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รายงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนฉบับนี้ เป็นผลจาก

การทำางานด้วยกันระหว่าง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวบ้านใน

พื้นที่เป้าหมาย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แกนนำาชาวบ้าน องค์กร

พัฒนาเอกชน รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ในช่วงหนึ่งปีของการ

ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2551 – วันที่ 31 มีนาคม 

2552

การดำาเนินงานโครงการฯเป็นการยกระดับจากศักยภาพเดิมที่หน่วย

งานต่างๆ ในพื้นที่ได้ดำาเนินการโครงการพัฒนา ด้านการส่งเสริมและ

การอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติ

ของการจัดการภัยพิบัติ ที่ผ่านมาเป็นประเด็นเฉพาะกิจของแต่ละ

พื้นที่ และถูกจัดการเป็นครั้งคราวตามสถานการณ์ของภัยที่เกิดขึ้น 

โครงการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน ทำาให้ได้เกิดการบู

รณาการงานเดิมและได้เพิ่มเติมการคิดวิเคราะห์งานในบริบทภัย

ธรรมชาติ ก่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันทุกฝ่ายว่า ปรากฏการณ์

ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น ความถี่และความรุนแรงของสภาพปัญหา

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีความเชื่อมโยงกับการกระทำาของ

มนุษย์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ คนส่วน

ใหญ่คาดหวังให้เป็นภารกิจความรับผิดชอบของภาครัฐ โครงการฯได้

สร้างความตระหนักกับทุกฝ่าย ถึงหลักประกันความปลอดภัย การ

รับมือและการจัดการภัยให้ได้ผล ลดความเสี่ยงรวมทั้งป้องกันความ

เสียหาย จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการเข้ามาทำางานของชุมชน 

และชุมชนต้องมีศักยภาพในการทำางาน ด้วยความร่วมมือกันดำาเนิน

งานกับภาคส่วนต่างๆทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจะนำาไปสู่การจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและมีหลักประกัน

แนวคิดการดำาเนินการของโครงการฯให้ความสำาคัญการพัฒนา

ศักยภาพและส่งเสริมการเข้ามาร่วมของสมาชิกในชุมชน การมีส่วน

ร่วมของผู้หญิงและคนชายขอบ ผลการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย 

การดำาเนินการในช่วงที่ผ่านมาได้ให้บทเรียนที่สำาคัญ แม้นหลายคน

จะเห็นชอบในเชิงหลักการ แต่ยังคงเป็นปัญหาและความต้องการที่

จะต้องสร้างให้เกิดรูปธรรม เพราะลักษณะของการปฏิบัติการที่เป็น

อยู่ยังไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผลการดำาเนินงานโครงการฯเกิดรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ สามารถ

สร้างความตระหนักและเห็นด้วยกันว่าจะต้องเป็นความรับผิด

ชอบและงานที่จะต้องดำาเนินการร่วมกัน แต่ยังไม่เพียงพอถ้าหาก

ต้องการหลักประกันลดความเสี่ยงและการจัดการกับภัยพิบัติที่เกิด

ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน 

ต้องมีการดำาเนินงานเพิ่มเติมบนฐานระบบนิเวศน์ ไม่ใช่การดำาเนิน

การเพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่งแบบแยกส่วน และการพัฒนาปรับปรุง

ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ในเรื่องด้งกล่าวจากประสบการณ์

ในการทำางาน ชี้ให้เห็นถึงความต้องการและความจำาเป็นที่จะต้อง

มีการดำาเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติม และสะท้อนความ

จำาเป็นที่จะต้องยังคงมีความต้องการการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในพื้นที่เดิม ดำาเนินการอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในอีกหลายปัจจัยทั้งเรื่องนโยบาย กฎหมาย กฎ

ระเบียบ รวมทั้งศักยภาพวิธีการทำางานของบุคคลากรของหน่วย

งานต่างๆ ต้องให้เกิดการเชื่อมโยงการทำางานในพื้นที่สู่ประเด็นงาน

ด้านนโยบาย รวมทั้งดำาเนินโครงการในประเด็นการยกระดับความรู้ 

ความสามารถของบุคลกรที่เกี่ยวข้อง การดำาเนินการจัดการภัยพิบัติ

โดยชุมชนเป็นฐานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขยายผล 

มิติการทำางานด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นอีกมิติหนึ่ง

ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะ

ต้องสร้างความชัดเจนในรูปธรรมปฏิบัติการเนื่องจากประเด็นนี้

แม้นจะเป็นที่ยอมรับและเห็นความสำาคัญในการดำาเนินโครงการ 

หากแต่ยังมีปัญหาในการแปรหลักการสู่การปฏิบัติงาน การทำางาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักประกันพื้นฐานว่า เมื่อ

สิ้นสุดการดำาเนินการโครงการ ภารกิจและกลไกต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะ

สามารถขัดเคลื่อนต่อไปอย่างยั่งยืนแล้วก็เกิดผล ปีที่ผ่านมาเรื่องดัง

กล่าวได้ถูกให้ความสำาคัญ มีความพยายามสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากแต่ยังไม่บรรลุผลในการเสริมสร้างให้ชุมชน

และท้องถิ่นเป็นฐานเป็นเจ้าภาพของการเคลื่อนงานโดยชุมชนและ

ท้องถิ่นเอง รวมทั้งการที่จะสร้างหลักประกันว่าเยาวชนและผู้หญิง 

รวมทั้งคนชายขอบ เช่น คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนและใน



ระดับท้องถิ่น การจะดำาเนินการเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งภายใน

และภายนอกต่างๆ หลายด้าน ดั้งนั้นหากมุ่งหวังขับเคลื่อนให้เกิด

การจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะมีพื้นที่

ปฏิบัติที่เป็นตัวอย่าง สามารถขยายผลในวงกว้างต้องดำาเนินการ

แก้ไขข้อจำากัดในเรื่องการทำางานแยกส่วน ประเด็นเรื่องการบูรณา

การทำางานการจัดการภัยพิบัติเพื่อให้กลายมาเป็นภารกิจร่วมกันของ

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภัยพิบัติเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญใน

ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่โลกของเรากำาลังเผชิญกับ

ภาวะโลกร้อน ซึ่งจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อภัยพิบัติที่อาจ

จะเกิดขึ้น ซึ่งทางสหประชาชาติเอง และกลไกความร่วมมือต่างๆ เช่น 

อาเซียน, เอเปค ฯลฯ ถือเป็นวาระสำาคัญของโลก ที่จำาเป็นที่จะต้อง

ให้ใส่ใจ และมีการบูรณาการกับงานซึ่งได้มีการดำาเนินการไปบ้างแล้ว

หากแต่ยังไม่เพียงพอ ในสังคมไทยมีผู้ใส่ใจในเรื่องดังกล่าวจำานวนไม่

มากนัก ทำาให้มูลนิธิฯ เองตระหนักถึงความสำาคัญและความต้องการ

ท่ีจะต้องขับเคล่ือนงานในเร่ืองดังกล่าวให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น 

จึงเป็นสาเหตุและเป็นแรงบันดาลใจในการดำาเนินการต่อเนื่องไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานที่จัดทำาขึ้น และข้อเสนอการดำาเนิน

โครงการต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์สำาหรับสังคมโดยรวม จะพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบัน

และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอขอบคุณทาง สสส. ที่ให้โอกาสใน

การทำางานในโครงการนี้ และหวังว่าประเด็นและบทเรียนที่มูลนิธิฯ 

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้สะท้อนจากการทำางานในรอบหนึ่งปีที่ผ่าน

มา สสส. จะได้ให้ความสำาคัญสนับสนุนการพัฒนางานและพัฒนา

งานในเร่ืองดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นปัญหาและความต้องการของ

สังคมไทยในขณะนี้

มูลนิธิฯ ได้ดำาเนินการโครงการการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อ

ขานรับกับสถานการณ์ความรุนแรงและขยายตัวของภัยพิบัติ

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ระยะเวลารอบหนึ่งปี ได้บรรลุผล

ในการสร้างความตระหนักและตอกย้ำาความจำาเป็นการจัดการภัย

พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน ความสำาคัญของชุมชนท้องถิ่นที่

จะเป็นกลไกพื้นฐานในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและลดความ

เสียหาย ความร่วมมือและบูรณาการการทำางานของทั้งสมาชิกใน

ชุมชน กลไกในระดับท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การ

จัดการภัยพิบัติที่ต้องดำาเนินการบนฐานระบบนิเวศน์ไม่ใช่บนฐาน

เขตการปกครอง ประเด็นการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสาระการจัดการภัยพิบัติ

 

ผลงานโครงการฯที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจาก

หลายภาคส่วน ทั้งด้านความรู้  ทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านวัตถุ

สิ่งของ รวมทั้งงบประมาณ และอื่นๆด้วยความใส่ใจ  และความ

ปรารถนาร่วมกันของกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการเห็นและร่วมกันสร้าง

สังคมปลอดภัย ลดความสูญเสียในทุกๆด้าน หากสังคมคมไทยตื่น

ตัวและมีการเตรียมความพร้อมที่ดีในการรับมือกับภัยพิบัติท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ศักยภาพที่สำาคัญของโครงการฯที่เอื้ออำานวยต่อการสร้างให้เกิด

ความชัดเจนในทิศทางการขับเคลื่อนงาน และความร่วมมือในการ

ทำางานในพื้นที่คือการได้รับเกียรติจากท่านผู้รู้จากหลายหน่วยงาน

ทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ ใคร่ถือโอกาสกล่าว

นามและขอบพระคุณ ณ ที่นี้ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้อำานวย

การสำานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยและบรรเทากรมป้องกัน

สาธารณภัย, นางสาวเพียงใจ กรรณเทพ ผู้แทนสำานักงานบรรเทา

ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย, ดร.อานนท์ สนิท

วงศ์ ณ อยุธยาผู้อำานวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและ

ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้, ดร.เจิดจินดา โชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายวัน

ชัย วิรานันท นักวิชาการป่าไม้ 8ว. สำานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์ 

ประธาน กป.อพช.ภาคเหนือ, คณะกรรมการประสานงานองค์กร

พัฒนาเอกชน (กป.อพช.), นายชัยภัทร หมั่น หัวหน้าสำานักงาน

กรรมการผู้อำานวยการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบล, นางศิริพร 

สะโครบาเนค ประธานกรรมการมูลนิธิผู้หญิง, ดร.จงรัก ระรวยทรง

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์, นางสาวศุภธัญญา โบราณินทร์ นักพัฒนา

สังคมชำานาญการพิเศษ สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สำานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

คณะบุคคลดังกล่าว ได้ให้คำาปรึกษาหารือแนะนำาทิศทาง เอื้ออำานวย

ประสานงานที่เป็นประโยชน์ในการทำางาน รวมทั้งองค์กรพัฒนา

เอกชนต่างๆ องค์กรประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ

หน่วยงานภาครัฐระดับตำาบล อำาเภอ และจังหวัด ทำาให้บรรลุผล

งานโครงการตามวัตถุประสงค์ มีประสบการณ์ทำางาน และเห็นถึง

ช่องว่างภารกิจงานในการดำาเนินโครงการ จำาเป็นที่จะต้องได้ดำาเนิน

โครงการอย่างต่อเนื่องจากโครงการที่ทำามาแล้วในปีที่หนึ่ง และ

พัฒนาศักยภาพที่ต้องใส่ใจดำาเนินการให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการ

สร้างหลักประกันความปลอดภัยในสังคมไทย และให้สามารถดำารง

ชีวิตได้อย่างปกติ

ความรู้สึกการเป็นเจ้าภาพงานร่วมกันระหว่างบุคลากรองค์กรพัฒนา

เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ทำางานบน

ฐานต้นทุนเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้ ได้บูรณาการโครงการฯขับเคลื่อน

ไปข้างหน้า ก่อผลให้เกิดรูปธรรมงานที่จับต้องได้ และสามารถใช้เป็น

สถานีเรียนรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานเป็นตัวอย่าง

ขยายผลแก่ชุมชนอื่นๆได้

การดำาเนินการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติ

นี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับโอกาสให้ได้ทำางานจากงบ

ประมาณสนับสนุนจากสำานัก 6 สำานักสนับสนุนโครงการเปิดรับ

ทั่วไป ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ส่งผลให้มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสใช้ศักยภาพและความรู้ที่มีอยู่ดำาเนินการ

โครงการฯ รวมทั้งให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และได้

เรียนรู้ว่าการดำาเนินการสร้างเสริมศักยภาพโดยชุมชนดังกล่าว ยังมี

รายละเอียดของงานที่จะต้องทำาความเข้าใจเพิ่มเติม พัฒนาปรับปรุง

งาน เพื่อให้การทำางานสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการ

จัดการภัยพิบัติแบบที่สามารถขยายผลได้ในวงกว้าง ถ้าหากว่ามูล

นิธิฯไม่ได้รับการสนับสนุนในโอการดังกล่าว คงเป็นไปไม่ได้ที่มูลนิธิฯ 

จะสามารถพัฒนาบทบาทมาดำาเนินการในภารกิจที่สำาคัญ และเป็น

งานเร่งด่วนในสังคมที่จะต้องใส่ใจและดำาเนินการต่อไป

ต้องขอขอบคุณ คุณเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้ประสานงานสำานัก 6 

สำานักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป ที่เอื้ออำานวยประสานงาน

ระหว่างทางมูลนิธิฯ กับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ ทำาให้การบริหารจัดการโครงการดำาเนินไปอย่างรายรื่น 

และลุล่วงไปได้ด้วยดี

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากคณะบุคคลและ

หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร่วมกันพัฒนางานการจัดการภัยพิบัติ

ธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐานเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างหลักประกันและ

มาตรการงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนอย่างมีคุณภาพ 

สร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ต่อเนื่อง

ไป ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านไว้ ณ โอกาสนี้

เรวดี  ประเสริฐเจริญสุข  ผู้อำานวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน 

กิตติกรรมประก�ศ
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แต่มีสาเหตุจากระบบเกษตรกรรมที่เข้มข้นและไม่ยั่งยืนในพื้น 

ที่ราบ ซึ่งอาศัยการใช้น้ำ�จากระบบชลประทานในปริมาณสูงมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกษตรกรรมดั้งเดิม ตัวอย่างสุดท้าย

ปรากฏการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นด้วยความถี่ทุกๆ ปีและสร้างความเสีย

หายอย่างมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจากภาคเหนือจน

มาถึงภาคใต้ จริงๆ แล้วไม่สามารถเรียกว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติได้ 

เนื่องจากว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างการเกิดไฟป่าและกิจกรรมของ

มนุษย์ เช่น กรณีการเกิดไฟป่าพบว่า สภาพอากาศในประเทศไทย

โดยทั่วไปมีความชื้นซึ่งยากที่ไฟป่าจะได้เกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติ 

และจากสถิติชี้ให้เห็นว่าจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ประมาณ 99 % เกี่ยวข้องกับการกระทำาของมนุษย์

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเกิดภัยภิบัติธรรมชาติ

 ประการที่สามที่เราต้องพิจารณาคือ การกระทำาขอ

งมนุษย์ที่ ไม่ใส่ใจและไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างวิถี ชีวิต

กิจกรรมของตนเองกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ 

โลกที่เราอยู่ การเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ก่อขึ้นล้วนส่งผลกระทบ 

ต่อตัวเราและโลกที่เราอยู่ในอนาคต ในบางกรณีเราไม่ตระหนักถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำา ในบางกรณีแม้ว่าเราตระหนัก

และเข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำา แต่เรากลับ

ประมาทและไม่รับผิดชอบ โดยเราไม่พร้อมที่จะใช้ความพยายาม

ในการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นๆ และในบางกรณีแม้เราจะ

เข้าใจว่าการกระทำาของเราจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวเราเอง แต่

เราเลือกที่จะปฏิบัติเหมือนเดิมด้วยความคาดหวังว่ารัฐบาลหรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบอื่นๆ จะมาให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจส่งผลกระทบต่อบ้านไม้ชั้นเดียวและอาคาร

สูง 30 ชั้น ไม่ต่างกันก็คือ ทั้งสองอาคารอาจถล่มลงมา แต่เมื่อถล่ม

ลงมาแล้วต้องตั้งคำาถามว่าการถล่มของอาคารไหนจะก่อให้เกิด

ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่ากัน และระหว่างอาคาร

ทั้งสองประเภทนี้ประเภทไหนจะสามารถเยียวยาและซ่อมแซมให้

กลับสู่สภาพเดิมได้เร็วกว่ากัน การสร้างอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ในพื้นที่

ชนบทอาจก่อให้เกิดระบบน้ำ�ประปาที่สะดวกสำาหรับคนหลายหมื่น

คนที่อยู่ในเมือง แต่ขณะเดียวกันอาจทำาให้พื้นที่เกษตรในบริเวณอ่าง

เก็บน้ำ�ที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับไม่มีน้ำ�ใช้ในฤดูแล้ง และเกิดน้ำ�ท่วม

ขังเป็นเวลาหลายเดือนในฤดูฝน เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ�ไม่สามารถ

รองรับปริมาณน้ำ�ฝนเอาไว้ได้และจำาเป็นต้องปล่อยออกสู่พ้ืนที่ราบ

ทันที  อีกตัวอย่างหนึ่งคือ พื้นที่การเกษตรในที่ราบที่เคยท่วมเป็น

เวลาแค่ 2-3 วันต่อครั้ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายต่อ

ผลผลิตน้อยมาก แต่ปัจจุบันท่วมเป็นเวลาถึง 2-3 เดือน โดยทำาลาย

ผลผลิตการเกษตรทั้งหมดจนไม่เหลืออะไร เนื่องจากมีการจัดทำา

โครงการชลประทานที่ไม่เหมาะสมหรือการสร้างเส้นทางคมนาคมที่

ตัดข้ามเส้นทางน้ำ�ตามธรรมชาติและมีช่องระบายน้ำ�ที่ไม่เพียงพอใน

การรับมือกับปริมาณน้ำ�ที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝน ในฤดูหนาวมีการแจก

ผ้าห่มให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูงและเส่ียงจากภัยหนาวเป็นประจำา

ทุกปี ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าภัยหนาวเป็นภัยอันตรายจริงๆ และการ

บ
ท

น
ำ�

  นามิที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2547 เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล อัน

ทำาให้คนไทยเร่ิมให้ความสำาคัญเร่ืองภัยพิบัติธรรมชาติและการ

จัดการภัยพิบัติธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนไทยจะให้

ความสำาคัญกับประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น หากแต่ยังไม่มีหลักประกันความ

สามารถรับมือกับเแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อ 

ภัยพิบัติธรรมชาติท่ีกำาลังเกิดข้ึนด้วยความถ่ีและความรุนแรงมากย่ิงข้ึน 

ชึ่งแน่นอนว่าภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากสังคมไทยยังไม่ 

ได้เตรียมการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอจะส่งผลต่อการ

สร้างความเสียหายและความสูญเสียชีวิต เศรษฐกิจ และทรัพย์สิน

รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ อย่างมหาศาล

ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุปัจจัย   

 ประการแรก พบว่าภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศโลก กำาลังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและการ

เปลี่ยนแปลงฤดูกาลในประเทศไทย ชึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้ความสามารถ 

ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ในระดับปัจจุบันยากที่

จะรับมือได้อย่างมีหลักประกันความปลอดภัยและลดการสูญ

เสีย แม้ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาและยกระดับความสามารถของ

สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการยกระดับความรู้โดยได้มีการ

ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์เครือข่าย 

งานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(START) 

ได้ดำาเนินโครงการวิจัยเพ่ือพยากรณ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

ในอีกหลายสิบปีข้างหน้า และผลกระทบต่อความเสี่ยงและความ

รุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ร่วม

มือกับ START โดยการสนับสนุนของ UNDP ดำาเนินโครงการพื้นที่

นำาร่อง ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำาแผนงานในระดับจังหวัดรับมือกับ

ภาวะการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อนกับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน  หากแต่เรื่อง

ดังกล่าวยังดำาเนินในวงจำากัดเปรียบเทียบกับภาวะปัญหาที่มีความ

รุนแรงเพิ่มมากขึ้น

 ประการที่สอง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่่

เกิดขึ้น  เช่น การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างรวดเร็วในพื้นที่กว้าง อันเป็นผลจากกรนำาทรัพยากรมาเป็น

ปัจจัยการผลิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยไม่ได้ใส่ใจเพียงพอกับ

ผลกระทบและผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น การไม่ตระหนักและใส่ใจ

ความเช่ือมโยงระหว่างการเส่ือมโทรมด้านส่ิงแวดล้อมกับความเสี่ยง

และผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ แม้ว่าความเชื่อมโยงนั้นจะมี

รูปธรรมที่ปรากฏชัดเจนขนาดไหน  เช่น เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า

ปรากฏการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝนตกหนักเท่าน้ัน 

แต่มีสาเหตุมาจากระบบเกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม ในพื้นที่สูง ซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อศักยภาพของดินท่ีจะโอบอุ้มปริมาณน้ำ�ฝนและค่อยๆ

ปล่อยไปยังเส้นทางน้ำ�ตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันปรากฏการณ์

ภัยแล้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งยาวนานเท่านั้น 

สึ



โดยสรุปจะเห็นได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิด

เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งที่ดำาเนิน

การได้เพื่อบรรเทาความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่สำาคัญ

คือ ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติการในปัจจุบันยังมีอยู่น้อย

มากถ้าเปรียบเทียบกับระดับที่จำาเป็นจริงๆ ในการทำาให้ชุมชน

ปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นจำาเป็นต้องสร้างแนวคิดและความเข้าใจใหม่

ต่อเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ 

สึนามิในมหาสมุทรอินเดียแนวคิดนี้ได้พัฒนามากขึ้น และความ

ก้าวหน้านั้นสามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไปในอนาคตทั้ง

ในแง่แนวคิดและการปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่

ต้องพัฒนาและดำาเนินการ ถ้าหากเราเลือกที่จะปฏิบัติต่อในรูปแบบ

เดิม เราจะไม่สามารถทำาให้ชุมชนไทยปลอดภัยมากขึ้นได้และจะ

เป็นการใช้เวลา ความพยายามและทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมและขาด

ประสิทธิผล โดยหากเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้มีเพียงเรา

คนเดียวท่ีจะดำาเนินการเพราะชุมชนและรัฐบาลนานาชาติได้มีการ

พัฒนาแนวคิดในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น กรอบงานการ

ปฏิบัติการเฮียวโกะของระบบว่าด้วยยุทธศาสตร์ในการลดภัยพิบัติ

ของสหประชาชาติ 

ให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จำาเป็นยิ่ง อย่างไรก็ตามเรา

ควรตั้งคำาถามว่าปีที่แล้ว อากาศหนาวเหมือนกับปีนี้หรือไม่ และ

ผ้าห่มที่เคยแจกให้แต่ละชุมชนในปีที่แล้วหายไปไหนหมด ชุมชนที่

อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวกำาลังใช้ความพยายามที่เพียงพอในการ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือไม่ หรือแค่รอคอยให้เกิดเหตุการณ์

ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

 ประการที่สี่ ซึ่งเป็นสาเหตุประการสุดท้าย คือ การปฏิบัติ

การในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศยังมีความ

พยายามไม่เพียงพอในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เบื้องหลังการ

เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ และในการเข้าใจปัจจัยที่หลากหลายซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อความถี่ ความรุนแรงและความสูญเสียของภัยพิบัติ

ธรรมชาติ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ใน

ระหว่างช่วงการฟื้นฟูที่ยาวนานเกิดความตระหนักทั้งในประเทศไทย

และทั่วโลกว่าการรับมือเพื่อให้การช่วยเหลือหลังจากที่เกิดภัย

พิบัติขึ้นแล้วเป็นวิธีปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ ประมาท และขาด

ความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นจึงมีการเน้นการปฏิบัติการและการ

ดำาเนินการก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัย

พิบัติในเบื้องต้น และเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ

ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นแนวคิดที่ดีในเชิง 

ทฤษฎีและน่าส่งเสริม แต่ปัญหาในเชิงปฏิบัติการคือยังมีความ

พยายามไม่เพียงพอในการเข้าใจสถานการณ์และบริบทที่มีความ

เฉพาะและความหลากหลายของแต่ละกรณี โดยจะเห็นได้ว่าการ

ดำาเนินการในแต่ละพื้นที่ยังเป็นในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ปัญหานี้

เกิดขึ้นเนื่องจากมีความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเก่ียวกับปัจจัยหลักที่มี

อิทธิพลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยพิบัติ รวมทั้งปัจจัย

รองที่เกี่ยวข้องในทางอ้อม นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดความสูญเสียจากภัยพิบัติเป็นกระบวน

การที่มีความละเอียดอ่อนและต้องอาศัยระยะเวลา ซึ่งหน่วยงาน

เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องอาจมีเวลาและทรัพยากรไม่เพียงพอในการ

ดำาเนินการ เพราะฉะนั้นความพยายามของหลายองค์กรและหน่วย

งานในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจะเกิดผล ใน 

รูปแบบเดียวกัน อาทิเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการและระบบอาสา

สมัคร การพัฒนาระบบเตือนภัย การกำาหนดมาตรการและเส้นทาง 

ในการอพยพ การสร้างพื้นที่หลบภัยและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในการ

บรรเทาผลกระทบ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ� แนวกันไฟ ฯลฯ แม้ว่ากิจกรรม

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการทำาให้ชุมชนปลอดภัยมากขึ้น แต่ไม่

สามารถตอบสนองประเด็นหลากหลายซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ

การเกิดภัยพิบัติได้ และในที่สุดก็เป็นเพียงแค่การรับมืออีกประเภท

หนึ่งไม่ใช่การเตรียมความพร้อมที่แท้จริง เพื่อทำาให้ชุมชนไทยมี

ความปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับ ในระยะยาวสิ่งที่ต้องเน้นหนักคือ

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นหาสาเหตุ 

และปัจจัยที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 





•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      

 ประเทศเอเชียที่มีฤดูมรสุมและไต้ฝุ่นประจำาปีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงใน   

 ประเทศอย่างซูดาน โคลัมเบีย เอธิโอเปีย และอัฟกานิสถาน อีกด้วย 

•หายนะภัยที่เกี่ยวเนื่องจากน้ำ�ท่วม และสภาพอากาศเลวร้ายนั้น 

มีสัดส่วน มากถึง 59% ของมหันตภัยทั้งหมด

•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 ล้มตายของผู้คนจำานวนมากโดยทันทีทันใด (Inter-

national Federation of Red Cross and Red Crescent So-

cieties)

สถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ 
ในระดับโลก

คำ�ว่� “ภัยพิบัติ”

ประเทศตนเอง การพิจารณาการจัดเก็บภาษีจากประเทศที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเกินกว่ามาตรฐานที่กำาหนด โดยนำาเงินเข้ากองทุน

โลกเพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ หรือการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นใน

สินค้านำาเข้าที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่ามาตรฐาน 

ตลอดจนให้การสร้างแรงจูงใจลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่สามารถดำาเนิน

การได้ตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที่ได้ทำา

นอกจากนี้ปัญหาสำาคัญขององค์กรระดับโลก คือเรื่องของการบังคับ

ใช้ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้กำาหนดขึ้นแล้ว ให้ส่งผลในทางปฏิบัติ เพราะขาด

มาตรการจูงใจหรือลงโทษประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งยัง 

ขาดทรัพยากรทางการเงินในการสนับสนุนการทำางาน การสร้างให้

เกิดประสิทธิผลในการทำางานขององค์กรระหว่างประเทศ 

การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นความท้าทาย

สำาคัญสำาหรับอนาคตของมนุษยชาติ การเสาะแสวงหาวิธีการต่างๆ 

เพ่ือป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในทั่วทุกมุม

โลก และความพร้อมในการระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อป้องกันและ

บรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น

        สถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ
        ในระดับโลก

ภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ นำามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินแก่มวลมนุษยชาติอย่างมหาศาล

ภัยธรรมชาติสร้างความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนในเรื่อง

ความปลอดภัยในการดำาเนินชีวิตแก่ประชาชนในหลายประเทศท่ัว

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 ทำาให้ประเด็นเรื่องการป้องกันภัย

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 Coordina-

tion of Humanitarian Affairs, World Metrological Organi-

zation และ United Nations Development Programme

การมีองค์กรและหน่วยงานมากมายที่ล้วนแต่เห็นความสำาคัญของ

การดำาเนินการป้องกันและลดภัยพิบัติธรรมชาติเช่นนี้ ถึงเวลาแล้วที่

จะต้องมาร่วมมือกันการหาทางป้องกันและลดภัยพิบัติธรรมชาติ 

ความร่วมมือในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติตั้งอยู่บนฐานแนวคิด 

•  การป้องกันและสร้างให้เกิดความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่มี

โอกาสเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม 

คลื่นยักษ์ ไฟป่า  รวมทั้งการสร้างระบบป้องกันซึ่งครอบคลุมภัยหรือ

เหตุร้ายที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วย 

•  สร้างความปลอดภัยและวางระบบป้องกันภัยครอบคลุมการเฝ้า 

ระวัง การเตือนภัย การป้องกันภัย และแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัย ซึ่งแต ่

ละภาคีความร่วมมือมีบทบาทหน้าที่ที ่แตกต่างกันไปตามหน้าที่

ความรับผิดชอบและความสามารถ เพื่อดำาเนินร่วมกันอย่างเป็ระบบ 

• สร้างความปลอดภัยครบวงจร กล่าวคือ การมองหายุทธวิธีต่างๆ 

ที่จะช่วยให้บรรลุผลการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น 

การสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันแก้ไข

และป้องกันภัยพิบัติ ในขณะที่สร้างมาตรการให้ประเทศที่ปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกในอัตราสูงลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

1.1
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ระดับคว�มรุนแรง  คว�มล่อแหลม  ก�รบริห�รจัดก�ร  คว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติในประเทศไทย

ก�รเรียงลำ�ดับระดับคว�มเสี่ยงของภัยพิบัติในประเทศไทย

ที่มา: Civil Defense Plan 2005, กระทรวงมหาดไทย

ที่มา: Civil Defense Plan 2005, กระทรวงมหาดไทย

ประเภทภัยพิบัติ                                                 ระดับคว�มเสี่ยง                                   ตัวเลขน้ำ�หนัก

อุทกภัย

อุบัติเหตุ

วัตถุระเบิด

พ�ยุไต้ฝุ่น

ภัยแล้ง

อัคคีภัย

โคลนถล่ม

แผ่นดินไหว

สังคมไม่สงบ

โรคพืช

โรคระบ�ดมนุษย์

สูง

สูง

สูง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ต่ำ�

2.39

2.37

2.34

2.31

2.24

2.20

2.15

1.97

1.87

1.77

1.63

             ประเภทภัยพิบัต ิ                      ระดับ ความรุนแรง        ระดับความล่อแหลม      ระดับการบริหารจัดการ  ระดับความเสี่ยง

อุทกภัย

พ�ยุไต้ฝุ่นและพ�ยุหมุน

แผ่นดินไหว

โคลนถล่ม

ภัยแล้ง

อัคคีภัย

วัตถุระเบิด

อุบัติเหตุ

โรคระบ�ดมนุษย์

โรคพืช

สังคมไม่สงบ

ก�รอพยพเข้�ของผู้ลี้ภัย

สูง

สูง

ต่ำ�

ป�นกล�ง

สูง

สูง

สูง

สูง

ต่ำ�

ป�นกล�ง

ต่ำ�

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

สูง

ต่ำ�

ต่ำ�

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ต่ำ�

ต่ำ�

ต่ำ�

ต่ำ�

ปานกลาง

ปานกลาง

ไม่ดี

ไม่ดี

ปานกลาง

ปานกลาง

ไม่ดี

ไม่ดี

ปานกลาง

ไม่ดี

ไม่ดี

ปานกลาง

สูง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

สูง

สูง

ต่ำ�

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ป�นกล�ง

ภัยพิบัต ิ มีความหมายครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรงและ

เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม คลื่นสึนามิ หรือ

เกิดจากการกระทำาของมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย สงคราม เป็นต้น 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลคนเดียวหรือกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง 

และได้กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่นำามาซ่ึงความสูญเสียท้ังชีวิต

และทรัพย์สินในสังคมอย่างมหาศาล ภัยพิบัตินั้นจะส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และสภาพจิตใจของผู้ที่ต้องเผชิญ

กับภัยนั้น 

จากกรณีภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปี  2547  ถือเป็นภัยพิบัติที่มี

ความรุนแรงส่งผลกระทบข้ามพรมแดนในหลายทวีปและหลาย

ประเทศของโลก ซึ่งกลายเป็นประเด็นสำาคัญที่ทุกประเทศต่างเฝ้า

ระวังและมีการปฏิบัติการเตรียมพร้อม การป้องกันภัยธรรมชาติจึง

ได้รับความสนใจจากนานาชาติมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา ภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural Disasters) ในประเทศไทย

เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น อุทกภัย วาตภัย อากาศหนาวผิด

ปกติ คลื่นความร้อน ฝนแล้ง และภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

ผิวโลก เช่น แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินไหว และภัยทางชีวภาพ เช่น การ

ระบาดของโรค ภัยจากฝูงสัตว์และแมลง 

ขณะเดียวกันในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมุ่งการพัฒนา

เศรษฐกิจจึงนำาไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล ฃส่งผลให้สิ่ง

แวดล้อมต้องเปลี่ยนแปลงและถูกทำาลายมากขึ้น โดยเฉพาะดิน น้ำ� 

ป่าไม้ และอากาศ ถูกทำาลายและเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ระบบ

นิเวศวิทยาสูญเสียความสมดุล ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่ก่อให้เกิดภัย

ธรรมชาติมากขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรง เช่น น้ำ�ป่าไหลหลาก 

น้ำ�ท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง

แนวทางการพัฒนาที่มุ่ งสู่ เส้นทางด้านอุตสาหกรรมโดยนำา

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมทั้งการนำาเข้าสารเคมีและวัตถุอันตราย

ชนิดใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นส่วนในกิจกรรมการก่อสร้าง 

การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม และวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ได้ส่งผลให้สาธารณภัยและอุบัติภัยต่างๆ 

ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย ดัง

เช่น การระเบิดของก๊าซ ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เพลิงไหม้

อาคารสูง อุบัติเหตุจากการจราจรและการคมนาคม สารเคมีรั่วไหล 

และกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น ลักษณะภัยเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็น

ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์ (Man – made Disasters) 

ภัยพิบัติต่างๆ มีระดับความรุนแรง  (Hazard)  ความล่อแหลม  

(Vulnerability)  ความเสี่ยงภัย (Disaster Risks) และการบริหาร

จัดการ (Management) ที่แตกต่างกันตามลักษณะของภัยพิบัติที่

เกิดขึ้น ปรากฏตามผลการศึกษาของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน

ภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(Asian Institute of Technology) 

และ สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Na-

tions Development Programmes)  “Strengthened  Disas-

ter Management Strategies in Thailand”  a  project  of 

the Royal Thai Government, March 1994 (THA/88/004); 

Bangkok  

สถ�นก�รณ์
ภัยพิบัติ
ในประเทศไทย

1.2
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ขณะเดียวกัน EM-DAT: The PFDA/CRED International Disaster Database ได้ทำาการรวบรวมข้อมูลจำานวนผู้เสียชีวิตจาก

การเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย ปี 2498-2549 จำาแนกตามประเภทของภัยพิบัติ พบว่า ภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นในปี 2547 เป็นภัยร้ายแรง

ครั้งใหญ่ที่สร้างความสูญเสียให้กับคนในประเทศไทยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 67.1 นอกจากนี้อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 มีผู้ได้รับผลกระทบ

มากกว่า 12.8 ล้านคน

จากข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสำาคัญและความจำาเป็นที่ประเทศไทยควรให้ความสำาคัญและ

พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติให้มากขึ้น ในขณะที่ความรู้ความเข้าใจ และการให้ความสำาคัญต่อภัยพิบัตินั้นไม่กว้างขวางพอที่จะ

ทำาให้คนในสังคมเกิดความตระหนัก อีกทั้งความรู้ความสามารถในการเตรียมรับมือจากภัยยังไม่เพียงพอ

จำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กก�รเกิดภัย

พิบัติในประเทศไทย ปี 2498-2549 

จำ�แนกต�มประเภทของภัยพิบัติ

จำ�นวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 

~ 13,185 ร�ย
สึน�มิ
67.1%

ว�ตภัย
11.2%

โรคระบ�ด
1.6%

น้ำ�ท่วม
โคลนถล่ม
20.1%

ที่มา: EM-DAT: The PFDA/CRED International Disaster 

Database: http://www.em-dat.net

ข้อมูลทางสถิตภิัยพิบัติของสำานักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ พบว่า 

อุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นภัยพิบัติที่มีความถี่และจำานวนผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นสูงสุดในแต่ละปี แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ ภัยแล้ง และอุทกภัย 

สร้างมูลค่าความเสียหายให้กับประเทศมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากช่วงฤดูมรสุมในประเทศไทยในปี 2554 เกิดอุทกภัยรุนแรงส่งผลกระ

ทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาและลุ่มน้ำาโขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ธนาคารโลก

ประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อมูลของ EM-DAT: The PFDA/CRED International Disaster Database ที่ได้ทำาการรวบรวมข้อมูลไว้ระหว่างปี 2498-

2549 พบว่า น้ำ�ท่วมหรืออุทกภัยได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 75 ของภัยพิบัติขนาดใหญ่ทั้งหมด  ขณะที่วาตภัย

สร้างความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 11.2 ภัยแล้งสร้างความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 7 ภัยสึนามิสร้างความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 6.8 เป็นที่

น่าสังเกตว่าภัยสึนามิแม้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในประเทศไทยแต่กลับสร้างความเสียหายได้สูง และข้อมูลสถิติการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติใน

ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัย มีเกิดขึ้นประจำาทุกปี ในขณะเดียวกันได้ขยายความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน มูลค่าความเสียหาย

จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ไม่ช่วงปี 2498-2549 รวมเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 6,021,757,000 เหรียญสหรัฐ

มูลค่�คว�มเสียห�ยจ�กภัยพิบัติ 

ของประเทศไทย ปี 2498-2549 

ต�มประเภทของภัยพิบัต 

มูลค่�คว�มเสียห�ยรวม 

~ 6,021,757,000 US $

สึน�มิ
6.8%

ว�ตภัย
11.2%

ภัยแล้ง
7%

น้ำ�ท่วม
75%

ที่มา: EM-DAT: The PFDA/CRED International Disaster 

Database: http://www.em-dat.net
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ชีวิตผู้คน

บ้�นเรื่่อน

ทรัพย์สิน

และที่อยู่อ�ศัย

ผลที่เกิด

ผลที่เกิด

ผลกระทบ

ผลกระทบ

   บ�ดเจ็บล้มต�ย พิก�รและห�ยส�บสูญ

 บ้�นเรือนพังทล�ย เสียห�ย ทรัพย์สินสูญห�ย
  ไร้ที่อยู่อ�ศัย

   

   

การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมอย่างกะทันหันและรุน
แรงพร้อมๆกับภัยธรรมชาติในเกือบทุกกรณีจะก่อให้เกิด
คนบาดเจ็บและล้มตายจำานวนมาก การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
ในบางครั้งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตคนในระยะ
ยาว เช่น บางคนอาจบาดเจ็บจนถึงพิการได้ ผลกระทบอีก
อย่างหนึ่งคือคนสูญหาย ซึ่งการรอรับข้อมูลเกี่ยวกับคนที่
สูญหายนั้นเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายสำาหรับครอบครัว
และเครือญาติ และต้องยอมรับว่าหลายคนหายสาบสูญก็
จะกลายเป็นผู้เสียชีวิตไปในที่สุด

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับมนุษย์ สิ่งต่อไปที่
อาจนึกถึงคือผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติธรรมชาติ
ในหลายประเภทส่งผลให้ท่ีอยู่อาศัยเสียหายและพังทลาย   
หลายคร้ังผู้ประสบภัยจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในที่หลบ
ภัย เต้นท์ชั่วคราวหรือที่อยู่อาศัยชั่วคราวอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้
เป็นอุปสรรคในการฟื้นฟูให้กลับสภาพดังเดิมได้ นอกจาก
น้ีสามารถทำาให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยอย่าง
ถาวรสำาหรับผู้ประสบภัย เช่น พื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมอาจถูก
ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางการจะไม่อนุญาตให้
เข้าไปในอยู่ในพื้นที่นั้น
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บ�ดเจ็บ 
ล้มต�ย

สูญเสียทรัพย์สิน 
และที่อยู่อ�ศัย

ผลกระทบ
จ�กภัยภิบัติ
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ผลกระทบ

ผลที่เกิด

ผลกระทบ
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สังคมและสุขภ�วะ ผลที่เกิด โรคภัยที่ต�มม�
ไฟฟ้�ดับข�ดแคลนน้ำ�อุปโภคบริโภค 
ก�รคมน�คมถูกตัดข�ด ก�รสัญจรไม่สะดวก 
โรงพย�บ�ลและโรงเรียนเสียห�ย

ผลกระทบต่อผู้หญิง

กลุ่มผู้เปร�ะบ�ง
และคนช�ยขอบ

ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีผลกระทบเกิดขึ้นโดยตรงกับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงมีความ
ต่างกับผู้ชายทั้งในด้านสรีระ สังคม วัฒนธรรมรวมทั้งบทบาทในการใช้ชีวิต และการดำารง
ชีพ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยภาพรวมผู้หญิงต้องการการช่วยเหลือ
แตกต่างจากผู้ชาย และในการให้การช่วยเหลือบางเรื่องจำาเป็นต้องใช้บุคลากรที่เป็นผู้
หญิงช่วยในการดำาเนินการ อย่างเช่น การแจกจ่ายผ้าอนามัย กางเกงใน ชุดชั้นใน ยาคุม
กำาเนิด นอกจากนี้ในเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงจำาเป็นต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่ผู้ประสบภัยอาศัยอยู่ในพื้นที่หลบภัย เต้นท์ชั่วคราว นอกจากนี้ในระยะยาวมี
ความจำาเป็นที่จะต้องมีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิง เพื่อให้มีหลักประกัน
ว่า ประเด็นปัญหาของผู้หญิงจะได้รับการใส่ใจและได้มีโอกาสเข้าร่วมในการกำาหนดแผน 
นโยบายในการดำาเนินการจัดการภัยพิบัติด้วย

กลุ่มผู้เปราะบางและคนชายขอบ หมายถึง เด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมากกว่าคนอื่นๆ เพราะว่าไม่สามารถเข้าไปถึง
ข้อมูลและไม่มีหลักประกันรวมในกลุ่มเป้าหมายในระบบเตือนภัย บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถ 
อพยพเคลื่อนย้ายโดยลำาพังตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ นอกจากนี้หลังจาก
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติแล้วคนกลุ่มนี้จะประสบปัญหาในการเข้าถึงความช่วยเหลือและการ
มีบทบาทในการกำาหนดแนวการดำาเนินการฟื้นฟูคนชายขอบ เช่น คนชนเผ่าหรือแรงงาน
ต่างด้าวที่ประสบปัญหาคล้ายกัน กล่าวคือมีปัญหาในการเข้าถึงการช่วยเหลือและการฟื้นฟู 
เนื่องจากว่าสังคมยังมองข้ามกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้อยู่ จึงทำาให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังไม่อยู่ 
ในกลุ่มเป้าหมายและกระบวนการของการช่วยเหลือ จำาเป็นต้องได้ใส่ใจและสร้างหลัก
ประกันการทำางานเข้ากับกลุ่มบุคคลเหล่านี้

โครงสร้�งพื้นฐ�น
และส�ธ�รณูปโภค

ที่อยู่อ�ศัยและทรัพย์สิน 

ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย

ก�รขนส่งและก�รสื่อส�ร

ก�รศึกษ�และวัฒนธรรม

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับมนุษย์ สิ่งต่อไปที่อาจนึกถึงคือผลกระทบต่อที่
อยู่อาศัย ภัยพิบัติธรรมชาติในหลายประเภทส่งผลให้ที่อยู่อาศัยเสียหายและพังทลาย   
หลายครั้งผู้ประสบภัยจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในที่หลบภัย เต้นท์ชั่วคราวหรือที่อยู่อาศัย
ชั่วคราวอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นอุปสรรคในการฟื้นฟูให้กลับสภาพดังเดิมได้ นอกจากนี้สามารถ
ทำาให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถาวรสำาหรับผู้ประสบภัย เช่น พื้นที่ที่อยู่
อาศัยเดิมอาจถูกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางการจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในอยู่ใน
พื้นที่นั้น

ในครัวเรือนและในชุมชมเป็นเรื่องที่สำาคัญมากในการควบคุมโรคระบาดหลังจากที่เกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ การจัดระบบการจัดการน้ำ�เสียถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลกระทบอย่างมาก
จากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและบางคร้ังอาจจำาเป็นต้องใช้เวลานานในการซ่อมแซม
ปรับปรุง

ระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ� ถนนและทางรถไฟจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ
อย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างมากต่อชุมชน เพราะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอกได้ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือก็
ไม่อาจเข้าไปถึงพื้นที่ได้ สถานการณ์เช่นนี้ทำาให้การช่วยเหลือแย่ลงกว่าเดิม ถ้ามีปัญหากับ
ระบบการสื่อสาร โดยเฉพาะถ้าเกิดปัญหากับระบบโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ ภัย
พิบัติธรรมชาติบางประเภท เช่น ดินหรือโคลนถล่มอาจส่งผลต่อแค่หนึ่งชุมชน เพราะฉะนั้น
คนที่อยู่ภายนอกชุมชนคงไม่ได้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้น แต่คนในชุมชนก็ไม่สามารถเดินทางออก
นอกชุมชนและไม่อาจสื่อสารกับภายนอกได้ นั่นหมายถึงว่า ไม่สามารถแจ้งเหตุที่เกิดขึ้น
และขอความช่วยเหลือจากภายนอกได้

ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน
และอาคารสาธารณะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งความสูญเสียที่เกิดกับโรงเรียนอาจกลายเป็น
ปัญหาที่ใหญ่ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนมากเป็นพิเศษ 
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนไม่ได้เพียงส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ประสบภัยในระยะสั้นหากแต่ส่งผลในระยะยาว นอกจากโรงเร ียนแล ้ว 
สถานท่ีอื่นๆ ที ่ม ีความสำาคัญด้านสังคมหรือว ัฒนธรรมก็ได ้ร ับผลกระทบจากภัย
พิบ ัต ิธรรมชาติด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น วัด มัสยิด ฯลฯ สวนสาธารณะสถานที่มีความ
สำาคัญด้านวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ หรือเพียงแค่ร้านอาหารและสถานบันเทิง การ
สูญเสียดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งด้านจิตใจและด้านสังคม ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการช่วย
เหลือและการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย



ง�นอ�ชีพ 
และเศรษฐกิจ

ภ�คเกษตรกรรม

ก�รค้�และอุตส�หกรรม

ก�รท่องเที่ยว

ก�รจ้�งง�นและร�ยได้

เศรษฐกิจระดับช�ติ

ผลที่เกิด

ภัยพิบัติธรรมชาติสามารถก่อให้เกิดความสูญเสียต่อพื้นที่เพาะปลูก พืชและสัตว์เลี้ยง สัตว์
เลี้ยงอาจเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก ส่วนพืชผลทางการผลิตก็อาจสูญเสียทั้งหมด นอกจาก
นี้พื้นที่การผลิตอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลใน
ระยะยาวในระยะสั้น เช่น น้ำ�ทะเลหนุนที่ส่งผลให้ดินเค็ม หรือดินโคลนถล่มทำาให้สภาพ
พื้นที่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำาการเพาะปลูกได้

ธุรกิจ ห้างร้านขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและอาจ
จะไม่สามารถทำากิจการค้าขายและส่งผลให้ต้องปิดกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ และบางธุรกิจอาจตัดสินใจย้ายธุรกิจไปที่อื่น  
เพราะต้องประสบกับปัญหาในด้านการขนส่งและการสื่อสาร ที่มีส่วนต่อผลกำาไรของธุรกิจ
นั้นๆ

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท่องเที่ยว 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบภัยได้ในระยะแรก 
สภาพสิ่งแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปและทำาให้สภาพพื้นที่ท่องเที่ยวไม่เหมือนเดิม  นอกจาก
นี้นักท่องเที่ยวอาจจะไม่สนใจที่เดินทางมาท่องเที่ยว เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก 
รวมทั้งไม่แน่ใจว่าจะสภาพพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูเหมาะที่จะไปท่องเที่ยวหรือไม่

ความสูญเสียและวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับการดำารงชีวิตและการทำาธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่จะส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำาให้เกิดการสูญเสีย
อาชีพและไม่มีหลักประกันรายได้

หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงหรือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยครั้งมาก จะส่งผลต่อ
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลจากปัญหาการสูญเสียงานอาชีพและรายได้ของ
บุคลากรและระบบธุรกิจ อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือและการฟื้นฟู
แก่ผู้ประสบภัยอาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นกัน

ประกอบอ�ชีพไม่ได้จ�กคว�มสูญเสียที่เกิด
ขึ้น ยุติก�รจ้�งง�น ผู้คนว่�งง�น ข�ดร�ยได้

ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ

ผลกระทบ

ป่�ถูกทำ�ล�ย น้ำ�แห้ง น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
ดินโคลนถล่ม ก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พและก�ยภ�พของระบบนิเวศที่
เปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติส่งผลทั้งในระยะส้ันและในระยะยาวเช่นสึนามิทำาให้สภาพ
แวดล้อมของชายฝั่งเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม น้ำ�ป่าไหลหลากอาจจะ
ทำาให้เส้นทางของน้ำ�เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดินถล่มอาจทำาให้ปิด
การไหลของทางน้ำ�หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน ไฟป่าจะส่งผล 
กระทบต่อสภาพป่าที่สมบูรณ์ ผลกระทบทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิด
ปัญหาใหญ่สำาหรับชุมชนชนบทที่ใช้ชีวิตพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ

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

ลักษณะของอุทกภัยมีคว�มรุนแรงและรูปแบบแตกต่�งกัน  
ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
พื้นที่ ดังนี้ 

•   น้ำ�ป่าไหลหลากหรือน้ำ�ท่วมฉับพลัน – มักเกิดขึ้นในที่ราบต่ำ�
หรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำ� เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนัก
เหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานทำาให้จำานวนน้ำ�สะสมมีปริมาณ
มากจนพื้นดิน และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำ�เบื้อง
ล่างอย่างรวดเร็ว ทำาให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทำาให้
เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

•   น้ำ�ท่วมหรือน้ำ�ท่วมขัง – เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจาก
ปริมาณน้ำ�สะสมจำานวนมากที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไยัง
ที่ต่ำ�เข้าท่วมอาคารบ้านเรือน สวนไร่นาได้รับความเสียหาย หรือ
เป็นสภาพน้ำ�ท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อ
เนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ำ�ไม่ดีพอ มี
สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำ� หรือเกิดน้ำ�ทะเลหนุนสูงกรณี
พื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล

•   น้ำ�ล้นตลิ่ง – เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำ�จำานวนมากที่เกิดจากฝน
หนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ลำาน้ำ� หรือแม่น้ำ�มีปริมาณมากจนระบาย
ลงสู่ลุ่มน้ำ�ด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้ำ�ไม่ทัน ทำาให้เกิดสภาวะน้ำ�
ล้นตลิ่งเข้าท่วมสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ำ� จนได้
รับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจชำารุด ทางคมนาคมถูก
ตัดขาด

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อได้รับคำาเตือนเรื่องอุทกภัย  

1.ใส่ใจในคำาเตือน 
2.ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง 
3.จัดเตรียมการเคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย และ
สิ่งของไปอยู่ในที่สูง ซึ่งเป็นที่พ้นระดับน้ำ�ที่เคยท่วมมาก่อน 
4.ทำาคันดินหรือกำาแพงกั้นน้ำ�โดยรอบ 
5.เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น รถยนต์หรือล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง หรือ
ทำาแพสำาหรับที่พักรถยนต์ 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 และเชือกไว้บ้างสำาหรับต่อ
แพ เพื่อช่วยชีวิตในยามคับขัน เมื่อน้ำ�ท่วมมากขึ้น จะได้ใช้เครื่อง
มือช่างไม้เปิดหลังคารื้อฝาไม้ เพื่อใช้ช่วยพยุงตัวในน้ำ�ได้ 
9.เตรียมอาหารกระป๋องหรืออาหารสำารองไว้ให้เพียงพอที่จะมี 
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)

ภัยพิบัติ
ธรรมช�ติ
ในประเทศไทย

1.4

อุทกภัย (Flood)
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น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
(Flash Flood)

ดินถล่ม 
(Landslide)

ว�ตภัย (Storm)

น้ำ�ป่า หรือ น้ำ�ท่วมฉับพลัน คือน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากใน
บริเวณที่ลุ่มต่ำ� ในแม่น้ำ� ลำาธารหรือร่องน้ำ�ที่เกิดจากฝนที่ตกหนัก
ติดต่อกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซ้ำ�ที่หลายครั้ง หรือเกิดจากเขื่อน
หรือฝายพังทลาย

การกำาหนดพื้นที่บริเวณทางน้ำ�ป่าและน้ำ�หลากที่รุนแรงจากระดับ
มากถึงน้อยเป็นสิ่งที่ทำาได้ง่าย ชัดเจน แม่นยำา โดยการใช้เทคโนโลยี
ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส)

แผ่นดินถล่มเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหน่ึง
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มี
ความลาดชันมาก การขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกล่าว
ทำาให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก และเกิดการ
เคลื่อนตัวขององค์ประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ� 

วาตภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทำาให้เกิดความเสียหาย
แก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สำาหรับในประเทศไทย
วาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมาก บริเวณภูเขาและ
ภูเขานั้นอุ้มน้ำ�ไว้จนเกิดการอิ่มตัว จนทำาให้เกิดการพังทลายตาม
ลักษณะการเคลื่อนตัวได้ 3 ชนิดคือ

• แผ่นดินถล่มท่ีเคล่ือนตัวอย่างช้าๆ เรียกว่า Creep เช่น Surficial         
   Creep 
• แผ่นดินถล่มท่ีเคล่ือนตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่า Slide หรือ Flow      
   เช่น Surficial Slide
• แผ่นดินถล่มท่ีเคล่ือนตัวอย่างฉับพลัน เรียกว่า Fall เช่น Rock   Fall

• พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) – ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุ  
   โซนร้อน พายุใต้ฝุ่น พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือน       
   มีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดถี่ในภาคเหนือและภาคตะวัน 
   ออกเฉียงเหนือ ทำาให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง อาจมีลูกเห็บ 
   ตกได้จะทำาความเสียหายในบริเวณที่ไม่กว้างนัก ประมาณ 20-30  
   ตารางกิโลเมตร
• ลมงวง (Tornado) – เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่เกิดจาก การ    
   หมุนเวียน ของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางตั้ง หรือเมฆพายุ ฝนฟ้า  
   คะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ที่มีฐานเมฆต่ำ� กระแสลมวนที่มีความ 
   เร็วลมสูง สำาหรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวน ใกล้พื้น           
   ดินเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงใต้พื้นฐานเมฆ และ จะ เกิด    
   ขึ้นนาน ๆ ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบ ๆ และมีช่วงระยะเวลา  
   สั้น ๆ
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เหตุการณ์น้ำ�ป่าไหลหลากและดินถล่ม

• 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 ตำาบล 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 ส่งผลใหน้้ำ�ในแม่น้ำ�
น่านและน้ำ�ฝนเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ 9 อำาเภอของจังหวัด 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 

จากการสำารวจเบื้องต้นพบว่า มีพื้นที่เสี่ยงใน 51 จังหวัด 5,072 หมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณพื้นที่ลาดชันสูงและเคย
เกิดเหตุมาแล้ว เช่น เพชรบูรณ์ สุโขทัย และภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช  

แผ่นดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำ�ลำาธารบริเวณตอนบนของประเทศ 
แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มน้ำ�ไว้จนเกิดการอิ่มตัว จนทำาให้เกิดการพังทลาย ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในบริเวณเขาสูงชันในพื้นที่เสี่ยงภัย ป่าไม้ถูกทำาลาย ดินและหินมีลักษณะผุกร่อนอ่อนตัวง่าย มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
สูงถึงร้อยละ 20.7  

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

อันตรายจากวาตภัย 

•   บนบก – ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย เรือกสวนไร่นา เสียหายหนักมาก บ้านเรือนที่
ไม่แข็งแรง ไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของลมได้พังระเนระนาด หลังคาบ้านที่ทำาด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด 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 ทำาให้จมได้ เรือทุกชนิดควรงด
ออกจากฝั่งหรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าใกล้ศูนย์กลางพายุ มีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำาให้ระดับน้ำ�สูงท่วม อาคารบ้านเรือนบริเวณริมทะเล 
และอาจกวาด สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝั่งจะถูกทำาลาย



สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งสำาหรับประเทศไทยแล้ว นอกจากฝน ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นองค์ประกอบอีกหลายอย่าง เช่น ระบบการ
หมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ กับน้ำ�ทะเล 
หรือมหาสมุทร ดังนั้นการเกิดภัยแล้งจึงมิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งพอจะประมวลสาเหตุของการเกิดภัย
แล้งได้ ดังนี้ 

1. เนื่องจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติ 
2. เนื่องจากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
3. ความผิดปกติของตำาแหน่งร่องมรสุม ทำาให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง 
4. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ 
5. การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ เช่น การเผาพลาสติก น้ำ�มัน และถ่านหิน ทำาให้เกิดรูโหว่ในชั้น
โอโซน 
6. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เนื่องจากส่วนผสมของบรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ� ลอยขึ้นไป
เคลือบชั้นล่างของชั้นโอโซน ทำาให้ความร้อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ผิวโลกมากขึ้น ทำาให้อากาศร้อนกว่าปกติ 
7. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 
8. การตัดไม้ทำาลายป่า ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์
ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความชื้น

จากรายงานการสำารวจแนวชายฝ่ังทะเล สภาพการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลและโครงสร้างชายฝ่ังทะเล โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพบว่า แนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยบริเวณอ่าวไทยประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน 
1,000 ตารางกิโลเมตร

ผลจากการสำารวจแนวชายฝั่งทะเล สภาพการกัดเซาะชายฝั่ง และโครงสร้างชายฝั่งทะเล ในส่วนข้อมูลด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทยพบ
ว่า การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกำาลังเป็นปัญหารุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในส่วนของป่าชายเลนเขตการ
ดูแลล่าสุด พบเขตบางขุนเทียน กทม. ช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาถูกกัดเซาะหายเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ไร่

แนวชายฝั่งของไทยหลายพื้นที่กำาลังเผชิญกับการกัดเซาะในอัตรามากกว่า 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

ภัยแล้ง (Drought)

ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งทะเล 
(Costal Erosion)

ภัยแล้ง เป็นภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ เนื่องจาก
การที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะ
เวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำาให้เกิดการ
ขาดแคลนน้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ำ� ทำาให้ไม่เจริญเติบโต
ตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป ความแห้งแล้ง
เป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็น
บริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ทำาให้
เกิดความอดอยากแร้นแค้น ซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็
จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วง
ยาวนาน 

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

ปี 2551 พบว่าขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งรวม 55 จังหวัด 487 
อำาเภอ 3,138 ตำาบล 24,936 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของ
จำานวนหมู่บ้านทั้งประเทศ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำานวน 
10,359,806 คน 2,582,492 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับ
ความเสียหาย 150,077 ไร่ งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยแล้งไปแล้วจำานวน 396,860,606.68 บาท 

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีส่วนทำาให้มีความถี่และก่อ
ความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่ง เนื่องจากคลื่นลมแรงจะยิ่งทำาให้
การกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ปัญหาการสูญ
เสียพ้ืนท่ีชายฝ่ังยังเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเมืองและการเติบโต
ของอุตสาหกรรมชายฝั่ง 

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขนส่งทางทะเล 
การประมงน้ำ�เค็มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยง
กุ้งเพิ่มจาก 26% เป็น 47% ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและความ
เสื่อมโทรมทรัพยากรที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้
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ผลกระทบต่อสังคมพืช 
• ขาดช่วงการสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติ
• เปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า
• ลดการเจริญเติบโตและคุณภาพของเนื้อไม้

ทันทีที่เกิด “ไฟป่า” ขึ้นความร้อนและเปลวไฟจากไฟป่า จะทำาลายลูกไม้ กล้าไม้เล็กๆ ในป่า หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้
ใหญ่หยุดการเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง เป็นแผลเกิดเชื้อโรคและแมลงเข้ากัดทำาลายเนื้อไม้ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เปลี่ยน
สภาพเป็นทุ่งหญ้าไปในที่สุด

ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในป่า
• ทำาอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่า
• ทำาลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
• ทำาอันตรายต่อชีวิตของสัตว์เล็กๆ และจุลินทรีย์ในดิน

“ไฟป่า” ส่งผลให้สัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย เพราะหนีไฟไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกอ่อนและสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้า ที่หนีรอดก็ขาด
ที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหาร ในที่สุดก็อาจต้องตายเช่นเดียวกัน 

ผลกระทบต่อสภาวะอากาศโลก 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น
• การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

หมอกควันที่เกิดจาก”ไฟป่า” ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งสภาวะอากาศเป็นพิษทำาลายสุขภาพของคน เกิดทัศนวิสัยไม่ดีต่อการ
บินบางครั้งเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินหรือลงจอดได้ ส่งผลให้เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงสูญเสียสภาพความสวยงาม
ตามธรรมชาติ ทำาให้สภาพไม่เหมาะในการท่องเที่ยวอีกต่อไป

ผลกระทบต่อดินป่าไม้ 
• เกิดการสูญเสียหน้าดินโดยการกัดเซาะและการพังทลาย
• เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน

“ไฟป่า” เผาทำาลายสิ่งปกคลุมดิน หน้าดินจึงเปิดโล่ง เมื่อฝนตกลงมาเม็ดฝนก็จะตกกระแทกกับหน้าดินโดยตรง เกิดการชะล้างพัง
ทลายของดินได้ง่าย ทำาให้น้ำ�ที่ไหลบ่าไปตามหน้าดิน พัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย และดินอัดตัวแน่นทึบขึ้นการซึมน้ำ�ไม่ดี 
ทำาให้การอุ้มน้ำ�หรือดูดซับความชื้นของดินลดลงไม่สามารถเก็บกักน้ำ�และธาตุอาหารที่จำาเป็นต่อพืชได้

ผลกระทบต่อน้ำ� 
• สมดุลของน้ำ�เปลี่ยนแปลงทำาให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
• เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำ�

น้ำ�ที่เต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากผลของ”ไฟป่า”จะไหลสู่ลำาห้วยลำาธาร ทำาให้ลำาห้วยขุ่นข้นมีสภาพไม่เหมาะต่อการใช้อีกต่อไป 
เมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำ�มากขึ้น ลำาน้ำ�ก็จะตื้นเขิน จุน้ำ�ได้น้อยลง เมื่อฝนตกลงมาน้ำ�ก็จะเอ่อล้นท่วมสองฝั่งเกิดเป็นอุทกภัย 
ที่สร้างความเสียหายในด้านการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และสร้างความเสียหายเมื่อน้ำ�ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนทำาให้
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 

หน้าแล้งพื้นดินที่มีแต่กรวดทรายและชั้นดินแน่นทึบจากผลของ”ไฟป่า” ไม่สามารถเก็บกักน้ำ�ในช่วงฤดูฝนเอาไว้ได้ ทำาให้ลำาน้ำ�แห้ง
ขอดเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ�เพื่อการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตร

ผลกระทบต่อการนันทนาการ 
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากไฟป่านั้น มีส่วนในการทำาลายธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ และแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นรายได้สำาคัญของ
ประเทศ รวมทั้งจะทำาให้ขาดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติ

ผลกระทบต่อทรัพย์สิน สุขภาพ และชีวิตของมนุษย์
ในพื้นที่ที่เกิดไฟป่า ส่วนใหญ่จะทำาความเสียหายให้กับบ้านเรือนของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายป่า ทั้งบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ พืชผล
ทางการเกษตร หรือแม้แต่ชีวิต

หมอกควันที่เกิดจากไฟป่า มีผลกระทบโดยตรงที่จะสร้างความเสียหายให้กับการคมนาคมทางอากาศ รวมทั้งมีผลทำาให้ประชาชนใน
บริเวณดังกล่าวจำานวนมาก ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ

ไฟป่� (Wildfire)

สาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่า พบว่าเกิดจากมนุษย์เองเป็นส่วนใหญ่ 
“ไฟป่า” มีความหมายถึง ไฟที่ปราศจากการควบคุม ลุกลาม แล้วเผา
ผลาญ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งก้านไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอ
ไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สด และในระดับหนึ่งสามารถเผาผลาญต้นไม้
ที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยลักษณะสำาคัญที่แยกแยะไฟป่าออกจากไฟที่เผา 
ตามกำาหนด  (Prescribed Burning)  คือ ไฟป่ามีการลุกลาม 
ปราศจากการควบคุม ในขณะที่ไฟที่เกิดจากการเผาตามกำาหนดจะมี
การควบคุมการลุกลามให้อยู่ในขอบเขตที่กำาหนดเอาไว้เท่านั้น

ไฟเป็นผลที่เกิดจากขบวนการทางเคมี ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 
3 ประการ เกิดการสันดาปให้เกิดไฟขึ้นคือ 

• เชื้อเพลิง – ได้แก่ อินทรีย์สารทุกชนิดที่ติดไฟได้ เช่น ต้นไม้ ไม้พุ่ม 
กิ่งไม้ ก้านไม้ ตอไม้กอไผ่รวมไปถึงดินอินทรีย์และชั้นถ่านหินที่อยู่ใต้
ผิวดิน
• ความร้อน – ที่มาจาก 2 แหล่งคือ แหล่งความร้อนตามธรรมชาติ 
เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิ่งไม้และแหล่งความร้อนจากการกระทำา
ของมนุษย์ เช่น การจุดไฟในป่าด้วยสาเหตุต่างๆ
• ออกซิเจน – เป็นก๊าซที่มีโดยทั่วไปในป่า ซึ่งจะมีการแปรผันตาม
ทิศทางของลม

จากสถิติพบว่า สาเหตุเกิดจากการหาของป่ามีความถี่สูงสุดถึง 570 
ครั้ง และสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ถึง 8,543 ไร่ รองลงมา คือ
การล่าสัตว์ การเผาไร่ เลี้ยงสัตว์ กลุ่มนักท่องเที่ยว การลักลอบทำาไม้ 
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 
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แผ่นดินไหว 
(Earthquake)

สถิติการเกิดแผ่นดินไหวครั้งสำาคัญ 

•  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

•  ปฏิบัติตามคำาแนะนำา ข้อควรปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัดไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป 

•  ไม่ควรทำาให้เกิดประกายไฟ เพราะหากมีการรั่วซึมของแก๊สหรือวัตถุไวไฟ อาจเกิดภัยพิบัติจากไฟไหม้ ไฟลวก ซ้ำ�ซ้อนกับแผ่นดิน

ไหวเพิ่มขึ้นอีก

•  ควรเปิดวิทยุรับฟังสถานการณ์ คำาแนะนำาคำาเตือนต่าง ๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

•  ไม่ควรใช้ลิฟต์ เพราะหากไฟฟ้าขัดข้องอาจมีอันตรายจากการติดอยู่ภายใต้ลิฟต์

•  มุดเข้าไปนอนใต้เตียงหรือตั่ง อย่าอยู่ใต้คานหรือที่ ๆ มีน้ำ�หนักมาก

•  อยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมา

•  อยู่ห่างจากสิ่งที่ไม่มั่นคงแข็งแรง

•  ให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผู้ที่ควบคุมแผนป้องกันภัย หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้

•  หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหว

•  ตรวจเช็คการบาดเจ็บ และการทำาการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วรีบนำาส่งโรงพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วรีบนำาส่งโรง  

    พยาบาลโดยด่วน เพื่อให้แพทย์ได้ทำาการรักษาต่อไป

•  ตรวจเช็คระบบน้ำ� ไฟฟ้า หากมีการรั่วซึมหรือชำารุดเสียหาย ให้ปิดวาล์ว เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วมเอ่อ ยกสะพานไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้า 

    รั่ว ไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช็อต

•  ตรวจเช็คระบบแก๊ส โดยวิธีการดมกลิ่นเท่านั้น หากพบว่ามีการรั่วซึมของแก๊ส (มีกลิ่น) ให้เปิดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากอาคาร   

    แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบในโอกาสต่อไป

แผ่นดินไหว 
(Earthquake)

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือน
ของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงาน เพื่อระบาย
ความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน เพื่อปรับ
สมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ 

สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวแบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจาก
การกระทำาของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บ
น้ำ�ในเขื่อนและแรงระเบิดของการทำาเหมืองแร่ 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

แผ่นดินไหวมีกลไกการกำาเนิดเกี่ยวข้องโดยตรง และใกล้ชิดกับแนว
รอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการแปร
สัณฐานของเปลือกโลก (Plate Tectonics) 

เปลือกโลกของเราประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก จำานวนประมาณ 
12 แผ่นใหญ่ ทั้งที่เป็นแผ่นมหาสมุทรและแผ่นทวีป ซึ่งมีการ
เคล่ือนที่ตลอดเวลาต่อให้บางแผ่นมีการเคลื่อนแยกออกจากกัน 
บางแผ่นเคลื่อนเข้าหาและมุดซ้อนเกยกัน และบางแผ่นเคลื่อนเฉียด
กัน อันเป็นบ่อเกิดของแรงเครียดที่สะสมไว้ภายในเปลือกโลก 

เขตรอยเลื่อนที่สำาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหว และมีผล 
กระทบต่อประเทศไทย ได้แก่ รอยเลื่อนในเขตตะวันตกของประเทศ 
ไทย-ตะวันออกของประเทศพม่า ซึ่งได้แก่ เขตรอยเลื่อนสะแกง เขต
รอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทั้งสองนี้มีแนวแยกต่อเนื่องมาทาง
ตะวันตกของประเทศไทย ไล่จากทางตอนบนลงมาตอนล่าง อันได้ 
แก่ เขตรอยเลื่อนเมย-วังเจ้า เขตรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และเขตรอย
เลื่อนเจดีย์สามองค์ ตามลำาดับ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มี
เขตรอยเลื่อนแม่ทา, เขตรอยเลื่อนแพร่-เถิน รอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งยัง
คงมีการเคลื่อนไหวอยู่ และรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ (น้ำ�ปาด) เป็นต้น
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  คำ�ศัพท์

ก�รป้องกัน
(Prevention)

ก�รบรรเท�
(Mitigation)

ก�รแจ้งเตือนภัยล่วงหน้�
(Early Warning)

ก�รเตรียมคว�มพร้อม
(Preparedness)

ขีดคว�มส�ม�รถ
(Capacity)

ก�รปรับคืนสู่สภ�พเดิม
(Resilience/ Resilient)

ก�รรับรู้และคว�มตระหนัก
ของส�ธ�รณชน

(Public Awareness)

แปลว่�
กิจกรรมดำาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบที่ร้ายแรงที่
อาจจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ได้กำาหนดเป็นมาตรการและ
ดำาเนินการไว้ก่อนหน้าที่ภัยจะเกิดขึ้น

การกำาหนดมาตรการและการดำาเนินกิจกรรมทั้งด้านก่อสร้างและ
ด้านอื่นๆ เพื่อจำากัดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยจาก
เทคโนโลยี

การให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้ทุกฝ่ายทั้งชาวบ้าน องค์กรต่างๆ ที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องให้
สามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและเตรียม
พร้อมที่จะรับมือกับภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมและมาตรการที่ได้กำาหนดจัดเตรียมการไว้ล้วงหน้าเพื่อ
เป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือผลกระทบที่อาจจะ
เกิดจากภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมที่ดำาเนินการควรมี
การเตรียมความพร้อม เช่น การประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
และมีแผนการการอพยพผู้คนและการขนย้ายทรัพย์สินออกจาก
พื้นที่ที่ถูกภัยคุกคาม

ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งชุมชน สังคม และ
องค์กรที่สามารถนำาไปใช้และสามารถดำาเนินการเพื่อลดความ
เสี่ยงหรือลดผลกระทบที่เกิดจากภัยได้

ความสามารถของสมาชิกในชุมชนหรือสังคมที่เกิดภัย มีโอกาส
ปรับตัวดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถมีสภาพชีวิตความเป็น
อยู่กลับคืนสู่สภาพปกติ  สามารถจัดการตัวเองได้โดยการมีโอกาส
การเรียนรู้จากภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และสามารถพัฒนา
ระบบ ดำาเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน และมีมาตรการลดความเสี่ยง
ของตนเองและของชุมชน

ความรู้และความตระหนักของประชาชนถึงความเส่ียงให้ความ
สำาคัญ กับการลดความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

คำ�ศัพท์

ภัย
(Hazard)

ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
จ�กภัยพิบัติ

(Disaster Risk
Management)

คว�มเปร�ะบ�ง /คว�มล่อแหลม
(Vulnerability)

ภัยพิบัติ
(Disaster)

คว�มเสี่ยง
(Risk)

แปลว่�
เหตุการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายทางกายภาพ ซึ่งอาจเป็น
ประสบการณ์ทางธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้กระทำา อันเป็น
สาเหตุทำาให้เกิดการสูญเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย  
รวมทั้งส่งผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความเสีย
หายการเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ภัย 
จากแผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม ดินถล่ม หรือความแห้งแล้ง

การกำาหนดนโยบาย สร้างมาตรการ การพัฒนาระบบต่างๆ ใน
การปฏิบัติการ รวมทั้งการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่
บุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และภัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ  การ
จัดการความเส่ียงควบคุมถึงมาตรการการก่อสร้างและไม่เน้นสิ่ง
ก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยง (ป้องกัน) หรือจำากัด (บรรเทาและเตรียม
ความพร้อม) ผลกระทบที่ร้ายแรงของภัย

สภาพที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสภาพทางกายภาพซึ่งจะส่งผลทำาให้ผู้คนรวมทั้งชุมชนตก
อยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการจะได้รับผลกระทบจากภัย

สภาวะการกระทบกระเทือนที่ผู้คนและชุมชนได้รับอย่างรุนแรง
เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่ง
แวดล้อม  ที่เกินกำาลังความสามารถของชุมชนและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจะจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรตนเองที่มีอยู่

ภัยพิบัติเป็นกระบวนการของความเสี่ยงซ่ึงเป็นผลมาจากการ
รวมตัวกันของภัย สภาพความล่อแหลมและความสามารถหรือ
มาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะลดผลด้านลบของความเสี่ยงนั้นได้

ความน่าจะเป็นในการทำาให้เกิดผลที่จะเป็นอันตราย หรืเกิดความ
สูญเสียที่คาดว่าน่าจะเกิด (ความตาย การบาดเจ็บ ทรัพย์สิน การ
ดำารงชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับการกระทบกระเทือน หรือ 
สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำาลาย) ซึ่งเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่ 
เกิดจากการกระทำาของมนุษย์และสภาพความล่อแหลมทาง
กายภาพและความล่อแหลมทางธรรมชาติ เช่น ที่ตั้งที่เสี่ยงต่อ
อันตราย คุณภาพของการก่อสร่างที่ไม่ได้มาตรฐาน ความยากจน

ความล่อแหลมคือความเป็นไปได้ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงเกิดจากเหตุการณ์ร่วมกับระหว่างภัย
และความเปราะบาง/ความล่อแหลม  ในการประเมินภัยพิบัติ 
จำาเป็นต้องกำาหนดความเป็นไปได้และความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ของเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติที่คาดไว้ ในการวิเคราะห์ความล่อ
แหลมต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมและปัจจัยเฉพาะอื่นๆ
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ศัพท์ควรรู้เก่ียวกับ 
ภัยภิบัติธรรมช�ติ1.5





ก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชนเชิงบูรณ�ก�ร

ก�รจัดก�รภัยพิบัติ

ธรรมช�ติโดยชุมชนเชิง

บูรณ�ก�ร

แนวคิดหลักก�ร

การบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา การสร้างหลักประกันความยั่งยืน

การยกระดับการทำางานจาก

ขอบเขตหมู่บ้ านสู่การสร้าง

การจัดการงานภัยพิบัติบนฐาน

ระบบนิเวศ

การประสานความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วย

งานต่างๆ มีความสำาคัญยิ่ง

การรับมือจัดการกับข้อจำากัด

และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

การยกระดับการทำางานเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งรอบด้าน

•  ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเดียว หากแต่พบว่าภัยพิบัติธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นเป็นผลอันเนื่องมาจากการกระทำาของมนุษย์ ซึ่งส่งผลทำาให้เพิ่มความเสี่ยง มีความล่อแหลม

และ/หรือเป็นปัจจัยต่อการเพิ่มความรุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติ

•  การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติไม่เพียพอ การ

จะลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างมีผล จำาเป็นต้องค้นหาและวิเคราะห์

ความเป็นมาและสาเหตุของประเด็นปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นๆ

•  การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญที่การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน 

และดำาเนินการโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการภัยพิบัติ กล่าวคือให้ชุมชนเป็นทั้งผู้กำาหนด

แนวทางและผู้ดำาเนินกิจกรรม และมีการปรับปรุงแนวทางการจัดการที่จัดทำาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

•  แม้จะวางความสำาคัญให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดการ หากแต่การทำางานให้เกิดประสิทธิภาพขึ้น

ชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้โดยลำาพัง การประสานงานและได้รับความร่วมมือจากหน่วย

งานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง

•  การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นเรื่องสำาคัญ จำาเป็นต้องสร้างหลักประกันกระบวนการจัดการให้

เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ

กลุ่มคนชายขอบ

•  ควรดำาเนินการให้มีหลักประกันความต่อเนื่อง ยั่งยืน กล่าวคือ การถูกกำาหนดนโยบาย แผนงานและ

มีการจัดสรรงบประมาณดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้

สามารถหนุนเสริมและทำางานร่วมกับชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติ

•  การจะดำาเนินงานให้เกิดผลจำาเป็นต้องค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่าง

ตรงจุด ไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า

•  วิถีชีวิตของชุมชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากความเสี่ยงและความรุนแรงจากภัย

พิบัติ ดังนั้นชุมชนจำาเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง เพื่อให้ลดความเสี่ยงและให้

สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติได้

•  การจัดการภัยพิบัติต้องเป็นการบูรณาการหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม ให้ความ

สำาคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนางานอาชีพที่เหมาะสม

•  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเฉพาะหน้า เพราะ

ชุมชนที่เข้มแข็งจะสามารถรับความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติมากกว่าชุมชนทั่วไป จะมี

ประสิทธิภาพสูงในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังจากประสบภัยพิบัติ

2.1
แนวคิด 
 :ก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ
  โดยชุมชนเชิงบูรณ�ก�ร

ยุทธศ�สตร์ 

และแนวท�ง

ประเด็นร่วม

ที่ต้องให้คว�มสำ�คัญ

กรอบการบูรณาการทำางานการ

จัดการภัยพิบัติแบบองค์รวม

การพัฒนาและอาศัยข้อมูลพื้นฐาน การเสริมสร้างศักยภาพของคน

ทำางาน

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น

ร่ ว ม ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น ชุ ม ช น ท่ี

ครอบคลุมความหลากหลาย

และมีความหมาย

ข้อมูลและองค์ความรู้สำาคัญใน

การกำาหนดทิศทางและแนวการ

ทำางาน
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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
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ในระหว่างช่วงการฟื้นฟูที่ยาวนานเกิดความตระหนักทั้งสังคมว่าการให้การช่วยเหลือ
หลังจากที่เกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วเป็นวิธีปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ การดำาเนินการที่ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติการและการดำาเนินการก่อนที่
จะเกิดภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ และเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นเรื่องที่
จำาเป็นต้องดำาเนินการให้เกิดขึ้น

การปฏิบัติการในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติส่วนใหญ่ยังคงมุ่งประเด็นการจัดการเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น ยังมีความพยายาม
ไม่เพียงพอในการทำาความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง เบื้องหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ และทำาความเข้าใจปัจจัยที่หลากหลายต่างๆ ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อความถี่ ความรุนแรงและความสูญเสียของภัยพิบัติธรรมชาติ จำาเป็นอย่างยิ่งที่เรื่องนี้จะต้องให้ความสำาคัญและมีการดำาเนิน
การภายใต้กรอบการจัดการภัยพิบัติร่วมอยู่ด้วย

แนวคิดที่ดีในเชิงหลักการถูกขานรับ หากแต่พบว่าในด้านปฏิบัติการยังมีความพยายามไม่เพียงพอในการดำาเนินการเพื่อทำาความเข้าใจ
สถานการณ์และบริบทที่มีความเฉพาะและความหลากหลายของแต่ละกรณี ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าการดำาเนินการการจัดการภัยพิบัติ
ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ดำาเนินการในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความเข้าใจไม่ถ่องแท้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่มี
อิทธิพลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยพิบัติ รวมทั้งปัจจัยรองที่เกี่ยวข้องในทางอ้อม นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดความสูญเสียจากภัยพิบัติเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนและต้องอาศัยระยะเวลา ซึ่งหน่วยงานเชิง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องยังให้เวลาและทรัพยากรไม่เพียงพอในการดำาเนินการที่เหมาะสม

พบว่าในขณะนี้หลายองค์กรและหน่วยงานดำาเนินการจัดการภัยพิบัติโดยมุ่งประเด็นงานครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติในรูปแบบเดียวกัน อาทิเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการและระบบอาสาสมัคร การพัฒนาระบบเตือนภัย การกำาหนดมาตรการและ
เส้นทางในการอพยพ การสร้างพื้นที่หลบภัยและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในการบรรเทาผลกระทบ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ� แนวกันไฟ ฯลฯ แม้ว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการทำาให้ชุมชนปลอดภัยมากขึ้นแต่ไม่สามารถตอบสนองประเด็นหลากหลายซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ
การเกิดภัยพิบัติได้ และในที่สุดก็เป็นเพียงแค่การรับมืออีกประเภทหนึ่งไม่ใช่การเตรียมความพร้อมที่แท้จริง เพื่อทำาให้ชุมชนไทยมีความ
ปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับ ในระยะยาวสิ่งที่ต้องเน้นหนักคือการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นหาสาเหตุ และปัจจัย
ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้น

•  ในหลายกรณี ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ได้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้จากปรากฏการณ์
ธรรมชาติอย่างเดียว แต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้เพราะกิจกรรมของมนุษย์ส่ง
ผลให้มีการเพิ่มความเสี่ยง ความล่อแหลม หรือความรุนแรงจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์ที่สำาคัญนั้น ประกอบด้วยการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ โครงการพัฒนา และกิจการเชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสม

•  มาตรการขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย การจัดตั้งระบบ
เดือนภัย การกำาหนดเส้นทางหนีภัย การกำาหนดพื้นที่ปลอดภัย ฯลฯ รวมทั้งการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการับมือและจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
ขึ้น เป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องทำาหากแต่การจะลดความเสี่ยงและความรุนแรงจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างมีผล จำาเป็นต้องพิจารณาค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ อันเป็นสาเหตุของปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นๆ

แนวคิดหลักการ:การจัดการภัยพิบัติ โดยชุมชนเป็นฐาน
การบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในระดับชุมชน เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบที่มี
ข้อมูลการบริหารทรัพยากร การวางแผนการมีส่วนร่วมและการจัดองค์กรระดับท้องถิ่นที่ชัดเจน มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยที่องค์กรปกครองท้องถิ่น อำาเภอ จังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับให้การสนับสนุน แต่ประชาชนในชุมชนเป็น
ศูนย์กลางและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน นับตั้งแต่วางแผน การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบจนถึงขั้นประเมินผล

กล่าวได้ว่า การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ ช่วยลดความเสี่ยง
และจะนำาไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน

การจัดการภัยบัติธรรมชาติโดยชุมชนนั้นสืบเนื่องจากการที่ชุมชนต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติธรรมชาติเป็นด่านแรก ประชาชนในชุมชนเอง
มีความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหาและข้อจำากัดของชุมชนดีที่สุด รวมทั้งรู้ว่าชุมชนต้องการอะไร

การดำาเนินการโดยรัฐหรือองค์กรภายนอกแม้นว่าจะสำาคัญแต่จะไม่ยั่งยืนหากชุมชนไม่ได้มีบทบาทเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อลด
ความเสี่ยงและจัดการปัญหาของตัวเองเพื่อให้ตรงกับสิ่งชุมชนต้องการและมีความจำาเป็น ความช่วยเหลือจากภายนอกทั้งจากส่วนภาครัฐ
และเอกชน ในการดำาเนินงานจัดการภัยพิบัติธรรมชาติมีความจำาเป็นเนื่องจากชุมชนต้องการความรู้ ทักษะและการช่วยเหลือทั้งด้านวัสดุ
เงินทอง ซึ่งบางอย่างเกินขีดความสามารถของชุมชนที่สามารถจะจัดการได้โดยลำาพัง

กล่าวสรุปได้ว่า ความหมายของการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน หมายความถึง กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบครบ
วงจร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชน องค์กรและองค์การต่างๆ 
ทุกระดับ โดยทางภาครัฐและองค์การต่างๆ จะให้การช่วยเหลือ แนะนำาชุมชนในเรื่องที่จำาเป็นและเกินขีดความสามารถของชุมชนในการ
ดำาเนินการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติได้ด้วยตัวเอง

ค ว � ม เ ข้ � ใ จ ต่ อ 
ภัยพิบัติธรรมช�ติ

ชุมชนและภัยพิบัติ

ชุมชน หมายถึงกลุ่มคน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย องค์กรและองค์การต่างๆ ในเขตที่ตั้งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น หมู่บ้าน ตำาบล 
เมือง ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือมีประสบการณ์ในการเผชิญกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติร่วมกัน แต่อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงแตกต่างกันโดยสาระสำาคัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจะครอบคลุมทั้งหมด
จากภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดมาจากการกระทำาของมนุษย์ การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องดำาเนินการครอบคลุมชุมชนพื้นที่ทางนิเวศที่เกี่ยวข้อง และได้มีระบบการบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
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แนะนำ�กรณีศึกษ� : บ้�นปี้ ตำ�บลเวียง  
อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเย�

ชุมชนบ้านปี้ ตำาบลเวียง อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา เป็นชุมชน
ทีประสบภัยพิบัติน้ำ�ป่าไหลหลาก เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 ชาวบ้านมี
ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างท่ีดีในการบูรณาการ
มิติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะ
การอนุรักษ์พื้นที่และทรัพยากรที่เป็นป่าไม้บูรณาการกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบ้านปี้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับอีกชุมชนหนึ่งที่เคยได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติน้ำ�ป่าไหลหลากและดินถล่มเช่นเดียวกันกับชุมชนบ้านปี้ คือ
ชุมชนหมู่บ้านห้วยธนู หมู่ 9 ตำาบลตาลชุม อำาเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำาให้ชุมชนบ้านปี้สามารถถอดบทเรียน
จากประสบการณ์ของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

“โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืนโดย
องค์กรชุมชน    จังหวัดพะเยาร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทำาการส่งเสริมชุมชนเป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติตั้งแต่ปี 2551 
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้ชุมชนได้
เป็นศูนย์กลางในการจัดการภัยพิบัติ ได้นำาไปสู่การศึกษาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาและสาเหตุของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทำาให้ชุมชน
ตระหนักร่วมกันว่าภัยธรรมชาติน้ำ�ป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นเป็นผลจาก 
พื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ 
3,650 ไร่ ได้ถูกสัมปทานและมีการบุกรุกทำาลายในอดีต สภาพพื้นที่
ป่าที่ถูกทำาลายแม้จะมีการยกเลิกการสัมปทานป่าไม้เมื่อปี 2532 
ซึ่งรัฐบาลได้มีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ ป่าอยู่
ในสภาพเสื่อมโทรมมาก ผืนป่าที่เหลือน้อย ซึมซับน้ำ�ไว้ไม่เพียงพอ
กับปริมาณน้ำ�ฝนที่ตกลงมา จึงเป็นเหตุปัจจัยทำาให้เกิดอุทกภัยและ
น้ำ�ป่าไหลหลากในปี 2538 ชาวบ้านบ้านปี้เข้าใจดีว่าป่าไม้มีความ

สำาคัญในการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  นอกจากเป็นแหล่ง
อาหาร สามารถลดปัญหาความแห้งแล้ง และความเสียหายที่เกิด
จากน้ำ�ป่าไหลหลาก”

ความเข้าใจดังกล่าว เกี่ยวกับความสำาคัญและคุณค่าของพื้นที่และ 
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจที่ทำาให้ 
ชาวบ้านของชุมชนบ้านป้ีสามารถร่วมตัวกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์
พื้นที่ป่าไม้และป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ ซึ่งในช่วงระยะเวลา
หนึ่งปีที่ผ่านมา ชาวบ้านได้จัดทำาแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าชุมชน ยาว
ประมาณ 12 กิโลเมตร กว้างประมาณ 5 เมตร มีชาวบ้านร่วมกันทำา
กิจกรรม 223 คน เป็นผู้ชาย 114 คน และผู้หญิง 109 คน และมี
การสร้างฝายชะลอน้ำ�ตามลำาห้วยปี้ทั้งหมด 10 ลูก แต่ละลูกยาว
ประมาณ 10 เมตร และกว้างประมาณ 2.5 เมตร กิจกรรมดังกล่าวมี
ประโยชน์ นอกจากทำาให้มีแหล่งน้ำ�อุดมสมบูรณ์ขึ้นและยังสามารถ
ฟื้นฟูผืนป่าไม้ ทำาให้ผืนป่าไม้สามารถโอบอุ้มน้ำ�ฝน ช่วยป้องกันการ 
เกิดและบรรเทาความรุนแรงของภัยน้ำ�ป่าไหลหลาก และขณะเดียว 
กันการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรป่าไม้ยังช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดภัย
พิบัติไฟป่าอย่างรุนแรง นอกจากนี้การสร้างแหล่งน้ำ�ใหม่ก็ช่วยแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง และทำาให้มีน้ำ�ใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 
อีกทั้งยังทำาให้ชุมชนบ้านปี้เกิดความสามัคคี มีความตระหนักในการ
อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้สืบสานสู่ลูก
หลาน เยาวชนคนรุ่นใหม่ของหมู่บ้าน และได้ขยายการทำางานกับหมู่
บ้านอื่นๆ ซึ่งตั้งถิ่นฐานในนิเวศเดียวกัน นับเป็นตัวอย่างความเข้มแข็ง
ของชุมชนที่เป็นหลักในการเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงและ 
สร้างความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิด
ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง กิจกรรมที่หลากหลาย”

2.2

จากการให้ความสำาคัญกับมาตรการพื้นฐานอย่าง
เดียว ไปสู่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมิติและ
ปัจจัยที่หลากหลาย และการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ของประเด็นปัญหาภัยพิบัติ

ลักษณะประเด็น

ชุมชนและผู้ปฏิบัติการอื่นๆ มีการดำาเนินการในเบื้องต้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ แต่การดำาเนินการนั้น ยังอยู่ในกรอบที่
แคบ ตามแนวคิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติรูปแบบเดิม

วิธีการแก้ไขปัญหา

ต้องสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติและปัจจัยที่หลากหลาย 
ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยพิบัติ และจะต้อง
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่เพิ่มเติม เพื่อค้นหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของประเด็นปัญหาภัยพิบัติที่มีอยู่ นำาไปสู่การกำาหนด
ทิศทางและแนวทางในการแก้ไขประเด็นปัญหาแบบตรงจุด

ดินถล่ม 
(Landslide)

ไฟป่� 
(Wildfire)

น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
(Flash Flood)
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2.3

ผู้มีส่วนร่วมหมายถึง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำาที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ รวมทั้งสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนชายขอบ ทั้งนี้การ
พัฒนาบทบาทของสตรีและเยาวชนเพื่อสร้าง
หลักประกันการตอบสนองประเด็นปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของทั้งสองเพศ และการพัฒนา
บทบาทของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างหลักประกัน
ความยั่งยืนของระบบการจัดการภัยพิบัติเป็น
ความสำาคัญยิ่งในกระบวนการมีส่วนร่วม

แนะนำ�กรณีศึกษ� : บ้�นสันติภ�พ 
บ้�นทร�ยทอง ตำ�บลบ่อ อำ�เภอ

เมือง จังหวัดน่�น

ผู้นำาชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขปัญหา 
โดยกำาหนดแผนงานกิจกรรมในชุมชนหลายเรื่อง หากการกำาหนด
แผนการดำาเนินงานต้องผ่านการประสานงานกับผู้นำาชุมชน หรือที่ 
เรียกว่าพ่อหลวง สตรีและเยาวชนมักมีบทบาทน้อยมาก ซึ่งต่อมา
พบว่างานหลายอย่างไม่ประสบผลเท่าที่ควร จนต่อมาแกนนำาชุมชน
ได้ใส่ใจส่งเสริมและหนุนเสริมให้สตรีและเยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ การคิดและกำาหนด พบว่าส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรม
อย่างมีนัยยะสำาคัญ กล่าวคือ ได้ทำาให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจ 
และความสนใจเพิ่มมากขึ้นในการดำาเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการจัด 
การภัยพิบัติธรรมชาติซึ่ งดำ า เ นินการบนพ้ืนฐานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเมี้ยน

ความสนใจและการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และผู้หญิงในการ 
เรียนรู้เกี่ยวกับภัยและมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมการจัดการ
ภัยพิบัติ ทำาให้แผนกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้วางแผนแล้วอยู่แต่ใน
กระดาษ หากแต่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สตรี เยาวชน มี
บทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนแปรแผนสู่ปฏิบัติการ การมีสตรีและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แข็งขันเป็นตัวบ่งชี้ความสำาเร็จจากการ
ทำางานของชุมชนที่ผ่านมา                   ส่งผลก่อให้เกิดความสนใจต่อ
ชุมชนใกล้เคียงซึ่งทำางานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและอาศัยอยู่
ในระบบนิเวศเดียวกัน ขณะนี้มี 5 หมู่บ้านเริ่มให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนบ้านสันติภาพและบ้านทรายทอง

ประเด็นสำาคัญ
มีการปฏิบัติการที่ดีในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเบื้อง
ต้น แต่ผู้ปฏิบัติการมีจำานวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นบุคคล
ระดับแกนนำาชุมชน ซึ่งไม่เพียงพอเพื่อสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยของสมาชิกในชุมชนโดยรวม

แนวทาง

การส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ที่หลากหลายครอบคลุม เช่น สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย
โอกาส และกลุ่มคนชายขอบ เป็นหลักประกันความยั่งยืน
ต่อเนื่อง ตอบสนองปัญหาความต้องการ ซึ่งแนวทางที่สำาคัญ
ของการมีส่วนร่วมคือการร่วมรับรู้ ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมจัด
ทำาข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน รวมทั้งการปฏิบัติการตาม
แผนและการประเมินผลการให้ความรู้และการสร้างความเขา
ใจให้กับสมาชิกในชุมชน การบูรณาการข้อคิดเห็นและความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
คนให้เข้าไปอยู่ในแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชน  
จะเป็นการสร้างหลักประกันความยั่งยืนของระบบ

“การยกระดับการทำางานของสตรีและเยาวชน
ในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒธรรม 
และประเพณีของชาวเมี้ยน”

ดินถล่ม 
(Landslide)

ไฟป่� 
(Wildfire)

น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
(Flash Flood)

แนะนำ�กรณีศึกษ� : ตำ�บลน้ำ�ริด  
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

การดำาเนินงานที่ผ่านมาของตำาบลน้ำ�ริด เน้นเรื่องการเสริมสร้าง 
ให้สมาชิกในชุมชนตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติ จุดเด่นในการทำางานของหมู่บ้านนี้มีการส่งเสริมให้เยาวชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การจัดทำา
แผนที่ความเสี่ยงและทรัพยากรชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนต้นกล้าในป่า
ใหญ่ การสื่อสารข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชนโดยการนำาไปติดเผยแพร่
ในสถานที่สำาคัญและตามร้านค้าในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ทำาให้สมาชิกในชุมชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่
ปลอดภัยของชุมชนจากแผนที่ และสามารถนำาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เรื่อง
ภัยพิบัติให้เด็กและเยาวชนและสมาชิกในชุมชน ดำาเนินโดยกิจกรรม
สร้างสรรค์ผ่านการแสดงละครหุ่นเงา ทำาให้เด็กและเยาวชนรวมถึง
คนในชุมชนให้ความสนใจและสามารถทำาความเข้าใจได้ง่าย เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้เรื่องภัยพิบัติ สร้างความตื่นตัว
ในการเฝ้าระวังป้องกัยภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน เกิดการ
ปลุกจิตสำานึกของเยาวชนในการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง โดยการ
แสดงออกมาในลักษณะความคิดสร้างสรรค์

การให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนใน
การทำากิจกรรมต่างๆ เช่น การทำาแผนที่เสี่ยงภัย การแสดงละคร การ
ปลูกต้นไม้ นอกจากเป็นการสร้างจิตสำานึกให้กับเยาวชนแล้ว ยัง
เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ทำากิจกรรมร่วม
กัน เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน นอกจากนั้นการดำาเนินงาน
ของตำาบลน้ำ�ริดยังเน้นการประสานงานไปยังภาคีท้องถิ่นต่างๆ เช่น 
พระสงฆ์ เทศบาลตำาบลน้ำ�ริด โรงเรียน และภาคีอื่นๆ ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติด้วย
ตัวชุมชนเอง

“ชุมชนนี้ได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาท
ในการดำาเนินกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติร่วม
กับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน”

ดินถล่ม 
(Landslide)

น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
(Flash Flood)
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แนะนำ�กรณีศึกษ� : บ้�นปล�บู่ ตำ�บลหนองแสง 
อำ�เภอว�ปีปทุม จังหวัดมห�ส�รค�ม

กระบวนการดำาเนินงานของชุมชนบ้านปลาบู่ เน้นการสร้างความ 
ตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชนได้เห็นความจำาเป็นและความสำาคัญ
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับภัยพิบัติ สมาชิกในชุมชน
ได้ทบทวนตัวเองผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ของ
ชุมชน เช่น ประเภทของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชุมชน ความเชื่อ ประเพณี 
นิทาน การทำามาหากิน ทำาให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ข้อมูลชุมชนเชิงลึกที่ 
มีความละเอียด สามารถนำาไปพัฒนาเป็นแผนการจัดการของชุมชน
ในทุกๆ เรื่องได้ ซึ่งการศึกษาข้อมูลของชุมชนบ้านปลาบู่ ไม่เพียงแต่
การได้ข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น หากแต่ยังได้ทำาให้คนในชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงาน เกิดความรักและหวงแหนคุณค่าของท้อง
ถิ่น เกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจจะ 
เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำาคัญที่สมาชิกในชุมชนจะไม่นิ่งเฉย
ต่อทุกปัญหาและทุกภัยที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อคนในชุมชน 
เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้มากกว่าข้อมูลที่เป็นเอกสาร แต่ถือว่าได้การ 
มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืน

นอกจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนแล้ว ชุมชนบ้านปลาบู่
ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติในระดับประเทศและระดับ
โลก โดยมีวิทยากรจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทำาให้สมาชิก
ในชุมชนรู้เท่าทันถึงสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติในปัจจุบัน อันเชื่อม
โยงมาสู่ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ เช่น 
การศึกษารูปแบบการดูแลเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนาของกลุ่ม
เยาวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
ชาวเลในรูปแบบการจัดการทะเล การจัดการภัยพิบัติชุมชน จากภัย
สึนามิของชาวบ้านเกาะมุกด์ อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการจัดการ
ชุมชนอย่างบูรณาการ และนำามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำาเนิน
งานของชุมชนบ้านปลาบู่ต่อเนื่องสืบไป

“การศึกษาเรียนรู้บนฐานข้อมูลลึกละเอียด         
            วิสัยทัศน์อันกว้างขวาง”

ดินเค็ม 
(Salining)

น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
(Flash Flood)

อุทกภัย 
(Flood)

2.4

“ในบางกรณี ชุมชนจะประสบปัญหาในการค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของประเด็นปัญหาภัยพิบัติ และใน
การกำาหนดทิศทางที่เหมาะสมในการแก้ไข้ประเด็น
ปัญหาภัยพิบัตินั้น ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ
ชุมชนมีข้อมูลพื้นฐานหรือองค์ความรู้ที่ไม่เพียงพอ 
จึงต้องอาศัยงานศึกษาและงานวิจัย และทำาให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”เดียว ไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับมิติและปัจจัยที่หลากหลาย
และการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของประเด็นปัญหา 
ภัยพิบัติ

ชุมชนบ้านห้วยลากปืนในให้ความสำาคัญและเน้นการสร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ผ่าน
วิธีการศึกษาและเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เนื่องจาก
พบว่าคนรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน ไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจและไม่ได้ให้ความสนใจและความสำาคัญกับประเด็นงานด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำาให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิต วิถีการผลิตของชาวบ้านที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ 
กับทรัพยากรธรรมชาติอันทำาให้ส่งผลกระทบ เกิดความเสี่ยงและ 
ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง ภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง เ กิ ด จ า ก ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ชาวบ้านห้วยลากปืนในได้ให้ความสำาคัญกับการรักษาและฟื้นฟู
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ เพราะเห็นว่าเรื่องราวของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ 
ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีและไสยศาสตร์เท่านั้น แต่ที่แท้จริงเป็นวิธี 
สืบทอดความรู้และประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่  
ความรู้และประสบการณ์นั้น แม้จะมีหลายเรื่องที่ไม่มีพื้นฐานใน
วิทยาศาสตร์ แต่เป็นการกลั่นกรองความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถ
นำาไปใช้ได้จริง จากประสบการณ์ของบรรพบุรุษหลายๆ รุ่นที่ผ่านมา 
เช่น ตามวัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ มนุษย์ไม่ควรสร้างบ้านเรือน
หรือทำาการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำ�ของลำาห้วย เนื่องจากว่าเป็นที่อยู่
อาศัยของผี ซึ่งมองในแง่หนึ่งอาจนับเป็นแค่ความเชื่อและไม่น่าให้
ความสำาคัญ แต่เมื่อมนุษย์ฝ่าฝืนกฎกติกาอันเก่าแก่นั้น ผลที่ตามมา
คือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำ� น้ำ�ที่ไหล
ในลำาห้วยไม่ใสสะอาดเหมือนเดิม เมื่อถึงฤดูแล้ง บางลำาห้วยไม่มีน้ำ� 
ต้นไม้ซึ่งมีรากช่วยยึดหน้าดินถูกทำาลาย ต้นไม้ต่างๆ ซึ่งช่วยโอบอุ้ม
เก็บกักน้ำ�หายไป ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงและความ
รุนแรงของภัยพิบัติน้ำ�ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

ลักษณะประเด็น
สมาชิกในชุมชนและผู้ปฏิบัติการอื่นๆ ได้รวมตัวกัน เพื่อกำาหนด
ทิศทางและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่ชุมชนเผชิญ 
หากแต่พบว่าการวางแผนการจัดการภัยพิบัติขาดข้อมูลพื้นฐาน
และองค์ความรู้ที่เพียงพอ ทำาให้ไม่สามารถกำาหนดแนวทางการ
ทำางานแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง อีกทั้งทำาให้มีปัญหาใน
การกำาหนดทิศทางและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
และมีความสามารถจัดการภัยพิบัติที่สอดคล้องกับปัญหาของ
ชุมชน

แนวทาง
ชุมชนควรมีส่วนร่วมกำาหนดประเด็นที่ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำาไปใช้
ในการจัดทำาแผนงานและโครงการ รวมทั้งกำาหนดแนวทางการ
ทำางาน ทั้งนี้การจะสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำา 
เป็นต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ 
ที่เพียงพอ เพื่อจะได้มีข้อมูลจากงานงานศึกษา เพื่อนำามาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจร่วมกันในลักษณะของสภาพปัญหา ซึ่งจะเป็ประโยชน์
ในการกำาหนดข้อตกลงในทิศทางและสามารถกำาหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการดำาเนินการต่อไป

ดินถล่ม 
(Landslide)

น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
(Flash Flood)

แนะนำ�กรณีศึกษ� : บ้�นห้วยล�กปืนใน  
ตำ�บลห้วยไร่ อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

“การเรียนรู้จากธรรมชาติ 
                         และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ”

ภัยแล้ง 
(Drought)
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อำาเภอจอมทอง เป็นอำาเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศ
ใต้ของจังหวัด ระยะทางจากจังหวัด 60 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของดอย
อินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ
โดยรวมเป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลำาน้ำ�ย่อยต่าง ๆ ที่
เป็นลักษณะนิเวศลุ่มน้ำ� ประกอบด้วยลุ่มน้ำ�แม่แปะ ลุ่มน้ำ�แม่จร ลุ่ม
น้ำ�แม่สอย ลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ลุ่มน้ำาแม่ยะแม่ปอน และลุ่มน้ำ�แม่
กลาง จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนี้ อำาเภอจอมทองเป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยน้ำ�ป่าไหลหลากตามข้อมูลที่ทางราชการได้แจ้งเตือน สาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดน้ำ�ป่าไหลหลากนอกจากปริมาณน้ำ�ฝนที่มีมากแล้วนั้น 
ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นสาเหตุหนุนให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือ ลำาน้ำ�ตื้น
เขิน  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และขาดการ
จัดการป้องกันของชุมชน

หมู่บ้านที่อยู่บริเวณลำาห้วยอีแต ได้สร้างฝายชะลอน้ำ�มากกว่า 50 
ลูก เพื่อป้องกันภัยน้ำ�ป่าไหลหลากโดยการเพิ่มศักยภาพของป่าใน
การโอบอุ้มน้ำ�ฝนและการชะลออัตราการไหลของน้ำ� นอกจากนี้ยังมี
การจัดการพื้นที่ป่ามากกว่า 5,000 ไร่ เพื่อป้องกันไฟป่าโดยการจัด
ทำาแนวกันไฟประมาณ 10 กิโลเมตร กรณีชุมชนบ้านวังตวงมีการขุด
ลอกเกาะแก่งที่ขวางทางเดินของน้ำ� และการยกระดับคันดินให้สูงขึ้น 
เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ�ป่าไหลหลากจากสายน้ำ�แม่แจ่ม ในขณะเดียว 
กันได้มีการกำาจัดวัชพืชในพื้นที่รกร้างเพราะวัชพืชดังกล่าวได้มีการ
กีดขวางทางเดินของน้ำ� ทำาให้น้ำ�ป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน และ
ชาวบ้านจะกลับมาทำาการเกษตรในพื้นที่โดยปลูกพืชระยะส้ันช่วงฤดู
หนาวและฤดูแล้ง

2.5

สำาหรับชุมชนที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน ได้รับผลก
ระทบจากปัญหาอาจแตกต่างกัน หากแต่แนวทาง
แก้ไขปัญหาจำาเป็นต้องเน้นการประสานงานเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ ในระดับระบบนิเวศ จึงจะสามารถ
จัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะประเด็น
ชุมชนได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการจัดการภัยพิบัติ หากแต่ไม่
สามารถจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหา
และสาเหตุของปัญหาเชื่อมโยงกับความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิต วิถี
การผลิตของชุมชนอื่นๆ ในระบบนิเวศเดียวกัน การจัดการภัย
พิบัติที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องทำาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ชุมชนในระบบนิเวศ เพื่อให้ทุกชุมชนได้เข้าร่วมเรียนรู้และวางแผน
รับมือจัดการกับปัญหาซึ่งเกินศักยภาพและความสามารถของ
ชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่จะจัดการได้โดยลำาพัง

แนวทาง
การประสานงานกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่อาศัยอยู่
ในระบบนิเวศเดียวกัน หรือที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับระบบนิเวศ เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ นำาไปสู่ความร่วมมือร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา และกำาหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาเป็นเรื่องที่จำาเป็น นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มกำาลังคนและ
เพิ่มกำาลังความสามารถของคนในชุมชนในด้านต่างๆ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้นๆ

แนะนำ�กรณีศึกษ� : ตำ�บลบ้�นแปะ 
ตำ�บลสบเต๊ียะ อำ�เภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่

“จากต้นน้ำ�จนปลายน้ำ� ... การบริหารจัดการ
ในระดับระบบนิเวศเพื่อป้องกันภัยน้ำ�ป่า 
ไหลหลากและไฟป่า”

ดินถล่ม 
(Landslide)

ไฟป่� 
(Wildfire)

น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
(Flash Flood)
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ชุมชนบ้านดงย่าปาได้วางน้ำ�หนักการทำางานในการสร้างความ
ตระหนักของสมาชิกในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติของชุมชน จัดประชุมในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องโดย
สร้างเวทีให้สมาชิกในชุมชนต่างๆ เข้าถึงข้อมูลและได้ร่วมรับรู้ รับ
ฟัง แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานและร่วม
วางแผนกำาหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติของตำาบลบ้านตึก มีการคัดเลือกโดยชาว
บ้านให้มีคณะกรรมการ 22 คน ซึ่งกลไกนี้มีบทบาทในการประสาน
และขับเคลื่อนในเชิงกระบวนการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนในการวางแผนและขับเคลื่อนงานตามแผน
 ภายหลังการจัดทำาแผนรับมือและสร้างความพร้อมในการ
จัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งผลให้สมาชิกชุมชนได้ร่วมใน
การดำาเนินการจัดทำาแผนที่และป้ายเส้นทางอพยพและที่หลบภัย 
ทำาการสำารวจเส้นทางอพยพ พื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่หลบภัย เพื่อ
ทำาการปักป้ายและจัดทำาแผนที่ มีการมอบหมายชุดสำารวจออกเป็น 
2 ชุด เพื่อสำารวจเส้นทางและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกคนอื่นๆ ร่วมกันจัด
ทำาป้ายและลงรายละเอียดแผนที่ชุมชนให้มีความชัดเจนที่สุด รวม
ทั้งการจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังภัยพิบัติของชุมชน เพื่อเป็นอาสาสมัคร
ทำางานร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายที่ได้จัดตั้งไปแล้ว
 ชุมชนบ้านดงย่าปาเน้นการสร้างจิตสำานึกและความ
ตระหนักของคนในชุมชนเป็นสำาคัญ จะเห็นจากการทำากิจกรรม
ต่างๆ ทั้งการประชุม การวางแผนงาน และจัดทำาวัสดุและอุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัตินั้น ชุมชนจะเป็นผู้
ดำาเนินการเองโดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เป็น
ผู้ให้การหนุนเสริมเท่านั้น จึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่สามารถดำาเนินการ
ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
สร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 ในอนาคตต่อไป ชุมชนบ้านดงย่าปาตั้งใจที่จะนำาเสนอแผน
งานที่ผ่านกระบวนการโดยชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัน
จะนำาไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติให้เข้ามาหนุนเสริมการดำาเนิน
การของชุมชน เพื่อให้การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนมีความมั่นคง
และยั่งยืน และเพื่อขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่
ในระบบนิเวศเดียวกัน

แนะนำ�กรณีศึกษ� : ชุมชนโนนหนองล�ด  
ตำ�บลบ้�นข�ม อำ�เภอน้ำ�พอง  
จังหวัดขอนแก่น

การดำาเนินการในการรับมือกับการเกิดน้ำ�ท่วมในพ้ืนที่ของชุมชน
โนนหนองลาด เป็นการจัดการเพื่อลดความเสียหายของชุมชน โดย
แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ชุมชนประสบ
อยู่ เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญในการเข้าไปร่วมกัน
จัดการ มีการศึกษาพื้นที่ร่วมกัน ทำาให้เข้าใจในสภาพของพื้นที่และ
รูปแบบของน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้น และมีกลไกอาสาสมัคร ดำาเนินการส่ง
เสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการเตือน
ภัยต้นน้ำ�และปลายน้ำ� คณะกรรมการประสานความช่วยเหลือ 
อาสาสมัครในการติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ และแบ่งหน้าที่ความรับผิด
ชอบให้กับอาสาสมัครในการช่วยเหลือชาวบ้านขณะที่มีเหตุการณ์น้ำ�
ท่วมเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อ
ให้สามารถดำาเนินการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสำาเร็จ
      ในระยะหลัง มีการดำาเนินการเพื่อกำาหนดแนวทางในการ
ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การ
ร่วมกันกำาจัดวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำ� นอกจากนั้น ในกรณี
ของน้ำ�ท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในฤดูฝนของปี 2551 เป็นจำานวน 2 
ครั้ง สำาหรับครั้งแรกสาเหตุน่าจะมาจากฝนตกตามธรรมชาติ ส่วน
ครั้งที่สองชาวบ้านตั้งสมมุติฐานว่าอาจมีสาเหตุมาจากการที่เขื่อน
อุบลรัตน์ได้ปล่อยน้ำ�ปริมาณมากลงสู่ลำาน้ำ�พอง ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทำาให้ชุมชนมีความสามารถในการตรวจสอบและนำาไปสู่
กระบวนการต่อรองกับการจัดการของรัฐในการจัดการทรัพยากรทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด

 ประสิทธิภาพของชุมชนในการดำาเนินการอาจมาจาก
สาเหตุที่ชุมชนโนนหนองลาดมีประวัติยาวนานในการรวมตัวกันเพื่อ
ต่อสู้และเรียกร้องสิทธิที่ดิน ทำาให้ชุมชนโนนหนองลาดและชุมชน
อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมีความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน

2.6

จำาเป็นต้องสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการที่หลากหลาย ในการ
ทำางานร่วมกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยง

ลักษณะประเด็น
แม้นสมาชิกในชุมชนได้รวมตัวกันเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและ
ความชัดเจนเก่ียวกับสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ มีทิศทางและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกับ
สภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ แต่พบว่าลำาพังชุมชนเป็นฐานอย่างเดียว
กลับไม่สามารถจัดการกับปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานปฏิบัติ
การหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในทุกระดับ โดยอาศัยความร่วม
มือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานพัฒนาเอกชน ตลอด
จนสถาบันวิชาการต่างๆ ในการดำาเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานที่สำาคัญ
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำาเป็นต้องมีกระบวนการ
ทำางานร่วมกับสมาชิกในชุมชนและประสานเป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชลประทานจังหวัด ทางหลวง
จังหวัด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในท้องถิ่น ฯลฯ

แนวทาง
ต้องมีการจัดกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบัติการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและหนุนเสริมให้ทำางานร่วมกับชุมชนในพื้นที่
เสี่ยง ในการแก้ไขและจัดการปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ การค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดปัญหานั้น และการดำาเนินการร่วมกัน
เพื่อจัดการปัญหา ทำาให้สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
ที่สำาคัญ บางชุมชนมีประสบการณ์ว่า ในการแก้ไขประเด็นปัญหา
จากภัยพิบัติธรรมชาติในระดับท้องถิ่น จำาเป็นต้องประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน

ดินถล่ม 
(Landslide)

น้ำ�ป่�ไหลหล�ก  
(Flash Flood)

แนะนำ�กรณีศึกษ� : บ้�นดงย่�ป�  
ตำ�บลบ้�นตึก อำ�เภอศรีสัชน�ลัย  
จังหวัดสุโขทัย

“การจัดตั้งกลไกรับมือกับภัยพิบัติ และการ
กำาหนดมาตรการขั้นพื้นฐานป้องกันภัย ด้วย
ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำาบล
และสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด”

“จากประวัติยาวนานในการเรียกร้องสิทธิที่ดิน 
นำาไปสู่การต่อรองประเด็นภัยพิบัติธรรมชาติกับ
หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นและจังหวัด”

อุทกภัย
(Flood)
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2.7

ในบางกรณี อาจมีข้อจำากัดและปัจจัยที่อยู่ภายน 
อกการควบคุมของชุมชนจนมากเกินไป จึงต้อง 
พิ จ า ร ณ า ท า ง เ ลื อ ก ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ห รื อ ที่ เ ป็ น
นวัตกรรมใหม่ หรือในบางกรณีอาจจำาเป็นต้อง
พิจารณาถึงการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยง

แนะนำ�กรณีศึกษ� : บ้�นต�ดรินทอง 
ตำ�บลธ�ตุทอง อำ�เภอภูเขียว  

จังหวัดชัยภูมิ

ชุมชนบ้านตาดรินทองตระหนักและเห็นความจำาเป็นท่ีจะต้อง
จัดการปัญหาไฟป่าด้วยตระหนักว่าไฟป่าที่เกิดข้ึนจะส่งผลต่อการ
ทำาลายความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อันจะส่งผลกระทบต่อทำามาหากินของชุมชน ตลอดหลายปีที่ผ่าน
มาการดูแลรักษาป่าภูหลง คนในชุมชนได้ร่วมกันสร้างสิ่งต่างๆ มาก 
มาย แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ ทำาให้ชาวบ้านรวมตัว
กันจัดการภัยพิบัติไฟป่า โดยมีวัดป่ามหาวันในพื้นที่เชื่อมร้อยคนใน
ชุมชนให้เข้ามาร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การ
ดำาเนินงานของชุมชนเน้นที่การพัฒนาระบบการจัดการไฟป่าโดยการ
จัดกิจกรรมอบรมพลังชุมชนในการจัดการปัญหาภัยพิบัติไฟป่า โดย
เน้นพัฒนาศักยภาพแกนนำา สตรี เยาวชนและกลุ่มองค์กรในชุมชน
ให้มีการเตรียมพร้อมที่ดีทางด้านจิตใจ กล่าวคือการจัดกิจกรรมเพื่อ 
ให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพภายใน เสริมสร้างความสามัคคี 
ความตระหนักและเข้าใจถึงความจำาเป็นที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าร่วมกัน ถือเป็น
แนวทางในการสร้างความร่วมมือกันจัดการไฟป่าอย่างต่อเน่ืองร่วม
กับหมู่บ้านใกล้เคียงในกลุ่มนิเวศนั้น
 นอกจากกิจกรรมฝึกอบรมแล้ว ชุมชนบ้านตาดรินทองยัง
ได้ศึกษาและจัดทำาระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งพบว่ามีพื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งหมด 13 จุด และมีจำานวน 3 จุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยใน
ระดับสูง จึงมีการทำากิจกรรมต่อเนื่องเพื่อศึกษารูปแบบและองค์
ความรู้ในการจัดการไฟป่า โดยศึกษาจากผู้รู้ในชุมชนที่มีแนวทาง
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น การชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง และ
การนำาวัวไปเลี้ยงในพื้นที่ป่าให้กินพืชชั้นต่ำ�เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าด้วยมูลสัตว์ จากนั้นนำา
องค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการจัดการกับภัยพิบัติ กล่าวคือ มี
การดำาเนินการชิงเผาในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูง โดยให้ผู้รู้เป็นแกนนำา
ในการดำาเนินการร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน อีกทั้งยังมีการนำาสัตว์
ไปเลี้ยงในพื้นที่ป่ามากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนบ้านตาดรินทองยังให้
ความสำาคัญกับการประสานงานกับหมู่บ้านอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบ
ป่าภูหลงเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการรักษาป่าภูหลงอีกด้วย
 จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านตาดรินทองได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง
ในการจัดการกับปัญหาไฟป่า จากแต่เดิมเน้นการปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
บรรเทา และรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ไปเป็นการหันมาให้ความ
สำาคัญกับการศึกษาข้อมูลเพื่อยกระดับการจัดการไฟป่าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่
ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจ ที่พร้อมจะเข้ามาปกป้องและ
ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชนต่อไป

ประเด็นสำาคัญ
ในหลายกรณีชุมชนแม้นมีความเข้าใจสภาพปัญหาที่ชุมชน
เผชิญอยู่เป็นอย่างดี แต่อาจจะไม่สามารถกำาหนดทิศทางและ
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีข้อจำากัด
และมีปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายประการ 
เช่น การทำาการเกษตรแผนใหม่อย่างเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลทำาลาย
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และทำาให้สมาชิกในชุมชนอาจไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ได้ในระยะยาว แต่ขณะ
เดียวกันชุมชนอาจไม่มีความสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำาการ
เกษตรทางเลือก เพราะปัญหารายได้ ปัญหาหนี้สินของสมาชิก 
ซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถจัดปรับวิถีการ
ผลิต เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิต หรือกรณีชุมชน
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการประสานความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการเข้ามา
ให้ความช่วยเหลือ หรือบางกรณีชุมชนมีข้อจำากัดในสถานที่ตั้ง
ทางกายภาพอยู่ในภูมิประเทศที่ล่อแหลมเส่ียงต่อการประสบ
ภัย เช่น ชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบที่เป็นชุมทางของแม่น้ำ�สาย
ใหญ่สองสาย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากจากภัยน้ำ�ท่วม

แนวทาง

ควรพิจารณาทางเลือกงานอาชีพ และทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับระบบนิเวศ การคิดค้นที่สร้างสรรค์หรือที่เป็น
นวัตกรรมใหม่เพื่อปรับตัวกับสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง หรือในบางกรณีอาจจำาเป็นต้องพิจารณาโยกย้าย
ชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก็เป็นไปได้

“ร่วมมือกับสถาบันศาสนาเพื่อพัฒนาพลัง
จิตใจของชุมชน ให้พร้อมต่อสู้กับปัญหาไฟป่า
เรือนยอด ซึ่งยากที่จะควบคุมได้”

ไฟป่� 
(Wildfire)

แนะนำ�กรณีศึกษ� : อำ�เภอตะกั่วป่�  
อำ�เภอท้�ยเหมือง จังหวัดพังง�

เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิอันดามัน)ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการประสาน
งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรชุมชนจากพ้ืนท่ีเป้า
หมาย คือ ชุมชนบ้านในไร่ หมู่ 7 บ้านบอดาน ตำาบลนาเตย อำาเภอ
ท้ายเหมือง   ชุมชนบ้านทุ่งหว้า ตำาบลคึกคัก อำาเภอตะกั่วป่า   ชุมชน
บ้านทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
 จากการดำาเนินการที่ ผ่านมาทั้งสามพื้นที่ทำาให้คนใน
ชุมชนเข้าใจ เกิดความตระหนัก และให้ความสำาคัญในการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วม
ทำากิจกรรมการจัดทำาแผนที่ชุมชน แผนที่เสี่ยงภัย และการกำาหนด
อาณาเขตจุดปลอดภัยที่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็น
อย่างดี  โดยเฉพาะแกนนำาที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติระดับชุมชน เช่น การปรึกษาหรือกันระหว่างองค์กรชุมชนใน
พื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา อนามัยชุมชน 
หน่วยกาชาดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิอันดามัน เป็นต้น เพื่อ
พัฒนากลไกในการเตือนภัยระดับชุมชนอันได้แก่ การจัดตั้งวิทยุแม่
ข่ายใน 3 จุดเพื่อใช้เป็นจุดประสานงานระหว่างชุมชนในกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติ โดยชุมชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนใกล้เคียงได้มีการกำาหนด
กฎกติกาและวิธีการประสานงานระหว่างชุมชนเรื่องการเฝ้าระวังภัย
ธรรมชาติและการเฝ้าระวังการทำาผิดกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่งร่วม
กัน นอกจากนี้ได้มีการทดสอบและฝึกซ้อมการใช้ไซเรนมือหมุนใน
ภาวะฉุกเฉินให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ไซเรนมือหมุน
มีความสำาคัญมากเพราะจะใช้ในกรณีสัญญาณเตือนภัยของหน่วยรัฐ
ในพื้นที่ไม่ทำางาน หรือในกรณีที่ไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้และเกิดภัย
พิบัติในพื้นที่
 อีกหนึ่งภารกิจที่สำาคัญในการดำาเนินงานคือ การพัฒนา
อาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติชุมชน ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าแม้จะมี 

“หลากหลายมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับมหาภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ... ภัยพิบัติธรรมชาติ
อันร้ายแรงที่ไม่สามารถป้องกันได้”

ว�ตภัย 
(Storm)

สึน�มิ 
(Tsunsmi)

การป้องกันภัยพิบัติเป็นอย่างดี แต่โอกาสในการเกิดภัยพิบัติก็
สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ การมีหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะค่อย
ให้การช่วยเหลือกรณีที่เกิดภัยในระดับชุมชนจึงมีความจำาเป็น ดังนั้น
จึงต้องมีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติชุมชนขึ้น โดยอาสา
สมัครท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีจะเป็นการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
ด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย โดยไม่
ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเบี้ยเล้ียงให้กับอาสาสมัครเหล่า
นี้ ลักษณะการทำางานจะมีบทบาทที่เหมือนกับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยได้รับการฝึกอบรมจากสำานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และได้รับการสนับสนุน
จาก อบต. ในพื้นที่ ผลของการฝึกอบรมทำาให้ได้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยพิบัติชุมชนในชุมชนบ้านในไร่จำานวน 15 คน ชุมชนบ้านทุ้งหว้า
จำานวน 20 คน และชุมชนบ้านทับตะวันจำานวน 23 คน ทำาหน้าที่เป็น
กำาลังสำาคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันภัย และช่วยเหลือในยามที่
เกิดภัยในพื้นที่ขึ้น
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การดำาเนินงาน
 ในพื้นที่ของชุมชนบริเวณรอบป่าภูระงำาเป็นโครงการ
ที่จัดว่ามีศักยภาพในการดำาเนินงาน เนื่องจากมีการปฏิบัติ 
มาเป็นเวลาถึง 10 ปี ต่อมาได้เพิ่มเป็นพื้นที่ป่าภูระงำาส่วนล่าง
ทั้งหมดในการจัดการไฟป่า โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้ การสร้าง
ความตระหนักและความหวงแหนในคุณค่าและความสำาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ตัดไม้ทำาลายป่า และผลของไฟป่าที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ได้ดำาเนินการ
มีความหลากหลายพอสมควร เช่น การทำาแนวกันไฟ การสร้างฝาย
ชะลอความชื้น การทำาค่ายเยาวชน การเฝ้าระวังการตัดไม้ทำาลายป่า 
การอบรมอาสาสมัครเพื่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถดำาเนินการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลก
เปลี่ยนสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายการใช้ 
งานในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเครือข่ายการทำางานเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน

 ส ม า ค ม เ พื่ อ น ภู เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี ศั ก ย ภ า พ สู ง ม า ก มี
ประสบการณ์ยาวนาน ในการรับมือจัดการกับปัญหาไฟป่าและน้ำ�ป่า
ไหลหลาก ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้มีการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
มากถึง 4 รุ่น มีกฎระเบียบกฎกติกาควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ป่าของสมาชิกในชุมชน มีความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างทั้งหมด 11 
ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าภูระงำาตอนล่าง รวมไปถึงความรวมมือเป็น
อย่างดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัด อำาเภอ 
ตำาบล โรงพยาบาลและตำารวจในพื้นที่ ความตระหนักของชาวบ้าน
ในพื้นที่ในปัจจุบัน และประสิทธิภาพในการทำางานของอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า สูงถึงระดับว่าไฟป่ามีการเกิดขึ้นน้อยมาก และตัวแทนจาก 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาศึกษาวิธีการทำางานของ
ทางสมาคมฯ ในการควบคุมไฟป่า

 สมาคมฯได้จัดให้มี เวทีประชุมร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการรับผิดชอบการควบคุมไฟป่าของแต่ละชุมชนที่อาศัยอยู่
รอบ ๆ พื้นที่ป่าภูระงำาตอนล่าง เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการในการเฝ้า
ระวังการเกิดเหตุการณ์ไฟป่า ให้มีการติดตามการปฏิบัติการอย่างต่อ
เนื่อง ให้มีการติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้น
แล้ว และเพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงระบบการประสานงานและ
การสื่อสารที่อาสาสมัครพิทักษ์ป่าใช้ในระหว่างการปฏิบัติการเพื่อ
ควบคุมไฟป่า นอกจากนี้มีการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอีกครั้ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 57 คน ผลจากการดำาเนินการดัง
กล่าว คือปัญหาไฟป่าลดลงมากถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี
นี้กับปีที่แล้ว ในขณะที่ชาวบ้านสามารถเก็บของป่าได้มากขึ้นถึง 50%

2.8

ถ้าหากว่าชุมชนได้สร้างให้มีระบบการจัดการภัย
พิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเรียบร้อย
แล้ว ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ดำาเนินกิจกรรมใน 
รูปลักษณะที่กว้างขวางข้ึนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
อย่างรอบด้าน เพราะนับเป็นการเตรียมความพร้อม 
รับมือกับสถานการณ์ที่วิกฤตในอนาคต

ลักษณะประเด็น
ชุมชนร่วมกับผู้ปฏิบัติการอื่นๆ ได้ดำาเนินการกิจกรรมที่หลาก
หลาย ในการสร้างให้มีระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และต้องการที่จะดำาเนินกิจกรรม
ในรูปลักษณะที่กว้างขวางขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ได้ผล

แนวทาง
ควรสร้างและพัฒนาโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความสนใจและได้
ดำาเนินกิจกรรมอันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน อันเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่วิกฤต
และภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การพัฒนาอาชีพเสริมและ
อาชีพทางเลือก เพื่อป้องกันความสูญเสียอย่างรุนแรงที่อาจเกิด
ขั้น ถ้าสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีการพึ่งพาอาชีพดั้งเดิมเป็นอาชีพ
เดียวที่มี และวิถีชีวิตนั้นได้รับผลกระทบหนักเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น 
หรืออีกทาง คือการเปลี่ยนระบบเกษตร การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติในระยะยาว

แนะนำ�กรณีศึกษ� : ตำ�บลแวงน้อย  
อำ�เภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

“ตัวอย่างที่ดีในการจัดการไฟป่า”

ไฟป่� 
(Wildfire)
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ลักษณะและประโยชน์ 
ของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ

• กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ เป็นแผนงานระดับโลก สำาหรับ  
   การดำาเนินการระหว่างปี 2548 – 2558 เพื่อความพยายามในการ 
   ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ

• มีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินทางสังคม        
 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชุมชน  
   และระดับประเทศ

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

• มีการกำาหนด 5 ประเด็นหลัก ในการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหัวใจกลาง  
   ของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ (ศึกษา “5 ประเด็นหลักใน 
   การปฏิบัติการของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ” ข้างล่าง)

• มีแนวคิดสำาคัญในการดำาเนินการ 4 ข้อ คือ
1. การพิจารณาและให้ความสำาคัญกับภัยอันตรายทุกประเภทที่       
     สามารถเกิดขึ้นได้ โดยการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง และ       
     ความสูญเสียจากภัยอันตรายประเภทใดประเภทหนึ่ง ต้อง       
     พิจารณาและให้ความสำาคัญกับภัยอันตรายอื่นๆ ด้วย
2. การบูรณาการมิติหญิงชาย การเคารพและพิจารณาถึงความหลาก 
     หลายด้านวัฒนธรรมและประเพณี
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัคร
4. การเสริมสร้างศักยภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่จากแหล่ง  
     ต่างๆ

• มีการกำาหนดผู้ดำาเนินการเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
1. รัฐบาลของแต่ละประเทศ ที่ได้มีการรองรับ กรอบงานการปฏิบัติ  
     การเฮียวโกะ
2. องค์กรและสถาบันต่างๆ ในระดับภูมิภาค
3. องค์กรนานาชาติต่างๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบของ   
     สหประชาชาติ

• กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ มีประโยชน์สองลักษณะ คือ
1. กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ เสนอหลักการที่เป็นแนวทาง   
     สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามลำาดับความสำาคัญ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อ 
     ให้ชุมชนที่อยู่ในความล่อแหลม สามารถอยู่อย่างปลอดภัยจาก  
     ภัยพิบัติได้
2. กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ สามารถใช้เป็นพื้นฐาน ในการ  
 ออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้า 
     ของหน่วยงาน องค์การ และสถาบันต่างๆ ในการจัดตั้งระบบ     
 กำาหนดมาตรการ และดำาเนินกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงและ 
     ความสูญเสียจากภัยพิบัติ

ประเด็นหลักในการปฏิบัติการ 
ของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ

1. การกำาหนดให้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นประเด็นสำาคัญ 
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยมีสถาบันและหน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการดำาเนินการ
    o ให้ความสำาคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นอันดับแรก
    o การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นสิ่งสำาคัญอันดับแรกในระดับ 
        ท้องถิ่นและระดับประเทศ พร้อมทั้งมีพื้นฐานการจัดองค์กรที่  
        เข้มแข็งสำาหรับการปฏิบัติ

2. การกำาหนด ประเมิน และติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติใน
ประเภทต่างๆ และการเสริมประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย
    o รู้ถึงความเสี่ยง และดำาเนินการระบุ ประเมิน และติดตาม ความ  
        เสี่ยงของภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการเตือนภัยล่วงหน้า

3. การใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และการศึกษาในการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัย (Culture of Safety) และความเข้มแข็งในทุกระดับ
    o สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
    o ใช้ความรู้ นวัตกรรม และการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ  
        ปลอดภัย และคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว

4. การลดปัจจัยเสี่ยงรอง
    o ลดความเสี่ยง
    o ลดปัจจัยของความเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของปัญหา

5. การเสริมสร้างการเตรียมความพร้อม เพื่อการรับมือกับภัยพิบัติที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกระดับ
    o เตรียมความพร้อม และพร้อมที่จะดำาเนินการ
    o สร้างเสริมการเตรียมความพร้อมให้เข้มแข็ง เพื่อตอบโต้ภัย    
        พิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ

และประโยชน์ของกรอบง�น

เฮียวโกะ

คว�มเป็นม� ลักษณะ 

“กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ 
เคร่ืองมือภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงาน
ประเด็น การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีส่วน
ร่วมของสาธารณชน”

ความเป็นมา
ของ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ

• กรอบงานการปฏิบัติการระยะเวลา 2548 – 2558 : การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประเทศชาติและชุมชนต่อภัยพิบัติ

• 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 ซึ่งมีการจัดทำาขึ้นในปี 2537

• กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ ได้มีการรองรับจากทั้งหมด 168 
ประเทศ อย่างไรก็ตาม กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ ไม่ได้เป็น
สัญญาประเภทผูกพัน แต่เป็นเพียงแค่แนวทาง ในการสร้างชุมชน
และประเทศชาติที่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้

3.1
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กระบวนการของ เครือข่ายองค์กร 
ภาคประชาสังคมระดับโลกเพื่อการ
บรรเทาภัยพิบัติ

• เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกเพื่อการบรรเทาภัย
พิบัติ มีการกำาเนิดที่ การสัมมนาระดับโลกว่าด้วยการลดภัยพิบัติ 
ที่เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 18 – 22 
มกราคม 2548 เพื่อเป็นกลไกในการสื่อสารและการประสานงาน
ระหว่างประเทศ ขององค์กรภาคประชาสังคมทั้งหลายที่ทำางานด้าน
การจัดการภัยพิบัติ
• มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ เวทีระดับโลก ครั้งแรก ของ ระบบ
ว่าด้วยยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ ของ สหประชาชาติ 
ที่เมืองเยนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 
2550
• มีเป้าหมายในการสนับสนุนและหนุนเสริมให้องค์กรภาคประชา
สังคมทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งในแง่
ของการพัฒนานโยบาย และในแง่ของการดำาเนินการและการปฏิบัติ
การ โดยให้ความสำาคัญกับมุมมองและประเด็นของชุมชนที่อยู่ใน
ความล่อแหลม ในทุกขั้นตอนและทุกระดับ
• ปัจจุบัน ประมาณ 600 คน จาก 300 องค์กร ครอบคลุม 90 
ประเทศ มีส่วนร่วมในการดำาเนินการของ เครือข่ายองค์กรภาค
ประชาสังคมระดับโลกเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ โดยมีองค์กรพัฒนา
เอกชนตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักรชื่อ Tearfund UK ทำาหน้าที่เป็นกอง
เลขาธิการ
• เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกเพื่อการบรรเทาภัย
พิบัติ มีกระบวนการในการติดตามประเมินความก้าวหน้าต่อ กรอบ
งานการปฏิบัติการเฮียวโกะ โดยอิสระจากกระบวนการของ ระบบ
ว่าด้วยยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ ของ สหประชาชาติ 
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกระบวนการกำาลังดำาเนินการคู่ขนานกัน และ
จะบังเกิดผลเป็นสองมุมมองที่แตกต่างกันไป ในการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าต่อ กรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ
• กระบวนการในการติดตามประเมินความก้าวหน้าต่อกรอบงานการ
ปฏิบัติการเฮียวโกะของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลก
เพื่อการบรรเทาภัยพิบัตินั้น เป็นโครงการที่มีชื่อว่า มุมมองจากราก
หญ้า ซึ่งมีการอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการะดมความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะ จากชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั้งองค์กร
และหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
ในระดับท้องถิ่น

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม

ระดับโลกเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ได้รับทำาหน้าท่ีเป็น องค์กรประสาน

งานระดับชาติในประเทศไทย (National Coordinating Orga-

nization in Thailand) ให้กับ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม

ระดับโลกเพ่ือการบรรเทาภัยพิบัติ (Global Network for Disaster  

Reduction) ในการติดตามประเมินความก้าวหน้าต่อ กรอบงานการ

ปฏิบัติการเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action) ซ่ึงเป็นแผน

ปฏิบัติการระดับโลกในการบรรเทาภัยพิบัติ ท่ีรัฐบาลจาก168 ประเทศได้

ร่วมกันกำาหนดไว้ เพ่ือดำาเนินการระหว่างปี 2548 – 2558

เฮียวโกะ

ก�รติดต�มประเมิน
คว�มก้�วหน้�ต่อกรอบง�น

2 กระบวนการติดตามประเมินความก้าวหน้า 
ต่อกรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ

3.2 กระบวนการและ ระบบว่าด้วย
ยุทธศาสตร์นานาชาติในการลดภัยพิบัติ 
ของ สหประชาชาติ

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

• มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิด การเคลื่อนไหวระดับโลกในการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเพื่อสนับสนุนและหนุนเสริมการ
เคลื่อนไหวนั้น

• มีการกำาหนดให้จัด เวทีระดับโลก สองปี/ครั้ง เพื่อ ติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าต่อกรอบงานการปฏิบัติการเฮียวโกะ เสริมสร้างความ
ตระหนักทั่วโลกเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้จากกรณีศึกษาดีเด่น 
และกำาหนดช่องว่างพร้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการดำาเนินการ
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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ประเด็น 2 : ประเมิน ติดต�ม 
และเตือนภัย

3.4

2. รู้จักความเสี่ยงและการดำาเนินการจำาแนกประเมิน 
และติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 
และส่งเสริมการเตือนภัยล่วงหน้า

เพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ประเทศและชุมชนจะต้อง
รู้จักความเสี่ยงที่กำาลังเผชิญอยู่และดำาเนินการบนพื้นฐานของความ
รู้ การที่จะเข้าใจความเสี่ยงจะต้องมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคนิควิธี และความสามารถขององค์กร ที่จะสังเกต บันทึก วิจัย 
วิเคราะห์ ใช้รูปแบบในการพยากรณ์และจัดทำาแผนที่ภัยที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ การพัฒนาเครื่องมือและการให้ความรู้ที่มีความ
สำาคัญได้แก่ ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้น แผนที่เสี่ยงภัย ความ
เสียหายจากภัย และตัวชี้วัดความเสี่ยง  ที่สำาคัญที่สุด ประเทศต่างๆ 
จำาเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มี 
ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อสถานการณ์ของประชาชนที่มีความเสี่ยง
การเตือนภัยล่วงหน้าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นองค์
ประกอบที่สำาคัญของการลดความเสี่ยงจากภัย การปกป้องชีวิตของ
คนหลายพันคนจะทำาได้ก็ต่อเมื่อมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่มี
ประสิทธิภาพที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยที่จะมีผลเสียหายต่อประชาชน
และมีแผนปฏิบัติการที่พร้อมจะดำาเนินการได้ทันที

ประเด็น1:ให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รลดคว�มเสี่ยง

3.3

1. ให้ความสำาคัญกับการลดภัยเป็นลำาดับแรก เพ่ือให้ 
มั่นใจว่าการลดภัยมีความสำาคัญเป็นลำาดับแรกบน
พ้ืนฐานท่ีสำาคัญของการปฏิบัติการขององค์กรของรัฐ

คำามั่นสัญญาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินมีความสำาคัญต่อ
การปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ที่ถูกคุกคามโดยภัยธรรมชาติ 
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องให้ความ
สำาคัญต่อภัยธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวกันกับการให้ความสำาคัญต่อการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคม รัฐจึงจำาเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุง
นโยบาย กฎหมาย และการจัดองค์กร เช่นเดียวกันกับแผนงาน
โครงการและโครงงานให้ครอบคลุมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และจะต้องจัดให้มีทรัพยากรท่ีพอเพียงเพื่อสนับสนุนและค้ำ�จุน 
แผนงานโครงการเหล่านี้ด้วย ได้แก่

• จัดให้มีหน่วยงานแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำาเสนอ  
   นโยบายและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ
• จัดให้มีนโยบายและแผนโดยบูรณาการการลดความเสี่ยงภัย เช่น       
   ยุทธศาสตร์ในการลดความยากจน
•  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการใน   
   ระดับพื้นที่
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ประเด็น4:ลดปัจจัยเสี่ยง 
ลดปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของปัญห�

3.6

4. การลดความเส่ียง การลดปัจจัยท่ี
ทำาให้เกิดความเส่ียง

ความเสียหายที่ได้รับจากภัยธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นได้ในหลายกรณี 
ได้แก่ 

• การตั้งบ้านเรือนชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ภัยน้ำ�ท่วม
•การตดัไม้และทำาลายพ้ืนทีชุ่ม่น้ำ�ทีล่ดความสามารถของสิง่แวดล้อม
ที่รองรับภัย
• ก่อสร้างอาคารสถานที่และบ้านเรือนที่ไม่สามารถทนทานต่อภัยได้
• ไม่มีความปลอดภัยทางด้านสังคม และการเงินเพียงพอที่จะรองรับ  
ความปลอดภัย

ประเทศต่างๆ สามารถสร้างความพร้อมเผชิญภัยโดยการจัดให้มีวิธี
ปฏิบัติง่ายๆ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหาย ภัยพิบัติสามารถ
ลดลงได้โดยการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันโครงสร้างสำาคัญ 
ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และบ้านเรือน อาคารที่ได้รับความเสีย
หาย สามารถปรับปรุงให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ การป้องกันระบบ
นิเวศ ได้แก่ ปะการัง และป่าชายเลนจะช่วยให้ระบบนิเวศเหล่านี้
ช่วยป้องกันคลื่นลามตามธรรมชาติ การประกันภัยและแหล่งเงินทุน
ขนาดเล็ก จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและมีทรัพยากรเพิ่มขึ้น

ประเด็น3:องค์คว�มรู้ นวัตกรรม 
และวัฒนธรรมคว�มปลอดภัย

3.5

3. การสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำานึก การใช้
ความรู้ ความคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ และการศึกษาช่วย
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และความพร้อมเผชิญ
ภัยในทุกระดับ

ภัยพิบัติสามารถลดลงได้อย่างมากหากประชาชนได้รับการแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อลดความเสียหาย และถ้าได้รับแรงจูงใจให้
ปฏิบัติตามกิจกรรมสำาคัญที่จะเพิ่มจิตสำานึกในการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่ง
ประกอบด้วย

• การจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงภัยและวิธีการป้องกัน   
ภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับประชากรในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง
• เสริมสร้างเครือข่ายและการหารือและการร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยว
ชาญด้านภัยพิบัติ ด้านเทคนิค และวิชาการ นักวางแผน และผู้เกี่ยว
ข้องอื่นๆ
• บรรจุเรื่องราวการลดภัยพิบัติในกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ 
ไม่เป็นทางการ และการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งการฝึกอบรมต่างๆ
• พัฒนาและส่งเสริมโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในชุมชน
• ทำางานกับสื่อในกิจกรรมสร้างจิตสำานึกในการลดความเสี่ยงภัย
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ประเด็น5:เตรียมคว�มพร้อม
รับมือจัดก�รกับภัยพิบัติ

3.7

5. การเตรียมตัวและพร้อมท่ีจะปฏิบัติเม่ือมีภัย เสริม
ศักยภาพในการเตรียมพร้อมเพ่ือการเผชิญภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ

การเตรียมพร้อมด้วยการประเมินความเสี่ยงก่อนการพัฒนาในทุก
ระดับของสังคมจะช่วยให้ประชาชนมีความสามารถที่จะเผชิญภัย
ธรรมชาติได้ดีขึ้น การเตรียมพร้อมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• การพัฒนาและการทดสอบแผนสำารอง
• การจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมพร้อม    
   เผชิญภัยและการฟื้นฟู
• การพัฒนาแนวทางการประสานงานในภูมิภาค เพื่อการเผชิญภัยที่  
   มีประสิทธิภาพและ
• การหารือระหว่างหน่วยงานเผชิญภัย นักวางแผน และผู้กำาหนด  
   นโยบาย รวมทั้งองค์กรในการพัฒนา

การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมเป็นประจำา รวมทั้งการฝึกแผนอพยพ
จะเป็นกุญแจสำาคัญในการรองรับการเผชิญภัยที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ แผนการเตรียมพร้อมและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยให้สามารถจัดการกับภัยพิบัติขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีเกิดขึ้น
บ่อยครั้งในหลายชุมชนได้ เราไม่สามารถป้องกันภัยธรรมชาติได้ แต่
เราสามารถลดผลกระทบโดยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้
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กรณีศึกษา:ภาคเหนือตอนบน
4.1

อำ�เภอจอมทอง เป็นอำ�เภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ท�งทิศใต้
ของจังหวัด ระยะท�งจ�กจังหวัด  60 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของดอย
อินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเข�สูงสุดในประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ
โดยรวมเป็นภูเข�สูง สลับกับที่ร�บลุ่มเชิงเข� มีลำ�น้ำ�ย่อยต่�งๆ ที่
เป็นลักษณะนิเวศลุ่มน้ำ� ประกอบด้วยลุ่มน้ำ�แม่แปะ ลุ่มน้ำ�แม่จร ลุ่ม
น้ำ�แม่สอย ลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ลุ่มน้ำ�แม่ยะแม่ปอน และลุ่มน้ำ�แม่
กล�ง

แม่เตี๊ยะแม่แตะ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ�ย่อยของน้ำ�ส�ข�แม่กล�งก่อนไหล
ลงสู่น้ำ�แม่ปิง มีพื้นที่ครอบคลุมประม�ณ 90,000 ไร่ ประกอบด้วย 
23 หมู่บ้�น (ม้ง 1 หมู่บ้�น ปก�เกอะญอ 5 หมู่บ้�น คนเมืองพื้น
ร�บ 17 หมู่บ้�น) อ�ณ�เขตพื้นที่ลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ค�บเกี่ยว
เขตปกครอง 3 ตำ�บลคือ ตำ�บลดอยแก้ว ตำ�บลสบเตี๊ยะ และตำ�บล
แม่สอย   ลักษณะท�งก�ยภ�พเป็นภูเข�สูง ล�ดชัน ร้อยละ 90 ของ
พื้นโดยคว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลอยู่คว�มสูงระหว่�ง 300-1,800 
เมตร มีลำ�ห้วยน้อยใหญ่ประม�ณ 200 กว่�ลำ�ห้วย

ชุมชนท้องถิ่นในแถบนี้อ�ศัยอยู่ในพื้นที่สูงและที่ร�บลุ่ม  เป็น
ชุมชนเกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมช�ติ ดิน น้ำ� ป่� ม�
เป็นเวล�หล�ยชั่วอ�ยุคน หลังจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงระบบก�ร
ผลิตเป็นก�รผลิตเพื่อก�รค้�อย่�งเข้มข้นม�กขึ้นในช่วงระยะเวล�
ประม�ณ 20 ปีที่ผ่�นม� คว�มต้องก�รใช้ทรัพย�กรดิน น้ำ� ป่� ของ 
แต่ละคน แต่ละชุมชน ทั้งข้�งบนข้�งล่�ง ก็เพิ่มม�กขึ้น เมื่อทรัพย�กร
มีอยู่อย่�งจำ�กัด ระบบก�รจัดก�รแบบดั้งเดิมไม่ส�ม�รถควบคุม
จัดก�รได้  คว�มขัดแย้งระหว่�งคนภ�ยในชุมชนและระหว่�งชุมชน

จึงสูงขึ้น  นอกจ�กนั้นระบบก�รผลิตที่มุ่งเน้นก�รใช้ส�รเคมี  ทำ�ให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภ�พชีวิตของคนและทรัพย�กรธรรมช�ติ 
ทรัพย�กรดิน น้ำ� ป่� เสื่อมโทรมลง วิถีชีวิตของเกษตรกรเข้�สู่วงจร
หนี้สินเนื่องจ�กประสบกับปัญห�ก�รข�ดทุน ขณะที่คว�มจำ�เป็นใน 
ก�รใช้เงินในชีวิตประจำ�วันก็มีม�กขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้�นก�รบริโภค
สินค้�จำ�เป็นและสินค้�ฟุ่มเฟือย เมื่อร�ยได้ไม่มีคว�มแน่นอนจึงก่อ
ให้เกิดภ�วะตึงเครียด อ�จกล่�วว่�เงื่อนไขก�รดำ�รงชีวิตของคนท้อง
ถิ่นปัจจุบันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภ�ยนอกที่ไม่ส�ม�รถควบคุมกำ�กับได้

คว�มเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีคว�มเอื้ออ�ทร แบ่งปัน  ซึ่งเคยเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนท้องถิ่นเริ่มห่�งห�ยไป เพร�ะคว�มจำ�เป็นในก�ร
ดิ้นรนเอ�ตัวรอดในท�งเศรษฐกิจ เกิดภ�วะต่�งคนต่�งอยู่ ประเพณี 
วัฒนธรรม พิธีกรรมต่�งๆ เริ่มลดคุณค่�และคว�มหม�ยในท�งสังคม   
ผู้คนเริ่มห่�งไกลวัด ห่�งไกลศีลธรรม  อำ�น�จและสิทธิในก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรดิน น้ำ� ป่� เริ่มเคลื่อนย้�ยไปสู่อำ�น�จของระบบร�ชก�ร
ม�กขึ้น  

ผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้เข้�ใจปัญห�ดังกล่�วและพย�ย�มที่จะ
ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรักษ�คว�มอยู่รอด
ของครัวเรือนและชุมชนม�โดยตลอด   อ�ทิ  ก�รร่วมกันจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติในรูปแบบป่�ชุมชน ก�รร่วมมือกับหน่วยง�น
ต่�งๆ เพื่อแก้ไขปัญห�คว�มไม่มั่นคงในที่ดินทำ�กิน ก�รรวมกลุ่ม
ธน�ค�รข้�ว กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเหมืองฝ�ย กลุ่มอนุรักษ์บนพื้นที่
สูง และรวมกลุ่มเป็นเครือข่�ยลุ่มน้ำ�ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อสร้�ง
คว�มร่วมมือระหว่�งคนข้�งบนกับคนข้�งล่�ง หน่วยง�นร�ชก�ร

และเอกชน ผู้นำ�ท�งก�รและต�มธรรมช�ติ ตลอดจนกลุ่มเย�วชน
คนหนุ่มส�ว ในก�รช่วยกันคิดช่วยกันวิเคร�ะห์ว�งแผนก�รแก้ไข
ปัญห�ก�รป้องกันปัญห�ต่�งๆ ที่ไม่พึงประสงค์ร่วมกัน        

ที่ผ่�นม�คณะกรรมก�รลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ได้จัดทำ�แผนกิจกรรม
ต่�งๆ เพื่อแก้ไขปัญห�อย่�งรอบด้�นและบูรณ�ก�รทั้งด้�นก�รแก้ไข
ปัญห�ที่ดิน น้ำ� ป่� กิจกรรมด้�นก�รศึกษ�  กิจกรรมด้�นก�รเกษตร 
กิจกรรมด้�นก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถองค์กรและบุคล�กร  
กิจกรรมก�รฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม ทั้งนี้มีเป้�หม�ยของก�รสร้�ง
ฐ�นเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นอย่�งชัดเจนและรอบด้�น พร้อม
กับก�รเชื่อมโยงขึ้นสู่คว�มเป็นส�กล บนคว�มร่วมมือขององค์กร
ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทย�นแห่งช�ติออบหลวง องค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บลดอยแก้ว ส่วนร�ชก�รในอำ�เภอจอมทอง มูลนิธิเพื่อก�ร
พัฒน�ที่ยั่งยืน สม�คมศูนย์รวมก�รศึกษ�วัฒนธรรมช�วไทยภูเข� 
เป็นต้น ด้วยคว�มค�ดหวังว่�คว�มร่วมมือของภ�คีท้องถิ่นและภ�คี
ท�งวิช�ก�รจะนำ�ไปสู่ก�รฟื้นฟูคุณภ�พชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะได้อย่�งเป็นรูปธรรม และส�ม�รถเป็น
ตัวอย่�งเพื่อเชื่อมโยงก�รแก้ไขปัญห�ในระบบนิเวศในอน�คต   

แม้ว่�คว�มพย�ย�มของคณะกรรมก�รลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ ที่จะ
ฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติในลุ่มน้ำ� ทั้งดิน น้ำ� ป่� โดยกระบวนก�ร
มีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นซึ่งส่งผลในท�งที่เป็นด้�นบวกม�กขึ้น 
แต่ประเด็นท่ีคณะกรรมก�รลุ่มน้ำ�ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญอีก
ประเด็นหนึ่งคือภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ เช่น ดินถล่ม  น้ำ�ป่�ไหลหล�ก 
ดังเคยปร�กฏเหตุก�รณ์ดินโคลนถล่มและน้ำ�ป่�ไหลหล�กในพ้ืนที่
ร�บลุ่มของลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะเมื่อปี 2516 และ 2518  ซึ่งก่อ
ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ช�วบ้�น ทั้งพื้นก�รเกษตร สัตว์เลี้ยงและ
ทรัพย์สินไปเป็นจำ�นวนม�ก  เหตุก�รณ์ดังกล่�วส่งผลให้อย่�งน้อย 2 
ชุมชนได้มีก�รโยกย้�ยที่อยู่อ�ศัย คือ บ้�นสบเตี๊ยะ ม.1 และบ้�นเชิง
ดอย ม.3 ในปัจจุบัน

ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 เกิดเหตุก�รณ์น้ำ�ป่�ไหลหล�กที่รุนแรง
ในเขตอำ�เภอแม่แจ่ม ทำ�ให้มีก�รสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ลักษณะ
ภูมิประเทศอำ�เภอแม่แจ่มกับอำ�เภอจอมทองมีลักษณะใกล้เคียง
กัน มีพื้นที่ติดต่อกันโดยมีเทือกเข�อินทนนท์กั้นแนวเขตอำ�เภอ ซึ่ง
ชุมชนในเขตอำ�เภอจอมทองได้แก่ บ้�นวังตวง ต.บ้�นแปะ บ้�นห้วย
แต บ้�นบน บ้�นหนองอ�บช้�ง ต.สบเตี๊ยะ ก็ได้รับผลกระทบน้ำ�ป่�
ไหลหล�กเช่นเดียวกัน แต่มีคว�มรุนแรงน้อยกว่�ที่อำ�เภอแม่แจ่ม  

จ�กเหตุก�รณ์น้ำ�ป่�ไหลหล�กที่เกิดขึ้นดังกล่�วทำ�ให้ชุมชนมีคว�ม
ตื่นตัว และกลัวภัยที่อ�จม�ถึงชุมชน ซึ่งไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์
คว�มรุนแรงได้ โดยที่ผ่�นม�ชุมชนได้พย�ย�มในก�รห�แนวท�ง
ป้องกันภัยเฉพ�ะหน้�ต�มศักยภ�พที่มีอยู่ ประส�นคว�มช่วยเหลือ
สนับสนุนส่วนร�ชก�ร องค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มักจะเป็น 
ก�รช่วยเหลือชุมชนหลังเกิดเหตุก�รณ์ และบ�งครั้งไม่สอดคล้องกับ
สภ�พปัญห�ของชุมชน

ชุมชนเริ่มตระหนักถึงแนวท�งก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยก�รป้องกัน
และเตรียมคว�มพร้อมของชุมชน ทั้งนี้เชื่อว่�ก�รมีแผนง�นต่�งๆ 
รับมือเมื่อเกิดเหตุก�รณ์ และมีกลไกคณะทำ�ง�นแก้ปัญห�เมื่อเกิด 
ภัยระดับชุมชน เพร�ะชุมชนจะเป็นหน่วยแรกที่ประสบกับ
สถ�นก�รณ์จริง ห�กมีก�รเตรียมพร้อมจัดทำ�แผนป้องกันและฝึก
ซ้อมให้เกิดคว�มรู้คว�มตระหนัก โดยอ�ศัยคว�มรู้ท�งวิช�ก�รและ
คว�มรู้ท้องถิ่น สร้�งก�รมีส่วนของคนในชุมชนและประส�นคว�ม
ร่วมมือกับภ�คส่วนต่�งๆ จะเป็นก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ป้องกันก�ร
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนได้
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จ�กเหตุก�รณ์น้ำ�ป่�ไหลหล�กเข้�ท่วมชุมชนและพื้นที่ก�รเกษตร
ของชุมชนอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ช�วบ้�นที่มีพื้นที่ในเขตดังกล่�วละทิ้ง
กิจกรรมท�งก�รเกษตรให้เป็นพื้นที่รกร้�ง ปล่อยวัชพืชขึ้นเป็นพื้นที่
กว้�ง จ�กก�รระดมคว�มคิดของชุมชนร่วมกันว่� ก�รปล่อยให้เป็น
พื้นที่ก�รเกษตรเดิมเป็นที่ให้วัชพืชต่�งๆ เช่น ไมยร�บ ต้นปง ต้น
อ้อ ขึ้นแทนนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดน้ำ�ป่�ไหลหล�กเข้�ท่วม
หมู่บ้�น เพร�ะวัชพืชดังกล่�วได้กีดขว�งท�งเดินของน้ำ� ชุมชนจึงส่ง
เสริมสนับสนุนให้กลับม�ทำ�ก�รเกษตรในพ้ืนท่ีเดิมในช่วงฤดูหน�ว
และฤดูแล้ง โดยปลูกพืชระยะสั้นเช่น ผัก หอม กระเทียม ข้�วน�ปรัง

บ้�นวังตวงนั้นตั้งอยู่ปล�ยน้ำ�แม่แจ่ม ในฤดูฝนจะเป็นพื้นที่รับน้ำ�โดย
หลีกเลี่ยงได้ย�ก ห�กช่วงเวล�ใดที่แม่น้ำ�ปิงหนุนขึ้นสูง จะส่งผลกระ
ทบที่รุนแรงกว่�ปกติ ช�วบ้�นจึงดำ�เนินก�รขุดลอกเก�ะแก่งที่ขว�ง
ท�งเดินของน้ำ�และยกระดับคันดินให้สูงขึ้น เพื่อเป็นก�รป้องกัน
และบรรเท�ผลกระทบท่ีอ�จเกิดขึ้นห�กเกิดเหตุก�รณ์น้ำ�ป่�ไหล
หล�ก ซึ่งช�วบ้�นตระหนักดีว่�ก�รทำ�กิจกรรมดังกล่�วเป็นเพียงก�ร
แก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�เท่�นั้น ไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ระยะย�วได้ 
เน่ืองจ�กข้อจำ�กัดท�งด้�นลักษณะท่ีตั้งของชุมชนท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ภัย แต่ก็ถือเป็นคว�มพย�ย�มของชุมชนในก�รช่วยเหลือตนเอง
เบื้องต้น ที่ม�จ�กก�รมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในก�รร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจและร่วมดำ�เนินก�ร ซึ่งดีกว่�ก�รนิ่งเฉยแล้วรอรับคว�มช่วย
เหลือจ�กภ�คส่วนต่�งๆ เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ภัยพิบัติขึ้นแล้ว

แนวท�ง ทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
เพื่อให้เกิดก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่�งเป็นระบบ
ม�กขึ้นในอน�คต ในระยะสั้นชุมชนลุ่มน้ำ�แม่เตี้ยะแม่แตะทั้ง 4 
ชุมชน จะเน้นก�รยกระดับคว�มพร้อมของชุมชนในก�รรับมือกับ
ภัยพิบัติผ่�นก�รฝึกซ้อมก�รปฏิบัติก�รของอ�ส�สมัครในชุมชนและ
ก�รจัดตั้งระบบเตือนภัยที่สอดคล้องและใช้ได้จริงในระดับชุมชน 

ด้�นก�รแก้ไขปัญห�ระยะย�วนั้น 3 ชุมชนลุ่มน้ำ�ห้วยอีแตจะเน้นก�ร
ยกระดับม�ตรก�รในก�รฟื้นฟูและก�รจัดก�รป่�ต้นน้ำ�เพื่อป้องกัน
ภัยน้ำ�ป่�ไหลหล�กและไฟป่� โดยม�ตรก�รหลักซึ่งได้ประสบคว�ม
สำ�เร็จในระดับหนึ่งแล้ว ยังคงเน้นก�รสร้�งฝ�ยกักเก็บน้ำ�และฝ�ย
ชะลอน้ำ� รวมทั้งก�รจัดทำ�แนวกันไฟ นอกจ�กกิจกรรมก�รเตรียม
คว�มพร้อมรับมือภัยพิบัติและก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติป่�
ไม้แล้ว ชุมชนลุ่มน้ำ�ห้วยอีแตยังตระหนักถึงคว�มมั่นคงในด้�นอื่นๆ 
กล่�วคือ ก�รว�งแผนก�รจัดก�รน้ำ�ให้เป็นระบบประป�ภูเข� ซึ่งจะ
ดำ�เนินก�รหลังจ�กก�รสร้�งฝ�ยประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว โดยก�ร
ผันน้ำ�จ�กฝ�ยม�ใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยในครัว
เรือน

ก�รแก้ไขปัญห�ระยะย�วของชุมชนบ้�นวังตวงนั้น ชุมชนพบว่�ที่
ตั้งของชุมชนต้ังอยู่ในพื้นที่ เสี่ยงต่อภัยพิบัติและอยู่นอกเหนือ
คว�มส�ม�รถของชุมชนจะจัดก�รได้ ก�รย้�ยชุมชนไปอยู่ในพื้นที่
ปลอดภัยจึงเป็นหนท�งที่ดีที่สุด ขณะนี้แกนนำ�ชุมชนได้ดำ�เนินก�ร
ประส�นง�นไปยังหน่วยง�นภ�ครัฐต่�งๆ ในพื้นที่ เพื่อให้จัดสรรที่อยู่
อ�ศัยใหม่สำ�หรับคนในชุมชน เนื่องจ�กพื้นที่ต�มเขตก�รปกครอง
ของบ้�นวังตวงไม่มีพื้นที่ปลอดภัย ทำ�ให้ต้องขอใช้พื้นที่ส�ธ�รณะ
ของชุมชนอื่นในก�รตั้งชุมชนใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนและต้องใช้เวล�พอ
สมควรในก�รประส�นง�น

เร�จะเห็นว่�ก�รจัดก�รภัยพิบัตินั้น ไม่ส�ม�รถแยกต่�งห�กเป็น
เรื่องเดียวได้ แต่มีเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ ในทุกด้�น ทั้งวิถีชีวิตของ
ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ คว�มมั่นคงท�งอ�ชีพและอ�ห�ร และก�ร
อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งเร�จะต้อง
ให้คว�มสำ�คัญกับมิติอื่นๆ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�กันจึงจะถือเป็นก�ร
พัฒน�ที่ยั่งยืนอย่�งแท้จริง

ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
ก�รดำ�เนินโครงก�รในพ้ืนที่อำ�เภอจอมทองเป็นก�รดำ�เนินง�นใน
ระดับนิเวศลุ่มน้ำ� คือ ลุ่มน้ำ�แม่เตี๊ยะแม่แตะ เนื่องจ�กชุมชนจะมี
คว�มสัมพันธ์กันในระบบก�รใช้น้ำ�อยู่ก่อนแล้ว กิจกรรมในระยะ
แรกเน้นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มตระหนักให้กับสม�ชิกใน
ชุมชนในเรื่องก�รจัดก�รภัยพิบัติ โดยมีเวทีพูดคุยทำ�คว�มเข้�ใจ
อย่�งต่อเนื่องเกี่ยวกับก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชน เชื่อม
โยงกับก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งช�วบ้�น
ให้คว�มสนใจเป็นอย่�งม�กเพร�ะเป็นปัญห�เดิมที่เผชิญอยู่แล้ว ที่
ผ่�นม�เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ช�วบ้�นจะช่วยเหลือตนเองและขอคว�ม
ช่วยเหลือจ�กท�งร�ชก�ร เช่น อำ�เภอ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 
นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นเอกชนม�บริจ�คสิ่งของหลังน้ำ�ท่วม 

จ�กประสบก�รณ์ที่เกิดขึ้นชุมชนไม่มีกลไกคณะกรรมก�รท่ีมีหน้�ท่ี
รับผิดชอบชัดเจน ไม่มีแผนก�รทำ�ง�นที่เป็นระบบ  ทำ�ให้เกิดช่องว่�ง
ระหว่�งชุมชนกับองค์กรภ�ยนอก ก�รช่วยเหลือไม่ตรงต�มสภ�พ
ปัญห�ของชุมชน ก่อให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งในชุมชน  ช�วบ้�น
จึงเห็นร่วมกันว่�ควรจัดทำ�แผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุก�รณ์ฉุกเฉินขึ้น 
โดยก�รเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจ�กภัยพิบัติและก�ร
สูญเสียท�งทรัพย์สินที่เคยเกิดขึ้น และจัดตั้งกลไกในระดับชุมชน
เพื่อรับมือและจัดก�รกับภัยพิบัติ ซึ่งแบ่งภ�รกิจหน้�ที่ให้กับคณะ
กรรมก�ร เช่น ฝ่�ยอำ�นวยก�ร ฝ่�ยพย�บ�ล ฝ่�ยช่วยเหลือคนชร� 
คนพิก�ร และเด็ก ฝ่�ยนำ�ทรัพย์สินออกจ�กที่เกิดเหตุ ฯลฯ

จ�กก�รวิเคร�ะห์ร่วมกันของช�วบ้�นทั้ง 3 ชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ห้วย
อีแต ต.สบเตี๊ยะ พบว่�ปัจจัยที่ก่อให้เกิดน้ำ�ป่�ไหลหล�กนอกจ�ก
ปริม�ณน้ำ�ฝนที่มีม�กแล้ว ลักษณะพื้นที่เขตต้นน้ำ�เป็นป่�เสื่อมโทรม 
ไม่ส�ม�รถอุ้มน้ำ�ได้เมื่อมีฝนตก ชุมชนจึงห�แนวท�งก�รป้องกันเพื่อ
ฟื้นฟูสภ�พป่�ต้นน้ำ�โดยก�รทำ�ฝ�ยฟื้นฟู จำ�นวน 50 ลูก ฝ�ยชะลอ
น้ำ� จำ�นวน 3 ลูก และจัดก�รป่�และไฟป่� 5000 ไร่ โดยก�รทำ�แนว
ป้องกันไฟป่� 10 กิโลเมตร

ชุมชนในภ�คเหนือมีภูมิปัญญ�ในก�รจัดก�รระบบเหมืองฝ�ยม�ช้�
น�น ดังนั้นก�รสร้�งฝ�ยจึงเป็นก�รประยุกต์เอ�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
ม�เชื่อมโยงกับก�รจัดก�รภัยพิบัติได้อย่�งเหม�ะสม เนื่องจ�กชุมชน
พบว่�ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดภัยพิบัติธรรมช�ติขึ้นคือคว�มเส่ือมโทรม
ของทรัพย�กรป่�ไม้ ฉะนั้นก�รสร้�งฝ�ยนอกจ�กจะเป็นก�รชะลอ
น้ำ�เมื่อเกิดเหตุก�รณ์น้ำ�ป่�ไหลหล�กแล้ว ยังเป็นก�รเก็บกักน้ำ�ในฤดู
แล้งเพื่อเพิ่มคว�มชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่� ต้นไม้ได้รับน้ำ�หล่อเลี้ยงใน
ก�รเจริญเติบโต ซึ่งเป็นก�รเพิ่มพื้นที่ป่�ไปโดยปริย�ย อีกทั้งก�รทำ�
แนวกันไฟยังเป็นก�รลดคว�มสูญเสียพื้นที่ป่�ไม้ในฤดูแล้ง ลดปัญห�
หมอกควันและก�รเสื่อมคุณภ�พของดินจ�กก�รถูกไฟเผ� ซึ่งจะลด
ก�รชะล้�งพังทล�ยของหน้�ดินเมื่อถึงฤดูฝนอีกท�งหนึ่ง

ในส่วนของบ้�นวังตวง ต.บ้�นแปะ ที่ในอดีตถือได้ว่�เป็นหมู่บ้�นอู่
ข้�วอู่น้ำ�ที่ดีที่สุดในอำ�เภอจอมทอง มีก�รปลูกข้�ว ปลูกกระเทียม 
หอมแดง ย�สูบและพืชผักผลไม้ต่�งๆ เพร�ะเป็นพื้นที่อยู่ใกล้แหล่ง
น้ำ�แม่แจ่ม มีระบบชลประท�นพื้นบ้�นในก�รจัดส่งน้ำ�เข้�พื้นที่
เกษตร เมื่อมีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่�งลำ�ใยเข้�ม�สู่ชุมชนบ้�น
วังตวง ส่งผลให้รูปแบบก�รผลิตของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปไม่
สอดคล้องกับวัฎจักรของน้ำ�ที่เคยเป็น ประกอบกับลำ�น้ำ�แม่แจ่ม
ตื้นเขินเพร�ะมีก�รเปิดพื้นที่ทำ�ก�รเกษตรเชิงเด่ียวในเขตต้นน้ำ�เป็น
จำ�นวนม�ก ในปี 2547-2549 จึงเกิดเหตุก�รณ์น้ำ�ป่�ไหลหล�กเข้�
ท่วมบ้�นเรือนและพื้นก�รเกษตร ซึ่งเป็นเหตุก�รณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
ม�ก่อนเลยตั้งแต่มีก�รก่อตั้งชุมชน
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บ้�นสันติภ�พ (ม.7) และบ้�นทร�ยทอง (ม.8) เป็นชุมชนช�วเข�เผ่�
เย้� (เมี้ยน) มีจำ�นวนประช�กรประม�ณ 750 คน 103 ครัวเรือน 
ตั้งอยู่บริเวณที่ร�บลุ่มลำ�ห้วยน้ำ�ง�ว ล้อมรอบด้วยภูเข�และป่�ไม้ 
ช�วบ้�นประกอบอ�ชีพทำ�ไร่ข้�วโพด ไร่ข้�ว สวนลิ้นจี่และสวนส้ม  
เนื่องจ�กหมู่บ้�นตั้งอยู่ในหุบเข�และที่ร�บมีจำ�นวนน้อย มีเส้นท�ง
คมน�คมเพียง 1 เส้นท�ง ลักษณะก�รปลูกบ้�นเรือนของชุมชนจึง
อยู่ติดกับลำ�ห้วย ติดเชิงเข� ติดถนน หรือบ�งบ้�นตั้งอยู่บนยอดดอย 
ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน คือ เกิดน้ำ�ป่�ไหลหล�กเข้�สู่ชุมชนเกือบทุก
ปี ทั้ง 2 หมู่บ้�นจึงมีโอก�สเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติจ�กธรรมช�ติสูง

เนื่องจ�กที่ตั้งหมู่บ้�นอยู่ในหุบเข� เส้นท�งคมน�คมจึงเป็นก�ร
ตัดถนนผ่�นภูเข� อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีคว�มล�ดชันสูงและมีระบบ
ก�รผลิตที่เปลี่ยนเป็นก�รปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ ที่ต้องใช้ส�รเคมีใน
ก�รผลิตค่อนข้�งสูงส่งผลให้คุณภ�พของดินเสื่อมโทรม ทำ�ให้เป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดดินสไลด์หรือดินโคลนถล่มม�กขึ้น ทั้งใน
ที่ดินทำ�กิน บริเวณบ้�นเรือนและเส้นท�งคมน�คมที่อ�จถูกตัดข�ด
เมื่อเกิดดินถล่ม

ปี 2538 ได้เกิดไฟป่�ลุกล�มเข้�สู่หมู่บ้�นในตอนกล�งวัน ในขณะ
ช�วบ้�นส่วนใหญ่ออกไปทำ�ไร่ ทำ�ให้ป่�ชุมชนรอบหมู่บ้�นและสวน
ลิ้นจี่ถูกไฟเผ�เสียห�ยเป็นจำ�นวนม�ก ซึ่งมีส�เหตุจ�กก�รทำ�แนวไฟ
ไม่เพียงพอ และก�รสื่อส�รขอคว�มช่วยเหลือจ�กหน่วยง�นร�ชก�ร
ล่�ช้� เพร�ะในอดีตไม่มีโทรศัพท์ นอกจ�กวิทยุติดต่อสื่อส�รของ
ผู้ใหญ่บ้�นเท่�นั้น แต่บ�งครั้งก็ใช้ก�รไม่ได้

เดือนกันย�ยน พ.ศ. 2545 เกิดน้ำ�ป่�ไหลหล�กที่ลำ�ห้วยน้ำ�ง�ว 
และะเอ่อล้นท่วมบ้�นเรือนร�ษฎรที่ปลูกอยู่ใกล้กับลำ�ห้วยน้ำ�ง�ว 
เนื่องจ�กเกิดเหตุก�รณ์ในตอนกล�งคืน ช�วบ้�นนำ� เด็ก คนชร� วิ่ง

ไปหลบภัยบริเวณที่สูงบนภูเข� ไม่ส�ม�รถเก็บของได้ทัน ทำ�ให้สัตว์
เลี้ยงและทรัพย์สินของช�วบ้�นไหลไปต�มน้ำ� บ้�นบ�งหลังที่อยู่ติด
ลำ�ห้วยน้ำ�ง�ว ได้รับคว�มเสียห�ยและไหลไปต�มน้ำ� เพร�ะช�วเข�
เผ่�เย้� (เมี้ยน) นิยมปลูกบ้�นค่อมกับดิน เวล�น้ำ�ป่�ไหลหล�กและ
มีกำ�ลังแรง จะทำ�ให้บ้�นเรือนของช�วบ้�นเสียห�ยเป็นจำ�นวนม�ก

เดือนสิงห�คม พ.ศ.2549 ฝนตกหนักติดต่อกัน 3-5 วัน ในจังหวัด
น่�น ทำ�ให้ดินซับน้ำ�ไม่ไหว จึงเกิดน้ำ�ป่�ไหลหล�กกระทัน และไหลบ่�
ท่วมบ้�นเรือนร�ษฎร ทำ�ให้สัตว์เลี้ยงไหลไปต�มน้ำ� สวนลิ้นจี่ สวน
ส้ม ที่ติดลำ�ห้วยน้ำ�ง�วได้รับเสียห�ย 

ปี 2550 เกิดดินโคลนถล่ม 3 จุดในหมู่บ้�นทร�ยทอง คือ บริเวณ
บ้�นช�วบ้�น ถนนและลำ�ห้วย ทำ�ให้บ้�นเรือนได้รับคว�มเสียห�ย
และต้องย้�ยบ้�นไปอยู่บริเวณอื่น

ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
จ�กประวัติศ�สตร์ก�รเกิดภัยพิบัติในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีคว�มถี่
และรุนแรงม�กขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งชุมชนบ้�นสันติภ�พและบ้�นทร�ย
ทองได้ถูกประก�ศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 3 ของสำ�นักง�นป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัดน่�น ในเรื่องน้ำ�ป่�ไหลหล�ก ดิน
โคลนถล่ม ชุมชนจึงมีคว�มตื่นตัวที่จะเตรียมคว�มพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติโดยก�รเข้�ร่วมโครงก�รก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ
โดยชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้�งศักยภ�พของคน
ทำ�ง�น หน่วยง�นต่�งๆ และชุมชนให้เกิดคว�มเข้�ใจในเรื่องก�ร
จัดก�รภัยพิบัติก�รเตรียมคว�มพร้อมและส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ใน
อน�คต สนับสนุนให้ชุมชนจัดทำ�กิจกรรมหรือโครงก�รที่เกี่ยวกับ
ก�รจัดก�รภัยพิบัติของชุมชน โดยก�รพัฒน�แผน/ศักยภ�พของ
ท้องถิ่น และกลไกก�รทำ�ง�นจนก่อให้เกิดเป็นรูปองค์กรหรือคณะ

ทำ�ง�นของชุมชน  ที่รับผิดชอบในก�รเตรียมคว�มพร้อมของชุมชน
และก�รจัดก�รเมื่อเกิดภัยพิบัติ สนับสนุนชุมชนให้ส�ม�รถดำ�เนิน
กิจกรรมของชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รภัยพิบัติ ให้เป็น
รูปธรรมและพัฒน�องค์คว�มรู้ในก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ โดย
ใช้ภูมิปัญญ�พื้นบ้�นผสมผส�นในก�รทำ�ง�น โดยประส�นง�นคว�ม
ร่วมมือกับหน่วยง�นต่�งทั้งภ�ครัฐและองค์กรเอกชนและชุมชน
ภ�ยนอกพื้นที่

ก�รดำ�เนินโครงก�รในชุมชนช�วเข�เผ่�เย้� (เมี้ยน) ซึ่งมีภ�ษ� 
วัฒนธรรมประเพณีและคว�มเชื่อที่แตกต่�ง ทำ�ให้ก�รทำ�กิจกรรม
ในระยะแรกค่อนข้�งลำ�บ�ก ต้องมีก�รทำ�คว�มเข้�ใจอย่�งละเอียด
และต่อเนื่อง เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นต้องผ่�นก�รประส�นง�นกับ
ผู้ใหญ่บ้�นและแกนนำ�ที่เป็นผู้ช�ย สตรีและเย�วชนมักจะมีบทบ�ท
น้อยม�ก จึงต้องให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิกใน
ชุมชนที่หล�กหล�ย ซึ่งโครงก�รได้เน้นก�รพัฒน�ศักยภ�พและยก
ระดับบทบ�ทสตรีและเย�วชน ส่งเสริมและหนุนเสริมให้สตรีและ
เย�วชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�งๆ

โครงก�รได้สร้�งจิตสำ�นึก คว�มตระหนักและคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ และก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมต�มวัฒนธรรมและประเพณี
ของช�วเมี้ยน ผ่�นก�รพูดคุยปรึกษ�ห�รืออย่�งต่อเนื่องระหว่�ง
คนในชุมชน เพื่อให้มีคว�มสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน บนพื้น
ฐ�นคว�มมั่นคงในชีวิต อ�ชีพและอ�ห�ร ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไกลตัว
อีกต่อไป

นอกจ�กก�รพูดคุยปรึกษ�ห�รือระหว่�งคนในชุมชนเองแล้ว ยังมี
ก�รประส�นง�นกับองค์กรและหน่วยง�นต่�งๆ เพื่อขอส่งตัวแทน
ร่วมเป็นท่ีปรึกษ�ให้กับช�วบ้�นและช่วยดำ�เนินกิจกรรมในระดับ
ท้องถิ่น มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รและหน่วยอ�ส�สมัครของชุมชน 
เป็นกลไกที่ทำ�หน้�ที่ดำ�เนินก�รในเรื่องก�รจัดก�รภัยพิบัติ โดยผ่�น
ก�รฝึกอบรมเพื่อเตรียมคว�มพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจ�กวิทย�กร
ที่หล�กหล�ย ทั้งจ�กสำ�นักง�นป้องกันและบรรส�ธ�รณภัยจังหวัด
น่�น สถ�นีอน�มัยตำ�บลบ่อ และสำ�นักง�นเครือข่�ยทรัพย�กรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดน่�น ส่งผลให้อ�ส�สมัครของชุมชนมี
คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รอพยพหลบภัยและก�รรับมือเมื่อเกิด
เหตุก�รณ์ภัยพิบัติม�กขึ้น

แม้ก�รฝึกซ้อมอพยพหลบภัยและก�รจัดตั้งอ�ส�สมัครจะเป็นส่วน
สำ�คัญที่ทำ�ให้ชุมชนส�ม�รถรับมือเมื่อเกิดเหตุก�รณ์ภัยพิบัติได้ 
อย่�งไรก็ต�มชุมชนบ้�นสันติภ�พและบ้�นทร�ยทองยังได้ให้คว�ม
สำ�คัญกับส�เหตุที่แท้จริงของก�รเกิดปัญห�ภัยพิบัติ ที่ปัจจัยเสี่ยง
ส่วนหนึ่งมิใช่ม�จ�กธรรมช�ติเพียงอย่�งเดียว แต่ก�รลดลงของ
พื้นที่ป่�ไม้และระบบก�รผลิตที่เน้นก�รปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ เช่น 
ข้�วโพด สวนลิ้นจี่ ก็เป็นอีกส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ภัยพิบัติธรรมช�ติ
รุนแรงม�กขึ้น ชุมชนจึงให้คว�มสำ�คัญในก�รดูแลและอนุรักษ์พื้นที่
ป่� ผ่�นกิจกรรมก�รทำ�แนวกันไฟ ก�รสอดส่องดูแลไม่ให้มีก�ร
บุกรุกทำ�ล�ยป่�ไม้เพื่อคงคว�มอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอ�ห�ร
ของชุมชนต่อไป ส่วนเรื่องก�รปรับเปลี่ยนระบบก�รผลิตอ�จเป็น
เรื่องย�ก เนื่องจ�กช�วบ้�นยังมีภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�เล่�เรียน
ของบุตร ก�รปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตโดยสิ้นเชิงจึงยังไม่ส�ม�รถ
ทำ�ได้ในทันที แต่ก็เริ่มหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�เกษตรชีวภ�พ 
ก�รลดก�รใช้ส�รเคมี และก�รปลูกไม้ผลที่มีร�กแก้วม�กขึ้น เพื่อลด
คว�มเสี่ยงของภัยพิบัติที่อ�จจะเกิดขึ้น
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ก�รศึกษ�เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำ�ให้ชุมชนได้
มีแนวคิดท่ีหล�กหล�ยในก�รนำ�ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับชุมชนของ
ตนในก�รจัดก�รภัยพิบัติ ชุมชนบ้�นสันติภ�พและบ้�นทร�ยทองจึง
ได้เดินท�งไปศึกษ�ดูง�นเพ่ือเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบก�รณ์
กับชุมชนบ้�นห้วยธนู ตำ�บลต�ลชุม  อำ�เภอท่�วังผ� จังหวัดน่�น ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติ ได้ศึกษ�กระบวนก�รจัดก�รของ
ชุมชนบ้�นห้วยธนู เพื่อนำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินโครงก�รของ
ชุมชน

จ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ภ�ยใต้โครงก�รก�รจัดก�รภัยพิบัติ
ธรรมช�ติโดยชุมชน ที่เน้นก�รพัฒน�ศักยภ�พชุมชนให้เป็นฐ�น
ในก�รจัดก�รภัยพิบัติ ทั้งก�รพูดคุยปรึกษ�ห�รือกันระหว่�งคนใน
ชุมชนและที่ปรึกษ� ก�รว�งแผนก�รจัดก�รชุมชน ก�รฝึกอบรม ก�ร
ศึกษ�ดูง�น ฯลฯ ส่งผลให้มีก�รจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของชุมชน เพื่อ
ชุมชนจะมีทรัพย�กรส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รเตรียมคว�มพร้อมและ
ก�รช่วยเหลือกันเองได้เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ภัยพิบัติขึ้น

ในแง่ของก�รประส�นคว�มร่วมมือจ�กองค์กรและหน่วยง�นต่�งๆ 
ชุมชนได้สร้�งคว�มสัมพันธ์กับองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลและสถ�นี
อน�มัยในพื้นที่ สำ�นักง�นเครือข่�ยทรัพย�กรและเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดน่�น และสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด
น่�น ให้เข้�ม�เป็นภ�คีในก�รหนุนเสริมชุมชน เพื่อให้เกิดก�รดำ�เนิน
ง�นก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ก�รให้คว�มสนใจและก�รมีส่วนร่วมของเย�วชนและสตรี ในก�ร
ดำ�เนินกิจกรรมก�รจัดก�รภัยพิบัติ ซึ่งมีจำ�นวนผู้เข้�ร่วมม�กขึ้น อีก
ทั้งได้รับคว�มสนใจจ�กชุมชนใกล้เคียงท่ีอยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน
ประม�ณ 5 หมู่บ้�น ถือเป็นสิ่งสำ�คัญและจุดเริ่มต้นที่ดีสำ�หรับก�ร
ดำ�เนินง�นของบ้�นสันติภ�พและบ้�นทร�ยทอง

ทิศท�ง แนวท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
สำ�หรับก�รดำ�เนินโครงก�รในอน�คต ชุมชนจะต้องกำ�หนด
ม�ตรก�รอย่�งเป็นรูปธรรมในก�รป้องกันและบรรเท�ภัยพิบัติ ซึ่ง
ชุมชนมีคว�มเข้�ใจที่ดีเกี่ยวกับหลักคิดก�รจัดก�รภัยพิบัติ และ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ วิถีชีวิตของ
ชุมชนและคว�มเสี่ยงและผลกระทบจ�กภัยพิบัติธรรมช�ติ ในช่วง
ระยะเวล�ต่อไป ชุมชนจะต้องนำ�คว�มเข้�ใจดังกล่�วพัฒน�ไปสู่
ก�รกำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆ ในก�รป้องกันและบรรเท�ภัยพิบัติ ซึ่งมี
คว�มเหม�ะสมต�มสภ�พปัญห�และมีคว�มเป็นไปได้ในระดับท้อง
ถิ่น ที่สำ�คัญจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนได้คิดอย่�งริเริ่มและสร้�งสรรค์ 
เพื่อให้เกิดม�ตรก�รที่สอดคล้องกับสภ�พปัญห�จริงๆ และอยู่บน
พื้นฐ�นของภูมิปัญญ�ช�วเมี้ยน ไม่ใช่เพียงแค่ม�ตรก�รต้นแบบหรือ
ม�ตรก�รส�กล ซึ่งอ�จจะไม่เหม�ะสมสำ�หรับชุมชนก็ได้

นอกจ�กนี้ในก�รเตรียมพร้อม ป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนั้น ท�ง
ชุมชนเองก็ได้ทำ�ก�รประส�นง�นและสร้�งคว�มร่วมมือกับหมู่บ้�น 
อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ง�ว เพื่อนำ�ไปสู่แนวท�งก�รจัดก�รภัยพิบัติ
ธรรมช�ติ โดยมุ่งเน้นในคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของระบบ
นิเวศในพื้นที่ เพร�ะว่�ชุมชนใดชุมชนหนึ่งไม่ส�ม�รถที่จะจัดก�รได้
เองทั้งหมด จำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กชุมชนอื่นที่มีระบบ
นิเวศเชื่อมต่อกัน จึงจะเกิดก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยชุมชมเชิงบูรณ�
ก�รและมีประสิทธิภ�พอย่�งแท้จริง

ชุมชนสร้างเครือข่าย 

ระบบนิเวศพื้นที่สร้างมาตรการ

บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

“
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ทิศท�ง แนวท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
แนวท�งในอน�คของตช�วบ้�นห้วยล�กปืน จะเน้นไปที่ก�รฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมในฟื้นฟูป่�ธรรมช�ติ เนื่องจ�กเห็นแล้วว่� ป่�ธรรมช�ติ
ไม่เพียงทำ�ให้น้ำ�ป่�ไหลหล�กลดคว�มรุนแรงเท่�นั้น แต่ยังทำ�ให้ภัย
แล้งหมดไปด้วย เพร�ะมีก�รเก็บน้ำ�และปล่อยน้ำ�ออกม�อย่�งต่อ
เนื่อง ทำ�ให้ห้วยส�ข�ของห้วยล�กปืน มีน้ำ�ออกม�ตลอดทั้งปี ส่งผล
ให้ห้วยล�กปืนมีคว�มสมบูรณ์ม�กขึ้น อีกทั้ง ผลพลอยได้ไม่เพียง
ก�รจัดก�รภัยพิบัติในบ้�นห้วยล�กปืนเท่�นั้น แต่ลำ�ห้วยล�กปืนยัง
มีคว�มสำ�คัญต่อลุ่มน้ำ�แม่พวกด้วย ซึ่งแม่น้ำ�พวกเป็นแม่น้ำ�ส�ยใหญ่
ในอำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไหลลงสู่แม่น้ำ�ยม ดังนั้น ในอน�คตลุ่ม
น้ำ�แม่พวก อ�จก่อเกิดก�รจัดก�รภัยพิบัติ ด้วยวิธีคิดแบบภูมิปัญญ�
ของช�วบ้�นห้วยล�กปืน ซึ่งจะสร้�งคว�มสมดุลย์ในพื้นที่ต้นน้ำ� 
กล�งน้ำ� และปล�ยน้ำ� และก่อเกิดกระบวนก�รแก้ไขปัญห� นำ�ไปสู่
ก�รใช้ชีวิตเข้�กับธรรมช�ติ อย่�งเหม�ะสมและยั่งยืนต่อไป

กรณีวิธีคิดนำ�เอ�ภูมิปัญญ�ก�รเตือนภัย โดยแนววัฒนธรรมเดิม
ของชุมชน ออกม�ปัดฝุ่นใช้ น่�จะเป็นท�งเลือกที่ดีของชุมชนห้วย
ล�กปืน และในอน�คตอ�จแผ่ไปถึงพื้นที่ลุ่มน้ำ�แม่พวก นับเป็นกรณี
ศึกษ�ที่ดีเด่นของโครงก�ร ที่สำ�คัญ พ่อก๋วน เสียงหว�น ปร�ชญ์ของ
ชุมชนห้วยล�กปืน กำ�ลังได้รับก�รส�นต่อ สู่หลักสูตรให้กับนักเรียน
ในโรงเรียน เพื่อช่วยกันฟื้นฟูภูมิคิดเดิม และคว�มสมบูรณ์ท�ง
ธรรมช�ติ ให้สืบทอดไปอีกรุ่นหนึ่งของสังคมเมืองแพร่

บ้�นห้วยล�กปืนใน เป็นหมู่บ้�นที่มีอ�ณ�เขตติดต่อกับแนวเทือกเข� 
เขตป่�สงวน มีลักษณะท�งก�ยภ�พที่เต็มไปด้วยป่�ไม้ ภูเข� และ
ลำ�ห้วยหล�ยสิบลำ�ห้วย มีห้วยใหญ่ 3 ห้วย คือ ห้วยล�กปืน  ห้วยโป่ง 
และห้วยแง่งขว�  พื้นที่สำ�หรับก�รตั้งบ้�นเรือนที่อยู่อ�ศัยเป็นที่ร�บ 
ล�ดเชิงเข� เป็นแนวย�ว ขน�บไปต�มลำ�ห้วยล�กปืน เป็นระยะท�ง
กว่� 3 กิโลเมตร

ในอดีตที่ผ่�นม�มีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นหล�ยครั้ง ซึ่งก�ร
เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมักจะส่งผลต่อสภ�พทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เสื่อมโทรมม�กขึ้นเรื่อย ๆ เช่น สม�ชิกใน
ชุมชนมีก�รใช้ทรัพย�กรป่�ไม้โดยคำ�นึงถึงคุณค่�ของมันอย่�งไม่
เพียงพอ ซึ่งเริ่มเป็นปัญห�เมื่อชุมชนเริ่มขย�ยตัวในช่วงหลัง ๆ มี
น�ยทุนจ�กนอกพื้นที่ เข้�ม�ตัดต้นไม้เพื่อส่งไปข�ย รวมถึงไม้แดงน้ำ� 
ซึ่งจะพบเจอล�ดริมห้วย และที่มีร�กช่วยยึดหน้�ดินและสร้�งคว�ม
ชุ่มชื้นให้กับป่� ช�วบ้�นเริ่มทำ�ก�รเกษตรบนภูเข�ใกล้พื้นที่ต้นน้ำ�
ของห้วยล�กปืน มีโรงง�นตะเกียบทั้งหมด 7 โรงง�น เข้�ม�เริ่มทำ�
กิจกรรมในชุมชน โดยมีก�รตัดไม้ไผ่ป้อนเข้�สู่โรงง�นอย่�งไม่จำ�กัด
ปริม�ณ ซึ่งไม้ไผ่ก็ช่วยยึดหน้�ดินได้ด้วย

เมื่อสภ�พของทรัพย�กรป่�ไม้เปลี่ยนแปลงไป เหตุก�รณ์ท�ง
ธรรมช�ติจึงเปลี่ยนแปลงต�มให้เห็น ซึ่งในระยะม�กกว่� 10 ปี ที่
ผ่�นม� ช�วบ้�นเองรู้สึกว่�เมื่อถึงฤดูแล้ง จะประสบกับปัญห�คว�ม
แห้งแล้ง จนไม่ส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรได้และต้องเปลี่ยนอ�ชีพไป
รับจ้�ง ต่อม�เกิดน้ำ�ป่�ไหลหล�กเข้�ม�ในหมู่บ้�น ซึ่งในระยะแรก ๆ 
ไม่ได้สร้�งคว�มเสียห�ยสักเท่�ไหร่

แต่เมื่อปี พ.ศ. 2549 เกิดเหตุก�รณ์น้ำ�ป่�ไหลหล�กอย่�งรุนแรง 
สร้�งคว�มเสียห�ยให้กับช�วบ้�นท่ีมีบ้�นเรือนติดอยู่กับลำ�ห้วย
ล�กปืน ม�กกว่� 10 หลังค�เรือน และพื้นที่ท�งก�รเกษตรอีกอย่�ง
ม�กม�ย น้ำ�สีแดงที่มีทั้งน้ำ� โคลน และกิ่งไม้ต่�ง ๆ  ไหลม�ต�มลำ�ห้วย
ล�กปืน และม�ติดตรงบล็อกคอนเวิร์ทที่ฝ่�ยปกครองของอำ�เภอ
นำ�ม�ว�งหวังเป็นตัวเชื่อมของตลิ่งสองฝั่ง (แทนสะพ�นแบบถ�วร) 
แทนที่น้ำ� โคลน และเศษกิ่งไม้จะส�ม�รถไหลได้สะดวก กลับทำ�ให้
ติดขัดจนเปลี่ยนทิศท�งและเอ่อล้นด้�นข้�ง ส่งผลให้ตลิ่งทั้งสอง
ด้�นโดนน้ำ�ป่�กัดเซ�ะจนพัง และไหลเข้�ม�ถึงบ้�นเรือนประช�ชน

ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
เรื่องร�วของวัฒนธรรมและประเพณีต่�ง ๆ ของชุมชนไม่ได้เป็น
เรื่องเกี่ยวกับผีและไสยศ�สตร์เท่�นั้น แต่ที่แท้จริงเป็นวิธีสืบทอด
คว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กคนรุ่นเก่�สู่คนรุ่นใหม่ คว�มรู้และ
ประสบก�รณ์นั้น แม้จะมีหล�ยเรื่องที่ไม่มีพื้นฐ�นในวิทย�ศ�สตร์ 
แต่เป็นก�รกล่ันกรองคว�มรู้ท่ีมีประโยชน์และส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้
จริง จ�กประสบก�รณ์ของบรรพบุรุษหล�ย ๆ รุ่นที่ผ่�นม� เช่น ต�ม
วัฒนธรรมและประเพณีเก่�แก่ มนุษย์ไม่ควรสร้�งบ้�นเรือนหรือ
ทำ�ก�รเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำ�ของลำ�ห้วย เนื่องจ�กว่�เป็นที่อยู่อ�ศัย
ของผี ซึ่งมองในแง่หนึ่งอ�จนับเป็นแค่คว�มเชื่อและไม่น่�ให้คว�ม
สำ�คัญ แต่เมื่อมนุษย์ฝ่�ฝืนกฎกติก�อันเก่�แก่นั้น ผลที่ต�มม�คือ
คว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรธรรมช�ติในพื้นที่ต้นน้ำ� น้ำ�ที่ไหลใน
ลำ�ห้วยไม่ใสสะอ�ดเหมือนเดิม เมื่อถึงฤดูแล้ง บ�งวันลำ�ห้วยไม่มีน้ำ� 
ต้นไม้ซึ่งมีร�กช่วยยึดหน้�ดินถูกทำ�ล�ย ตันเล็ก ๆ  ซึ่งช่วยโอบอุ้มและ

ค่อยปลอยน้ำ�ฝนก็ห�ยไป ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยเพิ่มคว�มเสี่ยง
และคว�มรุนแรงของภัยพิบัติน้ำ�ป่�ไหลหล�กและดิน/โคลนถล่ม

ก�รสรุปบทเรียนจ�กหล�ยเวที และก�รลงพื้นที่เดินป่� ทำ�ให้
กิจกรรมของโครงก�รเดินหน้�ไปอย่�งดี ช�วบ้�นร่วมกันกำ�หนด
ทิศท�งทำ�ง�น แผนก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น ช�วบ้�นร่วม
กันปลูกไม้ท้องถิ่นในลุ่มน้ำ� เพื่อลดปัญห�ก�รพังทล�ยของดิน มีก�ร
ปลูกหญ้�แฝกในจุดอันตร�ยบริเวณที่มีก�รพังทล�ยของดินรุนแรง 
และมีก�รลดก�รใช้ส�รเคมีในแปลงเกษตรให้น้อยลง มีก�รจัดก�ร
คว�มรู้ในรูปแบบต่�ง ๆ  ให้เข้�ด้วยกัน ทั้งภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และคว�ม
รู้เรื่องภัยพิบัติธรรมช�ติและก�รเตือนภัยแบบสมัยใหม่ มีก�รสร้�ง
ระบบเตือนภัยโดยช�วบ้�นเห็นว่� ภูมิปัญญ�เดิมของช�วบ้�น จะมี
ประสิทธิภ�พม�กกว่�ก�รใช้เครื่องส่งสัญญ�ณสมัยใหม่ เกิดอ�ส�
สมัครป้องกันภัยพิบัติขึ้นในชุมชน โดยไม่ดำ�เนินก�รแบบ มิสเตอร์
เตือนภัย ของกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย แต่อ�ส�สมัครมี
คว�มรู้เดิม และห�ท�งแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมในป่� พื้นที่เกษตร และ
รอบ ๆ ชุมชน มีก�รกำ�หนดพื้นที่ปลอดภัยไว้ที่วัดและโรงเรียน และมี
ก�รทำ�ข้อมูลทรัพย์สินครัวเรือน ไร่น� และส�ธ�รณูปโภค เพื่อคว�ม
รวดเร็วในก�รปฏิบัติก�ร ถ้�ห�กเกิดภัยพิบัติสุดวิสัยขึ้นม�

จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม� เห็นว่�ชุมชนมีคว�มตระหนักและคว�ม
เข้�ใจที่ดีและน่�ชื่นชมในประเด็นต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ว�งพืน
ฐ�นที่ดีในก�รบรรลุผลต�มวัตถุประสงค์ของโครงก�รทั้ง 4 ข้อนั้น 
และยังส�ม�รถตระหนักถึง และห�คว�มสมดุลและคว�มพอดี 
ระหว่�งก�รประยุกต์ใช้ภูมิปัญญ�ดังเดิมของช�วบ้�น ผสมผส�นไป
กับคว�มรู้ แนวคิด และเทคโนโลยีสมัยใหม่และแบบส�กล อย่�งไร
ก็ต�ม ก�รจัดก�รภัยพิบัติที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ต้อง
พิจ�รณ�ถึงและบูรณ�ก�รมิติ ประเด็น และแนวคิดที่หล�กหล�ย 
อีกทั้ง ก�รจัดก�รภัยพิบัติภ�ยใต้โครงก�รนี้ อยู่บนพื้นฐ�นของ
ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน และก�รปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของช�วบ้�นให้สอดคล้องกับสภ�พสิ่งแวดล้อมม�กยิ่งขึ้น ซึ่ง
ประเด็นดังกล่�วทั้งหมด ต้องใช้เวล�พอสมควรเพื่อก่อให้เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ในแง่ของทั้งทัศนคติและพฤติกรรมของคนใน
สังคม
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ชุมชนช�วบ้�นปี้ ตั้งแต่อดีตมีก�รดำ�รงชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมช�ติ
ระบบก�รผลิตจึงเป็นแบบยังชีพ โดยก�รเข้�ป่�เพื่อห�อ�ห�ร ล่�
สัตว์เก็บของป่�เก็บสมุนไพรเพื่อนำ�ม�ใช้เป็นย�รักษ�โรค จับปล�ใน
ลำ�ห้วย อ�ศัยแม่น้ำ�ลำ�ธ�รในก�รอุปโภคบริโภคและทำ�ก�รเกษตร 
ชุมชนบ้�นปี้มีลักษณะชุมชนแบบดั้งเดิม   

สภ�พภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีค่อนข้�งร�บมีภูเข�อยู่ท�งทิศตะวันออก
เป็นลักษณะภูเข�หินปูน สภ�พป่�ส่วนใหญ่เป็นป่�เบญจพรรณผสม
เต็งรัง ป่�ชุมชนบ้�นปี้มีสมุนไพรและพืชผักกินได้ เช่น หน่อไม้ ผัก
หว�น ห้อสะพ�ยคว�ย กำ�ลังเสือโคร่ง ขิง ข่� ปูเลย กระช�ย เห็ดดำ� 
เห็ดถอบ เห็ดถ่�น เห็ดโคน เป็นต้น ทรัพย�กรป่�ไม้ในป่�ชุมชนบ้�น
ปี้มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ทำ�ให้เกิดป่�ไม้และพันธุ์ไม้แตกต่�ง
กันออกไป ช�วบ้�นปี้ได้ใช้พืชเหล่�นี้เพื่อเป็นอ�ห�ร ย� เครื่องนุ่มห่ม 
ที่อยู่อ�ศัยและประกอบพิธีกรรม

แต่เดิมสภ�พป่�บริเวณชุมชนบ้�นปี้ มีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�ก แต่
สภ�พป่�ถูกบุกรุกทำ�ล�ยลงอย่�งรวดเร็ว ทั้งจ�กร�ษฎรในหมู่บ้�น
และจ�กหมู่บ้�นใกล้เคียง เป็นเหตุให้สภ�พป่�ที่เคยอุดมสมบูรณ์
ในอดีตเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ในปี พ.ศ.2461 ร�ษฎรบ้�นปี้เริ่มเล็ง
เห็นคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรป่�ไม้ จึงร่วมใจกันในก�รอนุรักษ์
และรักษ�ป่�ผืนนี้ ซึ่งเป็นขุนห้วยอันเป็นต้นกำ�เนิดของลำ�ห้วยน้ำ�ปี้
ที่ไหลผ่�นหมู่บ้�น และในปี พ.ศ.2475 ชุมชนได้ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่
ป่�ด้�นทิศตะวันออกของหมู่บ้�น  เป็นพื้นที่สงวนของหมู่บ้�น โดยมี
กฎระเบียบห้�มมิให้ร�ษฎรทั้งในและนอกหมู่บ้�นเข้�ไปตัดต้นไม้ใน
พื้นที่ดังกล่�วเป็นอันข�ด

จนกระทั่งมีก�รเปิดก�รสัมปท�นป่�ในปี พ.ศ.2530 จึงมีก�ร
ประท้วงของช�วบ้�นในก�รขัดขว�งน�ยทุนที่จะเข้�ม�สัมปท�นโรง

โม่หินในป่�ชุมชนบ้�นปี้  เพื่อทำ�ปูนข�วและทำ�ถนน ต่อม�ในปี พ.ศ.
2532 รัฐบ�ลได้ประก�ศยกเลิกสัมปท�นป่�ไม้ทั่วประเทศ  ส่งผล
ทำ�ให้ยุติก�รตัดไม้เพื่อทำ�ฟืนในก�รเผ�หินทำ�ปูนข�วของช�วบ้�น 
ช�วบ้�นท่ีทำ�ปูนข�วจึงหันม�ทำ�อ�ชีพท�งเกษตรกรรมและรับจ้�ง
ทั่วไป

ในปี พ.ศ.2538 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ มีฝนตกหนักติดต่อกันหล�ย
วัน น้ำ�จ�กลำ�ห้วยน้อยใหญ่ในพื้นที่ป่�ต้นน้ำ� ซึ่งเป็นผืนป่�ขน�ดใหญ่
อยู่ท�งทิศตะวันออกของหมู่บ้�น ได้ไหลทะลักเข้�ม�ในหมู่บ้�น พัด
พ�ต้นไม้น้อยใหญ่ที่โค่นล้มและดินโคลนรวมถึงไม้ซุงขน�ดต่�งๆ พัด
เข้�ม�ในหมู่บ้�น ทำ�ให้เกิดน้ำ�โคลนถล่มเข้�ท่วมชุมชนบ้�นปี้ ทำ�ให้
เกิดคว�มเสียห�ยแก่ทรัพย์สินของชุมชน 

ชุมชนบ้�นปี้ได้รับพระร�ชท�นธง “พิทักษ์ป่� เพื่อรักษ�ชีวิต” จ�ก
สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถในปี พ.ศ.2539  
เนื่องจ�กหมู่บ้�นปี้ได้ร่วมกันดูแลรักษ�ป่�กันอย่�งจริงจัง ซึ่งเกิดจ�ก
แนวคว�มคิดของชุมชนเอง และในปี พ.ศ.2542 ได้รับร�งวัล “ป่�พื้น
บ้�นอ�ห�รชุมชน” จ�กกรมป่�ไม้

ปัจจุบันก�รจัดก�รและดูแลรักษ�ป่�ชุมชนบ้�นปี้มีก�รแต่งตั้งในรูป
แบบคณะกรรมก�รป่�ชุมชนจำ�นวน 34 คน และร�ษฎรช�วบ้�นปี้ทั้ง
หมู่ 1 และหมู่ 10 ทุกคนมีหน้�ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป่�ชุมชนโดยก�ร
มีส่วนร่วมในก�รตรวจตร�ดูแลรักษ�ป่�ชุมชนเพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืน
อย่�งต่อเนื่อง

พื้นที่บ้�นปี้ทั้งหมด 2,480 ไร่ สภ�พพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ร�บลุ่ม
กว้�ง มีแม่น้ำ�ปี้ไหลผ่�นหมู่บ้�น แยกหล�ยส�ข� ท�งทิศตะวันออก
เป็นภูเข�และป่�ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ช�วบ้�นเรียกว่� ดอยน�ง และเป็น

แหล่งต้นน้ำ�ที่สำ�คัญของหมู่บ้�น มีคว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�น
กล�ง 460-500 เมตร เป็นแหล่งกำ�เนิดของลำ�น้ำ�ปี้ ซึ่งเป็นส�ยน้ำ�
หล่อเลี้ยงชุมชนบ้�นปี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

วันนี้ชุมชนมีคว�มเข้�ใจดีว่�ทรัพย�กรป่�ไม้เป็นสิ่งสำ�คัญ นอกจ�ก
เป็นแหล่งอ�ห�ร ยังส�ม�รถลดภัยพิบัติที่เกิดจ�กคว�มแห้งแล้งและ
คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กน้ำ�ป่�ไหลหล�ก ช�วบ้�นจึงให้คว�มสำ�คัญ
ในก�รฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่� 
เช่น ก�รเลี้ยงผีขุนน้ำ� ก�รทำ�แนวกันไฟ ก�รสร้�งฝ�ยชะลอน้ำ� ก�ร
ตรวจป่� ก�รขย�ยแนวคิดสู่เครือข่�ยชุมชนอื่นๆ และก�รถ่�ยทอด
องค์คว�มรู้ที่เกี่ยวกับป่�ให้กับเย�วชน

ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
จ�กประวัติศ�สตร์ของชุมชนบ้�นปี้ที่ผ่�นม� ชุมชนจึงเข้�ม�ร่วม
โครงก�รในประเด็นน้ำ�ป่�ไหลหล�กและดินถล่ม และที่ผ่�นม�
ชุมชนบ้�นปี้ได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่�ผืนตะวันออกของชุมชน และเป็น
ศูนย์ก�รเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดพะเย�ในเรื่องของก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรในรูปแบบป่�ชุมชนด้วย ในระยะย�วเป็นที่เชื่อแน่ว่� 
ชุมชนบ้�นป้ีจะส�ม�รถขย�ยก�รเรียนรู้ในเรื่องก�รจัดก�รภัยพิบัติ
ธรรมช�ติ ให้กับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดพะเย�

คว�มเข้�ใจดังกล่�ว เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญและคุณค่�ของพื้นที่และ
ทรัพย�กรป่�ไม้ เป็นแรงบันด�ลใจที่ทำ�ให้ช�วบ้�นในชุมชนบ้�น
ป้ีส�ม�รถร่วมตัวกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์พ้ืนที่ป่�ไม้และป้องกัน
ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ และเนื่องจ�กชุมชนบ�นปี้เป็นชุมชนที่มี
คว�มเข้�ใจและประสบก�รณ์ค่อนข้�งม�กต่อเรื่องก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพ�ะก�รอนุรักษ์
พื้นที่และทรัพย�กรที่เป็นป่�ไม้ จึงทำ�ให้ชุมชนบ้�นปี้มีคว�ม
เข้�ใจและศักยภ�พสูงในก�รเชื่อมโยงระหว่�งเรื่องก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติ กับเรื่องก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ 

ในระหว่�งก�รดำ�เนินก�รผ่�นช่วงระยะเวล�แรกของโครงก�ร ชุมชน
บ้�นปี้ได้มีโอก�สไปศึกษ�ดูง�นและแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์กับอีก
ชุมชนหน่ึงท่ีเคยได้รับผลกระทบจ�กภัยพิบัติน้ำ�ป่�ไหลหล�กและ
ดินถล่มเช่นเดียวกันกับชุมชนบ้�นปี้ คือชุมชนหมู่บ้�นห้วยธนู หมู่ 
9 ตำ�บลต�ลชุม อำ�เภอท่�วังผ� จังหวัดน่�น ก�รศึกษ�ดูง�นครั้งนี้ 
ทำ�ให้ชุมชนบ้�นปี้ส�ม�รถถอดบทเรียนจ�กประสบก�รณ์ของตนเอง
ได้อย่�งชัดเจน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

ในช่วงระยะเวล�แรกของโครงก�ร ช�วบ้�นได้จัดทำ�แนวกันไฟรอบ
พื้นที่ป่�ชุมชน ย�วประม�ณ 12 กิโลเมตร กว้�งประม�ณ 5 เมตร มี
ช�วบ้�นร่วมกันทำ�กิจกรรม 223 คน เป็นผู้ช�ย 114 คน และผู้หญิง 
109 คน และมีก�รสร้�งฝ�ยชะลอน้ำ�ต�มลำ�ห้วยปี้ทั้งหมด 10 ลูก 
แต่ละลูกย�วประม�ณ 10 เมตร และกว้�งประม�ณ 2.5 เมตร 

กิจกรรมดังกล่�วมีประโยชน์หล�ยด้�นด้วยกัน เช่น มีแหล่งน้ำ�
ส�ม�รถซึมซับน้ำ�ช่วยฟื้นฟูผืนป่�ไม้ ซึ่งประสิทธิภ�พที่มีเพิ่มม�กขึ้น
ของผืนป่�ไม้ในก�รโอบอุ้มน้ำ�ฝน จะช่วยป้องกันก�รเกิดและบรรเท�
คว�มรุนแรงของภัยน้ำ�ป่�ไหลหล�ก และขณะเดียวกันคว�มชื้นของ
ทรัพย�กรป่�ไม้ที่มีเพิ่มม�กขึ้นยังช่วยลดคว�มเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ
ไฟป่�อย่�งรุนแรงขึ้น และก�รสร้�งแหล่งน้ำ�ใหม่ก็ช่วยแก้ไขปัญห�
ภัยแล้ง และทำ�ให้มีน้ำ�ใช้ในก�รเกษตรเพิ่มม�กขึ้นกว่�เดิม นอกจ�ก
นี้ ชุมชนบ้�นปี้ยังเกิดคว�มส�มัคคีและคว�มตระหนักในก�รอนุรักษ์
รักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

โครงก�รนี้ต้องก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และศักยภ�พ
ในประเด็นก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชน และจะนำ�ไปสู่
แนวท�งก�รพัฒน�แผนและก�รดำ�เนินกิจกรรมในระดับท้องถิ่นเพื่อ
ให้เกิดก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ จ�กก�รประเมินก�รทำ�ง�นที่
ผ่�นม� กิจกรรมที่ดำ�เนินก�รส่งผลให้ชุมชนตระหนักถึงและส�ม�รถ
อธิบ�ยอย่�งชัดเจนได้ว่� ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ง
แวดล้อม เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติอย่�งไร และ
นอกจ�กนี้ สม�ชิกในชุมชนที่หล�กหล�ย ส�ม�รถร่วมมือกันเป็น
จำ�นวนหล�ยคนได้ ในก�รดำ�เนินกิจกรรมที่เหม�ะสมเพื่ออนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติของชุมชน และช่วยป้องกันและบรรเท�ผลกระ
ทบที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กภัยพิบัติธรรมช�ติ
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แนวท�ง ทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
ชุมชนบ้�นปี้ได้เริ่มต้นด้วยดีในปีแรกของโครงก�ร โดยเฉพ�ะใน
แง่ของก�รดำ�เนินกิจกรรมที่เน้นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติกับก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ ในระยะที่สอง
ของโครงก�รจะดำ�เนินก�รต่อไปในทิศท�งเดิม โดยมีก�รเพิ่มทั้ง
จำ�นวนและลักษณะของกิจกรรม เพื่อสร้�งรูปธรรมก�รดำ�เนินก�ร 
และพัฒน�องค์คว�มรู้ที่มีคว�มละเอียดและคว�มชัดเจน ในก�ร
เชื่อมโยงระหว่�งก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ วิถีชีวิตและระบบ
ก�รเกษตรของชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม และก�รจัดก�รภัย
พิบัติธรรมช�ติ

ในส่วนก�รเตรียมคว�มพร้อมชุมชน เช่น ก�รจัดตั้งหน่วยอ�ส�สมัคร 
ก�รจัดตั้งระบบเตือนภัย ก�รกำ�หนดพื้นที่ บ้�นเรือน และผู้คนที่
เสี่ยงภัย ฯลฯ เป็นเรื่องที่ชุมชนใส่ใจเพิ่มเติมกับแผนง�นในอน�คต 
รวมท้ังเพ่ิมระดับก�รประส�นง�นและก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับ
ชุมชน องค์กร และหน่วยง�นภ�ยนอกม�กขึ้น เนื่องจ�กแนวคิดของ
ชุมชนในก�รป้องกันและบรรเท�ภัยพิบัติธรรมช�ติ มีก�รเน้นก�ร
จัดก�รและก�รอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพย�กรธรรมช�ติในผืนป่�ไม้ขน�ด
ใหญ่ นอกเหนือจ�กช�วบ้�นชุมชนบ้�นปี้เอง อ�จมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ก�รจัดก�รหรือก�รใช้ประโยชน์จ�กผืนป่�ดังกล่�วของชุมชนหรือ
หน่วยง�นอื่นด้วย ดังนั้นก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พใน
ก�รจัดก�รทรัพย�กรและก�รจัดก�รภัยพิบัติ จึงจำ�เป็นต้องให้คว�ม
สำ�คัญในก�รสร้�งภ�คีเครือข่�ย เพื่อให้เกิดพลังและรูปธรรมในก�ร
ดำ�เนินง�นม�กขึ้น

“พื้นที่ป่าสร้างแรงบัลดาลใจ 

สู่กิจกรรมชุมชนร่วมมือ”
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กรณีศึกษา:ภาคเหนือตอนล่าง
4.2

บ้�นดงย่�ป� หมู่ 6 เป็นหมู่บ้�นหนึ่งใน ตำ�บลบ้�นตึก อำ�เภอ
ศรีสัชน�ลัย สภ�พพื้นที่ของชุมชนตั้งอยู่ในหุบเข� ทิศเหนือเป็น
สันเข�แม่คมึงกั้นระหว่�งจังหวัดแพร่กับหมู่บ้�น ทิศตะวันออกที่
ติดต่อกับหมู่ 7 บ้�นห้วยตม มีเทือกเข�ม่อนฤาษีกั้นระหว่�งอำ�เภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนทิศใต้เป็นภูเข�ห้วยทรวง ฉะนั้น พื้นที่
ก�รทำ�ม�ห�กินของชุมชมดงย่�ป�จึงอยู่ในบริเวณที่ร�บเชิงเข�ทั้ง
ส�มด้�น ส่วนม�กเป็นก�รทำ�สวนผลไม้ มะไฟ ลองกอง ล�งส�ด 
ทุเรียน ฯลฯ

ที่ตั้งของหมู่บ้�นในบริเวณดังกล่�ว เป็นปัจจัยเบื้องต้นของชุมชนที่
มีคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติธรรมช�ติ ในอดีตน้ำ�จะหล�กในช่วงฤดูฝน 
แต่ไม่ส่งผลกับชุมชนม�กนัก ชุมชนมีก�รปรับตัวให้เข้�กับวิถีของ
ธรรมช�ติ อ�จจะมีภัยพิบัติในบ�งครั้งที่สร้�งคว�มสูญเสียให้เกิดขึ้น
บ้�ง เช่น ในปี 2507 ได้เกิดภัยพิบัติน้ำ�หล�ก มีผู้เสียชีวิต 1 คน แต่
ที่สร้�งคว�มสูญเสียให้กับชุมชนเป็นอย่�งม�ก คือภัยพิบัติน้ำ�ท่วม
ดินโคลนถล่ม เมื่อปี 2549 พัดพ�เอ�ดินโคลนที่อยู่บนภูเข�ลงม�สู่
หมู่บ้�น 

ภัยพิบัติในครั้งนั้นได้ส่งผลกระทบ คือ ก�รข�ดแคลนอ�ห�ร น้ำ�ดื่ม 
อุปกรณ์ต่�งๆ ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต ก�รไร้ที่อยู่อ�ศัย บ้�นเรือน
พังเสียห�ยประม�ณ 47 หลังค�เรือน ถนนหนท�ง สะพ�นถูกตัดข�ด 
ชำ�รุดพังเสียห�ย ที่อยู่ที่ทำ�กิน เต็มไปด้วยดินโคลน คนในชุมชนต้อง
อพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูง บ�งส่วนหนีน้ำ�ไม่ทันก็ถึงกับเสียชีวิต
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กเหตุก�รณ์ครั้งนั้น ยังส่งผลต่อเนื่องม�จนถึง
ปัจจุบัน นอกเหนือจ�กเรื่องของสภ�พจิตใจแล้ว ท�งด้�นก�ยภ�พ
ชุมชนดงย่�ป�ต้องสูญเสียที่ทำ�กินเกือบทั้งหมด โดยเฉพ�ะในส่วน
ของพื้นที่น� เนื่องจ�กดินโคลนได้ถมผืนน�ที่เคยปลูกข้�ว จนทุกวัน
นี้ชุมชนดงย่�ป�ยังไม่ส�ม�รถปลูกข้�วได้อีกเลย นอกจ�กนั้นชุมชน
ยังคงมีคว�มวิตกกังวล หว�ดระแวง กลัวจะเกิดเหตุก�รณ์ซ้ำ�รอย
ขึ้นอีก โดยเฉพ�ะเมื่อกรมทรัพย�กรธรณีประก�ศว่�ชุมชนตำ�บล
บ้�นตึกเป็นพื้นที่เสี่ยงกับภัยพิบัติดินโคลนถล่ม แต่ก็ไม่ส�ม�รถที่จะ
อพยพย้�ยถิ่นฐ�นไปไหนได้ เนื่องจ�กไม่มีที่ดินที่เหม�ะสมสำ�หรับ
สำ�หรับก�รโยกย้�ยอพยพของชุมชนในก�รตั้งถิ่นฐ�นในพื้นที่ใหม่

วันนี้ชุมชนเองได้บทสรุปส�เหตุของเหตุก�รณ์ภัยพิบัติได้ว่� เกิดจ�ก
ก�รที่มีปริม�ณน้ำ�ฝนม�กกว่�ปกติ พื้นที่มีคว�มล�ดชันสูง ทำ�ให้ดิน
ไม่ส�ม�รถอุ้มน้ำ�ไว้ได้ จึงเกิดเหตุก�รณ์ดินโคลนถล่มขึ้น ซึ่งชุมชน
มีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�เบ้ืองต้นโดยก�รปลูกต้นไม้ใน
บริเวณพื้นที่เสื่อมโทรม ก�รปลูกหญ้�แฝกบริเวณพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้รับ
ก�รหนุนเสริมจ�กสำ�นักอนุรักษ์และจัดก�รต้นน้ำ� กรมอุทย�นแห่ง
ช�ติสัตว์ป่�และพันธุ์พืช

นอกจ�กภัยพิบัติธรรมช�ติน้ำ�ป่�ไหลหล�กและดินโคลนถล่ม
แล้ว ชุมชนบ้�นดงย่�ป�ยังประสบกับปัญห�ภัยแล้งและไฟป่�
ด้วย แต่ชุมชนมองว่�เป็นปัญห�รองที่ไม่มีคว�มรุนแรงม�กนัก 
อีกทั้งก�รปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ ป่�เสื่อมโทรมและก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติของชุมชน ก็เป็นก�รแก้ไขปัญห�ภัยแล้งไปในตัว 
เพร�ะเมื่อมีป่�ก็จะมีน้ำ�ต�มม� ส่วนปัญห�ไฟป่�นั้น ชุมชนมีระบบ
ก�รจัดก�รคือทุกคนจะทำ�แนวกันไฟบริเวณสวนผลไม้ของตนเอง มี
ก�รขุดสระน้ำ�เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับดับไฟป่� สิ่งสำ�คัญที่สุดคือ
ก�รแก้ปัญห�ที่ต้นเหตุ คือก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้คนในชุมชนไม่มัก
ง่�ย หนึ่งในคณะกรรมก�รกล่�วว่� “แค่ไม่มีใครจุด ก็ไม่ต้องดับ” 
ปัญห�ไฟป่�จึงไม่ใช่ปัญห�ใหญ่สำ�หรับชุมชนบ้�นดงย่�ป�อีกต่อไป
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ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
ชุมชนบ้�นดงย่�ป�ได้เน้นก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รสร้�งคว�ม
ตระหนักของสม�ชิกในชุมชนให้มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รภัยพิบัติ
ธรรมช�ติของชุมชน โดยจัดประชุมในระดับชุมชนอย่�งต่อเนื่องเพื่อ
ให้สม�ชิกในชุมชนทั้งแกนนำ� ผู้หญิง เย�วชน คนชร� ได้เข้�ถึงข้อมูล
และได้ร่วมรับรู้ รับฟัง แลกเปลี่ยนเสนอคว�มคิดเห็นในก�รขับ
เคลื่อนง�น และร่วมว�งแผนกำ�หนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองปัญห�
และคว�มต้องก�รของสม�ชิกในชุมชน มีก�รจัดตั้งเครือข่�ยองค์กร
ชุมชนเพื่อก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ ต.บ้�นตึก จัดตั้งคณะ
กรรมก�ร 22 คน โดยก�รคัดเลือกผ่�นประช�คมหมู่บ้�น ซึ่งกลไกนี้
มีบทบ�ทในก�รประส�นและขับเคลื่อนในเชิงกระบวนก�ร เพื่อสร้�ง
ก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิกในชุมชนในก�รว�งแผนและขับเคล่ือนง�น
ต�มแผนที่ได้ว�งไว้ร่วมกัน

ภ�ยหลังก�รจัดทำ�แผนรับมือและสร้�งคว�มพร้อมในก�รจัดก�รลด
คว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ สม�ชิกชุมชนได้ร่วมในก�รดำ�เนินก�รสร้�ง
ศูนย์เฝ้�ระวังภัยพิบัติ จัดทำ�แผนที่/ป้�ย เส้นท�งอพยพและที่หลบ
ภัย ทำ�ก�รสำ�รวจเส้นท�งอพยพ พื้นที่เสี่ยงภัยและสถ�นที่หลบภัย 
เพื่อทำ�ก�รปักป้�ยและจัดทำ�แผนที่ มีก�รมอบหม�ยชุดสำ�รวจออก
เป็น 2 ชุด เพื่อสำ�รวจเส้นท�งและแบ่งหน้�ที่ให้สม�ชิกคนอื่นๆ ร่วม
กันจัดทำ�ป้�ยและลงร�ยละเอียดแผนที่ชุมชนให้มีคว�มชัดเจนที่สุด 
รวมทั้งก�รจัดตั้งหน่วยเฝ้�ระวังภัยพิบัติของชุมชน เพื่อเป็นอ�ส�
สมัครทำ�ง�นร่วมกับคณะกรรมก�รเครือข่�ยที่ได้จัดตั้งไปแล้ว

ชุมชนบ้�นดงย่�ป�เน้นก�รสร้�งจิตสำ�นึก คว�มตระหนักและก�รมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสำ�คัญ ศักยภ�พอย่�งหนึ่งของชุมชน
ก็คือ ก�รเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีระบบคว�มสัมพันธ์แบบเครือญ�ติ มี
ก�รช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก�รเข้�ร่วมในกิจกรรมของชุมชนจึงอยู่
ในระดับดีม�ก จะเห็นจ�กก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ ทั้งก�รประชุม ก�ร
ว�งแผนง�น และจัดทำ�วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบก�รเตรียมพร้อม
รับมือกับภัยพิบัตินั้น ชุมชนจะเป็นผู้ดำ�เนินก�รเองโดยมีเจ้�หน้�ที่
ประส�นง�นเป็นผู้ให้ก�รหนุนเสริมเท่�นั้น จึงถือได้ว่�เป็นชุมชนที่
ส�ม�รถดำ�เนินก�รด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐ�น ซึ่ง
เป็นตัวอย่�งที่ดีในก�รสร้�งก�รเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

จ�กเหตุก�รณ์น้ำ�ป่�ไหลหล�กและดินโคลนถล่มเมื่อปี 2549 ส่งผล
ให้ชุมชนดงย่�ป�ต้องสูญเสียที่ทำ�กินเกือบทั้งหมด โดยเฉพ�ะในส่วน
ของพื้นที่น� เนื่องจ�กดินโคลนได้ถมผืนน�ที่เคยปลูกข้�ว จนทุกวัน
นี้ชุมชนดงย่�ป�ยังไม่ส�ม�รถปลูกข้�วได้อีก ก�รพัฒน�อ�ชีพเสริม
จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนให้คว�มสนใจ ที่ผ่�นม�มีหน่วยง�น
ต่�งๆ ได้เข้�ม�ให้ก�รสนับสนุนก�รทำ�อ�ชีพเสริมม�กม�ย เช่น ก�ร
ทำ�ไม้กว�ด ก�รซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ แต่ไม่มีคว�มต่อเนื่องและไม่มี
ก�รต่อยอด กล่�วคือ ไม่ส�ม�รถห�ตล�ดรองรับได้ ทุกวันนี้ คนใน
ชุมชนเองยังต้องก�รประกอบอ�ชีพเสริม เพื่อเพิ่มคว�มมั่นคงในก�ร
ดำ�รงชีวิต แต่ยังไม่ได้เริ่มพัฒน�อ�ชีพใด เนื่องจ�กชุมชนมีคว�มเห็น
ว่�จะต้องมีก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ท�งก�รตล�ดก่อน เพื่อให้ก�ร
พัฒน�อ�ชีพเสริมในครั้งนี้ส�ม�รถดำ�เนินไปได้อย่�งมั่นคงและเพ่ิม
ร�ยได้ให้กับสม�ชิกในชุมชนได้อย่�งต่อเนื่อง

แม้จะยังไม่ได้ดำ�เนินกิจกรรมก�รฝึกซ้อมอพยพหลบภัย แต่ทุกวันนี้ 
เมื่อเข้�สู่ฤดูฝน สิ่งที่แกนนำ�ชุมชนบ้�นดงย่�ป�จะต้องทำ�เป็นประจำ�
ก็คือ ก�รบันทึกปริม�ณน้ำ�ฝนในแต่ละวัน ห�กพบว่�มีปริม�ณน้ำ�ฝน
ม�กเกินกำ�หนดก็จะแจ้งให้กับสม�ชิกในชุมชนทร�บผ่�นหอกระจ�ย
ข่�วหมู่บ้�นได้อย่�งทันท่วงที สิ่งที่ชุมชนยังวิตกกังวลอยู่ก็คือปัญห�

ไฟฟ้�ดับเมื่อเกิดฝนตกหนัก ชุมชนจึงพัฒน�ก�รสื่อส�รในช่วงวิกฤต
ขึ้น ซึ่งสม�ชิกในชุมชนทุกคนทร�บดีกว่�เมื่อมีก�รยิงพลุดอกไม้ไฟ
ขึ้น นั่นหม�ยถึงสัญญ�ณอันตร�ย ให้ทุกคนอพยพไปอยู่ในพื้นที่
ปลอดภัยให้เร็วที่สุด

บทเรียนที่สำ�คัญของก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�พบว่� ข้อมูลเป็นสิ่ง
สำ�คัญในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นกับชุมชนและหน่วยง�นต่�งๆ ที่จะ
เข้�ม�ดำ�เนินก�รร่วมกัน ข้อมูลที่ดีจะเป็นฐ�นในก�รว�งแผนก�ร
จัดก�รที่เหม�ะสมและเป็นระบบ ชุมชนบ้�นดงย่�ป�ให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รใช้บทเรียนจ�กก�รทำ�ง�นในปีที่ผ่�นม�ค้นห�ส�เหตุที่แท้จริง
ของก�รเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดหลักประกันว่�ได้ว�งแผนง�นที่มี
คว�มสอดคล้องกับปัญห� และเป็นก�รแก้ไขปัญห�ที่ต้นเหตุอย่�ง
แท้จริง อันจะส่งผลต่อก�รลดคว�มเสี่ยงและก่อให้เกิดก�รจัดก�ร
ภัยพิบัติที่เหม�ะสม ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย เมื่อภัยเกิดขึ้น และภ�ย
หลังภัยพิบัติ  มีคว�มมั่นคงและหลักประกันในก�รดำ�รงอยู่ของ
ชุมชน ก�รทำ�ม�ห�กินและคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวท�ง ทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
ก�รดำ�เนินง�นของชุมชนดงย่�ป�ที่ผ่�นม�ส�ม�รถดำ�เนินโครงก�รฯ 
เป็นไปได้ด้วยดี โดยที่ชุมชนได้ให้คว�มสำ�คัญและมีส่วนร่วมในก�ร
ดำ�เนินง�นโครงก�รผ่�นกิจกรรมต่�งๆ ที่ได้ร่วมกันกำ�หนดไว้ ไม่ว่�ใน
เรื่องของก�รประชุม กิจกรรมก�รจัดทำ�แผนที่ ก�รจัดตั้งหน่วยเฝ้�
ระวังหรือก�รจัดห�วัสดุอุปกรณ์ในก�รป้องกันภัยพิบัติ แนวท�งก�ร
ดำ�เนินก�รในอน�คตเป็นก�รสร้�งคว�มพร้อมภ�ยในในก�รดำ�เนิน
ง�นโดยกำ�หนดให้มีแผนก�รฝึกซ้อมอพยพหลบภัย เพื่อให้ชุมชนได้
เตรียมคว�มพร้อมด้วยก�รฝึกปฏิบัติจริง ก�รจัดทำ�แผนที่จะระดม
คว�มคิดเห็นร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อจัดทำ�แผนง�นก�รจัดก�ร
ป้องกันภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชน โดยเน้นกระบวนก�รมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน

ที่สำ�คัญที่ชุมชนต้องก�รขับเคลื่อนให้บรรลุผลคือ ก�รนำ�เสนอแผน
ง�นที่ผ่�นกระบวนก�รโดยชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัน
จะนำ�ไปสู่กระบวนก�รมีส่วนร่วมระหว่�งชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่�งแท้จริง อีกทั้งประส�นง�นไปยังหน่วยง�นอื่นๆ ที่
มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รจัดก�รภัยพิบัติให้เข้�ม�หนุนเสริมก�รดำ�เนิน
ก�รของชุมชน เพื่อให้ก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยชุมชนมีคว�มมั่นคง
และยั่งยืน และเพื่อขย�ยพื้นที่ไปหมู่บ้�นใกล้เคียงที่อยู่ในระบบ
นิเวศเดียวกัน เช่น บ้�นห้วยตม หมู่ 7 ตำ�บลบ้�นตึก โดยเน้นในเรื่อง
ของก�รจัดทำ�ข้อมูลพื้นฐ�น และสร้�งจิตสำ�นึกของชุมชนในเรื่อง
ของก�รจัดก�รป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน ก�รจัดทำ�แผนที่ภัยพิบัติ 
ก�รจัดทำ�ป้�ยเขตเสี่ยงภัยในชุมชน ฯลฯ เพื่อสร้�งเครือข่�ยชุมชนใน
ก�รจัดก�รภัยพิบัติ

“เตรียมพร้อมรับมือน้ำ�ป่า      

  ไหลหลากอย่างมีระบบ”
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ในฤดูฝน เดือนพฤษภ�คม ปี พ.ศ.2549 เกิดเหตุก�รณ์ภัยพิบัติ 
อุทกภัยและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในภ�คเหนือตอนล่�ง หล�ย
จังหวัดได้รับผลกระทบจ�กภัยพิบัติธรรมช�ติครั้งนี้ ได้แก่ น่�น แพร่ 
อุตรดิตถ์และสุโขทัย ส่งผลให้เกิดก�รสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นจำ�นวนม�ก 

ผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมและดินโคลนถล่มในครั้งน้ันส่งผล
ให้ตำ�บลน้ำ�ริด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับคว�มเสียห�ยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินและยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประช�ชนท้ัง
ด้�นบวกและด้�นลบ จ�กเหตุก�รณ์ภัยพิบัติทำ�ให้ชุมชนและทุกภ�ค
ส่วนเกิดคว�มตระหนักและรับรู้ร่วมกันว่�ชุมชนตั้งอยู่บนคว�มเส่ียง
ต่อก�รเกิดภัยพิบัติในหล�ยรูปแบบ 

ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติคร้ังนี้นับว่�รุนแรงอย่�งที่ไม่เคยเกิดขึ้นม�
ก่อน คนในชุมชนเล่�ถึงเหตุก�รณ์ครั้งนั้นว่� “ร�วสี่ทุ่ม น้ำ�ก็เริ่มท่วม 
เพร�ะฝนตกหนัก น้ำ�ม�เร็วม�กไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้เลย ยิ่งฝน
ตกหนัก น้ำ�ก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ พอตอนเช้�ก็เหลือแต่ที่เปล่� น้ำ�ม�แรง
พัดพ�ทุกอย่�งไปหมด โคลนที่ม�กับน้ำ�สูงประม�ณหัวเข่� บ้�นเสีย
ห�ยจำ�นวน 1,437 หลัง และบ้�น เสียห�ยทั้งหมด 8 หลัง มีคนเสีย
ชีวิต 1 คน ” 

แม้เหตุก�รณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ แต่ส�เหตุ
ของก�รเกิดภัยพิบัตินั้นส่วนหนึ่งเกิดจ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์ ห�ก
ย้อนกลับไปดูสภ�พแวดล้อมโดยรอบของชุมชนบ้�นน้ำ�ริด จะพบ
ว่�สภ�พป่�เข�ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ�ซึ่งล้อมรอบชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจ�กก�รสัมปท�นป่�ไม้ในอดีตและถูกปรับให้ม�เป็นพื้นที่ปลูก
ป่�สักขน�ดใหญ่บริเวณภูเข� ซึ่งลักษณะของก�รปลูกป่�เชิงเดี่ยว
เช่นนี้ทำ�ให้ไม่มีพืชชั้นต่ำ�คลุมดิน เกิดก�รเผ�ไหม้ของใบสักในฤดูแล้ง 

ทำ�ให้ดินเสื่อมคุณภ�พ ไม่ส�ม�รถรองรับปริม�ณน้ำ�ฝนได้เต็มที่ ส่ง
ผลให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อก�รพังทล�ยของหน้�ดิน 

จ�กลักษณะท�งภูมิประเทศตำ�บลน้ำ�ริดท่ีเป็นท่ีร�บสลับเชิงเข�และ
ภูเข� สภ�พก�รใช้พื้นที่ของชุมชนบ้�นน้ำ�ริดในที่ร�บและเชิงเข�เป็น
พื้นที่ในก�รทำ�น� ทำ�ไร่ และเป็นที่อยู่อ�ศัย ส่วนพื้นที่ภูเข�จะเป็น
สวนผลไม้และสวนป่� ส่วนลักษณะของภูเข�จะมีลักษณะที่แตกต่�ง
กันไป ซึ่งจะมีทั้งภูเข�ที่ไม่สูงม�กนักและภูเข�ที่มีคว�มล�ดชันม�ก  
ส่วนในพื้นที่ร�บลุ่มส่วนม�กจะมีแม่น้ำ� ลำ�คลอง หรือห้วยไหลผ่�น มี
คว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดน้ำ�ท่วมม�ก ส่วนพื้นที่ที่อยู่บริเวณเชิงเข�หรือ
บนเข� จะมีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดดินถล่มและน้ำ�ป่�ไหลหล�ก

จ�กสภ�พของพื้นที่ในลักษณะนี้ที่เป็นเข�สูงและมีคว�มล�ดชันม�ก 
ซึ่งลักษณะเช่นนี้นับเป็นพื้นที่ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดภัย ประกอบ
กับสภ�พบนภูเข�สูงได้มีก�รปลูกป่�สักโดยรอบม�น�นกว่�ส�มสิบ
ปี ซึ่งมีส่วนสำ�คัญที่ก่อให้เกิดก�รพังทล�ยของหน้�ดิน ส่งผลให้ดิน
ไม่ส�ม�รถดูดซับน้ำ�ไว้ได้และทำ�ให้เกิดน้ำ�ป่�ไหลหล�ก ประกอบกับ
ลักษณะที่ตั้งของชุมชนที่ตั้งอยู่ขว�งท�งน้ำ� เมื่อน้ำ�ป่�ไหลหล�กจึง
ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อชุมชน

จ�กสภ�พแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงและทำ�เลท่ีตั้งของชุมชนชี้ให้เห็น
ว่� ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติอ�จเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชุมชนและดูจะ
รุนแรงม�กขึ้น ไม่ว่�จะเป็นภัยน้ำ�ท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหน�ว หรือ
แม้แต่แผ่นดินไหว 

ก�รเผชิญหน้�กับภัยพิบัตินำ�ไปสู่ก�รเตรียมพร้อม และสร้�งคว�ม
ตระหนักถึงภัยพิบัติธรรมช�ติที่จะเกิดขึ้นในอน�คตจึงเป็นเร่ืองเร่ง
ด่วน ด้วยเหตุนี้ก�รเริ่มต้นเรียนรู้ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับภัยธรรมช�ติ

และก�รเตรียมคว�มพร้อมของชุมชนจึงนับเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะไปสู่
แนวท�งก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชน ซึ่งจำ�เป็นต้องเริ่ม
ต้นปฏิบัติอย่�งจริงจังก่อนที่จะเกิดภัยธรรมช�ติในอน�คต 

แม้ว่�จะมีก�รดำ�เนินก�รเบื้องต้นจ�กคว�มพย�ย�มของหล�ยๆ 
ฝ่�ยในก�รดำ�เนินง�นเพื่อป้องกัน บรรเท� และแก้ไขปัญห�เกี่ยวกับ
ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติในทุกๆ ด้�น แต่ก�รดำ�เนินก�รบ�งอย่�งอ�จ
จะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ขณะเดียวกันก�รดำ�เนินง�นบ�ง
อย่�ง เพื่อป้องกัน บรรเท�และแก้ไขก�รเกิดภัยพิบัติที่เป็นก�รแก้
ปัญห�อย่�งหนึ่ง แต่กลับกล�ยเป็นก�รส่งผลกระทบให้เกิดภัยหรือ
เกิดปัญห�อีกอย่�งหนึ่งได้ ห�กก�รแก้ปัญห�นั้นไม่ได้มองถึงบริบท
ของสภ�พแวดล้อมรอบด้�น และไม่ได้มองถึงผลกระทบที่จะต�มม�
จ�กก�รดำ�เนินง�นในระยะย�ว

ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
หลังจ�กเกิดเหตุก�รณ์เมื่อปี พ.ศ.2549 หล�ยหน่วยง�นเข้�ม�ให้
คว�มช่วยเหลือในด้�นต่�งๆ เป็นจำ�นวนม�ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนมีทั้งด้�นดีและด้�นลบ ซึ่งถ้�มองให้เห็นถึงส�เหตุก็คือก�รที่
ภ�คประช�ชนหรือผู้ประสบภัยไม่มีโอก�สได้ร่วมคิด และตัดสินใจ
ในก�รดำ�เนินง�น กล่�วคือ ประช�ชนได้รับก�รช่วยเหลือต่�งๆ อย่�ง
ม�ก แต่ก�รให้คว�มช่วยเหลือบ�งเรื่องกล�ยเป็นเรื่องเกินคว�ม
จำ�เป็น และบ�งเรื่องกล�ยเป็นเรื่องที่ต้องร้องขอ เพร�ะข�ดแคลน 
ตัวอย่�งเช่น ก�รให้คว�มช่วยเหลือเฉพ�ะหน้� โดยก�รแจกถุงยังชีพ 
เป็นเรื่องที่จำ�เป็นอย่�งม�กสำ�หรับผู้ประสบภัยในระยะแรก ซึ่งต้อง
ใช้สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค แต่ผู้ประสบภัยไม่ส�ม�รถที่จะร่วม
ตัดสินใจได้เลยว่�ตนเองต้องก�รสิ่งของประเภทไหน และสิ่งของ
บ�งอย่�งที่ได้รับไปไม่มีคว�มจำ�เป็นต่อบุคคลนี้ แต่มีคว�มจำ�เป็นกับ
อีกบุคคล รวมถึงสิ่งของที่จำ�เป็นสำ�หรับเด็กและผู้หญิงก็ข�ดแคลน 
ก�รแจกถุงยังชีพก็ยังคงดำ�เนินต่อไปทั้งที่ระยะเวล�ผ่�นไปน�นพอ
สมควร จนผู้ประสบภัยไม่จำ�เป็นต้องได้รับก�รช่วยเหลือเรื่องถุง
ยังชีพแล้ว 

ปัจจุบันนี้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องยังคงให้ก�รช่วยเหลือชุมชนที่ประสบ
ภัยในพื้นที่ตำ�บลน้ำ�ริด เช่น ก�รขุดลอกคลองเพื่อสร้�งสภ�พคล่อง
ให้ส�ยน้ำ� เพื่อเป็นก�รแก้ไขเรื่องลำ�คลองตื้นเขินเวล�ที่น้ำ�ม�จะ
ได้ไหลได้อย่�งสะดวก แต่ก�รขุดลอกลำ�คลองเป็นโครงก�รที่ค่อน
ข้�งส่งผลกระทบต่อประช�ชนและมีผลต่อระบบนิเวศในบริเวณ
ลำ�คลอง เพร�ะปัจจุบันลำ�คลองมีสภ�พที่โล่งเสมอกัน ไม่มีแอ่งน้ำ� 
หรือวังน้ำ� ที่ช�วบ้�นเคยมีไว้เพื่อเป็นที่อยู่อ�ศัยของสัตว์น้ำ�และเพื่อ
กักเก็บน้ำ�ไว้ใช้ทำ�ก�รเกษตรในฤดูแล้ง ส่งผลให้ขณะนี้น้ำ�ในลำ�คลอง
แห้งขอด ถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ต�ม   นั่นแสดงให้เห็นว่�ก�รแก้
ปัญห�โดยหน่วยง�นภ�ยนอกอย่�งเดียว โดยข�ดก�รมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในก�รคิดและตัดสินใจส่งผลให้เกิดผลกระทบท�งด้�นลบต่อ
ประช�ชนในพื้นที่ ที่ต้องม�คอยต�มแก้ปัญห�ที่จะเกิดขึ้นภ�ยหลัง 

จ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รวิเคร�ะห์ภัยพิบัติที่ผ่�นม� 
ชุมชนตำ�บลน้ำ�ริดได้ร่วมกันว�งแผนว่� ชุมชนควรจะจัดก�รกับ
ภัยประเภทน้ำ�ท่วมและดินถล่มก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจ�กมี
ส�เหตุม�จ�กเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงที่สุด ซึ่ง
ท�งประช�ชนในชุมชนได้ร่วมประช�คมและเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
ก�รจัดก�รกับเรื่องน้ำ�ท่วมและดินถล่ม ร่วมกับองค์ก�รบริห�รส่วน
ตำ�บลน้ำ�ริด ผู้นำ�ชุมชนในหมู่บ้�น ทั้งผู้ใหญ่บ้�น สม�ชิกองค์ก�ร
บริห�รส่วนตำ�บลน้ำ�ริด ครู-อ�จ�รย์จ�กโรงเรียนในชุมชน ตัวแทน
คณะสงฆ์จ�กวัดในพื้นที่ เย�วชน รวมทั้งแกนนำ�ที่ได้ผ่�นก�รฝึก
อบรมเตรียมคว�มพร้อมก�รจัดก�รภัยพิบัติ โดยก�รระดมสมอง   
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จึงได้เกิดโครงก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม เพื่อจัดก�รภัยพิบัติ
ธรรมช�ติโดยชุมชนตำ�บลน้ำ�ริด 

หลังจ�กเหตุก�รณ์ภัยพิบัติผ่�นไปได้สร้�งคว�มสูญเสียต่อชุมชน ไม่
ว่�จะเป็นที่อยู่อ�ศัย ที่ดินทำ�กิน สภ�พแวดล้อมในเชิงนิเวศเปลี่ยน
ไป แต่ในส่วนของชุมชนตำ�บลน้ำ�ริดได้มีก�รดำ�เนินง�นเพื่อช่วยเหลือ
พี่น้องที่ประสบภัยพิบัติ ในด้�นก�รซ่อมแซมที่อยู่อ�ศัยที่เสียห�ย
บ�งส่วน มีก�รสนับสนุนด้�นอ�ชีพเสริม ในรูปของกองทุนพันธุ์พืช 
และก�รจัดตั้งกลุ่มอ�ชีพทำ�ปล�ร้�ขึ้น เพื่อรองรับก�รว่�งง�นของผู้
ประสบภัยในระหว่�งที่ยังไม่ส�ม�รถทำ�ก�รเพ�ะปลูกได้ 

ท�งเครือข่�ยได้ร่วมกันวิเคร�ะห์ถึงรูปแบบก�รทำ�ก�รเกษตรกรรม
ของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งอ�จมีส่วนในก�รทำ�ให้เกิดดินโคลนถล่มได้ 
เช่น ก�รปลูกพืชไม่มีร�กแก้ว ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่� เน้นก�รปลูกพืช
เชิงเดี่ยวที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ จนเป็นเหตุให้เกิดฝนตกหนักและ
ดินไม่ส�ม�รถอุ้มน้ำ�ไว้ได้ ดังนั้นท�งเครือข่�ยจึงได้จัดทำ�โครงก�ร
เกษตรผสมผส�นเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมขึ้นม� เพื่อให้เกษตรกรที่
เข้�ร่วมโครงก�รได้ตระหนักและร่วมมือกันนำ�แนวท�งเกษตรผสม
ผส�นที่ยั่งยืนไปใช้และส�ม�รถเป็นแบบอย่�งให้ประช�ชนคนอื่นๆ 
ได้  

นอกจ�กนี้กลุ่มเด็กและเย�วชนในพื้นที่ยังได้รวมตัวกัน เพื่อทำ�
กิจกรรมฟื้นฟูสภ�พแวดล้อมในชุมชนหลังประสบภัยพิบัติ เช่น ใน
เรื่องของก�รปรับปรุงทัศนียภ�พบริเวณรอบชุมชน ก�รปลูกแฝก
ยึดหน้�ดิน ก�รอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้�นที่ขึ้นต�มริมน้ำ�ที่สูญห�ยไป
หลังจ�กดินถล่ม ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและศึกษ�สภ�พพื้นที่
ในชุมชน รวมทั้งให้คว�มร่วมมือกับผู้ใหญ่ในชุมชนในก�รดำ�เนินง�น
ด้�นต่�งๆ 

ก�รมีส่วนร่วมของเด็กและเย�วชนในชุมชนเริ่มต้นขึ้น ในชื่อ “กลุ่ม
เย�วชนต้นกล้�ในป่�ใหญ่” หลังจ�กมีก�รพูดคุยถึงปัญห�ที่เกิดขึ้น
หลังจ�กเกิดภัยพิบัติ โดยเริ่มต้นด้วยก�รทำ�ก�รสำ�รวจสุขภ�พของ
คนในชุมชน จ�กนั้นเย�วชนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม
ต่�งๆ ของชุมชน เช่น ก�รจัดทำ�แผนที่คว�มเสี่ยงและทรัพย�กร
ชุมชน ก�รสื่อส�รข้อมูลสู่สม�ชิกในชุมชนโดยก�รนำ�ไปติดเผยแพร่
ในสถ�นท่ีสำ�คัญและต�มร้�นค้�ในหมู่บ้�นเพ่ือให้ประช�ชนได้รับ
ทร�บ ทำ�ให้สม�ชิกในชุมชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่
ปลอดภัยของชุมชนจ�กแผนที่ และส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ภัยพิบัติขึ้น 

ก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รเรียนรู้เร่ืองภัยพิบัติให้เด็กและเย�วชนและ
สม�ชิกในชุมชน ดำ�เนินโดยกิจกรรมสร้�งสรรค์ผ่�นก�รแสดงละคร
หุ่นเง� ทำ�ให้เด็กและเย�วชน รวมถึงคนในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้คนใน
ชุมชนเกิดคว�มสนใจและมีคว�มเข้�ใจในเรื่องภัยพิบัติธรรมช�ติได้
ม�กขึ้น อีกทั้งจะเกิดคว�มรู้ในเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�มตื่น
ตัวในก�รเฝ้�ระวังป้องกันภัยพิบัติที่อ�จจะเกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อ
สร้�งจิตสำ�นึกให้กับเย�วชนในก�รช่วยเหลือชุมชนของตนเอง โดย
ก�รแสดงออกม�ในลักษณะคว�มคิดสร้�งสรรค์

อย่�งไรก็ต�ม ก�รให้เย�วชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รภัยพิบัติ
ของชุมชนในรูปแบบของกิจกรรมต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รทำ�แผนที่ 
ก�รแสดงละคร ก�รปลูกต้นไม้ นอกจ�กจะเป็นก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้
กับเย�วชนแล้ว ยังเป็นก�รลดช่องว่�งระหว่�งวัยให้เด็กและผู้ใหญ่ได้
ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มส�มัคคีในชุมชน 

นอกจ�กน้ีก�รดำ�เนินง�นในตำ�บลน้ำ�ริดยังมุ่งเน้นก�รประส�นง�น
ไปยังภ�คีท้องถิ่นต่�งๆ เช่น พระสงฆ์ เทศบ�ลตำ�บลน้ำ�ริด โรงเรียน 
และภ�คีอื่นๆ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรม
ต่�งๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รลดผลกระทบจ�กภัยพิบัติด้วยตัวชุมชนเอง

แนวท�ง ทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
ก�รดำ�เนินง�นในอน�คตของตำ�บลน้ำ�ริด คือขย�ยแนวคิดก�รจัดก�รภัยพิบัติสู่ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ (ดิน น้ำ� ป่�) ที่มีคว�ม
เกี่ยวข้องกันทั้งระบบนิเวศ และเป็นส�เหตุหลักของก�รเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือจัดก�รภัยพิบัติทั้งส�ยน้ำ� โดยก�ร
ดำ�เนินกิจกรรมในก�รดูแลรักษ�ทรัพย�กรร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงลุ่มน้ำ� โดยยึดส�ยน้ำ�ห้วยช�ยเข�เป็นเป้�หม�ยหลักในก�รดำ�เนิน
กิจกรรม ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำ�ชุมชน องค์กรก�รปกครองท้องถิ่น วัด โรงเรียน กลุ่มต่�งๆ ในชุมชนและเย�วชนในก�รขับ
เคลื่อนกิจกรรม รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มอ�ชีพในชุมชนโดยจัดตั้งกองทุนสู่ก�รจัดสวัสดิก�รช่วยเหลือตนเองของชุมชน

ผลจ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�   ท�งชุมชนได้มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รจ�กสม�ชิกในชุมชนขึ้นม�เพื่อทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ ชี้แจงในเรื่อง
ของโครงก�ร กิจกรรมด้�นต่�งๆ และจัดตั้งคณะทำ�ง�นให้ชัดเจนม�กขึ้นในก�รทำ�ง�นร่วมกัน ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนก�รจัดก�รภัยพิบัติ
ร่วมกับหน่วยง�นอื่นๆ ในอน�คต อันจะนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนของชุมชน และผลักดันให้บรรจุในแผนก�รดำ�เนินง�นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้แนวท�งก�รเตรียมคว�มพร้อม ป้องกันในก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยชุมชนเกิดขึ้นอย่�งเป็นรูปธรรม

“บทบาทกลุ่มเยาวชน 

             สร้างกิจกรรมชุมชน”
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ชุมชนโนนหนองล�ด เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่�แก่ง
เลิงเปือยหรือบึงป�กเขื่อน มีลักษณะเป็นพื้นที่ร�บลุ่มเหม�ะแก่ก�ร
ทำ�น�ข้�ว จึงมีร�ษฎรทั้งจ�กบ้�นโนนหนองล�ดและจ�กหมู่บ้�นใกล้
เคียงเข้�ม�ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อทำ�ก�รเกษตรกรรมเป็นจำ�นวน
ม�ก 

จ�กลักษณะของภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งรองรับน้ำ�เช่นน้ีจึง
ทำ�ให้ในพื้นที่มักประสบเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วม ซึ่งสร้�งคว�มเสียห�ยต่อ
ทรัพย์สินและพืชผลท�งก�รเกษตร โดยเฉพ�ะช่วงฤดูฝนที่มีปริม�ณ
น้ำ�ม�ก น้ำ�ฝนจะไหลม�ต�มลำ�คลองลงสู่บริเวณนี้และลงสู่ลำ�น้ำ�
พองต่อไป ทำ�ให้มีน้ำ�ท่วมและเอ่อหนุนขึ้นในพื้นที่ห�กลำ�น้ำ�พองมี
ปริม�ณน้ำ�ม�ก 

นอกจ�กนี้สภ�พตื้นเขินของลำ�น้ำ� รวมทั้งก�รขว�งท�งเดินน้ำ�
จ�กวัชพืชยังมีผลให้เกิดน้ำ�ท่วมที่เร็วและรุนแรงขึ้นอีกด้วย อีกทั้ง
ก่อนที่ชุมชนจะเข้�ม�มีส่วนร่วมในโครงก�ร ก�รป้องกันและก�ร
บรรเท�คว�มสูญเสียที่เกิดข้ึนไม่ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
เนื่องจ�กชุมชนไม่มีคว�มรู้ในเรื่องสภ�พของปัญห�และกระบวนก�ร 
รวมถึง ไม่มีแบบแผนและแนวท�งในก�รปฏิบัติร่วมกันของชุมชน

ชุมชนโนนหนองล�ดมีประวัติย�วน�นในก�รต่อสู้และเรียกร้องสิทธิ
ที่ดิน จึงทำ�ให้ชุมชนโนนหนองล�ดและชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมี
คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีในก�รทำ�กิจกรรมร่วมกัน เช่น ก�รจัดตั้ง
กลไกก�รทำ�ง�นในรูปแบบอ�ส�สมัครชุมชน 

กรณีศึกษา:ภาคอีสาน
4.3

ทีมอ�ส�สมัครชุมชนจะมีก�รฝึกซ้อม ก�รเสริมสร้�งก�รเรียนรู้และ
ก�รเพิ่มม�ตรก�รในชุมชนให้หล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น เพื่อเตรียม
พร้อม ป้องกัน และบรรเท�ผลกระทบจ�กภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นใน
อน�คต ส่วนของก�รพัฒน�องค์คว�มรู้จะต้องมีก�รพัฒน�องค์
คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง ที่ผ่�นม�นับว่�ชุมชนโนนหนองล�ดผ่�น
ประสบก�รณ์ในหล�ยด้�น ทำ�ให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน
อื่นๆ ได้ โดยเฉพ�ะในแง่ของก�รศึกษ�ข้อมูลเพื่อเข้�ใจส�เหตุของ
ก�รเกิดปัญห�ภัยพิบัติ 

ก�รเตรียมพร้อมรับมือกับก�รเกิดน้ำ�ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนโนนหนอง
ล�ดเป็นก�รจัดก�รเพื่อลดคว�มเสียห�ยของชุมชน โดยก�รสร้�ง
คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติท่ีชุมชนประสบ
อยู่ เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเข้�ไปร่วมกัน
จัดก�ร มีก�รศึกษ�พื้นที่ร่วมกัน ทำ�ให้เข้�ใจในสภ�พของพื้นที่และ
รูปแบบของน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้น มีกลไกอ�ส�สมัคร ดำ�เนินก�รส่งเสริม
ให้มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รต่�งๆ เช่น คณะกรรมก�รเตือนภัย
ต้นน้ำ�และปล�ยน้ำ� คณะกรรมก�รประส�นคว�มช่วยเหลือ อ�ส�
สมัครในก�รติดต�ม เฝ้�ระวังพื้นที่ และแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
ให้กับอ�ส�สมัครในก�รช่วยเหลือช�วบ้�นขณะท่ีมีเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วม
เกิดขึ้น รวมถึงก�รประเมินคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้
ส�ม�รถดำ�เนินก�รช่วยเหลือได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสบ
คว�มสำ�เร็จ

ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
ชุมชนโนนหนองล�ดได้จัดตั้งกลุ่มศึกษ�ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมี
ชุดข้อมูลลักษณะคว�มเสี่ยงภัยและกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบ ซึ่ง
ในก�รจัดประชุมครั้งน้ีประกอบด้วยแกนนำ�และประช�ชนในพื้นท่ี
ชุมชนโนนหนองล�ด จำ�นวน 34 คน เพื่อให้ชุมชนมีคว�มตระหนัก
ถึงก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เวทีวิเคร�ะห์ข้อมูลและประเมินคว�มเสี่ยงภัย เป็นเวทีที่ให้ช�วบ้�น
ได้ทบทวนปัญห�ร่วมกัน ทำ�ให้ช�วบ้�นในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ห้วยหนองปล�
และบึงป�กเขื่อนจ�ก 28 หมู่บ้�น จำ�นวน 105 ครอบครัว ได้ทร�บ
ส�เหตุของก�รเกิดภัยน้ำ�ท่วม โดยมีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน ชุมชนได้
ทร�บผลกระทบ คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กภัยน้ำ�ท่วมในแต่ละครั้ง 
และสื่อส�รข้อมูลกับหน่วยง�นรัฐได้

หลังจ�กก�รประชุม ได้มีก�รจัดตั้งกลไกคณะกรรมก�รและอ�ส�
สมัคร จัดตั้งคณะกรรมก�รติดต�มและเฝ้�ระวังแก้ไขปัญห�น้ำ�ท่วม
อย่�งต่อเนื่อง โดยก�รจัดตั้งกลุ่มอ�ส�สมัครในก�รเฝ้�ระวังและ
ช่วยเหลือช�วบ้�นเมื่อเกิดภัยน้ำ�ท่วม จำ�นวน 34 คน   ซึ่งจะส�ม�รถ
จะทำ�ให้ชุมชนเกิดคว�มพร้อมในก�รรับมือกับภัยน้ำ�ท่วมได้ทัน

ชุมชนโนนหนองล�ดส�ม�รถกำ�หนดแนวท�งในก�รป้องกันและ
บรรเท�ภัยน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นได้ โดยจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติก�รจัดทำ�
แผนก�รจัดก�รภัยพิบัติน้ำ�ท่วมโดยชุมชนและเสนอต่อหน่วยง�นรัฐ
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดก�รว�งแผนในก�รจัดก�รร่วมกัน

หลังจ�กได้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงของก�รเกิดภัยพิบัติ ชุมชนได้
มีก�รดำ�เนินก�รเพ่ือกำ�หนดแนวท�งในก�รป้องกันคว�มเสียห�ย
ที่เกิดขึ้นอย่�งมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น ก�รร่วมกันกำ�จัดวัชพืชที่
กีดขว�งก�รไหลของน้ำ� นอกจ�กนั้น เมื่อเกิดเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมฉับ
พลันขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกส�เหตุม�จ�กฝนตกต�มธรรมช�ติ ส่วน
ครั้งที่สองช�วบ้�นตั้งสมมุติฐ�นว่�อ�จมีส�เหตุม�จ�กก�รที่เขื่อน
อุบลรัตน์ได้ปล่อยน้ำ�ปริม�ณม�กลงสู่ลำ�น้ำ�พอง ซึ่งก�รมีส่วนร่วม
ของชุมชนทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบและนำ�ไปสู่กระบวนก�รต่อรอง
กับก�รจัดก�รของรัฐในก�รจัดก�รทรัพย�กรท้ังในระดับท้องถ่ินและ
ระดับจังหวัด

ชุมชนโนนหนองล�ดส�ม�รถกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันและบรรเท�
ผลกระทบจ�กภัยพิบัติได้ในระดับหนึ่ง แต่เป็นที่น่�สังเกตว่� จ�ก
กรณีน้ำ�ท่วม 2 เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในฤดูฝนของปี 2551 ม�ตรก�ร
ของชุมชนพอที่จะรับมือกับเหตุก�รณ์แรกได้ เนื่องจ�กก�รหนุนสูง
ของระดับน้ำ�มีคว�มเร็วไม่ม�กจนเกินไป และสม�ชิกในชุมชนมีเวล�
เพียงพอที่จะปฏิบัติก�รต�มแผนที่กำ�หนดไว้ 

แต่เหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมครั้งที่สอง น้ำ�หนุนสูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว จนอ�ส�
สมัครชุมชนมีเวล�ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติก�รได้ และคว�มเสียห�ย
เกิดขึ้นค่อนข้�งม�ก ซึ่งชุมชนเองได้ตั้งสมมุติฐ�นว่� สองเหตุก�รณ์
ดังกล่�วอ�จต่�งกัน เนื่องจ�กเหตุก�รณ์แรกเป็นปร�กฏก�รณ์น้ำ�
ท่วมต�มธรรมช�ติ ขณะที่เหตุก�รณ์ที่สองอ�จมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ก�รปล่อยน้ำ�จ�กเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องศึกษ�
ข้อมูลและติดต�มเพิ่มเติมต่อไป ห�กชุมชนส�ม�รถห�หลักฐ�นได้
ว่�เกิดผลกระทบขึ้นจ�กก�รปล่อยน้ำ�จ�กเขื่อนอุบลรัตน์จริง ก็จะ
ต้องปรึกษ�ห�รือและประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อห�แนวท�งในก�รจัดก�รปัญห�ร่วม
กันต่อไป
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“สร้างความรู้ความเข้าใจ  
        ลดความเสียหายของชุมชน”

แนวท�ง ทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
ก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งชุมชน
ได้ว�งพื้นฐ�นที่ดีแล้ว แต่จะต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติมอย่�งต่อเนื่อง 
เช่น ก�รซ้อมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ ก�รแบ่งหน้�ที่
และเตรียมม�ตรก�รในก�รเฝ้�ระวัง รวมทั้งก�รจัดเตรียมสิ่งของ
ที่จำ�เป็น เช่น เรือของชุมชน และอุปกรณ์ในก�รช่วยเหลือ ในกรณี
ที่เส้นท�งคมน�คมถูกตัดข�ด เป็นต้น นอกจ�กนี้ได้มีก�รเชื่อมโยง
เครือข่�ยจ�กพื้นที่ต่�งๆ ที่ประสบปัญห�น้ำ�ท่วมเช่นเดียวกันให้เข้�
ม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วม และได้นำ�เอ�
องค์คว�มรู้ต่�งๆ ม�ใช้ประโยชน์เพื่อนำ�ไปสู่แนวท�งก�รจัดก�รน้ำ�
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ก�รดำ�เนินก�รในชุมชนเน้นก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รประส�น
ง�นระหว่�งชุมชนกับองค์กรและหน่วยง�นต่�งๆ อย่�งมีส่วนร่วม
ในก�รมีอำ�น�จต่อรองและกำ�หนดนโยบ�ยในระดับท้องถิ่นและ
จังหวัด เช่น กรมชลประท�น หน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และ
เครือข่�ยต่�งๆ เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ที่ส�เหตุร่วมกัน เพร�ะว่�
ประเด็นปัญห�บ�งประก�ร อ�จเกินกำ�ลังคว�มส�ม�รถของชุมชนที่
จะแก้ไขได้โดยลำ�พัง เช่น กรณีก�รขุดลอกพื้นที่ คว�มพย�ย�มของ
ชุมชนที่ผ่�นม�อ�จไม่เพียงพอ เนื่องจ�กเป็นบึงขน�ดใหญ่ ซึ่งต้อง
อ�ศัยก�รใช้รถขุดตักม�กกว่�กำ�ลังคน จึงจะได้ผลอย่�งที่ตั้งเป้�ไว้ 
หรือในกรณีที่ก�รปล่อยน้ำ�จ�กเขื่อนอุบลรัตน์ก่อให้เกิดน้ำ�ท่วมฉับ
พลันแก่ชุมชนโนนหนองล�ดอย่�งมีหลักฐ�นชัดเจน จะต้องอ�ศัย
ก�รประส�นคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รแก้ไข
ปัญห� ในส่วนของก�รประส�นง�นคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นภ�ค
รัฐเริ่มได้รับคว�มสนใจม�กขึ้นในช่วงเวล�สองปีที่ผ่�นม� เนื่องจ�กมี
ก�รประส�นง�นและส่ือส�รกับภ�ครัฐให้ลงม�ดูปัญห�ในพ้ืนที่และ
เข้�ม�รับรู้และร่วมแก้ไขปัญห�ร่วมกันกับชุมชน

ขณะนี้ท�งชุมชนได้พย�ย�มเสนอแผนก�รจัดก�รภัยพิบัติของชุมชน
ให้บรรจุแผนจังหวัด โดยเฉพ�ะในเรื่องก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ที่ม�
จ�กปัญห�เรื่องก�รใช้น้ำ� โดยก�รเสนอชื่อเพื่อเข้�ร่วมในก�รบริห�ร
จัดก�รน้ำ�กับหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในก�รแก้ไข
ปัญห�ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

กิจกรรมทั้งหมดที่ เกิดขึ้นเป็นก�รสร้�งคว�มพร้อมและคว�ม
ตระหนักถึงภัยน้ำ�ท่วมที่จะเกิดขึ้น และนำ�ไปสู่แนวท�งร่วมมือแก้ไข
ปัญห�ร่วมกันระหว่�งชุมชนกับภ�ครัฐในก�รเข้�ม�มีส่วนร่วม ซึ่งได้
มีก�รนำ�ข้อเสนอของชุมชนให้กับแผนของจังหวัดในก�รสนับสนุน
ชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมและฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ นับเป็นแผน
ร่วมกันที่เกิดจ�กก�รประชุมของชุมชนที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รมี
ส่วนร่วมของสม�ชิกทุกกลุ่มในก�รวิเคร�ะห์ถึงปัญห� ส�เหตุก�ร
เกิดภัยพิบัติ และพัฒน�กลไกอ�ส�สมัครเฝ้�ระวัง ติดต�มประก�ศ
เตือนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่�งเท่�กันกับสถ�นก�รณ์ 

นอกจ�กน้ีได้มีกลไกในพ้ืนที่โดยก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รเครือข่�ย
ทั้งหมด 28 หมู่บ้�น ในจำ�นวน 8 ตำ�บล เพื่อกำ�หนดแนวท�งและ
กำ�หนดแผนปฏิบัติที่ส�ม�รถรับมือป้องกัน บรรเท�ก�รสูญเสียห�ก
เกิดน้ำ�ท่วม โดยจะทำ�หน้�ที่ประส�นคว�มร่วมมือ ช่วยเหลือ ดูแล 
และเป็นทีมปฏิบัติก�รเฝ้�ระวังภัย ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 34 คน  อีกทั้ง
เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติน้ำ�ท่วม
ต�มระบบนิเวศ โดยก�รจัดก�รศึกษ�ในชุมชนและก�รศึกษ�ข้อมูล
เชิงพื้นที่ร่วมกัน 

จ�กปัญห�น้ำ�ท่วมทำ�ให้ผลผลิตเสียห�ย ชุมชนจึงตั้งกองทุนพันธุ์
ข้�วขึ้นเพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนของเกษตรกรในชุมชน โดย
ดำ�เนินก�รช่วยเหลือสม�ชิกสองลักษณะคือ แจกจ่�ยให้สม�ชิกกู้ยืม
เมล็ดพันธุ์และเปิดให้คนนอกม�ยืมเมล็ดพันธุ์ โดยจะต้องนำ�เมล็ด
พันธุ์ม�คืนในสัดส่วนสองต่อหนึ่ง (ยืมหนึ่งคืนสอง) อีกทั้งตั้งกลุ่มทำ�
อ�ชีพเสริม เช่น เลี้ยงเป็ด ทำ�เสื่อ เลี้ยงปล� เป็นต้น
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ป่�ภูระงำ� ตั้งอยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติภูระงำ�ในบริเวณเขตรอยต่อ
ระหว่�งอำ�เภอแวงน้อยและแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เป็นป่�ต้นน้ำ�ที่ไหล
ลงสู่แม่น้ำ�ชี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ร�บสูงลอนคลื่นที่มีคว�มล�ด
ชันสูง และมีคว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�รงชีวิตของชุมชน ป่�ภูระงำ�ส่วน
ล่�งมีลักษณะเป็นดอนเตี้ยสลับกับที่ร�บ ลักษณะดินเป็นดินทร�ย
ที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ� ซึ่งทำ�ให้มีแนวโน้มในก�รชะล้�งพัง
ทล�ยของหน้�ดินสูงม�ก 

ที่ผ่�นม� สภ�พป่�เสื่อมโทรมจ�กก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่� ก�รใช้
ประโยชน์จ�กป่�อย่�งไม่มีขีดจำ�กัด เกิดปัญห�คว�มแห้งแล้ง ทำ�ให้มี
คว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดไฟป่� ก�รประเมินสภ�พพื้นที่ป่�พบว่� เกิดไฟ
ป่�ขึ้นทุกปีเนื่องจ�กก�รมีช่วงเวล�แห้งแล้งย�วน�น อีกทั้งลักษณะ
คว�มล�ดชันเชิงเข�ยังส่งผลให้เกิดก�รพังทล�ยของหน้�ดินในฤดู
ฝน 

จ�กปัญห�ดังกล่�ว ชุมชนที่อยู่รอบป่�จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่�ภูถ้ำ�ภูกระแต ซึ่งอยู่ในบริเวณป่�ภูระงำ�ส่วนล่�ง 
(ภ�ยหลังก่อตั้งเป็น “สม�คมเพื่อนภู”) ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�คว�ม
แห้งแล้งและไฟป่� ให้คว�มรู้แก่ชุมชนในก�รรักษ�ป่� และส่งเสริมให้
เย�วชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรมพร้อมทั้งบูรณ�ก�ร
กับก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ก�รทำ�ง�นของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูภูถ้ำ�ภูกระแตหรือสม�คมเพื่อน
ภูที่ผ่�นม� 10 ปี สะท้อนให้เห็นว่� ก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ใน
พื้นท่ีของชุมชนบริเวณรอบป่�ภูระงำ�เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภ�พ 
และก�รดำ�เนินง�นครั้งนี้เป็นก�รเพิ่มพื้นท่ีปฏิบัติก�รจ�กโครงก�รท่ี
มีก�รดำ�เนินก�รแล้วขย�ยสู่พื้นที่ป่�ภูระงำ�ส่วนล่�งทั้งหมด โดยเน้น
ในเรื่องก�รให้คว�มรู้ ก�รสร้�งคว�มตระหนักและคว�มหวงแหนใน

คุณค่�และคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรธรรมช�ติของชุมชน ให้คว�ม
รู้เก่ียวกับผลกระทบจ�กก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�และชี้ให้เห็นถึงผลก
ระทบจ�กไฟป่�ที่เกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่�วนี้ทำ�ให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิด เกิดจิตสำ�นึกร่วมกันในก�รปกป้องผืนป่�ของชุมชน และ
ทำ�ให้เกิดก�รมีส่วนร่วมของชุมชนม�กขึ้นด้วย

กิจกรรมที่ดำ�เนินก�รมีคว�มหล�กหล�ย เช่น ก�รทำ�แนวกันไฟ ก�ร
สร้�งฝ�ยชะลอคว�มชื้น ก�รจัดค่�ยเย�วชน ก�รเฝ้�ระวังก�รตัด
ไม้ทำ�ล�ยป่� ก�รอบรมอ�ส�สมัครเพื่อก�รปฏิบัติก�ร ซึ่งส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งทันท่วงทีอย่�งมีประสิทธิภ�พ รวม
ถึงก�รแลกเปลี่ยนสถ�นก�รณ์ด้�นสิ่งแวดล้อม และก�รสร้�งเครือ
ข่�ยในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเครือข่�ยก�รทำ�ง�นเพื่อก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรของชุมชนได้อย่�งยั่งยืน

ปัจจุบันสม�คมเพื่อนภูเป็นองค์กรหนึ่งที่มีศักยภ�พสูง เนื่องจ�กมี
เครือข่�ยหล�ยกลุ่มในก�รทำ�ง�นร่วมกัน พร้อมทั้งประสบก�รณ์
ย�วน�นในก�รรับมือจัดก�รกับปัญห�ไฟป่�และน้ำ�ป่�ไหลหล�ก 
ทำ�ง�นขย�ยเครือข่�ยและเสริมสร้�งอ�ส�สมัครในชุมชนรอบป่� ให้
มีศักยภ�พในก�รเตรียมก�รป้องกัน เฝ้�ระวังและแก้ไขปัญห�ภัย
พิบัติที่เกิดจ�กไฟป่�และน้ำ�ป่�ไหลหล�กให้ครอบคลุมพ้ืนที่ป่�ภูระ
งำ�ตอนล่�งทั้ง 9,000 ไร่ ซึ่งก�รทำ�ง�นในระดับเครือข่�ยเช่นนี้ถือ
เป็นส่วนสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่แนวท�งในก�รสร้�งองค์คว�มรู้ชุมชน 
เพื่อให้เกิดก�รแลกเปล่ียนและเสริมสร้�งศักยภ�พให้ชุมชนเกิดก�ร
เรียนรู้ เตรียมพร้อม ป้องกันก�รเกิดภัยพิบัติในชุมชนของตนเองได้

“ทีมอาสาสมัคร  
          สุดยอดปฏิบัติการจัดการไฟป่า”
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ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
ก่อนเริ่มดำ�เนินโครงก�ร สม�คมฯ ได้มีก�รอบรมอ�ส�สมัครพิทักษ์
ป่�แล้ว 4 รุ่น มีกฎระเบียบกฎกติก�ควบคุมก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�
ของสม�ชิกในชุมชน ทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือระหว่�ง 11 ชุมชนที่อยู่
รอบพื้นที่ป่�ภูระงำ�ตอนล่�ง รวมไปถึงได้รับคว�มรวมมือเป็นอย่�ง
ดีจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล 
โรงพย�บ�ลและตำ�รวจในพ้ืนท่ีท่ีให้คว�มสำ�คัญและเข้�ม�หนุนเสริม
กิจกรรม เพื่อให้เกิดคว�มตระหนักในก�รมีส่วนร่วมจัดก�รปัญห�
อย่�งแท้จริง 

ในก�รทำ�ง�นของอ�ส�สมัครพิทักษ์ป่�ที่ผ่�นม�พบว่� ก�รเกิดไฟป่�
ลดลงม�ก นับเป็นคว�มสำ�เร็จที่ดีและทำ�ให้หน่วยง�นภ�ยนอก เช่น 
ตัวแทนจ�กกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยได้ม�ศึกษ�วิธีก�ร
ทำ�ง�นของสม�คมฯ ในก�รควบคุมไฟป่�

นอกจ�กนี้สม�คมฯ ได้จัดให้มีเวทีประชุมร่วมกันระหว่�งคณะ
กรรมก�รรับผิดชอบก�รควบคุมไฟป่�ของแต่ละชุมชนที่อ�ศัยอยู่
รอบพื้นที่ป่�ภูระงำ�ตอนล่�ง เพื่อพัฒน�แผนปฏิบัติก�รในก�รเฝ้�
ระวังก�รเกิดเหตุก�รณ์ไฟป่� ให้มีก�รติดต�มก�รปฏิบัติก�รอย่�งต่อ
เนื่อง โดยก�รเฝ้�ระวังติดต�มสถ�นก�รณ์หลังจ�กที่เกิดเหตุก�รณ์
ไฟป่�ขึ้นแล้ว และทบทวนปรับปรุงระบบก�รประส�นง�นและ
ก�รส่ือส�รท่ีอ�ส�สมัครพิทักษ์ป่�ใช้ในระหว่�งก�รปฏิบัติก�รเพื่อ
ควบคุมไฟป่� 

สม�คมฯ ได้ดำ�เนินก�รก�รอบรมอ�ส�สมัครพิทักษ์ป่�อีกครั้ง มีผู้
เข้�ร่วม 57 คน ผลจ�กก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว คือปัญห�ไฟป่�ลด
ลงถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบระหว่�งปีนี้กับปีที่แล้ว ในขณะที่ช�วบ้�น
ส�ม�รถเก็บของป่�ได้ม�กขึ้นถึง 50% ซึ่งนับเป็นผลลัพธ์ที่น่�พอใจ
ในก�รบรรลุผลต�มวัตถุประสงค์

สิ่งที่ชัดเจนคือชุมชนรอบพื้นที่ป่�ภูระงำ�ตอนล่�ง มีคว�มตระหนัก
สูงและให้คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีในก�รช่วยกันควบคุมปัญห�ไฟป่� 
และกิจกรรมค่�ยเย�วชนซึ่งมีก�รจัดขึ้นเป็นระยะ ก็ทำ�ให้เย�วชนได้
มีส่วนร่วมในก�รพิทักษ์พื้นที่ป่�ไม้อย่�งเป็นรูปธรรม 

แนวท�งทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
จ�กประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่�ม�น�นกว่�สิบปี 
ได้เห็นก�รกลับคืนม�ของป่� ก�รลดลงของไฟป่� และได้เห็นก�รมี
ส่วนร่วมของชุมชนในก�รรักษ�ป่�ของตนเอง กิจกรรมเหล่�นี้ยังคง
ดำ�เนินต่อไปควบคู่กับก�รทำ�ง�นด้�นอื่นๆ ซึ่งจะพัฒน�และสร้�ง
เครือข่�ยต่อไป ภ�ยใต้ก�รเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องก�รจัดก�รภัยพิบัติ
ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจและเรียนรู้ที่จะรับมือกับ
สถ�นก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้นได้ในอน�คต ต�มแผนก�รพัฒน�ง�นใน
ด้�นต่�งๆ คือ

ก�รทบทวนระดับก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิกในชุมชน โดยคำ�นึงถึง
ก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิกในชุนชนท่ีหล�กหล�ยอย่�งเป็นรูปธรรม 
นอกเหนือจ�กก�รมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรมของอ�ส�สมัคร
พิทักษ์ป่�และเย�วชน จะมีก�รติดต�มเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบระดับ
ก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิกในชุมชนโดยทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจและคว�มตระหนักเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมช�ติ 
ไม่ได้จำ�กัดอยู่ที่คนที่มีโอก�สเข้�ร่วมกิจกรรมควบคุมไฟป่�และ
กิจกรรมค่�ยเย�วชนเท่�นั้น แต่ได้มีก�รกระจ�ยไปยังสม�ชิกทุก
กลุ่มในแต่ละชุมชน 

ก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�ให้คว�มสำ�คัญกับปัญห�ไฟป่� ในอน�คต
อ�จมีก�รทบทวนระดับคว�มเสี่ยงที่มีจ�กภัยพิบัติอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นหลักประกันว่�ภัยพิบัติทุกประเภทที่อ�จส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนได้รับก�รใส่ใจและก�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ และเพื่อส่ง
เสริมและหนุนเสริมให้ช�วบ้�นได้พิจ�รณ�ถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของชุมชน คว�มเสี่ยงและผลกระทบจ�กภัยพิบัติ 
และก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ ให้ม�กยิ่งขึ้น

เนื่องจ�กสม�คมฯ และชุมชนในพื้นที่ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พและประสบคว�มสำ�เร็จ จึงมีคว�มพย�ย�มใน
ก�รพัฒน�แนวท�งใหม่ในก�รทำ�ง�นอยู่ตลอด รวมทั้งก�รพัฒน�
นวัตกรรมใหม่ในก�รจัดก�รภัยพิบัติ โดยมองว่� องค์คว�มรู้ในก�ร
อนุรักษ์ป่�ที่ผ่�นม�นั้นจะมีประโยชน์ต่อก�รเรียนรู้ แลกเปลี่ยนให้
กับชุมชนต่�งๆ ที่สนใจในกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ 
ในบริบทที่กว้�งขว�ง ทั้งนี้สม�คมฯ จะยกระดับก�รทำ�ง�นไปสู่ก�ร
พัฒน�ศูนย์ก�รเรียนรู้ให้กับบุคคลและชุมชนที่ต้องก�รเรียนรู้ ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับแนวคิดและม�ตรก�รก�รจัดก�ร
ภัยพิบัติธรรมช�ติ โดยเฉพ�ะก�รจัดก�รไฟป่�ซึ่งดำ�เนินก�รควบคู่ไป
กับก�รดูแลรักษ�พื้นที่ป่�ไม้

ในก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูยังเป็นกิจกรรมสำ�คัญที่
จะต้องดำ�เนินง�นต่อเนื่อง แต่ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ในก�รจัดก�ร
ภัยและก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจยังมีคว�มจำ�เป็นในก�รสร้�ง
คว�มพร้อมของชุมชนจ�กภัยพิบัติที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต อีกทั้ง
เป็นก�รยกระดับก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัครพิทักษ์ป่�ให้มีก�รเฝ้�ระวัง
เพื่อป้องกันก�รเกิดเหตุให้ม�กยิ่งขึ้น

ขณะนี้สม�คมฯ ได้เริ่มดำ�เนินก�รเก็บข้อมูลและพัฒน�สถิติเกี่ยว
กับผลกระทบในเชิงบวกที่จะเกิดข้ึนกับพื้นท่ีป่�ไม้จ�กก�รดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อควบคุมปัญห�ไฟป่�และน้ำ�ป่�ไหลหล�ก ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่น่�สนใจเพร�ะจะสร้�งหลักฐ�นอย่�งชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์
อันสืบเนื่องจ�กก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ และอ�จเป็นแรง
บันด�ลใจที่ดีแก่ชุมชนที่กำ�ลังพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในด้�นก�รจัดก�ร
ภัยพิบัติธรรมช�ติอีกด้วย
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หมู่บ้�นต�ดรินทอง ตำ�บลธ�ตุทอง อำ�เภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีประช�กร 98 ครัวเรือน 423 คน ตั้งอยู่ในเขตนิเวศลุ่มน้ำ�ลำ�ปะท�ว ซึ่งเป็น
ลุ่มน้ำ�ส�ข�ของแม่น้ำ�ชี มีต้นกำ�เนิดอยู่บนเทือกเข�ภูแลนค� (เป็นเทือกเข�ที่ยกตัวขึ้นในพื้นที่ตอนกล�งของจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประม�ณ 
598,244 ไร่) ที่ตั้งหมู่บ้�นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่� หลังภูแลนค�หรือหลังเข�ภูหยวก เป็นส่วนหนึ่งของป่�สงวนแห่งช�ติภูแลนค�ด้�นทิศเหนือ
และป่�สงวนแห่งช�ติภูหยวก 

สภ�พพื้นที่เป็นภูเข�สูงสลับที่ร�บบนภูเข� บริเวณที่ตั้งชุมชนมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะมีภูเข�ล้อมรอบทุกด้�น พื้นที่มีคว�มล�ดชัน 16 – 35 % 
เรียกว่�สภ�พพื้นที่ล�ดชันเชิงซ้อน ทำ�ให้ก�รพังทล�ยของดินมีสูง จ�กลักษณะเช่นนี้เองพื้นที่บ้�นต�ดรินทองจึงถูกกำ�หนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ�
ชั้น 1 เอ ในยุคบุกเบิกก�รพังทล�ยเกิดจ�กธ�รน้ำ�ไหลและก�รผุกร่อนต�มธรรมช�ติ แต่ในปัจจุบันเนื่องจ�กพื้นที่ป่�ไม้ถูกทำ�ล�ยเป็นจำ�นวน
ม�ก ข�ดต้นไม้ยึดหน้�ดิน เมื่อถึงฤดูฝนน้ำ�ไหลบ่�ลงสู่ลำ�ปะท�วพัดพ�ทร�ยม�ทับถมลำ�ห้วย จึงทำ�ให้ลำ�ห้วยมีขน�ดเล็กและตื้นเขิน 

จ�กลักษณะพื้นที่ดังกล่�ว ช�วบ้�นต�ดรินทองที่อพยพเข้�ไปบุกเบิกพื้นที่หลังก�รสัมปท�นตัดไม้ จึงมีรูปแบบก�รผลิตต�มเงื่อนไขของ
สภ�พพื้นที่ คือในพื้นที่ล�ดชันจะเน้นก�รปลูกพืชไร่ เช่น ข้�วโพด ข้�วไร่ ส่วนพื้นที่ล�ดเชิงเข�และที่ร�บลุ่มริมฝั่งน้ำ�ช�วบ้�นนิยมปลูกข้�ว(น�) 
สวนผลไม้ เมื่อรัฐบ�ลมีนโยบ�ยส่งเสริมก�รปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำ�ให้ช�วบ้�นหันม�ปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำ�ปะหลัง ปัจจุบันเริ่มหัน
ม�ปลูกย�งพ�ร� ยูค�ลิปตัส ซึ่งก�รปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตดังกล่�ว ได้นำ�ไปสู่ก�รพึ่งพ�ปัจจัยก�รผลิตจ�กภ�ยนอก ได้แก่ เครื่องจักร เมล็ด
พันธุ์ ส�รเคมี เป็นต้น ประกอบกับร�ค�พืชผลท�งก�รเกษตรที่ไม่แน่นอน ทำ�ให้เกษตรกรเกิดภ�ระหนี้สิน ข�ดคว�มมั่นคงในก�รถือครอง
ที่ดิน จึงทำ�ให้เกิดก�รบุกรุกพื้นที่ป่�ไม้เพื่อทำ�ก�รผลิตเพิ่มเติม

ปัญห�สภ�พป่�เสื่อมโทรมและก�รล่�สัตว์ทำ�ให้เกิดไฟป่�เมื่อปี 2547 เกิดไฟป่�ครั้งใหญ่ในพื้นที่ป่�ภูหลง ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟเรือนยอด มี
คว�มสูง 15-20 เมตร ลุกไหม้และขย�ยวงกว้�งได้อย่�งรวดเร็ว ย�กแก่ก�รจัดก�รดับไฟ ซึ่งได้ทำ�ล�ยแปลงปลูกป่�ที่ช�วบ้�นร่วมกันปลูก
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่�ภูหลง  นอกจ�กนี้ไฟยังไหม้ล�มเข้�ไปในพื้นที่ป่�ดิบแล้ง เนื่องจ�กป่�ดิบแล้งเป็นต้นไม้ที่มีเปลือกบ�ง เมื่อถูกคว�มร้อนของ
ไฟจะทำ�ให้ต้นไม้ต�ย จ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�วทำ�ให้ป่�ภูหลงสูญเสียพื้นที่ป่�ดิบแล้งไปเป็นจำ�นวนม�ก 

อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์เช่น ปี 2547 ยังเกิดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี อ�จจะแตกต่�งกันบ้�งในส่วนขน�ดและคว�มรุนแรงของไฟป่�ในแต่ละ
ปี เช่น วันที่ 3-4 มีน�คม 2551 เกิดเหตุก�รณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่อีกครั้งในพื้นที่ป่�ภูหลง มีพื้นที่แปลงปลูกป่�ที่ช�วบ้�น บุคคลต่�งๆ ร่วมกัน
ปลูก ได้รับคว�มเสียห�ยร�ว 2,200 ไร่ พื้นที่ป่�ดิบแล้งได้รับคว�มเสียห�ยร�ว 500 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ภูหลง ขน�ด 4 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมดได้
เปลี่ยนสภ�พจ�กป่�ดิบแล้งเป็นทุ่งหญ้�แล้วประม�ณ 4,000 ไร่ และคงสภ�พเป็นป่�ดิบแล้งอยู่ประม�ณ 1,000 ไร่เท่�นั้น 

ป่�ภูหลงมีพื้นที่ประม�ณ 5,000 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นภูเข�สูงสลับกับที่ร�บหลังเข� สภ�พเป็นป่�ดิบแล้ง มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พสูง 

ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ จ�กปัญห�ไฟป่�ที่เกิดขึ้นทุกปี ช�วบ้�นต�ดรินทอง โรงเรียนบ้�นต�ดรินทองและพระสงฆ์วัดป่�มห�วัน จึงร่วมกัน
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่�ภูหลง ซึ่งเป็นป่�ที่หลงเหลือจ�กก�รสัมปท�นตัดไม้ ทั้งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ�ที่สำ�คัญของช�วบ้�นที่ใช้อุปโภค บริโภคและ
ทำ�ก�รเกษตร 

ที่ผ่�นม� ชุมชนได้พย�ย�มฟื้นฟูพื้นที่ด้วยก�รปลูกต้นไม้ แต่ก็ต้องประสบกับปัญห�ไฟป่�เช่นเดิม ช�วบ้�นจึงพย�ย�มห�วิธีก�รในก�ร
ป้องกันไฟป่�ในหล�ยรูปแบบ เช่น ก�รทำ�แนวกันไฟรอบป่�ภูหลง ก�รชิงเผ� ก�รจัดชุดล�ดตระเวน ทำ�หอดูไฟ ขุดสระน้ำ�เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�ดับ
ไฟในป่� ก�รฟื้นฟูพื้นที่ป่�เสื่อมโทรมและก�รประช�สัมพันธ์ต�มหมู่บ้�นต่�งๆ เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ เพียงแต่ช่วยลด
คว�มรุนแรงของไฟป่�ได้ในบ�งปีเท่�นั้น ไฟป่�จึงถือเป็นปัญห�วิกฤตของพื้นที่ป่�ภูหลง ดังนั้นก�รแก้ไขปัญห�ไฟป่�จึงเป็นง�นสำ�คัญของช�ว
บ้�นต�ดรินทอง เพร�ะไฟป่�ที่เกิดขึ้นทุกปีได้สร้�งคว�มเสียห�ยให้กับพื้นที่ป่�ต้นน้ำ�ที่สำ�คัญต่อคนบ้�นต�ดรินทอง จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�ง
ยิ่งที่จะต้องห�แนวท�ง ม�ตรก�รในก�รป้องกันและรับมือกับปัญห�ไฟป่�ที่เกิดขึ้น  
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ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
หล�ยปีที่ผ่�นม�ก�รดูแลรักษ�ป่�ภูหลง คนในชุมชนได้ร่วมกันสร้�ง
สิ่งต่�งๆ ม�กม�ย แต่ก็ยังไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ไฟป่�ได้ จ�กก�ร
ที่ชุมชนตระหนักและเห็นคว�มจำ�เป็นที่จะต้องจัดก�รปัญห�ไฟป่� 
ทำ�ให้ช�วบ้�นเข้�ร่วมในก�รดำ�เนินโครงก�รก�รจัดก�รภัยพิบัติไฟป่�
โดยชุมชนบ้�นต�ดรินทอง ซึ่งมีสถ�บันศ�สน�ในพื้นที่เป็นจุดเชื่อม
ร้อยคนในชุมชนให้เข้�ม�ร่วมกันดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติใน
ท้องถิ่น 

ก�รดำ�เนินง�นของชุมชนเน้นที่ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รไฟป่�โดย
ก�รจัดกิจกรรมอบรมพลังชุมชนในก�รจัดก�รปัญห�ภัยพิบัติไฟป่� 
ซึ่งเน้นพัฒน�ศักยภ�พคนในชุมชน แกนนำ� สตรี เย�วชนและกลุ่ม
องค์กรในชุมชนให้มีก�รเตรียมพร้อมที่ดีท�งด้�นจิตใจ กล่�วคือ ก�ร
จัดกิจกรรมเพื่อให้สม�ชิกในชุมชนได้พัฒน�ศักยภ�พภ�ยใน เสริม
สร้�งคว�มส�มัคคี คว�มตระหนักและเข้�ใจถึงคว�มจำ�เป็นที่ทุก
คนจะต้องเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อจัดก�รปัญห�
ไฟป่� กิจกรรมนี้อ�จไม่ฝึกให้สม�ชิกในชุมชนรู้ว่�ก�รดับไฟต้องทำ�
อย่�งไร เพร�ะเป็นสิ่งที่คนในชุมชนปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่ถือเป็นจุด
เริ่มต้นที่ดีในก�รสร้�งแนวกันไฟถ�วรของชุมชน

นอกจ�กกิจกรรมฝึกอบรมแล้ว ยังดำ�เนินก�รว�งแผนโดยนำ�ระบบ
ฐ�นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่�ม�ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐ�นในก�รกำ�หนด
รูปแบบวิธีก�รจัดก�รพื้นที่ มีระบบฐ�นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่�
เบื้องต้น โดยทำ�ก�รศึกษ�และจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
ภัย ซึ่งพบว่�มีพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 13 จุด และมี 3 จุดที่เป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยระดับสูง จึงดำ�เนินก�รศึกษ�รูปแบบและองค์คว�มรู้ในก�ร
จัดก�รไฟป่� โดยศึกษ�จ�กผู้รู้ในชุมชนที่มีแนวท�งปฏิบัติในด้�น
ต่�งๆ เช่น ก�รชิงเผ�เพื่อลดปริม�ณเชื้อเพลิง ก�รนำ�วัวไปเลี้ยงในป่�
เพื่อให้กินพืชชั้นต่ำ�เป็นก�รลดปริม�ณเชื้อเพลิงและเพิ่มคว�มอุดม
สมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่�ด้วยมูลสัตว์ 

จ�กนั้นนำ�องค์คว�มรู้ที่ได้ม�พัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รกับภัยพิบัติ 
กล่�วคือ มีก�รดำ�เนินก�รชิงเผ�ในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูง โดยให้ผู้รู้
เป็นแกนนำ�ในก�รดำ�เนินก�รร่วมกับสม�ชิกอื่นๆ ในชุมชน อีกทั้งยัง
มีก�รนำ�สัตว์ไปเลี้ยงในพื้นที่ป่�ม�กขึ้น นอกจ�กนี้ชุมชนบ้�นต�ดริน
ทองยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รประส�นง�นกับหมู่บ้�นอื่นๆ ที่ตั้งอยู่
บริเวณรอบป่�ภูหลงเพื่อสร้�งเครือข่�ยชุมชนในก�รรักษ�ป่�ภูหลง
อีกด้วย

ปัจจุบันชุมชนบ้�นต�ดรินทองพย�ย�มปรับเปลี่ยนแนวท�งในก�ร
จัดก�รกับปัญห�ไฟป่� จ�กแต่เดิมเน้นก�รปฏิบัติเพื่อป้องกันบรรเท�
และรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น โดยก�รหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
ศึกษ�ข้อมูลเพ่ือยกระดับก�รจัดก�รไฟป่�ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 
ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีผ่�นก�รพัฒน�ศักยภ�พป้องป้อง
และดูแลรักษ�พื้นที่ป่�อันเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชนต่อไป

แนวท�ง ทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
จ�กก�รท่ีชุมชนบ้�นต�ดรินทองได้เข้�ม�ร่วมกันดูแลรักษ�ป่�ภูหลง 
โดยมีวัดป่�มห�วันเป็นศูนย์กล�งในก�รเชื่อมร้อยคนในชุมชนเข้�
ด้วยกัน ทำ�ให้เห็นถึงพลังของก�รร่วมมือระหว่�งชุมชนกับสถ�บัน
ศ�สน� ซึ่งแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในอน�คตของบ้�นต�ดรินทอง จะ
เน้นให้ชุมชนได้บูรณ�ก�รประเด็นก�รจัดก�รไฟป่�ว่�มีคว�มเชื่อม
โยงกับวิถีชีวิตและก�รประกอบอ�ชีพของคนในชุมชนอย่�งไร 

ก�รที่ชุมชนได้เห็นอย่�งเป็นรูปธรรมว่�ก�รเข้�ม�จัดก�รไฟป่�ไม่
เพียงทำ�ให้ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ แต่ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อก�รทำ�ม�ห�กินของชุมชน ทำ�ให้
ชุมชนมีคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รและอ�ชีพ ซึ่งจะนำ�ไปสู่พลังและ
คว�มร่วมมืออย่�งเต็มอกเต็มใจในก�รจัดก�รกับปัญห�ภัยพิบัติของ
ชุมชน 

ปัญห�ไฟป่�ของชุมชนบ้�นต�ดรินทองมีลักษณะเป็นไฟเรือนยอด 
เมื่อเกิดขึ้นแล้วควบคุมย�ก แนวท�งในก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
อีกด้�นหนึ่งก็คือ ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ถึงส�เหตุก�รเกิดไฟว่�เกิด
จ�กอะไร พย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจส�เหตุของปัญห�นั้นๆ เพื่อให้
เกิดม�ตรก�รในก�รแก้ไขปัญห�ที่ต้นเหตุของก�รเกิดไฟป่� ซึ่งถือ
เป็นก�รจัดก�รที่จะทำ�ให้ส�ม�รถบรรลุผลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
นอกจ�กน้ันชุมชนบ้�นต�ดรินทองยังได้ร่วมกันวิเคร�ะห์ถึงปัญห�
ภัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและอ�ชีพด้วย เช่น ปัญห�ภัย
แล้ง เป็นต้น เพื่อที่ชุมชนจะได้พัฒน�ให้มีระบบก�รจัดก�รภัยที่
ครอบคลุมทุกด้�น นำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มมั่นใจและมั่นคงในชีวิต

ก�รเตรียมคว�มพร้อมป้องกันภัยไฟป่�ยังคงดำ�เนินต่อไป และ
จำ�เป็นต้องสร้�งเครือข่�ยกับชุมชนโดยรอบและต้องเร่งประส�น
คว�มร่วมมือกับภ�ครัฐ หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ต้องเดินหน้� เพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือร่วมใจระหว่�งชุมชนและภ�ค
รัฐในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันต่อไป

“พลังชุมชน  
      จัดการไฟป่า
    รักษาป่าภูหลง”
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บ้�นปล�บู่  หมู่ที่14 ตำ�บลหนองแสง อำ�เภอว�ปีปทุม จังหวัด
มห�ส�รค�ม เป็นหมู่บ้�นชนบท  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ร�บ  บ้�นเรือน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกันเป็นกลุ่ม หมู่บ้�นนี้มีลำ�น้ำ�เสียวไหลผ่�น 
ช�วบ้�นจึงส�ม�รถใช้น้ำ�เพื่อก�รเกษตรได้ อ�ชีพส่วนใหญ่ของคนใน
พื้นที่นี้คือทำ�น�และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ของบ้�นปล�บู่ ร้อยละ 20 ของ
พื้นที่เป็นดินเค็ม เป็นผลให้ช�วบ้�นส่วนหนึ่งที่มีที่ดินทำ�กินเป็นดิน
เค็มต้องประสบปัญห�ด้�นก�รเพ�ะปลูก ก�รใช้ปุ๋ยและส�รเคมีใน
ก�รทำ�น�ในปริม�ณม�กส่งผลให้คุณภ�พดินเสื่อมลงม�กเมื่อเทียบ
กับในอดีต 

ขณะที่ภัยแล้งเกิดขึ้นกับพื้นที่ท�งทิศเหนือของชุมชนบ้�นปล�บู่เป็น
ที่ดอน ที่โคก และไม่มีอ�ณ�เขตติดต่อกับแหล่งน้ำ�ใดๆ ห�กปีไหน
ฝนไม่ตกต้องต�มฤดูก�ล พื้นที่น�ท�งทิศเหนือจะไม่ส�ม�รถนำ�น้ำ�
จ�กแหล่งน้ำ�ใดๆ ม�ใช้ได้เลย กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อภัย
พิบัติครั้งนี้คือช�วบ้�นที่มีแปลงน�อยู่ที่โคก(ที่ร�บสูง)เพียงอย่�ง
เดียว และผู้ที่มีแปลงน�อยู่ที่ลุ่มเพียงอย่�งเดียว กล่�วคือ ผู้ที่มีน�
โคกจะพบกับปัญห�ภัยแล้งเกือบทุกปีและจะได้ดำ�น�ในช่วงเดือน
สิงห�คมหรือกันย�ยน ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่ล่�ช้�กว่�คนอื่นๆ เพร�ะ
น�โคกไม่มีน้ำ�เพียงพอในก�รทำ�น� ภัยแล้งสร้�งผลกระทบโดยตรง
ต่อภ�คเกษตรกรรม และพื้นที่อีส�นจัดเป็นพื้นที่สำ�คัญที่มีผลผลิต
ท�งด้�นเกษตรเป็นอันดับต้นของประเทศไทย ห�กน้ำ�น้อยก็จะได้
ผลผลิตน้อย สำ�หรับกลุ่มที่มีน�ลุ่มแม้จะได้ดำ�น�เร็วแต่สภ�พของ
พื้นที่น�มักเกิดน้ำ�ท่วมเป็นประจำ� ทำ�ให้ได้รับคว�มเสียห�ย บ�งปีน้ำ�
ท่วมพื้นท่ีน�ได้ผลผลิตเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร
ของครอบครัว 

ส�เหตุของน้ำ�ท่วมในพื้นที่ภ�คอีส�น ส่วนหนึ่งเกิดจ�กปริม�ณน้ำ�ฝน
ที่มีม�กและไม่เท่�กันในแต่ละปี เช่นในปี พ.ศ. 2545 พบว่�น้ำ�ท่วม

ใหญ่ เกิดจ�กปริม�ณน้ำ�ฝน และอีกส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ภ�คอีส�นเกิด
ปัญห�น้ำ�ท่วมซ้ำ�ซ�ก คือก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ในลุ่มน้ำ�ที่ข�ดคว�ม
เป็นเอกภ�พ ก�รคำ�นวณปริม�ณน้ำ� ก�รปล่อยและกักเก็บน้ำ�จ�ก
เขื่อน เหมือง ฝ�ย ที่อยู่ในลุ่มน้ำ�เดียวกันของหน่วยง�นต่�งๆ อ�ทิ 
ก�รไฟฟ้� ก�รพลังง�นและกรมชลประท�น ข�ดก�รประส�นง�น
ที่ดี ส่งผลให้เกิดภ�วะน้ำ�ท่วมในพื้นที่ที่อยู่ระหว่�งเขื่อนหรือฝ�ย 
นอกจ�กน้ันก�รสร้�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�นเพ่ือตอบสนองก�รพัฒน� 
เช่น ถนน สะพ�น และก�รขย�ยตัวของเมือง ปิดกั้นเส้นท�งน้ำ� ก็เป็น
อีกส�เหตุของก�รเกิดน้ำ�ท่วมที่สำ�คัญด้วย ส่งผลให้เกิดคว�มเสี่ยง
จ�กภัยน้ำ�ท่วมในพื้นที่ม�กขึ้น 

ภัยน้ำ�ท่วมและภัยแล้งที่เกิดในพื้นที่จะเกิดในช่วงเวล�ใกล้เคียงกัน
คือเดือนมิถุน�ยนถึงเดือนกันย�ยนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เหม�ะ
แก่ก�รทำ�น�ม�กที่สุด ทั้งนี้เหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมในบ้�นปล�บู่เกิดขึ้นได้
ง่�ยเพร�ะพื้นที่ของชุมชนเป็นที่ร�บลุ่ม และมีอ�ณ�เขตติดต่อกับ
ลำ�น้ำ�เสียวท�งทิศใต้ของชุมชน  ทำ�ให้ก�รระบ�ยน้ำ�ช้� น้ำ�จ�กแม่น้ำ�
เสียวจึงไหลเข้�ท่วมพื้นที่ทำ�กินและพื้นที่อยู่อ�ศัยของช�วบ้�น  ทั้งนี้
เนื่องจ�กสภ�พของลำ�น้ำ�เสียวมีคว�มตื้นเขินด้วย 

“น้ำ�ท่วมบ้�นเร�เกิดบ่อยเพร�ะอยู่ที่ลุ่มและติดกับน้ำ�เสียว 

ทำ�ให้น้ำ�เสียวท่วมเข้�ที่น�ที่บ้�น บ�งปีท่วมตั้งแต่ช่วงต้นเดือน

มิถุน�ยนถึงปล�ยเดือนกันย�ยน แม้จะมีน้ำ�ท่วมแต่ก็มีฝนแล้ง

เหมือนกันฝนจะแล้งช่วงเดือนพฤษภ�คมถึงปล�ยกันย�ยน ยิ่ง

ช่วง 10 ปีหลังม�นี้สภ�พอ�ก�ศมันเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนตก 

ฝนแล้งไม่เป็นเวล� เด�ย�ก ”  ...  น�งวันนี คองสี  อ�ยุ 52 ปี

สภ�พปัญห�น้ำ�ท่วมในพื้นที่เริ่มมีคว�มถี่ขึ้น เมื่อท�งกรมชลประท�น
ซึ่งดำ�เนินง�นภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�เสียวใหญ่มีแผนก�ร
ขุดลอกและโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อก�รฟื้นฟูลำ�น้ำ�เสียว  โดยก�ร
ปรับปรุงอ่�งเก็บน้ำ�หนองบ่อ  ขุดลอกลำ�น้ำ�ส�ข� ก่อสร้�งฝ�ยทดน้ำ�
ไว้เป็นช่วงๆ ในลำ�น้ำ�เสียวใหญ่และลำ�น้ำ�ส�ข� และก่อสร้�งอ�ค�ร
ท่อรับส่งน้ำ�และระบ�ยน้ำ� ซึ่งก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วทำ�ให้ระบบ
นิเวศของลำ�น้ำ�เสียวเปลี่ยนแปลงไป ระบบนิเวศสองฝั่งน้ำ�ที่เป็น
อ�ห�รของคนและสัตว์ห�ยไป กล�ยเป็นคันคูขน�ดใหญ่แต่ไร้สิ่งมี
ชีวิต และคันคูขน�ดใหญ่นี้ได้ปิดกั้นท�งระบ�ยน้ำ�ต�มธรรมช�ติจน
เป็นส�เหตุใหญ่ของน้ำ�ท่วมขังในปัจจุบัน 

จ�กเดิมน้ำ�ไหลหล�กในฤดูฝนลดลงอย่�งรวดเร็ว ซึ่งน้ำ�ท่วมกลับ
เป็นผลดี เพร�ะได้ชะล้�งและทำ�ให้ต้นข้�วสดชื่น ซึ่งในอดีตน้ำ�ท่วม
อย่�งม�ก 3 วัน แต่ในปัจจุบันน้ำ�ขึ้นเร็วแต่ขังเป็นเวล�น�นกว่� 2 
สัปด�ห์ ประกอบกับพื้นที่อำ�เภอบรบือและอำ�เภอว�ปีปทุม มีโดม
เกลืออยู่ใต้ผิวดินและมีระยะห่�งจ�กผิวดินประม�ณ 18 – 32 เมตร
เท่�นั้น ฉะนั้นก�รท่วมขังเป็นเวล�น�นและเป็นบริเวณกว้�งยังมี
คว�มเสี่ยงต่อก�รกระจ�ยดินเค็มในระยะย�วได้ด้วย 
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ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติผ่�นม�
ที่ผ่�นม�พบว่� ภัยพิบัติสร้�งคว�มเสียห�ยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประช�ชนเป็นอย่�งม�ก ห�กพิจ�รณ�ถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ส�เหตุของก�รเกิดภัยพิบัติกับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พแวดล้อม 
และคว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยเฉพ�ะป่�ไม้ ดิน 
น้ำ� อ�ก�ศ พบว่�มีคว�มเชื่อมโยงและสัมพันธ์ รวมทั้งก�รบริห�ร
จัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและก�รพัฒน�ประเทศที่ผ่�นม�ก็เป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดปัญห�ภัยพิบัติ 

ในขณะเดียวกันก�รบริห�รจัดก�รปัญห�ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติของ
ประเทศ ซึ่งดำ�เนินก�รโดยหล�ยหน่วยง�น ทั้งภ�ครัฐ เอกชนและ
ภ�คประช�ชน ไม่มีทิศท�งก�รดำ�เนินก�รป้องกันและให้คว�มช่วย
เหลือผู้ประสบภัยอย่�งบูรณ�ก�ร จึงไม่ส�ม�รถป้องกัน บรรเท�และ
แก้ไขปัญห�ในภ�วะเร่งด่วนเฉพ�ะหน้�ได้อย่�งมีประสิทธิผลเต็มที่ 

คนส่วนใหญ่ค�ดหวังให้ก�รป้องกันภัยเป็นภ�รกิจคว�มรับผิด
ชอบของภ�ครัฐ แต่ทั้งที่คว�มจริงแล้วก�รสร้�งหลักประกัน
คว�มปลอดภัย ก�รรับมือและก�รจัดก�รภัยพิบัติที่จะให้ผลที่มี
ประสิทธิภ�พคือ คือก�รลดคว�มเสี่ยงและป้องกันคว�มเสียห�ย
โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ง�นร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพร�ะ
ชุมชนมีองค์คว�มรู้และเข้�ใจพื้นที่ประกอบกับเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับ
ปัญห�ภัยพิบัติโดยตรง 

ดังนั้นก�รพัฒน�ศักยภ�พให้กับชุมชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและลด
คว�มเสี่ยงจ�กภัย ขณะเดียวกันต้องสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับทุกฝ่�ย
และร่วมมือกันดำ�เนินง�นกับภ�คส่วนต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องจึงจะนำ�ไป
สู่ก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พและมีหลักประกันประสิทธิผล ดังจะ
เห็นได้จ�กก�รเริ่มต้นจัดก�รภัยพิบัติโดยตนเองของชุมชนบ้�นปล�
บู่ หมู่ที่14 ตำ�บลหนองแสง อำ�เภอว�ปีปทุม จังหวัดมห�ส�รค�ม 
ภ�ยใต้โครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พองค์กรชุมชน เพื่อก�รจัดก�รภัย
พิบัติน้ำ�ท่วมอย่�งยั่งยืน

เพ่ือเป็นก�รสร้�งคว�มตระหนักต่อสภ�พปัญห�ที่เกิดขึ้นและ
พัฒน�ศักยภ�พของชุมชนในก�รจัดก�รภัยพิบัติน้ำ�ท่วมในระยะ
ย�ว รวมทั้งก�รพัฒน�ท�งเลือกในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ 
สถ�บันชุมชนช�วน�ร่วมกับชุมชนบ้�นปล�บู่ ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�น
ของโรงเรียนชุมชนช�วน� จึงได้พัฒน�โครงก�รเพื่อก�รเสริมสร้�ง
ศักยภ�พองค์กรชุมชน เพื่อก�รจัดก�รภัยพิบัติน้ำ�ท่วมอย่�งยั่งยืน
ขึ้น เพื่อพัฒน�เป็นพื้นที่นำ�ร่องในก�รจัดก�รภัยพิบัติในเขตพื้นที่ลุ่ม
น้ำ�เสียว จังหวัดมห�ส�รค�ม

ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พองค์กรชุมชนฯ มี
แนวท�งก�รดำ�เนินง�น คือ ก�รสร้�งคว�มตระหนักต่อภัยพิบัติน้ำ�
ท่วม โดยก�รศึกษ�สภ�พก�รเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและวิถีชีวิต
ชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศึกษ�ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศต่อวิถีชีวิตชุมชน ศึกษ�และประเมินผลกระทบและ
คว�มเสียห�ยเชิงปริม�ณของภัยพิบัติน้ำ�ท่วมจ�กอดีตถึงปัจจุบัน 
ผลที่เกิดขึ้นคือองค์คว�มรู้จ�กผู้เฒ่�ผู้แก่ที่ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ใน
ก�รป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่ได้ และก�รลงไปศึกษ�ของคนในพื้นที่
ได้สะท้อนให้เห็นว่�คว�มรู้ไม่ได้อยู่ไกลเลยเพียงแต่เข�ไม่รู้จักก�ร
ค้นห�เท่�นั้น

ก�รปฏิบัติก�รของโครงก�รฯ ครั้งนี้ได้ให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�ร
ทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอก�สให้กลุ่มคนที่หล�กหล�ย เช่น 
เด็ก เย�วชน ผู้นำ�สตรี ครู คนชร� ลุ่มแม่บ้�น กลุ่มที่น�น้ำ�ท่วม และ

แกนนำ�ในชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกระบวนก�ร
เรียนรู้ขององค์กรชุมชนและสม�ชิกชุมชนผ่�นก�รศึกษ�และ
วิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน และพัฒน�
และส่งเสริมศักยภ�พองค์กรชุมชนในก�รบริห�รจัดก�รเพื่อก�ร
ป้องกันภัยพิบัติชุมชน โดยก�รศึกษ�ดูง�นในพื้นที่อื่น ก�รฝึกอบรม 
รวมทั้งก�รทดลองปฏิบัติในชุมชน กระบวนก�รทำ�กิจกรรมแบ่งออก
เป็น 3 ส่วนคือ กิจกรรมเตรียมคว�มพร้อมของชุมชนก่อนเกิดภัย 
กิจกรรมเผชิญกับภัยและกิจกรรมหลังภัยพิบัติ

ผลก�รปฏิบัติก�รพบว่� หน่วยง�นและชุมชนเกิดคว�มเข้�ใจเรื่อง
ก�รจัดก�รกับภัยพิบัติม�กขึ้น และส�ม�รถมองเชื่อมโยง พร้อมทั้ง
วิเคร�ะห์ปัญห�และส�เหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ นอกจ�กนี้ได้มีก�รจัด
ตั้งทีมศึกษ�เรื่องภัยพิบัติธรรมช�ติที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนขึ้น 

อย่�งไรก็ต�มส่ิงท่ีชุมชนได้รับจ�กก�รร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครง
ก�รฯ คือ ก�รใช้คว�มข้อมูลและคว�มรู้ที่ได้เป็นเครื่องมือในก�ร
แก้ไขปัญห� ก�รที่จะไปถึงเป้�หม�ยนั้นได้จะต้องผ่�นก�รปฏิบัติก�ร
อย่�งมีส่วนร่วมจ�กลุ่มคนที่หล�กหล�ยทั้งเพศ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ 
ที่ม�จ�กทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภ�ครัฐ ประช�ชน และท้องถิ่น 
สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือชุมชนจะต้องเป็นศูนย์กล�งในก�รปฏิบัติง�นและ
ต้องลงมือปฏิบัติก�รด้วยตนเองให้จึงจะเกิดผลจริง

แนวท�ง ทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
จ�กก�รดำ�เนินง�นในระยะแรกของชุมชนบ้�นปล�บู่ท่ีเน้นก�รศึกษ�
วิเคร�ะห์ข้อมูล และเรียนรู้ระบบก�รบริห�รจัดก�รชุมชนในพื้นที่
อื่นม�แล้ว ก�รดำ�เนินง�นในอน�คตของชุมชนบ้�นปล�บู่จะเน้นที่
ก�รนำ�ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ม�เป็นแนวท�งในก�รว�ง
ม�ตรก�รในก�รดำ�เนินก�รเบื้องต้น เช่น ก�รกำ�หนดพื้นที่เสี่ยงภัย 
พื้นที่ปลอดภัย ก�รว�งระบบเตือนภัย ก�รฝึกอบรมก�รอพยพหลบ
ภัยและก�รช่วยเหลือในเบื้องต้นอื่นๆ พัฒน�ไปสู่แผนก�รจัดก�รภัย
พิบัติในระยะย�วท่ีจะทำ�ให้ชุมชนส�ม�รถจัดก�รกับปัญห�น้ำ�ท่วม
ได้อย่�งเป็นระบบ เช่น ก�รป้องกันก่อนเกิดภัย ก�รช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูหลังเกิดภัย ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นภ�ครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบ�ทหลักในก�รจัดก�รภัยพิบัติ เพื่อให้
เกิดก�รหนุนเสริมกระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งภ�คีต่�งๆ 

นอกจ�กน้ันชุมชนบ้�นปล�บู่ยังมีแนวคิดในก�รทำ�หลักสูตรท้องถิ่น 
โดยผลักดันให้หลักสูตรก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชนเป็น
ฐ�นถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียนในท้อง
ถิ่น เพื่อเป็นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกให้กับเย�วชนในระบบก�รศึกษ�มี
คว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของชุมชนในก�รจัดก�รกับภัยพิบัติ

สร้างศักยภาพองค์กร
ชุมชน จัดการน้ำ�ท่วม

อย่างยังยืน
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กรณีศึกษา:ภาคใต้
4.4

ก�รดำ�เนินง�นในพื้นภ�คใต้ของโครงก�รก�รจัดก�รภัยพิบัติ
ธรรมช�ติโดยชุมชน เป็นก�รปฏิบัติง�นขององค์กรชุมชนในพื้นที่
เป้�หม�ย โดยมีเครือข่�ยคว�มร่วมมือฟื้นฟูชุมชนช�ยฝั่งอันด�มัน 
(มูลนิธิอันด�มัน) ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ช่วยในก�รประส�นง�นและ
สนับสนุนก�รปฏิบัติง�น มีพื้นที่เป้�หม�ย 3 พื้นที่ ต�มร�ยละเอียด
ดังต่อไปนี้

•  ชุมชนบ้�นในไร่ หมู่ที่ 7 บ้�นบอด�น ตำ�บลน�เตย อำ�เภอ
ท้�ยเหมือง จังหวัดพังง� อยู่ติดกับช�ยฝั่งทะเลอันด�มัน คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศ�สน�อิสล�มร้อยละ 98 เดิมประกอบ
อ�ชีพทำ�ไร่และทำ�น� ต่อม�ในยุคสัมปท�นเหมืองแร่คนส่วนใหญ่ได้
เปลี่ยนม�ประกอบอ�ชีพทำ�เหมืองและเป็นแรงง�นในเหมืองม�กขึ้น 
ปัจจุบันก�รทำ�เหมืองแร่ได้ยุติลงคนในชุมชนจึงเปลี่ยนม�ประกอบ
อ�ชีพประมงพื้นบ้�น อ�ชีพรับจ้�งทั่วไป และอ�ชีพอื่นๆ แทน
•     ชุมชนบ้�นทุ่งหว้� ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่� จังหวัดพังง�  
เป็นชุมชนมอแกลนที่อพยพเข้�ม�บุกเบิกหักร้�งถ�งพง สร้�งบ้�น
เรือนกระจัดกระจ�ยกันอยู่บนที่ดินส�ธ�รณะประโยชน์ นอกจ�ก
ปัญห�ที่ดินแล้ว คนในชุมชนทุ่งหว้�ต้องประสบกับปัญห�คนไทย
พลัดถิ่นที่ไม่มีบัตรประช�ชนด้วย
•       ชุมชนบ้�นทับตะวัน ตำ�บลบ�งม่วง อำ�เภอตะกั่วป่� จังหวัดพังง� 
เป็นชุมชนช�วบ้�นมอแกลน ซึ่งเป็นกลุ่มช�ติพันธุ์เดียวกับมอแกน 
แต่วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงจ�กก�รร่อนเร่ม�สู่ก�รสร้�งที่อยู่อ�ศัยเป็น
หลักแหล่งม�กกว่�เดิม วิถีชีวิตของมอแกลนจะทำ�ม�ห�กินทั้งพื้นที่
ป่�และพื้นที่ทะเล พื้นที่ป่�ใช้สำ�หรับห�พืชผักและก�รทำ�น� (ข้�ว

ไร่) บนเข� และไม่มีก�รจับจองพื้นที่ สำ�หรับพื้นที่ที่ใกล้ทะเลใช้เป็น
แหล่งสำ�หรับให้ผู้ช�ยได้ออกเรือประมงสำ�หรับจับสัตว์น้ำ�

3 ชุมชนนี้ประสบกับภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันคือ ภัยจ�กพ�ยุ แม้
ที่ผ่�นม�พบว่�ไม่ร้�ยแรงจนทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อชีวิต แต่ก็ส่ง
ผลต่อคว�มเสียห�ยท�งด้�นทรัพย์สินและบ้�นเรือนหล�ยครั้ง ที่
สำ�คัญคือท้ังส�มพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีเคยประสบกับภัยพิบัติสึน�มิที่เกิด
ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และเป็นพื้นที่ที่จัดว่�มีคว�มเสี่ยงที่จะเกิดภัย
พิบัติดังกล่�วซ้ำ�อีก หล�ยคนรู้สึกว่�สึน�มิเป็นภัยพิบัติที่อยู่ไกลตัว
เร�ม�ก เพร�ะไม่มีใครรู้ว่�จะเกิดขึ้นอีกต่อไปเมื่อไร ซึ่งเป็นเหตุผล
ท่ีทำ�ให้หล�ยชุมชนมักไม่สนใจเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติสึน�มิ 
แต่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่� ชุมชนช�วประมงที่อ�ศัยอยู่ตลอดแนว
ช�ยฝั่งทะเลอันด�มัน อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึน�มิ และแม้ว่�เร�
ค�ดก�รณ์ไม่ได้ว่�สึน�มิจะเกิดขึ้นครั้งต่อไปเมื่อไร แต่ที่แน่นอนก็คือ 
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งมห�ศ�ล ถ้�ห�กว่�เร�ไม่
ได้เตรียมพร้อมรับมือกับมันล่วงหน้�

นอกจ�กจะมีคว�มเสี่ยงในก�รเกิดภัยพิบัติสึน�มึแล้ว อีกหนึ่งปัญห�
ที่ส�มพื้นที่กำ�ลังเผชิญอยู่คือ ปัญห�ที่ดินและที่อยู่อ�ศัย เช่น ก�ร
เปลี่ยนแปลงก�รถือครองที่ดิน ก�รไม่ส�ม�รถเข้�ไปทำ�กินในพื้นที่
เดิมหลังสึน�มิ พื้นที่เดิมถูกครอบครองโดยธุรกิจเอกชน เป็นต้น  
ปัญห�ที่ดินและท่ีอยู่อ�ศัยมีคว�มสำ�คัญเพร�ะเก่ียวโยงกับเร่ือง
คว�มมั่นคงในชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมทั้งคว�ม
มั่นคงในด้�นอ�ชีพและเศรษฐกิจ ปัญห�ดังกล่�วอยู่ในกระบวนก�ร

ของก�รห�ท�งออกร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ห�กไม่ได้
รับก�รห�ท�งออกที่ชัดเจนจะส่งผลกระทบต่อชุมชนยิ่งกว่�ก�รเกิด
ภัยพิบัติธรรมช�ติ ที่สำ�คัญ ชุมชนใดที่ไม่มีคว�มมั่นคงในด้�นที่ดิน
และที่อยู่อ�ศัย เป็นชุมชนที่มีคว�มล่อแหลมม�กต่อผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจ�กภัยพิบัติธรรมช�ติ เพร�ะฉะนั้น ก�รจัดก�รกับประเด็น
ปัญห�ด้�นที่ดินและที่อยู่อ�ศัยของชุมชน นับเป็นมิติหนึ่งของก�ร
สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชน ในก�รรับมือจัดก�รกับภัยพิบัติ
ธรรมช�ติที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต

ชุมชนกับก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ผ่�นม�
ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือภัยพิบัติของ
ทั้งส�มพื้นที่ในภ�คใต้ ได้ส่งผลในท�งปฏิบัติที่นำ�ไปสู่ก�รบรรลุ
วัตถุประสงค์ กล่�วคือ ทำ�ให้คนในชุมชนเข้�ใจ เกิดคว�มตระหนัก 
และให้คว�มสำ�คัญในก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ธรรมช�ติ ดังจะเห็นได้จ�กก�รเข้�ร่วมทำ�กิจกรรมก�รจัดทำ�แผนที่
ชุมชน แผนที่เสี่ยงภัย และก�รกำ�หนดอ�ณ�เขตจุดปลอดภัยที่ได้รับ
คว�มร่วมมือจ�กคนในชุมชนเป็นอย่�งดี  โดยเฉพ�ะแกนนำ�ที่เป็น
ช�วประมงพื้นบ้�นในพื้นที่ 

ก�รดำ�เนินก�รครั้งนี้ ได้นำ�ม�สู่ก�รจัดกระบวนก�รที่ต่อเนื่องเมื่อ
ให้คนในชุมชนได้เกิดกระบวนก�รเรียนรู้ในก�รจัดเตรียมคว�ม
พร้อมรับมือกับภัยพิบัติระดับชุมชน เช่น ก�รปรึกษ�หรือกันระหว่�ง
องค์กรชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยง�นร�ชก�ร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด
พังง� อน�มัยชุมชน หน่วยก�ช�ด และองค์กรพัฒน�เอกชนที่ปฏิบัติ
ง�นในพื้นที่ เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิอันด�มัน เป็นต้น เพื่อพัฒน�
กลไกในก�รเตือนภัยระดับชุมชนอันได้แก่ ก�รจัดตั้งวิทยุแม่ข่�ยใน 
3 จุด เพื่อใช้เป็นจุดประส�นง�นระหว่�งชุมชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ 
โดยชุมชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนใกล้เคียงได้มีก�รกำ�หนดกฎกติก�
และวิธีก�รประส�นง�นระหว่�งชุมชนเรื่องก�รเฝ้�ระวังภัยธรรมช�ติ
และก�รเฝ้�ระวังก�รทำ�ผิดกฎหม�ยในพื้นที่ช�ยฝั่งร่วมกัน นอกจ�ก
น้ีได้มีก�รทบสอบและฝึกซ้อมก�รใช้ไซเรนมือหมุนในภ�วะฉุกเฉิน
ให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ไซเรนมือหมุนมีคว�มสำ�คัญ
ม�กเพร�ะจะใช้ในกรณีสัญญ�ณเตือนภัยของหน่วยง�นรัฐในพ้ืนที่
ไม่ทำ�ง�น หรือในกรณีที่ไฟฟ้�ไม่ส�ม�รถใช้ก�รได้และเกิดภัยพิบัติใน
พื้นที่

ก�รทำ�ง�นในภ�คใต้นอกจ�กจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ง�นกับ
กลุ่มผู้ใหญ่ในพื้นที่แล้ว ยังได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ง�นร่วม
กับเย�วชนในพื้นที่ด้วย โดยมีก�รจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเย�วชน
ได้เรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เย�วชนได้เป็นส่วนหนึ่งในก�ร
หนุนเสริมก�รทำ�ง�นภ�ยในชุมชน และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับ
ไปถ่�ยทอดให้กับคนในครอบครัวได้รับรู้ และที่สำ�คัญคือเป็นก�ร
ว�งร�กฐ�นให้เย�วชนได้เข้�ใจถึงคว�มจำ�เป็นของก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติอันจะนำ�ม�สู่ก�รป้องกันภัยพิบัติธรรมช�ติที่
ยั่งยืนและถ�วร

อีกหนึ่งภ�รกิจที่สำ�คัญในก�รโครงก�รคือ ก�รพัฒน�อ�ส�สมัคร
ป้องกันภัยพิบัติชุมชน ทั้งนี้เป็นที่ทร�บกันดีว่�แม้จะมีก�รป้องกัน
ภัยพิบัติเป็นอย่�งดีแต่โอก�สในก�รเกิดภัยพิบัติก็ส�ม�รถเกิดขึ้น
ได้ ก�รมีหน่วยง�นหรือผู้เชี่ยวช�ญที่จะค่อยให้ก�รช่วยเหลือกรณี
ที่เกิดภัยในระดับชุมชนจึงมีคว�มจำ�เป็น ดังนั้นจึงต้องมีก�รจัดตั้ง
อ�ส�สมัครป้องกันภัยพิบัติชุมชนขึ้น โดยอ�ส�สมัครที่เข้�ม�ร่วม
กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นก�รเข้�ม�เป็นอ�ส�สมัครด้วยคว�มเต็มใจ 

และพร้อมที่จะให้ก�รช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยโดยไม่ได้มีก�รจัดสรรงบ
ประม�ณเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับอ�ส�สมัครเหล่�นี้ ซึ่งจะแตกต่�ง
กับอ�ส�สมัครป้องกันภัยฝ่�ยพลเรือน (อปพร.) ที่มีก�รสนับสนุน
งบประม�ณในก�รปฏิบัติหน้�ที่ แต่ลักษณะก�รทำ�ง�นจะมีบทบ�ทที่
เหมือนกันและได้รับก�รฝึกอบรมจ�กสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัยจังหวัดพังง� และได้รับก�รสนับสนุนจ�ก อบต. ในพื้นที่ 
ผลของก�รฝึกอบรมทำ�ให้ได้อ�ส�สมัครป้องกันภัยพิบัติชุมชนใน
ชุมชนบ้�นในไร่จำ�นวน 15 คน ชุมชนบ้�นทุ้งหว้�จำ�นวน 20 คน 
ชุมชนบ้�นทับตะวันจำ�นวน 23 คน และชุมชนบ้�นน้ำ�เค็มจำ�นวน 
50 คน ทำ�หน้�ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รเฝ้�ระวัง ป้องกันภัย และช่วย
เหลือในย�มที่เกิดภัยในพื้นที่

สำ�หรับพื้นที่บ้�นทับตะวันได้ทำ�กิจกรรมเพิ่มเติมคือ ก�รรวบรวม
ประสบก�รณ์องค์คว�มรู้ด้�นภูมิปัญญ� เรื่องเล่� ตำ�น�นที่บอก
เหตุเกี่ยวกับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ผลที่เกิดขึ้นคือ คนในชุมชน
เข้�ใจ และตระหนักถึงก�รอ�ศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และเข้�ใจใน
ธรรมช�ติของภัยพิบัติแต่ละชนิด รวมทั้งนำ�ผลที่ได้จ�กประสบก�รณ์
ม�ใช้ในก�รว�งแผนของชุมชนบ้�นทับตะวันในก�รป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมช�ติ

จะเห็นได้ว่�กิจกรรมและกระบวนก�รทำ�ง�นที่ดำ�เนินก�รในส�ม
พื้นที่ไม่ได้มีคว�มแตกต่�งกัน ทั้งนี้เป็นเพร�ะต้องก�รให้เกิดแนวท�ง
ก�รทำ�ง�นที่ส�ม�รถเชื่อมต่อเป็นเครือข่�ยระหว่�งชุมชนได้ รวมทั้ง
ทำ�ให้ชุมชนได้เกิดกระบวนก�รเรียนรู้ที่อยู่บนฐ�นคิดเดียวกัน แต่
ส�ม�รถนำ�ม�ปรับให้เหม�ะสมกับบริบทของพื้นที่ได้ 

ห�กประเมินผลที่เกิดขึ้นจ�กก�รปฏิบัติง�นพบว่�นำ�ม�สู่คว�ม
สำ�เร็จต�มที่โครงก�รได้กำ�หนดไว้  อย่�งไรก็ต�มในบ�งประเด็นก็จะ
ต้องมีก�รดำ�เนินก�รเพิ่มเติมในระดับนโยบ�ย เช่น ก�รพัฒน�กลไก
ก�รป้องกันภัยในระดับชุมชนที่มีชุมชนเป็นผู้ออกแบบ 

ทั้งนี้ที่ผ่�นม�พบว่� กลไกก�รป้องกันภัยจะถูกกำ�หนดกรอบรวมโดย
ภ�ครัฐ ทำ�ให้บ�งกรณีไม่สอดคล้องกับคว�มจริงในพื้นที่ หรือ ก�รจัด
ตั้ง อปพร. ซึ่งท�งชุมชนเห็นว่�จะต้องให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�ร
ที่จะได้ม�ซึ่ง อปพร. ที่ม�จ�กจิตอ�ส�ในก�รทำ�ง�นม�กกว่�ก�ร
สนับสนุนด้�นงบประม�ณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนในก�รทำ�ง�น
ในอน�คต
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แนวท�งทิศท�งก�รดำ�เนินก�รโดยชุมชน
ก�รดำ�เนินง�นของทั้ง 3 ชุมชนในอน�คตข้�งหน้� คือ ก�รขย�ย
คว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติง�นไปสู่คนทั่วไปในพื้นที่ และกลุ่มคนที่
หล�กหล�ยเพิ่มขึ้น เช่น สตรี กลุ่มผู้ด้อยโอก�ส และเย�วชน ที่ผ่�น
ม�ได้มีก�รดำ�เนินก�รอยู่แต่อ�จจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนในพื้นที่ 
เพร�ะให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ง�นกับกลุ่มช�วประมงพื้นบ้�นและ
กลุ่มช�วเลเป็นหลัก เนื่องจ�กคนกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีคว�ม
เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบม�ก แต่อย่�งไรก็ต�มในชุมชนมีกลุ่มอ�
ชีพอื่นๆ ที่อ�ศัยอยู่ร่วมกันด้วย ก�รขย�ยผลไปสู่คว�มร่วมมือของ
คนทุกกลุ่มในพื้นที่จะทำ�ให้เกิดคว�มยั่งยืนในก�รทำ�ง�น อีกทั้งก�ร
ส่งเสริมให้ชุมชนส�ม�รถเข้�ม�เป็นผู้ปฏิบัติก�รด้วยตนเองได้ท้ัง
เรื่องก�รว�งแผนในระดับชุมชน และก�รประส�นง�นกับองค์กรและ
หน่วยง�นต่�งๆ จ�กภ�ยนอกชุมชน

ภัยพิบัติสึน�มิมีคว�มแตกต่�งจ�กภัยพิบัติธรรมช�ติประเภทอื่นๆ 
เนื่องจ�กเป็นปร�กฏก�รณ์ที่ไม่ส�ม�รถเชื่อมโยงได้อย่�งชัดเจน 
กับสภ�พอ�ก�ศ ก�รเสื่อมโทรมของทรัพย�กรธรรมช�ติ หรือ
โครงก�รพัฒน�ในระดับท้องถิ่นที่ไม่เหม�ะสมกับลักษณะพื้นที่ ซึ่ง
ปกติแล้ว ปัจจัยดังกล่�วเป็นสิ่งส่อเค้�ว่�มีคว�มเสี่ยงที่จะเกิดภัย
พิบัติขึ้น และจะเป็นตัวบ่งบอกแนวท�งที่เหม�ะสมในก�รลดคว�ม
เสี่ยงและคว�มรุนแรงจ�กภัยพิบัตินั้นๆ แต่โดยธรรมช�ติแล้ว สึน�
มิเป็นเหตุก�รณ์ที่ค�ดก�รณ์ล่วงหน้�ได้ไม่น�น และก�รป้องกันและ
บรรเท�ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็ทำ�ได้อย�กเหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้ว 
ม�ตรก�รต่�งๆ จะเน้นที่วิธีก�รปฏิบัติก�รที่เหม�ะสมและปลอดภัย
ในขณะที่เกิดเหตุ เช่น วิธีก�รสังเกตว่�กำ�ลังจะเกิดสึน�มิ ก�รจัดตั้ง
ระบบเตือนภัย ก�รกำ�หนดเส้นท�งหนีภัยและพื้นที่ปลอดภัย ก�ร
สร้�งสถ�นที่หลบภัยส�ธ�รณะ ฯลฯ 

ด้วยเหตุผลดังกล่�ว ถ้�เปรียบเทียบระหว่�งชุมชนที่เสี่ยงภัยสึน�มิ 
กับชุมชนที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ชุมชนที่เสี่ยงภัยสึน�มิ จะมีคว�มส�ม�รถ
ในก�รเชื่อมโยงระหว่�งปัจจัยเสี่ยงหลักและรองในก�รเกิดภัยพิบัติ 
กับประเด็นอื่นๆ เช่น วิถีชีวิตประจำ�วัน ง�นอ�ชีพ และก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติน้อยกว่�ชุมชนที่เสี่ยงภัยอื่นๆ เพร�ะฉะนั้น ก�ร
ดำ�เนินก�รในช่วงระยะเวล�ต่อไปจะต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่ง
เสริมและหนุนเสริมให้ชุมชนได้คิดสร้�งสรรค์และคิดอย่�งกว้�ง
ขว�ง เกี่ยวกับวิธีก�รสร้�งคว�มปลอดภัยและคว�มเข้มแข็งอย่�ง
รอบด้�นให้กับสม�ชิกในชุมชน โดยอ�ศัยม�ตรก�รที่หล�กหล�ย
และที่สัมพันธ์โดยตรงกับสภ�พคว�มเป็นอยู่และวิถีชีวิตประจำ�วัน
ในหมู่บ้�น

“ปัญหาด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย 
ส่งผลกระทบต่อชุมชนยิ่งกว่า 
           การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ”
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บทที่ 5 หน้าคู่ยาว 



ตาราง 5.1 ยาว

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชี
วิตผู้คน ทรัพย์สิน บ้านเรือน สิ่งแวดล้อม เรียกว่า 
ภัยธรรมชาติอันตราย เช่น น้ำ�ท่วม ดินถล่ม พายุ ฝน
แล้ง ไฟป่า แผ่นดินไหว และสึนามิ แต่ภัยธรรมชาติ
อันตรายบางประเภทส่งผลกระทบที่สัมพันธ์กัน เช่น 
การเกิดแผ่นดินไหวในทะเลก่อให้เกิดสึนามิ และบาง
ครั้งฝนแล้งทำาให้ไม่สามารถทำาการผลิดได้ รวมทั้ง
อาจทำาให้เกิดโรคระบาดขึ้นได้ 

ภัยธรรมชาติอันตรายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อผู้คน บ้านเรือน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเราเรียก
ว่า ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหวอย่าง
รุนแรงในพื้นที่ทะเลทรายที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เราจะ
เรียกว่า ภัยธรรมชาติอันตราย แต่ถ้าการเกิดแผ่นดิน
ไหว ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตจำานวนมาก เรียกว่า
ภัยพิบัติธรรมชาติ

ขณะเดียวกัน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติอันตราย เป็น
ปัจจัยทำาให้พื้นที่และผู้ประสบภัยมีความเปราะบาง 
ดังนั้น การจัดการเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต้องให้ความ
สำาคัญกับการสร้างความพร้อมในการรับมือและ
พัฒนาด้านภายใน การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ที่ผ่า
นมามิติการจัดการกับภาวะฉุกเฉินยังไม่ได้รับความ
สนใจและให้ความสำาคัญอย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความสูญเสียยิ่งมากขึ้น 

ระดับความสูญเสียที่ เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
อันตรายข้ึนอยู่กับศักยภาพของผู้คนและองค์กร
ต่างๆ ในการรับมือจัดการกับภัยธรรมชาติอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้น ความสามารถที่จะรับมือกับภัย
ธรรมชาติอันตราย เราเรียกว่า ความเข็มแข็ง

“ ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ
อันตรายภัยพิบัติ
ธ ร ร ม ช า ติ ค ว า ม
เ ป ร า ะ บ า ง แ ล ะ
ค ว า ม เ ข็ ม แ ข็ ง ”

ภัยพิบัติ 
ธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ
อันตราย
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การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ คือกระบวนการลด
ความเปราะบางและเพิ่มความเข้มแข็งเพ่ือลดผลที่
จะเกิดขึ้นและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่มี
ผลต่อชีวิตผู้คนและบ้านเรือน ทรัพย์สินรวมทั้งสิ่ง
แวดล้อม ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งหมดนี้จะ
สามารถทำาได้โดยการจัดตั้งกลไกการทำางานและการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคคลากร รวมทั้งจัด
ทำาแผนและกิจกรรมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจ
จากภัยธรรมชาติ

การพัฒนากำาลังคน 
จะต้องมีการคัดสรรบุคคลและจัดต้ังกลุ่มองค์กรที่จะรับผิดชอบใน
การพัฒนาการดำาเนินการและการทบทวนปรับปรุงแผนในกิจกรรม
ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ บุคคลในกลุ่มองค์กรนี้จะรับ
ผิดชอบในการให้เกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเบ้ืองต้นและ
นอกจากนี้จะรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ หรือกลุ่มองค์กรที่รับ
ผิดชอบโดยรวมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการจัดตั้ง
กลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยให้ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือและฟ้ืนฟู
จากภัยพิบัติธรรมชาติ

กระบวนการและกลไก
มีบางกระบวนการที่จำาเป็นต้องดำาเนินการเพื่อให้เกิดการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น กระบวนการเพื่อสร้างความ
ตระหนักของสมาชิกในชุมชนในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
และกระบวนการทบทวนปัจจัยเสี่ยงในระดับท้องถิ่นที่อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะได้รับจากภัยพิบัติธรรมชาติ นอกจาก
นี้ยังมีบางกลไกที่จำาเป็นต้องจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้มีการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในอนาคตและเพื่อให้มีการรับมือและตอบ
สนองอย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ ถ้าหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
จริงๆ  ตัวอย่างเช่น การจัดประชุมอย่างเป็นประจำา เพื่อเกิดความ
ต่อเนื่องในการตระหนักของสมาชิกชุมชนเก่ียวกับแผนและกิจกรรม
ที่กำาลังดำาเนินการในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและการฝึก

ซ้อมหรือการฝึกหัดอย่างเป็นประจำา เช่นในเรื่องกระบวนการอพยพ
และเทคนิคกู้ชีพ
ศักยภาพและทักษะ 
เพื่อให้เกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จำาเป็น
อย่างยิ่ง ท่ีบุคคลและกลุ่มองค์กรท่ีรับผิดชอบต้องมีศักยภาพ
และทักษะที่ เพียงพอต่อบทบาทหน้าที่ ให้เกิดความมั่นใจและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำาคัญคือ 
สมาชิกชุมชนท่ีไม่มีบทบาทโดยตรงในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
ควรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม การ
รับมือและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติธรรมชาติ 

ตัวอย่างกิจกรรมที่อาจจะดำาเนินการภายใต้หัวข้อนี้คือ การศึกษา
เก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแผนและ
กิจกรรมต่อการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการศึกษาเรียนรู้อย่าง
มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรับมือตอบสนองและบริหารจัดการเมื่อเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ

แผนและกิจกรรม
เหตุผลที่จำาเป็นต้องมีแผนคือ เพื่อช่วยให้เราสามารถเสริมสร้างการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในระยะสั้นและเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง
ในการตระหนักและการปฏิบัติงานในระยะยาว นอกจากนี้จำาเป็น
ต้องมีแผนเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้วิธีการเตรียมความพร้อม ถ้าหากเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ 

วิธีการรับมือเม่ือเกิดภัยพิบัติและวิธีการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลัง
จากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น อาจมีแผนเกี่ยว
กับผังเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเตือนภัย หรือ
กระบวนการอพยพ ในด้านกิจกรรมสามารถแยกออกมาเป็นสอง
ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หรือเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้เกิดน้อย
ท่ีสุดและกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเตรียมความ
พร้อมที่จะรับมือและฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การปรับปรุงบ้านเรือนเพื่อให้แข็งแรงขึ้นและ
สามารถต้านทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติในประเภทต่างๆ เช่น การสร้างทำานบ
กั้นน้ำ� หรือคลองระบายน้ำ� เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วม การจัดตั้งหอกระ
จายข่าว เพื่อใช้สื่อสารในกรณีฉุกเฉิน การสร้างอาคารสาธารณะเพื่อ
เป็นที่หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนเป็นฐาน

การบริหารจัดการด้านภัยพิบัติธรรมโดยชุมชนพื้นฐาน เป็นแนวคิดที่
ได้รับการยอมรับและมีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็น
ระบบทีี่ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากร การวางแผนการมีส่วนร่วม
และมีการจัดองค์กรในพื้นที่ให้มีบทบาทหลักในการทำางานที่ชัดเจน  
มีกระบวนการเป็นขั้นตอน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำาเภอ 
จังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับให้การสนับสนุน โดยมี
ประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน นับตั้งแต่
วางแผน การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบจนถึงขั้นประเมินผล

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน นับเป็นแนวการ
ทำางานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงและจะนำาไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนได้
ดีกว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติที่กำาหนดจากหน่วยงานภายนอก

แนวคิดในการจัดการภัยบัติธรรมชาติโดยชุมชน ที่ชุมชนเป็นฐาน
สำาคัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เนื่องจากชุมชนมีความเข้าใจ
สถานการณ์ รู้ถึงศักยภาพและข้อจำากัดได้ดีที่สุด ชุมชนรู้ถึงความ
ต้องการของชุมชน การดำาเนินการโดยภาครัฐหรือองค์กรนอกชุมชน
ไม่ได้ตั้งในฐานปัญหาและความต้องการและความจำาเป็นของชุมชน
อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนมีบทบาทหนุนเสริม
และดำาเนินการร่วมกับชุมชน ชุมชนเองมีข้อจำากัดต้องการการหนุน
เสริม ด้วยเกินขีดความสามารถของชุมชนที่สามารถจะจัดการได้โดย
ลำาพัง

กล่าวสรุปได้ว่า ความหมายของการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดย
ชุมชนเป็นฐาน หมายความถึง กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ครบวงจร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชน องค์กรและ
องค์การต่างๆ ทุกระดับ โดยทางภาครัฐและองค์การต่างๆ จะให้การ
ช่วยเหลือ แนะนำาชุมชนในเรื่องที่จำาเป็นและเกินขีดความสามารถ
ของชุมชนในการดำาเนินการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติได้ด้วยชุมชน
เป็นหลัก

ชุมชน

องค์กร 
ปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

กรมป้องกัน 
และบรรเทา
สาธารณภัย

องค์กร 
เอกชนต่างๆ

หน่วยงาน
ภาครัฐ

เพิ่มความแข้มแข็ง

ลดความล่อแหลม
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ทำาไมต้องจัดการโดยชุมชนเป็นฐาน

เหตุการณ์สึนามิท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 
การทำางานให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยที่ผ่านมามี
บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ ความพยายามของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะ
ช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนใดชุมชนหนึ่งคงไม่ประสบความสำาเร็จ ถ้าหาก
ชุมชนนั้นไม่เข็มแข็งและสมาชิกในชุมชนไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เหตุผลที่ชุมชนต้องเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการภัยพิบัติฯ :
• ด้วยไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว
กับลักษณะของพื้นที่ท้องถิ่น ความเสี่ยงในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
สภาพของปัญหาในพื้นที่และความเสียหาย ความสูญเสียได้ดีเท่ากับ
ชุมชนเอง 
• ชุมชนได้รับผลกระทบและมีการสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ 
• ในสถานการณ์ที่วิกฤตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และคงไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้

บางชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เมื่อ
เกิดภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหน่วยงานต่างๆ อาจไม่ทราบ
ว่าเกิดภัยขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่สมาชิกภายในชุมชนยังไม่
สามารถสื่อสารเพื่อขอรับการช่วยเหลือ มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่
ชุมชนจะต้องพึ่งตนเองก่อนการช่วยเหลือจากภายนอกจะเข้ามาถึง 

นอกจากเหตุผลดังกล่าวยังมีบทเรียนจากประเทศต่างๆ ที่ประสบ
ภัยพิบัติว่า
ในการจัดการภัยพิบัตินั้น
• ความรู้ดีไม่เท่ากับความตระหนัก 
• ความตระหนักดีไม่เท่ากับความพร้อมของ “ชุมชน”

หมายถึง แม้ว่าสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เกี่ยว
กับความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ไม่ได้
หมายความว่ามีความตระหนักถึงขนาดของปัญหาและความจำาเป็น
ที่ต้องรับผิดชอบเองในการเตรียมความพร้อม 

เมื่อสมาชิกในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำาเป็นที่จะต้อง
รับผิดชอบแต่ยังไม่ดำาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติฯ ก็ไม่มีหลักประกันลดความเสียหายได้หากไม่ได้
มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการ ดังนั้นชุมชนต้องตระหนักถึง
ความเสี่ยง มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจำาเป็น
ต้องเริ่มปฏิบัติการในระดับชุมชนจึงจะสามาถลดความเสี่ยงและ
ความรุนแรงจากภัยที่เกิดขึ้นได้

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนเป็นฐาน

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน เน้นเรื่อง
การป้องกัน การลดความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นส่ิงจำาเป็นท่ีจะต้องนำามาปฏิบัติ
กันอย่างจริงจัง ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวจะทำาให้การดำาเนินการมี
ประสิทธิภาพเมื่อมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติได้ด้วยเช่นกัน

การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจและร่วมในการดำาเนินการทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การประเมิน
ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อให้มีข้อมูลไปวางแผน
เตรียมความพร้อม กำาหนดแนวทางการป้องกันและลดผลกระ
ทบจากความเสี่ยงอันอาจเกิดจากภัยพิบัติ การวางแผนจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังเกิดภัย และมีการติดตาม
ผล ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไข

การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด วางแผน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจโอกาสข้อจำากัด และสภาพแวดล้อม ซึ่งชุมชน
เองจะมีโอกาสได้รับความรู้และทักษะท่ีสามารถนำาไปใช้เพื่อพัฒนา
ชุมชน และสามารถนำาความรู้ ความเข้าใจและทักษะมาใช้ในการ
จัดการลดความเสี่ยง อันจะทำาให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับภัย
และการเผชิญหน้ากับภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจะช่วยให้ชุมชนสามารถช่วย
เหลือตนเองได้

ชุมชนรู้สถานการณ์ดีที่สุด

ชุมชนต้องพึ่งพาตนเองก่อน

ความพร้อมต้องมาจากชุมชน
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การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชน
      เปนขั้นตอนในการสรางใหชุมชนตระหนักถึงภัยและความลอแหลมที่จะนำไปสูความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยใช
กระบวนการในการมีสวนรวมของชุมชนในการสำรวจและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหชุมชนรับรูสภาพปญหาภัยและความลอแหลมดวย
ตัวเอง แลวทำการประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะหหาโอกาสและความเปนไปไดที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจนำมาซึ่งผล
กระทบในทางลบตอชุมชน เพื่อเตรียมแผนและวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดแก
ชุมชน ทรัพยสิน สิ่งแวดลอมและการบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

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

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

1

2

3

4
การประเมินภัย

วิเคราะหความลอแหลม

การประเมินกำลังความสามารถ

การรับรู ชองชมชน
เกี่ยวกับความเสี่ยง
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5.2

หน้ายาว

 

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงและผลกระทบ 
จากภัยพิบัติธรรมชาติ

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ไม่เหมาะสม
• การประสานความร่วมมือในการรับมือกับภัยพิบัติไม่เพียงพอ 
• ขาดความรู้และการเตรียมความพร้อมในการลดความเสี่ยงและ
   การจัดการแม้จะมีความรู้
• การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติมีความผิดพลาด
   และไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
• การจัดทำาผังเมือง การจัดการงานด้านสาธารณูปโภครวมทั้งการ
   บำารุงรักษา และการปรับปรุงให้ทันสมัย ยังขาดประสิทธิภาพ
• การขยายตัวของเมืองไม่เหมาะสม  
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม 
• องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาสังคมขาดศักยภาพและไม่มี
   ความเข้มแข็งเพียงพอ  

นโยบายที่ไม่พร้อมพอ
• การลดความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ควรเป็นส่วน   
   หนึ่งของแผนบริหารจัดการในทุกระดับ 
• การไม่มีแผนจัดการและแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง  
   ต่อภัยพิบัติธรรมชาติในขณะเกิดเหตุ หรือในช่วงวิกฤต 
• นโยบายที่เน้นเรื่องการแก้ปัญหา มากกว่าการป้องกันก่อนเกิดเหตุ 
• ขาดการประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ต่าง
   ฝ่ายต่างทำางานของตนไป 

ทรัพยากรที่จำากัด 
• ความรู้และทักษะที่ไม่เพียงพอ เปรียบเทียบกับขนาดของปัญหา 
   ปัจจัยเสี่ยงของชุมชน การเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ และวิธีการ
   ในการแก้ไขปัญหา 
• ขาดประสบการณ์จากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีของตน
• ทรัพยากรในการสร้างบ้านเรือน และการบำารุงรักษา ไม่เพียงพอ 
• ทรัพยากรชุมชนมีจำากัด เช่น คณะกรรมการและเครือข่ายชุมชน   
   ทรัพย์สิน อาชีพทางเลือก เสียงของชุมชน 
• มีข้อจำากัดเรื่องงบประมาณและเทคโนโลยี 

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงอื่นๆ
• การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนำาไปสู่การเพิ่มความถี่ของ  
   ปรากฏการณ์ผิดปกติของสภาพอากาศ 

• สาธารณสุขมีคุณภาพต่ำ�ทำาให้ลดศักยภาพของชุมชนในการรับมือ
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
กิจกรรมและแผนในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติเป็นความ
พยายามลดโอกาสที่จะเกิจากดภัยพิบัติธรรมชาติ หรือโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อชุมชน ทรัพย์สินและ
ทรัพยากรของชุมชน ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ
หรือผลกระทบต่อชุมชน กิจกรรมและแผนในการบรรเทาภัย
พิบัติธรรมชาติพยายามที่จะลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน 
ทรัพย์สินและทรัพยากร สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมและแผนในการรับมือโดยการดำาเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพและสร้างความพร้อมของชุมชนที่จะตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถตั้งรับสถานการณ์ท่ีวิกฤตได้ในขณะที่กำาลังเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติขึ้น และสามารถกลับไปสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วหลังจาก
ผ่านการเกิดภัย 

เราจะพัฒนาแผนและดำาเนินกิจการในการป้องกันการบรรเทาและ
การรับมือได้อย่างไร มีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง ซึ่ง
สามารถศึกษา เรียนรู้จากรูปแบบสองรูปแบบ เพื่อช่วยให้เราพัฒนา
ความคิดเกี่ยวกับการป้องกัน การบรรเทาและการรับมือ 

• รูปแบบแรก เป็นรูปแบบโดยรวม โดยต้องชี้ออกมาให้ชัดเจน
ว่าเรื่องอะไรบ้าง ที่ต้องพิจารณาทบทวนเพื่อวางมาตรการในการ
ป้องกัน บรรเทาและการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ 
• รูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบที่ละเอียดกว่า ซึ่งอาจเหมาะสมกับการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน มากกว่ารูปแบบที่หนึ่ง

เข้าใจ
ระบบนิเวศน์ 

ของพื้นที่

ผลกระทบ
ต่อชุมชน

          - ที่ไหน

          - เป็นใคร

          - อย่างไร

          - แค่ไหน

รู้จักภัย 
ธรรมชาติ
อันตราย 

ที่อาจเกิดขึ้น

ความเปราะบาง
ในชุมชน

การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชน
      เปนขั้นตอนในการสรางใหชุมชนตระหนักถึงภัยและความลอแหลมที่จะนำไปสูความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยใช
กระบวนการในการมีสวนรวมของชุมชนในการสำรวจและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหชุมชนรับรูสภาพปญหาภัยและความลอแหลมดวย
ตัวเอง แลวทำการประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะหหาโอกาสและความเปนไปไดที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจนำมาซึ่งผล
กระทบในทางลบตอชุมชน เพื่อเตรียมแผนและวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดแก
ชุมชน ทรัพยสิน สิ่งแวดลอมและการบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

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

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

1
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4
การประเมินภัย

วิเคราะหความลอแหลม

การประเมินกำลังความสามารถ

การรับรู ชองชมชน
เกี่ยวกับความเสี่ยง
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รูปแบบในการป้องกัน บรรเทา และการ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
กิจกรรมและแผนการป้องกัน ควรให้ความสำาคัญกำาหนดมาตรการ 
อย่างน้อย 5 ด้านกล่าวคือ
มาตรการด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างกำาหนดโครงสร้าง
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการสร้างโครงสร้างใหม่
หรือการปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว กล่าวคือ
• การพัฒนาโครงสร้างและอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานภัยพิบัติ   
   ธรรมชาติได้
• การสร้างโครงสร้างเพื่อช่วยควบคุมภัยธรรมชาติอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในรูปแบบการก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น ทำานบกั้นน้ำ� คลอง
ระบายน้ำ� เขื่อน

มาตรการของการจัดการรูปแบบผังชุมชนและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ทบทวนการวางแผนผังชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อประเมินว่ามีการวางแผนที่เหมาะสมหรือไม่ ผังและแผนที่มีเพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัตหรือไม่ หรือเพิ่มความรุนแรงของผล 
กระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดกัยชุมชน ทรัพย์สินและ
ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร
• พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อจะได้กำาหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
• ทบทวน สาธารณูปโภค(เช่น น้ำ�ประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคม)
และโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ(เช่น ถนน สถานีอนามัยและ
โรงเรียน)เพื่อประเมินการบริหารจัดการและประเมินผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดขึ้น ถ้ามีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น
• ทบทวนการใช้และการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินว่ารูปแบบการใช้และการจัดการในปัจจุบัน   
ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อภัยพิบัติธรรมชาติหรือไม่ นอกจากนี้ควร
ทบทวนว่าการใช้และการจัดการนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถ้าหาก
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น
•ทบทวนการขยายตัวของชุมชน การขยายตัวนั้นอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของชุมชนหรือไม่ การขยายตัวนั้นกำาลังสร้างความเสี่ยงที่
เพิ่มมากขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติต่อสมาชิกชุมชนบางส่วน หรือบาง
พื้นที่ในชุมชนหรือไม่

มาตรการการบริหารจัดการและการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มและองค์กรรวมทั้งกระบวนการและกลไก
ในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยสร้างความพร้อมในระดับชุมชนและ
เพื่อรับผิดชอบในการรับมือเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น
• จัดตั้งกลุ่มและองค์กรในระดับชุมชน เพื่อยกระดับและสร้างพัฒนา
ความพร้อมของชุมชน
• จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อรับมือและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
• เสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกชุมชน เช่น องค์กร 
บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและ
การรับมือชองชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
• ศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์ในระดับท้องถิ่นและการเก็บข้อมูล
เพื่อพัฒนาความเข้าใจต่อปัจจัยเสี่ยง ที่กำาลังเพิ่มโอกาสมากขึ้นที่จะ
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นหรืออาจจะเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบ
ต่อชุมชน ถ้าหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
• ศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิก
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการ
เสริมสร้างความพร้อมของชุมชน การรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ

อย่างมีประสิทธิภาพและการให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหลัง
จากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

มาตรการด้านสังคม
เสริมสร้างความตระหนักและศักยภาพให้กับสมาชิกชุมชนอย่าง
ทั่วถึง ไม่เพียงพึ่งพาอาศัยกลุ่มองค์กร อาสาสมัครที่รับผิดชอบใน
เรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่มีอยู่เท่านั้น
• ลดระดับความกลัว ความตื่นตระหนก ในกลุ่มสมาชิกชุมชน
จากภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน 
โดยใช้ข้อมูลที่แม่นยำาถูกต้อง มีการประเมินความเสี่ยงที่สะท้อน
สถานการณ์จริงและการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่ม
ความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกชุมชน
• มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติธรรมชาติและวิธีการป้องกัน บรรเทาและรับมือ
• กำาหนดและดำาเนินกการให้การศึกษาสร้างความรู้ สร้างความ
เข้าใจและศักยภาพของทุกฝ่ายและสมาชิกทุกคนในชุมชนในเรื่อง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อให้ทุก
คนในชุมชนสามารถรับมืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติขึ้นโดยไม่จำาเป็น มีทัศนะคติพึ่งพากลุ่มองค์กรและอาสา
สมัครที่รับผิดชอบเท่านั้น
• การจัดการภัยพิบัติต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนและ
สมาชิกทุกคนในชุมชน รวมทั้งสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกลุ่มคนที่ต่างศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม 
ภายในชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติ ทุกคนในชุมชนได้รับรู้และได้ใช้ข้อมูลเพื่อเตรียม
ความพร้อมและการรับมือต่อภัยพิบัติธรรมชาติ
• มีการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมเรื่องต่างๆ โดยมีกิจกรรมให้
สมาชิกได้ฝึกหัดและเกิดทักษะ มีความคุ้นเคย มีความเข้าใจอย่าง
ดีและสามารถนำาไปปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น 
การฝึกซ้อมกระบวนการอพยพหลบภัย การฝึกหัดเทคนิคกู้ภัย กู้
ชีพ

มาตรการด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกชุมชนได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
ต่อภัยพิบัติธรรมชาติและนอกจากน้ีเพ่ือทำาให้เศรษฐกิจชุมชนเข้ม
แข็ง และจะได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
•ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกชุมชนได้เตรียมความพร้อมล่วง
หน้าต่อภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น สนับสนุนกองทุนให้สมาชิกกู้เงิน 
เพ่ือนำาปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยของตนเองให้สามารถต้านทานภัย
พิบัติธรรมชาติได้ หรือการลดหย่อนภาษีสำาหรับสมาชิกชุมชนที่
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเอง หรือสมาชิกชุมชนที่เป็นอาสาสมัครให้
บริการกับสมาชิกชุมชนอื่นๆ ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•การเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน เช่น การพัฒนาอาชีพทางเลือก หากเกิดภัยพิบัติที่ส่งผลก
ระทบอย่างมากต่ออาชีพชุมชนประเภทใดประเภทหนึ่ง สมาชิก
ชุมชนจะยังมีอาชีพทางเลือกอีกหลายประเภทท่ีสามารถพึ่งพาได้ 
ซึ่งจะทำาให้เศรษฐกิจชุมชนนั้นเข็มแข็งขึ้น
•การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนและมีสวัสดิการชุมชนให้แก่
ผู้ประสบภัยอาจเป็นระดับครัวเรือน ชุมชน เพื่อให้มีกองทุนที่
สามารถนำาไปใช้ได้ทันที เพื่อครอบคลุมกิจกรรมการช่วยเหลือใน
ระยะสั้นและกิจกรรมการฟื้นฟูในระยะยาว

การกำาหนดแผนงานและกิจกรรมที่
ละเอียดในการป้องกัน บรรเทาและ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนในการป้องกัน การ
บรรเทาและการรับมือ โดยการพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ที่ต้อง
ดำาเนินการเม่ือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
ชุมชน มีการกำาหนดรูปธรรม ซึ่งแตกรายละเอียดการทำางานเป็นขึ้น
ตอนการปฏิบัติการ ซึ่งง่ายต่อการทำาความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน

ขั้นตอนต่างๆจะช่วยให้สมาชิกชุมชนเกิดความเช้าใจอย่างชัดเจน
ในสิ่งที่ต้องดำาเนินการในระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของ
ชุมชน ในทุกขั้นตอนมีรูปธรรมกิจกรรมที่ชุมชนจะต้องดำาเนินการ 
แสดงรายละเอียดลำาดับขั้นตอนต่างๆ อันจะช่วยให้ชุมชนเข้าใจว่า
กิจกรรมไหนควรจัดการก่อนและกิจกรรมไหนควรทำาหลัง 

ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในการดำาเนินการตามลำาดับที่ชุมชนควร
จัดการหรือควรดำาเนินการมีดังต่อไปนี้

การจัดการและการวางแผน
ส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนได้ร่วมมือกันในเร่ืองการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติได้มีโอกาสทบทวน สรุปบทเรียนการบริหารจัดการที่ผ่าน
มา ก่อนร่วมกันวางแผนยกระดับเสริมสร้างการดำาเนินงานการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในอนาคตให้เกิดขึ้น ตัวอย่างกิจกรรมมีดัง
ต่อไปนี้
•ประชุมชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
•ประชุมชุมชนเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในระดับท้องถิ่น
•การทบทวนการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ นอกจากการจัด
ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น การจัดการวางผังชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
•การทบทวนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่ผ่านมาและการพิจารณา
ว่าจะเสริมสร้างให้ดีขึ้นในอนาคตได้อย่างไร
•ประชุมสมาชิกในชุมชนเพ่ือพัฒนากิจกรรมและแผนต่อเร่ืองการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•ประชุมสมาชิกชุมชนเพื่อร่วมกันติดตามและประเมินผลในการ
ดำาเนินการกิจกรรมตามแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้และดำาเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกในชุมชน
ศึกษาสถานการณ์ในระดับชุมชนเพ่ือประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการของภัยพิบัติธรรมชาติที่ผ่านมา กำาหนดกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพของสมาชิกชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านกิจกรรมการ
ศึกษาเรียนรู้และการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
ทักษะที่จำาเป็นในการจัดตั้งระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติใน
ชุมชน ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
•การศึกษา เก็บข้อมูลเพื่อนำาไปใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
•การศึกษา เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและผล 
กระทบต่อชุมชน
•การศึกษา เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•การศึกษา เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรับมือจัดการกับ
สถานการณ์วิกฤต
ฯลฯ

การพัฒนาบุคคลากรและการสร้างกลไกการจัดการ
กำาหนดคณะบุคคลและ/หรือกลุ่มที่จะรับผิดชอบการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติในชุมชน พัฒนาบุคคลากรและ/หรือกลไกให้สามารถ
ดำาเนิน้การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่าง
กิจกรรม เช่นี้
•การจัดตั้งกลุ่มองค์กรหรือคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในชุมชน
•การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครโดยให้การสนับสนุนคณะบุคคลเหล่านี้
ทำางานได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ 
•จัดประชุมชุมชนเป็นประจำาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ตระหนักถึงกิจกรรมและแผนด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•ฝึกซ้อมและฝึกหัดเป็นประจำาเช่น กระบวนการอพยพและเทคนิค 
กู้ชีพ
•ประชุมชุมชนเพื่อประเมินกิจกรรมและแผนในด้านการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติและเพื่อปรับปรุงแผนและกิจกรรมนั้นได้ดีขึ้นใน
อนาคต

การประสานงานและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ใกล้เคียงและเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ เพื่อเป็นเครือข่ายการทำางานร่วมกันสามารถให้การ
สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ การเตรียมความพร้อมและการ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
•จัดทำาทำาเนียบองค์กรภาคีร่วมมือและเครือข่ายที่สามารถช่วยสร้าง
ระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติหรือสามารถให้การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น
•ประชุมประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำางานร่วม
กันในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

ที่อยู่อาศัยและบ้านเรือน
ประเมินทบทวนสถานที่อยู่อาศัยของชุมชนและสภาพความเข็มแข็ง
ของบ้านเรือน เพื่อกำาหนดระดับความเสี่ยงและความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อกำาหนดมาตรการที่ควรดำาเนิน
การเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
•การย้ายครอบครัวออกจากพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงไปยังพื้นที่
ปลอดภัย
•การสร้างบ้านเรือนใหม่ที่สามารถต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติได้
•การปรับปรุงบ้านเรือนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสามารถที่จะ
ต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติได้

มาตรการเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆ
สำาหรับภัยพิบัติธรรมชาติในประเภทต่างๆ ควรได้กำาหนดมาตรการ
ต่างๆ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นหรือลดความ
รุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้น 
ซึ่งแตกต่างกันไป ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
•สึนามิ–การสร้างกำาแพงกันคล่ืนยักษ์หรือการปลูกป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่ง
•น้ำ�ป่าไหลหลากและดินหรือโคลนถล่ม – การสร้างอ่างเก็บน้ำา ทำานบ
กั้นน้ำ� ขุดลอกคลองระบายน้ำ�เพิ่มเติม หรือทำ�คว�มสะอ�ดเมื่อตื้น
เขิน
•ภัยแล้ง – การจัดสร้างระบบชลประทาน อ่างเก็บน้ำ� หรือวิธีการเก็บ
น้ำ�ในรูปแบบอื่น
•ไฟป่า – การจัดสร้างแนวกันไฟ หรือการฝึกใช้เครื่องมือดับเพลิง
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•พายุและน้ำ�ทะเลหนุน – การสร้างกำาแพงกั้นน้ำ�ทะเล หรือที่หลบภัย
•น้ำ�ท่วมฉับพลัน – การขุดคลองหรือการสร้างทำานบกั้นน้ำ�ตามตลิ่ง
•แผ่นดินไหว – การเสริมสร้างความแข็งแรงของบ้านเรือนหรืออาคาร
สาธารณะ เพื่อต้านทานต่อแผ่นดินไหว

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

การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล
ติดตั้งอุปกรณ์หรือการพัฒนากลไกเพื่อเผยแพร่ข้อมูล หรืออำานวย
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้เพื่อให้การเตือนว่ากำาลัง
จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรือเพื่อช่วยในการประสานงานในการ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเพื่อประสานงานการช่วยเหลือใน
ระยะสั้น ในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตัวอย่าง
กิจกรรม เช่น
•ไซเรนมือหมุน
•การติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัย
•การติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชน
•การฝึกใช้วิทยุสื่อสาร

การอพยพ
กำาหนดกระบวนการที่จะช่วยให้สมาชิกชุมชนสามารถเคลื่อนย้ายได้
อย่างรวดเร็วและพร้อมเพรียง จากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ที่ชุมชน
ได้ร่วมกันกำาหนดในพื้นที่ที่ปลอดภัย ตัวอย่างกิจกรรมเช่น
•กำาหนดพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันในระดับชุมชน
•กำาหนดเส้นทางอพยพร่วมกันในระดับชุมชน
•ติดตั้งป้ายบอกทางอพยพ

การหลบภัย
สร้างหรือปรับปรุงอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติ
ได้และเพื่อให้สมาชิกในชุมชนใช้เป็นพื้นที่หลบภัยได้อย่างปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น และไม่สามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ทัน
เวลา
•สร้างที่หลบภัยสาธารณะ
•ปรับปรุงอาคารสาธารณะให้สามารถต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติได้
และสามารถใช้เป็นที่หลบภัยได้
•เตรียมอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มเพื่อใช้ในช่วงเวลาหลังเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ

5.3 การดำาเนินงานและการปฏิบัติการในช่วงเกิดภัย
เมื่อเกิดภัย

• การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่วงเวลาที่วิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
แนวทาง

 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

อำานวยการและควบคุม

ประสานงานและสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์

อพยพและหลบภัย

ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ดูแล
ผู้บาดเจ็บ
และค้นหาผู้คนที่สูญหาย

ติดตามและประเมิน
สถานการณ์

มาตรการ/กิจกรรม

• ติดตามและประเมินผลจากอุปกรณ์เฝ้าระวังของชุมชน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ) และสังเกตสัญญานเตือนภัยจากธรรมชาติ
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
• เมื่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง หรือมีข้อมูลชัดเจนว่ากำาลังจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น แจ้งเตือนภัย ให้กับสมาชิกในชุมชน พร้อมระบุวิธี
การปฏิบัติการที่เหมาะสม

• ประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจวิธีการปฏิบัติการและวิธีการดำาเนินการที่เหมาะสม
• ฝ่ายอำานวยการและควบคุม บังคับบัญชาการปฏิบัติการและการดำาเนินการของฝ่ายอื่นๆ
• ติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติการและการดำาเนินการของฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ ปรับปรุงคำาสั่งตามความจำาเป็นและเหมาะสม

• ฝ่ายประสานงานและสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรับและส่งคำาสั่ง ข้อร้องและข้อมูล ระหว่างฝ่ายอำานวยการและควบคุมและฝ่ายอื่นๆ
• ฝ่ายประสานงานและสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับชุมชน องค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายภายนอกชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อขอความช่วยเหลือในประเภทต่างๆ
• ฝ่ายประสานงานและสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรับและส่งข้อมูล ระหว่างฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ฝ่ายสำารวจ ฝ่ายข้อมูลและองค์
ความรู้ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการรับมือจัดการกับเหตุการณ์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป

• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่ตามมา สถานการณ์ปัจจุบัน และวิธีการ
ปฏิบัติการที่เหมาะสม
• ประชาสัพพันธ์ข้อมูลให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้แหล่งข้อมูลถ้ามีข้อมูลเพิ่มขึ้น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งความช่วยเหลือเบื้องต้น

• ประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และพิจารณาความจำาเป็นที่จะต้องอพยพหนีภัยหรือหลบภัย
• ในกรณีที่จำาเป็นต้องอพยพหนีภัยหรือหลบภัย แจ้งเตือนภัยให้กับสมาชิกในชุมชน พร้อมระบุพื้นที่อพยพหนีภัยหรือพื้นที่หลบภัยให้ชัดเจน 
และให้ข้อแนะนำาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการที่เหมาะสม เช่น กฎระเบียบการจราจรและข้อควรปฏิบัติสำาหรับผู้เดินเท้า ฯลฯ
• ฝ่ายอพยพและหลบภัยช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ไม่สามารถอพยพหลบภัยได้โดยตนเอง เช่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ เด็กทารกและเด็กอ่อน ผู้
สูงวัย คนพิการ ผู้เปราะบาง ฯลฯ
•  แจกเสบียง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ตามความจำาเป็นและความเหมาะสม เช่นน้ำ�สะอาด อาหารแห้ง/อาหาร
กระป๋อง ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ

• ภารกิจความรับผิดชอบของฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย ฝ่ายปฐมพยาบาลและสุขภาวะ ฝ่ายสำารวจ และฝ่ายข้อมูลและองค์ความรู้ โดยประสานงาน
และสื่อสารกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกชุมชน เช่น OTOS (หนึ่งตำาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย) สำานักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด สถานีอนามัยในท้องถิ่น โรงพยาบาลในท้องถิ่น ตำารวจภูธร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ฯลฯ
• ฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยช่วยชีวิตของผู้ประสบภัยที่เสี่ยงอันตรายหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น จากการพังทลายของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
และจัดส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวกับฝ่ายปฐมพยาบาลและสุขภาวะ
• ฝ่ายปฐมพยาบาลและสุขภาวะรักษาดูแลผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น และจัดส่งผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บสาหัส หรือมีอาการที่ไม่สามารถรักษาดูแล
ได้ ไปยังสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในท้องถิ่น
• ฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยและฝ่ายสำารวจค้นหาผู้คนที่สูญหาย โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายสำารวจ ฝ่ายข้อมูลและองค์ความรู้และสมาชิกในชุมชนโดย
ทั่วไป

• ติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติการและการดำาเนินการของหน่วยอาสาสมัครชุมชนและสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ทันเหตุการณ์ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยอย่างน้อยควรติดตามในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความรุงแรงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน
• การอพยพและหลบภัยของสมาชิกในชุมชน
• การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย การดูแลผู้บาดเจ็บ และการค้นหาผู้คนที่สูญหาย
• ติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติการและการดำาเนินการของหน่วยอาสาสมัครชุมชนและสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทันเหตุการณ์ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยอย่างน้อยควรติดตามในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความรุงแรงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน
• การอพยพและหลบภัยของสมาชิกในชุมชนโดยทั่วไป
• การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย การดูแลผู้บาดเจ็บ และการค้นหาผู้คนที่สูญหาย
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ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ร ะ ห ว่ า ง ภั ย พิ บั ติ
และภาวะฉุกเฉิน
(แปลและพัฒนาจากหนังสือประเภทออนไลน์ “Disaster Re-

sponse: Principles of Preparation and Cooperation, 

Chapter 4 – Disasters are Different” โดย Erik Auf der Heide 

ที่มา http://orgmail2.coe-dmha.org/dr/flash.htm)
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สถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร ทำ า ง า น เ มื่ อ เ กิ ด
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน อาจรับ
ความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น 
เช่นนำ้าท่วมที่พักฉุกเฉินที่สนามบิน
นานาชาติดอนเมืองทำาให้ต้องโยก
ย้ายที่พักฉุกเฉินไปที่อื่น

การจัดการ
รับมือ

ความรุนแรง ขนาดของ
เหตุการณ์ความรุนแรง ขนาดของ
เหตุการณ์

การจัดการ
รับมือ

ภัยพิบัติหมายความว่าอะไร
ภัยพิบัติคืออะไร คำาว่าภัยพิบัติอาจจะทำาให้นึกถึงภาพแผ่นดินไหว 

คลื่นยักษ์ นำ้าท่วม พายุเฮอริเคน การระเบิด ฯลฯ อย่างไรก็ตามการ

จำากัดความหมายของคำาว่าภัยพิบัติโดยเน้นที่ลักษณะทางกายภาพ

ของเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน อาจไม่เพยีงพอ เช่น ถ้าเกดินำา้ท่วมในพืน้ทีร่าบ 

ซึ่งไม่ใช่พื้นที่การเกษตรและไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่อาศัย เรายังนับว่าเป็น 

ภัยพิบัติหรือไม่ ถ้าเกิดดินถล่มในหุบเหวที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เป็น 

ภัยพิบัติหรือไม่

ภัยพิบัติ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งอาจจะเป็นเหตุปัจจัยจาก

ธรรมชาติและจากที่เกิดจากนำ้ามือของมนุษย์เองอันส่งผลกระทบ

สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกิจกรรมตามปกติของ

ผู้คนในชุมชนและสังคมด้านใดด้านหนึ่งอย่างรุนแรง และในวงกว้าง

ถึงจะเรียกว่าเป็นภัยพิบัติ

ในหลายกรณีการจำากัดความดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ เช่นเหตุการณ์

แผ่นดินไหว บางครั้ง อาจจะเกิดความเสียหายค่อนข้างน้อย 

เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ถูกออกแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวเป็น

อย่างดี ขณะที่แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงเท่าๆ กัน อาจก่อให้เกิด

การสูญเสียชีวิตอย่างเป็นโศกนาฏกรรม ถ้าเกิดขึ้นในชุมชนซึ่งมี

อาคารก่อสร้างที่ไม่มีโครงสร้างเตรียมการรองรับการเกิดแผ่นดิน

ไหวไว้ เพราะฉะนั้น การจำากดัความคำาว่าภยัพบิตันิัน้ ต้องพจิารณาถึง

ผลกระทบต่อประชากร จากปรากฏการณ์อันตรายที่เกิดขึ้น

ผู้คนจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด เมื่อปรากฏการณ์อันตราย

เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกลไกและวิธีการ เตรียมการตั้งรับ ปรับตัว

ในสังคมนั้นๆ ในการรับมือจัดการกับปรากฎการณ์อันตรายนั้น บาง

ชุมชนได้พัฒนากลไกและวิธีการรับมือจัดการที่ดี เนื่องด้วยมีความ

ตระหนัก มีการเตรียมพร้อมเกิด จนสามารถปรับตัวได้    ในชุมชน

เช่นนี้ เมื่อเกิดปรากฏการณ์อันตรายขึ้น ผู้คนและกลไกที่จัดเตรียม

ไว้อาจจะสามารถรับมือเสมือนเป็นการตอบสนองเหมือนเป็น

เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน โดยไม่สร้างความเสียหายถึงขั้นว่าเป็นภัย

พิบัติรุนแรง

เช่นความหนาวอย่างที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันตก เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยอาจเป็นภัยหนาว ในขณะที่ประเทศที่มีอากาศหนาว

เป็นประจำาทุกปี ไม่ได้ประกาศเป็นภัยหนาวเพราะผู้คนได้ปรับตัวให้

เข้ากับสภาพอากาศหนาวได้เป็นอย่างดี  บางประเทศสามารถรับมือ

กับเหตุการณ์นำ้าท่วมซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำา โดยหน่วยงานที่รับผิด

ชอบได้พัฒนากระบวนการและกลไกอย่างละเอียดและรอบด้านใน

การรับมือจัดการกับเหตุการณ์นำ้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น กระบวนการ

และกลไกมีทีการเตรียมพร้อมอย่างดีจะ ทำาให้ชุมชนนั้นๆสามารถ

รับมือกับเหตุการณ์นำ้าท่วมได้โดยไม่ลำาบากมากนัก

ภัยพิบัติคือภาวะการเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยใดๆซึ่งก่อ

ให้เกิดความเสียหายในวงกว้างเกินกว่าความสามารถที่จะจัดการยุติ

หรือระงับให้เหตุการณ์นั้นๆไม่ให้รุกลาม อีกทั้งเป็นภาวะการณ์ซึ่งการ

รับมือ หรือจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างยุ่งยาก

ภัยพิบัติมีความแตกต่างจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินท่ัวไปที่อาจพบ

เจอในแต่ละวัน ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างภัยพิบัติและเหตุการณ์

ภาวะฉุกเฉินท่ัวไปน้ันพิจารณาจากความรุนแรงและขนาดของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าบางครั้งภัยภิบัติที่เกิดขึ้นอาจ

เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายรุนแรงข้ามเขตการปกครอง 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายซึ่งต่อกำาลังคน สถานที่  

ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำาหรับจัดการกับภาวะฉุกเฉิน อัน

อาจส่งผลทำาให้ไม่สามารถนำามาใช้งานเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น 

การจดัการรบัมอืกบัเหตกุารณ์ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ต้องการกลไก วธิกีาร

ปฏิบัติหน้าsท่ีและการจัดการที่แตกต่างไปจากการจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นต้องการ กลไกการทำางาน

เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่แตกต่างไปจากการจัดการตามความ

คุ้นเคยเดิม  การจัดการเพื่อรับมือกับภัยภิบัติที่เกิดขึ้นต้องการการ

ประสานงาน วธิกีารทำางานและความร่วมมอืจากหน่วยงานและกลุม่

คนต่างๆในระดบัสงู รวมทัง้ต้องการการมส่ีวนร่วมของประชาชนด้วย่้

เหตุผลดังกล่าว กลไกปกติในการตอบสนองเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน 

อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในการรับมือจัดการกับภัยพิบัติท่ี

เกิดขึ้น

บางครั้งระดับความเสียหายด้านทรัพย์สินและบ้านเรือน และจำานวน

ผู้เสียชีวิต ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดว่าเหตุการณ์ใดถือเป็นภัย

พิบัติ แต่การจำากัดความคำาว่าภัยพิบัติโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว อาจก่อ

ให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดเช่น อุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดกับ

รถยนต์หลายคันพร้อมกันในคราวเดียว จนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บถึง

สิบคน อาจเป็นเหตุการณ์ที่รับมือจัดการยากสำาหรับสถานีอนามัยที่

อยู่ในพื้นที่ชนบท แต่เหตุการณ์เดียวกันอาจไม่เป็นปัญหามากนัก

สำาหรับโรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองที่มีแผนกอุบ้ติเหตุแบบทันสมัย 

ได้มีการวิจัยซึ่งมีการสรุปผลไว้ว่า ภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดผู้คนได้รับการ

บาดเจ็บมากกว่า 120 ราย ต้องการกระบวนการและกลไกที่มากไป

กว่ากลไลที่เตรียมการไว้สำาหรับการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน กล่าวคือ

มีความต้องการกลไกและการจัดการ การประสานงานระหว่าง

องค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อรับมือกับภัยที่เกิดขึ้น แต่ทางตรงกัน

ข้าม ในภาวะสงครามจะมีการเตรียมการรับมือจัดการกับคนที่ชีวิต 

คนบาดเจ็บ แม้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมหาศาล  หากแต่ระบบที่

ได ้ จัดเตรียมไว ้ มีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนองรับมือกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่นมีการเต

รียมหลุมหลบระเบิด การควบคุมเพลิงไหม้ การเก็บกวาดซากปรัก

หักพัง และระบบรับมือจัดการกับผู้คนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ กลาย

เป็นกิจกรรมประจำาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คำาจำากัดความเหตุการณ์ภัยพิบัติ

“เป็นเหตุการณ์รุนแรงขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะก่อให้เกิดการสูญ

เสียชีวิต การบาดเจ็บ และความเสียหายต่อทรัพย์สินและ

บ้านเรือน และไม่สามารถรับมือจัดการได้ โดยอาศัย

กระบวนการ กลไก และทรัพยากรธรรมดาของรัฐบาล 

เหตุการณ์มักจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและฉับพลัน หน่วย

งานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำาเป็นต้องประสาน

งานและรับมือจัดการกับเหตุการณ์อย่างทันทีทันใดและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสองความต้องการของประชากร ให้

ฟื้นคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว”
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ความจำาเป็นท่ีจะต้องทำากจิกรรมต่าง ๆ ซึง่ไม่ได้เป็นกจิวตัรประจำาวนั  

ส่วนมากในบรบิททัง้เร่งด่วนและตึงเครยีด มคีวามสำาคญัท่ีจะช่วยให้

เราเข้าใจปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการตอบสนองเหตกุารณ์ภยัพบิตัโิดย

รวม ในหลายกรณ ี ชมุชนผู้ประสบภยัจำาเป็นต้องสร้างสรรค์วธีิการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทนัททีนัควนั โดยไม่ได้ตระเตรยีมมาก่อน

บ่อยครั้งจะมีข้อคิดเห็นว่า การตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็น

เพียงการยกระดับกระบวนการและกลไกปกติ ที่ใช้ในการรับมือ

จัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยทั่วไป แต่ความจริงก็คือ เหตุการณ์

ภัยพิบัติมีความแตกต่างจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไปที่เกิดขึ้นอย่าง

เป็นประจำา และวิธีการรับมือจัดการที่ชุมชนใช้กับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทั่วไป อาจจะไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถนำาไปใช้ได้เท่าไร เมื่อเกิด

เหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ภัยพิบัติและ

เหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป ไม่ใช่เรื่องของความรุงแรงและขนาดเท่านั้น 

แม้จะจริงว่า ความสูญเสียและความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

โดยส่วนใหญ่จะมากกว่าจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไปก็ตาม แต่ยังมี

ความแตกต่างในแง่ของลักษณะปัญหาที่ต้องจัดการ ลักษณะ

กิจกรรมที่ต้องดำาเนินการ และรูปแบบความช่วยเหลือที่สามารถขอ

ได้ สรุปได้ว่า การตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ ต้องคำานึงถึงหลาย

เรื่อง มากไปกว่าการเพิ่มกำาลังคนและทรัพยากรเพียงอย่างเดียว

รู ป แ บ บ ก า ร ต อ บ ส น อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ ์
ภาวะฉุกเฉินทั่วไป

การบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไปในประเทศไทย กำาหนดเป็น

ภาระกิจของหน่วยงานต่างๆทั้งของหน่วงานภาครัฐเองและ โดย

บริษัทเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการรับมือ

จัดการ เช่น โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิป่อเต็ก

ตึ๊ง เป็นต้น รูปแบบการตอบสนอง เหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทย 

มีความหลากหลายของทั้งกลไก และวิธีการทำางานที่มีความแตกต่าง 

กล่าวคือมีทั้งการแบ่งภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง

บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

ภาครัฐ องค์กรและหน่วยงานดังกล่าว มี ภารกิจหน้าที่ และความรับ

ผิดชอบตามต้นสังกัด มีบางกรณีที่เกิดความสับสนหรือความขัดแย้ง

ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างระหว่างในวัฒนธรรมการทำางาน

และขอบเขตภาระหน้าที่ 

องค์กรและหน่วยงานท่ีตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทยมี

ในทุกพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและระดับและในระดับภูมิภาคจนถึง

ระดับหมู่บ้าน การปฏิบัติงานเป็นไปตามภาระกิจที่รับผิดชอบของ

องค์กรต้นสังกัดอย่างชัดเจนเช่นหน่วยกู้ภัย หน่วยพยาบาล ฯลฯ 

แต่ละหน่วยงานสามารถตัดสินใจอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับภารกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร/หน่วยงานเอง ความสับสน

และความขัดแย้งกันในการทำางานจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตำ่า  มีการ

ประสานงานกันมีอย่างต่อเนื่อง มีเลขหมายโทรศัพท์ติดต่อของ

การจัดการเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ที่ดี ไม่ใช่เพียงการยกระดับ
กระบวนการและกลไกปกติ 
ที่ใช้ในการรับมือจัดการกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินโดยทั่วไป 
และไม่ใช่การเพิ่มกำาลังคน 

สถานที่ และทรัพยากร
เพียงอย่างเดียว 

การจัดการภัยพิบัติต้องการ
กลไกการจัดการเฉพาะเพื่อ

ดำาเนินการจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

แผนงานภัยพิบัติบางประเภท มีการแบ่งแยกเหตุการณ์ภัยพิบัติ

ออกมาเป็นสามระดับ ซึ่งมีตัวอย่างอันเป็นพื้นฐานในหนังสือคู่มือ 

“The Student Manual for Disaster Management and 

Planning for Emergency Physician’s Course” ตามราย

ละเอยีดดงัต่อไปน้ี

ระดับที่ 1 : เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่อันไม่

กว้างมาก แม้จะมีผู้บาดเจ็บจำานวนมาก แต่ทรัพยากรและกำาลัง

คนทางการแพทย์ของท้องถิ่นมีเพียงพอ สามารถให้การดูแลแก่ผู้

บาดเจ็บได้ จนกระทั่งผู้บาดเจ็บมีอาการดีขึ้น ผู้บาดเจ็บจะถูกส่ง

ไปยังสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในระดับท้องถิ่น เพื่อวินิจฉัย

อาการและให้การดูแลเพิ่มเติม

ระดับที่ 2 : เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งทำาให้มีผู้บาดเจ็บจำานวน

มาก ทรัพยากรและกำาลังคนทางการแพทย์ของท้องถิ่น ไม่เพียง

พอที่จะรับมือจัดการได้ตามลำาพัง ต้องการช่วยเหลือทางการ

แพทย์หน่วยงานในเขตติดต่อกัน ในภูมิภาคเองช่วยเหลือ

ระดับที่ 3 : เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งทำาให้มีผู้บาดเจ็บเป็น

จำานวนมากเกินศักยภาพ ทรัพยากรและกำาลังคนทางการแพทย์

ของท้องถิ่น และในภูมิภาคจำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง

การแบ่งแยกเหตุการณ์ภัยพิบัติออกมาเป็นสามระดับในรูปแบบ

ดังกล่าว อาจจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อรับมือจัดการกับ

ภัยพิบัติขนาดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราจำาเป็นต้องพิจารณาการ

จัดการอย่างรอบครอบเนื่องจาก แม้เกิดภัยพิบัติขนาดเล็กใน

ระดับท้องถิ่น (ภัยพิบัติระดับที่ 1) บางครั้งต้องอาศัยความร่วม

มือจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในการรับมือจัดการจำาเป็นต้อง

พัฒนากลไกการประสานงานเพื่อรับมือจัดการกับเหตุการณ์ภัย

พิบัติที่อาจเกิดขึ้น

องค์กร อย่างไรก็ตามมีประเด็นหมายเลขการติดต่อองค์กรที่ทำางาน

ในภาวะฉุกเฉินว่าควรปรับปรุงให้มีความสดวกมากขึ้นด้วยเลขหมาย

มีหลายตัวไม่เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้เพียงพอ

การแบ่งภารกิจและกิจกรรมในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินมี

การจัดสรรกำาลังคน ทรัพยากร วัสดุ และอุปกรณ์ โดยอาศัย

กระบวนการและกลไกอันมาตรฐานพื้นฐาน ของแต่ละองค์กร/

หน่วยงาน โดยจะมีการกำาหนดงบประมาณและการจัดสรร

ทรัพยากรต่างๆ ล่วงหน้า แม้นจะยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ต้องการการปฏิบัติงาน และการ

จัดการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่แตกต่างจากการจัดการณ์ใน

ภาวะฉุกเฉินตามปกติ 

กลไกและกระบวนการอันปกติในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่

เหมาะสมและไม่สามารถนำาไปใช้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น 

เนื่องจาก :

• เหตุการณ์ภัยพิบัติmeให้องค์กรต้องทำางานหนักกว่าปกติ  

ต้องการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน และวิธีการมอบหมาย

ภารกิจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ที่แตกต่างจากปกติ

• เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจทำา ให้เกิดปัญหาอันเกินศักยภาพ

องค์กรใดองค์กรหนึ่งในการรับผิดชอบ จำาเป็นที่องค์กรต่าง ๆต้อง

ร่วมกันแบ่งปันภารกิจหน้าที่และทรัพยากร แม้ว่าแต่ละองค์กรจะไม่

คุ้นเคยกับวิธีการทำางานที่แตกต่างกันก็ตาม

• เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจจะต้องการกลังคนมากขึ้นในการ

ทำางาน อาจจะต้องระดมกำาลังคนในรูปแบบอาสาสมัครมาทำางาน ซึ่ง

ปกติองค์กรหรืออาสาสมัครรายบุคคลด่ังกล่าวไม่ได้ทำากิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน

• เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจจะข้ามเขตการปกครอง ทำาให้

องค์กรหลากหลายเป็นจำานวนมาก ต้องเผชิญหน้ากับภารกิจหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน

• เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจจะก่อให้เกิดภารกิจหน้าที่หรือ

กิจกรรมประเภทใหม่ ซึ่งไม่เคยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ

องค์กรใด ๆ มาก่อน

• สถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ซึ่งปกติใช้ในการตอบ

สนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจจะรับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งาน

ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น

• เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจจะกระตุ้นให้มีการก่อต้ังองค์กรใหม่

ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนอย่างกะทันหัน
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ความแตกต่างของเหตุการณ์ภัยพิบัติกับเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป

ต้องการการจัดปรับการบริหารจัดการขององค์กร

องค์กร/หน่วยงานที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินจำาเป็นต้องปรับตัว

ในหลายด้าน เพื่อรับมือจัดการกับประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าจาก

เหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่จำาเป็นต้องปฏิบัติ

ภารกิจหน้าที่หรือดำาเนินกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคย ใช้อุปกรณ์และเครื่อง

มือที่ไม่ค่อยถนัด หรือประสานงานและทำางานกับคนที่ไม่เคยรู้จักมา

ก่อน

ต้องการเพิ่มการทำางานการทำางานของเจ้าหน้าที่
 

ส่วนใหญ่ องค์กร/หน่วยงานฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์

บริการรถพยาบาล กองดับเพลิง กองกำาลังตำารวจ ฯลฯ ปฏิบัติการ

ตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว นอกจากนี้ บางองค์กร/หนวยงาน เช่น กอง

กำาลังตำารวจ อาจมีคณะบุคคลเป็นกำาลังสำารองหรือกำาลังเสริม ซึ่ง

สามารถเรียกมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้ ตามความจำาเป็นและความ

ต้องการ การเรียกเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ภายนอกช่วงเวลา

ซึ่งเป็นเวรประจำาหรือเวรปกติของเขา เป็นกลยุทธในการเพิ่มกำาลัง

คนให้เป็นสองหรือสามเท่าเดิมอย่างรวดเร็ว แต่มีผลเสียว่า เจ้า

หน้าที่จะเหนื่อยล้าจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเพียงพอ 

ต้องการการมอบหมายภาระกิจใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่
แตกต่างจากที่ทำาตามปกติ

องค์กร/หน่วยงานอาจจะตัดทอนกิจกรรมที่มองว่าไม่จำาเป็น เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองเหตุ

การภัยพิบัติที่เกิดขึ้น กองดับเพลิงอาจจะย้ายเจ้าหน้าที่จากภารกิจ

ป้องกันเพลิงไหม้สู่ภารกิจบรรเทาและระงับเพลิงไหม้ กองกำาลัง

ตำารวจอาจจะมอบหมายภารกิจหน้าที่ใหม่ให้กับนักสืบ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปราม และเจ้าที่ฝ่าย

ธุรการ และอาจจะลดการลาดตระเวนซึ่งเป็นกิจวัตรประจำา โรง

พยาบาลอาจจะยกเลิกบริการมาตรฐานเป็นการชั่วคราว เช่น การ

ผ่าตัดอย่างไม่ได้เป็นกรณีฉุกเฉิน บริการคลินิกผู้ป่วยนอก บริการ

สอนและอบรมผู้ป่วย กายภาพบำาบัด บริการห้องสมุดการแพทย์ 

และร้านขายสินค้าฟุ่มเฟือย

ต ้ อ ง ก า ร ก า ร ก ล ไ ก แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
กระบวนการการทำางานขององค์กร

เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น บ่อยครั้งองค์กร/หน่วยงาน

ฉุกเฉินจำาเป็นต้องใช้กระบวนการและกลไกที่แตกต่างจากปกติ 

หรือจำาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดลำาดับความสำาคัญกิจกรรมใน

การปฏิบัติการ ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือโรงพยาบาล โดยการ

รักษาทางการแพทย์อาจจะจำาเป็นต้องดำาเนินการในส่วนของ

โรงพยาบาลที่แตกต่างจากปกติ และอาศัยเจ้าหน้าที่ที่แตกต่าง

จากปกติ พยาบาลอาจต้องตัดสินใจบางเรื่องมากขึ้น เพื่อให้

สามารถรักษาผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติได้เพิ่มมากขึ้น กรณีผู้

ป่วยซึ่งสงสัยกระตูกหัก อาจต้องจัดใส่เฝือกโดยไม่ถ่ายภาพเอก

ซ์เรย์ก่อน ผู้ป่วยซึ่งมาถึงโรงพยาบาล อาจได้รับการปนเปื้อน

จากสารเคมีหรือสารกัมมันตรังสี และจะต้องผ่านกระบวนการ

ขจัดสารพิษ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทยศาสตร์ และ

นักศึกษาพยาบาล ซึ่งโดยปกติไม่ได้ทำางานในแผนกดูแลรักษาผู้

ป่วยกรณีฉุกเฉิน อาจจำาเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบ

สนองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น อาจมีการยกเลิกการลง

ทะเบียนผู้ป่วยซึ่งมาถึงโรงพยาบาล โดยเปลี่ยนใช้แถบป้ายบอก

ข้อมูลผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติแทน ในหลายกรณี การบันทึก

ข้อมูลและการแจ้งหนี้ถูกละทิ้งเพ่ือเอื้ออำานวยให้มีการดูแล

รักษาและการส่งต่อ/ส่งกลับของผู้ป่วยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ผู้ควบคุมแผงสายโทรศัพท์ของโรงพยาบาลมักจะรับการติดต่อ

จากผู ้ประสงค์ให้ความช่วยเหลือและผู้สอบถามข้อมูลเป็น

จำานวนมากมหาศาล ในช่วงเวลาไม่นานระบบโทรศัพท์อาจจะ

ติดขัดจนไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทำาให้โรงพยาบาลไม่สามารถ

รับ/ส่งข้อมูลได้ กรณีแบบนี้จะก่อให้เกิดภารกิจแปลกใหม่ คือ

ต้องหาช่องทางใหม่ในการสื่อสาร อาจต้องจัดตั้งระบบ “ผู้วิ่ง” 

คือผู้ส่งข่าวสารหรือผู้เดินหนังสือเพื่อรับส่งข้อความ ขณะ

เดียวกัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำาโรงพยาบาล อาจ

เผชิญหน้ากับภารกิจใหม่ด้านการควบคุมจราจรและด้านการ

ควบคุมฝูงชนขนาดใหญ่เช่นกัน

ผู้ควบคุมระบบการสื่อสารและผู้รับผิดชอบระบบตัดสินใจ/

จัดการกับปริมาณข้อมูลที่ได้รับการติดต่อมา ต้องกำาหนด

มาตรการการกลั่นกรองและคัดเลือกเฉพาะข้อมูลสำาคัญและ

จำาเป็นที่สุดเท่านั้น เพื่อสื่อสารต่อกับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ปัญหา

เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยพิบัติ

การประสานงานและการทำางานกับคนที่รู้จักดี การประสานงานและการทำางานกับคนที่ไม่เคยเจอมาก่อน

กระบวนการ กลไก และกิจกรรมที่คุ้นเคย กระบวนการ กลไก และกิจกรรมที่แปลกใหม่

ประสานงานภายในองค์กรอย่างเดียว
จำาเป็นต้องประสานงานทั้งภายในองค์กรต้นสังกัด และระหว่าง

องค์กรซึ่งกันและกัน

ถนน โทรศัพท์ และสถานที่ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ถนนอาจมีสิ่งกีดขวาง หรือการจราจรติดขัด ระบบโทรศัพท์อาจ

คั่บคั่งหรือขัดข้อง สถานที่ต่าง ๆ อาจได้รับความเสียหาย

คลื่นวิทยุเพียงพอสำาหรับการสื่อสารที่จำาเป็น
คลื่นวิทยุอาจจะไม่เพียงพอ อาจจะไม่สามารถรับมือได้กับ

ปริมาณการสื่อสารที่จำาเป็น

การสื่อสารส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรต้นสังกัด จำาเป็นต้องเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรต่าง ๆ

การสื่อสารโดยใช้คำาศัพท์เฉพาะทางซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนคุ้นเคย
การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรอื่น ๆ ซึ่งใช้คำาศัพท์เฉพาะทาง

ที่แตกต่างจากองค์กรต้นสังกัด

มีการรับมือและประสานงานกับสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นเท่านั้น
มีการประสานงานกับผู้สื่อข่าวและนักหนังสือพิมพ์ ทั้งระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เป็นจำานวนมาก

โครงสร้างการบริหารจัดการเพียงพอในการประสานงานด้าน

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีเป็นจำานวน/ปริมาณมาก จนเกินศักยภาพ

ของระบบการบริหารจัดการ

การจัดการกับภาวะภัยพิบัติ
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จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้กลั่นกรองและคัดเลือกข้อมูลมีความเข้าใจ

ที่ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับความสำาคัญและความจำาเป็นของข้อมูลที่

ได้รับ อันจะส่งผลต่อกระบวนการโดยรวมในการตอบสนอง

เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น ข้อมูลบางประเภทอาจมีความ

สำาคัญและความจำาเป็นสำาหรับอีกองค์กรหนึ่ง แต่ผู้รับข้อมูล

อาจไม่คุ้นเคยกับวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่ขององค์กรน้ัน 

ความสับสนก็เกิดขึ้นได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปกติไม่ได้ทำางานด้าน

การสื่อสาร (เช่น เจ้าหน้าที่จากแผนกใด ๆ ซึ่งมีความสำาคัญน้อย

ในบริบทที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น) ถูกผลักดันเป็นผู้รับผิด

ชอบรับสายวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท์

การสื่อสารและการกลั่นกรองข้อมูลที่เป็นปัญหาจะส่งผลอย่าง

กว้างขวางต่อกระบวนการการตัดสินใจ การส่งข้อมูลไปยัง

หน่วยงานระดับสูงหรือหน่วยงานส่วนกลาง อาจกลายเป็น

ปัญหาด้วยใช้เวลามากเกินไป และไม่สามารถรับมือจัดการ

อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ซึ่งต้องการตัดสินใจ

อย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นจะเกิดการเสียชีวิตและการสูญเสีย

ทรัพย์สิน การตัดสินใจในการตอบสองเหตุการณ์ภัยพิบัติ ต้อง

กระทำาการในระดับที่ใกล้กับระดับปฏิบัติการมากกว่า เมื่อ

เปรียบเทียบกับการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป

ต้องการการจัดสรรและแบ่งปันภารกิจหน้าที่และ
ทรัพยากรระหว่างองค์กร

แม้ว่าแต่ละองค์กรสามารถปรับตัวได้ในหลายด้านด้วยกัน แต่

บ่อยครั้งจะพบว่าองค์กรใดโดยลำาพัง มีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ

เพื่อรับมือจัดการกับภารกิจหน้าที่ที่เกิดขึ้นในการตอบสนอง

เหตุการณ์ภัยพิบัติ กองกำาลังตำารวจเพียงกองเดียว อาจควบคุม

จราจรทั้งหมดไม่ได้ กองดับเพลิงเพียงกองเดียว อาจกู้ชีพหรือ

ขุดค้นผู้ประสบภัยทุกรายไม่ได้ ศูนย์บริการรถพยาบาลเพียง

ศูนย์เดียว อาจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกรายไม่ได้ และโรงพยาบาล

เพียงโรงพยาบาลเดียว อาจให้การรักษาทางการแพทย์อย่างทัน

ท่วงทีแก่ผู้ป่วยทุกรายไม่ได้ ความแตกต่างขั้ระหว่างเหตุการณ์

ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป คือภารกิจหน้าที่และ

กิจกรรมเร่งด่วน อาจต้องถูกแบ่งปันระหว่างองค์กรเป็นจำานวน

มาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น องค์กรต้องแบ่งปันภารกิจ

หน้าที่และกิจกรรมทำางานร่วมกันแม้นจะไม่เคยทำางานด้วยกัน

มาก่อน รวมทั้งอาจไม่ได้ทำาข้อตกลงล่วงหน้าในการให้การช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน 

ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคคลและองค์กรซึ่งปกติ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน

บุคคลและองค์กรเป็นจำานวนมาก ซึ่งปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตอบ

สนองเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นกิจวัตรประจำา อาจเข้ามามีส่วนร่วม

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น บางองค์กรอาจมีบทบาทเก่าแก่

หรือข้อบังคับว่าด้วยการเปล่ียนภารกิจหน้าท่ีเพ่ือช่วยตอบสนอง

เหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ตัวอย่างเช่น 

สภากาชาดไทย มูลนิธิใส่ใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมโยธาธิ

การ สถานีโทรทัศน์ และบริษัทภาคเอกชนด้านสาธารณูปโภค หน่วย

งานภาครัฐซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจจำาเป็นต้องเข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น 

หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวนสาธารณะหรืออุทยานแห่งชาติ หน่วย

งานด้านการจัดซื้อ และผู้สำารวจรังวัดสิ่งก่อสร้าง ยังมีบุคคลอีก

มากมายซึ่งไม่เคยมีบทบาทและไม่มีข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้องการตอบ

สนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่ที่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะเห็นว่าเป็นสิ่ง

จำาเป็น รวมทั้งผู้มีจิตใจอาสา รายบุคคล และองค์กรที่หลากหลายซึ่ง

อุทิศเวลาและบริการต่าง ๆ เช่น สหภาพแรงงาน กลุ่มทางศาสนา 

กลุ่มลูกเสือ/เนตรนารี องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน/พลเมืองและ

สมาคม/ชมรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการบริษัทเฮลิคอปเตอร์ภาคเอกชน 

บริษัทการก่อสร้างรายใหญ่ ฯลฯ

ต้องการปฏิบัติการข้ามเขตปกครองและการปฏิบัติ

การนอกขอบเขตอำานาจ

องค์กรซึ่งมีส่วนร่วมในการตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ภัย

พิบัติ ประกอบด้วยองค์กรต่างๆเป็นจำานวนมาก และหน่วยงานภาค

รัฐหลายระดับ รวมทั้งระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด อำาเภอ ตำาบล และ

เทศบาลต่าง ๆ และเขตปกครองเฉพาะ เช่น ศูนย์เขตป้องกันภัย 

สถานีควบคุมไฟป่า สำานักชลประทาน และอุทยานแห่งชาติ จำานวน

และความหลากหลายขององค์กรและหน่วยงานซ่ึงเก่ียวข้องในการ

ตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีหลายระดับจากระดับชาติถึงระดับ

ท้องถิ่นซึ่งต้องการการประสานงานที่ดีเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ

การกู้ชีพกู้ภัย การช่วยเหลือเร่งด่วน 
การบังคับใช้กฎหมาย

มิสเตอร์เตือนภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนึ่งตำาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

กองบัญชาการตำารวจนครบาล
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ตำารวจภูธร

ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตำารวจทางหลวง
กองบังคับการตำารวจทางหลวง

ตำารวจนำ้า
กองบังคับการตำารวจนำ้า

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
กองทัพเรือ

สำานักงานขนส่งส่วนภูมิภาค
กรมการขนส่งทางบก

สำานักวิศวกรรมและความปลอดภัย (สนว.)

ศูนย์ประสานงานค้นหาอากาศยานและเรือ

ประสบภัย
กรมการขนส่งทางอากาศ

ศูนย์ความปลอดภัยทางนำ้า
กรมการขนส่งทางนำ้าและพานิชย์นาวี

การควบคุมเพลิงไหม้ การบริหารจัดการพื้นที่
พิเศษ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เจ้าพนักงานป่าไม้
สำานักอุทยานแห่งชาติ

สถานที่ควบคุมไฟป่า
สำานักอุทยานแห่งชาติ

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

เจ้าหนาที่ชุดจับกุม
สำานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เป็นที่น่าเสียดายว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น หลายองค์กรยัง

คงปฏิบัติการโดยลำาพัง จดจ่อกับภารกิจหน้าที่และกิจกรรมของ

องค์กรต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว และบางครั้งลืมคำานึงถึงหรือ

สอบถามข้อมูลเก่ียวกับบทบาทและภาคกิจหน้าท่ีความต้องการ 

ของภาระกิจเพ่ือให้สามารถตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

การจดจ่อกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรต้นสังกัดเพียง

อย่างเดียวมากจนเกินไป จะทำาให้ไม่สามารถตอบสนองตามสภาพ

ปัญหาและความจำาเป็นตามเหตุการณ์ภัยพิบัตินั้น 

ปัญหาดังกล่าวจะพบเห็นได้จากแผนงานการจัดการรับมือกับหตุ

การณ์ภัยพิบัติในระดับตำาบล อำาเภอ จังหวัด และภูมิภาค องค์กร

ปกครองในระดับต่าง ๆ (เทศบาล ตำาบล อำาเภอ จังหวัด ภูมิภาค ชาติ 

และพื้นที่ปกครองพิเศษต่าง ๆ) อาจพบว่าไม่มียุทธศาสตร์หรือแผน

ปฏิบัติการให้ความสำาคัญต่อการประสานงานและการพัฒนารวมกัน

ระหว่างแต่ละองค์กร

ข้อสังเกต

โดยปกติ องค์กรอิสระเป็นจำานวนมาก ทั้งภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และหน่วยงานรัฐในระดับเทศบาล ตำาบล อำาเภอ จังหวัด 

ภูมิภาค ชาติ และพื้นที่ปกครองพิเศษต่าง ๆ จะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ บ่อยครั้งแต่ละองค์กรจะปฏิบัติ

การตามแผนที่ถูกพัฒนามาโดยอิสระและโดยลำาพัง ตามบทบาท

และภารกิจขององค์กรต้นสังกัด 



139138

กรณีที่การวางแผนตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีการประสาน

งานและการพัฒนาแนวทางรวมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยว

ข้องโดยยึคโยงจากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีจากการมีส่วนร่วม

จากหลากหลายองค์กรท่ีจะสามารถตอบสนองเหตุการณ์ภัย

พิบัติอย่างเป็นระบบ ลดการสับสนและมีประสิทธิภาพ

ต้องการการจัดการข้ามเขตการปกครองและ

ขอบเขตอำานาจ และการมีส่วนร่วมของภาค

เอกชนและภาคประชาสังคม

ภัยพิบัติบางประเภท เช่น แผ่นดินไหว ไฟป่า พายุโซนร้อน พายุ

เฮอริเคน และอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายหรือสารพิษ 

ส่งผลกระทบแลเกิดความเสียหายในพื้นที่อันกว้างขวาง การ

ตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจำาเป็นต้องอาศัยการมี

ส่วนร่วมขององค์กรในระดับเทศบาล ตำาบล อำาเภอ จังหวัด 

ภูมิภาค ชาติ และพื้นที่ปกครองพิเศษต่าง ๆ พร้อมกันไป ใน

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมแบบนี้ วิธีการแบ่งปันการกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งอาศัยมาช้านาน อาจไม่เหมาะสม

และไม่สามารถใช้ได้

ควรร่วมกันทำางานข้ามขอบเขตอำานาจหรือความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานกาครัฐได้ การประสานความร่วมมือไม่ได้ข้าม

เขตการปกครองและขอบเขตอำานาจเท่านั้น แต่ควรข้าม

ขอบเขตความรับผิดชอบปกติระหว่างองค์กรภาครัฐ กาค

เอกชน และภาคประชาสังคมด้วย 

การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์
เหตุการภัยพิบัติมักจะสร้างสถานการณ์ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่

แน่นอนและความไม่ชัดเจน บ่อยครั้ง ลักษณะและขนาดของ

ผลกระทบและความสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งลักษณะของสิ่ง

เสี่ยงอันตรายที่อาจตามมา (เช่น การรั่วไหลของสารเคมี

อันตราย เสาไฟฟ้าล้มลง ความทรุดโทรมของเขื่อนกั้นนำ้า ฯลฯ) 

อาจจะยังไม่ชัดเจนในระยะแรกหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น 

จึงไม่มีมาตรการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่แล้วการ

ปฏิบัติการในเบื้องต้นจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 

ไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกต้อง 

สถานการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งดังกล่าว ทำาให้จำาเป็นต้องมี

กระบวนการและกลไกเพื่อตรวจสอบ บันทึก และติดตาม

สถานการณ์โดยรวมและประเด็นปัญหาที่จำาเป็นต้องรับมือ

จัดการ หลังเกิดเหตุกาณ์ภัยพิบัติขั้น ปกติ ผู้ปฏิบัติการจะไม่

ค่อยแน่ชัดว่าใครควรรับผิดชอบการประเมินและวิเคาะห์

สถานการณ์ และในหลายกรณีจะไม่มีใครทำาภารกิจหน้าที่นี้ แม้

กระทั่งในกรณีท่ีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ได้ถูก

มองข้าม ส่วนใหญ่หลายองค์กรจะประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์

โดยอิสระและโดยลำาพัง บ่อยครั้ง แต่ละองค์กรจะประเมินและวิ

เคราะห์สถาณการณ์โดยให ้ความสำาคัญกับประเด็นปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ประจำาขององค์กรต้นสังกัดเท่านั้น และใน

หลายกรณี แต่ละองค์กรจะไม่แลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ได้มา

จากการประเมิน เพราะฉะนั้น ในช่วงเวลาที่วิกฤติ หลังเกิดเหตุการณ์

ภัยพิบัติขั้น จะไม่ปรากฏภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขต ขนาด 

ความรุนแรง และลักษณะ ของความยุ่งเหยิงและความเสียหายที่เกิด

ขึ้น ความล้มเหลวดังกล่าว อาจเกิดเพราะขาดการวางแผนร่วมกัน

ล่วงหน้า หรือเพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่กำาหนดไว้แล้ว

การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลายองค์กร
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น บ่อยครั้งองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนร่วมใน

การตอบสนองเหตุการณ์ จำาเป็นต้องแบ่งปันทรัพยากร เช่น บุคลากร 

ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ และสถานที่ นอกจากนี้ 

เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจสร้างความจำาเป็นที่จะต้องจัดหาทรัพยากรท่ี

ไม่ธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน เช่น สุนัขค้นหาผู้ประสบภัย ระบบสื่อสาร

ผ่านดาวเทียม เครื่องยกหรือรถเครน ฯลฯ ท่ามกลางสถานการณ์ภัย

พิบัติอาจมีการส่งทรัพยากรจากแหล่งแปลกใหม่หลายแหล่งและใน

จำานวนและปริมาณมาก อีกทั้งทรัพยากรดังกล่าวอาจไม่ได้ผ่านการ

เรียกขอหรือการจัดส่งตามกระบวนการหรือกลไกปกติ บ่อยครั้ง

หน่วยงานต่าง ๆ จะตอบสนองเหตการณ์โดยยังไม่ได้รับการติดต่อ

ประสานงานใด ๆ หลังได้ยินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัย

พิบัติที่เกิดขึ้นผ่านวิทยุสื่อสารหรือรายการข่าวทางโทรทัศน์ การมา

ถึงของทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่ปกติ มักจะทำาให้ยากที่จะรับทราบ

และติดตามว่า มีทรัพยากรอะไรบ้าง ทรัพยากรอยู่ตรงไหนบ้าง และ

ทรัพยากรถูกนำาไปใช้อย่างไรบ้าง ซึ่งทำาให้ยากที่จะประเมินว่า จำาเป็น

ต้องเรียกขอทรัพยากรอะไรบ้าง และทรัพยากรอะไรบ้างที่ควร

ประกาศว่าไม่ต้องการและอาจจำาเป็นต้องปฏิเสธ เพราะฉะนั้น 

เหตุการณ์ภัยพิบั ติมักจะสร ้างความจำาเป ็นที่จะต ้องกำาหนด

กระบวนการและกลไกสำาหรับการบริหารจัดการและการติดตาม

ประเมินการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลายองค์กร

การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรและหน่วยงาน
การประสานงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรและหน่วยงาน

ที่หลากหลายเป็นจำานวนมากในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ การดำาเนิน

กิจกรรม การประเมินและวิเคาะห์สถานการณ์ และการบริหาร

จัดการทรัพยากร จำาเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กร

และหน่วยงานต่าง ๆ มีความจำาเป็นไม่ใช่ในแง่ของอุปกรณ์และเครื่อง

มือสื่อสารเพียงอย่างเดียว (เช่น วิทยุสื่อสารซึ่งสามารถใช้คลื่นวิทยุ

ที่มีความถี่เหมือนกัน) แต่ยังจำาเป็นต้องพัฒนากระบวนการและ

กลไกสำาหรับการสื่อสาร ผู้คนที่มีข้อมูลจำาเป็นต้องรับทราบว่าผู้คนที่

ต้องการข้อมูลนั้นเป็นใครบ้าง แล้วจะใช้วิธีการไหนบ้างในการส่ง

ข้อมูลให้เขา ผู้คนที่มีความจำาเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

จำาเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางอย่างเป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกัน

การสนับสนุนความต้องการขั้นพื้นฐานขององคืกรและคณะ

บุคคลที่ทำางาน
เพื่อตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จำาเป็นต้องให้การ

สนับสนุนความต้องการขั้นพื้นฐานที่จำาเป็นเป็นการอำานวยการสิ่ง

จำาเป็นเบื้องต้นสำาหรับให้องค์กรและคณะบุคคลที่ทำางานสามารถ

ทำางานได้ ความจำาเป็นเบื้องต้นดังกล่าวอาจรวมเรื่องดั่งต่อไปนี้

• นำ้ามันและการซ่อมแซมบำารุงรักษาสำาหรับยานพาหนะ

• สถานที่และบริการด้านสุขาภิบาล เช่น ห้องสุขา ห้องอาบนำ้า

• อาหาร ที่พักชั่วคราว และเครื่องนอน

• บุคลากรเสริมเพื่อเปลี่ยนเวรยามและบุคลากรทำางานแทน

• สถานที่ อุปกรณ์ และกลไกสำาหรับการสื่อสารเร่งด่วน/ 

ฉุกเฉิน 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ต้องให้ความสำาคัญสนับสนุนความ

เรื่องที่จำาเป็นพื้นฐานให้กับองค์กรและคณะผู้ทำางานเช่น การจัด

ตั้งสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

การค้นหาผู้สูญหายและการกู้ชีพกู้ภัย
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยทั่วไปทางการแพทย์จะมีการจัดส่งรถ

พยาบาลคันเดียวไปยังสถานที่ที่รู้จัก ซึ่งกำาหนดไว้ชัดเจนเพื่อดูแลรัก

ษษผู้บาดเจ็บซึ่งมีจำานวนที่ทราบล่วงหน้าและไม่เปลี่ยนแปลง แต่

เมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น บ่อยครั้งจะเกิดสถานการณ์ที่จำาเป็นต้อง

ค้นหาผู้บาดเจ็บหลายคนโดยไม่ทราบจำานวน ตำาแหน่ง และสภาพ

ของผู้บาดเจ็บนั้น จึงจะต้องมีกิจกรรมค้นหาและกู้ชีพกู้ภัยผู้ประสบ

เหตุภัยพิบัติอย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบในบริเวณกว้างขวาง 

แนวทางปฏิบัติการสากลจะให้ความสำาคัญต่อการกำาหนดองค์กร / 

หน่วยงานซึ่งจะรับผิดชอบค้นหา และกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บทั้งในแง่

ของการวางแผนและการปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองเหตุการณ์ภัย

พิบัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น หลายครั้งจะไม่มี

องค์กร / หน่วยงานใดๆ ในระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการค้นหา

และกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บควรสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพใน

เรื่องนี้มากขึ้น 

แตกต่างจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน หลายครั้งหลัง

เกิดเหตุกรณณ์ภัยพิบัติขึ้นจะต้องมีการปฏิบัติการที่เป็นภารกิจ

งานใหญ่ในการค้นหาผู้สูญหายและกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บ 

การจัดลำาดับความเร่งด่วนของอาการผู้บาดเจ็บและการก

ระจายผู้บาดเจ็บระหว่างสถานที่ต่างๆ 
รถพยาบาลซึ่งตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป โดยปกติจะดูแล

รักษาผู้บาดเจ็บเพียงหนึ่งหรือสองราย และจัดส่งไปยังโรงพยาบาล

เพียงสถานที่เดียว แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น จำานวนผู้บาด

เจ็บโดยส่วนใหญ่จะเกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่รถพยาบาลเพียงคัน

เดียว หรือโรงพยาบาละเพียงแห่งเดียวที่จะรับมือได้ เพราะฉะนั้น 

บ่อยครั้งจำาเป็นต้องดำาเนินการ วินิจฉัยอาการผู้บาดเจ็บ การจัด

ลำาดับความเร่งด่วนของอาการผู้บาดเจ็บ และการพิจารณาตัดสินใจ

ว่าควรจะดูแลรักษาหรือจัดส่งต่อผู้บาดเจ็บรายใดก่อน/หลัง และ

ดูแลรักษาอย่างไร ส่งต่อไปยังสถานที่ใด โดยใช้ยานพาหนะแบบไหน 

ฯลฯ นอกจากนี้ จำาเป็นต้องมีกระบวนการและกลไกเพื่อกระจายผู้

บาดเจ็บระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ อย่างเท่าเทียมตามความสามารถ 

ศักยภาพ และกำาลังคนของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 

รายชื่อผู้สูญหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต 
รายชื่อผู้บาดเจ็บมีความสำาคัญด้วย

- มีความจำาเป็นในการตอบคำาถามของผู้คนที่เป็นห่วง ญาติ

พี่น้อง เพื่อนฝูง หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่มักจะมีการ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงซึ่งสูญหายหรือไม่

สามารถติดต่อได้เป็นจำานวนมากมายมหาศาลจนระดับท่วมท้น 

- มีความจำาเป็นในการกำาหนดจำานวนผู้สูญหายเพื่อเป็นเป้า

หมายในการปฏิบัติการผู้สูญหายและกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บ ซึ่งการ

ปฏิบัติการดังกล่าวอาจจะยากลำาบากในกรณีที่ผู้สูญหายไม่มี

ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือเดินทางไปทำาธุระนอกพื้นที่เกิดเหตุ 

(โดยไม่ทราบว่ากลับหรือยังเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น) หรือเป็น

คนนอกพื้นที่เข้ามาเยี่ยมเยี่ยน (เช่น นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ) 

อย่างไรก็ตาม หลายครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น จะไม่มีองค์กร

ใดองค์กรหนึ่งซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสำาหรับการจัดทำา

และการรักษารายชื่อผู้บาดเจ็บ และเกิดปัญหาเมื่อองค์กร / หน่วย

งานต่างๆ ไม่ให้ความร่วมมือ โรงพยาบาลบางแห่งปฏิเสธการเปิดเผย

ข้อมูลเพราะเกรงว่าจะเป็นการฝ่าฝืนแนวคิดด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย 

การแจกจ่ายบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก
ภารกิจหน้าที่สำาคัญอย่งหนึ่งด้านการรักษาความปลอดภัยท่ามกลาง

เหตุการณ์ภัยพิบัติ คือการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตสามารถ

เข้าไปยังเขตพื้นที่ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ เหตุผลที่จำาเป็นต้อง

จัดการเขตพ้ืนที่ประสบเหตุภัยพิบัติก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปล้น 

ขโมยทรัพย์สิน เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด ซึ่อาจเป็ฯอุปสรรคต่อากร

ทำางานของบุคลากรที่ค้นหาผู้สูญหายและกู้ชีพกู้ภัยผู้บาดเจ็บ และ

เพื่อไม่ให้บุคคลโดยทั่วไปได้รับการบาดเจ็บจากซากปรักหักพัง จึง

ทำาให้อาจจำาเป็นต้องมีบัติอนุญาตผ่านเข้า-ออกสำาหรับบุคคลซึ่งมี

เหตุผลอย่าชอบธรรมที่จะต้องเข้าเขตพื้นที่ประสบเหตุกหารณ์ภัย

พิบัติ (เช่น เจ้าของบ้านเรือน หรือเของธุรกิจซึ่กำาลังกู้คือนทรัพย์สิน

และข้าวของส่วนตัว เท่าที่สามารถกู้คืนได้) ถ้าไม่เคยเกิดเหตุการณ์

ภัยพิบัติขึ้นในท้องถิ่น และไม่มีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการ อาจ

เกิดความขัดแย้งขึ้นในเรื่องที่ว่าองค์กร/หน่วยงานไหน เป็นผู้ที่มี
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อำานาจหน้าที่ในการแจกจ่ายออกบัติอนุญาตผ่านเข้า-ออก ในบาง

กรณีอาจมีหลายองค์กร/หน่วยงานพยายามครอบครองการแจก

จ่ายของบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกจนเกิดการบังคับใช้บัตรและการ

ปกครองเขตพื้นที่อย่างไม่เป็นระบบระเบียบ ไม่มีมาตรฐานและขาด

ความเท่าเทียม ทำาให้ประชาชนผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่พอใจ

และก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงได้ 

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
มีความคลุมเครือมากว่า ใครควรรับผิดชอบวางแผนรับมือจัดากร

และปฏิบัติการตอบสนองเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

ตัวอย่างเช่น เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานผลิตสารเคมีของภาค

เอกชนโดยไม่มีความชัดเจนว่าควรเก่ียวข้องหรืออยู่ภายใต้ความรับ

ผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐด้านการรักษาความปลอดภัย จน

กระทั่งอันตรายจากสารเคมีได้การกระจายออกนอกเขตพื้นท่ีของ

โรงงานเอกชน 

ความคลมุเครือทีมี่อยูต่่อเรือ่งดังกล่าว บางครัง้จะยิง่สร้างความสบัสน

มากขึน้ เนื่องจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายมีแนวโน้ม

จะเกิดขึ้นในบริเวณเส้นทางจากถนนหลักเข้าสู่ทางเข้าพื้นท่ีเอกชน 

หรือตรงจุดที่ถนนเส้นทางสาธารณะที่ตัดกับทางรถไฟ อีกประเด็น

หนึ่งซึ่งเพิ่มความสับสนในระดับท้องถิ่น คือกฎหมายหรือข้อบังคับที่

กำาหนดให้อุบัติเหตุและเหตุการณ์บางประเภทอยู่ภายใต้ความรับผิด

ขอบของหน่วยงานภาครัฐระดับชาติ/ส่วนกลาง เหตุการณ์หกหล่น

ของวัตถุอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางสัญจรทางนำ้าจะอยู่ภายใต้

ขอบเขตอำานาจรับผิดชอบของหน่วยงานรับผิดชอบทางทะเลและ

ชายฝั่งของรัฐบาลระดับชาติ/ส่วนกลาง ซึ่งในกรณีแบบนี้มีอำานาจที่

เหนือกว่าอำานาจของหน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งหมด

การบริหารจัดการเรื่องผู้เสียชีวิต 
การบริหารจัดการเมื่อมีผู้เสียชีวิตเป็นจำานวนมาก อาจก่อให้เกิด

ประเด็นปัญหาที่ไม่เคยเผชิญในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทั่วไป ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอาจก่อให้เกิดการ

ปนเปื้อนของศพและสิ่งของส่วนตัวของผู้เสียชีวิตจนไม่สามารถ

รับมือและจัดการได้โดยอาศัยกระบวนการและกลไกปกติ ความ

สนใจของสื่อมวลชนและการขาดแคลนข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง

ว่าผู้เสียชีวิตแต่ละรายเป็นใคร อาจก่อให้เกิดการสอบถามเรื่องผู้เสีย

ชีวิตอย่างมากจนป็นประเด็นปัญหาระดับชาติก็เป็นได้ การค้นหา

และรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคำาถามดังกล่าวอาจแตกต่างจากการ

ค้นหาข้อมูลผู้สียชีวิตจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วๆ ไป ในกรณีที่

เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นข้ามเขตการปกครองหรือขอบเขตอำานาจ

ความรับผิดชอบ ในการกู้ชีพกู้ภัยในเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวอาจ

จำาเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษเพื่อใช้ในการกู้เก็บ 

การพิสูจน์ชื่อ และการรักษาศพของผู้เสียชีวิต ตัวอย่างเช่น อาจจำาเป้

นต้องมีเสา/ธง/ป้ายแสดงตำาแหน่ที่พบเจอศพ อาจต้องมีถุง

พลาสติกเก็บศพหรือภาชนะประเภทอื่นๆ และอาจต้องมีมาตรการ

พิเศษเพื่อรองรับการเก็บรักษาศพไว้เป็นจำานวนมาก (เช่น รถบรรทุก

เย็นสำาหรับเก็บศพ เป็นต้น) 

ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมอื่นๆ 
ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์

ภัยพิบัติโดยเฉพาะประกอบด้วย

- การแจ้งเตือนภัยและการสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน

- การจัดที่พักพิงชั่วคราว นำ้าสะอาด และอาหารสำาหรับผู้ประสบ

ภัยที่จำาเป้นต้องย้ายออกจากถิ่นฐาน 

- การอพยพประชาชนออกจากบริเวณที่อยู่อาศัย

- การอพยพเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และนักโทษออกจากโรงพยาบาล 

สถานที่ดูแบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ดูแล

ผู้ป่วยทางจิต และคุก

- การติดต่อประสานงานและบริหารจัดการอาสาสมัคร

- การจัดหาและการจัดสรรทรัพยากรที่แปลกใหม่

- การรับมือจัดการกับซากสัตว์เป็นจำานวนมาก

- การรับมือจัดากรกับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงทางบ้าน ซึ่เจ้าของ

จำาเป็นต้องละทิ้งหรือให้หลบภัย

- กระบวนการและกลไกเพ่ือติดประกาศไม่ให้ใช้อาคารที่ได้รับ

ความเสียหายและอาจอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

- การจัดการกับของมีค่าและสินค้าพาณิชย์ท่ีพบเจอกลางซาก

ปรักหักพังในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ แต่ไม่มีใครอ้างสิทธิ

เป็นเจ้าของได้

- การควบคุมจราจรทางอากาศ

- การบริหารจัดการเงินและสิ่งของบริจาค

- การควบคุมจราจรรถยนต์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับจอด

รถกีดขวางทางเข้า-ออกพื้นที่ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ

- การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงพยาบาล สถานที่ดูแลผู้

ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลเด็กยามกลางวัน ซึ่

อาจต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถใช้งานระบบสื่อสาร

เพื่อติดต่อบุคคลภายนอกได้ 

- การตัดสินใจว่าควรปิดสาธารณูปโภคบริการใด ในเขตพื้นที่

ไหน ในช่วงเวลาใด เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือเอื้ออำานวย

การซ่อมแซมกู้ภัย 

การบริหารจัดการกับปศุสัตว์ที่จำาเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจาก

พื้นที่ อาจก่อให้เกิดปัญหาแปลกให่อย่างไม่เคยประสบหลังเกิด

เหตุภัยพิบัติ

การควบคุมจราจรทางอากาศโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ เป็นอีก

ประเด็นหนึ่งที่องค์กร/หน่วยงานต้องใส่ใจจัดการมากขึ้นเรื่อยๆ ใน

สถานการณ์หลักเหตุการภัยพิบัติ

การบริหารจัดการรถยนต์ฉุกเฉินจำานวนหลายคันอาจเป็นปัญหา

ท่ามกลางเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ส ถ า น ที่ ที่ พึ่ ง พ า ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง

เหตุการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ 
นอกเหนือจาการเผชิญหน้ากับภารกิจหน้าที่และกิจกรรมที่ไม่คุ้น

เคย องค์กรอาจจำาเป็นต้องปฏิบัติการโดยขาดแคลนเครื่องมือ

และสถานที่ในการทำางาน แม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่โรงพยาบาล

จะได้รับความเสียหาย ระบบนำ้าประปาหรือระบบไฟฟ้าของโรง

พยาบาลจะเกิดปัญหา แต่ก็ยังมีความเสี่ยงถ้าหากเกิดเหตุภัย

พิบัติที่รุนแรงหรือส่งผลกระทบในบริเวณกว้างขวาง เช่น แผ่นดิน

ไหว หรือคลื่นยักษ์สึนามิ ประเด็นปัญหาซึ่งจะปรากฏบ่อยครั้ง

หลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ คือช่องทางและวิธีการปกติในการ

สื่อสาร  อาจไม่สามารถใช้งานได้แม้ว่าสายโทรศัพท์อาจไม่ได้รับ

ความเสียหายจากเหตุกหารณ์ภัยพิบัติ แต่ระบบโทรศัพท์อาจ

คับคั่งจนไม่สามารถโทรออกได้ ยกเว้นจะใช้สายโทรศัพท์พิเศษ

ซึ่งทางบริษัทโทรคมนาคมได้กำาหนดไว้สำาหรับ “บริการพื้นฐาน

สำาคัญ” (เป็นสายโทรศัพท์ที่ได้รับการจัดลำาดับความสำาคัญสูง

เป็นพิเศษเพื่อจะยังสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งในกรณีที่สาย

โทรศัพท์ปกติทั่วไปเริ่มท่วมท้นแล้ว) อีกหนึ่ง “เครื่องมือ” ที่

จำาเป็นในการตอบสนองเหตุหการณ์ฉุกเฉินแต่กลับอาจใช้งานไม่

ได้ในระดับหนึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ คือเครือข่ายถนนและ

ทางหลวงซึ่งจำาเป้นสำาหรับการขนส่งอุปกรณ์ เครื่องมือ และ

บุคลากรที่มีบทบาทในการตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ ตลอด

จนการขนถ่ายผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 

การเกิดองค์กรใหม่

เมื่อองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วไม่สามารถรับมือจัดการได้กับประเด็น

ปัญหาที่เหตุการณ์ภัยพิบัติ ก่อให้เกิดองค์กรใหม่ปรากฏขึ้นอย่าง

ทันทีทันใดเพ่ือปิดช่องว่างในการปฏิบัติการตอบสนองเหตุการณ์ 

บ่อยครั้งองค์กรดังกล่าวจะมีลักษณะไม่เป็นทางการ และอาจ

กระจัดกระจายอย่างรวดเร็วเม่ือผ่านพ้นจากช่วงเวลาวิกฤติที่

เผชิญหน้าอยู่ ตัวอย่างเช่น การค้นหาผู้สูญหายและการกู้ชีพกู้ภัย

มักจะดำาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป อาสา

สมัคร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานฉุกเฉินซึ่งไม่เคยทำางานร่วม

กันมาก่อน หลายครั้งในระหว่างดำาเนินการปฏิบัติหน้าที่จะเกิด

เครือข่ายชั่วคราวอย่างไม่เป็นทางการในการติดต่อสื่อสารและ

ประสานงานซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนการก่อตั้งองค์กรใหม่

เป็นการชั่วคราว 

องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการทำางานใน

เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาจเร่ิมตระหนักว่าการปฏิบัติการ

และการดำาเนินกิจกรรมโดยลำาพังและโดยอิสระคงไม่เพียงพอ มี

ความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อ

ประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ จะปรากฏชัด ในที่สุดมักจะมี

การเรียนเชิญให้ตัวแทนจากแต่ละองค์กรเข้าร่วมประชุมด้วยกัน 

โดยผลจากากรประชุมจะนำาไปสู่ระบบการประสานงนในรูปแบบ

หนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นตัวแทนจากองค์กรที่หลากหลาย 
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การแบ่งปันกำาลังคนและทรัพยากรในรูปแบบใหม่

ต้องอาศัยการประสานงาน

การแบ่งกำาลังคนและทรัพยากรในรูปแบบใหม่ต้อง

อาศัยการประสานงาน

เหตุการณ์ภัยพิบัติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการและรูปแบบ

การแบ่งปันกำาลังคนและทรัพยากร มีความจำาเป็นที่จะต้องประสาน

งานระหว่างกลุ่มคนและองค์กรที่ทำางาน โดยการประสานงานนั้น

ควรครอบคลุมหลายองค์กร หลากหลายสาขาวิชา หากขาดการ

ประสานงานที่ดีอาจไม่เกิดการแบ่งปัน การจัดสรร และการกระจาย

ทรัพยากรต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการ 

ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมในการตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น 

การค้นหาผู้สูญหายและการกู้ชีพกู้ภัย การควบคุมจราจร การดูแล

รักษาทางการแพทย์ และการขนส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต อาจถูก

ปฏิบัติการและดำาเนินการอย่างไม่เป้นระบบระเบียบ ทันทีทันใดตาม

สถานการณ์เฉพาะหน้า และโดยมีการสื่อสารและการควบคุมที่ไม่

เพียงพอ ผลที่ตามมาอาจมีตั้งแต่การเสียเวลา เสียกำาลังคน และเสีย

ทรัพยากรโดยการดำาเนินกิจกรรมที่ซำ้าซาก การลืมหรือมองข้าม

ภารกิจหน้าที่หรือกิจกรรมที่มีความจำาเป็นและมีความสำาคัญมาก 

แม้กระทั่งการปฏิบัติการและการดำาเนินการอย่างขัดแย้งกันตาม

แนวคิดหรือหลักคิดที่ตรงกันข้ามจนทำาให้ทุกฝ่ายเสียประโยชน์ 

ในสถานการณ์หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีสงคราม

และไม่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ พ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ไม่มีองค์กรใดๆ ซึ่งสามารถควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยงานภาค

รัฐและองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมได้ท้ังหมดอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น เป็นที่ถกเถียงกันว่า ในประเทศที่มีการก

ระจายอำานาจจากรัฐบาลส่วนกลางไปสู่หน่วยงานภาครัฐในระดับ

ท้องถิ่นโดยมีองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วม การตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินการบริหารจัดการ

เหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างแท้จริงคงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอาศัยระบบบังคับ

บัญชาในรูปแบบของทหารแทนที่ระบบดังกล่าวการประสานงา

นระหว่งองค์กรอิสระหลากหลายที่ตอบสนองเหตุการณ์ภัยพิบัติ

ควรอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาและความร่วมมือ 

ความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนากลไกการตัดสินใจร่วมกันในการทำางาน

ในเหตุหการณ์ภัยพิบัติ โดย การวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือจัดการ

กับเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วมของหลากหลายองค์กร 

(multi – agency pre-disaster planning) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ

การยามฉุกเฉิน (emergency operations Centers) การพัฒนา

ระบบบังคับบัญชาท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Com-

mand System) ซึ่งเป็นโครงสร้างในการควบคุมการปฏิบัติการแบบ

องค์รวม 

บทสรุป

เหตุการณ์ภัยพิบัติอาจก่อให้เกิดประเด็นปัญหาเป็นจำานวนมากซึ่งไม่

พบเจอในระหว่างการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วไป โครงสร้าง

ขององค์กรเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรที่แตกต่างจากปกติ เข้ามา

ครองตำาแหน่งใหม่ที่หลากหลาย องค์กรที่หลากหลายเป็นจำานวน

มากต้องเผชิญหน้ากับภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทับซ้อน 

ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมมากมายกลายเป็นความรับผิดชอบของ

อาสาสมัครซึ่งไม่ได้รับการติดต่อประสานงานให้มาปฏิบัติการ 

ภารกิจหน้าที่และกิจกรรมแปลกใหม่ปรากฏขึ้น ซึ่งบางครั้งต้องการ

อาศัยทรัพยากรที่ไม่ปกติโดยไม่มีข้อบังคับหรือประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงว่าองค์กรใดควรรับผิดชอบ แม้กระทั่งองค์กรใหม่

ก็ปรากฏตัวได้ องค์กรหลากหลายเป็นจำานวนมากจำาเป็นต้อง

ประสานงานซึ่งกันและกัน นาทีต่อนาทีในการปฏิบัติการและการ

ดำาเนินการโดยไม่มีกระบวนการหรือกลไกอย่างที่คุ้นเคยเพื่อช่วยใน

การประสานงานนั้น นอกจากนี้ทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นท่ามกลาง

สถานการณ์ที่เร่งด่วนเป็นที่สุด จึงทำาให้ไม่มีเวลาแม้แต่น้อยเพื่อ

พัฒนากระบวนการและกลไกที่จำาเป็นในการประสานงาน 

การทบทวนและตรวจสอบแผนการเตรียมพร้อม    

ขององค์กรของคุณ

- ได้จัดทำาแผนการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ประกอบด้วย

มาตรการเพื่อกำาหนดบุคลากรหรือองค์กรที่จะรับผิดขอบ

ปฏิบัติภารกิจหน้าที่หรือดำาเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือไม่ โดย

เฉพาะในกรณีที่ 

o เป็นภารกิจหน้าที่หรือกิจกรรมซึ่งปกติไม่ได้อยู่ภายใต้ความ

รับผิดขอบขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง

o เป็นภารกิจหน้าที่หรือกิจกรรมซึ่งมีหลายองค์กรที่อาจเข้ามา

อ้างว่ารับผิดชอบ

- ได้มีการกำาหนดแผนงาน มาตรการ กระบวนการ และกลไกด้าน

การประสานงานและการบังคับบัญชาอย่างมีส่วนร่วมของ

องค์กรที่หลากหลายเป็นจำานวนมากหรือไม่ 

- แผนที่จัดทำาขึ้น มีมาตรการเพื่อเอื้ออำานวยและช่วยควบคุม

การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทั้งภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคม ซึ่ปกติไม่ได้มีบทบาทในการตอบสนองเหตุก

หารณ์ฉุกเฉินทั่วๆ ไปหรือไม่ 



5.4 การดำาเนินงานและการปฏิบัติการในช่วงหลังเกิดภัย

หลังเกิดภัย
•  การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกในชุมชนและกลับไปสู่        
สถานการณ์ที่ปลอดภัย
•  การฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนสู่สภาพปกติ (หรือที่ดีกว่าเดิม) อย่างรวดเร็ว

แนวทาง

จัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์ชุมชน
และกลไกช่วยเหลือเบื้องต้น

ดูแลรักษาสุขภาพทางกายและใจ

จัดหาปัจจัยสี่และที่พักชั่วคราว

ทำาความสะอาด 
และจัดการพื้นที่ทางกายภาพ

ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคที่สำาคัญ

สำารวจความเสียหาย 
และจัดทำาฐานข้อมูล

มาตรการ/กิจกรรม

• ความรับผิดชอบในเบื้องต้นที่สำาคัญคือการประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยอาสาสมัครชุมชน จัดให้มีศูนย์
บรรเทาทุกข์ชุมชนอย่างรวดเร็ว
• กำาหนดกลไกสำาหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมเป็นกลไกการทำางานในทุกขั้นตอน โดยมีบทบาทเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการและติดตามประเมินผล

• ยกระดับการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ จากปฐมพยาบาลสู่การดูแลรักษาอย่างสมบูรณ์แบบ
• รักษาสุขภาพทางจิตใจ สำาหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาวะช็อค กระวนกระวายใจหรือเศร้าซึม
• รับมือจัดการกับประเด็นปัญหาใหม่ที่ปรากฏตัวในช่วงเวลาหลังเกิดภัย เช่น เกิดโรคระบาดขึ้นเพราะขาดสุขอนามัยที่ดี

• แจกจ่ายเสบียง อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ตามความจำาเป็นและความเหมาะสม เช่น น้ำ�สะอาด อาหารแห้ง/อาหาร
กระป๋อง ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ
• จัดหาเครื่องใช้สำาหรับผู้หญิง เช่น ผ้าอนามัย กางเกงใน ฯลฯ โดยผู้แจกของให้กับผู้ประสบภัยควรเป็นผู้หญิงเช่นกัน
• จัดหาน้ำ�สะอาด อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติม เครื่องใช้สำาหรับผู้หญิง ฯลฯ อย่างเป็นประจำาและอย่างต่อเนื่อง
• จัดหาแหล่งน้ำ�สะอาดที่สามารถพึ่งพาได้ในระหว่างช่วงเวลาช่วยเหลือเบื้องต้น ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ�ในกรณีที่จำาเป็น
• จัดตั้งค่ายพักชั่วคราว (แคมป์ผู้ประสบภัย) จัดหาและติดตั้งเต้นท์และบ้านน็อกดาวน์ จัดหาและติดตั้งสุขาเคลื่อนที่และไฟส่องแสงสว่าง
• จัดตั้งระบบบำาบัดน้ำ�เสียขั้นพื้นฐาน

• กำาจัดขยะ เศษและซากปรักหักพังในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคล โดยเฉพาะทางเดิน ถนน รางรถไฟ ลำาน้ำ� บ้านที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร ฯลฯ
• หากมีอาคาร สิ่งก่อสร้าง สถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาพอันตราย จัดการให้ปลอดภัย เช่น อาการหรือสิ่ง
ก่อสร้างที่พังทลายบางส่วน ต้นไม้ใหญ่ที่มีแนวโน้มจะล้มลง ชั้นดินสูงชันที่มีแนวโน้มจะถล่ม ฯลฯ

•ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกชุมชน เพื่อขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สำาคัญ 
โดยแสวงหาความช่วยเหลือในหลากหลายด้าน เช่น งบประมาณ ความเชี่ยวชาญ กำาลังคน เครื่องจักร ฯลฯ และจากหลากหลายองค์กรและ
หน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับตำาบล อำาเภอ จังหวัด และหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น เช่น ชลประทานจังหวัด 
ทางหลวงจังหวัด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในท้องถิ่น ฯลฯ สำานักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจำาหวัด องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทักอากาศ ฯลฯ
• ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ� สถานี
อนามัย โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่ออำานวยความสะดวกในการประสานและการรับความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน
• ซ่อมแซมสาธารณูปโภคสำาคัญที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ระบบน้ำ�ประปา ระบบบำาบัดน้ำ�เสีย 
ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ เพื่อยกระดับการปฏิบัติการและการดำาเนินการ จากการช่วยเหลือในระยะสั้น ไปสู่การฟื้นฟูในระยะ
ยาว ให้ชุมชนกลับไปสู่สภาพปกติ (หรือสภาพที่ดีกว่าเดิม) อย่างรวดเร็ว

• สำารวจความเสียหายโดยสมาชิกในชุมชนที่รู้ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ และที่รู้จักกับผู้เสียหาย บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ล่วง
หน้า เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น
• สำารวจความเสียหายและจัดทำาฐานข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย และผู้คนที่สูญหาย
• สำารวจความเสียหายและจัดทำาฐานข้อมูลทรัพย์สิน ทรัพยากร สภาพโดยทั่วไปของชุมชนและสมาชิกในชุมชน โดยสำารวจทั้งในระดับครัว
เรือนและระดับชุมชน ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัยและบ้าน
เรือน ข้าวของและทรัพย์สิน งานอาชีพและเครื่องมือประกอบ อาชีพท้องถิ่น สังคมและวัฒนาธรรม ฯลฯ
• จัดเตรียมรวบรวมเอกสารสำาคัญและหลักฐานประเภทอื่นๆ เพื่อนำาไปใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
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จัดตั้งกระบวนการและกลไก
ช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชน

ประเมินและระดมทุน 
และทรัพยากร

ฟื้นฟูด้านสุขภาพและสุขภาวะ

ฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัย 
และบ้านเรือน

การชดเชยข่วยเหลือผู้ประสบภัย

การช่วยเหลือและฟื้นฟู 
ด้านการงานอาชีพ

• บุคคลากรที่ทำางานในพื้นที่ประสบภัย ควรมีความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อชุมชน 
ซึ่งการทำางานของบุคคลเหล่านี้ควรมีข้อมูลและมีการจัดการที่คล่องตัว รวมทั้งมีการทำางานที่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนเกิดภัยและช่วงการ
ฟื้นฟูชุมชน 
• หลักประกันในการตอบสนองความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลายอย่างเสมอภาค ให้การฟื้นฟูได้ดำาเนินต่อ
ในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนทุกคน
• กระบวนการและกลไกช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชน ควรครอบคลุมหลากหลายมิติของการฟื้นฟู คือ นอกจากการให้ชุมชนกลับไปสู่สภาพ
ปกติ (หรือสภาพที่ดีกว่าเดิม) อย่างรวดเร็ว ควรพิจารณาถึงการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อให้กิจกรรม
ด้านการฟื้นฟูได้เป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และควรพิจารณาถึงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

• ดูแลรักษาสุขภาพทางกายของผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เช่น จัดโปรแกรมกายภาพบำาบัดเพื่อให้ผู้ประสบภัย
สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายได้
• ให้บริการบำาบัดสุขภาพทางใจ เช่น จิตแพทย์หรือที่ปรึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกระหว่างผู้ประสบภัยแบบจัดเป็นก
ลุ่ม ฯลฯ สำาหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาวะหวั่นเกรง กระวนกระวายใจ หรือเศร้าซึม และผู้ประสบภัยที่ต้องการระบายความรู้สึกและพัฒนา
ความเข้มแข็งทางจิตใจ
• ยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกในชุมชน จากการดูแลรักษาเฉพาะอาการเป็นกรณีไป สู่การแก้ไขประเด็นปัญหาด้านสุขภาวะ
ชุมชน เช่น การพัฒนามาตรการเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี การปรับปรุงนิสัยของผู้ประสบภัยด้านโภชนาการและการออกกำาลังกาย ฯลฯ

• ประเมินทุนและทรัพยากรที่ชุมชนมีในการฟื้นฟูสู่สภาพปกติ ซึ่งนอกจากแหล่งทุนที่ชุมชนอาจมีจากการจัดตั้งกองทุนและกลุ่มออมทรัพย์
ต่างๆ ควรพิจารณาถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ชุมชนมี และสามารถใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูได้ โดยจำาเป็นต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ เช่น กำาลังคน 
รถยนต์และเครื่องจักร ความรู้และความเชี่ยวชาญ วัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
• กำาหนดข้อจำากัดของชุมชนในด้านของทุนและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วย
งานที่อาจช่วยเหลือได้ และจัดทำาเอกสารเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลน

• จัดกลไกพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย รวมทั้งซ่อมแซม ออกแบบ และก่อสร้างบ้านเรือน โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลาย
ตลอดทุกขั้นตอนของการวางแผน การดำาเนินการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
• ผู้ประสบภัยควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การออกแบบ การระดมและบริหารทุน และผู้ร่วมในการบริหารจัดการโครงการ รวมท้ัง
มีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านเรือนใหม่ตามความสามารถและศักยภาพ
• การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและการออกแบบบ้านเรือน จำาเป็นต้องคำานึงถึงลักษณะที่อยู่อาศัยลักษณะบ้านเรือนเดิมของสมาชิกในชุมชน 
รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตและงานอาชีพควบคู่ไปกับการป้องกันการบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

• การชดเชยและให้การช่วยเหลือข้าวของทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น จำาเป็นต้องจัดลำาดับความเร่งด่วน
และความสำาคัญในการชดเชยและการช่วยเหลือ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ที่นอนและเครื่องนอน เตาแก๊สและอุปกรณ์ครัว ฯลฯ อาจเป็นสิ่งที่มี
ความเร่งด่วนและมีความสำาคัญมากในช่วงเวลาแรก 
• สิ่งของที่อาจถูกมองว่าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องสำาอาง หนังสือพิมพ์และนิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีความ
สำาคัญช่วยในการบรรเทาทุกข์ สร้างความสุข และการรักษาความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาพบอบช้ำาและเผชิญกับความยาก
ลำาบากเป็นประจำาทุกวัน
• ต้องใส่ใจรักษาความยุติธรรมและความเสมอภาค ในการดำาเนินการให้การชดเชยและการช่วยเหลือซึ่งควรจะต้องดำาเนินการบนฐาน
ข้อมูลที่ได้สำารวจและบันทึกไว้ ประกอบข้อมูลเดิมที่ชุมชนอาจเคยจัดทำาไว้
• แหล่งทุนและแหล่งทรัพยากรในการชดเชยและให้การช่วยเหลือมีหลากหลายจากแหล่งต่างๆ เช่น การช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน กองทุนหรือกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนเอง ฯลฯ ควรได้รับการประสานเพื่อร่วมกัน
ดำาเนินการเพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีการจัดการที่เป็นธรรมโปร่งใส
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แนวทาง

• เป็นขั้นตอนที่มีความสำาคัญมากในการให้สมาชิกในชุมชนพึ่งพาตนเองและกลับสู่สภาพปกติ
• สำารวจ ประเมินและทบทวนผลกระทบที่มีต่องานอาชีพของสมาชิกในชุมชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระ
ทบต่อการงานอาชีพ ผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพ สำารวจลักษณะของการงานอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากเป็น
พิเศษและอาจต้องเปลี่ยงแปลงหรือหลีกเลี่ยงในอนาคต
• ชดเชยช่วยเหลือเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย
• ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเดิมให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำาเนินต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพทางเลือกในกรณีที่อาชีพบางประเภทได้รับผ
บกระทบมากจนไม่สามารถดำารงต่อไปได้ หรือในกรณีที่อาชีพบางประเภทมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยมาก
หรือรุนแรงมาก จนจำาเป็นต้องหลีกเลี่ยง
• พัฒนาอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อป้องกันและบรรเทาผบกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นอีกต่อ
ไปในอนาคต โดยการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่พึ่งพาอาชีพเดียวกันหมด จนชุมชนไม่สามารถดำาเนินอาชีพนั้นเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนได้

มาตรการ/กิจกรรม
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ฟื้นฟูกายภาพของพื้นที่

ฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และสาธารณูปโภค

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น

ฟื้นฟูด้านสังคมและวัฒนธรรม

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและ 
เสริมสร้างบทบาทของเยาวชน

• ทำาความสะอาด ซ่อมแซม และปรับปรุงทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลในชุมชน
• จัดกระบวนการสำารวจ ประเมิน และทบทวนผลกระทบที่มีต่อพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิด
ขึ้น พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพ การเสริมสร้างความแข็งแรงของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งการสร้างโครงสร้าง
ต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถต้านทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

• ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกชุมชน เพื่อขอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคโดยทั่วไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งนับเป็นการยกระดับจากการซ่อมแซมเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สำาคัญ
• ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปในชุมชนที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ถนน สะพาน ระบบ
ระบายน้ำ� สถานีอนามัย โรงพยาบาล ฯลฯ ในระยะฟื้นฟูนี้ยังรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ 
สวนสาธารณะ ฯลฯ โดยพิจารณาถึงมาตรการต่างๆ ที่จะทำาให้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมีความสามารถต้านทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติซึ่ง
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ระบบน้ำ�ประปา ระบบบำาบัดน้ำ�
เสีย ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ ในระยะฟื้นฟูนี้ยังรวมไปถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ปั้มน้ำ�มัน สถานีเติมแก๊สธรรมชาติ บริการ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยพิจารณาถึงมาตรการต่างๆ ที่จะทำาให้สาธารณูปโภคดังกล่าวมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติใน
อนาคต

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาชุมชนอย่างแยกไม่ออก เพราะฉะนั้นการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่ง
• จัดกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำาให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบชุมชนหรือไม่ โดยเฉพาะในด้านความเสื่อมโทรมหรือระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
• จัดกระบวนการสำารวจ ประเมินและทบทวนผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น
• พัฒนามาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ป่าชายเลน ลำาน้ำ�ธรรมชาติ พื้นที่ต้นน้ำ� ฯลฯ
• วางแผนและจัดตั้งกระบวนการและกลไก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต

• สืบเนื่องจากการสำารวจ ประเมิน และทบทวนผลกระทบต่องานอาชีพและเครื่องมือประกอบอาชีพ ควรวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยรวมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น
• วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่มีความสำาคัญเป็นพิเศษสำาหรับชุมชน เช่น การเกษตร ภาคแรงงาน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การท่องเที่ยว ฯลฯ และพัฒนาแผน มาตรการ และกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม และหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆ นั้น โดยพิจารณา
ถึงมาตรการต่างๆ ที่จะทำาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความต้านทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
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แนวทาง มาตรการ/กิจกรรม

• กิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสำาคัญมากในการฟื้นฟูจิตใจของสมาชิกในชุมชน และยกระดับสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกในชุมชนโดยรวม
• ควรส่งเสริมและเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างสมาชิกในชุมชน
• ส่งเสริมการเรียนรู้ ค่านิยมที่ดีงามและบทเรียนที่มีประโยชน์ของบรรพบุรุษชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามธรรมเนียมประเพณีและ
เทศกาลต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

• พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อรวบรวมและบันทึกบทเรียนสำาคัญจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลความรู้ที่เด็กและ
เยาวชนในชุมชนสามารถศึกษาได้ เช่น ลักษณะของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผลกระทบต่อชุมชน วิธีการจัดการของชุมชนในช่วงเวลา
ก่อนเกิดภัย เมื่อเกิดภัย และหลังเกิดภัย ปัจจัยที่ทำาให้ชุมชนประสบความสำาเร็จ ฯลฯ
• เสริมสร้างบทบาทของเยาวชน เพื่อสร้างหลักประกันความต่อเนื่องของระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชน โดยเสริมสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจ ความรู้ ศักยภาพและทักษะจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ อีกทั้งเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยของสมาชิก
ในชุมชนโดยทั่วไปหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นอีกในอนาคต ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการศึกษาเรียนรู้ และเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสมาชิกใน
ชุมชน
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แนวทางการจัดการผู้ประสบภัยและชุมชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติในมิติหญิงชาย

การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการสร้างหลักประกันการมีส่วนร่วม
และมีมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ

ผู้ประสบภัยควรได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมกำาหนด วางแผน จัด
ทำา ควบคุม ดูแลและการประเมินผลแผนงานช่วยเหลือ ซึ่งสะท้อน
จากการที่หญิงและชายในทุกช่วงอายุ  จากประชากรที่ได้รับผลกระ
ทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและประชากรในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงภัย
ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือและมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นต่อองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือ ตลอดทุกขั้นตอนของ
โครงการ 

การนำาหลักการมีส่วนร่วมของผู้หญิงให้เกิดผลในทางปฏิบัติจะเกิด 
ขึ้นต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตระหนักและมองเห็นถึงศักยภาพและบทบาทของผู้หญิง ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการพัฒนากลไกท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งจะ
เอื้อต่อการเข้าถึงผู้ประสบภัยที่มีความแตกต่างในด้านการดำารงชีพ 
วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ยังสามารถเข้าถึงความต้องการ
เฉพาะผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
สามารถทำาได้โดยการเสริมศักยภาพและสนับสนุนให้มีมาตรการ
ทางบวกรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการ 
กำาหนด ตัดสินใจในการดำาเนินงานต่างๆ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้ประสบภัยในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ผู้หญิงได้รับประโยชน์และได้ถือครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เอกชนอย่างชอบธรรม
ตามหลักความเท่าเทียมและเป็นธรรม  เช่น บ้านถาวร เรือและ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

แผนงานท่ีจัดทำาขึ้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบ
ภัยและชัดเจนเข้าใจง่าย ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดทำาแผนดังกล่าวควรเริ่ม
จากการประเมินขั้นต้นโดยการวิเคราะห์ธรรมชาติของภัยพิบัติและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัย ควรค้นหาศักยภาพของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ จัดทำาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการและ
ความเสี่ยง พร้อมกำาหนดช่องว่างของความช่วยเหลือที่ได้ดำาเนินการ
มาแล้ว 

ทั้งนี้การประเมินสภาพพ้ืนที่และชุมชนที่ประสบภัยจะต้องมองภาพ
เชิงองค์รวมโดยไม่แยกแต่ละส่วนออกจากกัน เช่น เศรษฐกิจ ศาสนา 
ประเพณี สังคม การเมือง 

หลักปฏิบัติที่สำาคัญมากเกิดจากความเข้าใจชุมชนและพื้นท่ีประสบ
ภัยอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถดำาเนินการแก้ไขและฟื้นฟูชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติการประเมินสถานการณ์พื้นที่ประสบภัย 
เพื่อนำามาใช้ในการวางแผนงาน

• ระบุเป้าหมายการประเมินที่ชัดเจน
• แจ้งและสร้างความเข้าใจกับชุมชน รวมถึงผู้นำาชุมชนที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพื่อให้ชุมชนทราบถึงการประเมินที่จะเกิดขึ้น 
เปิดโอกาสให้มีการซักถาม การแสดงความคิดเห็นจากชุมชนก่อน
การดำาเนินงาน
• จัดทีมงานของหน่วยงานรับผิดชอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
กำาหนดให้กลุ่มบุคลากร รวมถึงทีมงานรับแจ้งภัยหรือทีมปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ให้มีองค์ประกอบของหญิงชายในสัดส่วนเท่าเทียมกัน
• กำาหนดวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ขนาดพื้นที่ การใช้เวลา
ดำาเนินการโดยคำานึงถึงข้อจำากัดและข้อดีของวิธีการเก็บข้อมูล
แต่ละประเภท เช่น การจัดแบบสำารวจ สัมภาษณ์ การแบ่งกลุ่มย่อย 
ทั้งนี้กำาหนดให้มีสมาชิกคณะสำารวจ จัดทำาข้อมูลผู้ประสบภัยครึ่ง
หนึ่งเป็นผู้หญิง
• จัดทำาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ รวมถึงรายชื่อและที่
อยู่ ตลอดจนงสัดส่วนของกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจน
• ศึกษากิจกรรมที่องค์กรหรือหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรพัฒนา
เอกชน หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ดำาเนินการในพื้นที่ประสบภัยไปแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการดำาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการทำางานซ้ำาซ้อน
และพัฒนากลไกความร่วมมือที่เก้ือกูลต่อการดำาเนินงานในอนาคต 
จัดทำารายงานประเมินเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์

เมื่อประเมินสถานการณ์พื้นที่ประสบภัย

• แนะนำาสมาชิกและชี้แจงบทบาทของแต่ละบุคคลที่อยู่ในทีม
ประเมินให้ชัดเจน
• กำาหนดช่วงระยะเวลาดำาเนินการ เพื่อให้ภารกิจเสร็จสิ้นตามกรอบ
เวลาที่วางไว้
• เชิญตัวแทนผู้ประสบภัยโดยสนับสนุนให้ผู้หญิง เด็กและเยาวชน 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำาคัญใน
การให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินอย่างเสรี
•  จัดให้มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อยกับผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่ม
เฉพาะ เช่น ผู้หญิง เยาวชน เด็ก และเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้โอกาสแต่ 
ละกลุ่มได้พูดหรือสะท้อนประสบการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่กลุ่มดัง
กล่าวไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
• สอบถามถึงความต้องการเร่งด่วนของแต่ละกลุ่ม และแจ้งให้ผู้
ประสบภัยทราบถึงข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากการเก็บข้อมูล
• กลับไปพูดคุยกับกลุ่มที่ตกค้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมเวที
การประเมินที่ดำาเนินการไป

เมื่อออกแบบโครงการ และแผนการทำางาน

• นำาเสนอผลการประเมินให้แก่ชุมชนโดยจัดเวทีนำาเสนอข้อมูลอย่าง
เป็นทางการ โดยคำานึงถึงรูปแบบการนำาเสนอข้อมูลที่ทุกกลุ่มเข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน จัดให้มีการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และสร้างความ
เข้าใจถึงความหมายของข้อมูลที่สะท้อนออกมาจากการประเมิน
•เชิญตัวแทนผู้ประสบภัยเข้าร่วมการออกแบบโครงการ โดยสร้าง
หลักประกันให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ เช่น 
การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมที่ไม่ตรงกับเวลาที่กลุ่มผู้
หญิงทำางานหรือดำาเนินกิจกรรมอื่นๆ เลือกสถานที่ที่สะดวกต่อการ
เดินทางหรือการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเด็กในขณะที่ผู้หญิงเข้า
ร่วมประชุมหรือจัดสถานที่สำาหรับให้นมในที่ประชุม
•อธิบายให้ผู้ประสบภัยทราบถึงสิทธิของตนเองในฐานะผู้ประสบภัย
•ส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ประสบภัยมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการใช้งบประมาณโดยมีส่วนร่วมของผู้หญิงหลายวัย 
เช่น เด็ก วัยรุ่น หญิงวัยทำางานและคนชรา ทั้งในรูปแบบของกลุ่มและ
รายบุคคลในพื้นที่ประสบภัย
•ออกแบบกลไกการรับคำาร้องทุกข์และวิธีการดำาเนินการแก้ไขปัญหา
ตามข้อร้องทุกข์ โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างกลไกที่สามารถ
ประกันโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงกลไกร้องทุกข์ได้โดยไม่เกรง
กลัว
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เมื่อดำาเนินกิจกรรมโครงการ

•เชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชนต่างๆ ใน
สัดส่วนชายหญิงที่เท่าเทียมกันมากำาหนดเงื่อนไข และเกณฑ์การคัด
เลือกผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
•ชี้แจงเงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่ ได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่ได้กำาหนดไว้แล้วในที่สาธารณะ เพื่อให้สมาชิกชุมชนเข้าใจ
ร่วมกัน หรือใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวกที่ช่วยลดอุปสรรคในการรับ
ข้อมูลข่าวสารของผู้หญิง เนื่องจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
บางแห่งไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หญิงสามารถสื่อสารด้วยตัวหนังสือ 
หรือเอกสารทางการต่างๆ ได้
•เชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชนต่างๆ ใน
สัดส่วนชายหญิงที่เท่าเทียมกันมาพิจารณาผู้ได้รับผลประโยชน์ตาม
เกณฑ์ที่ได้ตกลงร่วมกัน
•ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ได้กำาหนดไว้แล้ว
ในที่สาธารณะ
•ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนได้รับรู้ เ ก่ียวกับการใช้กลไก
การรับคำาร้องทุกข์และวิธีการดำาเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้อง
ทุกข์ โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างกลไกที่สร้างเงื่อนไขให้ผู้หญิง
สามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ได้โดยไม่เกรงกลัว 

การติดตามประเมินผลการทำางาน

จัดตั้งคณะประเมินผลที่มีองค์ประกอบ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่ ตัวแทนจากองค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประเมินผลการดำาเนินงานและแผนงาน โดยคำานึง
ถึงสัดส่วนและบทบาทชายหญิงที่เท่าเทียมกันในคณะทำางาน
•แบ่งปันข้อมูลผลการประเมินอย่างทั่วถึง โดยคำานึงถึงข้อจำากัดทาง
ภาษา รวมทั้งปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนา

หลักปฏิบัติในการแจกอาหาร น้ำ� ยา  
และของใช้จำาเป็น

อาหาร
อาหารและน้ำ�อุปโภคบริโภคที่สะอาดเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการ
เป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้หญิงดูแลและรับผิดชอบต่อสมาชิกใน
ครอบครัวโดยรวม โดยเฉพาะความห่วงใยที่ผู้หญิงมีต่อบุตรและผู้
สูงอายุ การแจกอาหารและปัจจัย 4  ต่างๆ จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องให้การดูแลแก่ผู้หญิงมีครรภ์ ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงต้องให้นมลูกเล็ก 
โดยยึดหลักปฏิบัติที่ไม่ทำาให้ผู้ประสบภัยรู้สึกเหมือนถูกซ้ำาเติมหรือ
เป็นทุกข์มากขึ้น เพราะความหิวโหยจากการขาดแคลนอาหารและ
น้ำ�และเกิดภาวะทุโภชนาการและตั้งอยู่บนฐานการเคารพศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภัย ไม่ทำาให้ผู้มารับของเกิดความ
รู้สึกว่ากลายเป็นขอทาน หรือต้องแก่งแย่งอาหารที่นำามาแจกจ่าย

การจัดหาอาหารและน้ำ�ดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า
ผู้ประสบภัยจะสามารถกลับเข้าสู่การทำางานอาชีพ มีรายได้ของตัว
เอง แม้ว่าการจัดหาจะต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ และผู้หญิงที่มีลูกอ่อนที่ต้องให้นมลูก หญิงหม้าย 
ผู้สูงอายุ เด็กกำาพร้า และผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้ ควรได้รับการ
ช่วยเหลือด้านอาหารอย่างต่อเน่ืองจนกว่าบุคคลเหล่าน้ีจะมีหลัก
ประกันด้านอาหารที่มั่นคงภายหลัง

น้ำ�
น้ำ�เป็นสิ่งจำาเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือหลังภัยพิบัติ น้ำ�อาจจะไม่พอเพียงต่อความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ และในบางกรณี ดังนั้นการจัดหาน้ำ�ดื่มที่ปลอดภัยในระดับที่
จะดำารงชีวิตอยู่ได้เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่แล้วปัญหาสุขภา
พหลักๆ เกิดจากการขาดสุขลักษณะที่ดี เพราะขาดแคลนน้ำ�และการ
บริโภคน้ำ�ที่ไม่สะอาด

ยารักษาโรค 
หลักการปฏิบัติในการจัดการเรื่องยารักษาโรคให้แก่ผู้ประสบภัยคือ
• ยาบำารุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
• อาหารและยาบำารุงสุขภาพ เช่น วิตามินรวม ธาตุเหล็ก เป็นต้น
•ยาคุมกำาเนิด
•ยาสำาหรับผู้ติดเชื้อ เช่น ยาต้านไวรัสสำาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้เพียง   
พอต่อความต้องการ โดยคำานึงหลักการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
สำาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 

เครื่องใช้สำาหรับสตรี
การแจกของใช้สตรีเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ การช่วยเหลือผู้
ประสบภัยส่วนใหญ่มองข้ามมิติที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ผู้หญิง โดยเฉพาะเรื่องทางกายภาพ จำาเป็นต้องมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม โดยไม่ทำาให้ผู้หญิงรู้สึกอายและลำาบากใจหรือกระดากใจ
ที่จะรับของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าอนามัย ชุดชั้นในและกางเกงใน จำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นผู้แจกของ

ระบบการดูแลเด็กอ่อน
•จัดบริการวัคซีนให้แก่เด็กอ่อน
•อุปกรณ์เลี้ยงเด็กอ่อน ได้แก่ ขวดนม ผ้าอ้อมและอุปกรณ์ทำาความ
สะอาด
•บริการที่ต้มน้ำา  น้ำาสะอาดเป็นพิเศษ หรืออุปกรณ์สำาหรับการชงนม
หรือสถานที่ส่วนตัวให้แม่ลูกอ่อน
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หลักปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือเรื่อง
ที่พักชั่วคราวและบ้านถาวร

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

หลักปฏิบัติในการช่วยเหลือด้านสุขภาพ
ร่างกายในอนามัยเจริญพันธุ์

การบริหารด้านสุขภาพตามหลักการมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัย ให้
คำานึงถึงความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา กระบวนการเลี้ยงดูทางสังคม 
ซึ่งเป็นตัวกำาหนดความสัมพันธ์เชิงอำานาจและบทบาททางสังคม
ของ หญิง ชาย มีผลต่อการสร้างระบบคุณค่า และพฤติกรรมทาง
สังคมในชุมชนของผู้ประสบภัย ซึ่งมีความแตกต่างกันไป เช่น หญิง
ในชุมชนชาวมอแกน มอแกลน และหญิงในชุมชนมุสลิม ภาวการณ์
ที่ผู้หญิงขาดโอกาสทางการศึกษาไม่รู้หนังสือ การไม่มีสัญชาติ สภาพ
การตั้งท้องและมีลูกอ่อนในช่วงประสบภัยพิบัติ ทำาให้ผู้หญิงเข้าไม่
ถึงบริการด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องสร้างหลักประกันให้ผู้หญิง
กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

หลักปฏิบัติ ในการแจกของใ ช้อื่นๆ  
และส่ิงยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหรือ
ช่วยบรรเทาความเครียด

ของใช้อื่นๆ ที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันเป็นสิ่งที่
ต้องให้ความสนใจและจัดหาให้ผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเครียดและช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยไม่จำาเป็นต้องพ่ึงพา
ยาคลายความเครียด และส่งเสริมการนำาแนวทางตามหลักธรรมะ
เป็นเครื่องบรรเทาใจ

สาธารณูปโภค
การจัดหาห้องน้ำ� ห้องส่วนที่สะอาดและเพียงพอมีความสำาคัญ
อย่างยิ่งเน่ืองจากเรื่องดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ 
(โดยเฉพาะผู้หญิง) ดังนั้นการจัดการเรื่องห้องสุขาต้องได้รับการ
ออกแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยผู้ประสบภัยจะต้องมีส่วนร่วม
ในการให้คำาปรึกษาและเห็นด้วยกับการออกแบบและสถานที่ตั้งห้อง
สุขา (แหล่งข้อมูล SPHERE, APWLD)

หลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันการคุกคาม
ทางเพศ

•จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ
ทั้งในที่พักชั่วคราว และในชุมชน
•จัดให้มีอาสาสมัครผู้หญิงเข้าร่วมเป็นกรรมการทำาหน้าที่ติดตามผล
การทำางานป้องกันและช่วยเหลือผู้เดือนร้อนจากความรุนแรงทาง
เพศ
• จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน
•จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าตรวจตามความจำาเป็น และห้ามเล่นการ
พนัน การใช้สารเสพติด การขายเหล้าในบริเวณที่พักชั่วคราวและใน
ชุมชน
•ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยความรุนแรงทางเพศ บทบาทหญิงชาย
และอนามัยเจริญพันธุ์ สำาหรับวัยรุ่นหญิงชาย ให้สามารถป้องกันภัย
ทางเพศ
•จัดให้เด็กและวัยรุ่นหญิงมีส่วนในการออกแบบ วางแผนผังของ
ที่พักชั่วคราว เช่น ห้องพัก ห้องครัว ห้องน้ำ�และโรงเรียนชั่วคราว ให้
ตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่สะดวก มีความปลอดภัยหรับเด็กและวัยรุ่นผู้
หญิง
•จัดทำาคู่มือการป้องกันการคุกคามทางเพศสำาหรับเด็กและผู้หญิง
•จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิงมาให้บริการคำาปรึกษา
สำาหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ทั้งหญิงและชาย
•ให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม การตรวจและรักษาสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ สำาหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ทั้งหญิง 
ชาย และให้การคุ้มครองตามกระบวนการทางกฎหมาย จัดหาที่พักที่
ปลอดภัยจากการกระทำาความรุนแรง
•จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิง บริการให้คำาปรึกษา
สำาหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
•ให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองตามกระบวนการทางกฎหมาย
สำาหรับผู้หญิง เด็ก ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
•ให้ความรู้สำาหรับผู้ประสบภัยหญิง ชาย ในเรื่องการป้องกันและช่วย
เหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
•จัดให้มีอาสาสมัครผู้หญิง เยาวชนทำางานร่วมกับนัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิงในการให้คำาปรึกษาและความช่วย
เหลือผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนจากการคุกคามทางเพศและความ
รุนแรงในครอบครัว
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5.5 ขั้นตอนการดำาเนินการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเชิงบูรณาการ

ขั้นตอนการจัดการภัยพิบัติ 
โดยชุมชนเป็นฐาน

1

2

3

4

5

6

1 2

3

5
6

4

ความเข้าใจ
และ

ข้อมูล

วิเคราะห์
และ

วางแผน

อาสาสมัครชุมชน
และ

เครือข่ายภาคี

ศักยภาพ
และ

ทรัพยากร

ก่อนเกิดภัย
เมื่อเกิดภัย
หลังเกิดภัย

ความเข้าใจและข้อมูล
•เสริมสร้างความตระหนักและความร่วมมือในชุมชน
•เสริมสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
•จัดทำาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติและผลกระทบ 
ในระดับชุมชน

 ศักยภาพและทรัพยากร
•จัดการสอนและการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของผู้
ปฏิบัติการ
•จัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติการตามภารกิจความ
รับผิดชอบ
•พัฒนาระบบท่ีสำาคัญในการปฏิบัติการ เช่น ระบบแจ้งเตือนภัย ระบบ
ส่ือสาร ฯลฯ

อาสาสมัครชุมชนและเครือข่ายภาคี
•จัดตั้งคณะกรรมการ กลุ่ม หรือองค์กรรับผิดชอบในระดับชุมชน
•จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครชุมชนและแบ่งแยกภารกิจความรับผิดชอบ
•ประสานความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายต่าง ๆ 
ภายนอกชุมชน

ก่อนเกิดภัย – เมื่อเกิดภัย – หลังเกิดภัย
•ก่อนเกิดภัย – การป้องกัน การบรรเทา การเตรียมความพร้อม
•เม่ือเกิดภัย – การตอบสนองในช่วงเวลาท่ีวิกฤตเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึน
•หลังเกิดภัย – การช่วยเหลือในเบ้ืองต้นด้านความต้องการพ้ืนฐาน การ
ฟ้ืนฟูในระยะยาวเพ่ือกลับไปสู่สภาพปกติ

 การประเมินและการปรับปรุง
•ฝึกหัดและฝึกซ้อมเพ่ือประเมินความพร้อม
•วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำากัดและปรับปรุงแผนและกิจกรรม
•บันทึกและเผยแพร่บทเรียนและกรณีศึกษา

    วิเคราะห์และวางแผน
•ประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชุมชน
•ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการสร้างชุมชนปลอดภัย
•ประเมินศักยภาพและข้อจำากัดของชุมชน
•วางแผนและระดมทรัพยากรเพื่อดำาเนินกิจกรรม

การประเมิน
และ

การปรับปรุง

ปัจจัยหลักในการบริหารจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน

•ชุมชน เครือข่ายและอาสาสมัคร เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัย
พิบัติธรรมชาติ
•แผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติประจำาปีของชุมชน
•กระบวนการเสริมสร้างขีดความสามารถ การฝึกอบรมและการฝึก
ซ้อมแผนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•การเฝ้าระวัง การแจ้งข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์เกี่ยวกับภัย
พิบัติธรรมชาติ
•กฎ ระเบียบ กติกาและข้อตกลงในการร่วมมือกันในชุมชน ซึ่งควร
สอดคล้องและไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายของประเทศ
•กระบวนการติดตามการทำางานและการประเมินผล

การดำาเนินงานการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน

การดำาเนินการจะเริ่มในพื้นที่ที่มีการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติมาก่อน
หรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแล้วขยายผล
ไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยประสบภัยพิบัติธรรมชาติมาก่อน แต่อาจจะต้อง
เผชิญหน้ากับภัยพิบัติธรรมชาติในอนาคต

การมีส่วนร่วมของชุมชน คือส่วนสำาคัญในการปฏิบัติการ ซึ่งมี
บทบาทในการสำารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้
สภาพปัญหา ภัยและความเสี่ยงของตนเอง เข้าใจถึงลักษณะ รูป
แบบ ความรุนแรง ความถี่ ความสูญเสียจากการเกิดภัย  ทั้งนี้เพื่อ
ให้ชุมชนเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน สภาพและสถานการณ์ในชุมชนของตน 
ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดระดับ
ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและสามารถนำาไปกำาหนดแผนการ
จัดการภัยพิบัติฯ เช่น แผนป้องกันและลดผลกระทบ แผนการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน แผนเตรียมการฟื้นฟู 
เมื่อทำาการประเมินโดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำาไปสู่หนทางในการลดผลกระทบและ
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชน ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนเป็นฐาน

•การเลือกชุมชนและพื้นที่ดำาเนินการ–ต้องคำานึงถึงปัจจัยเร่ือง
สภาพพื้นที่และประวัติการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ความคุ้มค่าในการ
ดำาเนินงาน (ควรเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง มีจำานวนผู้ได้รับผลกระ
ทบจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติสูง) ขนาดของชุมชน ความพร้อม
ของชุมชน ภาษา เชื้อชาติ  ศาสนา (เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง)
•การทำามวลชนสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 
•การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน – ได้แก่ การประเมินภัยธรรมชาติ การวิเคราะห์ความล่อ
แหลมต่อความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
การประเมินกำาลังความสามารถ (ขีดความสามารถและกลยุทธ์ของ
ชุมชน) การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยง
•การจัดองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ – การกำาหนด
โครงสร้างคณะกรรมการชุมชนจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ 
โครงสร้างและจำานวนประชากรของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วม

ด้วยความสมัครใจ
•การจัดทำาแผนการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน–เป็นกระบวนการที่ชุมชนร่วมกันระดมความ
คิดเพื่อกำาหนดแผนงาน กิจกรรม ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ
•การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ชุมชน–อาจใช้รูปแบบการ
ประชุม สัมมนา เพื่อให้ข่าวสาร ปูพื้นฐานความเข้าใจในเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์
•การติดตามการทำางาน การรายงานและการปรับปรุงแก้ไข – ต้องมี
การขอรับความร่วมมือและความคิดเห็นจากองค์กรอื่นๆ ด้วย

ตัวอย่างกระบวนการการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน

•สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือภายในชุมชน
•สร้างระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และสื่อ เพื่อให้ความรู้และบริหาร
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
•เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้มีความพร้อมและมีความสามารถใน
การจัดการภัยพิบัติเอง
•จัดทำาแผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและ
สามารถรับมือกับภัยพิบัติ
•ดำาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยชุมชนเอง รวม
ทั้งคน ระบบการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และสถานที่ เป็นต้น
•พัฒนาระบบการสื่อสารภายในชุมชนและเชื่อมโยงกับชุมชนข้าง
เคียง รวมทั้ง หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่
•ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ ดำาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพ 
รวมทั้งสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในชุมชน
•ฝึกซ้อมแผนการอพยพโดยชุมชนและฝึกความชำานาญในบทบาท
หน้าที่ เช่น การกู้ชีพ กู้ภัย การปฐมพยาบาล การสื่อสาร เป็นต้น
•ทบทวนและปรับปรุง แผนงานและระบบการจัดการภัยพิบัติของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
•สรุปและบันทึกบทเรียนประสบการณ์ องค์ความรู้ภูมิปัญญาการ
ปฏิบัติของชุมชน และ
•สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างชุมชนให้เกิดเครือข่าย
การเรียนรู้และช่วยเหลือกัน
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ภาคผนวก ก 
โครงการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเป็นมา
 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2547  ที่ธรณีพิบัติภัยสึนามิเกิดขึ้นในฝั่งอันดามัน ซึ่งได้ทำาลาย สร้างความเสียหายทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน
และคร่าชีวิตผู้คน รวมทั้งได้รับบาดเจ็บเป็นจำานวนมาก แม้เวลาจะล่วงเลยระยะหนึ่งแล้วที่ทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชน รวมทั้งมีจำานวนมากได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ ทำางานฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ ฟื้นฟูอาชีพและชุมชน มาถึง ณ วันนี้ แม้นผู้คนและชุมชน
เริ่มตั้งหลักและกลับมามีชีวิตตามปกติดั้งเดิมได้เป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีคำาถามว่า ถ้าหากเกิดภัยสึนามิขึ้นอีกครั้งหรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นใน
หมู่บ้านที่เคยประสบภัยธรรมชาติมาหลายปีแล้ว ชุมชนเหล่านั้นจะมีความพร้อมเพียงพอมากน้อยแค่ไหนในการรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น มี
อะไรที่เป็นหลักประกันชุมชนได้ อีกทั้งมีคำาถามว่ามีความพร้อมที่จะป้องกันลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สิน บ้านเรือนและ
ชีวิตของผู้คน
 คำาถามดังกล่าวยังคงเป็นคำาถามที่ยังไม่มีคำาตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำา อีกทั้งยังไม่มีหลักประกันในด้านองค์ความรู้ ทักษะของ
ชุมชนเอง รวมทั้งของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่สามารถสร้างหลักประกันป้องกันความเสี่ยง ลดความเสียหาย และจัดการกับความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นอกมั่นใจในเรื่องดังกล่าว แม้ว่ามีความพยายามจากหลายฝ่ายในการส่งเสริมและดำาเนินงานไป
บ้างในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งได้มีการนำาเอาเทคนิคและระบบการลดความเสี่ยงและจัดการกับภัยธรรมชาติ รวมทั้งได้ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสถาบันและบุคลากรทั้งภาครัฐและชุมชน อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการลดความเสี่ยงและความสามารถของชุมชนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องให้ความสำาคัญและดำาเนินการต่อไปอย่าง
จริงจัง
 ภัยธรรมชาติเกิดขี้นในจำานวนบ่อยครั้งและมีขนาดความรุนแรงขยายวงเพิ่มขึ้น เช่นกรณีธรณีพิบัติสึนามิในฝั่งอันดามัน หรือแผ่น
ดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดในปี 2549 ที่จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ ไม่นับรวมภัยธรรมชาติจากลมพายุ ไฟป่า น้ำาท่วม และฝนแล้งเป็น
ปรากฏการณ์เกิดขึ้นทุกปี ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดที่สังคมไทยควรให้ความสำาคัญและพัฒนาความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการภัยพิบัติมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าแม้ปรากฏการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติจะเกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งในอดีตและสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวยังไม่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากไปกว่าการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเมื่อภัยเกิดขึ้นแล้วมากนัก ความรู้ความสามารถ
และทักษะ ยังคงอยู่ในขีดจำากัด ยังไม่ได้ขยายสู่คนในวงกว้าง ที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยเฉพาะจากสถานการณ์โลกร้อนที่เป็นผลจากความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ภาวะปัญหา ปรากฏการณ์ในหลากหลายรูปแบบ
ภัยที่เกิดขึ้น ทั้งในกรณีแผ่นดินไหว น้ำาท่วม ดินถล่มรวมทั้งภัยธรรมชาติ เป็นต้น ภัยธรรมชาติทั้งหมดที่กล่าวขึ้นนี้ล้วนมีความเป็นไปได้ที่
จะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตผู้คนและทรัพย์สินต่างๆ อย่างมหาศาล แม้ว่าลักษณะและรูปแบบหรือขนาดของภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายจะมีขนาดต่างกัน จึงเป็นความสำาคัญและจำาเป็นที่จะต้องสร้างความพร้อมในสังคมไทยให้รับรู้และได้มีการพัฒนาขีดความ
สามารถปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและพัฒนาขีดความสามารถรับมือกับการจัดการภัยพิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แนวคิดในการดำาเนินโครงการ
แนวคิดในการดำาเนินโครงการโดยรวม
• นำาเอาบทเรียนและองค์ความรู้ที่ได้จากการทำางานในพื้นที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ กรณีสึนามิ ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ง
อันดามันและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรง ทำางานช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนต่างๆ ที่ประสบภัยสึนามิ 
รวมทั้งการเรียนรู้ในการทำางานและถอดบทเรียนการส่งเสริมชุมชนเป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจากการทำางานของชุมชนน้ำาเค็ม 
จังหวัดพังงา รวมทั้งได้นำาเอาบทเรียนและองค์ความรู้จากโครงการถอดรหัสการเรียนรู้จากพื้นที่ประสบภัยสึนามิมาเป็นแนวในการดำาเนิน
โครงการ 
• เชื่อมประสานความร่วมมือจากภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การกาชาด รวมทั้งหน่วย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาทำางานร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถขององค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นฐานรากการดำาเนินการสร้างความพร้อม ลดความเสี่ยงและให้เกิดการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและองค์กรภาคเอกชนมีบทบาทหน้าที่เอื้ออำานวย มากกว่าจะเป็นผู้ดำาเนินการเสียเอง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการ
ทำางานของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งพัฒนาระบบ กลไกของชุมชนให้เกิดการตื่นตัวมีความสนใจ จนกระทั่งนำาไปสู่การทำางานร่วมกันทั้ง
ชุมชน เพื่อทำาความเข้าใจกับอันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติและที่คุกคาม ความเสี่ยง การประเมินศักยภาพและข้อจำากัดของชุมชนต่อการ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน เพื่อใช้กำาหนดกิจกรรมการพัฒนาและเสริมศักยภาพของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือ ลดความ
เสี่ยง อีกทั้งได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดการเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น
• ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นวิถีการจัดการของชุมชน และมีการขับเคลื่อนต่อเนื่องแม้นโครงการจะสิ้นสุดลง อีกทั้งทำาให้ชุมชนมีความ
สามารถเพียงพอในการประสานงานเชื่อมโยง รวมทั้งระดมทรัพยากร และนานาความช่วยเหลือที่จะจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติในกรณีที่มี
ภัยเกิดขึ้น
• กับชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อจะเข้าร่วมและสนับสนุนชุมชนชาวบ้านผู้เสี่ยงภัยเป็นกลุ่มผู้ลงมือปฏิบัติงาน 
• เชื่อมโยงและจัดวางบทบาทที่เหมาะสมขององค์กรสนับสนุนต่างๆ ในการทำางานร่วมกับชุมชน เช่น องค์กรอาสาสมัครต่างๆ รวมทั้งองค์กร
พัฒนาเอกชน เพื่อทำาหน้าที่หนุนเสริมการทำางานของชุมชนท้องถิ่นที่ประสบภัย เพื่อทำาการช่วยเพิ่มเติมส่วนที่เป็นข้อจำากัด พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนที่ยังขาด รวมท้ังทำาหน้าท่ีเอ้ืออำานวยการเรียนรู้การประสานงานและการหนุนเสริมให้ชุมชนได้ขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีชุมชนร่วมกันกำาหนดขึ้น

หลักการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนมีหลักการสำาคัญที่ยึดถือเป็นแนวการดำาเนินการ กล่าวคือ
• การพัฒนาคนและชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนและดำาเนินการ
• การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีหลักประกันการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของสตรีและเยาวชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
อย่างบูรณาการโดยมีเป้าหมายพัฒนาคนและพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับสภาพนิเวศที่แตกต่างกัน
• ให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของสมาชิกในชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความเชื่อมโยงความสามารถในการร่วมกันกำาหนดกลวิธีลดความเสี่ยงและการมีส่วนรวมของชุมชนในการจัดทำาแผนการจัดการภัยพิบัติ
• ให้ความสำาคัญในการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อใช้ในการเรียนรู้และวางแผนดำาเนินงานติดตามและประเมินผล
• พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการกำาหนดกลไก และพัฒนาระบบชุมชนในการดำาเนินการ
• พัฒนาองค์ความรู้ สรุปบทเรียน จากประสบการณ์ ปฏิบัติการจริงเพื่อสื่อสาร สร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อการขยายผลต่อไป

ความร่วมมือพหุภาคีกับกลไกภาครัฐ และประชาสังคมต่างๆ ในการดำาเนินโครงการ
 การดำาเนินโครงการนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตระหนักและให้ความสำาคัญในการประสานและพัฒนาการดำาเนินงานให้ได้เกิด
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเห็นว่าการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานดังกล่าวได้ถูกกำาหนดเป็นนโยบายและแผนของหน่วย
งานภาครัฐอย่างมีนัยยะสำาคัญ ในการดำาเนินการส่งเสริมและขยายผลสู่วงกว้าง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นการ
ประสานพลังความร่วมมือระหว่างประชาสังคม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชนเอง  จากความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ได้เรียนเชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และ
องค์กรประชาชนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการ (โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังรายละเอียดข้างท้าย)
 การดำาเนินการในการสร้างกลไกความร่วมมือดังกล่าว จะดำาเนินการใน 2 ระดับ กล่าวคือ ในระดับโครงการโดยรวม และระดับ
โครงการย่อยในภูมิภาคและหรือจังหวัดเป้าหมาย 
 การดำาเนินการร่วมกับกลไกที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น เพื่อให้ดำาเนินไปอย่างมีความหมายสู่ความร่วมมือ การเรียนรู้และพัฒนางานร่วมกัน 
มูลนิธิฯ จะเรียนเชิญหน่วยงานจากส่วนต่างๆ ที่เป็นคณะที่ปรึกษาโครงการร่วมปรึกษาหารือการดำาเนินโครงการ โดยจะจัดให้มีการประชุม
ทางการอย่างน้อยปีละ  3 ครั้ง กล่าวคือ การประชุมครั้งที่ 1 จะดำาเนินการในช่วง 4 เดือนแรก โดยหารือทบทวนโครงการฯ สร้างความชัดเจน
ในเป้าหมาย ทิศทางและการดำาเนินโครงการฯ  รวมทั้งทบทวนโครงการก่อนให้ความเห็นชอบต่อแนวการดำาเนินงานโดยรวม อีกทั้งให้ได้คำา
แนะนำาในแผนปฏิบัติการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 2 กลุ่มแรก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แสดงความสนใจดำาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนเป็นฐาน
ในการเตรียมความพร้อมและจัดการภัยธรรมชาติ  
 ส่วนการประสานความร่วมมือในพื้นที่นั้น ในช่วง 3 เดือนแรกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค และหรือ
จังหวัด เพื่อนำาเสนอแนวคิดโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำาในการขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับพื้นที่ที่แสดง
ความสนใจดำาเนินโครงการ ซึ่งได้ทำาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความเสี่ยงของชุมชนต่อกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ และระดมความคิดเห็นต่อ
แนวทางและวิธีการดำาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย และหาข้อตกลงในบทบาทความร่วมมือในการร่วมกันดำาเนินงานในโครงการ

การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 
 การดำาเนินการเน้นการสร้างศักยภาพของบุคคลให้สามารถจัดทำาระบบการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพได้ โดย
มีกลุ่มเป้าหมายแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทในการดำาเนินโครงการจัดการภัยพิบัติกับชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ  การเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ไปเสริมศักยภาพของ
ผู้คนในระดับชุมชนต่อไป ซึ่งบุคคลในระดับชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ของการดำาเนินการนี้
 โครงการได้ให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานและชุมชนให้มีความรู้และความสามารถในการดำาเนินโครงการ
โดยส่งเสริมและเอื้ออำานวยให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างชุมชนต่างๆ รวมทั้งให้ความสำาคัญในการพัฒนาทักษะและ
ยกระดับความสามารถขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชาวบ้าน องค์กรบริหารระดับท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดำาเนินโครงการ โดยใช้วิธีการจัดอบรม  การปรึกษาหารือ การจัดเวทีวิชาการ เพื่อเอื้ออำานวยให้ได้เกิดการเรียนรู้ และจากการแลกเปลี่ยนจะ
นำาไปสู่การยกระดับความรู้ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการดำาเนินโครงการดังกล่าว

การสร้างรูปธรรมการดำาเนินงานเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน
 การดำาเนินงานโครงการนี้ให้ความสำาคัญว่า เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการดำาเนินโครงการจะส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความ 
พร้อมของชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติ สมาชิกชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจะมีความตระหนัก ความเข้าใจ ความรู้ รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้โครงการจะให้การสนับสนุนชุมชนใน
การจัดทำาแผนเตรียมความพร้อมและรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกและองค์กรซึ่งจะขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการภัย
พิบัติในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างสร้างสรรค์ต่อไป โดยมีความคาดหวังว่าในแต่ละชุมชนจะเกิดรูปธรรมในการดำาเนินงานในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้
•คณะกรรมชุมชนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำาเนินการด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•มีแผนของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
•มีการปรึกษาหารือและมีกิจกรรมสะท้อนการปฏิบัติงานตามแผนของชุมชนในการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักของสมาชิกในชุมชน 
ในการจัดการกับความเสี่ยง และในกิจกรรมการพัฒนาระบบของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร การจัดเตรียมสถานที่ การป้องกัน
ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ การฝึกซ้อมในการเตรียมการหนีภัย การจัดการช่วยเหลือแก่กลุ่มคนเปราะบางและคนชายขอบ
เป็นต้น
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นอกจากนี้โครงการจะให้การสนับสนุนชุมชนในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการ
จัดการความเสี่ยงกับภัยพิบัติธรรมชาติ  ซึ่งชุมชนได้มีความเห็นชอบร่วมกันว่ามีความเหมาะสมกับแต่ละสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน 
แต่ละประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ 

การเสริมสร้างเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำาเนินงานโครงการเพื่อให้เกิดการสื่อสารสาธารณะ
 มูลนิธิฯ เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นในการทำางานพัฒนาการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อนำาบทเรียนและ
รูปธรรมจากการปฏิบัติการในพื้นที่ สู่การขยายผลในวงกว้าง รวมทั้งให้มีผลต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะในการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างให้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม และมีความสามารถจัดการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะ
สร้างผลกระเทือนดังกล่าว โดยจะได้กำาหนดรูปแบบและวิธีการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสื่อใน
หลากหลายรูปแบบสำาหรับการนำาเสนอ สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก รวมทั้งขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ โดย
มูลนิธิฯ จะได้ดำาเนินแนวทางเชิงรุก ติดต่อสื่อต่างๆ ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหา แนวคิดโครงการ รวมทั้งจัดทำาแผนยุทธศาสตร์งานสื่อสารเพื่อ
สะท้อนรูปธรรมการดำาเนินงานและบทเรียนรู้สาธารณะในหลากหลายรูปแบบ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความรู้ และศักยภาพในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
2.เพื่อพัฒนาแผนและโครงการในระดับท้องถิ่น และดำาเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
3.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสื่อในประเภทต่างๆ และจัดเวทีสาธารณะ เพื่อสื่อสาธารณะในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชน และชี้แนะสาธารณะเพื่อผลักดันด้านนโยบาย

กรอบภารกิจการดำาเนินโครงการ
 กรอบการดำาเนินโครงการเพื่อลดความเสี่ยงและส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน มีกรอบภารกิจในพื้นที่เป้าหมาย
โครงการดังต่อไปนี้

ก่อนเกิดภัย
•ให้ความสำาคัญสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกชุมชนเกิดความรู้ ความตระหนัก และให้ความสำาคัญในการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ 
กับการที่แต่ละคนต้องมาทำางานเพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกันความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานรากในการขับเคลื่อนและ
ดำาเนินการ ทั้งความรู้ดั้งเดิมและที่เคยมีเสมือนภูมิปัญญาพื้นบ้านและรับความรู้ใหม่ในเรื่องภัยธรรมชาติ
•สนับสนุนให้ชุมชนได้เตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างมีสติและมีความปลอดภัย ทั้งนี้โดยให้ชุมชนได้กำาหนดรูปแบบและวิธี
การเตือนภัยที่เหมาะสม ถูกต้อง แม่นยำาทั่วถึง อีกทั้งมีการพัฒนาความรู้ทักษะเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติโดยไม่โกลาหล และปลอดภัย
•เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของชุมชนในการลดระดับความรุนแรงและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากภัยพิบัติเกิดขึ้น อย่างเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่ โครงการจัดทำาแผนป้องกัน ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น การจัดทำาระบบสัญญาณเตือนภัยการสร้าง
กลไก และพัฒนาระบบอาสาสมัครโดยชุมชนมีความพร้อมในการจัดการปัญหา มีการพัฒนาระบบสัญญาณแจ้งภัย ระบบการสื่อสารและ
การให้การช่วยเหลือ รวมทั้งมีกิจกรรมสร้างและพัฒนามาจากชุมชนในการดำาเนินกิจกรรม หากเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัย
ประเภทใด เช่น พายุฝน ภูเขาหรือดินโคลนถล่ม น้ำาท่วม คลื่นซัดตลิ่ง ความแห้งแล้ง ทุพภิกขภัย ไฟไหม้ คลื่นยักษ์ ต่างๆ เหล่านี้

เมื่อเกิดภัย
 ความรู้ ความสามารถ ระบบและกลไกของชุมชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอ ของอาสาสมัครชุมชนและท้องถิ่น ที่
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม จะทำาให้ชุมชนสามารถปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที มีการสูญเสียน้อยที่สุด รวม
ทั้งมีการพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่เชิงกายภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอพยพ ตลอดทั้งมีสิ่งอำานวยการความสะดวก รวมทั้ง
สาธารณูปโภคตลอดจนกระทั่งการดูแลสภาวะทางจิตใจ และระบบขนส่งและประสานต่อที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลการดูแลผู้
เจ็บป่วย

หลังเกิดภัย
 พัฒนาความสามารถของชุมชน ในการดำาเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือหลังภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำา ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

 จัดทำาแผนการฟื้นฟูชุมชน และสนับสนุนการแปรแผนสู่ปฏิบัติการในการฟื้นฟูอาชีพ การป้องกันภัยโดยระบบธรรมชาติ เป็นต้น
การดำาเนินงานทั้งในช่วงเตรียมความพร้อมชุมชน ก่อนเกิดภัย การจัดการเมื่อภัยเกิดขึ้นและหลังการเกิดภัยธรรมชาติ ที่จะดำาเนินการใน
พื้นที่เป้าหมายตามโครงการ จะให้ความสำาคัญในการจัดทำาระบบข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งถอดบทเรียนและพัฒนา
องค์ความรู้ ซึ่งจะมีกลไกการติดตามการให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตัวอย่างกระบวนการในการดำาเนินการกับชุมชน
 โครงการนี้จะเน้นให้ชุมชนกำาหนดกระบวนการดำาเนินการที่เป็นของชุมชนเอง อย่างเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการดำาเนิน
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม และรับมือจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของทั้งหลายชุมชน 
องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ สามารถยกตัวอย่างกระบวนการในการดำาเนินการได้ ซึ่งประกอบด้วย 11 ข้อดังต่อไปนี้
1.สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือภายในชุมชน
2.สร้างระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ และ สื่อ เพื่อให้ความรู้และบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
3.เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้มีความพร้อมและมีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติเอง
4.จัดทำาแผนจัดการภัยพิบัติของชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและสามารถรับมือกับภัยพิบัติ
5.ดำาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยชุมชนเอง รวมทั้งคน ระบบการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และสถานที่ เป็นต้น
6.พัฒนาระบบการสื่อสารภายในชุมชนและเชื่อมโยงกับชุมชนข้างเคียง รวมทั้ง หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่
7.ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่ ดำาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพ รวมทั้งสร้าง
ความร่วมมือและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในชุมชน
8.ฝึกซ้อมแผนการอพยพโดยชุมชนและฝึกความชำานาญในบทบาทหน้าที่ เช่น การกู้ชีพ กู้ภัย และการปฐมพยาบาล รวมทั้งการสื่อสาร 
เป็นต้น
9.ทบทวนและปรับปรุงแผนงานและระบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
10.สรุปและบันทึกบทเรียนประสบการณ์ องค์ความรู้ภูมิปัญญาการปฏิบัติของชุมชน และ
11.สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างชุมชนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้และช่วยเหลือกัน

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ปฏิบัติการ
 มีการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายโครงการโดยรวมเป็นชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
จากภัยพิบัติธรรมชาติ รวมถึงผู้ปฏิบัติการที่มีบทบาทหรือภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งในภาครัฐและภาค
ประชาสังคม ในทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 ขณะเดียวกัน มีความพยายามในการค้นหาและคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการที่จะครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติประเภทหลักๆ ที่พบเจอ
ในประเทศไทย ซึ่งมีดังต่อไปนี้
•พายุลมและพายุโซนร้อน
•น้ำาท่วมขัง 
•น้ำาป่าไหลหลาก
•ดินถล่มและโคลนถล่ม
•ฝนแล้ง
•ไฟป่า
•ดินเค็ม
•แผ่นดินไหว
•ระดับน้ำาทะเลหนุนสูงและคลื่นลมรุนแรง
•สึนามิ
 นอกจากความพยายามในการครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติในหลากหลายประเภท ยังมีความพยายามในการครอบคลุมภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย โดยเน้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้เป็นหลัก

กลุ่มเป้าหมาย
มีการกำาหนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
•ชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ในพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติธรรมชาติ หรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
•ในแต่ละชุมชนจะเน้นการมีส่วนร่วมของกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และผู้หญิง (ทั้งในวัยเยาวชนและวัยครองเรือน)
•องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งในระดับท้องถิ่น  
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

พื้นที่ปฏิบัติการ
 มีการกำาหนดลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการที่จะเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
•พื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ (ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย)
•แต่ละพื้นที่อาจเป็นหมู่บ้านเดียว หรืออาจเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน
•ในปีที่หนึ่ง ดำาเนินการในประมาณ 20 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ประมาณ 10 พื้นที่ที่เคยประสบภัยสึนามิ และอีกประมาณ 10 พื้นที่ที่เคย
ประสบหรือที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในประเภทต่างๆ
•ในปีที่สองและสาม ดำาเนินการในอีกประมาณ 20 – 30 พื้นที่ ซึ่งรวมทั้งพื้นที่ที่เคยประสบหรือที่มีความเสี่ยงจากภัยสึนามิ และพื้นที่ที่เคย
ประสบหรือที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในประเภทต่างๆ
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 ขณะเดียวกัน มีการแบ่งแยกพื้นที่ปฏิบัติการ เป็น 3 ประเภท คือ
•พื้นที่เป้าหมายที่จะดำาเนินการในหมู่บ้านที่เคยประสบภัยธรรมชาติสึนามิ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งชาวบ้านและองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น แสดงความสนใจที่จะดำาเนินกิจกรรมชุมชนเพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงของภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
•พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติงานที่เคยเผชิญอยู่กับความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ รวมเป็นจำานวน 10 พื้นที่ โดยชุมชนดังกล่าว 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีประสบการทำางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
•กลุ่มพื้นที่เป้าหมายเป็นหมู่บ้านทั่วไปที่มูลนิธิฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ทำางานในพื้นที่นั้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่ตัวแทนจากพื้นที่
ได้ติดต่อแสดงความสนใจดำาเนินงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน โดยขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ภายหลังได้รับข้อมูล
ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับโครงการ

จากการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปีที่ 1 ของโครงการ มีการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด 26 พื้นที่ ตามรายละเอียดใน
ตารางดังต่อไปนี้

เชียงใหม่
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น่าน
บ.สันติภาพ ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน

พะเยา
บ.ปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำา จ.พะเยา

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

แม่ฮ่องสอน
ช.แถบลุ่มน้ำาแม่ละนา ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ลำาปาง
บ.แม่หมีใน ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง

กำาแพงเพชร
บ.น้ำาดิบมะพร้าว ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย  จ.กำาแพงเพชร

นครสวรรค์
ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

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

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

เพชรบูรณ์
ต.ห้วยใหญ่  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ไฟป่า

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ไฟป่า

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ฝนแล้ง

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

ไฟป่า/หลุมยุบ

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

น้ำาท่วม
น้ำาท่วม

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

ภาคเหนือตอนบน

ภาคเหนือตอนล่าง

ภาคเหนือตอนล่าง

ภาคอีสาน

ภาคใต้

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

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

อุตรดิตถ์
ต.น้ำาริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ขอนแก่น
ช.โนนหนองลาด ต.บ้านขาม อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น
ต.นาหนองทุ่ม ต.วังสวาป จ.ขอนแก่น
บ.ชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
อ.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

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

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

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

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

ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ทำางานร่วมกับ 26 
ชุมชนดังกล่าว โดยมีการประสานงานและความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และ
แต่ละชุมชนเป็นอย่างดีในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ สมาชิกในชุมชนร่วมกับผู้ปฏิบัติกา
รอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น ได้ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการและแผนงานที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนา เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งเริ่มบรรลุ
ผลอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ

สึนามิ/พายุ
สึนามิ
สึนามิ/พายุ

น้ำาท่วม
น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม/ไฟป่า
น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม/น้ำาท่วม
ไฟป่า

น้ำาท่วม
ไฟป่า

ฝนแล้ง/ดินเค็ม/น้ำาท่วม

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม

น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
น้ำาป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดโครงการย่อยในท้องถิ่น การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ                                   ดำาเนินงานโดย                          ผู้ประสานงาน                                                                 ที่อยู่                                                      โทรศัพท์                                    อีเมล์

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.
 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

โครงการนำาร่องการจัดการภัยพิบัติน้ำาป่าไหลหลาก 
พื้นที่ลุ่มน้ำาเขตอำาเภอจอมทอง

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานชุมชนบ้านปี้

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยองค์กร 
ชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน

โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชนบ้านแม่หมีใน

โครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาต ิ
โดยชุมชนบ้านน้ำาดิบมะพร้าว

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง

โครงการจัดการภัยพิบัตินิเวศวัฒนธรรมคลองตากแดด

โครงการจัดการภัยพิบัติน้ำาท่วมโดยชุมชนบ้านหนองหวาย

โครงการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยง 
ภัยพิบัติธรรมชาติในชุมชนลำาน้ำาคลึง

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน

โครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนตำาบลน้ำาริด

เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำาแม่แปะ 
เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำาแม่เตี๊ยะ
แม่แตะ

ชุมชนบ้านสันติภาพและชุมชน
บ้านทรายทอง

ชุมชนบ้านปี้

ชุมชนบ้านห้วยลากปืนใน

ชุมชนบ้านแม่ละนา

ชุมชนบ้านแม่หมีใน

ชุมชนบ้านน้ำาดิบมะพร้าว

เครือข่ายชุมชน ต.วังบ่อ

ชุมชนบ้านคลองตากแดด

ชุมชนบ้านหนองหวาย

ชุมชนบ้านดง

เครือข่ายชุมชน ต.ห้วยใหญ่

ชุมชนบ้านดงย่าปา

เครือข่ายฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำา
ท่วม-ดินถล่ม ต.น้ำาริด

นายมานพ ศรีภูวดล

นางสาวรักชนก  คำาสุหล้า

นายกำาธร โพธิ์ศร ี

นางสาวกรรณิการ์ ชมพูศรี

นายศักดิ์ชัย เลิศมงคล

นางสุภาพร เครือชัยแก้ว

นายประสิทธิ์ บึงมุม

นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

นางรัศมี เหรียญทอง

นายสำารอง โยธาแข็ง

นางสาวคนึง วันวิเศษ

นางสาวมนัสวิณีย์ วีระไทย

นายรณชัย ชัยนิวัฒนา

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปิดเพ็ง

086 6715917

081 114 2570

084 657 6917

081 746 2491
086 912 2451

089 950 1056
053 613 462-3

087 172 3552

086 210 2051

089 958 5348

083 161 0445

081 039 5420

084 591 6901

084 799 5750

081 770 1735

081 886 9866
 

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

forestnansa@yahoo.com

khuan49_py@hotmail.com

kannikar_w@hotmail.com

thee_lmk@hotmail.com

jarat14@hotmail.com
jrlp@thaimail.com

prasit1822@hotmail.com

Rassame08@gmail.com

jeab_ag@hotmail.com

pasak_ngoscod@hotmail.com

ron.c@thaimail.com

 noi-torsang@hotmail.com

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

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

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

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

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

117 หมู่ 8 บ้านทุ่งกอหลวง 
ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำาปาง 52160

92 ม.14 ต.เทพนคร
อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000

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

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

สำานักบูรณะชุมชน
26/1 ม.2 ต.แหลมรัง 
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

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

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

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

111/1 ม.6 ต.น้ำาริด 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000
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โครงการการแก้ไขและจัดการภัยพิบัติธรรมชาต 
อย่างมีส่วนร่วม

โครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติน้ำาท่วม 
ชุมชนโนนหนองลาด

โครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติพื้นที่ต้นน้ำาป่าอนุรักษ์
ภูผาม่าน

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูชีวิตชุมชนหลังน้ำาท่วม 
บ้านชีกกค้อ

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร 
พิทักษ์ป่าต้นน้ำาภูถ้ำา ภูกระแต

โครงการสร้างชุดปฏิบัติการช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบภัย
พิบัติน้ำาท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำาชี

โครงการจัดการภัยพิบัติไฟป่าโดยชุมชนบ้านตาดรินทอง

โครงการศึกษาและพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการ 
ภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

โครงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้านพองหนีบ

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัต ิ
ชุมชนบ้านในไร่

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัต 
ชุมชนบ้านทุ่งหว้า

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน 
บ้านทับตะวัน

ชุมชนบ้านไฮ่อ้า

ชุมชนโนนหนองลาด

เครือข่ายชุมชน ต.นาหนองทุ่ม

ชุมชนบ้านชีกกค้อ

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ ์
ป่าต้นน้ำาภูถ้ำาภูกระแต

เครือข่ายชุมชน ต.หนองขาม 
และ ต.ยางหวาย

ชุมชนบ้านตาดรินทอง

ชุมชนบ้านปลาบู่

ชุมชนบ้านพองหนีบ

ชุมชนบ้านในไร่

ชุมชนบ้านทุ่งหว้า

ชุมชนบ้านทับตะวัน

นายสำาเริง เกตุนิล

นายสวาท  อุปฮาด

นายหนูเกณ  จันทาสี

นางสาวภคมน สีคำาทา

นายพิชาญ  ทิพวงษ์

นายสายยันต์ เหล็กพรม

นายวันชัย  ฉะอ้อนศรี

นางสาว ธีรดา  นามให

นายฉลามศักดิ์   อินตะโคตร

นายสิทธิโชค แขกปาทาน

นายสิทธิโชค แขกปาทาน

นายสิทธิโชค แขกปาทาน

087 844 6856

086 231 4338
080 751 2633

085 609 7897

084 512 3931

085 745 2981

084 553 7144

086 093 6029

081 546 0252

081 717 1369

086-271 0187

086-271 0187

086-271 0187

ake_ngo@hotmail.com

petsaboon_mountain@hotmail.com

fongfaay@hotmail.com

phufriend@hotmail.com

chaonsri@gmail.com

wtheerada@yahoo.com

chalarmchol@yahoo.co.th

patan_191@hotmail.com

patan_191@hotmail.com

patan_191@hotmail.com

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

242  ม. 7  บ.โนนเชือก ต.บ้านขาม  
อ.น้ำาพอง  จ.ขอนแก่น  40140

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
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ภาคผนวก ค
กรอบการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
เพื่อใช้ในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน

สารบัญ

• วัตถุประสงค์
• ลักษณะของข้อมูลที่ต้องเก็บ
• กระบวนการโดยรวม
• เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์

•เพื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนโดยรวม เช่น โครงสร้างของชุมชน 
ทรัพยากรภายในชุมชน วิถีชีวิต
•เพื่อประเมินและพัฒนาความรู้และความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติธรรมชาติ
•เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติหรือปัจจัยที่จะช่วยให้ชุมชนมีความปลอดภัย
•เพื่อทบทวนกิจกรรมและโครงการที่เคยทำาในอดีต ในเรื่องการเตรี
ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งประเมินความ
สำาเร็จและวางแผนการดำาเนินการในอนาคต
•เพื่อศึกษาทรัพยากรของชุมชนทั้งในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน

ลักษณะของข้อมูลที่ต้องเก็บ

ข้อมูลทั่วไปของชุมชนโดยรวม

สภาพทางภูมิศาสตร์
•ที่ตั้งของชุมชนในแง่การปกครอง จังหวัด อำาเภอ ตำาบล
•เขตติดต่อ เหนือ ใต้ ออก ตก
•ลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งชุมชน เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำา ห้วย 
ชายฝั่ง บริบทของระบบนิเวศ
•ขนาดของชุมชน เช่น ตารางกิโลเมตร หรือจำานวนไร่ จำานวนครัว
เรือน จำานวนประชากร
•สายน้ำาต่างๆ ที่อยู่ในหรือใกล้กับชุมชน เช่น ต้นน้ำา ห้วย หนอง คลอง 
บึง แม่น้ำา ทะเลสาบ ลุ่มน้ำา
•ข้อมูลการคมนาคม ถนนเส้นหลัก เส้นรอง (ลาดยาง ดินแดง) เส้น
ทางรถไฟ การเดินทางทางน้ำา
•ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  หรือ
ช่วงที่มีฝนตกหนักเป็นพิเศษ ฝนแล้ง ลมแรง เป็นต้น

การปกครอง
•เขตการปกครอง เช่น พื้นที่ตั้งอยู่ในตำาบล อำาเภอ จังหวัด เขตการ
ปกครองตามระบบกรม (เช่น กรม ปภ. )
•พื้นที่หรือเขตพิเศษที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หรือพื้นที่ทับซ้อน เช่น 
อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน หรือพื้นที่เสี่ยงภัยของ ปภ.
•ผู้นำาชุมชนอย่างเป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน สมาชิก อบต. 
นายอำาเภอ ผู้ว่าฯ
•ผู้นำาตามธรรมชาติ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุที่เป็นที่นับถือ ผู้นำา
ของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนต่างๆ สมาชิกของคณะกรรมการต่างๆ
•ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรอะไรบ้าง มีวัตถุประสงค์และ

ภารกิจหน้าที่อย่างไร ใครเป็นสมาชิก มีกิจกรรมดำาเนินการอะไร 
อย่างไรบ้าง 
•ความสัมพันธ์ของชุมชนกับกลุ่ม องค์กร หน่วยงานต่างๆ ภายนอก 
เช่น ชุมชนใกล้เคียง องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ    กลุ่ม/
องค์กรชุมชน หรือสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกับเครือข่ายอะไรบ้าง มี
ลักษณะอย่างไร (ข้อมูลของเครือข่าย)
•ชุมชน/กลุ่ม/องค์กรในชุมชนมีกิจกรรมหรือโครงการที่กำาลังดำาเนิน
การอยู่หรือไม่ ถ้ามี เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไร รับงบประมาณ
สนับสนุนจากที่ไหน/ใคร โครงการอยู่ในขั้นตอนไหน และประสบ
ความสำาเร็จหรือไม่

ประชากร
•การก่อตั้งชุมชนเป็นอย่างไร ชาวบ้านมาจากไหนหรือว่าตั้งรกราก
มานานแล้ว(ตั้งแต่เกิด)  หรือมีการอพยพชุมชนมาจากที่อื่น เหตุผล
ของการตั้งชุมชนที่จุดนี้
•จำานวนครัวเรือน จำานวนประชากรรวม และแบบแยกชาย หญิง เด็ก 
คนชรา
•ศาสนาอะไรบ้าง มีพิธีกรรมที่สำาคัญทางศาสนาอะไรบ้าง มีผลอย่าง
ไรต่อวิถีชีวิตของชุมชน
•มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออะไรบ้าง และส่งผลต่อการดำารง
ชีวิต และการปกครองของชุมชน อย่างไร
•อาชีพของคนในชุมชนมีอะไรบ้าง มีคุณภาพชีวิตอย่างไร มีประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ 
หรือไม่ อย่างไร
•รายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างไร มีทรัพย์สินต่อ
ครัวเรือนอะไรบ้าง เช่น บ้าน สวน นา ไร่ เครื่องมือประกอบอาชีพ 
มอเตอร์ไซค์ โทรทัศน์ มีหนี้สินหรือไม่ เจ้าหนี้คือใคร สาเหตุการเกิด
หนี้ มีแผนการชำาระหนี้หรือไม่ อย่างไร
•สภาพของสุขภาวะชุมชนเป็นอย่างไร มีประเด็นปัญหาสุขภาพใดที่
ไม่ปกติสำาหรับคนในชุมชน มีประเด็นใดที่กำาลังส่งผลต่อสุขภาพของ
คนในชุมชน

ทรัพยากร
•วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของทรัพยากร-เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ความเชื่อของชุมชนที่จะพิสูจน์ว่าพวก
เขาสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ในปัจจุบันหรืออนาคต 
ประเพณีหรือภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูล
เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีสิทธิที่จะ
อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
•ทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญและชุมชนนำามาใช้  รวมทั้งจากพื้นที่
ธรรมชาติและจากพื้นที่ทำาการเกษตร สภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่
เป็นอย่างไร สิทธิของชุมชนในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ลักษณะ
สิ่งแวดล้อมทั่วไปในและโดยรอบพื้นที่ชุมชน (ทำาแผนที่ทรัพยากร)
•สิ่งก่อสร้างพื้นฐานในชุมชนมีอะไรบ้าง เช่น ถนน น้ำาประปา บ่อน้ำา
สะอาด ไฟฟ้า  ระบบบำาบัดน้ำาเสียและการจัดการขยะ โรงเรียน 
สถานีอนามัย โรงพยาบาลหรือสถานที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ
•การบริหารจัดการ- มีกลุ่มหรือองค์กรชุมชนหรือไม่ เป็นกลุ่มเกี่ยว
กับอะไร  กลุ่มเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับชุมชน
•ทรัพยากรบุคคล- บุคคลใดบ้างในชุมชนที่มีบทบาทสำาคัญ สำาคัญ

อย่างไร (เช่น ผู้นำาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ครู หมอ
อนามัยหรือ อสม. ) คนที่มีความรู้พิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่ทราบ
ประวัติการก่อตั้งชุมชน ปราชญ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
อากาศในท้องถิ่น
•ทรัพยากรที่เป็นเงินทุน-ชุมชนมีกองทุนอะไรบ้าง อบต.มีการ
สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนหรือไม่ เป็นงบประมาณเพื่ออะไร 
กิจกรรมในชุมชนได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นไหม อะไรบ้าง 
ให้การสนับสนุนกิจกรรมอะไร ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์หรือไม่ ถ้ามี 
กลุ่มออมทรัพย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร จำานวนเงินของกลุ่มออมทรัพย์
เป็นเท่าไหร่

วิถีชีวิต อาชีพ
•ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร เช่น การเกษตร 
(ยังชีพ ขาย/ขายพึ่งนายทุน) แรงงาน(ใน/นอกชุมชน) ข้าราชการ
•พื้นที่ทำางานของชาวบ้านตามอาชีพต่างๆ อยู่ไหน  มีคนทำางาน
ภายนอกหมู่บ้านหรือไม่ หากมีคนทำางานนอกหมู่บ้าน มีการเดินทาง
ไปกลับทุกวันหรือไม่ หรือว่าพักอยู่ภายนอกชุมชน
•วิถีชีวิตหรืออาชีพของชาวบ้านเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือไม่ มีกิจกรรม
ตามฤดูกาลอะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงจากการประกอบอาชีพ
หลักไปเป็นการทำางานประเภทอื่นหรือไม่ เช่น ทำานาในฤดูฝนและไป
เป็นแรงงานในฤดูแล้ง
•อาชีพของชาวบ้านเชื่อมโยงกันหรือไม่ เช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยน
ของคนในชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างไร
•ชาวบ้านมีประเด็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือการ
ดำารงชีวิตหรือไม่ ถ้ามีอธิบาย
•รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพหลักต่างๆ ที่มีในหมู่บ้าน

ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ

ประเภทของภัย
•ชุมชนเคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอะไรบ้าง
•ภัยพิบัติดังกล่าวเป็นอย่างไร คิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
•ในประวัติศาสตร์ของชุมชน ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยแค่
ไหน มีภัยที่เกิดเป็นประจำาหรือไม่ เช่น หลายครั้งต่อปี หรือภัยตาม
ฤดูกาล
•ความเป็นไปได้ที่ภัยที่เคยเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
•มีภัยพิบัติอะไรที่ชุมชนไม่เคยประสบ แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทำาไมถึงรู้สึกว่ามีความเสี่ยงจากภัยนี้ ความเสี่ยงมีมากน้อย
แค่ไหน
•ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรบ้าง รู้มากน้อยแค่ไหน

ผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติต่อชุมชน
•หากเกิดภัยพิบัติขึ้น (ภัยเดิมที่เคยเกิดแล้ว) ชาวบ้านคิดว่าจะส่ง
ผลกระทบอย่างไรต่อชุมชน และหากชุมชนเชื่อว่ามีความเสี่ยงจาก
ภัยต่างๆ คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างไร
•ภัยในประเภทต่างๆ ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่ท้องถิ่น
อย่างไร ผลกระทบอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นตลอดเมื่อเกิดภัย และ
ผลกระทบอะไรที่จะเปลี่ยนไปตามประเภทของภัย เช่น ในชุมชนที่
ประสบทั้งน้ำาท่วมและฝนแล้ง  หรือที่ประสบทั้งน้ำาป่าไหลหลากและ
โคลนถล่ม
•ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในชุมชนเป็นอย่างไร
•ผลกระทบต่อพื้นที่ทำากินเป็นอย่างไรทั้งของครัวเรือน และของ
ชุมชน  เช่น  ที่นา (ส่วนตัว) ป่าชุมชน (ส่วนรวม)
•ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นอย่างไร ทั้งในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง เช่น ถนน น้ำา ระบบบำาบัดน้ำาเสีย ไฟฟ้า สถานีอนามัย 

โรงเรียน
•ผลกระทบในระยะแรก และในระยะยาวต่อชุมชนและอาชีพของ
ชาวบ้านหรือวิถีชีวิตของชาวบ้าน จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผลก
ระทบในระยะสั้น เช่น ขาดแคลนอาหาร น้ำา เครื่องนุ่งห่ม ที่พัก 
โครงสร้างพื้นฐาน ผลกระทบในระยะยาว เช่น ความต้องการสร้าง
ที่อยู่อาศัยถาวร ความต้องการอาชีพทางเลือก (ในกรณีที่ทำากินไม่
สามารถทำากินได้) การย้ายชุมชนไปอยู่พื้นที่ใหม่ การรักษาสุขภาพ
ทั้งร่างกายและจิตใจในระยะยาว
•การตั้งสมมติฐาน- ให้ชุมชนได้คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ว่า
หากเกิดภัยพิบัติขึ้น จะเกิดผลอย่างไรต่อชุมชน

การประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•ชุมชนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติ ความรู้โดยรวม ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มกระบวนการ มี
กิจกรรมหรือโครงการที่เริ่มดำาเนินการแล้วหรือไม่
•ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สมารถทำาได้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
 oการป้องกัน- ทำาอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดภัยพิบัติ
 oการบรรเทา- ทำาอะไรได้บ้างเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน  
 เมื่อเกิดภัยพิบัติ
 oการรับมือ- ชุมชนจะจัดการอย่างไรในช่วงเวลาที่เกิดภัย  
 พิบัติ เช่น ใน 4-5 ชั่วโมงที่โคลนถล่มเข้าหมู่บ้าน
 oการช่วยเหลือฟื้นฟูในระยะสั้น- ความต้องการพื้นฐานใน 
 ระยะแรกหลังจากเกิดภัยพิบัติ
 oการฟื้นฟูในระยะยาว- กิจกรรมที่ต้องทำาเพื่อให้ชุมชน  
 สามารถกลับไปอยู่ในสภาพปกติได้และให้ชาวบ้าน  
 สามารถดำารงชีวิตหรือประกอบอาชีพได้

ปัจจัยเพิ่มหรือลดความเสี่ยง

การจัดการในระดับท้องถิ่น
•มีงานวิจัยหรือกิจกรรมที่ดำาเนินการในชุมชนซึ่งอาศัยข้อมูลที่ผิด
พลาดหรือไม่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยง
•การประสานงานภายในชุมชนเป็นอย่างไร ชุมชนมีการประสาน
งานกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกหรือไม่ รวมทั้งองค์กรพัฒนา
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ความสัมพันธ์ที่ชุมชนมีกับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ จะเพิ่มหรือลดความเสี่ยงได้อย่างไร
•การจัดผังเมืองของชุมชนดีหรือไม่ดีอย่างไร โครงสร้างพื้นฐานมี
ความแข็งแรงแค่ไหน มีจุดไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงหาก
เกิดภัยพิบัติ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างไร
•มีการบำารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนหรือไม่ มีอะไรบ้างที่
ควรซ่อมแซมหรือปรับปรุง มีพื้นทีอะไรบ้างที่เปราะบางเป็นพิเศษ
•ภายในหรือใกล้เคียงชุมชนมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ยุติธรรม 
(เช่น จากองค์กร หรือบริษัท) ที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเมื่อเกิดภัย
พิบัติ 
•ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแข็งแรงแค่ไหน การ
จัดการ การประสานงาน การสื่อสารจะดีแค่ไหนหากเกิดภัยพิบัติ
และจะทำาให้ดีขึ้นอย่างไร
•การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นอย่างไร 
มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมที่กำาลังเพิ่มความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรือไม่
•พื้นที่ของชุมชน หรือจำานวนครัวเรือนกำาลังเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ หาก
กำาลังเพิ่ม มีการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่ การขยายตัวของชุมชนจะ
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติหรือไม่
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นโยบายและกฎหมาย
•เรื่องของการจัดการภัยพิบัติอยู่ในแผนงานของ อบต. อำาเภอ 
จังหวัด และภูมิภาคหรือไม่ หรือว่าการจัดการภัยพิบัติเป็นกิจกรรม
ต่างหากที่ไม่ได้ถูกบรรจุให้พิจารณาในแผนของแต่ละระดับ
•มีแผนบริหารจัดการกับกรณีฉุกเฉินหรือแผนปฏิบัติการในกรณี
ฉุกเฉินในระดับชุมชน ตำาบล อำาเภอ หรือจังหวัดหรือไม่
•ในแง่ของการจัดการและการวางแผนมีความสมดุลระหว่างการ
วางแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากับการวางแผนการรับมือหลัง
เกิดภัยพิบัติหรือไม่
•ความร่วมมือระหว่างบุคลากรจากภาคส่วน องค์กร หน่วยงาน และ
กรมต่างๆ ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ชุมชน
ต่างๆ ร่วมมือกันหรือไม่ ชุมชนทำางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน
หรือไม่ มีการประสานงานระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือไม่ และมีการประสานงานระหว่างกรมต่างๆ หรือไม่

ทรัพยากรที่จำากัด
•ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการภัยพิบัติมีความรู้ที่เพียง
พอหรือไม่ ในเรื่องดังต่อไม่นี้
 oขนาดของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 oปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
 oการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้มีความเสี่ยงเพิ่ม  
 มากขึ้น
 oแนวคิดและแนวทางต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการจัดการภัย  
 พิบัติ
•ประสบการณ์และบทเรียนที่ดีจากพื้นที่อื่นๆ ถูกนำามาใช้โดยชุมชน 
องค์กร หน่วยงานหรือไม่
•วัสดุก่อสร้างหรือซ่อมบ้านเรือนมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ วัสดุนั้นๆ 
ทนต่อผลกระทบของภัยธรรมชาติได้หรือไม่
•ทรัพยากรของชุมชนในประเภทต่างๆ เป็นอย่างไร
 oชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรชุมชนหรือไม่ กลุ่มหรือ  
 องค์กรนั้นกำาลังใส่ใจเรื่องการจัดการภัยพิบัติหรือมีความ  
 สามารถที่จะใส่ใจเรื่องการจัดการภัยพิบัติในอนาคตหรือ  
 ไม่
 oชุมชนมีทรัพย์สินหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่สามารถใช้  
 เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดภัย ควรทบทวนทรัพย์สินและ  
 ทรัพยากรต่างๆ เช่น องค์ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ   
 โครงสร้างพื้นฐานกับอุปกรณ์ โครงสร้างการ   
 บริหาร ทรัพยากรบุคคล กองทุน
 oถา้อาชพีปจัจบุนัไมม่คีวามเปน็ไปไดใ้นกรณทีีเ่กดิภยัพบิตั ิ 
 ชุมชนมีอาชีพทางเลือกที่สามารถทำาแทนหรือไม่
 oชุมชนมีเสียงด้านการเมืองหรือไม่ ชุมชนมีความสามารถ  
 ที่จะเสนอประเด็นต่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น   
 หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น และนักการเมืองหรือไม่
•กองทุนที่ชุมชนสามารถใช้ในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติมีอะไร
บ้าง ในกรณีที่กองทุนไม่เพียงพอชุมชนมีลู่ทางที่จะหาทุนเพิ่มเติมได้
หรือไม่
•เทคนิคที่ชุมชนสามารถใช้ในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติมีอะไร
บ้าง

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ 
•กลุ่มคนที่มีความแตกต่างด้านศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ 
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติหรือไม่ 
อย่างไร
•สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการได้มีส่วนร่วมอย่างมีความ
หมายในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติหรือไม่ 

อย่างไร มีการเตรียมการพิเศษอะไรบ้างเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้รับ
ความปลอดภัยในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
•มีคนที่อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวหรือชุมชนแออัดภายในหรือใกล้
เคียงชุมชนหรือไม่ จะทำาอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงต่อคนกลุ่มดัง
กล่าวเมื่อเกิดภัยพิบัติ
•สุขภาพของคนชุมชนเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้างด้านสุขภาพที่
อาจจะทำาให้ชุมชนอ่อนแอหรือเปราะบางมากขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ
•ภาวะโลกร้อนกำาลังเพิ่มความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรือไม่ จะทำา
อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้

การประเมินการจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมา

ให้ชุมชนได้ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาในเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดย
ให้ระบุว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรจะหยุดทำา เหมาะสมที่จะทำาต่อ 
หรือควรเริ่มทำาใหม่ โดยใช้กรอบการทบทวนดังต่อไปนี้
•การป้องกัน
•การบรรเทา
•การรับมือในช่วงวิกฤติ
•การช่วยเหลือระยะสั้น
•การฟื้นฟูระยะยาว

ให้สมาชิกในชุมชนได้ทบทวนร่วมกันว่า ชุมชนพร้อมมากน้อยแค่ไหน
ต่อขั้นตอนในกระบวนการต่อไปนี้
•การเก็บ สำารวจ และศึกษาข้อมูล ในเรื่อง
 oความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
 oองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและผลกระทบ
 oองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการลดความเสี่ยง
 oองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละครัวเรือนและ
   ของชุมชนโดยรวม
•การจัดตั้งกลุ่ม องค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติ
•การค้นหาภาคีความร่วมมือและเครือข่ายที่สามารถสนับสนุน
ชุมชนในการจัดตั้งระบบการจัดการภัยพิบัติรวมทั้งสนับสนุนชุมชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
•การพัฒนาการประสานงานและความร่วมมือกับองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำาเนิน
กิจกรรมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
•การทบทวนและสรุปองค์ความรู้และแผนงานเพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนทุกคนได้มีความรู้ที่เพียงพอในเรื่องการจัดการภัยพิบัติและ
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบว่าจะทำาอย่างไรเพื่อเสริมสร้าง 
พัฒนาความพร้อมของชุมชน
•ให้การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อสมาชิกในชุมชนจะได้มีความ
เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการบริหารและดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ
•การพัฒนาแผนงานและกลไกการบริหารจัดการในระดับชุมชนต่อ
เรื่องการจัดการภัยพิบัติ
•การดำาเนินกิจกรรมตามแผนงานของชุมชนในเรื่องการจัดการภัย
พิบัติ
•การฝึกซ้อมและการฝึกหัดในเรื่องต่างๆ เช่นกระบวนการอพยพ
และเทคนิคกู้ชีพ
•การประเมินทบทวนแผนงานในกิจกรรมของชุมชนในเรื่องการ
จัดการภัยพิบัติ และการพัฒนาระบบให้แข็งแรงขึ้น

การประเมินทรัพย์สินในระดับครัวเรือนและรับดับชุมชน

ระดับครัวเรือน
•ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทบทวนและบันทึกรายละเอียดเกี่ยว
กับทรัพย์สินและทรัพยากรในระดับครัวเรือน หากไม่สามารถ
ครอบคลุมทุกครอบครัวในหมู่บ้านเนื่องจากข้อจำากัดด้านเวลาอาจ
จะเน้นครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเลือก
บางครอบครัว ซึ่งสะท้อนความหลากหลายของครอบครัวในชุมชน
•ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำากินของแต่ละครัวเรือน 
เช่น ที่ตั้งบ้านเรือน จำานวนตารางเมตรหรือจำานวนไร่ของพื้นที่ที่อยู่
อาศัย ประเภทและสภาพของบ้าน ที่ตั้งพื้นที่ทำากิน จำานวนตาราง
เมตรหรือจำานวนไร่ของพื้นที่ทำากิน ลักษณะของการใช้ประโยชน์และ
ขนาดของการใช้ประโยชน์ในประเภทต่างๆ ครัวเรือนมีเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินหรือไม่
•ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของครัวเรือน เช่น รายได้? รายจ่าย? มีเงิน
ออมทรัพย์หรือไม่? จำานวนเงิน? 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
•ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำารงชีวิต เช่น เครื่องครัว เครื่อง
มือทางการเกษตร เครื่องสีข้าว เครื่องชั่งน้ำาหนัก เครื่องคิดเลข

ระดับชุมชน
•สนับสนุนให้ชาวบ้าน ผู้นำาท้องถิ่น (อย่างเป็นทางการ/ไม่เป็น
ทางการ) รวมทั้งสมาชิก อบต.  ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนและ
บันทึกทรัพย์สินและทรัพยากรของชุมชนโดยรวม โดยเน้นทรัพย์สิน
และทรัพยากรที่อาจเสียหายในกรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
•แหล่งข้อมูลที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ระหว่างสมาชิกชุมชนและผู้นำาท้องถิ่นคือข้อมูลที่อยู่ในหมวด
ทรัพยากร (กล่าวมาแล้วด้านบน ยกเว้นข้อแรกที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ทรัพยากร)
•เมื่อพิจารณาทรัพยากรในประเภทต่างๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรที่เป็นกองทุน (เงิน)  สมาชิกในชุมชนและผู้นำาท้องถิ่นควร
คิดในแง่ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ
เกิดขึ้น รวมทั้งการนำาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการรับมือ
และฟื้นฟูหลังจากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

กระบวนการโดยรวม
•ควรให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลาก
หลายในการศึกษาเก็บข้อมูล ไม่ควรอาศัยข้อมูลจากผู้นำาท้องถิ่น
เพียงอย่างเดียว พยายามเน้นการมีส่วนร่วมของสตรี เยาวชน ผู้
สูงอายุ คนพิการและกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนา
วัฒนธรรม
•ถ้าผู้นำาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐต่างๆ 
มีส่วนร่วมในกระบวนการเก็บข้อมูล น่าจะช่วยให้รวบรวมความคิด
เห็นที่แตกต่างและยังเอื้ออำานวยให้ชุดข้อมูลนั้นเป็นที่ยอมรับของ

กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานในวงกว้าง
•ควรนำาเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้ไปใช้ประกอบ
เป็นแนวทางเมื่อทำางานกับชุมชน เพราะเครื่องมือดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนมากกว่าการ
สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว มีเครื่องมือและวิธีการอีกมากมายที่
สามารถนำาไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน 
ซึ่งถ้ามีประสบการณ์พอสมควรในการใช้เครื่องมือและวิธีการอื่นๆ ก็
สามารถนำาไปใช้ได้เลยในการดำาเนินการ
•มีความจำาเป็นจะต้องจัดให้มีการประชุมหลายครั้ง เพื่อจะได้เก็บ
ข้อมูลเป็นชุดสมบูรณ์ ไม่ว่าจะประชุมกับชุมชนโดยรวมหรือกับกลุ่ม
ต่างๆ ต่างหาก เพราะฉะนั้นควรให้ความสำาคัญกับการเก็บข้อมูลเป็น
ขั้นตอนพร้อมการบันทึกเป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ไม่ขาดประเด็นที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในชุมชน
•ข้อมูลบางประเภทควรบันทึกเป็นสถิติ เช่น จำานวนชาวบ้านที่มี
อาชีพในประเภทต่างๆ หรือจำานวนไร่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
แต่ละประเภท แต่ข้อมูลบางประเภทควรที่จะบันทึกเป็นบทความ 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและประวัติชุมชน หรือข้อมูลเกี่ยว
กับประเด็นปัญหาของชาวบ้านในการดำารงชีวิต ควรทบทวนวิธีการ
บันทึกข้อมูลที่ดีที่สุดในแต่ละกรณี
•ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำาหนดรูปแบบในการบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตาม
ควรจัดทำาข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตามหมวดหลักที่ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและแผนการทำางาน 
และจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างชุมชนต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
•กรอบข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ค่อนข้างกว้างและละเอียด 
ฉะนั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถบันทึกรายละเอียดได้ทั้งหมด ขอ
ให้ใช้เอกสารฉบับนี้เป็นแนวทางเพื่อชี้แจงลักษณะของข้อมูลที่ควร
เก็บรวบรวม แต่ไม่ได้นับว่าเป็นแบบสอบถามที่จะต้องตอบคำาถาม
ทุกคำาถาม อย่างไรก็ตามขอให้พยายามเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์ที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้
•กระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและภัย
พิบัติธรรมชาติอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในชุมชน ผู้นำาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
งานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวน
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาและการดำาเนิน
โครงการที่จะช่วยให้ชุมชนรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติและฟื้นฟู
ตนเองหลังจากที่เกิดเหตุ
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เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล

การศึกษาประวัติชุมชน

คืออะไร
เป็นเครื่องมือศึกษาความเป็นมาของการก่อตั้ งชุมชนแสดง
เหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญตามช่วงเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตชุมชนกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ชี้ให้เห็นถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์หรือความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

ใช้เพื่ออะไร
1.สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนที่สัมพันธ์กับฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้อง
ถิ่น
2.เพื่อสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน เงื่อนไข
ปัจจัย และเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ ที่สัมพันธ์กับฐานทรัพยากร ซึ่งส่ง
ผลต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
3.เพื่อสะท้อนทุนทางสังคม รวมทั้งศักยภาพและข้อจำากัดในการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน 

ควรได้ข้อมูลอะไรบ้าง
•ประวัติการตั้งถิ่นฐานและเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนในช่วง
ปีต่างๆ อย่างเป็นลำาดับ (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)

ทำาอย่างไร

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.ชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำาคัญในการจัดเก็บข้อมูลประวัติชุม
ชนและความสัมพันธ์กับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน

ขั้นดำาเนินการ
1.อธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้เครื่องมือให้ผู้ร่วมดำาเ
นินการเข้าใจ
2.กรณีที่ทีมเก็บข้อมูล มีบุคคลในท้องถิ่นร่วมอยู่ด้วย ควรมีการ
สร้างความเข้าใจในบทบาท ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว
ในกรณีที่เป็นการพูดคุย

ตัวอย่างคำาถาม

•มีการเริ่มตั้งบ้านเรือนตั้งแต่เมื่อไร ในช่วงเวลานั้นมีบ้านอยู่กี่หลัง
•ตอนเข้ามาตั้งบ้านตั้งอยู่ตรงไหนอย่างไร เลือกทำาเลที่ตั้งบ้านอย่างไร
•สภาพป่าสมัยที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านใหม่ๆ เป็นอย่างไร (สภาพป่า สัตว์ป่า ดิน และน้ำา)
•การทำามาหากินและการอยู่อาศัยของชุมชนเกี่ยวข้องกับป่าอย่างไร 
•นับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมา การหาอยู่หากินส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้หรือไม่ ในช่วงเวลาไหน เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร  
•เหตุปัจจัยภายใน/ภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร
•มีการสร้างถนนเข้าสู่ชุมชนปีไหน และการสร้างถนนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนหลังจากนั้น
•เมื่อใดที่มีไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ และมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากนั้น (หรือการพัฒนาสาธารณูปโภคที่สำาคัญ)
•เคยเกิดไฟไหม้ โรคระบาด น้ำาท่วม หรือภัยธรรมชาติบ้างหรือไม่   ก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อคน ชุมชน การตั้งถิ่นฐาน หรือสภาพทรัพยากร   ใน
หมู่บ้านมีการจัดการช่วยเหลือกันอย่างไรบ้าง
•มีการย้ายการตั้งบ้านหรือไม่ เมื่อใด เพราะอะไร
•มีจำานวนครัวเรือนอยู่เท่าไร ในช่วง 20 ปี, 15 ปี, 10 ปี และ 5 ปี ที่ผ่านมา และมีการขยายการตั้งบ้านต่างในแต่ละช่วงอย่างไร
•ป่าบ้านเรามีการบุกรุกทำาลายบ้างหรือไม่ โดยใคร  แล้วชุมชนมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร  มีใครเป็นผู้นำาหรือไม่

ข้อแนะนำา
-การพูดคุยสอบถามประวัติชุมชน กับกลุ่มคนต่างๆ

ในชุมชน โดยการแนะนำาจากกลุ่มคนในชุมชน เพื่อ

ค้นหาผู้ที่มีความรู้และสามารถให้ข้อมูล

-การสอบถามข้อมูล ควรมีข้อมูลจากหลายแหล่ง

ประกอบกัน เช่น จากผู้นำาทางการ ผู้นำาทางธรรมชาติ 

ผู้นำาทางศาสนาและความเชื่อ  ผู้อาวุโสทั้งหญิง-ชาย

สอบถามข้อมูลรายบุคคลควรดำาเนินการสอบถามจากหลายบุคคล 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจทานความถูกต้อง 
3.ในกรณีที่เป็นการพูดคุยกลุ่มเฉพาะมีผู้สูงอายุผู้ชายและผู้หญิง 
กลุ่มหนึ่งควรมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3-5 คน ควรมีการจัดกลุ่มเฉพาะ
ผู้หญิงแยกต่างหาก เพื่อให้ผู้หญิงได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่
4.จัดเตรียมตารางศึกษาลำาดับเหตุการณ์สำาคัญตามช่วงเวลาดังตัวอ
ย่างบนกระดาษ
ขนาดใหญ่และติดบนกระดานให้มองเห็นชัดเจน  
5.เริ่มต้นคำาถาม  โดยถามผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประวัติ ความ
เป็นมาของชุมชน  โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่สำาคัญเท่าที่จำาได้ เช่น 
สาเหตุของการเลือกพื้นที่ที่ตั้งชุมชน จำานวนครอบครัวที่มาครั้งแรก 
เหตุการณ์สำาคัญในช่วงต่างๆ  (ระบุ ปี พ.ศ.) ที่เกิดขึ้นและมีผลทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง   และชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในชุมชน
6.นำาข้อมูลที่ได้มาเขียนใส่ในตาราง
7.กลุ่มช่วยกันตรวจสอบเป็นระยะและสรุปภาพรวมเมื่อเสร็จสิ้น
8.นำาข้อมูลที่ได้มาสื่อสารกับชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพ
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ตัวอย่างตารางลำาดับเหตุการณ์สำาคัญตามช่วงเวลา

ประมาณ  207  ปีที่แล้ว    เริ่มแรกท้าวบุตราวงศ์นำาชาว
บ้านศรีสุข  มาตั้งรกรากอยู่บ้านป่าก่อ  จำานวน 4  หลังคา
เรือน  ต่อมาได้มีราษฎรบ้านโพนเมืองบ้านดู่น้อยมารวม
กันมากขึ้น  จึงได้มีการตั้งหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าก่อ  ชื่อหมู่บ้านจึงตั้งชื่อเป็น  “ป่าก่อ”  ตามพื้นที่

เกิดสงครามโลกครั้งที่  2 ในชุมชนมีประชากรประมาณ 
50  หลังคาเรือน  เหตุบ้านการเมืองคับขัน มีการขุดหลุม
เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิด

มีภัยแล้งเกิดขึ้นในชุมชน  ส่งผลให้มีการย้ายบ้านเพื่อหนี
ภัยแล้ง  มีการย้ายออกมากที่สุด  พ.ศ.2505ประกอบด้ว
ยในช่วงนี้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกปอทำาให้มีการบุกรุ
กป่า  บุกรุกที่ทำากินอย่างกว้างขวางจนกระทั่ง  พ.ศ.2507  
เกิดฝนตกน้ำาท่วมใหญ่

มีการตัดถนนครั้งแรกโดย  รพช.

เริ่มควบคุมการบุกรุกป่า  และการทำาไร่ปอ

มีไฟฟ้าเข้ามาในชุมชน

แยกชุมชนจากตำาบลศรีสุขเป็นตำาบลหนองเหล่า  
เป็นบ้านป่าก่อ  หมู่ 6

แยกเป็นบ้านป่าก่อ  หมู่  9  ตำาบลหนองเหล่าอำาเภอ
เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนายทองสา ศรีสมุทร  
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มป่าชุมชนบ้านป่าก่อ ขึ้นครั้งแรกโดย
เจ้าหน้าที่สำานักงานป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้า
มาทำางานกับชาวบ้าน  วัด  การฝึกอบรมและเวทีชาวบ้าน 
เรื่อง ป่าชุมชน

ป่าชุมชนบ้านป่าก่อ  หมู่  9  จำานวน  124  ครัวเรือน นาย
สมพงษ์  สายทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

ที่มา: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (อุบลราชธานี)

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

สภาพป่าไม้ยังมีความอุดมสมบูรณ์  ต้นไม้ใหญ่ยังมีจำานวนมาก  ถึง
แม้ว่าจะมีการเข้าไปตัดไม้เพื่อนำามาสร้างบ้านเรือนบ้างแต่ส่วนใหญ่
จะตัดไม้ในที่นาตนเองมาใช้สภาพของป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์
อยู่

ชาวบ้านเริ่มเข้าไปตัดไม้ในป่ามาใช้เพิ่มมากขึ้น  เพราะคนเริ่มรู้จัก
การหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว  ทำาให้ป่าไม้ลดลง

มีการตัดไม้ขายเพิ่มมากขึ้น  สภาพเสื่อมโทรมลงกว่าเดิมมาก   
สัตว์ป่าเริ่มลดน้อยลง

ยังมีการตัดไม้ในป่า  โดยนำาเลื่อยยนต์มาตัด

ป่าถูกทำาลายอย่างต่อเนื่อง

มีการห้ามเข้าไปตัดไม้  เพราะสภาพป่าเสื่อมโทรมมากแต่ก็ยังมีคน
จากหมู่บ้านอื่นลักลอบเข้ามาตัดบ้าง

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

กลุ่มป่าชุมชนจึงได้มีการออกกฎระเบียบห้ามมิให้เข้าไปตัดไม้
ทำาลายป่า  เพื่ออนุรักษ์

สภาพป่าฟื้นคืนขึ้นมากกว่าเดิมจากการอนุรักษ์ป่า  ทำาแนวกันไฟ 
และปลูกซ่อม  มีต้นไม้เกิดขึ้นใหม่  และสัตว์ป่าก็มีเพิ่มขึ้น  ชาวบ้าน
ได้พึ่งพิงป่าจากการเก็บเห็ด  หน่อไม้ สมุนไพร  แมลงกินได้เริ่มมีมาก
ขึ้น  สัตว์ป่าที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่  กระรอก  กระแต  นกกระปูด   
นกกาเหว่า
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ปัจจุบัน

ประวัติบ้านป่าก่อ  หมู่  9  ตำาบลหนองเหล่า  อำาเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ.         สภาพเหตุการณ์         สภาพทรัพยากร

จะทำาให้เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

•เริ่มต้นถามผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยคำาถามง่ายๆ 
•ผู้ถามควรมีประเด็นซักถามที่ชัดเจน เช่น จะถามอะไร จะถามอย่างไร  ถามใคร โดยมีลำาดับการถามจากอดีตสู่ปัจจุบัน
•มีกุญแจคำาถาม 6 ประการที่สามารถช่วยเป็นแนวทางในการเปิดคำาถามสู่ชาวบ้านได้ ดังนี้ ใคร  อะไร  ทำาไม  เมื่อไร  ที่ไหนและอย่างไร
•ให้ความสำาคัญกับการใช้ภาษาท้องถิ่นในการจัดทำาข้อมูลร่วมกับชุมชน
•หากผู้ให้ข้อมูลจำาปี พ.ศ. ไม่ได้ให้ประมาณการจากอายุในช่วงเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2548 อายุ 70 ปี และกล่าวว่าเริ่มมีถนน
เข้ามาสู่หมู่บ้านเมื่อตอนอายุได้ 35 ปี ดังนั้นประมาณการได้ว่า เป็นปี พ.ศ. 2513
•ควรให้ความสำาคัญกับการนำาเสนอข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน

คืออะไร
 ชุดคำาถามซึ่งแสดงข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และการทำามา
หากินของชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน

ใช้เพื่ออะไร
1.เพื่อสร้างความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของชุมชน
2.เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่นำาไปสู่การวางแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนที่ให้หลักประกัน และความเป็นธรรมในการเข้าถึงการ
จัดการหรือการเตรียมความพร้อม และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้หญิง

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไร

ข้อมูลระดับหมู่บ้าน
•ขนาด ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
•คมนาคม (ระยะทางจากอำาเภอ  เมืองสำาคัญ ตลาด และลักษณะเส้นทาง)  สภาพถนนและความสะดวก ลักษณะการคมนาคมจากหมู่บ้าน
กับชุมชนภายนอก
•สภาพภูมิประเทศ เช่น ที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง เนินเขา ภูเขา 
•ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำา ป่าไม้
•ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
•ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ
•สาธารณูปโภคในชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
•กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
•การอพยพแรงงานขายแรงงานต่างถิ่นหรือไม่
•บทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
•บทบาทด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
•ปัญหาในภาพรวมของชุมชน

ข้อมูลระดับครัวเรือน
•ชื่อ นามสกุลหัวหน้าครอบครัว/ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีศึกษา ถ้าระบุกลุ่มเป้าหมายได้ เลือกใช้ “ผู้ให้สัมภาษณ์”
•ชื่อ ที่อยู่ติดต่อ
•จำานวนสมาชิกในครอบครัว
•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 โอกาสในการชำาระหนี้หมดหรือไม่
•เงินออมต่อเดือนมีหรือไม่ เท่าไหร่
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•ทรัพย์สินมีอะไรบ้าง  การถือครองที่ดิน มีจำานวนเท่าไหร่ มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่
•กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาชีพหลัก อาชีพรอง 

ทำาอย่างไร

ขั้นเตรียมการ
1.สร้างความเข้าใจร่วมถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลกับทีมงาน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนต่อการรักษาความมั่นคงทางชีวิตของท้องถิ่น และเพื่อให้การจัดการภัยพิบัติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม 
2.รวบรวมข้อมูลมือสองเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานชุมชน ได้แก่ ที่ตั้ง จำานวนประชากร การศึกษา สุขภาพอนามัย ทั้งนี้ควรตรวจสอบระยะเวลา
ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันที่สุด (ตรวจสอบข้อมูลมือสองโดยการประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นการสัมภาษณ์
กลุ่มแกนนำาชุมชนของทีมเก็บข้อมูลชุมชน แกนนำาชุมชน เช่น ผู้นำาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้รู้ในชุมชน ฯลฯ)
3.ชี้แจงการดำาเนินงานกับผู้นำาชุมชนและสมาชิกชุมชนในการประชุมชาวบ้าน
4.นัดหมายการเข้ามาเก็บข้อมูล วัน เวลา ฤดูกาลที่เหมาะสม 
5.การเก็บข้อมูลตามกรอบชุดคำาถาม ควรเก็บกับแกนนำาหรือผู้ให้ข้อมูลชุมชน และเลือกเก็บรายบุคคลเพื่อเป็นกรณีศึกษาของกลุ่มฐานะที่
แตกต่างกัน

ขั้นดำาเนินการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
1.ไปพบผู้ให้ข้อมูลตรงเวลา แนะนำาทีมงาน และทบทวนวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลอีกครั้ง และ สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
2.ถามตามกรอบคำาถามที่แนบเพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีความเข้าใจภาพรวมชุมชนค่อนข้างดี เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำา/แกนนำาชุมชน สมาชิ
กอบต. ไม่จำาเป็นต้องถามเรียงข้อเพราะบางเรื่องสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่หรือถามเฉพาะบุคคลที่ได้บันทึกเฉพาะ
3.เน้นการพูดคุยให้เป็นธรรมชาติ และเป็นกันเอง หากมีประเด็นใดที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการพึ่งพิงป่า
ของกลุ่มฐานะที่แตกต่างกันก็ให้เน้นลงลึกในประเด็นนั้นๆ ก็ได้
4.ควรใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง และควรเป็นช่วงเย็นหรือเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก
5.ควรถามเพื่อเปิดโอกาสให้หลายคนได้ให้ข้อมูล และไม่ถูกควบคุมเวทีโดยผู้ให้ข้อมูลเพียงหนึ่งหรือสองคน นอกจากนี้ยังควรเปิดโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนถาม-ตอบ
6.กล่าวขอบคุณหลังจบการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์กรณีศึกษาเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนตัวแทนกลุ่มฐานะ
1.ไปพบผู้ให้ข้อมูลตรงเวลา แนะนำาตัวและวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
2.สอบถามตามประเด็นทีละข้อ (ตามกรอบคำาถามที่แนบสำาหรับกรณีศึกษา) โดยปรับให้เหมือนการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติและ
สอดคล้องกับคำาตอบที่ได้รับ ไม่จำาเป็นต้องเรียงจากข้อ 1 …2…3…ตามประเด็นที่เตรียมไว้ การใช้คำาถามเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายหน้ี
สิน  ควรถามอ้อมๆ และควรพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อน
3.เวลาที่ใช้ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงต่อครัวเรือน นอกจากผู้ให้ข้อมูลมีความกระตือรือร้นในการตอบ
4.กล่าวขอบคุณหลังจบการสัมภาษณ์

หลังดำาเนินการ
1.จำาเป็นต้องมีการประมวลข้อมูล และจัดทำารายงานโดยบรรยายลักษณะชุมชนตามข้อมูลที่เก็บจากผู้ให้ข้อมูล และจัดทำาตารางเปรียบ
เทียบข้อมูลตามกลุ่มฐานะโดยใช้ข้อมูลจากกรณีศึกษา
2.ควรนำาเสนอข้อมูลสู่ชุมชน และจัดทำารายงานมอบคืนสู่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำาบลเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
อนาคตต่อไป

แบบศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................
    เพศ..................................อายุ....................ปี  ศาสนา..........................การศึกษา...............
    ที่อยู่.................................................................................................................................
2. จำานวนสมาชิกในครอบครัวมีจำานวนทั้งสิ้น......................คน
3. จำานวนสมาชิกที่หารายได้สู่ครอบครัว..............................คน
4. อาชีพและรายได้ (พิจารณาอาชีพจากจำานวนรายได้)
    อาชีพหลัก............................................................รายได้..............................................บาท
    อาชีพรอง.............................................................รายได้...............................................บาท
    อาชีพเสริม...........................................................รายได้...............................................บาท
    รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่าที่ดิน สมาชิกในครัวเรือนส่งให้.................................................... บาท
                                                             รวมรายได้...................................................บาท
5. การครอบครองที่ดิน
 5.1 พื้นที่ทำากินแยกกับที่อยู่อาศัย
                       พื้นที่ทำากิน................................ไร่ 
                      พื้นที่ที่อยู่อาศัย...................................ไร่
 5.2 พื้นที่ทำากินรวมกับที่อยู่อาศัย รวม................................ไร่
              5.3 พื้นที่อยู่อาศัย................................ไร่ (ไม่มีพื้นที่ทำากิน)

6.  รายจ่ายครัวเรือน...................................................บาท
    รายจ่ายและการลงทุน (ตอบเป็นจำานวนเงิน)
 -การลงทุนด้านการเกษตร......................................................................บาท
 -การลงทุนนอกภาคการเกษตร...............................................................บาท
 -ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน..................................................บาท
 -ค่าใช้จ่ายประจำาวัน................................................................................บาท
 -ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล...............................................................บาท
 -ค่าสาธารณูปโภค...................................................................................บาท
 -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ........................................................................................บาท
7. หนี้สิน          มี         ไม่มี
8. เงินออม       มี         ไม่มี
9. สถานะทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว (คณะกรรมการหมู่บ้าน, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบลและสมาชิกกลุ่มต่างๆ)

หัวหน้าครอบครัว

สามี/ภรรยา

บุตร

สมาชิกคนอ่ืนๆ

สมาชิกในครัวเรือน สถานะทางสังคม

    178 179



ปฏิทินภัยพิบัติ

คืออะไร
 การแสดงลักษณะภัยพิบัติ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เพื่อการเข้าใจความสัมพันธ์ของการเกิดภัยพิบัติลักษณะต่างๆ กับช่วง
เวลา และวิถีชีวิตหรือการดำาเนินกิจกรรมการดำารงชีพของชุมชน โดยใช้ตารางปฏิทินวงรอบปี

ใช้เพื่ออะไร
1.ให้เห็นภาพของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่สัมพันธ์กับการใช้เวลาในการดำารงชีวิต
2.สามารถจำาแนกประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะนำาไปสู่การวางแผนการจัดการภัย 
    พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
3.วิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

ควรได้ข้อมูลอะไรบ้าง
•ประเภท ช่วงเวลาในการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
•เมื่อประกอบกับเครื่องมือตัวอื่น ทำาให้ทราบปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

ทำาอย่างไร 

ขั้นเตรียมตัว 
1.สร้างความเข้าใจกับทีมงาน โดยเฉพาะกับทีมท้องถิ่น ซึ่งอาจมีความรู้ในช่วงเวลาการเกิดและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอยู่แล้ว 
ประเมินภัยพิบัติธรรมชาติเบื้องต้นว่าประเภทใดมีแนวโน้มในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เพิ่มขึ้น เท่าเดิม หรือ ลดลง   พยายามถาม
และบันทึกข้อมูลโดยละเอียด ไม่ควรเขียนข้อมูลเอง หรือพูดแทรกเมื่อเห็นว่าข้อมูลที่ถามได้ ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองรู้ เพราะข้อมูลที่ได้รับอาจ
มีความจำาเพาะพื้นที่หรือช่วงเวลา ซึ่งไม่ว่าจะมีข้อมูลอย่างไรควรมีการตรวจสอบต่อไป
2.แนะนำาเครื่องมือ และวัตถุประสงค์ เป้าหมายของชุดข้อมูลของมูลโดยละเอียดร่วมกับทีมงาน ทั้งนี้อาจใช้การอธิบาย หรือการถาม-ตอบ 
3.ทบทวนว่ามีใคร หรือกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น
4.เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติแล้ว อาจพักและนัดหมายต่อคราวหน้า หรือดำาเนินการต่อเนื่องไปเลย

ขั้นดำาเนินการ 
1.หากมีการนัดหมายการทำางานเป็นช่วงๆ ควรมีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการดำาเนินการอีกครั้ง
2.เขียนตารางปฏิทินลงในกระดาษปรู๊ฟ โดยตารางประกอบด้วย 14 คอลัมน์ โดยคอลัมน์แรกสำาหรับประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติ และ
คอลัมน์สองเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และอีก 12 คอลัมน์ที่มีความกว้างเล็กน้อยพอเขียนเดือนหรือเลขเดือนได้ 

ตัวอย่าง ปฏิทินแสดงลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชุมชน

ชุมชน/หมู่บ้าน...............................ตำาบล.........................อำาเภอ..............จังหวัด...............
วัน ..................................เวลา...........................ผู้เขียน/จดบันทึก....................................
ผู้ให้ข้อมูล........................................................................................................................

ประเภทของภัยพิบัติ

ไฟป่า

แผ่นดินไหว

น้ำ�ป่าไหลหลาก

.......

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.

3.ถามผู้ให้ข้อมูลถึงประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชน แล้วเขียนรายชื่อของภัยทั้งหมดลงในคอลัมน์แรกของตารางปฏิทิน 
ถ้าภัยพิบัตินั้นๆ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เขียนลงในแถวเดียวกัน แต่ถ้าภัยพิบัติเดียวกัน แต่ผลกระทบต่างกันก็เขียนลง
คนละแถว เช่น 

ระบุช่วงการเกิดผลกระทบ เช่น ไร้ที่อยู่ พืชผลเสียหาย จะเห็นได้ว่าผลกระทบบางประเภทก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านช่วงระยะเวลาของการเกิด
ภัยพิบัติไปแล้ว ทีมงานควรถามพร้อมจดบันทึกเหตุผลสาเหตุที่เกิดผลกระทบ 
4.ถามและจดบันทึกไปทีละประเภทของผลกระทบ ทั้งนี้ทีมงานอาจจัดทำาตารางเพิ่มเติมโดยให้คอลัมน์แรกและสองเหมือนเดิม แต่เป็น
คอลัมน์ที่สามเป็นต้นไป เป็นหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการถาม
5.ใช้ข้อมูลและปัญหาที่ปรากฏอภิปรายกับชุมชนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ ปัญหา มุมมองของชุมชนต่อสาเหตุ แนวโน้ม และแนวทาง
การแก้ปัญหา รวมทั้งความสนใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
6.เมื่อจะจบกระบวนการควรทบทวนร่วมกับทีมงานและผู้ให้ข้อมูลว่าได้รับประโยชน์บ้างหรือไม่จากกระบวนการศึกษาประเภทและผลกระ
ทบของภัยพิบัติธรรมชาตินี้
7.สรุป และกล่าวขอบคุณ ทั้งนี้อาจนัดหมายภายหลังเพื่อทำากิจกรรมต่อเนื่อง

หลังดำาเนินการ
1.ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนหรือการทำาแผนงานหากชุมชน ทีมงาน และผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติให้มีมากขึ้น 
หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.ควรมีการถ่ายรูป หรือลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อให้มีความชัดเจนว่าสภาพความเสี่ยงของชุมชนเป็นเช่นไร

จะทำาให้เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
•การใช้เครื่องมือปฏิทินภัยพิบัติ ควรจัดทำาภายหลังที่ได้มีการจัดทำาแผนที่ชุมชนเสร็จแล้วเพื่อให้การใช้ปฏิทินภัยพิบัติเป็นการจัดทำาข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมจากลักษณะที่ตั้งของชุมชน
•การแบ่งกลุ่มย่อย   แต่ละกลุ่มควรมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 8-10 คน  
•ควรจัดเตรียมตารางปฏิทินการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ เพื่อสะดวกในการเขียนข้อมูลและให้ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลได้เห็นชัดเจน
•ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือเกิดจากการที่มีกลุ่มที่มีความรู้และมีประสบการณ์จริงมาร่วมจัดทำาข้อมูล (ไม่ใช่ใครก็ได้) 
และการจัดทำาข้อมูลต้องไม่ลืมกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมาร่วมจัดทำาข้อมูลด้วย
•หลังจากทำาเสร็จเรียบร้อยควรดูภาพรวม แลกเปลี่ยนและจัดปรับข้อมูล พร้อมกับมอบหมายให้มีตัวแทนนำาเสนอต่อชุมชน   เพื่อให้สมาชิก
ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนถกเถียงและหาข้อสรุป
•หากมีการเก็บข้อมูลจากต่างกลุ่มฐานะควรนำาข้อมูลมาสังเคราะห์อีกครั้งว่ามีความแตกต่างอย่างไรในการการได้รับผลกระทบ และ
อภิปรายว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างหรือไม่ อย่างไร

น้ำ�ท่วม      ไร้ที่อยู่

    โรคระบ�ด

พืชผลเสียห�ย

ประเภทของ 
ภัยพิบัต ผลกระทบ

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.
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แผนที่ชุมชน

คืออะไร
             แผนผังแสดงการตั้งบ้านเรือนภายในขอบเขตชุมชน  สถานที่สำาคัญ โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค หรืออาณาเขตของชุมชน 

ใช้เพื่ออะไร
1.เพื่อแสดงให้เห็นถึงขนาดและลักษณะการตั้งบ้านเรือนในชุมชน   เป็นการกระจุกหรือกระจายตัว 
2.เพื่อแสดงข้อมูลที่ตั้งสถานที่สำาคัญภายในขอบเขตชุมชน และแสดงความสัมพันธ์ของระบบสังคมในชุมชน 
3.เพื่อแสดงข้อมูลความเชื่อมโยงของชุมชนกับพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ

ควรจะได้ข้อมูลอะไรบ้าง
•ชื่อหมู่บ้านและที่ตั้ง 
•ตำาแหน่งที่ตั้งป่าชุมชน สายห้วย คลอง
•ตำาแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•เครื่องหมายแสดงทิศ
•สัญลักษณ์และคำาอธิบายความหมายที่ใช้ในแผนที่
•วันที่จัดทำาแผนที่
•ชื่อพื้นที่และเขตติดต่อ
•ที่ตั้งสถานที่สำาคัญและสาธารณูปโภคในชุมชน ได้แก่ วัด ศาลา โรงเรียน สถานีอนามัย แหล่งน้ำากินน้ำาใช้
•ตำาแหน่งที่ตั้งของแต่ละครัวเรือน (สามารถคำานวณหาจำานวนครัวเรือนได้)
•ประเภทและลักษณะของเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน 

ทำาอย่างไร
 การทำาแผนที่ชุมชนสามารถทำาเป็นแผนที่ร่างแสดงการกระจายการตั้งบ้านเรือนไม่จำาเป็นต้องสื่อการตั้งบ้านเรือนจริง แต่ในทาง
ปฏิบัติการพบว่าทั้งผู้นำาชุมชน และเจ้าหน้าที่นิยมที่จะทำาแผนที่ชุมชนโดยระบุการตั้งบ้านเรือนจริง ดังนั้นในการเสนอแนะแนวทางการทำา
แผนที่นี้เน้นการลงตำาแหน่งบ้านตามความเป็นจริง
ขั้นตอนการดำาเนินการประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ขั้นการเตรียมตัว ขั้นดำาเนินการ และขั้นการใช้ประโยชน์จากแผนที่ชุมชน (ภายหลัง
ดำาเนินการแล้ว)

ขั้นเตรียมการ
1.สอบถามหาข้อมูลมือสอง เช่น แผนผังชุมชนที่อาจมีอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชุมกลางบ้าน หรือสถานีอนามัย รวมทั้งบุคคลที่มีข้อมูล
ทะเบียนครัวเรือนอยู่ ในกรณีที่มีแผนที่ทางอากาศ ควรที่จะนำามาใช้ด้วย
2.ทำาความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ให้เห็นถึงความสำาคัญ วัตถุประสงค์ของการทำา
แผนที่ชุมชน
3.นัดหมายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อร่วมจัดทำาแผนที่ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้รู้
ท้องถิ่น ผู้ อาวุโส ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน โดยจำานวนผู้เข้าร่วมจัดทำาควรเป็นประมาณ 3-5 คนต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน เน้นให้ได้
ตัวแทนจากกลุ่มที่หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ 
4.ในกรณีที่เริ่มต้นเข้าไปทำางานในชุมชน และยังไม่คุ้นเคยกับชุมชน เจ้าหน้าที่จำาเป็นต้องมีบทบาทหลักในการทำาแผนที่ชุมชนโดยมีผู้ให้
ข้อมูลหลักในชุมชนอีกเพียงหนึ่งหรือสองคนก็ได้ แต่ทั้งนี้จำาเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชนภายหลัง 
5.เจ้าหน้าที่จำาเป็นต้องทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญและวัตถุประสงค์ของการทำาแผนที่ชุมชนร่วมกันกับผู้ให้ข้อมูล

ขั้นดำาเนินการ
1.ใช้กระดาษแผ่นใหญ่ เขียนชื่อแผนที่และที่ตั้ง   วาดลูกศรที่มุมกระดาษด้านบนระบุทิศทางโดยชี้ทางทิศเหนือ 
2.วาดถนน ทางเดิน เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน ใช้สีเส้นหรือลงสีที่แตกต่างสำาหรับสภาพของถนนที่ต่างกัน เช่น ถนนลาดยางใช้สีดำา ถนน
ลูกรังใช้สีแดง
3.ลงตำาแหน่งและชื่อเรียกของสถานที่สำาคัญและสาธารณูปโภค เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำาบล  ร้านค้าหรือตลาด
ชุมชน  ศาลากลางบ้าน ประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำากินน้ำาใช้
4.ลงตำาแหน่งที่ตั้งครัวเรือน ในกรณีที่ต้องการทำาแผนที่รายละเอียดทุกครัวเรือน สามารถระบุข้อมูลบ้านเลขที่เพิ่มได้ และในกรณีที่ชุมชนมี
ขนาดใหญ่เกิน 100 ครัวเรือนขึ้นไป สามารถประมาณการจำานวนบ้านเรือนเพื่อสะท้อนการกระจุกและการกระจายตัวของบ้านเรือนในหมู่
บ้านนั้นๆ
5.ระบุสัญลักษณ์บ้านของผู้นำากลุ่มต่างๆ ได้แก่ บ้านผู้นำาหมู่บ้าน และ ประธานหรือผู้นำากลุ่มกิจกรรมต่างๆ  ฯลฯ โดยปรึกษาผู้รู้ในชุมชน 
6.ตรวจสอบข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชนและผู้รู้และเดินสำารวจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและทำาความเข้าใจแผนที่ชุมชนร่วม
กัน 

7.ในกรณีที่การตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่ทำากินหรือพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่สามารถทำาแผนที่ชุมชนและแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่ในชุดเดียวกันได้

ตัวอย่างลำาดับการวาดภาพแผนที่ชุมชนบ้านฝาย หมู่ 4 ตำาบลทุ่งสมอ อำาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หลังดำาเนินการ
1.อาจมีการวาดภาพใหม่บนกระดาษขนาดใหญ่ขึ้น  เพื่อนำาไปติดในพื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อไป และควรมี
การวาดเป็นภาพย่อขนาด A3 หรือ A4 เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา และใช้ประโยชน์ต่อไป
2.ใช้แผนที่ชุมชนเป็นแผนที่ต้นร่างในการทำาแผนที่ทางสังคม จำาแนกกลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มฐานะ รวมทั้งกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 
3.แผนที่ชุมชนที่จัดทำาขึ้นนี้เป็นเครื่องมือสำาคัญพื้นฐานที่จะได้ข้อมูลการกระจายการตั้งถิ่นฐาน จำานวนครัวเรือน และจำานวนกลุ่มต่างๆ ที่
อาจมีระดับพึ่งพิงทรัพยากรแตกต่างกัน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากต้องการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และต้องการความ
ละเอียดของระบบฐานข้อมูลในระดับครัวเรือน

ใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
•กำาหนดสัดส่วนของแผนที่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นจริง
•กำาหนดและอธิบายสัญลักษณ์ การลงสี และเส้นที่ใช้ให้ทุกฝ่ายเข้าใจ 
•นำาไปปรับใช้ใส่ข้อมูลอื่นๆ ตามประเด็นที่สนใจศึกษา เช่น ข้อมูลระบบเครือญาติ  ข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการ
แยกกลุ่มฐานะโดยชุมชน
•ในกรณีที่มีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ควรนำามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้เห็นสถานที่ตั้งของชุมชนกับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

ตารางวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายใน

สาระสำาคัญ
 เครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายในเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัย ภายใน ภายนอกที่เป็นศักยภาพและข้อจำากัดต่อการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเรียนรู้และตระหนักในศักยภาพและข้อจำากัดต่อประเด็นปัญหาในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
2.เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และกระบวนการทำางานที่ตอบสนองกับปัญหา  นำาไปสู่การวางแผนการจัดการ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีใครบ้าง
•แกนนำาหมู่บ้านทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
•ผู้รู้และผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนโดยตรง

ที่มา : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (เพชรบูรณ์)
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•ชาวบ้านทั่วไป อย่าลืมผู้หญิงและคนชายขอบ

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ศักยภาพภายนอกภายใน 
•ศักยภาพและข้อจำากัดที่องค์กรชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน
•ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในของนโยบาย กฎหมาย แผนงานและสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดย
ชุมชน 
•แนวทางการทำางานที่ตอบสนองกับปัญหาอุปสรรค

ขั้นตอนและวิธีการใช้ตารางวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายใน

เวลาที่ใช้
1 – 1.30 ชั่วโมง 

สิ่งที่ต้องเตรียม
•กระดานเขียน
•กระดาษฟลิปชาร์ด
•กระดาษเปล่า ขนาด 4 x 8 นิ้ว
•เทปกาว

การจัดทำาข้อมูล
1.ผู้ดำาเนินรายการแนะนำาเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือโดยละเอียด
2.เตรียมตารางวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายในดังตัวอย่างโดยวางตารางลงบนกระดานหรือกระดาษฟลิปชาร์ดขนาดใหญ่
3.ระดมความคิดเห็น ปัจจัยภายนอก ศักยภาพและข้อจำากัด  หากผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มใหญ่ ควรแบ่งกลุ่มย่อย
4.ตัวแทนกลุ่มเตรียมนำาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
5.บันทึกข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสรุปลงในตาราง 
6.ผู้ดำาเนินรายการประมวลข้อมูลจากการประชุมและดำาเนินการให้มีการแลกเปลี่ยน อภิปราย
7.ผู้ดำาเนินรายการประมวลข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันประมวลสรุป ประเด็นและปัญหาที่มีนัยยะสำาคัญที่
ต้องนำามาพิจารณา หาแนวทางแก้ไข ดำาเนินการ
8.ผู้ดำาเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แสดงความคิดเห็นต่อทิศทางและแนวทางที่ควรจะดำาเนินการเพื่อนำาไปสู่การแก้ไ
ขปัญหาที่เป็นอยู่และแนวทางที่จะนำาไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
9.ประมวลสรุป ประเด็นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟัง

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกภายใน

ข้อแนะนำาในการใช้เครื่องมือ
1.การแบ่งกลุ่มควรแบ่งเป็นกลุ่มคละ ที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล อาชีพ จากองค์กรต่างๆ 
2.ใช้เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้บัตรคำาสำาหรับการระดมความคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรม

ศักยภาพ Strength                                 ข้อจำากัด Weakness

โอกาส Opportunity    ความเสี่ยง Threat
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