
โครงการวิจัย ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นท่ีนํ้าทวมซ้ําซาก 

 

กาญจนา  ทองทั่วและคณะ 

 

จากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

และนําเสนอความกาวหนา การอบรมใหความรูแกทีมวิจัย รวมทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวม  การพูดคุย

แบบไมเปนทางการ  ในการศึกษาคร้ังน้ีมี 5 โครงการยอยภายใตชุดโครงการซึ่งทั้ง 5 โครงการมีพื้นที่ศึกษา 

รวมแลว 19 ชุมชน ที่กระจายกันอยูตามลุมแมนํ้ามูลและลุมนํ้าสาขาทั้งฝงอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง

อุบลราชธานี  รวมทั้งการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ สามารถนําเสนอผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. สถานการณนํ้าทวมจังหวัดอุบลราชธานี  

ในรอบ 50 ปที่ผานมา  จังหวัดอุบลราชธานีประสบอุทกภัยจํานวน 24  คร้ัง ในจํานวนน้ี เปน

อุทกภัยใหญ จํานวน 10 คร้ัง และถึงขั้นรุนแรงมาก 5 คร้ัง คือในป พ.ศ.2481 2493 2521 2545และ2554 

ตามลําดับ พิจารณาจากปริมาณนํ้าฝนในจังหวัดอุบลราชธานี เขตภาคตจะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ยรายป 

พบวา เมื่อสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมของทุกป  จะมีปริมาณนํ้าฝนสะสมราวรอยละ 90 ของฝนในแตละป 

(จังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณนํ้าฝนสะสมรายประหวาง  1 ,300- 1,800 มิลลิเมตร) และปริมาณนํ้าทาเฉลี่ย

ของแมนํ้ามูลจะสูงสุดในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกป     

ภัยพิบัติที่เกิดจากนํ้าทวมไดกอใหเกิดผลกระทบในหลายพื้นที่ มีราษฏรจํานวนมากที่ไดรับความ

เดือดรอนซึ่งในอดีตที่ผานมาจํานวนประชากรที่ไดรับความเดือดรอนมีปริมาณไมมากนักโดยเฉพาะชุมชน

ในเขตเมือง เน่ืองจากผูที่มาอยูในพื้นที่เหลาน้ีตางก็รับรูวาพื้นที่สวนหน่ึงของชุมชนที่อยูติดริมนํ้ามีโอกาสนํ้า

ทวมในบางป แตเมื่อเวลาผานไปที่ดีนที่อยูใกลเมืองมีราคาสูงขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครัวเรือน การ

เปนครอบครัวขยายจึงทําใหมีการบุกรุกที่สาธารณะเพิ่ม บางสวนก็ขยายที่อยูอาศัยโดยการปลูกบานซอนกัน

กับบานเลขที่เดิม เมื่อเกิดภาวะนํ้าทวมจึงมีครอบครัว ประชากรที่ไดรับผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกป  

2. อําเภอท่ีไดรับผลกระทบสะสม  

 ในที่น่ีขอยกตัวอยางผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีในป 2554 

ต้ังแตวันที่  8 สิงหาคม 2554 เปนตนมา จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย 

จํานวนทั้งหมด 25 อําเภอ 167 ตําบล จาก 219 ตําบล (คิดเปนรอยละ 76 ) จํานวน 1,399  หมูบาน จาก 2,699 

หมูบาน  ประชาชนไดรับผลกระทบ 87,563 ครัวเรือน จาก 475,789 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 19 ) จํานวน  

391,463 คน  จาก 1,813,088  คน   (คิดเปนรอยละ  22 )   มีราษฎรอพยพทั้งสิ้น  10,373  คน โรงแรม/รีสอรท  

5  แหง  พื้นที่การเกษตร  348,152.758  ไรมีผูเสียชีวิต  9  ราย  (รวบรวมจากตารางแบบรายงานสรุปความ



เสียหายจากสถานการณอุทกภัยประจําป  2554  จังหวัดอุบลราชธานี) ประมาณการมูลคาความเสียหาย

เทากับ 87,710,000 บาท0

1 นับเปนมูลคาความเสียหายที่สูงมาก   

 

3. สาเหตุของอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

1) สาเหตุจากธรรมชาต ิ

   1.1)เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ รองมรสุมและลมประจําทองถิ่น เชนในป 

2554 เกิดปรากฏการณลานีญา ฝนที่มาเร็วกวาปกติและปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศต้ังแตเดือนมกราคม – 

ตุลาคม 2554   พายุ ป 2554 ประเทศไทยไดรับอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยออมจากพายุที่เคลื่อนตัวมาจาก

ทะเลจีนใต ทั้งหมด  5 ลูก ไดแก พายุโซนรอนไหหมา นกเต็น ไหถาง เนสาด และนาลแก    

   1.2)  การใชที่ดินริมตลิ่ง หรือพื้นที่นํ้าหลาก ปาบุงปาทามทําใหสภาพพื้นที่รับนํ้ามีความ

เปลี่ยนแปลงจึงเปนอุปสรรคในการรองรับ ซึมซับและการไหลของนํ้า 

  1.3)เมื่อปริมาณนํ้าจากพื้นที่เหนือนํ้ามูล นํ้าชี และลํานํ้าสาขาไหลลงมารวมกันกอนไหล

ผานลํานํ้ามูลในพื้นที่ อําเมืองอุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ   ซึ่งมีพื้นที่จํากัดของการระบายนํ้า ตาม

สภาพของลํานํ้าจาก อําเภอเมือง ถึง อําเภอพิบูลมังสาหารซึ่งมีลักษณะเปนคอขวดและทองนํ้ามีความลาดชัน

นอยมากรวมทั้งมีเกาะแกงธรรมชาติในแมนํ้ามูลบริเวณดานทายนํ้า  จึงเปนอุปสรรคขัดขวางการระบายนํ้า 

2) สาเหตุจากการพัฒนาเมือง  

พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วในระยะ 10 กวาป ที่ผานมา ในแง

การใชที่ดิน  จากสภาพพื้นที่ที่ใชสําหรับการเกษตร อาชีพเพาะปลูก และการประมง คอยๆถูกเปลี่ยนไปเปน

ชุมชนเมืองมากขึ้น นับจากการสรางถนนเลี่ยงเมืองสาย 231 การถมที่สรางมหาวิทยาลัยราชธานี และ

หางสรรพสินคาตางๆ รวมทั้งการอนุมัติใหเชาที่ดินของราชพัสดุบริเวณริมถนนสถิตยนิมานกาลในชวงจาก

ใตสะพานรัตนโกสินธ 200 ปฝงอําเภอวารินชําราบทั้งสองขางทางยาวไปจนถึงสะพานขามกุดปลาขาวเปน

ระยะทางประมาณ  2.50 กิโลเมตร สงผลใหพื้นที่แกมลิงที่เคยเปนที่รับนํ้าที่ผานมาหายไปจากการถมที่

กอสรางหางสรรพสินคา รานคาตางๆมากมาย  และ การกอสรางโครงสรางขวางทางนํ้าธรรมชาติทําใหมี

ผลกระทบตอการระบายนํ้าและกอใหเกิดปญหานํ้าทวมดวยเชนกัน  

อยางไรก็ดีการเกิดภาวะนํ้าทวมที่ผานมาสาเหตุหลักมาจากมวลนํ้าชีไหลมารวมกันกับแมนํ้ามูล 

กอนไหลผานเขตเทศบาลเมืองนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวาริน ซึ่งมีขอจํากัดของขนาดชองระบาย

ลํานํ้า เพราะมีพื้นที่รับนํ้าแคบลงไป พื้นที่รับนํ้าไมเพียงพอ สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ

สังคม  อันน้ีเปนสาเหตุหลัก ในการทําใหปญหานํ้าทวมเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยสรุปก็คือ 

จังหวัดอุบลราชธานีเปนพื้นที่รองรับนํ้าที่ไหลมาทั้งหมด  มีขอสังเกตวาถายังไมมีการจัดระเบียบผังเมืองให

                                                        
1
 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี, บัญชีสรุปความเสียหายของราษฎร จาก 

   อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2554, 2554. 



ชัดเจนและดูแลการกอสรางในการขยายเมืองใหมสาเหตุที่ทําใหเกิดนํ้าทวมอาจมาจากสาเหตุของการระบาย

นํ้าไมทันก็อาจจะเปนสาเหตุหลักในอนาคต 
4. สถานการนํ้าทวมในพื้นท่ีกรณีศึกษา 

บานหาดสวนยา 

 บานหาดสวนยาจะเปนกลุมหมูบานแรกๆที่ถูกนํ้าทวม พื้นที่จะถูกนํ้าทวมเปนประจําแทบทุกปใน

อดีตนํ้าจะทวมเร็วไปเร็ว ไมทวมนานเทาปจจุบันซึ่งบางป ชุมชนตองรอนํ้าลดในศูนยพักพิงริมถนน 2-3 

เดือนจึงจะไดอพยพกลับเขาสูบานเรือนของตน 

บานชางหมอ 

บานชางหมอประสบปญหานํ้าทวมทุกๆ ป ในแตละปจะมีระดับนํ้าทวมมากนอยไมเทากันลักษณะ    

การทวมเปนการทวมแบบคอยๆ ทวม ไมไดทวมแบบฉับพลัน ระดับนํ้าจะคอยเพิ่มระดับขึ้นมาเร่ือยๆ 

เหมือนมดไต โดยเฉลี่ยปริมาณวันละ 10 – 15 เซนติเมตร และถาฝนไมตกตอเน่ืองก็จะลดลง และหากฝนตก

มาอีกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก และในที่สุดก็จะลนตลิ่ง ริมฝงแมนํ้ามูลมา โดยจะเร่ิมไหลผานจากศาลาริมนํ้าและ

ไหลผานวัด เมื่อนํ้าเร่ิมไหลผานวัดแลว ชาวบานก็จะเตรียมตัวอพยพ ซึ่งเปนเหมือนสัญญาณเตือนวานํ้าจะ

ทวมสูงขึ้น จะตองรีบอพยพยายไปอยูบนถนนกอน แลวยายไปอยูศูนยพักพิงโรงเรียนบานทาของเหล็กที่ไม

ไกลจากหมูบาน 

 ระดับความสูงของนํ้าที่ทวม จะอยูประมาณชั้นสองของตัวบาน (บานไมสองชั้น) ประมาณ 2 เมตร 

โดนนํ้าทวมในระดับมาก ทวมประมาณ 2 เมตร ชาวบานคนใดที่มีบานไม 2 ชั้นก็สามารถอยูบนชั้น 2 ของ

ตัวบานได ในป 2521 และป 2545 เปนปที่ทวมหนักมากจะทวมจนถึงหลังคาบาน โดยทวมมาจากบริเวณทิศ

ตะวันออกของหมูบาน เพราะเปนที่ลุม และจะลนตลิ่ง นํ้าจะไหลผานมาทางศาลาริมนํ้า และไหลผานวัดไป 

จนกระทั่งทวมทั้งหมูบาน และมีระยะเวลาในการทวมต้ังแตเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเร่ิมทวม

ในเดือนกันยายน และเร่ิมลดลงในเดือนตุลาคม และลดลงจนสามารถยายเขามาอยูไดในเดือนพฤศจิกายน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานทัพไท 
บานทากกแห บานทัพไท บานคูเด่ือ นํ้าทวมใหญคร้ังแรก เทาที่ชุมชนมีการจดจําไวคือ ป พ.ศ.2528 

เปนสภาพการทวมที่มีระดับนํ้าสูงมาก  แตเปนการทวมในระยะสั้น ๆ ประมาณ 3-4 วันเทาน้ัน ไมมีความ

ชวยเหลือจากทางราชการชัดเจนเชนในปจจุบัน สวนนํ้าทวมใหญ ป พ.ศ.2545 เปนการทวมใหญ กินพื้นที่

กวาง นํ้าคอยๆทวมในบางพื้นที่ แตบางพื้นที่นํ้าขึ้นเร็วมาก นํ้าทวมเปนเวลาประมาณ  2 เดือน ซึ่งเปน

ระยะเวลายาวนานกวาอดีต  

หลังจากน้ันก็ทวมแทบทุกปจนถึงป พ.ศ.2553 มีนํ้าทวมเชนกัน แตไมมากนัก การสัญจรทางถนนยัง

สามารถไปมาได  บานเรือนที่ถูกนํ้าทวม จะพบบริเวณริมตลิ่ง เชนที่บานทัพไทย ซึ่งมีประมาณ 10 กวาหลัง

เปนบานเรือนของคนฐานะยากจนมีสภาพไมถาวรต้ังอยูระดับตํ่ากวาถนนในหมูบาน 

สวนนํ้าทวมในป พ.ศ.2554 ที่ผานมา ถือวาเปนนํ้าทวมใหญที่ทอดเวลานานกวาปที่ผานมา คือทวม

ประมาณ 3 เดือน ต้ังแตเดือน กันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน นํ้าทวมขึ้นและลงประมาณ 2 หรือ 3 ละรอก  



ผูนําบางคนเห็นวาชุมชนเกาะแกวทั้ง 3 หมูบานมีลักษณะคลายแองกะทะ  โดยเฉพาะบานทากกแห และบาน

หาดคูเด่ือรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยูตอนลางของแมนํ้าสายตางๆที่ไหลมารวมกันที่จังหวัด

อุบลราชธานี จึงทําใหการทวมมีระยะเวลานานกวาปที่ผานมา 

บานทางอย 
ปจจุบันพื้นที่ภายในหมูบานทางอยนํ้าจะทวมไมถึงนอกจากฤดูกาลไหนที่มีความรุนแรงก็จะทําให

นํ้าทวมไดเหมือนกันแตพื้นที่ที่ถูกนํ้าทวมแทบทุกปคือ พี้นที่ทางการเกษตรซึ่งมีพื้นที่ติดริมแมนํ้ามูล ฉะน้ัน

ชาวบานจึงนิยมทํานาปรัง สวนนาปชาวบานจะหลีกเลี่ยงการทํานาแตจะปลูกผัก ที่มีระยะการเก็บเกี่ยวสั้น

และลงทุนในการผลิตไมมาก ถาเมื่อไรเกิดภัยนํ้าทวมก็ขาดทุนเพียงเล็กนอย  

 

เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
มีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหานํ้าทวมจํานวน 14 ชุมชน ไดแก ชุมชนเกตุแกว ชุมชนดีงาม 

ชุมชนทาบงมั่ง ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนสุข 1 ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนทากอไผ 

ชุมชนกุดปลาขาว ชุมชนลับแล ชุมชนคูยาง ชุมชนวัดวารินทราราม ชุมชนกุดเปงหมู 6 และชุมชนกุดเปงหมู 

16 ซึ่งชุมชนทั้ง 14 แหงมีลักษณะการต้ังบานเรือนขนานไปกับแมนํ้ามูลและลํานํ้าสาขา 
เน่ืองจากทั้ง 14 ชุมชนจะมีที่ต้ังของชุมชนอยูในจุดที่มีนํ้าทวมมาต้ังแตด้ังเดิมแตในอดีตการทวม

ของนํ้าจะใชเวลาไมนาน 1-2 สัปดาหนานที่สุดก็ไมเกิน 1 เดือนนํ้าก็จะถูกระบายลงแมนํ้าโขงออกสูทะเลแต

ปจจุบันทวมนานถึง3 เดือนซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาที่ดินริมถนนที่อยูในเสนเศรษฐกิจเชื่อมระหวาง

อําเภอวารินชําราบกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี ที่เดิมเคยเปนแกมลิงรับนํ้าที่ลนมาจากแมนํ้ามูลแตปจจุบันถูก

ถมสรางเปนอาคารพานิช ศูนยการคา ฯลฯ สรางความเดือดรอนใหแกชุมชนเปนอยางมากแมจะทราบวา

ชุมชนตองถูกนํ้าทวมทุกปแตระยะเวลาที่ทวมจะยาวนานมากขึ้นเร่ือยๆจึงทําใหชุมชนมีความกังวลกับ

สภาวะนํ้าทวมในปจจุบัน 

5. ผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัตินํ้าทวมซ้ําซาก 

 ทั้ง 19 ชุมชนใน 5 โครงการวิจัยยอยในชุดโครงการชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่นํ้าทวม

ซ้ําซากสวนใหญเปนชุมชนในเขตเมืองสองฝงของแมนํ้ามูลซึ่งมีอาชีพ วิถีชีวิตตามบริบทสภาพของพื้นที่

และศักยภาพของบุคคล จึงทําใหไดรับผลกระทบที่แตกตาง หลากหลาย ดังจะไดนําเสนอตอไปน้ี 

  1) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

  จากการศึกษาพบวาชุมชนที่มีพื้นที่ทํากินดานการเกษตรเชนบานทางอยพื้นมีที่เกษตรกรรม

กวา 1,500 ไร เสียหายทั้งหมด และไดสงผลกระทบตอเกษตรผูเลี้ยงโค ผูเลี้ยงปลากระชังในชุมชน อีก

จํานวน 8 ราย หรือคิดเปนรอยละ 6.45 ของผูเสียหาย สําหรับอาชีพการทํานาน้ันผลกระทบที่เกิดขึ้น สงผลให

ผลผลิตเสียหายและรายไดลดลง ขาดรายไดและไมมีขาวกินความรุนแรงของความเสียหายที่เกษตรกรไดรับ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากมวลนํ้าจํานวนมากและทวมขังเปนระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม ซึ่งเปน

ระยะเวลาที่ไมนอย จึงสงผลใหขาวที่กําลังต้ังทองเสียหายทั้งหมด สงผลใหเกษตรกรขาดทั้งรายได อีกทั้ง



จะตองด้ินรนในการหาเงินเพื่อไปซื้อขาวกิน สวนพันธุขาวที่เกษตรกรปลูกและไดรับความเสียหายพบวามี

หลากหลายสายพันธุอาทิ กข.10 กข.6 ขาวเต้ีย ขาวหอมมะลิ ขาวหอมทุง ฯลฯ 

 สวนชุมชนบานชางหมอที่มีอาชีพ ปนหมอก็จะไมสามารถผลิตสินคาออกมาจําหนายไดเน่ืองจาก

ตองอพยพมาอยูศูนยพักพิงวัสดุ อุปกรณในการผลิตไมสามารถนํามาผลิตไดจึงทําใหขาดรายไดมาจุนเจือ

ครอบครัวในขณะเดียวกันกองดินสําหรับปนเตาก็ถูกนํ้าพัดไปบางแตก็ไมทั้งหมด แตกองแกลบดําที่เปน

สวนผสมสําหรับปนเตา จะเสียหายมากที่สุด นํ้าจะพัดหายไปหมดหรือชุมชนทีประกอบอาชีพเปนแพอาหาร

เชนบานคูเด่ือซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัด ชวงนํ้าทวมจะไมสามารถทําการคาขายไดเลยจําเปนตองปด

กิจการไปโดยปริยาย 

 สวนชุมชนที่มีอาชีพรับจาง ขาราชการ พนักงานเชนชุมชนหาดสวนยา ชุมชนเกตุแกว ชุมชนหาด

สวนสุข ฯลฯ จะไมมีผลกระทบตออาชีพเน่ืองจากยังออกไปทํางานไดตามปกติแตจะมีคาใชจายสูงขึ้นจาก

การเดินทางที่ตองอาศัยเรือรับจางไปกลับวันละประมาณ 20-40 บาท สวนที่เปนรานคาเกือบทั้งหมดจะนํา

สินคาออกมาจําหนายในบริเวณศูนยพักพิง 

 นอกจากรายไดจะไมกอเกิดในชวงของการเกิดนํ้าทวมยังกอใหเกิดคาใชจายจากการอพยพยาย

สิ่งของในครอบครัวที่ไมมีรถและหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือชาไมทันการทวมของนํ้า บางครัวเรือน

ถึงกับสรางปญหาหน้ีสินใหกับครอบครัวภายหลังนํ้าลดเลยที่เดียว 

  2) ผลกระทบดานสังคม 

  จากการศึกษาพบวา  ในชุมชนที่มีฐานะยากจนชาวบานสวนใหญจะปลูกบานเด่ียว เปนบาน

ไมสองชั้น และบานชั้นเดียว ไมมั่นคงสรางใหพอคุมแดด คุมฝนเทาน้ัน และเวลานํ้าทวมจะไดไมเสียหาย

อะไรมากมาย แตสภาพบานเรือนที่สรางไมมั่นคงจะมีความเสียหายจากการโดนลมพัด ประตูหนาตางบวม  

ผุพัง กลอนขึ้นสนิม โดยเฉพาะบานที่ใกลตลิ่งก็จะมีปญหามากเร่ืองที่ดินทรุดตัวกอใหเกิดบานพัง ในสวน

ของคนที่มีฐานะบานจะกอสรางดวยปูนเปนสวนใหญก็จะมีความเสียหายจากการแตกราว สีกะเทาะ 

  การคมนาคม สัญจรไปมาในชุมชนมีความยากลําบากและเพิ่มคาใชจายในการเดินทางที่ใช

สําหรับการเดินทางโดยเรือเพื่อกลับเขามาดูแลทรัพยสินที่เกรงวาจะมีมิจฉาชีพมาขโมย หรือผูที่มีบานสอง

ชั้นที่ยังพออาศัยไดไมไดออกมาก็ตองเดินทางออกมาทํางาน สงลูกไปโรงเรียน คาใชจายในสวนน้ีอยางตํ่า

วันละ 40 บาท ครอบครัวที่มีเรือก็จะหมดคาใชจายไปกับคานํ้ามันในการสัญจร 

  ในขณะเดียวกันการเกิดภาวะนํ้าทวมก็มีสวนดีในสวนของการสรางความสัมพันธ ความ

สามัคคี เอ้ือเฟอตอกันของคนในชุมชนที่เมือเกิดวิกฤติจะรวมมือรวมใจกันในการอพยพ ขนยายและดูแล

ผูดอยโอกาสในชุมชน แตก็มีบางเหมือนกันในกลุมที่ไปอยูศูนยพักพิงที่ตองอยูรวมกันกับคนจํานวนมากทํา

ใหเกิดเร่ืองทะเลาะเบาะแวง ปญหาการลักขโมย ฯ 

  3) ผลกระทบดานสุขภาพ  

  จากการศึกษาพบวาสวนมากโรคที่เกิดในระหวางนํ้าทวม จะเปนโรคเล็ก ๆ นอย ๆ เชน 

ไขหวัด ที่รางกายปรับตัวไมทัน เกิดจากการตากฝน และอากาศชื้น ผื่นคัน นํ้ากัดเทา เชื้อรา ตาง ๆฉี่หนู  ตา



แดง และโรคที่เปนโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน ความดัน เปนตน ไมไดมีโรคติดตอ การไปรักษาจะไป

รักษาที่โรงพยาบาลวารินชําราบ เพราะอยูใกล หรือหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนที่มาต้ังเปนหนวยเฉพาะกิจ

ในพื้นที่นํ้าทวมซึ่งจะมีพยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขอยูประจําหนวย 

  ระหวางนํ้าทวมสวนใหญจะมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากไมคุนเคยกับ

สถานที่ ที่อยูอาศัยไมสะดวก ไมเหมือนอยูที่บาน นอนไมหลับ อาหารการกินไมมีความอรอยเหมือนกับ

รับประทานอยูบาน หวงบานเรือนที่หมูบาน วางงานไมไดทําอะไร บางคร้ังรูสึกทอ และการขาดรายไดที่จะ

ใชจายจุนเจือครอบครัว จากขอมูลพบวาคนที่มีความเครียดในระดับสูงคือกลุมเกษตรกรที่สูญเสียผลผลิต

ทางการเกษตรทั้งหมดจึงเกิดความเครียดจากการเสียดายทั้งเงินทุนและผลผลิตที่สูญเสีย รวมทั้งกลุมคนที่

ตองหาเชากินค่ําในภาวะนํ้าทวมจะทําใหเพิ่มคาใชจายทั้งจากการอพยพและการเดินทาง สวนใหญแกปญหา

ดวยการยืมหน้ีนอกระบบ 

4) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

  จากการสัมภาษณและรวบรวมขอมูลพบวาถนนในชุมชน หมูบานสวนใหญที่ลาดยางไว 

เมื่อนํ้าทวมและนํ้าลดลงยางมะตอยจะหลุดออกไป ทําใหถนนเกิดเปนหลุมเปนบอ สัญจรไปมาไมสะดวก 

สวนชุมชนที่อยูริมแมนํ้าจะพบวาตลิ่งทรุดตัวลง  และทําใหบานเรือนที่ต้ังอยูใกลกับตลิ่ง จะตองยายออกมา 

หรือขยับยายที่อาศัยออกมา เพราะกลัวตลิ่งทรุดลง 

  ในภาวะนํ้าทวมเปนภาวะที่มีขยะ สิ่งสกปรกลอยมากับนํ้าจํานวนมากโดยเฉพาะชวงที่นํ้า

ลดระดับจนแหงแลวในชุมชน หมูบานตามบานเรือนและสถานที่สาธารณะตางๆเชนวัด โรงเรียน ศาลา

กลางบานจะมีขยะทิ้งคางไวในแตละที่ในปริมาณมาก  

  ปใดที่มีการสภาวการณทวมของนํ้านานเชนป 2554 พบวาการทวมนาน ทําใหนํ้ามีสภาพ

เนาเสีย เน่ืองจากนํ้าที่น่ิงไมไหลไปไหน โดยเฉพาะชวงระยะทายๆของการทวม เชนพื้นที่บานทัพไทย จาก

การสํารวจพบวามีปญหามากที่สุดโดยชาวบานตอบวา สภาพนํ้าเปนนํ้าน่ิงไมไหล รอยละ 43.4 และนํ้าเนา

เสีย รอยละ 30.3  ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนเกือบคร่ึงในชุมชนที่ตองผจญกับภาวะนํ้าเนาเสีย นํ้าทวมขังสงผลให

เสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ    

 

6. ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ 

1) องคความรูในการจัดการนํ้าทวม 

ในการรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณชุมชนพบวาจากอดีตจนถึงปจจุบันมีหลายความเชื่อและ

องคความรูที่เกี่ยวของกับภาวะนํ้าทวมที่ยังดํารงอยูและถูกสงตอจากรุนสูรุนขอนําเสนอรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

(1) การใชภูมิปญญาชาวบานในการสังเกตการไหลของนํ้าจากทางตอนบนของแมนํ้า จะมีระดับ

เทาไหร นํ้าขึ้นเร่ือยหรือเปลา และถานํ้ามาแรงก็จะมีสิ่งของไหลมาตามลํานํ้า เชน ทอนไม  ซึ่งเปนจุดที่จะ

สังเกตเห็นความเร็วและความแรงของระดับนํ้าที่กําลังมา 



(2)ชาวบานมีการนําเอาเสาทอนไมไปปกไวริมตลิ่ง สังเกตระดับของนํ้าในแมนํ้า เพื่อจะไดรูวานํ้า

ขึ้นถึงระดับใดแลว ควรที่จะอพยพเลยหรือไม 

(3) ชาวบานเชื่อวาถาปใดมีเดือนแปด สองหนแสดงวาปน้ันฝนจะแลง โอกาสนํ้าจะทวมมีนอยมาก 

(4) เมื่อมีปญหาสุขภาพที่ปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ชาวบานจะใชการแชเทาดวยนํ้าเกลืออุนๆ และใส

ขมิ้นหรือสมุนไพรอ่ืนๆ ลงไปดวยทําใหอาการทุเลาเร็วขึ้น 

(5) ชาวบานที่อยูในพื้นที่ที่นํ้าจะทวมแทบทุกปบางสวนที่มีฐานะดีก็จะสรางแพลอยนํ้าแบบถาวรไว

ใชในภาวะนํ้าทวมเลยและบางครอบครัวหลังนํ้าลงจะนํามาทําเปนแพขายอาหาร แตบางสวนที่ยากจนก็ไมมี

ความสามารถในการซื้อวัสดุมาสรางได   

(6)  มีการสรางแครสูงติดกับเพดานบาน เพื่อใชในการเก็บสิ่งของตางๆใหพนนํ้า ซึ่งพบมากที่บาน

ทากกแห ในทํานองเดียวกัน หลายครอบครัว มีการผูกสิ่งของขนาดใหญกับคานบาน ใหพนนํ้า เชน การผูก

ตูเย็น ตูเสื้อผาใหลอยพนนํ้า ในชวงนํ้าทวม  

2) ศักยภาพชุมชนดานเศรษฐกิจ 

 อาชีพของคนในพื้นที่วิจัยทั้ง 19 ชุมชนมีความหลากหลายเชน ขาราชการ เกษตรกรรมทํานา ทํา

สวนดอกไม สวนผัก เลี้ยงปลาในกระชัง  คาขายทั้งขายของชํา รานอาหาร แพอาหาร รับจางทั่วไป ฯลฯ 

ฉะน้ันเมื่อเกิดภาวะนํ้าทวมจึงมีวิธีการจัดการ ปรับตัวใหสอดคลองกับอาชีพที่แตกตางกันเชน  

(1) เลี้ยงปลาในกระชัง  ในชวงนํ้าทวมชาวบานที่ทําแพปลาจะนําเชือกมารัด ยึด แพปลาไวกับเสาที่

แนนหนา ไมใหแพปลาไหลไปตามนํ้า  

(2) รานคา สวนใหญเมื่ออพยพขึ้นมาอยูในศูนยพักพิงก็จะทําการเปดรานคาขายเหมือนเดิมโดยนํา

สินคาที่ขนขึ้นมาดวยออกมาจําหนายกับชาวชุมชนที่อพยพมาอยูดวยกันเอง 

(3) อาชีพท่ีออกนอกชุมชน เชน  การรับจางทั่วไป ขาราชการ พนักงาน สวนใหญจะตองมีคาใชจาย

เพิ่มในการเดินทางสัญจรทางเรือสําหรับกลุมที่ยังอยูในบานพักของตนในพื้นที่นํ้าทวม 

(4)  การปรับตัวของชุมชน  จะใชจายอยางประหยัด มากยิ่งขึ้นเน่ืองจากขาดรายไดประจําบางสวนที่

ทําไมไดแตก็มีการหารายไดเสริมเชนการออกเรือไปหาปลา การพายเรือรับจาง รับจางขนของ  บาง

ครอบครัวถาฉุกเฉินมากก็จะใชวิธียืมญาติหรือกูนอกระบบ 

(5) ชาวบานสวนใหญจะไมมีการประกอบอาชีพในระหวางนํ้าทวม เชนที่บานชางหมอที่เปน

หมูบานทําเตาที่ใชถานเปนเชื้อเพลิง จะตองใชเตาอบ พื้นที่ในการปน ที่วางวัสดุสวนผสม จึงไมสามารถ

ประกอบอาชีพไดเลยหรือแพอาหารของชุมชนบานคูเด่ือนํ้าทวมจะตัดหมูบานใหกลายเปนเกาะทันที่ ลูกคา

เขาไปไมได  

3) ศักยภาพชุมชนดานท่ีอยูอาศัย 

 จากการสัมภาษณพบวาบานเรือนของชุมชนในปจจุบันเปนบานชั้นเดียวเปนสวนมากสวนใหญให

เหตุผลวา การสรางบานชั้นเดียวราคาไมสูงมากและใชในการคาขายของได ไมกลัวนํ้าทวมเพราะที่ผานมาก็

ทวมไมสูงมาก มีทวมหนักๆก็หางกันเกือบ 10 ปจึงไมกังวล แตเมื่อเกิดภาวะนํ้าทวม จะมีการนําเอากระสอบ



ทรายมาวางเปนแนวคันกั้นนํ้า และขนยายสิ่งของไวบนชั้น 2 ของบานหรือขึ้นไวบนที่สูงถาเปนบานชั้นเดียว

จะยายของขึ้นที่สูงโดยการตอโตะ แครที่พักใหสูงพอที่จะวางสิ่งของได ของใชที่ขนไดก็จะนําไปฝากไวกับ

ญาติหรือคนรูจักที่บานนํ้าไมทวมหรือในศูนยพักพิงกอน สวนบานที่หลังคาสูงก็จะทําเปนรอกมัดสิ่งของชัก

รอกใหขึ้นไปอยูติดกับคานบาน และบางสวนจะหา อุปกรณใกลตัวมาทําแพ ปลูกติดกับบานไวอยูอาศัยเปน

การปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับที่อยูอาศัย 

 ชวงนํ้าลดลงถาไมเสียหายมากจะชวยกันซอมแซมเองแตถาเสียหายมากก็ใชการจางชางมาซอม 

บานบางหลังที่สามารถยกสูงไดก็มีการดีดบานใหสูงขึ้น มีการ ทําสะพานแบบยกขึ้นลงได เมื่อใชกับการ

สัญจร  

4) ศักยภาพชุมชนดานการจัดการพื้นท่ีทางการเกษตร 

ชุมชนที่ทําการเกษตรสวนใหญเชนบานทางอยไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทํานาจากการทํานาปมา

เปนการทํานาปรังแทน โดยอาศัยการสูบนํ้าจากแมนํ้าชี และแมนํ้ามูล ขึ้นมาใชในการทํานาเพื่อลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัตินํ้าทวมอันจะกอใหเกิดความเสียหายกับเกษตรกรเชน พอสอน พวงเขียว ( 2555) ไดเลาถึงการทํา

นาวา “...ทํานาแบบไมไถ ไมหวานและไมดํา รอเกี่ยวอยางเดียว …พอถึงเดือนมกราคมก็เร่ิมทํานาปรังโดย

ปลูกขาวพันธุ กข. 10 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 4 เดือน และหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใชรถเกี่ยวเมื่อเดือน

เมษายน พบวาเมล็ดขาวรวงเยอะมาก พอเขาเดือนพฤษภาคมฝนเร่ิมตกและดินมีความชื้น พอเลยคิดวาเพื่อ

ประหยัดเร่ืองเมล็ดพันธุจึงใชรถไถใหญติดเคร่ืองปนเลย จากน้ันเมล็ดขาวไดงอกเยอะมากและขาวขึ้นสวย

จึงเอาปุยเคมีไปหวานบาง และนํ้าปน้ีก็ไมทวมจึงไดผลผลิตดีมาก จากนาไรคร่ึงไดผลผลิตถึงหกสิบกระสอบ

ซึ่งกระสอบหน่ึงๆก็ประมาณสามสิบกิโลกรัม... ” จึงนับวาเปนการปรับอีกรูปแบบหน่ึงเพื่อลดตนทุนการ

ผลิตและลดความเสี่ยง 

สวนสัตวเลี้ยงเชน หมู ไก เปด วัว ควาย จะมีวิธีการจัดการที่หลากหลายเชน ทําแพเพื่อใหสัตวเลี้ยง

ไดอยูอาศัย  เคลื่อนยายไปอยูในที่สูง หรืออพยพออกจากบริเวณนํ้าทวม  นําไปฝากบานญาติ รวมทั้งบางคร้ัง

ตองตัดใจนําไปขายในราคาถูก 

5) ศักยภาพชุมชนดานการอพยพ 

ชวงป 2493 ชาวบาน สวนใหญจะยายสิ่งของดวยเรือหาปลา และบางสวนจะยายดวยเกวียน 

เน่ืองจาก วาสมัยกอนไมคอยมีรถและการสัญจรก็ไม สะดวกเหมือนเชนทุกวันน้ี แตปจจุบันจะ ขนยายดวย

รถยนตและเรือทองแบน และเรือหาปลาเกือบทั้งหมด 

 การอพยพขนยายในอดีต จะไมมีหนวยงานใดมาชวยไมวาจะเปนอุปกรณการขนยายหรืออุปกรณ

สรางที่อยู อาศัยในศูนยพักพิง จนกระทั่งตอ มาในป 2543จนถึงปจจุบัน  จะมีหนวยงานราชการ  ภาคเอกชน

และหนวยงานปกครองสวน ทองถิ่นจะเขามาใหบริการในการอพยพขนยาย รวมกับชุมชนชาวบาน  ทําให

การขนยายไมลําบากและเปนเร่ืองยุงยากเชนในอดีต และสามารถจัดการไดในเวลาอันรวดเร็วกอใหเกิด

ความเสียหายนอยกวาอดีต 



 ปจจุบันจะมีการวางแผนในการอพยพ โดยมีวิธีการและการวางแผนรวมกันระหวางชาวบานกับผูนํา

ชุมชนถึงการอพยพเปนลําดับขั้นตอน เพื่อเตรียมตัวอพยพ ยายออกจากบาน โดยประสานงานกับองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก เมื่อมีการประกาศของผูนําชุมชนใหอพยพกลุมแรกที่อพยพคือ เด็ก คนชรา 

คนปวย คนพิการและสัตวเลี้ยงจะนําไปไวในที่ปลอดภัย คนที่แข็งแรงจะอยูในบานจนกวาจะอยูตอไปไมได 

จึงอพยพออกมาเน่ืองจากเกรงวาเมื่อไมมีใครเฝาบานจะถูกงัดและขโมยของที่ไมไดขนขึ้นมาดวย  

6) ศักยภาพชุมชนดานการจัดการศูนยพักพิง 

ศูนยพักพิงสวนใหญจะถูกกําหนดเปนจุดที่ไมไกลจากชุมชนเน่ืองจากวาถาไปอยูไกลก็จะเพิ่ม

คาใชจายใหกับชาวบานที่ตองเที่ยวเขาไปดูบานที่ถูกนํ้าทวมและกลุมที่มีอาชีพนอกชุมชนสวนใหญจะ

ทํางานในตัวเมืองที่อยูไมไกลจากศูนยพักพิง ในการกอสรางเพิงพักในศูนยฯ ชุมชนชาวบานจะชวยกันสราง

ซึ่งวัสดุอุปกรณสวนใหญไดจากการยืมจากอปท.เชน เสา สังกะสี ผาใบ ตะปู ผสมผสานไปกับสิ่งที่ชาวบาน

มีเชน แคร ผาใบไวนิล ไมกระดานพื้นฯ 

ในการรักษาความปลอดภัย จะมีการจัดเวรยามโดยมาจากความสมัครใจของชาวบาน รวมกันกับ

กรรมการหมูบานดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก ประสานงานกับหนวยงานตางๆใหกับชาว

ชุมชน 

7) ศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพ  

ชาวบานสวนใหญในพื้นที่นํ้าทวมซ้ําซากจะปรับตัวกับสภาพนํ้าทวมไดคอนขางดีเมื่อมีการเจ็บปวย

จะไปโรงพยาบาลดวยตนเองหรือบางคร้ังก็ซื้อยากินเองซึ่งเปนยาที่เคยกินเคยใชอยูแลว 

 ชุมชนที่อยูติดริมนํ้าที่มีเรือพายไวสําหรับการแขงขันก็ถือโอกาส จัดกิจกรรมซักซอมฝพาย หรือบาน

ทากกแห ก็จะมีการนํากิจกรรมการละเลนทางนํ้าในอดีต กลับมาเลนกันในชวงนํ้าทวม เชน การแขงขันพาย

เรือเล็ก กีฬาทางนํ้า เพื่อคลายเครียด 

ชาวบานสวนใหญจะใช การพูดคุยสนทนากับคนในครอบครัว ญาติ และเพื่อนๆ รวมทั้ง การสวด

มนต และน่ังสมาธิ โดยมีการนําหลักศาสนาทั้งคริสตและพุทธ มาใชในการลดภาวะความเครียด ความกังวล

และความเบื่อหนายที่ไมสามารถกลับเขาบานไดในชวงเกิดวิกฤตินํ้าทวม 

 

7. การจัดการภัยพิบัตินํ้าทวมซ้ําซากในชุมชน 

จากการรวบรวมขอมูลและการลงพื้นที่ติดตามใน โครงการวิจัยทั้ง 5 โครงการ รวมทั้งการสัมภาษณ

ชุมชนพบวา การจัดการภัยพิบัตินํ้าทวมซ้ําซากในชุมชนที่ผานมา ประกอบดวย ขั้นตอน  4 ขั้นตอน คือ  การ

ปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม   การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  และการฟนฟูบูรณะ

รวมทั้งปญหา อุปสรรคในการจัดการภัยพิบัติและแนวทางการแกไขที่ผานมา มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) การปองกันและลดผลกระทบ  

ชาวบานและผูนําชุมชนตางๆสวนใหญจะไดรับการซักซอมแผนการอพยพจากสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยโดยอบรมผานกลุมอพปร.ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้า



ทวมซึ่งอปท.ในแตละพื้นที่ก็จะนําความรูลงไปขยายผลตอในชุมชนและจะมีบางชุมชนที่อยูในแผนงานของ

เหลากาชาดเขต 7 จะไดรับการฝกอบรม มีการจัดต้ังคณะทํางาน ซักซอมแผนการอพยพตางๆจากหนวยงาน

เหลากาชาดอยางเขมขนเชน บานชางหมอ บานดอนงิ้ว ชุมชนบูรพา ฯ  ซึ่งสิ่งเหลาน้ี เปนขั้นตอนของการ

จัดการความเสี่ยง ที่ชุมชนเองก็ใหความสนใจเขารวมเปนอยางดี แตอยางไรก็ดีหนวยงานองคเชนน้ีก็จะมี

ขอจํากัดในการทํางานที่มีกลุมเปาหมายในแตละปจํากัดประมาณ 5-6 พื้นที่ไมสามารถทํางานครอบคลุมได

ทั่วทั้งจังหวัด ฉะน้ันในพื้นที่ศึกษาวิจัยทั้ง 5 โครงการจึงมีเพียงบานชางหมอ บานดอนงิ้วที่เคยไดรับการ

ฝกอบรมและจัดต้ังคณะกรรมการรับมือภัยพิบัติอยางจริงจัง 

จากการสัมภาษณทั้งอปท.และชุมชนพบวาในชุมชนสวนใหญไมเคยทําแผนในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของชุมชนเขาไวในแผนประจําปที่ตองจัดสงใหอปท.เลยและชาวบานคิดวาเปนหนาที่

ของอปท.มากกวาเปนหนาที่ของชุมชนในการใหความชวยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย 

ในพื้นที่ที่ทําการเกษตรจะมีการปรับตัวจากการทํานาปมาเปนการทํานาปรัง ปรับแผนการผลิตและ

การหารายไดจากแหลงอ่ืนเชนการหาของปา การรับจางทั่วไป การหาปลา มาเปนรายไดชวงนํ้าทวมแทน 

2) การเตรียมความพรอม 

เมื่อถึงชวงฤดูฝนจะมีการแจงเตือนระดับนํ้าและเฝาระวังจากผูใหญบานผานทางหอกระจายขาว ทั้ง

ชวงเชา และชวงเย็น  ชาวบานเตรียมเก็บของที่จําเปนขึ้นที่สูง ถาบานไหนเปนบานสองชั้น ก็จะเก็บของขึ้น

ชั้นสอง สวนของที่ไมจําเปนหรือไมเอาแลวก็จะทิ้งไวขางลาง และจัดบริเวณรอบบานใหเรียบรอย สะอาด

สะอาน เพื่อไมใหสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ มาแอบซอนตามบานเรือนรวมทั้งมีการเตรียมสิ่งของที่จําเปนตอง

ใชเพื่อรอเตรียมอพยพไปยังไปยังศูนยพักพิงเชนชุมชนบานชางหมอจะมีขั้นตอนการเตรียมอพยพดังน้ี 

(1) ผูนําชุมชนประกาศแจงเตือนระดับนํ้า 

(2) ผูนําชุมชนประกาศเตรียมอพยพ โดยแจงผานหอกระจายขาวหมูบาน 

(3) จัดเตรียมรถที่ใชในการอพยพสิ่งของ คน  และอ่ืนๆ 

(4) อพยพไปยังศูนยพักพิงโรงเรียนเปนบานทาของเหล็ก โดยแบงออกเปน  3 โซน 

จากการสัมภาษณพบวาชุมชนสวนใหญเมื่อมีการอพยพจะขึ้นไปอยูในจุดเดิมที่เคยอยู  แตก็มีอยูบาง

ที่มีการทะเลาะเบาะแวงกันในการแยงที่ต้ังของพักชั่วคราว ซึ่งก็ไมถือวาเปนปญหาใหญของชุมชนสามารถ

จัดการกันเองได  สิ่งของที่นําออกไปดวยสวนใหญจะเปนของใชสวนตัว เคร่ืองใชไฟฟาเชน พัดลม 

โทรทัศน วิทยุ เคร่ืองเสียง ถาเปนบานชั้นเดียวและคาดวานํ้าจะขึ้นสูงจะนําไปฝากบานญาติหรือผูกไวกับไม

คานบานสวนบานสองชั้นจะนําไปเก็บไวชั้นบน 

3) การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

 ในภาวะฉุกเฉินเมื่อนํ้าทวมถึงบานเรือนแลวชุมชนในแตละพื้นที่ตางก็มีการจัดการตนเองตาม

ศักยภาพและบริบทของชุมชนที่มีความแตกตางกันทั้งในเร่ืองสภาพแวดลอม ฐานะของคนในชุมชน รวมทั้ง

ความสามารถในการบริหารจัดการชวยเหลือของอปท.ซึ่งสามารถแบงเปนประเด็นตางๆไดดังน้ี  

 



(1) การอพยพ  

 เมื่อประสบภัยนํ้าทวม สิ่งแรกที่ชาวบานมีการจัดการคือการอพยพ ขนยายสิ่งของ  ซึ่งการขนยาย

มักจะดําเนินการกันเอง โดยชุมชนจะรวมดวยชวยกันในการขนยายสิ่งของตางๆ มีการจัดต้ังกลุมชวยเหลือ

กันเองในชุมชน มีการจัดหาเรือกันเองกอนที่จะไปขอความชวยเหลือจากหนวยงาน  บางสวนก็ทําการจาง

เชนรถยนตและแรงงานของเพื่อนบานมาชวยเหลือ  รถขนยายสวนใหญจะเปนของหนวยงานราชการ 

องคการปกครองสวนทองถิ่น และมณฑลทหารบกที่ 6 ซึ่งแตละสวนถามีการประสานความตองการไว

ลวงหนาจะไมเกิดความลาชา  

ในการตัดสินใจวาจะอพยพเมื่อไร ชาวบานจะใชการดูระดับนํ้าและความแรงความเร็วของนํ้าเปน

เกณฑซึ่งแตละหมูบานจะมีเกณฑที่แตกตางกันเชนบานชางหมอเปนหมูบานที่อยูติดริมแมนํ้าเมื่อนํ้าขึ้นมาถึง

ถนนบริเวณวัด ที่อยูริมนํ้าก็จะเร่ิมทําการอพยพ จะทยอยทําการขนยาย ไปเร่ือยๆโดยใชพาหนะ คือ เรือและ

รถที่มาจากการชวยเหลือของเทศบาลตําบลคํานํ้าแซบและ มณฑลทหารบกที่ 6 รวมทั้ง หนวยงานภาครัฐที่

จังหวัดสงมาชวยเหลือ บางครัวเรือนก็ไดรถของชาวบานที่เปนญาติพี่นองตัวเองมาชวยเหลือ 

จากขอมูลโครงการวิจัย เสริมสรางศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการสุขภาวะของ

ชุมชนกับภัยนํ้าทวมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทัพไทย เมืองวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี โดย อนุวัฒน  วัฒนพิชญากูลและคณะ ที่ไดสํารวจความคิดเห็นของชาวบาน 3 หมูบาน

ที่อาศัยอยูใกลบริเวณถนนเลี่ยงเมืองที่บานคูเด่ือพบวาชาวบานสวนใหญ รอยละ  55.1 ไมอพยพ คือยังคง อยู

บานตนเอง โดยยายขึ้นชั้นสอง ทั้งน้ีอาจมีบางคนไปพักที่ศูนยพักพิงชั่วคราวโดยเฉพาะเวลากลางวัน เพื่อรอ

คอยรับความชวยเหลือและอยูพูดคุยกับเพื่อนๆเพื่อติดตามขาว  ชาว บานหาดคูเด่ือ สวนใหญถึง รอยละ 89.2 

ไมอพยพ โดยยังคงอาศัยบานชั้นสอง และเก็บขาวของบนแพของตนเองเน่ืองจากบานคูเด่ือเปนสถานที่

ทองเที่ยวริมแมนํ้ามูล ชุมชนจึงมีอาชีพเปนแพรานอาหารใหกับผูที่มาพักผอนและรับประทานอาหารเมื่อเกิด

ภาวะนํ้าทวมแพอาหารตางๆเหลาน้ีจะถูกแปรสภาพเปนที่อยูอาศํย ประชากรสวนใหญในชุมชนถือวามี

ฐานะปานกลางถึงดี  สําหรับบานที่ยากจนและมีชั้นเดียวจะอพยพไปที่วัดหาดคูเด่ือและโรงเรียนหาดคูเด่ือ 

ซึ่งไดรับความรวมมือในการใหที่พักดี 

สวนบานทากกแหมีการอพยพมากที่สุด และไดสถานที่รองรับการอพยพที่สะดวกสบายพอสมควร

โดยเฉพาะเร่ืองหองสุขา คือ อาคารสํานักงาน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี และ โรงแรมบานไมงาม ซึ่งเปน

สวนงานราชการและภาคเอกชนที่อยูไมไกลจากชุมชนอนุเคราะหใหใชเปนศูนยพักพิงบางสวน     

สวนบานทัพไทย มักจะ อพยพไปที่  ต.อะไหลยน ตมากที่สุด รอยละ 33.3 เน่ืองจากอยูใกลหมูบาน

และเปนที่วางที่กวางขวาง  มีสวนนอยที่ไป ที่วางตรงขามหางโฮมฮับ และที่ดินวางเปลาของบริษัท กาวหนา

ไกสด โดยเปนการไปกอเพิงพักพิงชั่วคราว จากวัสดุของตนเอง หรือใชเต็นทพลาสติก สวนที่พักพิงหรือ

เต็นทของอบต.แจระแมมักจะใชสําหรับกิจการสวนรวม เชนเก็บพักของบริจาค  จุดแจกของบริจาค  



ในสวนของการอพยพพบวาถาไมถึงจุดที่วิกฤติจริงๆชาวบานจะไมยายไปอยูศูนยพักพิง แมจะยาย

ออกไปในบางสวนก็จะมีคนเฝาดูแลทรัพยสินอยูในบานที่ถูกนํ้าทวมเน่ืองจากเกรงการถูกงัดฝาบาน ขโมย

ขาวของที่ไมไดนําขึ้นมาดวย 

 ทีมวิจัยไดทําการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนถึง เหตุผลที่ ชุมชนไมยายบานหนีนํ้าทวมไปที่อ่ืน

พบวาชุมชนสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่มาเปนเวลานานบางชุมชนอยูมาเปน 100 กวาปเชนชุมชนหาดสวนยา 

บานทัพไท บานทากกแห บานคูเด่ือ ฯ เปนที่อยูของบรรพบุรุษมีความผูกพัน ที่สําคัญอยูใกลเมือง

สะดวกสบายทั้งเร่ืองของการทํามาหากินและการศึกษาของลูกหลาน ไมมีเงินไปซื้อที่ดินใกลเมืองซึ่งตอนน้ี

ราคาสูงมาก ขอยกตัวอยางของบางพื้นที่จากการสํารวจพบวา เหตุผลที่ชาวบานไมยายไปที่อ่ืน ไมเกี่ยวกับ

ความสบายจากการรอคอยความชวยเหลือ เหตุผลสําคัญที่ชาวบานไมยาย บานหนีนํ้าทวมไปที่อ่ืน  พบวา 

สวนใหญ รอยละ 44.9 ตอบวา เพราะอยูที่น่ีมาแตปูยาตายาย  ซึ่งหมายความถึง การอยูมานานและความรูสึก

ผูกพันกับที่ดินที่เปนบานเกิดเมืองนอน เหตุผลรองลงมาคือ คุนเคยกับการอยูที่น่ี มีความสุขที่ไดอยูที่น่ี และ

ไมมีเงินไปซื้อที่อ่ืน  รอยละ 18.6, 16.4และ 16.0 ตามลําดับ โดยชาวบานทากกแหบานมีความเห็นเปน

สัดสวนสูง มากกวาชาวบานหมูอ่ืนๆ   ดังตารางที่ 6.1 
 

ตารางท่ี6.1  แสดงเหตุผลที่ทานไมยายบานหนีนํ้าทวมไปที่อ่ืน 

เหตุผลท่ีทานไมยายบานหนีนํ้าทวมไปท่ีอื่น จํานวนสัดสวน (รอยละ) 

บานทัพไทย 

N=99 

บานทากกแห 

N=61 

บานหาดคูเด่ือ 

N=65 

เฉล่ีย 

N=225 

เพราะอยูมาแตปูยาตายาย 37.4 75.3 27.7 44.9 

คุนเคยกับอยูที่เดิม 6.1 44.1 13.8 18.6 

มีความสุขที่ไดอยูที่น่ี 7.1 42.5 6.2 16.4 

ไมมีเงินไปซื้อที่อ่ืน 12.1 24.5 13.8 16.0 

ญาติพี่นองอยูดวยกัน 4.1 24.5 1.5 8.9 

 

แมจะเปนพื้นที่ที่ประสบภัยนํ้าทวมทุกป และผลจากการถมที่มากขึ้นทําใหความเสี่ยงที่จะประสบ

ภัยนํ้าทวมมีมากขึ้น แตชาวบานในพื้นที่ก็ยังไมทีทาวาจะยายไปที่อ่ืน  บางคร้ังถูกสังคมบางสวนกลาวหา

ผูประสบภัย วาตองการอยูในพื้นที่นํ้าทวม เพื่อรอรับความชวยเหลือ ซึ่งจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวาไม

สอดคลองกับทัศนะดังกลาว   ชาวบานอาศัยอยูที่ดินแหงน้ีมานับรอยป ซึ่งเปนถิ่นเกิดของบรรพบุรุษ  และ

ภาวะนํ้าทวมก็เปนเร่ืองปกติของพื้นที่ทางธรรมชาติ ที่ไมไดสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตมากนัก  หากแต

ปญหานํ้าทวมในระยะหลังเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยมากกวาจากปจจัยทางธรรมชาติซึ่งเปนปญหา

ที่รัฐไมสามารถจัดการไดสงผลตอระยะเวลาและระดับนํ้าที่ทวมสรางความเดือดรอนมากกวาในอดีต 

 



(2) การจัดการดานอาชีพ 

  ในชวงของการเกิดภาวะนํ้าทวมคนที่มีอาชีพในชุมชนสวนใหญจะสูญเสียรายไดที่เกิดจากอาชีพเดิม

เกือบทั้งหมด มีเพียงบางสวนที่ยังคงดําเนินการไดเชนรานขายของชําซึ่งจะยกรานมาไวในศูนยพักพิงแต

รายไดก็จะลดลงหรือกลุมที่ทํางานเปนขาราชการ ลูกจาง รับจางในองคกรหนวยงานตางๆที่ไมอยูในพื้นที่นํ้า

ทวม แตชาวบานสวนใหญพอวางงานก็จะมีหลายอาชีพเพิ่มขึ้นในระหวางนํ้าทวมเชน รับจางทั่วไปแลวแต

ใครจะจางโดยจะไดคาแรงวันละ 200-300 บาท  บางก็ไปหาปลามีรายไดวันละ 200 – 500 บาทขึ้นกับชนิด

ของปลาที่จับได คนที่มีเรือก็จะแจวเรือรับจางเน่ืองจากยังมีคนอาศัยอยูในบานที่นํ้าทวมอยูสวนหน่ึงจึงตอง

เดินทาง เขาออกไปทํางาน รายไดประมาณ 300-500 บาทตอวัน 

(3) การสัญจร/การเดินทางระหวางนํ้าทวม 

 การสัญจรหรือการเดินทางระหวางนํ้าทวม ชาวบานจะเขาออกจากบานและศูนยพักพิงโดยเรือ

รับจาง จะเขาออกวันละ 2 เที่ยว เชา เย็น คาเรือไปกลับเที่ยวละ 20-30 บาท โดยใชเรือหางยาวรับจาง ของคน

ในหมูบานวัตถุประสงคในการเดินทางเขาออกคือ ออกไปทํางาน  สวนใหญจะ เขาไปดูแลความเรียบรอย 

และสิ่งของทรัพยสินที่ถูกนํ้าทวมและเก็บไวที่บานตัวเองซึ่งอาจมีขโมยเอาสิ่งของที่ไมไดนําไปดวย มีชุมชน

สวนนอยที่มีเรือเปนของตนเอง 

เมื่อระดับนํ้าสูงจนมองไมเห็นขอบถนน  ชุมชนจะชวยกันทํา สัญลักษณริมถนนและ บริเวณที่ระดับ

นํ้าลึกเพื่อปองกันการพลัดตกและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน 

(4) การจัดการในศูนยพักพิง 

ในสวนที่ชุมชน จัดการกันเองคือการสรางเพิงพักโดยมีวัสดุ อุปกรณที่ยืมจากอปท.และบางสวนก็

เปนของชุมชนที่เตรียมมาจากในชุมชนของตน บางจุดก็มีเต็นทของหนวยงานใหบริการ ชุมชนก็จะไปจับ

จองอยูกันเปนกลุมๆตามที่อปท.เปนผูกําหนดจุดตางๆซึ่งจะมีสาธารณูปโภคเชนจุดนํ้าด่ืม นํ้าใช หองนํ้าไว

ใหบริการ 

อาหารและนํ้าด่ืมจะไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ เอกชนที่นําเขามาบริจาค แตอยางไรก็ดีสิ่งที่

ไดรับบริจาคบางสวนก็ไมสอดคลองกับความตองการและไมพอเพียง ชุมชนก็ยังตองนําเงินไปซึ้อหามาเพิ่ม

ทั้งอาหารและของใชในครัวเรือนบางครอบครัวรายจายจะอยูประมาณ 200-300 บาทตอวัน 

ดานความปลอดภัย ชุมชนจะจัดต้ังเวรยามดูแลกันเองตลอด 24 ชั่วโมงซื่งจะเปนอาสาสมัครตาม

ความสมัครใจ 

(5) การจัดการดานสุขภาพ 

ในศูนยพักพิงจะมีจุดบริการสุขภาพ โดยมีศูนยอํานวยการดานสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ก็จะมี

การดูแลตนเองเบื้องตนทั่วไป คือ จะมียาสามัญประจําบาน แจกใหทุกครัวเรือน ถาหากมีอาการหนักก็จะมี

รถพยาบาลนําไปสงโรงพยาบาล ปญหาสุขภาพกายที่สําคัญและพบมากที่สุด คือ เทาเปอย นํ้ากัดเทา คัน เชื้อ

รา รองลงมาก็จะเปนไขตัวรอน หวัด ปวดเมื่อย สวนดานสุขภาพจิตจะพบวาถานํ้าทวมนานเกิน 1 เดือน

ชุมชนจะเร่ิมมีความเครียด ทั้งความหวงกังวลบานที่ถูกนํ้าทวม และการขาดรายไดรวมทั้งรายจายที่เพิ่มขึ้น 



ทั้งที่เกิดจากการยืมเงินนอกระบบและการไมมีงานทํา  

(6) การจัดการดานการถายอุจาระในชวงนํ้าทวมของชาวบาน 

        การถายอุจาระในชวงนํ้าทวม นับวาเปนประเด็นสําคัญ เพราะอาจนํามาซึ่งโรคติดตอทางนํ้าได  

แมทางหนวยงานสาธารณสุขจะแจกถุงดําเพื่อรองรับอุจาระ แตปรากฏวา ชาวบานมีการใชถุงดําเพียงรอยละ 

28.4 เทาน้ัน และพบวามีถุงดําลอยไปตามนํ้าทวมจํานวนไมนอยเชนกันสวนใหญจะเปนชุมชนที่อาศัยอยูใน

บานนํ้าทวมที่หองนํ้าใชไมไดในระหวางนํ้าทวม 

(7) การจัดการดานการดัดแปลงอุปกรณชวยในชวงนํ้าทวม  

พบวา ในชวงนํ้าทวม ชาวบานมีการดัดแปลงอุปกรณตางๆ เพื่อชวยในการจัดการตางๆ ดวย

ตัวเอง เชน การทําแครขึ้นสูงเพื่อเก็บของ  การทําแพลอยนํ้าเก็บของหรือสําหรับทําครัวปรุงอาหาร  การทํา

สวมลอยนํ้า การทําสะพานลอยนํ้า การทําเสื้อชูชีพสําหรับเด็กนักเรียนที่ตองเดินทางไปโรงเรียน  สวนใหญ

ชาวบานคุนชินกับสถานการณนํ้าทวมจึงไมพบนวตกรรมใหมๆที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน 

4) การฟนฟูบูรณะ 

 ภายหลังจากนํ้าลดระดับพอจะสัญจรโดยรถยนตได ชาวบานสวนใหญก็จะขนขาวของกลับบานทัน

ที่โดยไมรอคําสั่งของทางราชการจะทําความสะอาดและซอมแซมบานเรือนที่อยูอาศัยกอนจึงมาชวยกันทํา

ความสะอาดในพื้นที่สวนกลางของชุมชนเชน ศาลากลางบาน วัด โรงเรียน ฯ ซึ่งแตละที่จะไดรับความ

เสียหายจากการพัดพาสิ่งสกปรกเขามาไวในสวนตางๆของบานรวมทั้งความแรงของกระแสนํ้าจะทําใหผนัง 

หลังคาสังกะสีหลุดหายไป ชาวบานจะใชเวลาในการปรับสภาพบานเรือนและชุมชนใหเขาสูสภาพเดิม

ประมาณ1-2 เดือน 

 

8. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาท่ีผานมา 

 การเกิดอุทกภัยแตละคร้ังนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งทรัพยสินและโอกาสของชาวบานแตชาวบาน

สวนใหญก็ยอมรับสภาพวาชุมชนต้ังอยูในพื้นที่นํ้าทวมถึงในอดีตการทวมของนํ้าไมยาวนานเน่ืองจากไมมี

สิ่งกีดขวางทําใหระบายไดเร็วแตปจจุบันมีทั้งการถมที่สาธารณะ การสรางถนนขวางทางนํ้า การถมที่ปลูก

สรางบานเรือน หางสรรพสินคา จึงทําใหการอยูกับนํ้าของชุมชนมีความยากลําบากเพิ่มมากขึ้น จากการลง

พื้นที่วิจัยและรวมพูดคุยกับชุมชนชาวบานพบปญหาดานตางๆรวมทั้งแนวทางการแกไขที่ผานมาดังน้ี 

1) การอพยพ  ชาวบานสวนใหญไมมีรถสําหรับขนของจึงตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐและ

บางคร้ังมาจากการตัดสินใจที่ลาชาในการขนยายของชาวบานเองที่ประเมินระดับการทวมของนํ้าผิด เมื่อจะ

ขนของจึงมีความยากลําบากที่ตองใชเรือในการขนทําใหเสียคาใชจายสูงและเสียเวลามากในการจัดการ 

การแกไขปญหาที่ผานมาผูนําชุมชนประสานขอมูลจากศูนยบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดที่

ประเมินสถานการณและแจงระดับนํ้ามาเปนระยะๆเพื่อเตือนใหประชาชนทราบ ผูนําชุมชนก็จะใชหอ

กระจายขาวแจงใหกับลูกบานไดทราบขอมูลเปนระยะๆ 



2) ท่ีอยูอาศัย  ชุมชนชาวบานสวนใหญอาศัยอยูในบานชั้นเดียวและบานบางหลังเปนบานไมเกาไม

แข็งแรงจึงไดรับความเสียหายจากการทวมขังของนํ้า สงผลใหบานเรือนเสียหายดังน้ี 
(1)ความเสียหายของพื้นบาน บริเวณบาน ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ นํ้าทวมพื้นกระดานบานฉีกขาด 

พื้นปูนแตกราวและกระแสนํ้าจะกัดเซาะทําใหบานทรุดตัว ระดับความเสียหายจะอยูในระดับปานกลางถึง

มาก   

การซอมแซมคือ จะคอยๆซอมแซมไปเร่ือยๆ เชน ตองถมที่ดินใหม เทพื้นใหม เปนตน 

         (2) ความเสียหายของฐานราก เสา   เสาบานผุกรอนและแตกเสียหาย และเหล็กที่เปนโครงสรางที่ใชรับ

แรงเกิดสนิม กอใหประสิทธิภาพของการรับแรงน้ันไมดี  ซึ่งความเสียหายของฐานราก เสา น้ีนับวาอยูใน

ระดับที่คอนขางมาก 

การซอมแซม ในสวนของเหล็กที่เกิดสนิมน้ัน เบื้องตนไดมีการใชทาสีกันการเกิดสนิม และในสวน

ของเสาที่แตกราวน้ัน เบื้องตนชาวบานจะนําปูนมาฉาบซอมแซมสวนที่แตกราว ซึ่งในการซอมแซมเบื้องตน

เหลาน้ีก็สามารถปองกันในระยะของปลายเหตุเพียงเทาน้ัน   

(3) ความเสียหายของผนังบาน     สวนใหญผนังบานในชมชุม เชนบานหาดสวนยาจะเปนผนังที่ทําดวย

ปูน  เมื่อเกิดแรงกระแทกจากนํ้า หรือการเกิดซึมเซาะไหลผานมากๆ จะทําใหประสิทธิภาพน้ันไมดี และเกิด

การแตกราวได    และสีที่ใชทาผนังก็เกิดการหลุดลอกออก ซึ่งความเสียหายในดานผนังบานน้ีอยูในระดับ 

ปานกลาง ถึง มาก 

การซอมแซม  ในเบื้องตนชาวบานจะชวยกันฉาบปูนเคลือบ ซอมแซมสวนที่เสียหายชํารุดทีละอยาง  

      (4) ความเสียหายของหลังคา / เพดาน    ในสวนของฝาเพดานเกิดการแตกราว  จากการที่เรือว่ิงผาน ทําให

นํ้าเกิดแรงกระเพื่อม  ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการทวมขังเวลานานๆ ก็จะเกิดรอยเปอนจากนํ้าทวม และ

อาจจะเกิดเชื้อรา ได   สวนหลังคาบานก็  เกิดรูร่ัวเหมือนกัน ซึ่งความเสียหายในดานผนังบานน้ีอยูในระดับ 

ปานกลาง ถึง มาก 

การซอมแซมน้ัน  เบื้องตนชาวบานจะคอยๆ ทยอยซื้อชิ้นสวนที่พอจะซื้อไดมาซอมแซมกอน 

อยางเชน สังกะสี กระเบื้อง เปนตน 

 การแกไขปญหาที่ผานมา ชุมชนบางสวนพยายามดีดบานใหสูงขึ้น มีการของบประมาณมาทําถนน

ใหสูงขึ้นแตก็พบวาสรางความขัดแยงใหกับคนในชุมชนที่มีบานตํ่ากวาระดับถนนซึ่งคาดวาเมื่อนํ้าทวมจะ

ทําใหเกิดการทวมขังที่ยาวนานขึ้นรวมถึงการเกิดนํ้าเนาเสียสงกลิ่นเหม็นและยุงลาย กรณีน้ีพบที่ชุมชนบาน

หาดสวนยา 

3) อาชีพ/รายได  ในชวงของนํ้าทวมทําใหชาวบานสูญเสียอาชีพและรายได บางครอบครัวไมมีงาน

ทําเปนภาวะที่จํายอม บางพื้นที่เชนบานทางอยเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนวิถีการทํานาปมาเปนนาปรัง 

ที่ผานมีหนวยงานราชการเชนกรมพัฒนาชุมชนเขาไปสอนอาชีพเสริมใหกับชาวบานแตก็พบวาไม

สอดคลองกับความตองการและพื้นฐานความสามารถของชุมชนเชนการสอนสานตะกรา ใหกับชุมชนบาน



ชางหมอซึ่งมีทักษะการปน พอนํ้าลดชุมชนก็ไมนําความรูไปตอยอดและสรางรายไดใหกับตนเองจึงเปนการ

สูญเปลาในการอบรม  

4) การสัญจรไปมา เน่ืองจากเรือในชุมชนที่อปท.ใหยืมมาใชงานมีจํากัดไมเพียงพอกับความตองการ

ใชงานของคนในชุมชน จึงทําใหชุมชนเสียคาใชจายในการจางเรือเพื่อเดินทางเขาออกในหมูบานตกวันละ 

20-30 บาทตอเที่ยว 

การแกไขปญหาที่ผานมา ไดมีการตกลงการใชเรือของคนในชุมชนแลวแตปรากฏวาชาวบานไม

เคารพกฎกติกา ไมสงคืนตามเงื่อนไข ชุมชนเองก็ไมมีมาตรการในการจัดการ 

5) สาธารณูปโภคในชุมชน ระหวางที่เกิดอุทกภัยและหลังจากนํ้าลดระดับจนชุมชนสามารถเดินทาง

กลับเขาที่อยูอาศัยในชุมชนไดแลวพบวาสาธารณูปโภคสวนกลางไดรับความเสียหายหลายระบบเชน 

(1) ความเสียหายของระบบไฟฟา     ในดานน้ีความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน เน่ืองมาจากสายไฟชํารุด

หรือขาด กระแสไฟไหลผานนํ้า อาจจะทําใหเกิดไฟฟาชอตได   และอาจจะทําใหสายไฟเกิดความเสียหายได  

ซึ่งความเสียหายในดานผนังบานน้ีอยูในระดับ ปานกลาง  

 การซอมแซม  เน่ืองจากระบบไฟฟาน้ีความเสียหายน้ันจะเกิดขึ้นกับอุปกรณที่เปนชิ้นสวน

เล็กๆ ซึ่งชาวบานมีกําลังพอที่จะซื้อหามาซอมแซมเองได 

(2) ความเสียหายของระบบประปา  ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ ทอ PVC แตกหัก เน่ืองจากเรือว่ิงมา

ชน ซึ่งระดับความเสียหายของระบบประปาจะอยูในระดับปานกลาง  

 การซอมแซม  ตองซื้อทอ PVC มาเปลี่ยนใหม 

(3) ความเสียหายของระบบสุขาภิบาล ( สวม )  ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ เวลานํ้าทวมจะมีโคลน

ไหลเขาไปอุดตัน โถสวม รูระบายนํ้า กระเบื้องและผนังแตกราวทําใหสวมเกิดความเสียขึ้น ระดับความ

เสียหายจะอยูในระดับปานกลางถึงมาก ในดาน 

การซอมแซมชาวบานจะคอยๆซอมทีละอยาง เชน ร้ือฝาทอสวมออกเปลี่ยนใหม 

(4) ถนนในชุมชนไดรับความเสียหายเปนหลุมเปนบอหลังนํ้าลด 

การซอมแซม จะแจงไปที่อปท.และนําดินเหนียวหรือหาปูนมาเททับลงไปใหสามารถสัญจรได

กอนที่หนวยงานภาครัฐจะเขามาดําเนินการซอมแซม 

6) การใชชีวิตในศูนยพักพิง 

 จากการระดมความคิดเห็น จาก ชุมชนของ โครงการวิจัย  การบริหารจัดการปญหานํ้าทวมของ

เทศบาลเมืองวารินชําราบโดยชุมชนเปนศูนยกลางกรณีศึกษา ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชํา

ราบ ที่ไดรับผลกระทบจากปญหานํ้าทวม โดย เอกราช บุญเริงและคณะสามารถรวบรวมปญหาไดดังน้ี 

ปญหา สภาพปญหาและการแกไขแบบเดิม ความตองการในอนาคต 

1) นํ้าดื่ม 

    - จากเทศบาล(จัดสรรจากผู

บริจาค) 

 

- ไดตามจํานวนบริจาค เฉลี่ย 1 

แพค (6 ขวด )  ตอการจัดสรร 1 

 

ใหเทศบาลเพิ่ม 

- ตูนํ้าด่ืมต้ัง (ฟรี)  ตามจุด



ปญหา สภาพปญหาและการแกไขแบบเดิม ความตองการในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - จากกรมทรัพยากร 

     ต้ังให 3 แท็งค ตอ2 ชุมชน 

สงนํ้า 3 วัน/คร้ัง (2000 ลิตร) 

คร้ัง เฉลี่ย 2 คร้ังตอ 1 อาทิตย ( 1 

โหล ตอครอบครัว/ อาทิตย) 

- 500 ลบ. / 1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

อพยพ 

- 5 จุดใหญ (ใหม) 

1) วัดวาริน 3 ตู 

2) นครชัยแอร  

3) เกตุแกว 

4) เชิงสะพานเสรี 

5) ตลาดแสนสบาย 

**หมายเหตุ ** 1 ตู/ 40-50 

ครัวเรือน 

- เพิ่มแท็งคนํ้า (กรมทรัพยากร) 

2) หองนํ้า 

 

- 4 จุดเชิงสะพาน 

- ไปใชในตลาดแสนสบาย 

- 3 จุด (ทาบงมั่ง+เกตุแกว) 

- ไปใชของกรมที่ดิน+ปมนํ้ามัน 

- จัดใหเฉพาะศูนยอพยพ 

- หองนํ้าเต็มเร็ว 

- หองนํ้าไมเพียงพอ (โดยเฉพาะ

ชวงเชา) 

- หองนํ้าสกปรก (ไมยอมห้ิวนํ้าไป) 

- จัดหองนํ้าใหกอนที่นํ้าจะมา 

ใหพรอมกอนการอพยพ 

- เชิงสะพานตองการใหมี

หองนํ้าแบบลอยนํ้า   ฝงละ 3 

จุด 

- ใหมีหองนํ้าแบบลอยนํ้า

สําหรับแตละชุมชน (ชุมชน

ละ 1-2 จุด) 

- ควรมีขอเสนอตอชุมชนใน

การใชหองนํ้าของเอกชน 

**หมายเหตุ **ควรมีกิจกรรมจัด

อบรมผูใชหองนํ้าของเอกชน 

3) การรักษาพยาบาล - 3 จุดสํารับผูอพยพ 

- กาชาดไปดูผูที่ไมอพยพ 2 คร้ัง/ 

เดือน 

- ปริมาณยาไมเพียงพอ 

- ยาไมตรงตามความตองการ 

 

- ไมตองแจกยา เอางบไปใชใน

กิจกรรมอ่ืน (เพราะสวนใหญ

ยาไมคอยไดใช)  เพราะไมตรง

กับความตองการ ชุมชน

สามารถไปหาหมอได 

- ตัดยาบางชนิดออก (เชน ยาธาตุ



ปญหา สภาพปญหาและการแกไขแบบเดิม ความตองการในอนาคต 

นํ้าแดง) และนํางบไปเพิ่ม

ปริมาณยาที่จําเปนเชน ยาทา 

ผด ผื่นคัน แกปวดเมื่อย ยาแก

ทองรวง ยากันยุง 

- จุดรักษาพยาบาลใหมีแพทย

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชนจักษุ

แพทย 

4) เรือของเทศบาล - วัดวาริน  :  มี 2 ลํา ไมพอใช 

 - ทาบงมั่ง   ดีงาม กุดปลาขาว  ได 

 

จากกาชาด(ขนาดเล็ก), ของตัวเอง,  

เรือรับจาง  

- ดอนงิ้ว กุดเปงหมู 6 :  ไมมีปญหา 

- หาดสวนสุข : ไมพอ, ขนาดเล็ก, 

คุณภาพไมดีไมเหมาะสม    

- เพิ่มขนาดของเรือ 

- เปนเรือทองแบน 

 

- มีเคร่ืองยนตพรอมใชงาน 

(ขอเสนอของชุมชน กรรมการ

ชุมชนเปนผูดูแลจัดระบบการ

ใชประโยชน) 

- จัดเรือทองแบนชุมชนละ 1 ลํา 

5) อุปกรณกอสราง+ ท่ีอพยพ - สังกะสี (ใหยืม) 15 แผน 

- ไมยูคา (ใหยืม) 15 ทอน 

- ผายาง (ใหยืม) 20 เมตร 

- ใหซื้อทุกป 

- ไมพอ 

- อีก 1 ปขางหนา : ใหเทศบาลมา

สรางเปนที่พักสําเร็จรูป 

แบงเปนชุมชนอยางชัดเจน 

- อีก 1-5 ป ขางหนา : ศูนยพักพิง

ถาวร 

-  

6) การระบายนํ้า - ทอระบายเล็ก อุดตันงาย 

- ไมไดระดับ (ไมมีความลาดเอียง) 

- ไมมีทอระบายนํ้า (ชุมชนดีงาม) 

- ขยายทอใหใหญ 

- มีความลาดเอียงของทอ 

- สํารวจชุมชนที่ไมมีทอระบาย

นํ้า 

- ขุดลอกทอระบายนํ้ากอนที่

ชุมชนหาดสวนสุข 1 

 

 จากขอมูลขางตนจะพบวา การเขาไปอาศัยอยูในศูนยพักพิง ที่มีผูประสบภัยจํานวนมาก ปญหาที่

ตามมาก็มีปริมาณมากเชนกัน การที่ทองถิ่นและหนวยงานราชการจะเขาไปดูแลและใหการสนับสนุนทุก



เร่ืองเปนเร่ืองยาก การหาทางออกที่ถาวรและการจัดระบบการเขาพักอาศัย จําเปนตองเปนประเด็นที่

หนวยงานองคกรทั้งภาคสวนตางๆ ภาคประชาชนที่เกี่ยวของตองมาหาทางออกรวมกันอยางจริงจัง 

  

9. การจัดการอุทกภัยของภาครัฐ 

การจัดการอุทกภัยของภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีแบงออกเปน 2 สวนโดยสวนกลางในระดับ

จังหวัดจะมีหนวยงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี(ปภ.)เปนหนวยงาน

หลักและมีหนวยงานในสวนตางๆเขามาทํางานประสานรวมกัน ในการดําเนินงานทุกระยะของการจัดการ

ภัยพิบัติทั้งกอนเกิดภัย เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นและภายหลังจากภัยพิบัติผานพนไป โดยเปนศูนยกลางในการ

บริหารจัดการกลางใหกับองคกรหนวยงานในพื้นที่ของจังหวัดเชน เหลากาชาดที่ 7, พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย,ศูนยการแพทยฉุกเฉิน,กองพันทหารบกที่ 6,สํานักงานเกษตรจังหวัด,สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด,สํานักงานชลประทานที่7 ฯใหเขามาปฏิบัติการรวมกันอยางเปนระบบ เรียกวา  ศูนยอํานวยการ

เฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถลม จังหวัดอุบลราชธานี สวนในระดับพื้นที่

จะมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อุทกภัยเปนองคกรหลักที่ใหการดูแล จัดการภัยพิบัติรวมกับชุมชน

โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานในแตละระดับดังน้ี 
 

1) การจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จากการสนทนากลุมทั้งผูปฏิบัติการและผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งรวบรวม

จากเอกสารการปฏิบัติการชวงเกิดภัยพิบัตินํ้าทวมในพื้นที่วิจัยทั้ง 5 โครงการคือเทศบาลเมืองวารินชําราบ 

เทศบาลตําบลคํานํ้าแซบ องคการบริหารสวนตําบลแจระแม องคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย พบวาแตละ

อปท.มีความเขมขนในการรับมือภัยพิบัติที่แตกตางกันตามจํานวนพื้นที่ที่อยูในเขตรับผิดชอบที่ตองผจญกับ

ภัยนํ้าทวมเชนเทศบาลวารินชําราบมีพื้นที่เสี่ยงตอการถูกนํ้าทวม 14 ชุมชนจาก 24 ชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบลแจระแม ถานํ้าทวมปกติทุกปจะมีหมูบานที่ไดรับผลกระทบ 4 หมูบานจาก 10 หมูบาน องคการ

บริหารสวนตําบลบุงหวายพื้นที่ในชุมชนทั้ง 17 หมูบานไมทวมแต ทวมที่นาของชุมชน 2 หมูบานคือหมู 6

กับ15 จะถูกนํ้าทวมทั้งหมด ในขณะที่เทศบาลตําบลคํานํ้าแซบมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 หมูบานแตมีพื้นที่นํ้าทวม

เพียง 2 หมูบานที่ถูกนํ้าทวมทุกป ฉะน้ันการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจึงมีการจัดการที่แตกตางกันทั้งระยะ

กอนเกิดนํ้าทวม ระยะเกิดนํ้าทวมและภายหลังนํ้าลดแลวโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.1 ระยะเวลากอนเกิดนํ้าทวม 

 กอนเกิดภัยนํ้าทวมหนวยงานในอปท.จะมีขั้นตอนการทํางานอยู2ขั้นตอนคือ 

(1) การปองกันและลดผลกระทบ   

  จากการสนทนากลุมพบวา อปท.สวนใหญมีฐานขอมูลในสวนของ ภาพถายทางอากาศ 

จํานวนประชากร ครัวเรือนที่ถูกนํ้าทวม ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานที่ถูกจัดเก็บไวในหนวยงานเมื่อเกิดภัย

พิบัตินํ้าทวมในชวงเดือนสิงหาคมเปนตนไปขอมูลเหลาน้ีจะถูกสงใหกับศูนยเฉพาะกิจฯของจังหวัด 



เปนระยะๆบางอปท.ที่มีเวปไซดจะนําขอมูลเหลาน้ีเผยแพรเชนเทศบาลเมืองวารินชําราบ แตยังไมมี

การจัดทําขอมูลสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อจัดทําฐานขอมูล ดานนํ้าทวมให

สมบูรณ ทันสมัย  สามารถเชื่อมตอ ระบบขอมูลไดในระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  แตขอมูลสวนใหญจะ

ถูกใชกับหนวยงานที่เขามาชวยเหลือเชนขอมูลดานจํานวนครัวเรือนที่ประสบภัยเพื่อขอถุงยังชีพ  

ขอมูลดานระดับนํ้าใหกับสํานักชลประทาน ขอมูลดานสุขอนามัยใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ขอมูลศูนยอพยพฯใหกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

  การสงตอขอมูลจากอปท.ถึงหนวยงานในระดับจังหวัดจะมีการสงขอมูลพื้นที่ที่ไดรับ

ความเสียหาย  จํานวนผูประสบภัยและขอมูลผูปวยในพื้นที่ไปใหศูนยเฉพาะกิจฯระดับอําเภอโดยทาง

อําเภอจะเปนผูดําเนินกระจายขอมูลตอในระดับจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ อปท.สวนใหญจะ

ดําเนินการเปนขั้นตอนไมสงตรงใหกับทางจังหวัดกอนดําเนินการแจงตอหนวยงานในระดับพื้นที่  

  อปท.ทั้งหมดไมมี การทํางานวิจัยหรือ นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการนํ้าทวมแตมีการทํา

แผนงานงบประมาณประจําปไวเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยธรรมชาติ โดยงบประมาณจะถูก

นํามาใช ชวยเหลือใหชุมชนสามารถรับมือกับนํ้าทวมได  เชน  ชวยในเร่ืองอาหาร  ถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณใน

การสรางที่พักพิง  หองนํ้า  หองสวม ยานพาหนะเรือ  รถยนตขนของ เปนตน 

 มีขอสังเกตจากเทศบาลเมืองวารินชําราบวา ผูประสบภัยมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกป 

เปนครอบครัวขยายที่ไมมีบานเลขที่เปนบานที่ขยายเพิ่มขึ้นจากครอบครัวเดิม เทศบาลจึงประสานให

ชาวบานมาทําเร่ืองขอบานเลขที่ซึ่งมีชาวบานมาติดตอแลวประมาณ 30% โดยทางเทศบาลไดกําหนด

ลักษณะที่จะเรียกวาบาน คือ บานตองไมใชเพิงพัก เพื่อลดความขัดแยงเมื่อมีการจายคาชดเชย 

  ในพื้นที่บางแหงจะพบการกัดเซาะตลิ่งทุกปที่เกิดนํ้าทวม เชนบานชางหมออปท.ไมมี

การปองกัน อุทกภัย โดยใชธรรมชาติหรือปรับปรุงระบบนิเวศนเน่ืองจากเปนพื้นที่ลาดชันมากจึงไม

สามารถใชพืชมาปลูกแกไขปญหาตลิ่งพังได  อปท.ไดประสานหนวยงานในระดับจังหวัดเชนกรม

โยธาธิการจังหวัด จึงไดมีการดําเนินการสรางเขื่อนเพื่อปองกันการกัดเซาะตลิ่งทั้งสองฝงของแมนํ้ามูล

ขณะน้ีกําลังอยูในชวงของการดําเนินการ ซึ่งชุมชนมองวาไมสามารถปองกันนํ้าทวมได แตเพื่อปองกัน

การกัดเซาะของกระแสนํ้าที่จะทําใหตลิ่งพังเน่ืองจากเปนการปองกันที่ไดผลในระยะยาว  

(2) การเตรียมความพรอม  

 เมื่อถึงฤดูฝนอปท.จะมีการเตรียมการในทุกระดับเพื่อเตรียมรับการเกิดอุทกภัย เชนเทศบาล

เมืองวารินชําราบ  จะมีการเตรียมความพรอมโดยแตละหนวยยอย อาทิ กองชาง กองสวัสดิการสังคม กอง

คลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุข แตละกองจะแตงต้ังบุคคลากรขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ เพื่อดูแลชุมชนที่

ไดรับผลกระบทจากอุทกภัย จัดระเบีย บศูนยพักพิงชั่วคราว และจักระบบระเบียบการแจกถุงยังชีพ เพื่อให

ไดรับอยางทั่วถึงทุกชุมชนที่เดือดรอน แผนงานที่เตรียมไวจะเปนแผนเฉพาะกิจ  การปฏิบัติการขึ้นอยูกับ

สถานการณ และเหตุการณเฉพาะหนาโดยมีการแบงหนาที่กันดังน้ี 



    งานปองกัน  เปนจุดแรกๆ ที่คอยแจงเตือนชุมชน ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เร่ืองนํ้าด่ืม 

อุปโภค บริโภค ติดตามสถานการณ ต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เมื่อนํ้ามีระดับถึง 6M.20 ชุมชนแรกที่ตอง

อพยพคือชุมชนเกตุแกว 

 กองสวัสดิการสังคม รับขึ้นทะเบียน ชาวบานจะมาแจงเมื่อนํ้าทวมถึงบานของตนเอง โดยผูนํา

ชุมชน หรือชาวบานมาแจงเอง 

 กองชาง จะดูแลที่อยูอาศัย นํ้า ไฟฟา ที่พักชั่วคราว คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองของการขน

ยายสิ่งของของชุมชน 

 กองสาธารณสุข ดูแลเร่ืองขยะ สิ่งแวดลอมและต้ังจุดบริการดานสุขภาพในจุดที่กําหนด 

 งานวิชาการ  ประชาสัมพันธใหความรูในเร่ืองตางๆที่เกี่ยวกับนํ้าทวม  

 กองคลัง  ดูแลงบประมาณจัดซื้อจัดจาง 

 กองอื่นๆ จะเขามาสนับสนุนตามเหตุการณเฉพาะหนา 

สวนอปท.ที่ไมมีพื้นที่นํ้าทวมในปริมาณมากจะใชแผนเดิมที่ทํามาทุกๆป  ไดแก การจัดเตรียมที่

พักพิง  เต็นท หองนํ้า  จัดสรรงบประมาณ สําหรับดูแลอาหาร นํ้าด่ืม พรอมประสานหนวยงานอ่ืนๆเขามา

ชวยเหลือชุมชนตามสถานการณ  

 ในการแจงเตือนภัยทุกระดับจะมีการประสานขอมูลใหชุมชนในพื้นที่ไดรับรูขอมูลขาวสาร

เพื่อที่จะเตรียมรับมือนํ้าทวม โดยการดูระดับนํ้าฝนที่ตก และนํ้าที่ปลอยจากเขื่อน พรอมไดคํานวณระยะทาง

ที่นํ้าจะเดินทางมาถึงในวันไหน  จากน้ันจะแจงใหกับทางชุมชนเพื่อที่จะเตรียมพรอมที่จะรับมือ ซึ่งใชการ

ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของหมูบาน บางชุมชนจะมีการแตงต้ังมิเตอรเตือนภัยซึ่งเปนอาสาสมัคร

ไมมีคาตอบแทนเพื่อเปนผูแจงขาวสารใหกับคนในชุมชนไดรับขาวความเคลื่อนไหวของระดับนํ้าจาก

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  

 ในขณะเดียวกันชุมชนที่มีพื้นที่ริมแมนํ้าจะไดรับการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาจาก

อุทกภัยจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีและเหลากาชาดจังหวัดเขต 7 เปน

ประจําทุกปรวมทั้งอปท.เองก็ไดมีการสง อปพร. ไปอบรมรวมกับทาง ปภ.จังหวัด เพื่อเตรียมความพรอมใน

การรับมือกับภัยตางๆไดเปนการเสริมสรางความพรอมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   

มีขอสังเกตวาการต้ังศูนยพักพิงชั่วคราวสําหรับผูที่ตองการอพยพ จะตองมีภาวะนํ้าทวมแลวจึง

สามารถดําเนินการไดเน่ืองจากติดที่ระเบียบปฏิบัติของภาคราชการที่ไมอนุญาตจัดซื้อจัดจางกอนได  ตองรอ

ใหจังหวัดประกาศเปนเขตพื้นที่ภัยพิบัติกอนจึงจะดําเนินการได  จึงเปนขอจํากัดหน่ึงในการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐที่ไมสามารถเตรียมการไวลวงหนากอนได แตก็มีบางอปท. เชนเทศบาลเมืองวารินชําราบ ที่

มีการดําเนินงานจัดเตรียมศูนยพักพิงใหชุมชน โดยจะเร่ิมกอนที่นํ้าจะมา จะมีการปรับพื้นที่ สรางที่พักพิง 

บริการไฟฟา นํ้าประปา นํ้าด่ืม และหองนํ้าชั่วคราวโดยไมรอนํ้าทวมกอนและเร่ิมใหชุมชนที่ไดรับ

ผลกระทบ ยืมอุปกรณในการสรางที่พักชั่วคราว ภายหลังนํ้าลดเมื่อร้ือถอนเสร็จ ใหนํามาสงคืนกับหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ เพื่อที่จะไดนํามาใชตอไปในปที่เกิดอุทกภัยอีกคร้ัง 



การเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาจากอุทกภัยในบางพื้นที่ เชนเทศบาล

เมืองวารินชําราบ ชุมชน ไดประสานกับโครงการหมูบานมั่นคงของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.) ไดมี

การเจรจาตกลงกับชุมชนในการอพยพชาวบานขึ้นมาจากพื้นที่นํ้าทวมซ้ําซาก เชน บานเกตุแกว เดิมอยูที่

สาธารณะ นํ้าทวมทุกป ไดขยับขยายใหชาวบานยายที่อยูที่ไมมีเอกสารสิทธิ์มาทําเอกสารสัญญาเชาพื้นที่

ปลูกสรางบานเรือนในที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ถมสูงแลวซึ่งอยูไมไกลจากที่อยูเดิมทําใหชาวบาน 

ไมตองหวงเร่ืองการถูกไลที่ และปญหาเร่ืองของนํ้าทวมอีกตอไป 

1.2 ระยะเวลาระหวางเกิดภัยนํ้าทวม 

 เมื่อเกิดภัยนํ้าทวมอปท.จะต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณ สําหรับแจงเหตุ และมีระบบการ

เชื่อมตอกับหนวยงานอ่ืนๆทันทีและจะจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจอยูตามศูนยพักพิงชั่วคราว คอย

ใหบริการเร่ืองตางๆแกผูประสบภัยและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ การเชื่อมโยงระบบติดตอสื่อสารระหวาง

หนวยงานใหใชงานไดขณะเกิดภัยสวนใหญจะใชผานทางโทรศัพทและวิทยุสื่อสาร สวนการสื่อสารกับ

ชุมชน ชาวบานจะใชผานทางวิทยุ (รายการขาวบานเฮา) ผูนําชุมชน อสม.ประจําหมูบาน เวทีประชาคม

หมูบานและระบบเสียงตามสาย 

ในการดูแลการชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน และสถานการณวิกฤติจะมีรถของหนวยกูภัยพรอม

เจาหนาที่ประจําศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ พรอมใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ภารกิจหลักประการหน่ึงของหนวยงานอปท.คือการนําของที่มีผูบริจาคมากระจายใหกับ

ผูประสบภัยใหทั่วถึงซึ่งถือวาเปนงานที่หนักมากที่ตองผจญกับความไมมีวินัยและความไมพอใจของ

ผูประสบภัยที่รูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมเน่ืองจากการกระจายของบริจาคที่มีผูนํามามีปริมาณและมูลคา

ที่แตกตางกัน รวมทั้งบางคร้ังผูบริจาคก็ไมแจงผานศูนยเฉพาะกิจของอปท. นําเขาไปแจกเองในจุดที่ตองการ

ทําใหไมสามารถจัดระเบียบได  

1.3 ระยะเวลาหลังจากเกิดภัยนํ้าทวม 

การชวยเหลือผูประสบภัยหลังนํ้าลดจะเปนในสวนของการอพยพขนยายสิ่งของจากศูนยพัก

พิงกลับเขาบานพักโดยอปท.สวนใหญจะมีรถบรรทุกใหบริการและจัดการสภาพแวดลอมของชุมชนเชนการ

จัดทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะของชุมชน ซอมแซมถนนที่เสียหาย ซอมแซมไฟฟา นํ้าประปา ใหใชการ

ไดอยางเดิมรวมทั้งการนําขยะที่มากับนํ้าที่ทับถมในสวนตางๆของหมูบานออกไปจากชุมชน 

        ภายหลังกลับเขาสูบานเรือนของผูประสบภัยเรียบรอยทาง อปท.จะมีการรายงานและติดตาม

ประเมินผลความเสียหายของทรัพยสินและบานเรือนในพื้นที่ประสบภัย โดยการสํารวจและเก็บขอมูลจาก

เวทีประชาคมในชุมชน เพื่อเปนขอมูลในการชดเชยที่ภาครัฐไดจัดสรรใหตามเกณฑที่กําหนด บาง

อปท. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการชวยเหลือบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ พบวา

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับ  70 % แตมีประมาณ 30% ที่ไมพอใจเน่ืองมาจาก ความ ไม

พอใจกรรมการ ของชุมชน และความไมเขาใจในนโยบายการชดเชยคาเสียหายของ ภาครัฐ 



       จากการชดเชยที่ผานมาปรากฏวามีจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากการแจงไวในสําเนา

ทะเบียนบานจึงไมสามารถรับเงินชดเชยไดทําใหเกิดปญหากับชุมชน ชุมชนบางสวนสะทอนวา “คน

เดียวน้ีคอยแตจะรับ เมื่อไมไดก็โกรธในอดีตนํ้าทวมไมมีใครมาจายคาชดเชย ชุมชนก็ชวยตัวเองไดแต

พอรัฐเขามาชวยเหลือทําใหชุมชนไมชวยเหลือตนเอง เรียกรองใหคนอ่ืนมาชวย” สิ่งเหลาน้ีอาจทําให

ตองทบทวนวิธีการเขามาชวยเหลือของภาครัฐที่ทําใหชุมชนออนแอลงหรือไม  

   ในการจัดการนํ้าทวมระหวางการเกิดนํ้าทวมและการฟนฟูหลังเกิดนํ้าทวมคาใชจายในการ

บรรเทาสาธารณะภัย ที่แตละอปท.ใชจายไป ประมาณ  300,000 -1,000,000บาท  ใชจาย ไปในการจัด ซื้อ

วัสดุอุปกรณทําที่พักพิง, ประปา, ไฟฟา, สาธารณูปโภค, คาอาหารบุคลากร, คานํ้ามันเชื้อเพลิง  เปนตน

และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากคาเชื้อเพลิงในการขนสง และคาวัสดุอุปกรณที่มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นใน

ทุกป คาใชจายในการบรรเทาสาธารณภัย ของอปท.ที่ไมสูงมาก เน่ืองจาก อปท.แตละแหงจะ มีภาคี

เครือขายเขามาชวยเหลือจํานวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขามาใหการชวยเหลือ    

            1.4  ขอเสนอแนะจากฝายปฏิบัติการ ของ อปท.ตอหนวยงานอื่นๆและชุมชน    

   (1) ขอเสนอตอ ระดับนโยบายของ ภาครัฐ  

      จากการสัมภาษณระดับปฏิบัติการไดมีขอเสนอตอหนวยงานกลางของภาครัฐดังน้ี  

1) ควรมีการกําหนดคาชดเชยเปนราคากลาง  เชน  บานไมชดเชยเทาไหร  บานปูน

ชดเชยเทาไหร  หรืออาจประเมินความเสียหายเปนตารางเมตร  ไมตองประเมินปลีกยอยเหมือนปจจุบันที่

พิจารณารายละเอียดปลีกยอย  เชน  ใชสังกะสีกี่แผนหรือตะปูกี่ตัว  เปนตน  

2) ขอมูล ที่ตองใชในการเตรียมต้ังรับภัยพิบัติจากสวนกลาง ไมสามารถควบคุมได 

เน่ืองจากขอมูลไมน่ิง  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหอปท.ในแตละพื้นที่บริหารจัดการ ลําบาก เชน  

การประกาศใหพื้นที่เตรียมพรอมเร่ืองนํ้าทวมเพราะจะมีการปลอยนํ้าจากเขื่อนภายใน 1-2 สัปดาห  ทํา

ใหอปท. ตองเตรียมพรอมต้ังรับในชวงเวลาดังกลาว  แตปรากฏวาไมมีนํ้าทวมแตอยางใด  ทําให อปท.

ตองเสียเวลาและงบประมาณสําหรับการเตรียมการดังกลาว  

3) ควรจัดทําผังชุมชน ทุกชุมชน ที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม  ทําขอมูลใหเปนปจจุบัน

ตลอด วานํ้าทวมกี่เมตรจึงจะถึงหมูบานน้ันๆ เพื่อการปองกันผลกระทบ ไมใหเกิดความเสียหายมาก  

4) ควรจะสนับสนุนการแกไขปญหาที่ถาวร  เชน  การสรางเขื่อนกันตลิ่ง  เน่ืองจาก

อปท.ขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการไดเพราะตองใชงบประมาณจํานวนมาก  

(2) ขอเสนอตอชุมชน  

ในการใหความชวยเหลือของอปท.ตอชุมชนในพื้นที่นํ้าทวมไดมีขอเสนอแนะตอชุมชนดังน้ี  

1) ชุมชนตองมาทําทะเบียนบานเพื่อขอรับการชวยเหลือเวลาเกิดภัยพิบัติหากไมมี

บานเลขที่ ทาง อปท.จะไมสามารถ รับรองใหได  

2) ชาวบานที่เสี่ยงตอนํ้าทวมควรยายมาอยู ในพื้นที่ ที่อปท.จัด เตรียมไว ให จะเปน

แนวทางการแกไขปญหาที่ถาวร  



3) ชุมชนควรจะมีกระบวนการแกไขปญหาของตนเองที่ชัดเจน  เชน  มีการรวมกลุม  

เครือขาย  มีแผนงานการจัดการกับปญหาของตนเองโดยแตละชุมชนควร จัดทํา แผนของ ชุมชน ตนเอง 

แลวนําแผนมาเสนอที่ อปท.เพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณไดเพียงพอตอความจําเปนในพื้นที่  

4) ชุมชนควรใหความสนใจในการเตือนภัย และติดตามขอมูลขาวสาร ในชวงวิกฤติ

เพื่อชวยเหลือตนเองกอนในเบื้องตนเน่ืองจากชาวบานเปนผูมีประสบการณจากนํ้าทวมทุกป  

5) ชาวบานควรสรางเครือขายระหวางชุมชนใกลเคียงที่นํ้าไมทวม จะไดชวยเหลือ

กันระหวางชุมชนกับชุมชน  

6) ควรสงเสริมชาวบาน ใหพึ่งตนเองใหมากที่สุด   ไมตองรอการพึ่งพิงจากรัฐ  หาก

ชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองก็จะทําให อปท.ใชเงินไปพัฒนาดานอ่ืนได  เชน  ดานอาชีพ  เสริมรายได  

คุณภาพชีวิต  

 

2) การจัดการภัยพิบัติของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี 

 จากการสัมภาษณและเอกสารรายงานการประชุม ขอมูลการดําเนินงานของศูนยอํานวยการเฉพาะ

กิจพบวากอนเกิดอุทกภัยในสวนของศูนยเฉพาะกิจฯจะมีการดําเนินงานประสานเชื่อมรอยกับหลายองคกร

หนวยงานเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและต้ังรับกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นตามสถานการณในแตละปซึ่งมีความ

รุนแรงแตกตางกันรวมทั้งการบูรณะฟนฟูหลังจากนํ้าลดโดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี 

2.1 ข้ันตอนเตรียมพรอมรับสถานการณ กอนนํ้าทวม 

 เมื่อถึงชวงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆจะมีการประชุมเตรียมพรอม

รับมืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้นโดยมีการประเมินสถานการณและกําหนดจุดเสี่ยงที่สงผลกระทบตอความ

ปลอดภัยของชุมชนริมฝงแมนํ้ามูลและลุมนํ้าสาขาตางๆโดยมีการดําเนินการดังน้ี 

(1) มีการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหกับหนวยงานตาง ๆ จัดทําแกมลิง การบล็อก

นํ้า เสริมขอบถนน พรองนํ้าในลํานํ้า การหนวงนํ้า ดันนํ้าเพื่อเรงผลักดันนํ้า 

(2) ระดมสรรพกําลัง เชิญประชุมหนวยงานทีเกี่ยวของในการชวยกันปองกันและแกไขปญหา

นํ้าทวม ในดานงบประมาณ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ขาวของเคร่ืองใชในการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่

นํ้าทวม 

(3) จัดประชุมติดตามสถานการณ  

(4) การเฝาระวังและติดตามสถานการณจัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสภาพอากาศ ,   

ตรวจสอบขอมูลปริมานํ้าฝน , ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลม  

(5) การแจงเตือนภัย 

(6) การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2.2 ข้ันปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (ระยะท่ีนํ้าทวม)  

(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ 1)  



(2) กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ2)  ผูอํานวยการจังหวัดเขาควบคุม

สถานการณ  

(3) การควบคุมสถานการณในภาวะฉุกเฉิน  

การปฏิบัติการคนหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน)  

การปฏิบัติการคนหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน)  

การปฏิบัติการคนหาระยะ 48 - 72 ชั่วโมง ( 2 - 3 วัน ) 

การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ 72 ชั่วโมง ขึ้นไป (หลัง 3 วัน ขึ้นไป) 

(4) การอพยพ 

(5) การรายงานขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน  

(6) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

(7)  การรับบริจาค 

(8)  กรณีสาธารณภัยขนาดใหญหรือสาธารณภัยที่จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญหรืออุปกรณ

พิเศษ (ความรุนแรงระดับ 3) เกินขีดความสามารถของผูอํานวยการจังหวัดที่จะควบคุมสถานการณ

ประกาศยุติภัย  

2.3 ข้ันปฏิบัติการหลังเกิดภัย (ระยะหลังนํ้าลด) 

(1) ชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย  

(2) การประเมินความเสียหายและความตองการในเบื้องตน  

(3) การฟนฟูบูรณะ  

(4) การสงมอบภารกิจภายหลังเกิดภัย  

2.3.1 ปญหาและอุปสรรค 

(1) (1)ความแมนยําการคาดการณสภาพอากาศพายุฝนมีขอจํากัด ทําใหบริหารจัดการนํ้าคาด

เคลื่อน สงผลใหหนวยงานอ่ืนคาดเคลื่อน  

(2) ศักยภาพของ อปท. ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

(3) อัตรากําลังเจาหนาที่ และยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ 

(4) ขอจํากัดการใชจายเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉิน  

(5) การเมืองกับการจัดการนํ้าทวม การชวยเหลือผูประสบภัย 

(6) การชวยเหลือสงเคราะห การสํารวจขอมูล การประเมินความเสียหาย การกําหนดจํานวน

เงินชวยเหลือที่แตกตางกัน การองเรียน การไมพอใจ ของผูประสบภัย  

(7) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใชเอกสาร 

2.3.2 แนวทางการแกไขปญหา 

(1) ติดตามขาวสารผานเทคโนโลยี หลายรูปแบบ 



(2)  การสั่งการเปนทางการผานนายอําเภอ ใหรายละเอียดแนวการปฏิบัติ การนําเงินทดรอง

ราชการ ผวจ.ไปชวยเหลือ อปท.  

(3) ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางานทุกวันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและการบูรณาการ

รวดเร็ว ทันที  ใชกําลังทหาร  เรือนจํา อปพร. 

(4) ปรับรูปแบบการใชจายเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉิน  การจัดสรรวงเงิน  การมอบ

อํานาจกระจายให นายอําเภอ หนวยงาน  การขอทําความตกลงกับหนวยงานเจาของระเบียบ  การชี้แจง

ราษฎรถึงหลักเกณฑอัตราจายเงินชวยเหลือ 

(5) จัดหาแหลงเงินอ่ืน บริจาค จัดคอนเสิรต เงินกองทุน เพื่อบริหารจัดการสนองตอบ

นโยบาย รวดเร็ว คลองตัว  

2.3.3 สิ่งท่ีอยากเห็นการแกไขปญหานํ้าทวมจังหวัดอุบลราชธานี 

(1)  การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหา การบูรณาการของทุกหนวยงาน 

องคกร ในสถานการณฉุกเฉิน 

(2) การบังคับใชกฎหมายผังเมือง 

(3) การลงทุนของรัฐในการปองกันไวกอนฟนฟู ทั้งการใชโครงสรางและไมใชโครงสราง 

(4) การปรับเปลี่ยนทัศนคติประชาชนที่อยูในพื้นที่นํ้าทวม ปรับวิถีใหเขากับพื้นที่ลุมที่นํ้า

ทวมถึงทุกป 

(5) ชุมชนมีความพรอมและเขมแข็งในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน (Community Base 

Disaster Risk Management “CBDRM” ) 
 

จากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐพบวาตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ การปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของประชาชนที่อยูในพื้นที่นํ้าทวม และการปรับวิถีชีวิตของตนเองใหสอดคลองกับสภาพปญหานํ้า

ทวมซ้ําซาก  และอีกอยางหน่ึงก็คือ ตองการเห็นชุมชนจัดการตนเอง ได ซึ่งมีการเตรียมความพรอมในการ

รับมือ และแนวทางแกไขปญหาดวยตนเอง โดยไมไดหวังพึ่งแตเพียงหนวยงานของภาครัฐในการใหความ

ชวยเหลือ สิ่งเหลาน้ีสอดคลองกับกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ที่มุงการแกไขปญหาจากชุมชน และ

ชุมชนเปนผูไดรับประโยชน และใชประโยชนจากงานวิจัย สิ่งที่สําคัญของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ก็คือ สราง

คน สรางพื้นที่ สรางปญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
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             สํานักงานชลประทานที่ 7กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ.2556.  

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรม. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  พ.ศ. 2553 – 2557. 

2552. 

สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด.แผนพัฒนาจังหวัด    

              อุบลราชธานี พ.ศ.2553 – 2556 : 2552 

สถาพร โภคาและคณะ. โครงการการศึกษาสภาพและแนวทางแกไขปญหาการเกิดอุทกภัย จังหวัด 

              อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.2547 

อรทัย เลียงจินดาถาวรและคณะ.รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย  การพัฒนาศักยภาพในการจัดการความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชนบานชางหมอ ตําบลคํานํ้าแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี .

2556. 

อนุวัฒน  วัฒนพิชญากูลและคณะ. รายงานความกาวหนา โครงการวิจัย เสริมสรางศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขในการจัดการสุขภาวะของชุมชนกับภัยนํ้าทวมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลทัพไทย เมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี.2556. 

อุทัย  อันพิมพและคณะ. รายงานความกาวหนา โครงการวิจัย : การปรับตัวของเกษตรกรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี

นํ้าทวมซ้ําซาก กรณีศึกษา : บานทางอย ตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี.

2556. 

เอกราช บุญเริงและคณะ.รายงานความกาวหนา โครงการวิจัย  การบริหารจัดการปญหานํ้าทวมของเทศบาล

เมืองวารินชําราบโดยชุมชนเปนศูนยกลางกรณีศึกษา ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชํา

ราบ ท่ีไดรับผลกระทบจากปญหานํ้าทวม.2556. 

 
  

 

 

  


