใช้ประโยชน์ในประเภทต่างๆ ครัวเรือนมีเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินหรือไม่
•ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของครัวเรือน เช่น รายได้? รายจ่าย? มีเงิน
ออมทรัพย์หรือไม่? จำ�นวนเงิน? และประเภทไหน?(บัญชีธนาคาร/
กลุ่มออมทรัพย์) มีประกันชีวิตหรือไม่? ครัวเรือนเป็นสมาชิกกองทุน
ชุมชนหรือไม่ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์?
•ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของหลักๆ ของครัวเรือน
oเฟอร์นิเจอร์ เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้
oอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเสียง 		
คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น พัดลม
oทรัพย์สินมีค่า เช่น ทอง เครื่องประดับ ของเก่า
พระเครื่อง เป็นต้น
oของใช้ส่วนตัว เช่น นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ
oยานพาหนะ เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ รถกระบะ
รถเก๋ง เรือ เป็นต้น
•ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำ�รงชีวิต เช่น เครื่องครัว เครื่อง
มือทางการเกษตร เครื่องสีข้าว เครื่องชั่งน้ำ�หนัก เครื่องคิดเลข
ระดับชุมชน
•สนับสนุนให้ชาวบ้าน ผู้นำ�ท้องถิ่น (อย่างเป็นทางการ/ไม่เป็น
ทางการ) รวมทั้งสมาชิก อบต. ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนและ
บันทึกทรัพย์สินและทรัพยากรของชุมชนโดยรวม โดยเน้นทรัพย์สิน
และทรัพยากรที่อาจเสียหายในกรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
•แหล่งข้อมูลที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ระหว่ า งสมาชิ ก ชุ ม ชนและผู้ นำ � ท้ อ งถิ่ น คื อ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ นหมวด
ทรัพยากร (กล่าวมาแล้วด้านบน ยกเว้นข้อแรกที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ทรัพยากร)
•เมื่อพิจารณาทรัพยากรในประเภทต่างๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรที่เป็นกองทุน (เงิน) สมาชิกในชุมชนและผู้นำ�ท้องถิ่นควร
คิดในแง่ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ
เกิดขึ้น รวมทั้งการนำ�ทรัพยากรต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการรับมือ
และฟื้นฟูหลังจากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานในวงกว้าง
•ควรนำ�เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้ไปใช้ประกอบ
เป็นแนวทางเมื่อทำ�งานกับชุมชน
เพราะเครื่องมือดังกล่าวมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดึ ง ข้ อ มู ล จากสมาชิ ก ในชุ ม ชนมากกว่ า การ
สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
มีเครื่องมือและวิธีการอีกมากมายที่
สามารถนำ�ไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน
ซึ่งถ้ามีประสบการณ์พอสมควรในการใช้เครื่องมือและวิธีการอื่นๆ ก็
สามารถนำ�ไปใช้ได้เลยในการดำ�เนินการ
•มีความจำ�เป็นจะต้องจัดให้มีการประชุมหลายครั้ง เพื่อจะได้เก็บ
ข้อมูลเป็นชุดสมบูรณ์ ไม่ว่าจะประชุมกับชุมชนโดยรวมหรือกับกลุ่ม
ต่างๆ ต่างหาก เพราะฉะนั้นควรให้ความสำ�คัญกับการเก็บข้อมูลเป็น
ขั้นตอนพร้อมการบันทึกเป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ไม่ขาดประเด็นที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในชุมชน
•ข้อมูลบางประเภทควรบันทึกเป็นสถิติ เช่น จำ�นวนชาวบ้านที่มี
อาชีพในประเภทต่างๆ หรือจำ�นวนไร่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
แต่ละประเภท แต่ข้อมูลบางประเภทควรที่จะบันทึกเป็นบทความ
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและประวัติชุมชน หรือข้อมูลเกี่ยว
กับประเด็นปัญหาของชาวบ้านในการดำ�รงชีวิต ควรทบทวนวิธีการ
บันทึกข้อมูลที่ดีที่สุดในแต่ละกรณี
•ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำ�หนดรูปแบบในการบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตาม
ควรจัดทำ�ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตามหมวดหลักที่ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและแผนการทำ�งาน
และจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างชุมชนต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
•กรอบข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ค่อนข้างกว้างและละเอียด
ฉะนั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถบันทึกรายละเอียดได้ทั้งหมด ขอ
ให้ใช้เอกสารฉบับนี้เป็นแนวทางเพื่อชี้แจงลักษณะของข้อมูลที่ควร
เก็บรวบรวม แต่ไม่ได้นับว่าเป็นแบบสอบถามที่จะต้องตอบคำ�ถาม
ทุกคำ�ถาม อย่างไรก็ตามขอให้พยายามเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์ที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้
•กระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและภัย
พิบัติธรรมชาติอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในชุมชน ผู้นำ�ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
งานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวน
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาและการดำ�เนิน
โครงการที่ จ ะช่ ว ยให้ ชุ ม ชนรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แ ละฟื้ น ฟู
ตนเองหลังจากที่เกิดเหตุ

กระบวนการโดยรวม

•ควรให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลาก
หลายในการศึกษาเก็บข้อมูล ไม่ควรอาศัยข้อมูลจากผู้นำ�ท้องถิ่น
เพียงอย่างเดียว พยายามเน้นการมีส่วนร่วมของสตรี เยาวชน ผู้
สูงอายุ
คนพิการและกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนา
วัฒนธรรม
•ถ้าผู้นำ�ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐต่างๆ
มีส่วนร่วมในกระบวนการเก็บข้อมูล น่าจะช่วยให้รวบรวมความคิด
เห็นที่แตกต่างและยังเอื้ออำ�นวยให้ชุดข้อมูลนั้นเป็นที่ยอมรับของ
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เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล

ตัวอย่างคำ�ถาม

การศึกษาประวัติชุมชน
คืออะไร
เป็ น เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาความเป็ น มาของการก่ อ ตั้ ง ชุ ม ชนแสดง
เหตุการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญตามช่วงเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตชุมชนกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง สภาพความอุ ด มสมบู ร ณ์ ห รื อ ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
ใช้เพื่ออะไร
1.สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนที่สัมพันธ์กับฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้อง
ถิ่น
2.เพื่อสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน เงื่อนไข
ปัจจัย และเหตุการณ์สำ�คัญต่างๆ ที่สัมพันธ์กับฐานทรัพยากร ซึ่งส่ง
ผลต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
3.เพื่อสะท้อนทุนทางสังคม รวมทั้งศักยภาพและข้อจำ�กัดในการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
ควรได้ข้อมูลอะไรบ้าง
•ประวัติการตั้งถิ่นฐานและเหตุการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นในชุมชนในช่วง
ปีต่างๆ อย่างเป็นลำ�ดับ (การตั้งถิ่นฐาน บริเวณที่ตั้ง เส้นทางการเดิน
ทาง ที่มา การขยายตัว เหตุการณ์ต่างๆที่มีผลต่อการขยายตัว ปรับ
เปลี่ยน การย้ายถิ่น โรคระบาด/ภัยธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร ความ
เชื่อ ทุนทางสังคม)
•การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน (มีการจัดการหรือไม่ มี
หรือไม่มีกลไกในการจัดการภัยพิบัติ)
•เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชน (เช่น นโยบาย กฎหมาย โครงการและการส่ง
เสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชน)

ข้อแนะนำ�
-การพูดคุยสอบถามประวัติชุมชน กับกลุ่มคนต่างๆ
ในชุมชน โดยการแนะนำ�จากกลุ่มคนในชุมชน เพื่อ
ค้นหาผู้ที่มีความรู้และสามารถให้ข้อมูล
-การสอบถามข้อมูล ควรมีข้อมูลจากหลายแหล่ง
ประกอบกัน เช่น จากผู้นำ�ทางการ ผู้นำ�ทางธรรมชาติ
ผู้นำ�ทางศาสนาและความเชื่อ ผู้อาวุโสทั้งหญิง-ชาย

•มีการเริ่มตั้งบ้านเรือนตั้งแต่เมื่อไร ในช่วงเวลานั้นมีบ้านอยู่กี่หลัง
•ตอนเข้ามาตั้งบ้านตั้งอยู่ตรงไหนอย่างไร เลือกทำ�เลที่ตั้งบ้านอย่างไร
•สภาพป่าสมัยที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านใหม่ๆ เป็นอย่างไร (สภาพป่า สัตว์ป่า ดิน และน้ำ�)
•การทำ�มาหากินและการอยู่อาศัยของชุมชนเกี่ยวข้องกับป่าอย่างไร
•นับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมา การหาอยู่หากินส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้หรือไม่ ในช่วงเวลาไหน เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร
•เหตุปัจจัยภายใน/ภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร
•มีการสร้างถนนเข้าสู่ชุมชนปีไหน และการสร้างถนนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนหลังจากนั้น
•เมื่อใดที่มีไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ และมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากนั้น (หรือการพัฒนาสาธารณูปโภคที่สำ�คัญ)
•เคยเกิดไฟไหม้ โรคระบาด น้ำ�ท่วม หรือภัยธรรมชาติบ้างหรือไม่ ก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อคน ชุมชน การตั้งถิ่นฐาน หรือสภาพทรัพยากร ใน
หมู่บ้านมีการจัดการช่วยเหลือกันอย่างไรบ้าง
•มีการย้ายการตั้งบ้านหรือไม่ เมื่อใด เพราะอะไร
•มีจำ�นวนครัวเรือนอยู่เท่าไร ในช่วง 20 ปี, 15 ปี, 10 ปี และ 5 ปี ที่ผ่านมา และมีการขยายการตั้งบ้านต่างในแต่ละช่วงอย่างไร
•ป่าบ้านเรามีการบุกรุกทำ�ลายบ้างหรือไม่ โดยใคร แล้วชุมชนมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร มีใครเป็นผู้นำ�หรือไม่

ทำ�อย่างไร
ขั้นเตรียมการ
1.การจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กระดาษแผ่นใหญ่ ปากกา
เคมี กระดาษกาว
2.อาจมีการเยี่ยมเยียนชุมชนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสืบค้นผู้ให้ข้อ
มูลหลัก หรือแหล่งข้อมูลมือสอง (ถ้ามี) เช่น บันทึกประวัติชุมชน
3.นัดหมายผู้ให้ข้อมูลหลัก อาจเป็นการจัดกลุ่มเฉพาะ หรือการพูด
คุยเป็นรายบุคคลกับผู้อาวุโส หรือผู้รู้ท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลควรมีทั้ง
ชายและหญิง แต่อาจจัดกลุ่มแยกหรือรวมก็ได้แล้วแต่ความเหมาะ
สม
4.ชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำ�คัญในการจัดเก็บข้อมูลประวัติชุม
ชนและความสัมพันธ์กับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน

สอบถามข้อมูลรายบุคคลควรดำ�เนินการสอบถามจากหลายบุคคล
ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจทานความถูกต้อง
3.ในกรณีที่เป็นการพูดคุยกลุ่มเฉพาะมีผู้สูงอายุผู้ชายและผู้หญิง
กลุ่มหนึ่งควรมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3-5 คน ควรมีการจัดกลุ่มเฉพาะ
ผู้หญิงแยกต่างหาก เพื่อให้ผู้หญิงได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่
4.จัดเตรียมตารางศึกษาลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญตามช่วงเวลาดังตัวอ
ย่างบนกระดาษ
ขนาดใหญ่และติดบนกระดานให้มองเห็นชัดเจน
5.เริ่มต้นคำ�ถาม โดยถามผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประวัติ ความ
เป็นมาของชุมชน โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่สำ�คัญเท่าที่จำ�ได้ เช่น
สาเหตุของการเลือกพื้นที่ที่ตั้งชุมชน จำ�นวนครอบครัวที่มาครั้งแรก
เหตุการณ์สำ�คัญในช่วงต่างๆ (ระบุ ปี พ.ศ.) ที่เกิดขึ้นและมีผลทำ�ให้
ขั้นดำ�เนินการ
1.อธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้เครื่องมือให้ผู้ร่วมดำ�เ เกิดการเปลี่ยนแปลง และชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในชุมชน
6.นำ�ข้อมูลที่ได้มาเขียนใส่ในตาราง
นินการเข้าใจ
2.กรณีที่ทีมเก็บข้อมูล มีบุคคลในท้องถิ่นร่วมอยู่ด้วย ควรมีการ 7.กลุ่มช่วยกันตรวจสอบเป็นระยะและสรุปภาพรวมเมื่อเสร็จสิ้น
8.นำ�ข้อมูลที่ได้มาสื่อสารกับชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ และพัฒนา
สร้างความเข้าใจในบทบาท ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว
ศักยภาพ
ในกรณีที่เป็นการพูดคุย
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ตัวอย่างตารางลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญตามช่วงเวลา
ประวัติบ้านป่าก่อ หมู่ 9 ตำ�บลหนองเหล่า อำ�เภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ.

		

สภาพเหตุการณ์ 						

สภาพทรัพยากร

2341 ประมาณ 207 ปีที่แล้ว เริ่มแรกท้าวบุตราวงศ์นำ�ชาว
บ้านศรีสุข มาตั้งรกรากอยู่บ้านป่าก่อ จำ�นวน 4 หลังคา
เรือน ต่อมาได้มีราษฎรบ้านโพนเมืองบ้านดู่น้อยมารวม
กันมากขึ้น จึงได้มีการตั้งหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าก่อ ชื่อหมู่บ้านจึงตั้งชื่อเป็น “ป่าก่อ” ตามพื้นที่

สภาพพื้นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ป่าไม้หนาแน่น มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งสัตว์ป่า เช่น ลิง เสือ กระรอก
กระแต กระต่าย ฯลฯ อาหารป่า เช่น หน่อไม้ ผักป่า นานาชนิด มี
แหล่งน้ำ�ซับซึ่งให้ความชุ่มชื่นแก่ป่าได้ตลอดปีอาหารที่เก็บได้จาก
ธรรมชาติไม่มีการซื้อขายกัน

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในชุมชนมีประชากรประมาณ
2484 50 หลังคาเรือน เหตุบ้านการเมืองคับขัน มีการขุดหลุม
เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิด

สภาพป่าไม้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ใหญ่ยังมีจำ�นวนมาก ถึง
แม้ว่าจะมีการเข้าไปตัดไม้เพื่อนำ�มาสร้างบ้านเรือนบ้างแต่ส่วนใหญ่
จะตัดไม้ในที่นาตนเองมาใช้สภาพของป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์
อยู่

มีภัยแล้งเกิดขึ้นในชุมชน ส่งผลให้มีการย้ายบ้านเพื่อหนี
ภัยแล้ง มีการย้ายออกมากที่สุด พ.ศ.2505ประกอบด้ว
2500 ยในช่วงนี้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกปอทำ�ให้มีการบุกรุ
กป่า บุกรุกที่ทำ�กินอย่างกว้างขวางจนกระทั่ง พ.ศ.2507
เกิดฝนตกน้ำ�ท่วมใหญ่

ชาวบ้านเริ่มเข้าไปตัดไม้ในป่ามาใช้เพิ่มมากขึ้น เพราะคนเริ่มรู้จัก
การหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ทำ�ให้ป่าไม้ลดลง

2518 มีการตัดถนนครั้งแรกโดย รพช.

มีการตัดไม้ขายเพิ่มมากขึ้น สภาพเสื่อมโทรมลงกว่าเดิมมาก
สัตว์ป่าเริ่มลดน้อยลง

2525 เริ่มควบคุมการบุกรุกป่า และการทำ�ไร่ปอ

ยังมีการตัดไม้ในป่า โดยนำ�เลื่อยยนต์มาตัด

2528 มีไฟฟ้าเข้ามาในชุมชน

ป่าถูกทำ�ลายอย่างต่อเนื่อง

2534 แยกชุมชนจากตำ�บลศรีสุขเป็นตำ�บลหนองเหล่า
เป็นบ้านป่าก่อ หมู่ 6

มีการห้ามเข้าไปตัดไม้ เพราะสภาพป่าเสื่อมโทรมมากแต่ก็ยังมีคน
จากหมู่บ้านอื่นลักลอบเข้ามาตัดบ้าง

แยกเป็นบ้านป่าก่อ หมู่ 9 ตำ�บลหนองเหล่าอำ�เภอ
2536 เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายทองสา ศรีสมุทร
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ช่วงนี้ป่าเสื่อมโทรมอย่างมาก ต้นไม้ใหญ่ที่เคยมีอยู่ไม่มีอีกแล้ว
สัตว์ป่าก็หายไป เช่น ลิง กระรอก กระแต กระต่าย เสือ ชาวบ้าน
ใช้ป่าเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ และในฤดูแล้งจะมีเผาป่าเป็นเหตุให้เกิด
ไฟไหม้ป่าทุกปี ชาวบ้านเริ่มเข้าไปถางป่า ปลูกปอ เพื่อจับจองที่ดิน
เป็นของตนเอง

2542 เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มป่าชุมชนบ้านป่าก่อ ขึ้นครั้งแรกโดย
เจ้าหน้าที่สำ�นักงานป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้า
มาทำ�งานกับชาวบ้าน วัด การฝึกอบรมและเวทีชาวบ้าน
เรื่อง ป่าชุมชน

กลุ่มป่าชุมชนจึงได้มีการออกกฎระเบียบห้ามมิให้เข้าไปตัดไม้
ทำ�ลายป่า เพื่ออนุรักษ์

ปัจจุบัน

ป่าชุมชนบ้านป่าก่อ หมู่ 9 จำ�นวน 124 ครัวเรือน นาย
สมพงษ์ สายทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

•เริ่มต้นถามผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยคำ�ถามง่ายๆ
•ผู้ถามควรมีประเด็นซักถามที่ชัดเจน เช่น จะถามอะไร จะถามอย่างไร ถามใคร โดยมีลำ�ดับการถามจากอดีตสู่ปัจจุบัน
•มีกุญแจคำ�ถาม 6 ประการที่สามารถช่วยเป็นแนวทางในการเปิดคำ�ถามสู่ชาวบ้านได้ ดังนี้ ใคร อะไร ทำ�ไม เมื่อไร ที่ไหนและอย่างไร
•ให้ความสำ�คัญกับการใช้ภาษาท้องถิ่นในการจัดทำ�ข้อมูลร่วมกับชุมชน
•หากผู้ให้ข้อมูลจำ�ปี พ.ศ. ไม่ได้ให้ประมาณการจากอายุในช่วงเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2548 อายุ 70 ปี และกล่าวว่าเริ่มมีถนน
เข้ามาสู่หมู่บ้านเมื่อตอนอายุได้ 35 ปี ดังนั้นประมาณการได้ว่า เป็นปี พ.ศ. 2513
•ควรให้ความสำ�คัญกับการนำ�เสนอข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน
คืออะไร

ชุดคำ�ถามซึ่งแสดงข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และการทำ�มา
หากินของชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
ใช้เพื่ออะไร
1.เพื่อสร้างความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของชุมชน
2.เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่นำ�ไปสู่การวางแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนที่ให้หลักประกัน และความเป็นธรรมในการเข้าถึงการ
จัดการหรือการเตรียมความพร้อม และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้หญิง

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไร

สภาพป่าฟื้นคืนขึ้นมากกว่าเดิมจากการอนุรักษ์ป่า ทำ�แนวกันไฟ
และปลูกซ่อม มีต้นไม้เกิดขึ้นใหม่ และสัตว์ป่าก็มีเพิ่มขึ้น ชาวบ้าน
ได้พึ่งพิงป่าจากการเก็บเห็ด หน่อไม้ สมุนไพร แมลงกินได้เริ่มมีมาก
ขึ้น สัตว์ป่าที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ กระรอก กระแต นกกระปูด
นกกาเหว่า

ที่มา: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (อุบลราชธานี)
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จะทำ�ให้เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

ข้อมูลระดับหมู่บ้าน
•ขนาด ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
•คมนาคม (ระยะทางจากอำ�เภอ เมืองสำ�คัญ ตลาด และลักษณะเส้นทาง) สภาพถนนและความสะดวก ลักษณะการคมนาคมจากหมู่บ้าน
กับชุมชนภายนอก
•สภาพภูมิประเทศ เช่น ที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง เนินเขา ภูเขา
•ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ� ป่าไม้
•ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
•ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ
•สาธารณูปโภคในชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
•กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
•การอพยพแรงงานขายแรงงานต่างถิ่นหรือไม่
•บทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
•บทบาทด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
•ปัญหาในภาพรวมของชุมชน
ข้อมูลระดับครัวเรือน
•ชื่อ นามสกุลหัวหน้าครอบครัว/ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีศึกษา ถ้าระบุกลุ่มเป้าหมายได้ เลือกใช้ “ผู้ให้สัมภาษณ์”
•ชื่อ ที่อยู่ติดต่อ
•จำ�นวนสมาชิกในครอบครัว
•การศึกษา
•อาชีพหลัก และ อาชีพรอง
•ผลผลิตที่ได้
•การถือครองที่ดิน
•กรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
•สัดส่วน และสถานภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม ของกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน (ดี/ปานกลาง/ยากจน)
•การดูแลสุขภาพและรักษาจากแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น
•มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มภายในชุมชน ถี่/ ห่าง ขนาดไหน
•รายได้และแหล่งที่มาของรายได้มาจากทางใด
•รายจ่ายของครัวเรือน
•หนี้สินและ แหล่งกู้ยืม สาเหตุ โอกาสในการชำ�ระหนี้หมดหรือไม่
•เงินออมต่อเดือนมีหรือไม่ เท่าไหร่
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•ทรัพย์สินมีอะไรบ้าง การถือครองที่ดิน มีจำ�นวนเท่าไหร่ มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่
•กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาชีพหลัก อาชีพรอง

ทำ�อย่างไร
ขั้นเตรียมการ
1.สร้างความเข้าใจร่วมถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลกับทีมงาน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนต่อการรักษาความมั่นคงทางชีวิตของท้องถิ่น และเพื่อให้การจัดการภัยพิบัติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม
2.รวบรวมข้อมูลมือสองเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานชุมชน ได้แก่ ที่ตั้ง จำ�นวนประชากร การศึกษา สุขภาพอนามัย ทั้งนี้ควรตรวจสอบระยะเวลา
ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันที่สุด (ตรวจสอบข้อมูลมือสองโดยการประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นการสัมภาษณ์
กลุ่มแกนนำ�ชุมชนของทีมเก็บข้อมูลชุมชน แกนนำ�ชุมชน เช่น ผู้นำ�ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้รู้ในชุมชน ฯลฯ)
3.ชี้แจงการดำ�เนินงานกับผู้นำ�ชุมชนและสมาชิกชุมชนในการประชุมชาวบ้าน
4.นัดหมายการเข้ามาเก็บข้อมูล วัน เวลา ฤดูกาลที่เหมาะสม
5.การเก็บข้อมูลตามกรอบชุดคำ�ถาม ควรเก็บกับแกนนำ�หรือผู้ให้ข้อมูลชุมชน และเลือกเก็บรายบุคคลเพื่อเป็นกรณีศึกษาของกลุ่มฐานะที่
แตกต่างกัน
ขั้นดำ�เนินการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
1.ไปพบผู้ให้ข้อมูลตรงเวลา แนะนำ�ทีมงาน และทบทวนวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลอีกครั้ง และ สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
2.ถามตามกรอบคำ�ถามที่แนบเพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีความเข้าใจภาพรวมชุมชนค่อนข้างดี เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ�/แกนนำ�ชุมชน สมาชิ
กอบต. ไม่จำ�เป็นต้องถามเรียงข้อเพราะบางเรื่องสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่หรือถามเฉพาะบุคคลที่ได้บันทึกเฉพาะ
3.เน้นการพูดคุยให้เป็นธรรมชาติ และเป็นกันเอง หากมีประเด็นใดที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการพึ่งพิงป่า
ของกลุ่มฐานะที่แตกต่างกันก็ให้เน้นลงลึกในประเด็นนั้นๆ ก็ได้
4.ควรใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง และควรเป็นช่วงเย็นหรือเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก
5.ควรถามเพื่อเปิดโอกาสให้หลายคนได้ให้ข้อมูล และไม่ถูกควบคุมเวทีโดยผู้ให้ข้อมูลเพียงหนึ่งหรือสองคน นอกจากนี้ยังควรเปิดโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนถาม-ตอบ
6.กล่าวขอบคุณหลังจบการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์กรณีศึกษาเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนตัวแทนกลุ่มฐานะ
1.ไปพบผู้ให้ข้อมูลตรงเวลา แนะนำ�ตัวและวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
2.สอบถามตามประเด็นทีละข้อ (ตามกรอบคำ�ถามที่แนบสำ�หรับกรณีศึกษา) โดยปรับให้เหมือนการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติและ
สอดคล้องกับคำ�ตอบที่ได้รับ ไม่จำ�เป็นต้องเรียงจากข้อ 1 …2…3…ตามประเด็นที่เตรียมไว้ การใช้คำ�ถามเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายหนี้
สิน ควรถามอ้อมๆ และควรพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อน
3.เวลาที่ใช้ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงต่อครัวเรือน นอกจากผู้ให้ข้อมูลมีความกระตือรือร้นในการตอบ
4.กล่าวขอบคุณหลังจบการสัมภาษณ์
หลังดำ�เนินการ
1.จำ�เป็นต้องมีการประมวลข้อมูล และจัดทำ�รายงานโดยบรรยายลักษณะชุมชนตามข้อมูลที่เก็บจากผู้ให้ข้อมูล และจัดทำ�ตารางเปรียบ
เทียบข้อมูลตามกลุ่มฐานะโดยใช้ข้อมูลจากกรณีศึกษา
2.ควรนำ�เสนอข้อมูลสู่ชุมชน และจัดทำ�รายงานมอบคืนสู่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำ�บลเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
อนาคตต่อไป

แบบศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................
เพศ..................................อายุ....................ปี ศาสนา..........................การศึกษา...............
ที่อยู่.................................................................................................................................
2. จำ�นวนสมาชิกในครอบครัวมีจำ�นวนทั้งสิ้น......................คน
3. จำ�นวนสมาชิกที่หารายได้สู่ครอบครัว..............................คน
4. อาชีพและรายได้ (พิจารณาอาชีพจากจำ�นวนรายได้)
อาชีพหลัก............................................................รายได้..............................................บาท
อาชีพรอง.............................................................รายได้...............................................บาท
อาชีพเสริม...........................................................รายได้...............................................บาท
รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่าที่ดิน สมาชิกในครัวเรือนส่งให้.................................................... บาท
		
รวมรายได้...................................................บาท
5. การครอบครองที่ดิน
5.1 พื้นที่ทำ�กินแยกกับที่อยู่อาศัย
พื้นที่ทำ�กิน................................ไร่
พื้นที่ที่อยู่อาศัย...................................ไร่
5.2 พื้นที่ทำ�กินรวมกับที่อยู่อาศัย รวม................................ไร่
5.3 พื้นที่อยู่อาศัย................................ไร่ (ไม่มีพื้นที่ทำ�กิน)
6. รายจ่ายครัวเรือน...................................................บาท
รายจ่ายและการลงทุน (ตอบเป็นจำ�นวนเงิน)
-การลงทุนด้านการเกษตร......................................................................บาท
-การลงทุนนอกภาคการเกษตร...............................................................บาท
-ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน..................................................บาท
-ค่าใช้จ่ายประจำ�วัน................................................................................บาท
-ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล...............................................................บาท
-ค่าสาธารณูปโภค...................................................................................บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ........................................................................................บาท
7. หนี้สิน
มี ไม่มี
8. เงินออม มี ไม่มี
9. สถานะทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว (คณะกรรมการหมูบ่ า้ น, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บลและสมาชิกกลุม่ ต่างๆ)

สมาชิกในครัวเรือน
หัวหน้าครอบครัว
สามี/ภรรยา
บุตร
สมาชิกคนอืน่ ๆ
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ปฏิทินภัยพิบัติ
คืออะไร

การแสดงลักษณะภัยพิบัติ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เพื่อการเข้าใจความสัมพันธ์ของการเกิดภัยพิบัติลักษณะต่างๆ กับช่วง
เวลา และวิถีชีวิตหรือการดำ�เนินกิจกรรมการดำ�รงชีพของชุมชน โดยใช้ตารางปฏิทินวงรอบปี

ตัวอย่าง ปฏิทินแสดงลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชุมชน
ชุมชน/หมู่บ้าน...............................ตำ�บล.........................อำ�เภอ..............จังหวัด...............
วัน ..................................เวลา...........................ผู้เขียน/จดบันทึก....................................
ผู้ให้ข้อมูล........................................................................................................................
ประเภทของภัยพิบัติ

ช่วงเดือนที่เกิดภัยพิบัติ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไฟป่า
แผ่นดินไหว
น้ำ�ป่าไหลหลาก
.......

ใช้เพื่ออะไร
1.ให้เห็นภาพของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่สัมพันธ์กับการใช้เวลาในการดำ�รงชีวิต
2.สามารถจำ�แนกประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะนำ�ไปสู่การวางแผนการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
3.วิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
ควรได้ข้อมูลอะไรบ้าง
•ประเภท ช่วงเวลาในการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
•เมื่อประกอบกับเครื่องมือตัวอื่น ทำ�ให้ทราบปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
ทำ�อย่างไร
ขั้นเตรียมตัว
1.สร้างความเข้าใจกับทีมงาน โดยเฉพาะกับทีมท้องถิ่น ซึ่งอาจมีความรู้ในช่วงเวลาการเกิดและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอยู่แล้ว
ประเมินภัยพิบัติธรรมชาติเบื้องต้นว่าประเภทใดมีแนวโน้มในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เพิ่มขึ้น เท่าเดิม หรือ ลดลง พยายามถาม
และบันทึกข้อมูลโดยละเอียด ไม่ควรเขียนข้อมูลเอง หรือพูดแทรกเมื่อเห็นว่าข้อมูลที่ถามได้ ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองรู้ เพราะข้อมูลที่ได้รับอาจ
มีความจำ�เพาะพื้นที่หรือช่วงเวลา ซึ่งไม่ว่าจะมีข้อมูลอย่างไรควรมีการตรวจสอบต่อไป
2.แนะนำ�เครื่องมือ และวัตถุประสงค์ เป้าหมายของชุดข้อมูลของมูลโดยละเอียดร่วมกับทีมงาน ทั้งนี้อาจใช้การอธิบาย หรือการถาม-ตอบ
3.ทบทวนว่ามีใคร หรือกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น
4.เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติแล้ว อาจพักและนัดหมายต่อคราวหน้า หรือดำ�เนินการต่อเนื่องไปเลย

3.ถามผู้ให้ข้อมูลถึงประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชน แล้วเขียนรายชื่อของภัยทั้งหมดลงในคอลัมน์แรกของตารางปฏิทิน
ถ้าภัยพิบัตินั้นๆ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เขียนลงในแถวเดียวกัน แต่ถ้าภัยพิบัติเดียวกัน แต่ผลกระทบต่างกันก็เขียนลง
คนละแถว เช่น
ประเภทของ
ภัยพิบัต

ผลกระทบ

น้ำ�ท่วม

ไร้ที่อยู่

ช่วงเวลาที่เกิดภัย/ผลกระทบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โรคระบาด
พืชผลเสียหาย

ระบุช่วงการเกิดผลกระทบ เช่น ไร้ที่อยู่ พืชผลเสียหาย จะเห็นได้ว่าผลกระทบบางประเภทก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านช่วงระยะเวลาของการเกิด
ภัยพิบัติไปแล้ว ทีมงานควรถามพร้อมจดบันทึกเหตุผลสาเหตุที่เกิดผลกระทบ
4.ถามและจดบันทึกไปทีละประเภทของผลกระทบ ทั้งนี้ทีมงานอาจจัดทำ�ตารางเพิ่มเติมโดยให้คอลัมน์แรกและสองเหมือนเดิม แต่เป็น
คอลัมน์ที่สามเป็นต้นไป เป็นหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการถาม
5.ใช้ข้อมูลและปัญหาที่ปรากฏอภิปรายกับชุมชนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ ปัญหา มุมมองของชุมชนต่อสาเหตุ แนวโน้ม และแนวทาง
การแก้ปัญหา รวมทั้งความสนใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
6.เมื่อจะจบกระบวนการควรทบทวนร่วมกับทีมงานและผู้ให้ข้อมูลว่าได้รับประโยชน์บ้างหรือไม่จากกระบวนการศึกษาประเภทและผลกระ
ทบของภัยพิบัติธรรมชาตินี้
7.สรุป และกล่าวขอบคุณ ทั้งนี้อาจนัดหมายภายหลังเพื่อทำ�กิจกรรมต่อเนื่อง
หลังดำ�เนินการ
1.ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนหรือการทำ�แผนงานหากชุมชน ทีมงาน และผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติให้มีมากขึ้น
หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.ควรมีการถ่ายรูป หรือลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อให้มีความชัดเจนว่าสภาพความเสี่ยงของชุมชนเป็นเช่นไร
จะทำ�ให้เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
•การใช้เครื่องมือปฏิทินภัยพิบัติ ควรจัดทำ�ภายหลังที่ได้มีการจัดทำ�แผนที่ชุมชนเสร็จแล้วเพื่อให้การใช้ปฏิทินภัยพิบัติเป็นการจัดทำ�ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมจากลักษณะที่ตั้งของชุมชน
•การแบ่งกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มควรมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 8-10 คน
•ควรจัดเตรียมตารางปฏิทินการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ เพื่อสะดวกในการเขียนข้อมูลและให้ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลได้เห็นชัดเจน
•ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือเกิดจากการที่มีกลุ่มที่มีความรู้และมีประสบการณ์จริงมาร่วมจัดทำ�ข้อมูล (ไม่ใช่ใครก็ได้)
และการจัดทำ�ข้อมูลต้องไม่ลืมกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมาร่วมจัดทำ�ข้อมูลด้วย
•หลังจากทำ�เสร็จเรียบร้อยควรดูภาพรวม แลกเปลี่ยนและจัดปรับข้อมูล พร้อมกับมอบหมายให้มีตัวแทนนำ�เสนอต่อชุมชน เพื่อให้สมาชิก
ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนถกเถียงและหาข้อสรุป
•หากมีการเก็บข้อมูลจากต่างกลุ่มฐานะควรนำ�ข้อมูลมาสังเคราะห์อีกครั้งว่ามีความแตกต่างอย่างไรในการการได้รับผลกระทบ และ
อภิปรายว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างหรือไม่ อย่างไร

ขั้นดำ�เนินการ
1.หากมีการนัดหมายการทำ�งานเป็นช่วงๆ ควรมีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการดำ�เนินการอีกครั้ง
2.เขียนตารางปฏิทินลงในกระดาษปรู๊ฟ โดยตารางประกอบด้วย 14 คอลัมน์ โดยคอลัมน์แรกสำ�หรับประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติ และ
คอลัมน์สองเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และอีก 12 คอลัมน์ที่มีความกว้างเล็กน้อยพอเขียนเดือนหรือเลขเดือนได้
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แผนที่ชุมชน

7.ในกรณีที่การตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่ทำ�กินหรือพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่สามารถทำ�แผนที่ชุมชนและแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่ในชุดเดียวกันได้

คืออะไร
แผนผังแสดงการตั้งบ้านเรือนภายในขอบเขตชุมชน สถานที่สำ�คัญ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค หรืออาณาเขตของชุมชน

ตัวอย่างลำ�ดับการวาดภาพแผนที่ชุมชนบ้านฝาย หมู่ 4 ตำ�บลทุ่งสมอ อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ใช้เพื่ออะไร
1.เพื่อแสดงให้เห็นถึงขนาดและลักษณะการตั้งบ้านเรือนในชุมชน เป็นการกระจุกหรือกระจายตัว
2.เพื่อแสดงข้อมูลที่ตั้งสถานที่สำ�คัญภายในขอบเขตชุมชน และแสดงความสัมพันธ์ของระบบสังคมในชุมชน
3.เพื่อแสดงข้อมูลความเชื่อมโยงของชุมชนกับพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ
ควรจะได้ข้อมูลอะไรบ้าง
•ชื่อหมู่บ้านและที่ตั้ง
•ตำ�แหน่งที่ตั้งป่าชุมชน สายห้วย คลอง
•ตำ�แหน่งที่ตั้งของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•เครื่องหมายแสดงทิศ
•สัญลักษณ์และคำ�อธิบายความหมายที่ใช้ในแผนที่
•วันที่จัดทำ�แผนที่
•ชื่อพื้นที่และเขตติดต่อ
•ที่ตั้งสถานที่สำ�คัญและสาธารณูปโภคในชุมชน ได้แก่ วัด ศาลา โรงเรียน สถานีอนามัย แหล่งน้ำ�กินน้ำ�ใช้
•ตำ�แหน่งที่ตั้งของแต่ละครัวเรือน (สามารถคำ�นวณหาจำ�นวนครัวเรือนได้)
•ประเภทและลักษณะของเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
ทำ�อย่างไร
การทำ�แผนที่ชุมชนสามารถทำ�เป็นแผนที่ร่างแสดงการกระจายการตั้งบ้านเรือนไม่จำ�เป็นต้องสื่อการตั้งบ้านเรือนจริง แต่ในทาง
ปฏิบัติการพบว่าทั้งผู้นำ�ชุมชน และเจ้าหน้าที่นิยมที่จะทำ�แผนที่ชุมชนโดยระบุการตั้งบ้านเรือนจริง ดังนั้นในการเสนอแนะแนวทางการทำ�
แผนที่นี้เน้นการลงตำ�แหน่งบ้านตามความเป็นจริง
ขั้นตอนการดำ�เนินการประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ขั้นการเตรียมตัว ขั้นดำ�เนินการ และขั้นการใช้ประโยชน์จากแผนที่ชุมชน (ภายหลัง
ดำ�เนินการแล้ว)
ขั้นเตรียมการ
1.สอบถามหาข้อมูลมือสอง เช่น แผนผังชุมชนที่อาจมีอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชุมกลางบ้าน หรือสถานีอนามัย รวมทั้งบุคคลที่มีข้อมูล
ทะเบียนครัวเรือนอยู่ ในกรณีที่มีแผนที่ทางอากาศ ควรที่จะนำ�มาใช้ด้วย
2.ทำ�ความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ให้เห็นถึงความสำ�คัญ วัตถุประสงค์ของการทำ�
แผนที่ชุมชน
3.นัดหมายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อร่วมจัดทำ�แผนที่ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้รู้
ท้องถิ่น ผู้ อาวุโส ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน โดยจำ�นวนผู้เข้าร่วมจัดทำ�ควรเป็นประมาณ 3-5 คนต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน เน้นให้ได้
ตัวแทนจากกลุ่มที่หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์
4.ในกรณีที่เริ่มต้นเข้าไปทำ�งานในชุมชน และยังไม่คุ้นเคยกับชุมชน เจ้าหน้าที่จำ�เป็นต้องมีบทบาทหลักในการทำ�แผนที่ชุมชนโดยมีผู้ให้
ข้อมูลหลักในชุมชนอีกเพียงหนึ่งหรือสองคนก็ได้ แต่ทั้งนี้จำ�เป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชนภายหลัง
5.เจ้าหน้าที่จำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจถึงความสำ�คัญและวัตถุประสงค์ของการทำ�แผนที่ชุมชนร่วมกันกับผู้ให้ข้อมูล
ขั้นดำ�เนินการ
1.ใช้กระดาษแผ่นใหญ่ เขียนชื่อแผนที่และที่ตั้ง วาดลูกศรที่มุมกระดาษด้านบนระบุทิศทางโดยชี้ทางทิศเหนือ
2.วาดถนน ทางเดิน เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน ใช้สีเส้นหรือลงสีที่แตกต่างสำ�หรับสภาพของถนนที่ต่างกัน เช่น ถนนลาดยางใช้สีดำ� ถนน
ลูกรังใช้สีแดง
3.ลงตำ�แหน่งและชื่อเรียกของสถานที่สำ�คัญและสาธารณูปโภค เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำ�บล ร้านค้าหรือตลาด
ชุมชน ศาลากลางบ้าน ประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำ�กินน้ำ�ใช้
4.ลงตำ�แหน่งที่ตั้งครัวเรือน ในกรณีที่ต้องการทำ�แผนที่รายละเอียดทุกครัวเรือน สามารถระบุข้อมูลบ้านเลขที่เพิ่มได้ และในกรณีที่ชุมชนมี
ขนาดใหญ่เกิน 100 ครัวเรือนขึ้นไป สามารถประมาณการจำ�นวนบ้านเรือนเพื่อสะท้อนการกระจุกและการกระจายตัวของบ้านเรือนในหมู่
บ้านนั้นๆ
5.ระบุสัญลักษณ์บ้านของผู้นำ�กลุ่มต่างๆ ได้แก่ บ้านผู้นำ�หมู่บ้าน และ ประธานหรือผู้นำ�กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ โดยปรึกษาผู้รู้ในชุมชน
6.ตรวจสอบข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชนและผู้รู้และเดินสำ�รวจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและทำ�ความเข้าใจแผนที่ชุมชนร่วม
กัน
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ที่มา : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (เพชรบูรณ์)
หลังดำ�เนินการ
1.อาจมีการวาดภาพใหม่บนกระดาษขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อนำ�ไปติดในพื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อไป และควรมี
การวาดเป็นภาพย่อขนาด A3 หรือ A4 เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา และใช้ประโยชน์ต่อไป
2.ใช้แผนที่ชุมชนเป็นแผนที่ต้นร่างในการทำ�แผนที่ทางสังคม จำ�แนกกลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มฐานะ รวมทั้งกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
3.แผนที่ชุมชนที่จัดทำ�ขึ้นนี้เป็นเครื่องมือสำ�คัญพื้นฐานที่จะได้ข้อมูลการกระจายการตั้งถิ่นฐาน จำ�นวนครัวเรือน และจำ�นวนกลุ่มต่างๆ ที่
อาจมีระดับพึ่งพิงทรัพยากรแตกต่างกัน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากต้องการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และต้องการความ
ละเอียดของระบบฐานข้อมูลในระดับครัวเรือน
ใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
•กำ�หนดสัดส่วนของแผนที่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นจริง
•กำ�หนดและอธิบายสัญลักษณ์ การลงสี และเส้นที่ใช้ให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
•นำ�ไปปรับใช้ใส่ข้อมูลอื่นๆ ตามประเด็นที่สนใจศึกษา เช่น ข้อมูลระบบเครือญาติ ข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการ
แยกกลุ่มฐานะโดยชุมชน
•ในกรณีที่มีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ควรนำ�มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้เห็นสถานที่ตั้งของชุมชนกับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

ตารางวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายใน
สาระสำ�คัญ
เครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายในเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัย ภายใน ภายนอกที่เป็นศักยภาพและข้อจำ�กัดต่อการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเรียนรู้และตระหนักในศักยภาพและข้อจำ�กัดต่อประเด็นปัญหาในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
2.เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และกระบวนการทำ�งานที่ตอบสนองกับปัญหา นำ�ไปสู่การวางแผนการจัดการ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีใครบ้าง
•แกนนำ�หมู่บ้านทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
•ผู้รู้และผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนโดยตรง
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•ชาวบ้านทั่วไป อย่าลืมผู้หญิงและคนชายขอบ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ศักยภาพภายนอกภายใน
•ศักยภาพและข้อจำ�กัดที่องค์กรชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
•ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในของนโยบาย กฎหมาย แผนงานและสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดย
ชุมชน
•แนวทางการทำ�งานที่ตอบสนองกับปัญหาอุปสรรค
ขั้นตอนและวิธีการใช้ตารางวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายใน
เวลาที่ใช้
1 – 1.30 ชั่วโมง
สิ่งที่ต้องเตรียม
•กระดานเขียน
•กระดาษฟลิปชาร์ด
•กระดาษเปล่า ขนาด 4 x 8 นิ้ว
•เทปกาว
การจัดทำ�ข้อมูล
1.ผู้ดำ�เนินรายการแนะนำ�เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือโดยละเอียด
2.เตรียมตารางวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายในดังตัวอย่างโดยวางตารางลงบนกระดานหรือกระดาษฟลิปชาร์ดขนาดใหญ่
3.ระดมความคิดเห็น ปัจจัยภายนอก ศักยภาพและข้อจำ�กัด หากผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มใหญ่ ควรแบ่งกลุ่มย่อย
4.ตัวแทนกลุ่มเตรียมนำ�เสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
5.บันทึกข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสรุปลงในตาราง
6.ผู้ดำ�เนินรายการประมวลข้อมูลจากการประชุมและดำ�เนินการให้มีการแลกเปลี่ยน อภิปราย
7.ผู้ดำ�เนินรายการประมวลข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันประมวลสรุป ประเด็นและปัญหาที่มีนัยยะสำ�คัญที่
ต้องนำ�มาพิจารณา หาแนวทางแก้ไข ดำ�เนินการ
8.ผู้ดำ�เนินการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แสดงความคิดเห็นต่อทิศทางและแนวทางที่ควรจะดำ�เนินการเพื่อนำ�ไปสู่การแก้ไ
ขปัญหาที่เป็นอยู่และแนวทางที่จะนำ�ไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
9.ประมวลสรุป ประเด็นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟัง

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายใน

ศักยภาพ Strength

ข้อจำ�กัด Weakness

โอกาส Opportunity 			

ความเสี่ยง Threat

ข้อแนะนำ�ในการใช้เครื่องมือ
1.การแบ่งกลุ่มควรแบ่งเป็นกลุ่มคละ ที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล อาชีพ จากองค์กรต่างๆ
2.ใช้เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้บัตรคำ�สำ�หรับการระดมความคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรม
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