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ก

คานา
รายงานวิจัยชิ้นนี้จะสําเร็จลุล่วงมิได้ หากขาดความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการ
เล็งเห็นความสําคัญในการรับมือกับป๎ญหาน้ําท่วมที่ชาวอุบลราชธานีประสบมานาน ผู้วิจัยขอขอบคุณชาว
ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนบูรพา2 ชุมชนบ้านคูสว่าง และชุมชนอื่นๆ ที่ไม่ได้
เอ่ยนามในที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นประโยน์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขป๎ญหาด้วยตัว
ชุมชนเอง
ขอขอบคุ ณ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หน่ ว ยงานภาครั ฐ เทศบาลเมื อ งวาริ น ชํ า ราบ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ หากไม่ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้ทําให้เกิดการส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ขอขอบคุณทีมเครือข่าย
จัดการภัยพิบัติ และทีมสื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขอขอบคุณที ม ผู้ ช่ วยวิจัย คุณศิร ะศักดิ์ คชสวั สดิ์ คุ ณจุรีรัตน์ สายสุด คุณปุ ณยาพร บั้งทอง
คุณเรวุฒิ ทองสิงห์ และคุณพงษ์เทพ บุญกล้า ที่เป็นทีมงานที่ทํางานอย่างแข็งขันและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการ
ทํางานอย่างแท้จริง และขอบคุณทีมงานของ ดร.แมน ปุโรทกานน์ มูลนิธิ Thai Water Partnership ที่
ร่วมมือและให้คําแนะนําด้าน GIS และการทํางานโครงการ
และสุ ด ท้ า ย ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทีเล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าในการพัฒนากลไกแก้ไขและรับมือป๎ญหาภั ยพิบัติ
อย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์
หัวหน้าโครงการ

ข

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โครงการวิจัย “การศึกษาเรื่องเล่าและประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมสู่ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศน์ของชุมชน และความเหลื่อมล้ําในการเผชิญ
ภัยพิบัติน้ําท่วมเมืองอุบลราชธานี โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
2) เพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติ (Post Disaster Need
Assessment) โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้าน GIS และวิศวกรรมชลศาสตร์กับทีมงานของมูลนิธิ Thai Water
Partnership
3) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาภัยพิบัติเพื่อนําไปสู่
การสร้างชุมชนต้นแบบจัดการภัยพิบัติในอนาคต
4) เพื่อทํางานเชื่อมโยงกับกับเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่
ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัดอุบลราชธานีที่ดําเนินการอยู่แล้วผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาคสนาม ข้อจํากัด ความท้าทายและแนวทางในการรับมือภัยพิบัติน้ํา
ท่วมในอนาคต
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ โครงการนี้มีแผนกิจกรรมดําเนินงานสําคัญ 4 แผนได้แก่ 1) ศึกษาเรื่องเล่า
ผู้ประสบภัย 2) การจัดทําระบบสารสนเทศประวัติศาสตร์น้ํา 3) กิจกรรมประเมินความต้องการหลังเกิด
สาธารณะภัย” และ 4) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัย
พิบัติ ในการดําเนินงานระยะที่ 1 โครงการได้มีการปรับแผนงานกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งทํา
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าพื้นที่และดําเนินกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคน จึงมีการดําเนินงานและปรับแผนงาน
ดังนี้
แผนกิจกรรมการศึกษาเรื่องเล่าผู้ประสบภัย : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19
ทําให้การเข้าถึงพื้นที่และเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษาทําได้ยากมาก และเพื่อให้การเก็บข้อมูลกระชับมากขึ้น
ที ม ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ป รั บ แผนการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคเพื่ อ ความ
ปลอดภัยของทุกฝาย ทีมวิจัยจึงปรับจํานวนผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 28 กรณีศึกษา จากเดิมกําหนดไว้ 100
กรณีศกึ ษา
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ทําให้ทีมวิจัยตัดสินใจเลือกพื้นที่ศึกษาเหลือ 4 ชุมชน
จากเดิมกําหนด 6 ชุม ชน ได้แ ก่ ชุม ชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนเกตุ แก้ว ซึ่ งอยู่ในเขต
เทศบาลวารินชําราบ และชุมชนเทศบาลวัดบูรพา 2 ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยทั้งสี่ชุมชน
เป็นชุมชนเมืองทั้งหมดและเป็นชุมชนแรกๆที่ประสบป๎ญหาน้ําท่วมก่อนชุมชนอื่นๆเสมอและคนในชุมชนมี
ความตั้งในที่จะแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืน (รายละเอียดในบทที่ 3)
แผนกิจกรรม “การจัดทําระบบสารสนเทศประวัติศาสตร์น้ํา ” โครงการได้ศึกษาประวัติศาสตร์
ความเป็นมาและเก็บรวมรวมข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วยบันทึกภาพถ่ายเหตุการณ์น้ําท่วมในอดีต
ลักษณะน้ําท่วมโดยเปรียบเทียบ รายละเอียดในบทที่ 2 และภาคผนวก
แผนกิ จ กรรม “ประเมิ น ความต้ อ งการหลั ง เกิ ด สาธารณะภั ย ” (Post-Disaster
Need
Assessment: PDNA) ได้มีการออกแบบและจัดทําแบบสอบถามประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย

ค
ทั้งนี้การออกแบบแบบสอบถามอ้างอิงกับแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) และ
แบบประเมินความเสียหายจากสาธารณภัยของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง มีการปรับปรุงให้
แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของพื้นที่
แบบสอบถามที่ได้จัดทําขึ้นมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินผลกระทบและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในปีพ.ศ. 2562 และ 2) จัดทําข้อมูลสําหรับการวางแผนใน
การจัดการน้ําท่วมครั้งต่อไป โดยแบบสอบถามมีการจําแนกเป็นแบบสอบถามสองระดับ คือ ระดับชุมชน
และระดับครัวเรือน (ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค และภาคผนวก ง) ผลการดําเนินงาน มีการทดสอบ
แบบสอบถามในเบื้องต้น และนํามาปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์
โดยมีการสํารวจครัวเรือนบ้านท่าบ้งมั่ง ทั้งหมดจํานวน 209 หลังคาเรือนโดยมีข้อค้นพบที่สําคัญ
คือ การสํารวจความเสียหายที่ชาวบ้านประสบและค่าชดเชยที่ได้รับแตกต่างกันอย่างมหาศาล และชาวบ้าน
พบอุปสรรคในการรับค่าชดเชย เช่น ไม่กล้าซ่อมแซม หรือค่าเสียหายของที่นอกตัวบ้านไม่สามารถรับการ
ชดเชยได้ตามระเบียบราชการ หรือได้รับค่าชดเชยน้อยกว่าความเสียหายจริงมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนจนจะ
ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าคนอื่น (รายละเอียดในบทที่ 4)
แผนกิจกรรม “เสริ มสร้ างหรื อพัฒนาศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการภัยพิบัต”ิ ในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน โครงการได้เข้าไปแนะนําโครงการกับภาคีความร่วมมือ
ทั้งองค์กรภาครัฐและชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษาประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนใน
พื้นที่วิจัยเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้มีการนําแกนนําชุมชนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดสกลนคร ซึ่งชาวชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์และทําให้เกิดการเรียนรู้ในการทํางานรับมือกับภัยพิบัติ
ทั้งในระดับชุมชนและในภาคราชการที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอุบลราชธานี (รายละเอียดในบทที่ 5)
แผนกิจกรรม การนาผลการวิจัยเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ โครงการได้
ออกแบบการเรีย นรู้ ภัย พิบัติ สํ า หรั บกลุ่ มเด็ก และเยาวชนผ่า นการสร้า งเครื่ องมื อการ์ ดเกม โดยมี การ
ออกแบบเกมฃื่อว่า “Emo flood” ซึ่งมีลักษณะเป็นเกมจับคู่ โดยใช้การ์ดเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เล่น ให้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและป๎ญหาของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นได้ มีความเข้าใจในหลักการสากลในการ
จัดการน้ําท่วมอย่างยั่งยืน วิเคราะห์ป๎ญหาน้ําท่วมที่เคยเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นได้ มองเห็นทางออกในการ
จัดการน้ําท่วมได้ สามารถเตรียมตัวรับมือน้ําท่วมและเป็นจิตอาสาในอนาคตได้ (รายละเอียดในบทที่ 6)
นอกจากนี้ ในการจัดทําสื่อและสื่อสารสาธารณะ ทีมวิจัยได้มีการจัดทําคลิปวิดีโอขนาดสั้นเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กโครงการ https://www.facebook.com/UBUUbonFlood/ จํานวน 12 ชิ้น
และวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานอีกจํานวน 2 ชิ้น (รายละเอียดในบทที่ 7)
จากผลการดําเนินงานโครงการ พบว่า โครงการพบข้อค้นพบที่สําคัญคือการแก้ไขป๎ญหาภัยพิบัติ
น้ําท่วมอย่างยั่งยืนต้องทําให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในรูปการจัดตั้งศูนย์จัดการภัย
พิบัติระดับจังหวัดที่มีองค์ประกอบของภาคประชาสังคม ประชาชน ภาคเอกชน และ ภาควิชาการเพื่อ
ร่วมกันทํางานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐบนฐานการใช้ข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้จากภาครัฐ
ประชาสังคมและความรู้ท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อม รับมือ ปูองกัน
รวมถึงการจัดการด้านผังเมืองและการวางแผนการจัดการน้ํา ของภาครัฐเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติและ
นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตและเพื่อลดความเสียหาย ความเดือดร้อนและความเสี่ยงในวงกว้างได้
และ ฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ

ง

บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศน์ของคนใน
ชุมชน และประเด็นความเหลื่อมล้ําในการเผชิญภัยพิบัติน้ําท่วมเมืองอุบลราชธานี โดยกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติ 3) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาภัยพิบัติเพื่อนําไปสู่การสร้างชุมชนต้นแบบจัดการภัยพิบัติใน
อนาคต และ 4) เพื่อทํางานเชื่อมโยงกับกับเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่
ทํ า งานด้ า นภั ย พิ บั ติ ดํ า เนิ น การอยู่ แ ล้ ว ผ่ า นกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ วมโดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาคสนาม ข้อจํากัด ความท้าทายและแนวทางในการรับมือภัยพิบัติน้ําท่วมในอนาคต
งานศึกษานี้ใช้เทคนิค การวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประสบภัยและผู้ที่
เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในชุมชน การทําเส้นประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับน้ําท่วมของชุมชน
การทําแผนที่ทรัพยากร และการสนทนากลุ่มย่อย การวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามเพื่อตอบ
โจทย์การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบดังนี้ ประการที่หนึ่ง การแก้ไขป๎ญหาภัยพิบัติน้ําท่วมอย่างยั่งยืนต้องทําให้เกิด
การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นในรู ป การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ จั ด การภั ย พิ บั ติ ร ะดั บ จั ง หวั ด ที่ มี
องค์ประกอบของภาคประชาสังคม ประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการเพื่อร่วมกันทํางานแบบมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบนฐานการใช้ข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้จ ากภาครัฐ ประชาสังคมและความรู้
ท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อม รับมือ ปูองกัน รวมถึงการจัดการด้าน
ผังเมืองและการวางแผนการจัดการน้ําของภาครัฐเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติและนําไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในอนาคต และเพื่อลดความเสียหาย ความเดือดร้อน และความเสี่ยงในวงกว้างได้ และฟื้นสภาพและ
ซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ
ประการที่สอง จากการศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติ ในชุมชนท่าบ้งมั่ง
จํานวน 209 ครัวเรือน พบว่า ทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างและเสียหายอย่างมาก
ผู้ประสบภัยได้รับเงินชดเชยเยียวยาล่าช้า น้อยกว่าความเป็นจริง และพบว่าเกิดช่องว่างในเรื่องของการ
ชดเชยในการทางกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริง โครงการเห็นว่ารัฐต้องผลักดันให้เกิดการ
แก้ไขกฎหมายให้ประชาชนสามารถรับมือในสภาวะวิกฤติและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างเป็นธรรม
ประการที่ ส าม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการ
แก้ป๎ญหาภัยพิบัติเพื่อนําไปสู่การสร้างชุมชนต้นแบบจัดการตนเองในการรับมือภัยพิบัติในอนาคต ซึ่งการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ในเชิงวิชาการกับการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ช่วยให้ชุมชนตระหนักและสามารถ
เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี
ประการที่สี่ โครงการได้ร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการในการจัดทําข้อเสนอเชิง
นโยบาย เสนอต่อจังหวัด และผลักดันให้เกิดคณะทํางานจัดการภัยพิบัติที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสู่การ
บริหารจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

จ

Abstract
The research aims to 1) study the knowledge, experiences and worldviews of the local
people in community and inequality issue regarding flood disaster in Ubon Ratchathani through
a participatory action research process; 2) study and prepare information on post-disaster
needs; 3) encourage communities to participate and enhance local people’s abilities to cope
with disaster problems, toward a model community development for disaster management and
4) connect with the community networks, local government organizations, and government
agencies on existing disaster coping mechanisms through a participatory action research process
with using of empirical data to share limitations, challenges and guidelines for future flood
disasters management. The research has used mixed methods including in-depth interviews,
non-participation observation, historical timeline tool, resource mapping, and focus group
discussions, and questionnaires to gather post-disaster needs assessment.
Key findings of the research are followings. First, sustainable flood disaster solutions
require the integration of cooperation from all sectors in the form of the established provincial
disaster management center consisting of representatives from civil society organizations, public
and private sectors, and academics to effectively work together. Knowledge used for
sustainable flood management should be integrated among academics, government agencies,
civil society organizations, and local people. This knowledge would be used to support and
inform decision-making for flood’s s preparation, response and prevention. Hence, it would
back up government’s urban planning and water reduce the impacts of disasters and lead to
sustainable development and reduce damage a wide range of hardships faced by flooding
affected people and their risks as well as restore and rebuild better during the disaster
recovery period.
Secondly, the study on post-disaster needs surveyed from 209 households in the Tha
Bong Mung community has found that that villagers’ properties and belongings had been
extensively and severely damaged. Community residents received far less compensation than
their actual losses. It has resulted in an enormous divergence between what are identified on
the legal compensation and an actualization of loss caused by floods. The research has
suggested that revision of flooding compensation regulations needs to be done in order to
acquire fair compensation and post disaster rehabilitation.
Third, the research has addressed that support and encourage local people’s
participation and their capacities to solve disasters would enable an establishment of
community model for disaster management in the future. Linking academic knowledge with
strengthening of learning networks would advance and prepare for flooding integrated response.
Finally, the research project has closely collaborated with communities and civil society
organizations as well as other stakeholders to develop public policies to propose to the
governor and line agencies and pushed for setting up the provincial disaster management
working group for a better sustainable disaster management.

ฉ

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทนา
1.1 ความสําคัญและที่มาของป๎ญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 เปูาหมายโครงการ
1.4 คํานิยามเชิงปฏิบัติการ
1.5 พื้นที่ดําเนินงานวิจัย
1.6 วิธีการศึกษา
1.7 กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการ
1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.9 แผนกิจกรรม
1.10 ระยะเวลาและแผนงาน
1.11 ยุทธศาสตร์/กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ประวัติศาสตร์น้าท่วม ลักษณะน้าท่วม การจัดการอุทกภัย และบริบทพื้นที่
ศึกษา
2.1 ประวัติศาสตร์การเกิดอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
2.2 ลักษณะน้าํ ท่วมอุบลราชธานี ปี 2562
2.3 เครือข่ายความร่วมมือสําหรับการรับมือและการแก้ไขป๎ญหาจากภาคส่วน
ต่างๆ
2.4 บริบทพื้นที่ชุมชนเมือง: บริบทด้านพื้นที่และสถานการณ์น้ําท่วม
การบริหารจัดการน้าท่วม 62 มุมมองจากเรื่องเล่าของผูป้ ระสบภัยและภาค
ส่วนที่เกีย่ วข้อง
3.1 ความสําคัญและวิธีการศึกษา
3.2 สภาพป๎ญหาก่อนไปสู่ข้อเสนอ
3.3 เรื่องเล่าสู่ข้อเสนอระยะก่อนน้ําท่วม
3.4 เรื่องเล่าสู่ข้อเสนอระยะเผชิญเหตุ
3.5 เรื่องเล่าสูข่ ้อเสนอระยะฟื้นฟู
3.6 ระยะการฟื้นฟูข้อและเสนอสําหรับการฟื้นฟูระยะยาว
3.7 กรอบการเผชิญภัยพิบัติสากล “เซนได” (Sendai Framework)
3.8 สรุป

1
6
6
6
7
8
9
12
16
18
21

24
30
38
45

50
53
56
61
71
72
74
77

ช

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

บทที่ 8

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณะภัย
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลแบบสอบถาม PDNA ชุมชนท่าบ้งมั่ง ตําบลวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
4.2 การจัดทําสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของชุมชน
4.3 แผนการรับมือน้ําท่วมชุมชนท่าบ้งมั่ง
การเสริมสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานระหว่างเครือข่าย
5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานระหว่างเครือข่ายคนลุ่มน้ํา
5.2 การเข้าร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับ
ชุมชน
5.3 การเข้าร่วมภาคีนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการจัดการภัยพิบัติ
การนาผลวิจัยเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
6.1 กระบวนการพัฒนาเกม
6.2 การ์ดเกม Emo-flood
การจัดทาสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริการจัดการภัยพิบัตนิ ้าท่วม
7.1 ความสําคัญของการสื่อสารภัยพิบัติ
7.2 การจัดทําสื่อคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย
พิบัติน้ําท่วม
7.3 การจัดทําสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการ
7.4 การจัดทําสื่อเพื่อชุมชน
7.5 การสื่อสารสาธารณะ
สรุป วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1 ข้อสรุปสําคัญ
8.2 บทวิเคราะห์
8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เอกสารอ้างอิง

81
93
97
98
104
108
114
117
126
127
169
170
173
178
179
181
183

ซ

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก สรุปความเสียหายน้ําท่วม
ภาคผนวก ข กรอบคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
ภาคผนวก ค แบบประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการน้ําท่วมระดับชุมชน
ภาคผนวก ง แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงจากน้ําท่วมระดับครัวเรือน
ภาคผนวก จ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
เทศบาลเมืองวารินชําราบ
ภาคผนวก ฉ การบังคับบัญชาและการประสานงานศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองวารินชําราบ
ภาคผนวก ช ภาพตัวอย่างสภาพน้ําท่วมพื้นที่ในอําเภอวารินชําราบเปรียบเทียบ ปี
2552 2553 2554
ภาคผนวก ซ จุดที่ถูกน้ําท่วม และจุดอพยพเทศบาลวารินชําราบ
ภาคผนวก ฌ กําหนดการเวทีเสวนา “ท่วมไหมอุบลราชธานี? การเตรียมพร้อม
และการรับมือ”
ภาคผนวก ญ คําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเหตุอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคผนวก ฎ ตารางการดําเนินกิจกรรม

189
193
195
200
205
206
207
209
211
212
213

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.4
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.5
ตารางที่ 4.1

แผนกิจกรรมดําเนินงาน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563–มกราคม 2564)
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลลัพธ์ หรือแนวทาง/วิธีการในการขยายผล เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ หรือแนวทาง/วิธีการในการขยายผล
แสดงระดับน้ําท่วมสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี ในแต่ละปีทถี่ ูกน้ําท่วมสูง
ช่องทางของสื่อที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
สรุปลักษณะพืน้ ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้การศึกษา
จํานวนกรณีสัมภาษณ์ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม)
สรุปข้อเสนอระยะก่อนน้ําท่วม
สรุปข้อเสนอระยะเผชิญเหตุน้ําท่วม
สรุปข้อเสนอระยะฟื้นฟู
ทุนชุมชนและตัวอย่างของทุนชุมชน
สรุปเก็บข้อมูลPDNAชุมชนท่าบ้งมั่ง

หน้า
19
21
22
23
28
40
49
51
61
71
72
75
90

ญ

สารบัญกราฟ
กราฟที่ 4.1
กราฟที่ 4.2
กราฟที่ 4.3
กราฟที่ 4.4
กราฟที่ 4.5
กราฟที่ 4.6

กราฟแสดงจํานวนประชาการในหมู่บ้านที่อยู่ตามจริง
กราฟแสดงการประเมินราคาความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
กราฟแสดงความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
กราฟแสดงความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคาร 3 ลําดับแรก
กราฟแสดงความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน
กราฟแสดงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หน้า
82
83
84
85
86
87

ฎ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.2
ภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.3
ภาพที่ 2.4
ภาพที่ 2.5
ภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.2
ภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.2
ภาพที่ 4.3
ภาพที่ 5.1
ภาพที่ 5.2
ภาพที่ 5.3
ภาพที่ 5.4
ภาพที่ 5.5
ภาพที่ 6.1
ภาพที่ 6.2
ภาพที่ 6.3
ภาพที่ 7.1
ภาพที่ 7.2
ภาพที่ 7.3

พื้นที่ในการดําเนินโครงการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบป๎ญหาอุทกภัยอย่างหนักในปี พ.ศ. 2562 จนได้รับ
การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 2 การจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง เป็นระดับ 3 การ
จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับรุนแรง มีความยาวนาน และเป็นวงกว้างมากที่สุดในรอบ 40 ปีนับจากปีน้ําท่วมใหญ่ที่สุดของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2521
สถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2562 นี้ ถือเป็นเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่ครั้งนี้
มีระดับน้ําสูงส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 23 อําเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ภาค
การเกษตรและประมงได้รับผลกระทบหนัก ส่วนธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบ เช่น ธุรกิจซื้อขายวัสดุ
ก่อสร้าง ธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอตัว เพราะเส้นทางการคมนาคมสัญจรถูกน้ําท่วม ส่วนด้าน
อุตสาหกรรมยังไม่มีผลกระทบมากนัก รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าประมาณ 1,000 ล้านบาท1
พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดพื้นที่หนึ่ง คือ พื้นที่ในเขตเมืองและชาน
เมืองบริเวณถนนรอบเมืองและนอกเขตในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยพบว่าประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนทั้ง
ในเมืองและชานเมืองต่างประสบป๎ญหาน้ําท่วมที่มาอย่างรวดเร็ว รุนแรงและยาวนาน ไม่สามารถรับมือและ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบว่าขาดการเตรียมความ
พร้อม การสื่อสาร และการส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ําท่วมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ทําให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมเผชิญหน้ากับสภาวะฉุกเฉินบนความฉุกละหุกตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ
และระหว่างเกิดภัยพิบัติ หลังจากสถานการณ์เกิดขึ้นมาหลายวันจึงค่อยมีการคลี่คลายและช่วยเหลือมาเป็น
ลําดับ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ป็ น พื้ น ที่ น้ํ า ท่ ว มซ้ํ า ซาก เนื่ อ งจากสภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เป็นที่ราบสูง พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านตะวันตกและทางใต้
เป็ น ที่ ร าบสู ง เป็ น ส่ ว นใหญ่ และลาดเอี ย งสู ง พื้ น ที่ ร าบต่ํ า ทางด้ า นตะวั น ออก มี พื้ น ที่ ปุ า และเทื อ กเขา
สลับซับซ้อนอยู่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ตามลักษณะทางกายภาพดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีเป็น
จังหวัดปลายทางในการไหลของน้ําจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานก่อนที่จะไหลลงแม่น้ําโขง ดัง นั้น โดย
ธรรมชาติ จั ง หวั ด อุ บ ลเป็ น พื้ น ที่ เ ปราะบางและเสี่ ย งที่ จ ะประสบอุ ท กภั ย ซ้ํ า ซาก นอกจากนี้ ความ
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การขยายตั ว ของเมื อ งและการเปลี่ ย นแปลงผั ง เมื อ ง การพั ฒ นา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้ทําให้ลักษณะกายภาพของพื้นที่และเส้นทางน้ําเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ขนานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งเคยรองรับน้ําได้ถูกครอบครองและนําไปใช้ประโยชน์ เป็น
สาเหตุให้เกิดป๎ญหาในการกักเก็บน้ํา การชะลอน้ํา และการระบายน้ํา ยิ่งทําให้ป๎ญหาอุทกภัยในจังหวัด
อุบลราชธานีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าที่ผ่านมา การจัดการอุทกภัยในเขตเมืองและเขตชานเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีมีความ
พยายามที่จะรับมือกับอุทกภัยมาโดยตลอด แต่ละชุมชนล้วนมีประสบการณ์และบทเรียนในการรับมือ
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อุทกภัย ตลอดจนมีหน่วยงานที่สนับสนุนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งใน
การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาทิเช่น มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยและพั ฒนาชุมชนภาค
ประชาชนขึ้น เมื่อปี 2553 โดยมีการอบรมอาสาสมัครภัยพิบัติ ร่วมกันสํารวจข้อมูลภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อน้ําท่วมช่วยกันขนย้ายสิ่งของและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่สมาชิก จัดระบบดูแลช่ วยเหลือกัน และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือของชุมชนที่จะเผชิญหน้า
อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่กระนั้นก็ตาม การส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นยังคงมีช่องว่าง ทําให้การ
เตรียมพร้อมรับมือขาดการนําบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในเหตุการณ์น้ําท่วมปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก
และพื้นที่ใหม่ ในเขต อ.เมือง อ.วารินชําราบ อ.สว่างวีรวงศ์ อ.นาเยีย อ.เขื่องใน อ.ดอนมดแดง และ อ.
พิบูลมังสาหาร เป็นต้น ความเสียหายทั้งทรัพย์สิ น พื้นที่การเกษตรและประมง ระดมความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิต่างๆ และกลุ่มอาสาสมัคร ทั้งในท้องถิ่นและต่างภูมิภาค
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่าย ได้มีส่วนในการระดมของบริจาคสําหรับภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ทั้ ง อาหาร น้ํ า ดื่ ม เที ย น แผงโซลาร์ เ ซล เงิ น ฯลฯ พร้ อ มกั บ พยายามหาแนวทางการรั บ กั บ
สถานการณ์น้ําท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานภาคีเครือข่าย อาทิ เครือข่ายชุมชนเมือง เครือข่ายสื่อ
ท้องถิ่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ฯลฯ เบื้องต้นได้จัดเวทีประเมินสถานการณ์น้ําท่วม และเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ ทั้ ง สึ นามิ 2547 น้ําท่ วมครั้งใหญ่ 2554 แผ่นดินไหวเชียงราย ฯลฯ เพื่อออกแบบศูนย์
อํานวยการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริจาคข้าวของ การขนส่ง และ ความรู้ในการ
จัดการ ภายใต้ชื่อ #UBUSaveUbon
จากสถานการณ์ที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมของป๎ญหา 3 ประการ คือ
(1) ความไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอของข้อมูล เพื่อการเตรียมรับมือ ขาดระบบการเตือนภัยที่ มี
ประสิทธิภาพ พร้อมรับมือทันที เนื่องจากระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างผิดปกติ เมื่อเทียบ
สถานการณ์น้ําท่วมในปี พศ. 2521, 2545 และ 2554 ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น แม้ระบการเตือนภัยไม่
ชัดเจน แต่ประสบการณ์ของชุมชนในพื้นที่น้ําท่วมก็ยังสามารถใช้เพื่อรับมือได้ ในระดับที่ดี แต่
น้ําท่วม 2562 ระบบการเตือนภับที่แจ้งเพียงการคาดการณ์ว่าน้ําจะท่วม แต่ด้วยระดับน้ําที่
แรงและเพิ่มขึ้นรวดเร็ววันและเกือบ 1 เมตร ทําให้การประเมินสถานการณ์ อพยพและการขน
ย้ายข้าวของ ไม่ทันการณ์เสียหายมากกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา
(2) ระบบการจัดการและกระจายความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ําท่วม การให้
ความช่วยเลหลือของภาครัฐไม่เท่าทันสถานการณ์และไม่ครอบคลุม มีลักษณะของต่างคนต่าง
ทํา ในขอบเขตของตนเอง มีการกระจายไม่ทั่วถึง และสิ่งของไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประสบภัย อีกทั้งการขนส่งที่ยากลําบาก จํานวนเรือที่ไม่เพียงพอ #UBUSaveUbon จึง
เน้นให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ขาดแคลน เน้นกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วม อาทิ ครัวกลาง การ
แจ้งเตือนข้อมูล และ การสื่อสารความช่วยเหลือที่ตรงกับความเดือดร้อนให้มากที่สุด
(3) ขาดศูนย์อํานวยการกลางระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการวางแผนรับมือกับสถานการณ์
ในอนาคต ประเทศไทย ก็ได้มีการจัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2558 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรการระดับประเทศเพื่อจัดการภัยพิบัติอย่าง
ยั่งยืน เป็นการนําแนวคิดการพัฒนาระบบ การปูองกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับชุมชน ในการเฝูาระวังและ
รับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทาน ให้แก่ชุมชนตาม
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แนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งการนําแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อปูองกันภัยตามหลักสากลคือ "รู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน" (Resilience) โดย
เสริมสร้าง ความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
และกํากับการดําเนิน การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับ กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 2030) ยุทธศาสตร์การดําเนินงานตามแผนการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2558 ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction
: DRR) การบูรณาการ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน (Build Back Better and Safer) และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางหลักในการ
ดําเนินการให้บรรลุเปูาหมายของแผน และนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยง จากสา
ธารณภัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากประสบการณ์ของคณะผู้วิจัยที่ได้เข้าไปสัมผัสกับป๎ ญหาของประชาชนระหว่างการรับมือกับน้ํา
ท่วมเฉพาะหน้าระหว่างวิกฤติน้ําท่วมระหว่างการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเร่งด่วน สิ่งที่นักวิจัย
พบเบื้องต้นคือ เรื่องราว เรื่องเล่า ประสบการณ์ความยากลําบากในชีวิตประจําวันของประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัย ทั้งความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อน ความสับสน อยู่ในสภาวะตื่นตระหนก และมีความวิตกกังวลที่ตน
ประสบจากน้ําท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สิน ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต บางชุมชนแทบจะถูกตัดขาดจาก
ภายนอก มีสภาพเป็นเกาะ และไม่มีไฟฟูาใช้ อยู่ในความมืดยามค่ําคืน น้ําท่วมทางเข้าออกหมู่บ้าน ขาด
อาหารและป๎จจัยดํารงชีพในชีวิตประจําวันแบบฉับพลันโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน นอกจากนี้ยังต้องเผชิญ
กับความล่าช้าของการเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาป๎ญหา
ภัยพิบัติน้ําท่วมเมืองอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้คือ เหตุการณ์ (Event) ประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งในชี วิตของผู้ประสบภัย การบันทึกเรื่องราวของผู้ในพื้นที่ จะช่วยย้ําเตือน
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านี้และสามารถนํามาเป็นฐานในการกําหนดนโยบายและแนวทางการลดความ
เสี่ยงน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต งานศึกษานี้จึงมุ่งเน้นที่จะบันทึกเรื่องเล่า ประสบการณ์ ความทรงจํา
ส่วนบุคคล ความทรงจําร่วมของผู้คน ความรู้สึก การให้ความหมายของน้ําท่วมและความเสี่ยงต่อสุขภาวะ
และสิ่งแวดล้อม การรับรู้และโลกทัศน์ว่าด้วยน้ําท่วมและความเสี่ยงที่เกิดจากน้ําท่วม มูลเหตุของน้ําท่วม
ความรู้ในการจัดการและรับมือน้ําท่วม การตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง และ การแก้ไขเยียวยาทั้งระหว่าง
การเผชิญหน้ากับน้ําท่วม และระยะฟื้นฟูภายหลังจาการเผชิญหน้ากับน้ําท่วม ทัศนคติของชุมชนต่อการ
ฟื้นฟู ความเหลื่อมล้ําจากผลกกระทบรวมทั้งการเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยา ซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้ า งต้ น เหล่ า นี้ มี ค วามสํ า คั ญ และมี ป ระโยชน์ ยิ่ ง ต่ อ การทํ า ความเข้ า ใจและวิ เ คราะห์ ป รากฏการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาติ (Society and nature relationship) ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจเรื่องการจัดการพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ภัยพิบัติ
ภาวะป๎จจุบันของการจัดการภัยพิบัติระหว่างการเผชิญหน้ากับน้ําท่วม และเป็นฐานข้อมูลสู่การวางแผนการ
รับมือและการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากน้ําท่วมที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นอย่างซ้ําซากได้ในอนาคต เป็น
ต้น
ทีมผู้ศึกษาจะบันทึกเรื่องราวดังกล่าวข้างต้นโดยยึดหลักการประเมินความเสี่ยง ความเสียหายและ
ความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติ (Post Disaster Need Assessment-PDNA) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิง
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ปฏิบัติติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) ที่เน้นให้ประชาชนผู้ได้รับผู้ได้รับ
ผลกระทบน้ําท่วมทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่มอายุต่างๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในฐานะผู้กระทําการ
(Agency) ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ มุมมองต่อเรื่องน้ําท่วม ความปรารถนาและต้องการที่จะมีส่วนในการ
ปรับปรุงกลไกการจัดการน้ําเพื่อใช้ในการวางแผนรับมือภัยพิบัติรวมทั้งร่วมพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
กลไกการเรียนรู้สําหรับรับมือป๎ญหาภัยพิบั ติน้ําท่วมในอนาคต โดยข้อทีมผู้วิจัยจะนําข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้างต้นที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการวิจัยมาบูรณาการกับข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS and
hydrology) ซึ่งดําเนินการโดยทีมงานที่มาจากมูลนิธิ Thai Water Partnership ซึ่งเป็นทีมวิจัยเสริมที่มี
งบประมาณดําเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับคนใน
ฐานะผู้ประสบภัยน้ําท่วมและผู้มีศักยภาพในการพัฒนาและจัดการน้ําท่วม มีความครอบคลุมมากขึ้น และ
ซึ่งถือเป็นกระบวนการสร้างชุดข้อมูลและความร่วมข้ามสาขาวิชา (Trans disciplinary co-production of
knowledge) เพื่อแสวงหาคําตอบต่อป๎ญหาภัยพิบัติได้อย่างรอบด้านผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศได้มีการตั้งเปูาหมายการพัฒนาทั้งใน
ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากลที่ ทุ ก ประเทศที่ เ รี ย กว่ า เปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หรื อ Sustainable
Development Goals (SDGs) โดยเปูาหมายเปูาหมายที่ 11 ทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน โดยมุ่งลดจํานวนการตายและจํานวนคนที่ได้รับ
ผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่
เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ํา โดยมุ่งเปูาปกปูองคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในปี 2573 และเปูาหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเสริมภูมิต้ านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ การพร้อมรับมือตลอดจนการ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากภัยพิบัติเป็นวาระสําคัญทั้งในระดับชาติและระดับโลก ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา
กลไกและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ในจังหวัดอุบลราชธานี มีก ารทํางานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติใน
ระดับชุมชนในหลายพื้นที่ โดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ มูลนิธิ Thai Water Partnership ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติใ นระดับ
ชุมชน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ป๎ญหาการจัดการอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา พบว่าองค์กร
หน่วยงาน และ ประชาชนยังขาดการเตรียมความพร้อม การสื่อสาร และการส่งต่อความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยพิบัติน้ําท่วมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การนําข้อมูลจากผู้ ประสบภัยน้ําท่วมมา เช่น
เรื่องเล่าและประสบการณ์ระหว่างและหลังน้ําท่วมมาประกอบการตัดสินใจ ทําให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วม
เผชิญหน้ากับสภาวะฉุกเฉินบนความฉุกละหุกตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติและระหว่างเกิดภัยพิบัติ หลังจาก
สถานการณ์เกิดขึ้นมาหลายวันจึงค่อยมีการคลี่คลายและช่วยเหลือมาเป็นลําดับ ป๎จจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้
ตกอยู่ในภาวะไม่พร้อมรับมือกับภาวะเสี่ยงภัย คือ ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลไก
และมีส่วนร่วมในการรับมือภัยพิบัติเท่าที่ควร กล่าวคือ ชุมชนกลายเป็นเพียงผู้ตั้งรับ ขาดข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็ว ขาดข้อมูลการประเมินรอบด้านเชิงปริมานว่าด้วยความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติน้ําท่วม เพื่อ
นํามาเป็นฐานประกอบการตัดสินใจ และเตรียมการรับมือกับป๎ญหาน้ําท่วม แผนที่ความเสียงและความ
เสียหาย ขาดการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ ตลอดจนขาดเครื อข่ายการ
ทํางานร่วมกัน แต่ในการรับมือกับภัยพิบัติ ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ไม่สามารถเพียงแต่มี
บทบาทเป็นผู้ตามเท่านั้น รวมทั้งภาคีเครือข่ายในภาคประชาสังคมก็ต้องเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆอย่าง
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เข้มแข็งเช่นกัน ทั้ งในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ให้ ความรู้แก่ประชาชน การสร้างเครือข่ายที่
สามารถทํางานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การระดมการช่วยเหลือสู่มือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
การเชื่อมประสานกับเครือข่ายในและนอก จังหวัด ภาค ประเทศ และนานาชาติ
ดังนั้น การเสริมสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในเขตพื้นที่เมืองและ
ชานเมืองมุ่งเน้นให้เกิดการหนุนเสริมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุมชนและผู้ประสบภัยพิบัติได้
ทบทวนและถอดบทเรียนวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สถานการณ์ ป๎ญหา และบทบาทต่างๆของตนเอง
ในช่วงวิกฤต ตลอดจนการหนุนเสริมด้านองค์ความรู้ ในการจัดการอุทกภัยที่มียุทธศาสตร์ความร่วมมือ การ
มีระบบข้อมูลด้านสารสนเทศที่ทันสมัยด้านอุทกวิทยา ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง ความเสียหายและ
ความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติ การสร้างกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งจะต้องมีการสร้างกลไกการ
สื่อสารที่ดี และระบบการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมี
ข้อเสนอในการจัดการอุทกภัยภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการพัฒนาที่คํานึงถึงทุกมิติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การจัดการที่ดิน/วางผังเมือง ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อผลักดัน
ให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน อันจะนํามาซึ่งการลดผลกระทบความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนําไปสู่การพัฒนาเมืองและพื้นที่ชานเมืองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
คณะทีมผู้วิจัยเห็นว่าโครงการวิจัยนี้สอดคล้องกับพันธกิจข้อ 5 ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามแผนงบประมาณประจําปี 2563 คือ “การพัฒนาความสามารถของชุมชน
ในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน องค์กร สาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ” และ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ว่าด้วย “การเพิ่มขีดความสามารถเชิงสถาบันและ
ส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กร ในการพัฒนาสุขภาวะองค์ร วมหรือแก้ไขปัญหาสาคัญของตนโดย
พัฒนากระบวนการต้นแบบและกลไกขยายผลเพื่อมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาวอย่างยั่งยืน ” และ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้าง
ความเป็นธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นแผนงานหลักแผนหนึ่งของ สสส. ปีงบประมาณ 2563
(สสส. 2562: 9-10)
โครงการวิจัยนี้คาดว่าจะสามารถตอบพันธกิจ วัตถุประสงค์ และ แผนงานของ สสส. ดังกล่าวข้าง
ตนได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะนําข้อมูลจากการวิจัยวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การวิจัยเชิงกายภาพ และ การวิจัยเชิงปริมาณ มาปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ชาวบ้าน
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม สถาบันการศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายภาคประชาสังคม และ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานด้านภัยพิบัติในพื้นที่มาก่อนแล้ว ได้แก่ มูลนิธิ
ชุมชนไท มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ มูลนิธิ Thai Water Partnership เพื่อร่วมกันหาแนวทางการรับมือ
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้สภาวะการที่คาดว่าจังหวัดอุบลราชธานี จะมีแนวโน้มสูงที่จะเผชิญ
กับสภาวะความไม่แน่นอนและผลกระทบของป๎ญหาจากภัยพิบัติทั้งในป๎จจุบันและอนาคต ทั้งนี้งานวิจัยนี้มี
เปูาหมายสูงสุดในระยะยาว คือ “การสร้างเมืองอุบลราชธานีให้เป็นเมืองที่มีสภาวะความยืดหยุ่นหรือมี
ความสามารถใจการจัดการความเสี่ยงน้าท่วม (Ubon Ratchathani Flood resilience city)” ได้
อย่างยั่งยืนในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศน์ของชุมชน และความเหลื่อมล้ําในการเผชิญ
ภัยพิบัติน้ําท่วมเมืองอุบลราชธานี โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
2.2 เพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติ (Post Disaster Need
Assessment) โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้าน GIS และวิศวกรรมชลศาสตร์กับทีมงานของมูลนิธิ Thai Water
Partnership
2.3 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาภัยพิบัติเพื่อนําไปสู่
การสร้างชุมชนต้นแบบจัดการภัยพิบัติในอนาคต
2.4 เพื่อทํางานเชื่อมโยงกับกับเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่
ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัดอุบลราชธานีที่ดําเนินการอยู่แล้วผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาคสนาม ข้อจํากัด ความท้าทายและแนวทางในการรับมือภัยพิบัติน้ํา
ท่วมในอนาคต
1.3 เป้าหมายโครงการ
3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจต่อป๎ญหาภัยพิบัติน้ําท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านรายงานวิจัยและ
สื่อสาธารณะ
3.2 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป๎ญหาภัยพิบัติ
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็น
รูปธรรม
1.4 คานิยามเชิงปฏิบัติการ
เพื่อความเข้าใจร่วมกันและมีความหมายที่ตรงกัน จึงได้ให้คํานิยามเชิงปฏิบัติการโดยจะมีการ
ทบทวนคํานิยามเชิงปฏิบัติการให้ตรงกับความจริงที่มีการปฏิ บัติการจริงในพื้นที่และมีการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในอธิบายความหมายของคําหรือประโยคที่ใช้ในเบื้องต้น ดังนี้
1) ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง “ภัยพิบัติ” ว่าหมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติ
หน้าที่ของชุมชนหรือสังคม อันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต
ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญกับสาธารณภัยที่ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงเกินกว่าทีส่ ังคม จะรับมือได้ (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2559: 7)
2) Urban Water หมายถึง การจัดการพื้นที่เ ขตเมืองเพื่อลดความเสี่ยงทางภัยพิ บัติในพื้นที่ เช่น
การจัดการให้การจัดการที่ดินและผังเมืองสีเขียว การไม่ทําลายทางไหลของน้ําโดยการมีสิ่งปลูกสร้าง
ขวางทางไหลของน้ํา การวางผังเมืองและการสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ไหลของน้ํา และ การมีพื้นที่รองรับน้ํา
เป็นต้น (make room for the water)
3) การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment:
PDNA) หมายถึ ง กระบวนการที่ เกี่ย วข้องกับหลายภาคส่วน หลายสาขาวิ ชาชี พ ที่ ใช้ใ นการประเมิ น
ผลกระทบจาก สาธารณภัย (ความเสียหาย ความสูญเสีย และอื่นๆ) ผลกระทบที่ตามมาและความต้องการ
ที่นําไปสู่การพัฒนาแผนเพื่อการฟื้นฟู โดยทั่วไปจะทําหลังจากผ่านระยะฉุกเฉิน หรือเมื่อการปฏิบัติการเพื่อ
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสิ้นสุดลงและการฟื้นฟูกําลังจะเริ่มขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการ

7
ประมาณการมูลค่าความเสียหาย ความสูญเสียและความต้องการของภาคส่วนต่างๆ (กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มปป.:6)
4) Build Back Better หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภคการดํารงชีพ และสภาวะวิถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามความเหมาะสม
(build back better) โดยการนําเอา ป๎จจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้ามาช่วยในการฟื้นตัว
ด้วยการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) (สรวิศ วิฑูรทัศน์, Marqueza
Cathalina Reyes และ Mr. Matthew Sarsycki 2559:14)
1.5 พื้นที่ดาเนินงานวิจัย
1.5.1 พื้นที่ดาเนินงาน การศึกษาครั้งนี้ มีพื้นที่เปูาหมายหลักเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยในเขตพื้นที่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเดิมมีการวางแผนศึกษาในพื้นที่ 6 ชุมชน อันเป็น
ชุมชนที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้
ความช่วยเหลือ ตลอด 1 เดือนของสถานการณ์น้ําท่วม และ ต่อเนื่องมากระทั่งสถานการณ์หลังน้ําลดใน
ป๎จจุบัน โดย 6 ชุมชนเปูาหมาย อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอวารินชํา ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
และในบางกรณี จะนับรวมชุมชนใกล้เคียงที่ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกันและมี ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนเปูาหมาย เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์อพยพและการช่วยเหลือไม่ได้มีการคํานึงถึงเขตปกครองแต่อย่างใด
ทีมผู้วิจัยได้จัดแบ่งชุมชนออกเป็น 2 เขต คือ เขตพื้นที่นอกวงแหวนรอบเมือง และ เขตพื้นที่ ในวงแหวน
เมือง ดังนี้
- พื้นที่นอกวงแหวน ประกอบด้วย 1) บ้านกุดชุม 2) บ้านคูสว่าง ตําบลหนองกินเพล อําเภอวาริน
ชําราบ และ 3) บ้านทัพไทย ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
- พื้นที่ในวงแหวน ประกอบด้วย 1) บ้านปากมูลน้อย ตําบลแจระแม อําเภอเมือง 2) ชุมชน
เทศบาลบูรพา 2 เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อําเภอเมือง และ 3) บ้านค้อ ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง (ดู
แผนที่ Google map)
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทําให้ทีมวิจัยตัดสินใจเลือกพื้นที่ศึกษาเหลือ 4
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนเกตุแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลวารินชําราบ และ
ชุมชนเทศบาลวัดบูรพา 2 ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยทั้งสี่ชุมชนเป็นชุมชนเมืองทั้งหมดและ
เป็นชุมชนแรกๆที่ประสบป๎ญหาน้ําท่วมก่อนชุมชนอื่นๆเสมอและคนในชุมชนมีความตั้งในที่จะแก้ไขป๎ญหา
น้ําท่วมอย่างยั่งยืน

บ้านกุดชุม

บ้านค้อ
บ้านคูสว่าง
บ้านทัพไทย

ชุมชนเทศบาลบูรพา 2
บ้านปากมูลน้อย

ภาพที่ 1.1 พื้นที่ในการดําเนินโครงการ
ที่มา: Google map
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เปูาหมายรองในการดําเนินงาน ได้แก่ชุมชนรอบนอกและอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม โดย
เป็นชุมชนที่มีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการทํางานด้านภัยพิบัติที่ได้รับการสนับสนุนของ สสส.
1.5.2 กลุ่มเป้าหมาย
1) ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบที่ประสบป๎ญหาการ
2) องค์ภาคีภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ชลประทาน พัฒนา
ชุมชน สํานักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สถาบันวิชาการและการศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่
3) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
4) ภาคเอกชน
5) องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลวารินชําราบ และเทศบาลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6) เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย มู ลนิธิ
ชุมชนไท มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และมูลนิธิ Thai Water Partnership
1.6 วิธีการศึกษา
1.6.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
1.6.1.1 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ประสบภัยโดยตรงจาก
พื้นที่เปูาหมายหลักและเปูาหมายรอง รวม 23 คน ซึ่งมีสัดส่วนผู้หญิงและผู้ชายในอัตราใกล้เคียงกัน ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งนี้การเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informant) นั้นจะแบ่งออกตามกลุ่มฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 3 ฐานะ ได้แก่ ฐานะยากจน ฐานะปานกลาง และฐานะดี ซึ่งเกณฑ์ในการวัดฐานะ
ประกอบกันหลายเกณฑ์ได้แก่ รายได้ ครัวเรือนจากข้อมูลของทางราชการ การประเมินของผู้นําชุมชน
โดยรวมเช่นทรัพย์สินที่มี เช่น ที่ดินและอื่นๆ และ การประเมินของทีมวิจัย เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
น้ําท่วม สภาพที่พักอาศัย และ อาชีพ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการน้ําท่วม ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคเอกชน
1.6.1.2 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในชุมชน โดยการเดินสํารวจเพื่อบันทึกและถ่ายภาพ
ความเสียหายและการฟื้นฟู ด้านที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และ ความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ
1.6.1.3 การทําเส้นประวัติศาสตร์ (Historical timeline) โดยทําการศึกษาประสบการณ์ และ
ความทรงจําทางสังคม (Social memory) เกี่ยวกับน้ําท่วมของชุมชน ทั้งในสถานการณ์น้ําท่วมในปีพ.ศ.
2562 และย้อนกลับไปในอดีต เน้นการเก็บข้อมูลแบบประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) และเรื่องเล่า
(Narratives) ของผู้ที่ประสบป๎ญหาและความเดือดร้อน เพื่อทําความเข้าใจถึง “ศักยภาพ” ของชุมชน
ท้องถิ่น กลไกของชุมชนที่เคยใช้ร่วมกันในการเผชิญปูองกันและแก้ป๎ญหาน้ําท่วม รวมทั้ง ทําความเข้าใจ
กลไกรัฐ ราชการ หรืออื่น ๆ ที่เข้ามาร่วมกับชุมชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยใช้เครื่องมือทางสังคมศาสตร์
ในการเก็บและบันทึกข้อมูล อย่างน้อย 3 ประเภท คือ ประวัติบุคคล ประวัติชุมชน ปฏิทินชีวิต และแผนที่
เดินดิน
1.6.1.4 แผนที่ทรัพยากร (Resource mapping) โดยการให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 3-5 คนมาร่วม
กันวาดแผนที่ทรัพยากรที่ประชาชนใช้ร่วมกันว่ามีอะไรบ้าง เช่น ทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ แหล่ง
น้ํา ที่ดิน ถนน ปุาไม้ รวมทั้ง แหล่งทรัพยากรด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น วัด ปุาช้า สถานที่ศักดิสิทธิ์
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ศาลาประชาคม อื่นๆ เป็นต้นเพื่อทําความเข้าใจความสําคัญและการใช้ทรัพยากรของชุมชนและเพื่อทราบ
ความเสียหายของทรัพยากรเหล่านี้ระหว่างการเผชิญกับภัยพิบัติ
1.6.1.5 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) เพื่อบันทึกข้อมูลความทรงจําร่วมของ
ชาวบ้านเกี่ยวกับผลกระทบจากน้ําท่วม
1.6.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามเพื่อตอบโจทย์ การประเมินความต้องการหลังเกิดสา
ธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment: PDNA) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน
โดยการใช้แบบสอบถามจํานวน 209 ชุดในพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ที่กล่าวมาข้างต้นและชุมชนใกล้เคียง และ
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random samples) เพื่อให้ได้ตัวอย่างในการสอบถาม
1.6.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1.6.3.1 ทีมผู้วิจัยจะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ
เยียวยา การรับมือกับภัยพิบัติ
1.6.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้ าน ส่วนราชการ และ ภาคเอกชน
จํานวน 1 ครั้ง เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลกรณีข้อมูลตกหล่น หรือยังไม่สมบูรณ์
1.6.3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้าง “บอร์ดเกมสู้ภัยพิบัติ” เพื่อพัฒนาบอร์ดเกม
สําหรับสร้างการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ สร้างวัฒนธรรมของชุมชนที่อ่อนไหว เข้าใจ และ
ตระหนักต่อสภาวะความเสี่ยงภัยพิบัติ พัฒนานําร่องโดยชุมชนพื้นที่ และขยายสู่พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติอื่นตลาด
ลุ่มน้ําในระยะต่อไป
1.7 กรอบแนวคิดการดาเนินโครงการ
สํานักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations
International Strategy for Disaster Reduction: UNISDR) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติ ใ ห้ เ ป็ น องค์ ก รที่ สื บ ทอดภารกิ จ จากทศวรรษสากลเพื่ อ การลดภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
(International Decade for Natural Disaster Reduction – IDNDR) เพื่อทําหน้าที่เป็นกลไกของ
สหประชาชาติในการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมลดภัยพิบัติทั่วโลก และ รายงานว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่าน
มา (ค.ศ. 2005 - 2015) ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยในหลายภูมิภาค โดยมีจํานวนมากกว่า 7 แสนคนที่ต้องเสียชีวิต
จากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในขณะที่ 1.50 ล้านคน ได้รับบาดเจ็บประมาณ 23 ล้านคนต้อง
สูญเสียที่อยู่อาศัย และอีกกว่า 1.50 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมในรูปแบบต่างๆ อาทิ มีเด็กจํานวน
ไม่น้อยที่ต้องกลายเป็นเด็กกําพร้า เนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า 1.30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานข้อสรุปทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกอาจจะเป็นป๎จจัยสําคัญที่ทํา
ให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพิ่มขึ้น และทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะจากป๎ญหาการ
เปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ปริ ม าณน้ํ า ฝน การเกิ ด ภาวะภั ย แล้ ง วาตภั ย และการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของ
ระดับน้ําทะเล ในช่วง พ.ศ. 2558 มีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่า 150 ครั้ง ในเกือบทุกภูมิภาคทั่ว
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โลก (World Vision 2015) โดยเอเชียเป็นภูมิภาคที่เกิดเหตุการณ์มากที่สุด และเป็นภูมิภาคที่มีเหตุการณ์ที่
รุนแรงที่สุดด้วยเช่นกันการจัดการความเสี่ยง เราจะมีวิธีการลดทอนความเสี่ยง มีกลไกในการรับมืออย่างไร
2. กรอบการดํ า เนิ น งานเซนไดเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ (กรอบเซนได) ซึ่ ง กรอบการ
ดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 หรือ“กรอบเซนได” (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: The Sendai Framework) กล่าวถึง การ
ปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม และ เน้นมาตรการและวิธีการที่หลากหลายใน
การปูองกันและลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ
และการฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพ ได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น กว่าเดิม โดยกําหนดภารกิจสําคัญที่ควรปฏิบัติ
(Priorities for Action) ไว้ทั้งสิ้น 4 ประการ ได้แก่
1) เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ : การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จําเป็นต้องอยู่บน
พื้นฐานความเข้าใจในความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกมิติทั้งความเปราะบาง ศักยภาพ ความล่อแหลม และ
ลักษณะของภัยที่อาจเกิดขึ้น
2) เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ : โครงสร้างและกลไกใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับชาติระดับภูมิภาค และ ระดับโลก มีความสําคัญต่อการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติในทุกภาคส่วน และเป็นสิ่ ง ที่ ช่วยสร้างความเชื่อมโยงในทางกฎหมายข้อบังคับ นโยบาย
สาธารณะ ทั้งในระดับชาติ และท้องถิ่น ตลอดจนการกําหนดบทบาทหน้าที่การสร้างแรงจูงใจของทั้งภาครัฐ
และ เอกชนในการปฏิบัติงานและแก้ป๎ญหาด้านความเสี่ยงอย่างตรงประเด็น 25 การลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย
3) ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: การลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการ ปูองกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ทั้งในเชิงโครงสร้างและแบบที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง มีความสําคัญในการสร้างกลไกบูรณะฟื้นฟู (Resilience)
ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม สุขภาพ และวัฒนธรรม ในระดับบุคคลชุมชน และประเทศซึ่งช่วยรักษาชีวิตช่วย
ปูองกันและลดความสูญเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟื้น
สภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ (Build Back Better)
จากประสบการณ์พบว่า การเตรียมความพร้อมปูองกันภัยพิบัติยังเป็น สิ่งจําเป็นและควรได้รับการสนับสนุน
เพื่ อ ให้ มี ก ารเตรี ย มการรั บ มื อ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถฟื้ น ฟู ไ ด้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ห ากมี ก าร
เตรียมพร้อม โดยเฉพาะในการฟื้นฟูฟื้นสภาพ และซ่อมสร้างอย่างดีแล้วนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสสําหรับการ
สร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม (build back better) ซึ่งผสานแนวคิดของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติไว้ด้วย
ได้ นอกจากนี้กรอบเซนไดฯ ยังได้กําหนดตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถติดตามและ ประเมินผลการดําเนิ นงาน ใน
ภาพรวม ไว้ด้วยกัน 7 ข้อ ได้แก่ 1) อัตราการเสียชีวิต จากภัยพิบัติของโลกลดลง 2) จํานวนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติของโลกลดลง 3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยพิบัติโดยตรงลดลง 4)
สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่สําคัญได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง 5) จํานวนประเทศที่มี
ยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 6) มีการยกระดับการให้
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่ประเทศกําลังพัฒนา และ 7) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้ง
เตือ นภั ยล่ วงหน้ าและข้อ มู ล ความเสี่ ย งจาก ภั ยพิ บัติ ได้ มากขึ้ น (กรมปู องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย 2559)
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กรอบเซนได

กรอบกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติและกรอบการดําเนินงานเซน
ไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (กรอบเซนได) สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดการจัดการภัย
พิบัติ และภาคปฏิบัติการระดับนโยบายอย่างยั่งยืนบนฐานการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะบรรลุ
เปูาหมายดังกล่าว ต้องอาศัยการนําความรู้จากการศึกษาวิจัยทั้งแบบวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นฐานการตัดสินใจและจัดการภัยพิบัติ การศึกษาจะสร้าง
องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อนํามาพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการรูปธรรมเกี่ยวกับภัยพิบัติ
การเรียนรู้เท่าทันภัยพิบัติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยเรื่องการรับมือภัยพิบัติและการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติจากมุมมองของประชาชนและเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดิมที่ทํางานด้านภัย
พิบัติในพื้นที่ เนื่องจากการศึกษานี้เน้น ศึกษาเรื่องเล่า เกี่ยวกับภัยพิบัติที่หลากหลายจากผู้ประสบภัย
โดยตรงและโดยอ้ อ ม การบู ร ณาการข้ อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ ส ารสนเทศระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาค
ประชาชน และการประเมินความต้องการหลั งเกิดสาธารณภัยจะนํามาซึ่งข้อความจากผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้
เคยมีประสบการณ์จากภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาควิชาการ ผู้วิจัยนํา
กรอบมาประยุกต์ในการกําหนดกรอบการทํางาน ดังภาพ
1.เข้าใจความเสี่ยง

2.เสริมสร้างศักยภาพใน

3. ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ

การบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

จากภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือและ
ฟื้นคืน กลับได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

องค์ความรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติ
เรื่องเล่า ประสบการณ์ ความทรงจํา และความ
เหลื่อมล้ํา

ข้อมูลสารสนเทศด้านอุทก
วิทยา

4. พัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุภัย
พิบัติที่มีประสิทธิภาพฯ ซ่อม
สร้าง ดีกว่าเดิม (Build Back
Better)

การประเมินความต้องการหลังเกิดสา
ธารณภัย (Post-Disaster Need
Assessment: PDNA)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการรูปธรรมเกี่ยวกับภัย
พิบัติว่าด้วยเรื่องการรับมือภัยพิบัติ การเรียนรู้เท่าทันภัยพิบัติ
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากมุมมองของประชาชน
และเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดิมที่ทํางานด้าน
ภัยพิบัติในพื้นที่

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการ
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1.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
สํ า หรั บ งานศึ ก ษาด้ า นการปู อ งกั น น้ํ า ท่ ว มในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี นั้ น พบว่ าเป็ น งานด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยข้อเสนอแนะจากงานด้านวิศวกรรมศาสตร์มักจะเป็นปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่
ขุดลอกล้ําน้ํา ปูองกันตลิ่ง เป็นต้น ตัวอย่างงานของ วิชิตโชค วิทูรชวลิตวงษ์ (2550) ชี้ว่า พื้นที่ทางตอน
เหนือของเทศบาลเมืองวารินชําราบโดยสภาพธรรมชาติมีลักษณะเป็นทางแนวระบายน้ําหลากของแม่น้ํามูล
จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด สภาวะน้ํ า ล้ น ตลิ่ ง เข้ า ท่ ว มพื้ น ที่ ทั้ ง สองฝ๎่ ง ของแม่ น้ํ า มู ล เป็ น บริ เ วณกว้ า งเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อําเภอวารินชําราบ จากสภาพป๎ญหาดังกล่าวและความตระหนักถึงความสําคัญของ
การปูองกันแก้ไขป๎ญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงมีองค์กรและหน่วยงานหลายแห่งทําการศึ กษาเพื่อ
แก้ไขและบรรเทาป๎ญหาน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีทั้งการจัดทําระบบคันล้อมรอบพื้นที่ การ
ปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ําหลาก การติดตั้งสถานีสูบน้ํา ตลอดจนการขุดคลองผันน้ําเลี่ยงพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม การขุดลอกปรับปรุงลําน้ํา การทําพื้นที่แก้มลิงเพื่อลดปริมาณน้ําหลากบางส่วน
โดยแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าส่ วนใหญ่ จะไม่ สามารถปูองกันที่รอบปีการเกิ ดซ้ํา มากกว่า 3 ปีได้
เนื่องจากจะส่งผลกระทบไปทางต้นน้ํา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการคิดเป็นมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ยัง
จําเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยน้ําท่ วมที่ รอบปีการเกิดซ้ํ า มากกว่า 3 ปีอีกด้วย ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการ
ทบทวนแนวทางในการแก้ไขหรือบรรเทาป๎ญหาน้ํา ท่วมของพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ
และจากผลการศึกษาได้เสนอแนวทางเพื่อบรรเทาป๎ญหาในระยะยาว ได้แก่ การเวนคืนที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
และควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินที่ จะเป็นอุปสรรคกีดขวางทางระบายน้ํา
หลากบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากป๎ญหาน้ําท่วม ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 843.83 ล้านบาท โดยแนวทางดังกล่าวมี
ความเหมาะสมมากที่สุดในการแก้ไขป๎ญหาพื้นที่น้ํา ท่วมเทศบาลเมืองวารินชําราบ เนื่องจากเป็นวิธีการ
แก้ไขป๎ญหาอย่างยั่งยืน
หลังการเกิดน้ําท่วมซ้ําซากขึ้นในพื้นที่ ทําให้มีงานวิจัยหลายชิ้นเกิดขึ้นตามมา ตัวอย่างงานของ
พิทักษ์ ป๎กษานนท์ (2552) พบว่า การจัดการทรัพยากรของลุ่มน้ําชี -มูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง และ
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่มีผลต่อป๎ญหาอุท กภัยของจังหวัดมีหลายประการ โดยเฉพาะใน
ด้านการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานและไม่มีการตั้งคณะกรรมการและวางแผนการทํางาน
ร่วมกัน รวมถึงขาดข้อมูลที่เพียงพอในการปูองกันป๎ญหาอุทกภัยและการวางแผนด้านสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลต่อ
ป๎ญหาดังกล่าว มีการจัดการป๎ญหาอย่างไม่เป็นระบบ จึงเห็นเพียงด้านการช่วยเหลือและบรรเทาการเกิด
สารธารณภัย ทําให้เกิดการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะให้ให้หลักการประสานงาน
วางแผนและควบคุมเป็นหลักในการจัดการป๎ญหา โดยการใช้หลักการด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ควรเป็น
มาตรการเสริมเท่าที่จําเป็น
อรรณพ หอมจันทร์ และคณะ (2556) ทําการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิเคราะห์ข้อมูลหาระดับความ
รุนแรงและความเสี่ยงของพื้นที่ สาเหตุหรือป๎จจัยที่ทําให้เกิดอุทกภัย และมีพื้นที่ใดที่มีระดับความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
หารูปแบบและมาตรการจัดการในการปูองกันป๎ญหาอุทกภัยที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญ ด้านการเตรียมการ
ปูองกัน (Prevention) และการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยจากงานดังกล่าววิเคราะห์ว่า กลุ่มอุทกภัยที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่อําเภอวารินชํา
ราบและอําเภอเมืองอุบลราชธานี จะเป็นปริมาณฝนที่มาจากนอกพื้นที่ โดยจะไหลมาจากลําน้ํามูลตอนบน
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และลําน้ําชีตอนบนที่มีพื้นที่รับน้ําขนาดใหญ่ (อรรณพ หอมจันทร์ และคณะ 2556: 3-64) โดยเห็นว่า แนว
ทางการปูองกันและบรรเทาอุทกภัยจากสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ใช้แนวทางการบริหารลุ่มน้ําใน
เชิงวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การขุดลอกคลองธรรมชาติสายหลักและสายรอง ขุ ดลอกลําน้ําให้ตรง สร้าง
สะพานให้ยกระดับให้สูงขึ้น และทําท่อระบายน้ําให้เพิ่มขึ้น ควรมีจุดเฝูาระวังระดับน้ําเพื่อการแจ้งเตือนภัย
น้ําท่วมจํานวน 2 จุด ประกอบด้วย สถานี M.5 และ M.182 และเสนอแนวทางการปูองกันอุทกภัยจาก
ชุมชน อย่างไรก็ดีแนวทางสําหรับชุมชนยังเป็นข้อเสนอแนะทั่วไป ในการรับมือกับภัยพิบัติ เช่นการตั้ง
คณะกรรมการชุมชน การเตรียมรับมือ จุดอพยพ แต่ไม่ได้มีรายละเอียดเฉพาะชุมชนมากนัก นอกจากนี้ มี
งานของ เมธัส ใจปินตา (2556) ที่ศึกษาแนวทางการปูองกันน้ําท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ลุ่มน้ํา
มูลตอนล่าง มี ข้อเสนอแนะในการแก้ไขป๎ญ หาในเชิงวิศวกรรมศาสตร์โดยเน้นไปที่การเปลี่ยนแปทาง
กายภาพของล้ําน้ําหรือทางน้ํา เช่น การผันน้ําเลี่ยงเมือง การผันน้ําเลี่ยงแก่ง การปรับปรุงแก่ง เพื่อลด
ระยะเวลาท่วมขัง และการสร้างคันตลิ่งทั้งสองฝ๎่งลําน้ํามูล อย่างไรก็ดี งานวิจัยดังกล่าวเห็นว่าการศึกษา
แนวทางการบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการแก้ป๎ญหาในเชิง วิศวกรรมเพียงด้านเดียว จึง
ควรที่จะศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการอุทกภัยอย่างเป็นระบบต่อไป
สําหรับงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชน ในช่วงปี 2555 มี “โครงการเสริม
พลั ง ความร่ ว มมื อ ในการจั ด การภั ย พิ บั ติ ข องเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน” โดยมู ล นิ ธิ ชุ ม ชนไท ซึ่ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ดําเนินงานใน 8 หมู่บ้าน ซึ่งน้ําท่วมซ้ําซากใน อ. เมือง และ อ.วารินชําราบ ประกอบด้วย
โมเดลบ้านพักชั่วคราวเอนกประสงค์ถอดประกอบได้ และเรือไม่ต้านน้ํา ชุมชนในเครือข่ายที่ได้รับความ
เสียหายจากน้ําท่วมมี 4 ชุมชน คือ ชุมชนคูสว่าง ชุมชนลับแล ชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนหาดสวนสุข โดยมี
แนวทางการทํางานในการสนับสนุนให้มีแผนปูองกันภัยและฟื้นฟูวิถีชีวิตครบวงจร เพิ่มขึ้นจากเรื่องน้ําท่วม
ไปสู่เรื่องอื่นๆ การพัฒนาศักยภาพและสํานึกสาธารณะของทีมอาสาสมัคร ยกระดับหลักสูตรการอบรม
อาสาสมัคร สนับสนุนให้มีการขยายผลเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในเขตนอกเมือง สนับสนุนยกระดับพื้นที่
ความมั่นคงทางอาหารที่ชุมชนและเครือข่ายผลิตร่วมกัน สนับสนุนกระบวนการจัดการข้อมูลและชุดความรู้
ทั้ งวิชาการ ภูมิ ป๎ญ ญาของชุม ชน สนับสนุนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายรวมทั้งการผลักดันรณรงค์และสื่อเผยแพร่
ต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวปรากฏผลในรูปแบบของ “คูสว่างโมเดล” ในปี 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
บทที่ 2) อย่างไรก็ดี การรับมือในการจัดการป๎ญหาน้ําท่วมชุมชนในสภาวะที่น้ําท่วมเป็นภัยพิบัตินั้น ก็
ชี้ให้เห็นว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีแต่กลับเกิดแบบทันท่วงทีจําเป็นต้อง
ทบทวนเปลี่ยนมุมมองปรับมุมคิดเพื่อรับมือกับป๎ญหาดังกล่าวอีกครั้ง
นอกจากนี้ พบว่ามีงานที่น่าสนใจของ กาญจนา ทองทั่วและคณะ (2556) ชุมชนกับการจัดการภัย
พิบัติในพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ชี้ว่าภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ปลายสุดของ
อีสานตอนใต้ที่มีลําน้ําน้อยใหญ่ไม่ต่ํากว่า 9 สายไหลผ่านเพื่อจะไหลลงแม่น้ําโขงออกสู่ทะเล สาเหตุการท่วม
มาจากทั้งธรรมชาติและการพัฒนาเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผังเมืองส่งผลให้การขยายของเมืองเป็นไปอย่างไม่มีทิศทาง ทั้งนี้ ชุมชนต่างมี
ศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ชุมชนมีแผนเตรียมพร้อมและ
ปูองกันแต่ไม่นํามาปฏิบัติการ เมื่อเกิดภัยพิบัติชุมชนส่วนใหญ่จะอพยพไปอยู่ในที่เดิมที่เคยอยู่ทุกปีซึ่งเป็นทั้ง
พื้นที่สาธารณะและหน่วยงานราชการรวมทั้งพื้นที่ของภาคเอกชนที่อนุเคราะห์เป็นประจําทุกครั้งที่เกิดน้ํา
ท่วมที่มีพื้นที่ไม่ไกลจากพื้นที่น้ําท่วมเนื่องจากชุมชนไม่ต้องการไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่อยู่ไกลบ้านซึ่งพวกเขา
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ต้องเข้าไปดูแลเพื่อปูองกันการลักขโมยของมิจฉาชีพที่ใช้ช่วงโอกาสที่ไม่มีคนอยู่เข้าไปขโมยข้าวของ ป๎ญหา
ที่พบขณะเกิดภัยคือขาดอาชีพ รายได้ แต่จําเป็นต้องใช้จ่ายทําให้บางครัวเรือนต้องเป็นหนี้นอกระบบ จึง
ต้องการให้ภาครัฐหาแนวทางการแก้ไขป๎ญหาที่ยั่งยืนมากกว่าการแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้าแบบที่เป็นอยู่
สําหรับการจัดการอุทกภัยของภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนกลางใน
ระดับจังหวัดจะมีหน่วยงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ปภ.) เป็น
หน่วยงานหลักและมีหน่วยงานในส่วนต่างๆ เข้ามาทํางานประสานร่วมกันส่วนในระดับพื้นที่จะมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อุทกภัยเป็นองค์กรหลักที่ให้การดูแล ซึ่ง อปท.ส่วนใหญ่จะมีฐานข้อมูลของการ
เกิดภัยพิบัติ ข้อมูลในส่วนของประชากรที่ได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อจัดทําฐานข้อมูลด้านน้ําท่วมให้สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อระบบ
ข้อมูลได้ในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ อปท.จะมีการเตรียมวางแผนงานไว้แต่จะเป็นแผน
เฉพาะกิจ แต่ ละอปท.จะกันงบประมาณไว้ระหว่าง 300,000
-1,000,000 บาท ทั้งนี้ โครงการมี
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขทั้ง เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คูคลองและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การอยู่
ในพื้ น ที่ น้ํ า ท่ ว มของชุ ม ชนรวมทั้ ง การใช้ ศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการจั ด การภั ย พิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถ วิถีความเป็นอยู่ของชุมชน รวมทั้งภาครัฐต้องสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้เขา
สามารถจัดการตนเองได้ โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการ มีการสํารวจเส้นทางน้ํา สิ่งกีดขวาง
ประชากรกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่ต้องดูแล การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการหาพื้นที่จัดปรับให้เป็นศูนย์
พักพิงถาวรในพื้นที่สาธารณะ การจัดการหาเรือในการสัญจร รวมทั้งเรื่องอาชีพเสริมระหว่างน้ําท่วมที่ยัง
ต้องการรายได้เพื่อการยังชีพ (กาญจนา ทองทั่วและคณะ 2556)
สําหรับโครงการที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการดังกล่าวประกอบด้วย
- โครงการวิจัย การบริหารจัดการป๎ญหาน้ําท่วมของเทศบาลเมืองวารินชําราบโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลางกรณีศึกษา ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ ที่ได้รับผลกระทบจากป๎ญหาน้ํา
ท่วม โดย เอกราช บุญเริงและคณะ
- โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชนบ้านช่างหม้อ
ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย อรทัย เลียงจินดาถาวรและคณะ
- โครงการวิจัย เสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการสุขภาวะของชุมชนกับ
ภัยน้ําท่วมในเขตรับ ผิ ดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั พไทย เมืองวารินชําราบ จังหวั ด
อุบลราชธานี โดย อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลและคณะ
- โครงการวิจัย การปรับตัวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก กรณีศึกษา: บ้านท่างอย
ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี.โดย อุทัย อันพิมพ์และคณะ
- โครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการภัยน้ําท่วมโดยชุมชนบ้านหาดสวนยาอําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี โดย กัญญา จึงวิมุติพันธ์ และคณะ
ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของชุมชน เช่น ในเรื่องของการอพยพ งานของ
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลและคณะ ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนถึง เหตุผลที่ชุมชนไม่ย้ายบ้านหนี
น้ําท่วมไปที่อื่นทั้งที่เผชิญน้ําท่วมซ้ําซาก พบว่าชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลานานบางชุมชน
อยู่เป็น100 กวาปี เช่น ชุมชนหาดสวนยา บ้านทัพไท บ้านท่ากกแห่ บ้านคูเดื่อ ฯ เป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษมี
ความผูกพัน ที่สําคัญอยู่ใกล้เมือง สะดวกสบายทั้งเรื่องของการทํามาหากินและการศึกษาของลูกหลาน ไม่มี
เงินไปซื้อที่ดินใกล้เมืองซึ่งราคาสูงมาก เป็นต้น นอกจากนี้ในเรื่องของการรับมือ งานวิจัย ของกาญจนา
ทองทั่วและคณะ 2556 ยังพบว่า ชาวบ้านและผู้นําชุมชนต่างๆส่วนใหญ่จะได้รับการซักซ้อมแผนการอพยพ
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จากสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอบรมผ่านกลุ่ม อพปร. ของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม ซึ่ง อปท. ในแต่ละพื้นที่ก็จะนําความรู้ลงไปขยายผลต่อในชุมชนและจะมี
บางชุมชนที่อยู่ในแผนงานของ เหล่ากาชาดเขต 7 จะได้รับการฝึกอบรม มีการจัดตั้งคณะทํางานซักซ้อม
แผนการอพยพต่างๆจากหน่วยงาน เหล่ากาชาดอย่างเข้มข้นเช่น บ้านช่างหม้อ บ้านดอนงิ้ว ชุมชนบูรพา ฯ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยง ที่ชุมชนเองก็ให้ความสนใจ เข้าร่วมเป็นอย่างดี แต่
อย่างไรก็ดีหน่วยงานเช่นนี้ก็จะมีข้อจํากัดในการทํางานที่มีกลุ่มเปูาหมายในแต่ละปี จํากัดประมาณ 5-6
พื้นที่ ไม่สามารถทํางานครอบคลุมได้ ทั่วทั้งจังหวัด
สําหรับงานของ เอกราช บุญเริงและคณะ (2560) ชี้ว่า เทศบาลวารินชําราบได้เปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้ เ ช้ า ไปมี ส่ ว นในการจั ด การป๎ ญ หาน้ํ า ท่ ว ม ซึ่ ง เป็ น แนวทางการจั ด การป๎ ญ หาน้ํ า ท่ ว มโดยชุ ม ชนเป็ น
ศูนย์กลาง คือ การที่เทศบาลเมืองวารินชําราบจัดการป๎ญหาน้ําท่วมโดยคํานึงถึงความต้องการของชุมชน
และพิจารณาถึงศักยภาพของเทศบาลว่ามีเพียงใด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างความต้องการของ
ชุ ม ชนกั บ ศั ก ยภาพของเทศบาล ซึ่ ง จะทํ า ให้ ก ารจั ด การป๎ ญ หาน้ํ า ท่ ว มของเท ศบาลเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของชุมชน การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการป๎ญหาน้ํา
ท่วมยังเป็นเสริมพลังอํานาจให้กับชุมชน กล่าวคือชุมชนมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองทั้งในช่วงก่อน
ระหว่างและหลังน้ําท่วมซึ่งแสดงถึงการพึ่งพาตนเองมากกว่าการรอรับ ความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองวา
รินชําราบเพียงอย่างเดียว และแสดงให้เห็นถึงการที่ชุมชนเข้าใจสภาพป๎ญหา และพร้อมที่จะเรียนรู้และ
รับมือกับป๎ญหาน้ําท่วม
งานของ สราวุธ ชมบัวทองและ นพพร จันทรนําชู (2561) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการน้ําโดยภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาสภาพการณ์
การบริหารจัดการน้ําโดยภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการน้ําโดยภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุบลราชธานี
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการน้ํา โดยภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัด
อุบลราชธานี และประเมินรูปแบบการบริหารจัดการน้ําโดยภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า สภาพการณ์การบริหารจัดการน้ําโดยภาคีเครือข่ายชุมชนของจังหวัด
อุบลราชธานี แบ่งเป็น 4 มิติ คือ 1) การบริหารจัดการน้ําเพื่อปูองกันน้ําท่วมน้ําแล้ง 2) การบริหารจัดการ
น้ําเพื่อการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 3) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการใช้น้ําทางการเกษตร 4) การบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการน้ําโดยภาคีเครือข่ายชุมชนอย่าง
ยั่งยืน มี 9 องค์ประกอบ คือ 1) การมีส่วนร่วม 2) ภาคีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง 3) ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 4) การเรียนรู้เพื่อพึ่งพา 5) ภาวะผู้นา 6) ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเพื่อรับมือกับน้ํา 7) การสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วม 8) การอนุรักษ์สายน้า อย่างยั่งยืน 9) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
กล่าวโดยสรุป งานศึกษาที่ผ่านมาในพื้นที่น้ําท่วมในเขตเมืองวารินชําราบและเมืองอุบลราชธานี
เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่เป็นหลัก โดยยังไม่มีงานที่ ศึกษาเพื่อวิเคราะห์การหน่วยการวิเคราะห์ระดับกว้าง
หรือระดับลุ่มน้ําและได้นําข้อมูลที่ได้มาทําการยกระดับการจัดการน้ําทั้งลุ่มน้ําเพื่อความยั่งยืน
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1.9 แผนกิจกรรม
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ โครงการนี้มีแผนกิจกรรมดําเนินงานสําคัญ 4 แผนได้แก่ 1) ศึกษาเรื่องเล่า
ผู้ประสบภัย 2) การจัดทําระบบสารสนเทศประวัติศาสตร์น้ํา 3) กิจกรรมประเมินความต้องการหลังเกิด
สาธารณะภัย” และ 4) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัย
พิบัติ
1.9.1
แผนกิจกรรม “เรื่องเล่ า ผู้ ประสบภัย ” ด้วยการศึกษามุมมอง (Perspective)
ประสบการณ์ (Experience) เรื่องเล่า (Narrative) ฟังเสียงของคนที่ประสบภาวะยากลาบาก ความ
ทรงจาทางสังคม (Social Memory) ความเสียหายโดยสิ้นเชิงที่เป็นอัตวิสัย (Subjectivity) และไม่เห็น
ผลในเชิงประจักษ์ ความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้กระบวนการวิจั ยดังกล่าวยังช่วยหนุนเสริม
และพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านและคนเมืองด้านความตระหนักเกี่ยวกับความรับรู้ของตัวต่อความเสี่ยงภัย
ผลกระทบของภัยพิบัติ ความสามารถในการรับมือ และความต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนระหว่าง
และหลังภัยพิบัติ
ทั้งนี้การนําเสนอ “เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัย” จะนําเสนอผ่านสื่อได้แก่ ไทยพีบีเอส ช่องทางยูทูป
และเฟสบุ๊ค และ เปิดช่องทางให้ผู้รับชมรายการและในเว็บไซต์ของโครงการวิจัย เข้ามาดูข้อมูลได้มีโอกาส
ร่วมแสดงความเห็นผ่านห้องสนทนาทางออนไลน์เพื่อสะท้อนการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
สถานการณ์ น้ํ า ท่ ว มอุ บ ลราชธานี ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนและคนในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย นอกจากนี้ “เรื่ อ งเล่ า จาก
ผู้ประสบภัย”ที่จะจัดทําในรูปของหนังสือได้แก่ e-book จะได้นําเสนอในเวทีประชุมร่วมกับภาคีต่างๆใน
จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการภัยพิบัติในอนาคต
ผลการดาเนินงาน
1. การเก็บข้อมูล “เรื่องเล่าผูป้ ระสบภัย”
เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด 19 ทําให้การเข้าถึงพื้นที่และเก็บข้อมูลจาก
กรณีศึกษาทําได้ยากมาก และเพื่อให้การเก็บข้อมูลกระชับมากขึ้น ทีม ผู้วิจัยจึงได้ปรับแผนการเก็บข้อมูล
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคเพื่อความปลอดภัยของทุกฝาย ทีมวิจัยจึงปรับจํานวน
ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกจาก 100 กรณีศกึ ษา เหลือจํานวน 28 กรณีศึกษา ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ 7 ส่วน คือ
(1) หน่วยงานภาครัฐ (2) ภาคเอกชน ประชาสังคม และมูลนิธิ (3) ชุมชนในเขตเมือง (4) ชุมชนนอกเขต
เมือง (5) นักวิชาการ (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (7) สื่อท้องถิ่น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถ
สัมภาษณ์บุคคลได้ทั้งสิ้น 28 กรณี
เดิมทีมวิจัยได้กําหนดพื้นที่ศึกษาทั้งในพื้นที่นอกวงแหวนหรือชุมชนรอบเมืองหรือชุมชนรอยต่อ
ระหว่างเมืองและชนบท ประกอบด้วย 1) บ้านกุดชุม 2) บ้านคูสว่าง ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชํา
ราบ และ 3) บ้านทัพไทย ตําบลแจระแม อําเภอเมือง และพื้นที่ในวงแหวน ประกอบด้วย 1) บ้านปากมูล
น้อย ตําบลแจระแม อําเภอเมือง 2) ชุมชนเทศบาลบูรพา 2 เทศบาลเมืองอุบลราชธานี อําเภอเมือง และ
3) บ้านค้อ ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง รวม 6 ชุมชน อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด
19 ทําให้ทีมวิจัยตัดสินใจเลือกพื้นที่ศึกษาเหลือ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนสุข และ
ชุมชนเกตแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลวารินชําราบ และชุมชนเทศบาลวัดบูรพา 2 ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมือง
อุบลราชธานี โดยทั้งสี่ชุมชนเป็นชุมชนเมืองทั้งหมดและเป็นชุมชนแรกๆ ที่ประสบป๎ญหาน้ําท่วมก่อนชุมชน
อื่นๆเสมอและคนในชุมชนมีความตั้งในที่จะแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืน
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2. การจัดทาสื่อสาธารณะและสือ่ สาหรับชุมชน
ทีมวิจัยได้ผลิตสื่อ ประกอบด้วย คลิปวิดีโอขนาดสั้นจํานวน 12 ชิ้น วิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 2 ชิ้น แผนที่รับมือภัยพิบัติชุมชนสําหรับ 4 ชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์เบอร์ฉุกเฉิน
สําหรับสถานการณ์ภับพิบัติและน้ําท่วมให้กับชุมชนท่าบ้งมั่ง และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน
เฟซบุก๊ โครงการ https://www.facebook.com/UBUUbonFlood/
1.9.2 แผนกิจกรรม “การจัดทาระบบสารสนเทศประวัติศาสตร์น้า” ประวัติศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (Land Use) ที่สัมพันธ์กับการขยายตัวและพัฒนาของเมืองอุบลราชธานีและ
ปริมาณน้ําฝนพันปี ที่จัดทําโดยมูลจากทีมของวิจัยจากมูลนิธิ Thai Water Partnership มาบูรณาการกับ
ข้อมูล “เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัย” เพื่อทําให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ
สังคมเศรษฐกิจภายใต้บริบทของภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและชานเมือง
ผลการดาเนินงาน: ดําเนินการเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่ง เป็นอุปสรรคต่อการ
เดินทางระหว่างจังหวัดทําให้การดําเนินงานมีความล่าช้า อย่างไรก็ดี โครงการได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาและเก็บรวมรวมข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วยบันทึกภาพถ่ายเหตุการณ์น้ําท่วมในอดีต ลักษณะน้ํา
ท่วมโดยเปรียบเทียบ
1.9.3 แผนกิจกรรม “ประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณะภัย ” (Post-Disaster Need
Assessment: PDNA) ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยการจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการประเมินต่อภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคประชา
สังคม องค์ภาคีภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ชลประทาน พัฒนาชุมชน
สํานัก งานจังหวั ด โยธาธิการและผั งเมื องจั งหวั ด สถาบัน วิชาการและการศึก ษาและโรงเรี ยนในพื้น ที่
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลวารินชําราบ และเทศบาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ
มูลนิธิ Thai Water Partnership ทั้งนี้เพื่อรับฟ๎งความเห็นต่อรายงานและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและ
ภาคประชาสังคมต่อการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
ผลการดาเนินงาน: ได้มีการออกแบบและจัดทําแบบสอบถามประเมินความต้องการหลังเกิดสา
ธารณภัย ทั้งนี้การออกแบบแบบสอบถามอ้างอิงกับแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA)
และแบบประเมินความเสียหายจากสาธารณภัยของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีการปรับปรุง
ให้แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของพื้นที่
แบบสอบถามที่ได้จัดทําขึ้นมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินผลกระทบและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2562 และ 2) จัดทําข้อมูลสําหรับการวางแผน
ในการจัดการน้ําท่วมครั้งต่อไป โดยแบบสอบถามมีการจําแนกเป็นแบบสอบถามสองระดับ คือ ระดับชุมชน
และระดับครัวเรือน (ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค และภาคผนวก ง) ผลการดําเนินงาน มีการทดสอบ
แบบสอบถามในเบื้องต้น และนํามาปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์
ทีมวิจัยได้นําแบบสอบถามไปปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจร่วมกัน โดย
การเก็บแบบสอบถามระดับชุมชน จะคัดเลือกชุมชนที่ประสบภัยน้ําท่วมร่วมทําแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ศักยภาพและความพร้อมของตนเอง แบบสอบถามระดับครัวเรือน ได้กําหนดพื้นที่เปูาหมายหลักคือ ชุมชน

18
ท่าบ่งมั้ง อําเภอวารินชําราบ จะมีการเก็บแบบสอบถามครัวเรือ นร้อยละ 100 โดยมีการนําข้อมูลที่เก็บได้
คืนข้อมูลให้กับชุมชนและนํามาพัฒนาเป็นสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับการวางแผน
เตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วมของชุมชน
1.9.4 แผนกิจกรรม “เสริมสร้างหรือพัฒนาศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการภัยพิบัติ” ซึ่งภายใต้กิจกรรมนี้ทีมผู้วิจัยจะได้ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติร่วมกับ
ชุมชนที่ผ่านมานับตั้งแต่น้ําท่วมใหญ่ปี 2521 จนถึงปี 2562 เพื่อทราบความสําเร็จ ความล้มเหลว ความ
ต้องการ ความท้าทาย และ แนวทางในการปูองกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทีมวิจัยจะได้เชิญกลุ่มคนใน
ชุมชนหรือภาคีต่างๆที่เคยมีประสบการณ์จากน้ําท่วมและสามารถแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่วิจัยเพื่อเรียนรู้ร่วมกันและหาแนวทางจัดการภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืนได้ต่อไป
ผลการดําเนินงาน: ในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน โครงการได้เข้าไปแนะนําโครงการกับภาคี
ความร่วมมือทั้งองค์กรภาครัฐและชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษาประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชนในพื้นที่วิจัยเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
1.9.5 แผนกิจกรรม การนาผลการวิจัยเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ นํา
ข้อมูลและประสบการณ์จากงานวิจัย สู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “บอร์ดเกมสู้น้ําท่วม” ร่วมมือกับชุมชนและ
โรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมสําหรับสร้างการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
ผลการดาเนิ น งาน: ดํ าเนิ นงานเสร็ จ สิ้น โดยได้มี ก ารอบรมการออกแบบเกม โดยมี โรงเรี ย น
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมจํานวน 3 โรงเรียน และได้มีการออกแบบการ์ดเกม “Emoflood” เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ในระดับอื่นๆต่อไป
1.10 ระยะเวลาและแผนงาน
โครงการนี้ใช้เวลาในการดําเนินงาน 1 ปี (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563–มกราคม 2564) และขยายเวลา
ครั้งที่ 1 ถึงเดือนเมษายน 2564 และขยายเวลาครั้งที่ 2 ถึงเดือน สิงหาคม 2564 โดยมีแผนกิจกรรม
ผลผลิตและผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1.1 แผนกิจกรรมดําเนินงาน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563–มกราคม 2564)
กิจกรรม
1. กิจกรรม
“เรื่องเล่า
ผู้ประสบภัย”

ช่วง
ระยะเวลา
ผลผลิต
การ
ดาเนินงาน
เดือนที่ 1- - ข้อมูลเรื่องเล่าจากชุมชน
12
ผูป้ ระสบภัย เน้น ข้อมูลด้าน การ
นิยามความเสี่ยง ความเสียหายและ
การชดเชยจากน้ําท่วมจากมุมมองที่
หลากหลายจากกลุ่มเปูาหมายหลัก
และเปูาหมายรอง
- หนังสือเรื่องเล่า “เสียงของ
ผู้ประสบภัย” และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ

2. กิจกรรม
“การจัดทํา
ระบบ
สารสนเทศ
ประวัติศาสตร์
น้ํา”

เดือนที่ 16

3. กิจกรรม
“ประเมิน
ความต้องการ
หลังเกิด
สาธารณะภัย”
(PostDisaster
Need
Assessment:
PDNA)

เดือนที่ 112

4. กิจกรรม
“เสริมสร้าง
หรือพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และการมีส่วน

เดือนที่ 112

- ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดิน (Land Use) ที่สัมพันธ์กับ
การขยายตัวและพัฒนาของเมือง
อุบลราชธานีและปริมาณน้ําฝนพันปี
-บูรณาการข้อมูลหลักฐานที่เคย
จัดเก็บ (Evidence based) โดยกรม
ชลประทาน และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ด้านอุทกศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มา
ผสมผสานและเพื่อทราบการ
เปลี่ยนแปลงด้านผังเมืองและ
เปรียบเทียบกับ เหตุการณ์ภัยพิบัติน้ํา
ท่วมในอดีต
-ชุดข้อมูล PDNA
-สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ฐ านข้ อ มู ล
ชุมชนในgoogle map
-แผนปฏิ บั ติ ก ารรั บ มื อ น้ํ า ท่ ว มของ
ชุมชนต้นแบบ

ชุดข้อมูลความเห็นและความรู้ของผู้
ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนต่อการลดความเสี่ยง
และการรับมือภัยพิบัติ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการ

ตัวชี้วัด
(Indicator)

ผลลัพธ์

ได้รายละเอียดเรื่องราวและประเด็น
หลักเรื่องเล่าน้ําท่วม เช่น การสูญเสีย
ความทุกข์ระหว่างเผชิญป๎ญหา ความ
คาดหวัง ข้อเสนอต่อการปูองกันและ
รับมือน้ําท่วม จํานวน 1 ชุดที่
ประกอบด้วยเรื่องเล่าไม่ต่ํากว่า 60
เรื่องจากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 120 คน
- นําหนังสือเรื่องเล่ามานําเสนอในพื้นที่
สาธารณะหลายช่องทาง ได้แก่ การ
จัดการสัมมนาในเวทีร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้เคยประสบภัยในลักษณะ
เดียวกันในและนอกพื้นที่ การนําเสนอ
ผ่านช่องยูทูป การเผยแพร่ออนไลน์ของ
e-book ใน Facebook และ ช่องทาง
อื่นๆ
- ได้ข้อมูลประวัติศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงที่ดินอันเกิดจากภัยพิบัติ
และการพัฒนาเมือง 1 ชุด จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ประสบภัย
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- นําเสนอข้อมูลนี้ต่อเจ้าหน้าที่รัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนไม่ต่ํากว่า 100
คน ประกอบด้วย อปท. และหน่วยงาน
จังหวัด

- กระตุ้นการทบทวนตนเองของ
ชุมชนเกี่ยวกับความเข้าใจความ
เสี่ยงและการรับมือกับความเสี่ยง
- สร้างความเข้าใจกับรัฐและ
สาธารณะว่าด้วยความต้องการของ
ประชาชนหลังการประสบภัยน้ํา
ท่วม

- ได้ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับความต้องการหลัง
ภัยพิบัติ 1 ชุด จากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจํานวน 200 คน และการ
ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1
ครั้งมีผู้เข้าร่วมจํานวน 30 คน และ
นําเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นําข้อมูลเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการจัดทํา
นโยบายและงบประมาณเพื่อรับมือกับ
น้ําท่วมในอนาคต
- การนําเสนอข้อมูลในส่วนนี้จัดพร้อม
กับการนําข้อมูลตามกิจกรรมข้อที่สอง
1. รายงานสรุปบทเรียนการเรียนรู้ และ
ข้อเสนอการลดความเสี่ยงภัยพิบัติของ
ชุมชน
2. รายงานข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการ
จัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม

สร้างความเข้าใจกับรัฐและ
สาธารณะว่าด้วยความต้องการของ
ประชาชนหลังการประสบภัยน้ํา
ท่วมที่ใช้ข้อมูลจากการบูรณาการ
ระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูล
ด้านสารสนเทศและอุทกวิทยา

- สร้างความเข้าใจกับรัฐและ
สาธารณะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน

กระตุ้นการรับรู้และทบทวนตนเอง
ของชุมชนและรัฐรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเข้าใจความ
เสี่ยง การรับมือ การรู้เท่าทันและ
การจัดการกับความเสี่ยงและนํา
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กิจกรรม

ช่วง
ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ร่วมของชุมชน
ในการจัดการ
ภัยพิบัต”ิ

5. กิจกรรม
การนํา
ผลการวิจัยเข้า
สู่การเรียนรู้ใน
ระบบโรงเรียน
ในพื้นที่ภัย
พิบัติ นําข้อมูล
และ
ประสบการณ์
จากงานวิจัย สู่
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
“บอร์ดเกมสู้
น้ําท่วม”

ผลผลิต
ภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมตาม SENDAI
2. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ชุมชน อปท. องค์กร
เครือข่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ภาคส่วนได้เรียนรู้ และเท่าทัน
ตลอดจนมีแนวทางการ รูปแบบการ
เตรียมความพร้อมทั้งภาวะเสี่ยง ภาวะ
วิกฤตและหลังวิกฤต อัน จะเป็น
เสมือนภูมิคุ้มกันสําหรับชุมชนพื้นที่
เสี่ยงในอนาคต

เดือนที่ 811

เครื่องมือ “บอร์ดเกมสู้ภัยพิบัติ” โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน
และโรงเรียนในพื้นที่

ตัวชี้วัด
(Indicator)
3. เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้วยชุดข้อมูลของนักวิจัยที่ได้ข้อมูลจาก
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมจาก
โครงการวิจัยนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก
รวมทั้งการรู้เท่าทันป๎ญหาภัยพิบัติ การ
รับมือ การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
และ การเตรียมพร้อมและการมี
ความสามารถต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เกิดภัยพิบัติระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่
ชุมชน อปท. องค์กรภาคประชาชน
ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย และ ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
มี บุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
และส่วนได้เสีย มาร่วมประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 80
มีรูปธรรมของแนวทางการปูองกันความ
เสี่ยง การเผชิญภัยพิบัติ ทั้งระหว่างและ
ภายหลังน้ําลด
1. ได้ชุดเกม สําเร็จรูปพร้อมใช้ เพื่อการ
เรียนรู้น้ําท่วมและภัยพิบัติ จํานวน 1
เรื่อง
2. มีการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้พร้อมผล
การประเมิน จากโรงเรียน 6 แห่งใน
พื้นที่โครงการ และ ขยายบทเรียนการ
เรียนรู้ ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ
ตลอดลุ่มน้ํา 100 แห่ง

ผลลัพธ์
ข้อมูลเป็นฐานการวางแผนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การรับมือกับภัยพิบัติต่อไปใน
อนาคต

แนวทางการออกแบบเครื่องมือ
เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ คือ นําเรื่องเล่า
และประสบการณ์ของชุมชน ที่
เกิดขึ้นจากกรณีภัยพิบัติ 2562
และที่ผ่านมา มาออกแบบร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญออกแบบเกม โดยใช้
กระบวนการ workshop และมี
ส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนใน
พื้นที่เปูาหมาย
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1.11 ยุทธศาสตร์/กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ตารางที่ 1.2 ยุทธศาสตร์/กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์
ลาดับ ยุทธศาสตร์/
ที่
กิจกรรม
1
สร้างความเข้า
ใจความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ
ผลผลิตที่
1
2

3

4.

5

6

สร้างความเข้า
ใจความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ข้อที่
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
โลกทัศน์ของชุมชน และความเหลื่อมล้ําใน
การเผชิญภัยพิบัติน้ําท่วมเมืองอุบลราชธานี
โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ประเภท
เชิงคุณภาพ

2. เพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการ
ภายหลังเกิดภัยพิบัติ (Post Disaster
Need Assessment) โดยเชื่อมโยงข้อมูล
ด้าน GIS และวิศวกรรมชลศาสตร์กับทีมงาน
ของมูลนิธิ Thai Water Partnership
ผลผลิตที่
ประเภท
1
เชิงปริมาณ
เสริมสร้าง
2. เพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการ
ศักยภาพในการ ภายหลังเกิดภัยพิบัติ (Post Disaster
บริหารและ
Need Assessment) โดยเชื่อมโยงข้อมูล
จัดการความ
ด้าน GIS และวิศวกรรมชลศาสตร์กับทีมงาน
เสี่ยงจากภัย
ของมูลนิธิ Thai Water Partnership
พิบัติ
ผลผลิตที่
ประเภท
1
เชิงปริมาณ
เสริมสร้าง
3.3 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมี
ศักยภาพในการ ความสามารถในการแก้ป๎ญหาภัยพิบัติเพื่อ
บริหารและ
นํ า ไปสู่ ก ารสร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบจั ด การภั ย
จัดการความ
พิบัติในอนาคต
เสี่ยงจากภัย
พิบัติ
ผลผลิตที่
ประเภท
1
เชิงปริมาณ
เสริมสร้าง
3. เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการกับเครือข่าย
ศักยภาพในการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วน
บริหารและ
ราชการที่ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัด
จัดการความ
อุบลราชธานี
เสี่ยงจากภัย
พิบัติ
ผลผลิตที่
ประเภท
1
เชิงคุณภาพ
เสริมสร้าง
3. เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการกับเครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด

โครงการวิจัย “เรื่องเล่าจาก 01/02/2563 ผู้ประสบภัย”
31/01/2564
ผลิต
ชุดประสบการณ์การเผชิ ญ
ภัยพิบัติ
กิจกรรม “การจัดทําระบบ
สารสนเทศประวัติศาสตร์
น้ํา”

เป้าหมาย/หน่วย
1 กิจกรรม

ผลผลิต
กิจกรรม
โครงการวิจัยเชิงปริมาณ
เพื่อประเมินความต้องการ
หลังเกิดสาธารณภัย “Post
Disaster Need
Assessment (PDNA)”

เป้าหมาย/หน่วย
1 กิจกรรม
01/02/2563
31/01/2564

ผลผลิต
ข้อมูล PDNA
การนําผลการวิจัยเข้าสู่การ
เรียนรู้ในระบบโรงเรียนใน
พื้นที่ภัยพิบัติ นําข้อมูลและ
ประสบการณ์จากงานวิจัย
สู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“บอร์ดเกมสู้น้ําท่วม”
ผลผลิต
คู่มือบอร์ดเกม
กระบวนการถอดบทเรียน
เครือข่ายช่วยเหลือและ
บรรเทาอุทกภัย

เป้าหมาย/หน่วย
1 กิจกรรม

ผลผลิต
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ศึกษาดูงานภายในประเทศ

เป้าหมาย/หน่วย

01/02/2563
31/01/2564

-

เป้าหมาย/หน่วย
1 โครงการ
01/02/2563
31/01/2564

01/02/2563

-
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ลาดับ
ที่

7

ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ศักยภาพในการ
บริหารและ
จัดการความ
เสี่ยงจากภัย
พิบัติ
ผลผลิตที่
1

วัตถุประสงค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วน 1 แห่ง
ราชการที่ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัด
อุบลราชธานี
ประเภท

ผลผลิต
เชิงคุณภาพ
การเรียนรู้เครือข่ายการ
ทํางานเพื่อปรับใช้ในพื้นที่
เสริมสร้าง
3. เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการกับเครือข่าย
- การสื่อสารสาธารณะ
ศักยภาพในการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วน - การคืนข้อมูลชุมชน
บริหารและ
ราชการที่ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัด
จัดการความ
อุบลราชธานี
เสี่ยงจากภัย
พิบัติ
ผลผลิตที่
ประเภท
ผลผลิต
1.
เชิงปริมาณ
สื่อวีดิทัศน์
2.
เชิงปริมาณ
หนังสือ E-book
3.
เชิงปริมาณ
สื่อสาธารณะสําหรับชุมชน
4.
เชิงคุณภาพ
รายงานฉบับสมบูรณ์

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด
31/01/2564

เป้าหมาย/หน่วย
01/02/2563 31/01/2564

เป้าหมาย/หน่วย
2 ชิ้น
2 ชุด
6 ชุด
1 ฉบับ

ตารางที่ 1.3 ผลลัพธ์ หรือแนวทาง/วิธีการในการขยายผล เชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศน์ของ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเผชิญภัยพิบัติน้ําท่วม
ชุมชน และความเหลื่อมล้ําในการเผชิญภัยพิบัติน้ําท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการภายหลังเกิด ได้ข้อมูลความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ และ
ภัยพิบัติ (Post Disaster Need Assessment) โดย
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน GIS และวิศวกรรมชลศาสตร์กับ
ทีมงานของมูลนิธิ Thai Water Partnership
3. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถ - ได้แนวทางการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติโดยการมีส่วน
ในการแก้ป๎ญหาภัยพิบัติเพื่อนําไปสู่
ร่วมของชุมชน
การสร้างชุมชนต้นแบบจัดการภัยพิบัติในอนาคต
- ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่นําไปสู่การสร้างชุมชน
ต้นแบบด้านการจัดการภัยพิบัติในอนาคต
4. เพื่อทํางานเชื่อมโยงกับกับเครือข่ายชุมชน องค์กร
- เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่ทํางานด้านภัย
- เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหาร
พิบัติในจังหวัดอุบลราชธานีที่ดําเนินการอยู่แล้วผ่าน
จัดการภัยพิบัติ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

23
ตารางที่ 1.4 ผลลัพธ์ หรือแนวทาง/วิธีการในการขยายผล
ระยะ
ผลลัพธ์
ระยะสั้น กระตุ้นการทบทวนตนเองของชุมชนเกี่ยวกับความเข้าใจความเสี่ยงและการรับมือกับความเสี่ยง
จากภัยพิบัติน้ําท่วม
ระยะ สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความเสียหายจากภัยพิบัติโดยกลุ่มคนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กลาง
ระยะ 1. กระตุ้นการรับรู้และทบทวนตนเองของชุมชนและรัฐรวมทั้งผู้ที่เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับความเข้า
ยาว ใจความเสี่ ย งและการรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งและนํ า ข้ อ มู ล เป็ น ฐานการวางแผนเพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติต่อไปในอนาคต
2. สร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ดีขึ้น
3. ข้อมูลที่ได้นําไปวางแผนในการออกแบบชุดการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ในชุมชน
4. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในวางแนวทางสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการภัยพิบัติ
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บทที่ 2
ประวัติศาสตร์น้าท่วม ลักษณะน้าท่วม
การจัดการอุทกภัย และบริบทพื้นทีศ่ ึกษา
ในบทนี้ เป็นการฉายภาพให้เห็นบริบทของการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตามลักษณะ
สภาพภูมิศาสตร์ ภาคอีสานเป็นที่ราบสูงแบบแอ่งกระทะ มีแม่น้ําสายสําคัญคือแม่น้ํา โขง ชี และแม่น้ํามูล
โดยแม่ น้ํ า ชี แ ละมู ล ไหลมาบรรจบกั น ที่ อุ บ ลราชธานี ทํ า ให้ พื้ น ที่ เ มื อ งและวาริ น ชํ า ราบของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี กลายเป็น พื้ นที่ รั บน้ํา จากแม่ น้ําหลายสาย ก่ อนที่ จะไหลลงสู่ แม่น้ํ าโขงที่ อําเภอโขงเจีย ม
ขณะเดียวกันจากการศึกษาจํานวนมากพบว่า แหล่งน้ําเหล่านี้เป็นพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานรวมทั้งเป็นแหล่ง
ทํ า มาหากิ น และสร้ า งรายได้ ข องคนอี ส านจํ า นวนทั้ ง ในพื้ น ที่ เ มื อ งและพื้ น ที่ ร อบเมื อ ง ข้ อ มู ล ในบทนี้
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานประวัติศาสตร์การเกิดอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีข้อมูลเฉพาะของอุทกภัยปี
2562 ข้อมูลของเครือข่ายความร่วมมือและการรับมือและการแก้ไขป๎ญหาจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงแผนที่
ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประวัติศาสตร์การเกิดอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ลักษณะพื้นที่
เป็นแอ่งกระทะ จึงเป็นที่รองรับน้ําหลากมาจากหลายๆ ที่ พื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ไหลมากับแม่น้ําสายหลักที่ไหล
เข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี คือ แม่น้ํามูล และแม่น้ําชี ซึ่งแม่น้ําชีจะไหลมารวมกับแม่น้ํามูล ก่อนเข้าสู่ตัวเมือง
อุบลราชธานี และยังมีลําน้ําสายอื่นๆไหลมาสมทบกับแม่น้ําทั้งสองอีกหลายสาย นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ที่สําคัญในพื้นที่ลุ่มน้ํา ซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําเพื่อการชลประทานและเอนกประสงค์ ในลุ่มน้ําทั้ง
สอง การระบายน้ําออกจากลุ่มน้ําเหล่านั้น จะทําให้ ปริมาณน้ําในแม่น้ําทั้งสองสานนั้นมีเป็นจํานวนมาก
ในช่วงฤดูน้ําหลากในทุกๆปี และส่งผลทําให้เกิดอุทกภัยทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอเมือง อําเภอวารินชํา
ราบ และหากปีใดปริมาณน้ําทั้งสองสายมีมาก จะส่งผลทําให้เกิดอุทกภัยไปในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจ
ส่วนราชการ และที่อาศัยของประชาชน (พอลคอนซัลแตนท์, วายพี คอนซัล-แตนท์ และเมกก้าเทค คอนซัล
แตนท์, 2550, หน้า 1-3 อ้างถึงใน พิทักษ์ ป๎กษานนท์, 2554)
เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลจากงานวิจัยของ กาญจนา ทองทั่วและคณะ
(2556: 48) ระบุว่า ในรอบ 50 ปที่ผานมา (นับย้อนปี 2556) จังหวัดอุบลราชธานีประสบอุทกภัยจํานวน
24 ครั้ง ในจํานวนนั้นเปนอุทกภัยใหญ่ 10 ครั้ง และถึงขั้นรุนแรงมาก 5 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2481 2493
2521 2545 และ 2554 อย่างไรก็ดี เมื่อนับจากปี 2562 จากคําบอกเล่าของคนรุ่นอายุไม่เกิน 100 ปี
พบว่า เหตุการณ์น้ํา ท่วมใหญ่ ที่ผู้คนชาวอุบลราชธานีเห็นว่าทําให้เกิดความเสียหายหนัก มีอย่างน้อย 4
ครั้ง คือในปี 2481 2521 2545 และ 2562 โดยทีมวิจัยรวบรวมข้อมูลและประมวลเหตุการณ์ได้ดังนี้
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พ.ศ. 2493
โครงการวิจัยไม่พบข้อมูลน้ําท่วมของปี 2493 แต่พบข้อมูลจากงานวิจัยของ กาญจนา ทองทั่วและ
คณะ (2556: 65) ที่ให้ข้อมูลว่าลักษณะการอพยพในช่วงปี 2493 ชาวบ้านส่วนใหญ่จะย้ายสิ่งของด้วยเรือ
หาปลา และบางส่วนจะย้ายด้วยเกวียน เนื่องจากว่าสมัยก่อนไม่ค่อยมีรถและการสัญจรก็ไม่สะดวกเหมือน
เช่นทุกวันนี้ แต่ป๎จจุบันจะขนย้ายด้วยรถยนต์และเรือท้องแบน และเรือ หาปลาเกือบทั้งหมด การอพยพขน
ย้ายในอดีตจะไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การขนย้ายหรืออุปกรณ์สร้างที่อยู่อาศัยในศูนย์
พักพิง
พ.ศ. 2521
น้ํ า ท่ ว มใหญ่ อุ บ ลในปี พ.ศ. 2521 เกิ ด จากพายุ 2 ลู ก คื อ เบส และ คิ ท พาดผ่ า น 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งถือ ว่าเป็นปีที่น้ําท่วมหนักที่สุด โดยสถานีวัดน้ํา M7 สะพานเสรี
ประชาธิปไตย วัดระดับน้ําสูงกว่า 12 เมตร ส่งผลให้หลายพื้นที่ใน อ.วารินชําราบ และตัวเมืองอุบลราชธานี
มีน้ําท่วมสูงมาก3 ในครั้งนั้นน้ําไหลท่วมเข้ามาถึง “ใจกลางเมือง” บริเวณถนนสรรพสิทธิ์หน้าโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ ทําให้ชาวบ้านต้องสัญจรด้วยการเรือพาย
พ.ศ. 2528
บ้านท่ากกแห่ บ้านทัพไท บ้านคูเดื่อ น้ําท่วมใหญ่ครั้งแรก เท่าที่ชุมชนมีการจดจําไว้คือ ปี พ.ศ.
2528 เป็นสภาพการท่วมที่มีระดับน้ํา สูงมาก แต่เป็นการท่วมในระยะสั้น ๆ ประมาณ 3-4 วันเท่านั้น ไม่มี
ความช่วยเหลือจากทางราชการชัดเจนเช่นในป๎จจุบัน (กาญจนา ทองทั่วและคณะ, 2556: 56-57)
พ.ศ. 2545
น้ําท่วมในปี พ.ศ.2545 เกิดจาก พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซน
ร้อน “หว่องฟง” โดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลําประเทศจีน ทําให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในวันที่ 29 สิงหาคม 2545 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ทํา ให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําในแม่น้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมสิ่งสาธารณะประโยชน์และทรัพย์สินของ
ราษฎรเกิดความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 18 อําเภอ 5 กิ่งอําเภอ รวม 33 ตําบล 49 หมู่บ้าน ซึ่งมูลค่าความ
เสียหายประมาณ 1,893,180,000 บาท และระดับน้ําได้ลดระดับลงสู่สภาวะปกติในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2545 (สุพัฒ จารุกมล, 2545)
ข้อมู ลจากงานวิจัยของ กาญจนา ทองทั่วและคณะ (2556) ระบุว่า น้ําท่วมใหญ่ ปี 2545 นั้น
สําหรับบ้านท่ากกแห่ บ้านทัพไท บ้านคู เดื่อ เป็นการท่วมกินพื้นที่กว้าง น้ําค่อยๆท่วมในบางพื้นที่ แต่บาง
พื้นที่น้ําขึ้นเร็วมาก โดยน้ําท่วมนานเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่าอดีต
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พ.ศ. 2550
น้ําท่วมในปี พ.ศ 2550 มีความรุนแรงในพื้นที่ 19 อําเภอ 115 ตําบล 775 หมู่บ้าน ทําให้ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน 26,126 ครั วเรือน บ้า นเรือนเสีย หาย 48 หลัง อาคารพาณิชย์เสีย หาย 7 ห้อ ง
ยานพาหนะเสียหาย 15 คัน ปศุสัตว์เสียหาย 526 ตัว สัตว์ปีก 8,961 ตัว บ่อปลาเสียหาย 435 บ่อ พื้นที่
การเกษตรเสี ยหาย 85,819 ไร่ถนนเสี ยหาย 188 สาย สะพานเสียหาย 22 แห่ง ทํานบ เหมื อง ฝาย
เสียหาย 78 แห่ง ท่อระบายน้ําเสียหาย 481 แห่ง วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการเสียหาย 30 แห่ง รวม
มูลค่าความเสียหายจํานวน204,402,920 บาท รัฐบาลใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนจํานวน
77,904,268 บาท (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550 อ้างถึงใน อรรณพ หอมจันทร์, 2556)
พ.ศ. 2552
สําหรับเหตุการณ์น้ําท่วม ปี 2552 นั้น ในช่วงเดือนกันยายน มีฝนตกค่อนข้างมาก ประกอบกับ
ในช่วงปลายเดือน พายุ "กีสน่า" ได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทย ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้
พื้นที่ดังกล่าวที่มีน้ําท่วมอยู่แล้วเกิดน้ําท่วมเพิ่มเป็นบริเวณกว้างมากยิ่งขึ้น โดยทางจัง หวัดอุบลราชธานีได้
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินทั้งหมด 23 อําเภอ ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ประกอบด้วย อ.เมือง
อ.วารินชําราบ อ.ตระการพืชผล อ.โพธิ์ไทร อ.ตาลสุม อ.เดชอุดม อ.กุดข้าวปุูน อ.โขงเจียม อ.ม่วงสามสิบ อ.
น้ําขุ่น อ.เขมราฐ อ.พิบูลมังสาหาร อ.ดอนมดแดง อ.นาเยีย อ.เหล่าเสือโก้ก อ.น้ํายืน อ.ทุ่งศรีอุดม อ.สําโรง
อ.นาจะหลวย อ.นาตาล อ.ศรีเมืองใหม่ อ.สิรินธร และ อ.สว่างวีระวงษ์
จากบันทึกเหตุการณ์น้ําท่วมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี (กันยายน 2552) ของเว็บไซต์
คลังข้อมูลน้ําและภูมิอากาศแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) พบว่า พื้นที่ที่
ประสบภั ย พิ บั ติ น้ํ า ท่ ว มหนั ก คื อ ในพื้ น ที่ เ ขตเทศบาลอุ บ ลราชธานี และเทศบาลเมื อ งวาริ น ชํ า ราบ จ.
อุบลราชธานี คือ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนบ่อบําบัดน้ําเสีย และชุมชนเกตุแก้ว โดยกระแสน้ํามูลที่เพิ่มสู งขึ้น
เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ํามูลสูงประมาณ 1-2 เมตร
ส่งผลทําให้ประชาชนกว่า 500 ครัวเรือน ต้องอพยพสิ่งของเครื่องใช้ ภายในตัวบ้านหาที่พักอาศัยชั่วคราว
ตามข้างถนนสายอุบลราชธานี-เมืองวารินชําราบ
สถานการณ์น้ําท่วม ทําให้เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมถนน และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝ๎่งแม่น้ํา
มูล และที่ ลุ่ ม หลายแห่ ง ในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานี และเทศบาลเมือ งวาริ นชํ า ราบ ได้ รั บ ความ
เดือดร้อน 13 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวังแดง ชลประทาน-ท่าบ่อ เยาวเรศฯ 2 ศาลากลางบ้านดู่ 1 บูรพาราม 1
บูรพาราม 3 วัดโรมันคาทอลิค ถนนพนม 2 ถนนพนม 1 เยาวเรศ ฯ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพา 1 วัดบูรพา
ราม 2 ท้ายซอยสุขาอุปถัมภ์ จํานวน 87 ครัวเรือน 314 คน ต้องอพยพประชาชนหนีน้ํา 4 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนวังแดง 12 ครัวเรือน 57 คน ชุมชนชลประทาน -ท่าบ่อ 11 ครัวเรือน 45 คน ชุมชนเยาวเรศฯ 2
จํานวน 1 ครัวเรือน 6 คน ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1 จํานวน 4 ครัวเรือน 6 คน โดยป๎ญหาจากการที่
ประชาชนต้องอพยพสิ่งของขึ้นมาอาศัยอยู่ตามไหลถนน 2 ข้าง สายอุบลราชธานี-วารินชําราบ ผู้อพยพ
ประสบความเดือดร้อน ทั้งจากรถที่วิ่งสัญจรผ่านไปมา ส่งเสียงรบกวน และสภาพความเป็นอยู่ที่ แออัด เริ่ม
ขาดแคลนห้องสุขา ชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องพึ่งพาพื้นที่ตามธรรมชาติ และชาวบ้านส่วนหนึ่งปุวยเป็นโรคน้ํา
กัดเท้า และท้องร่วงมากขึ้น เนื่องจากการเดินย่ําน้ําเข้า - ออก เพื่อไปตรวจสอบสภาพบ้านเรือนของตนเอง
ว่า ถูกโจรขโมยงัดเอาสิ่งของที่ติดอยู่ภายในตัวบ้านไปหรื อไม่ทุกวัน และด้านสุขอนามัยของชาวบ้านเริ่มกิน
อยู่ที่ไม่สะอาดเพิ่มขึ้น (ครอบครัวข่าว, 2552) เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการ
ตั้งเต็นท์ที่พักชั่วคราว ถังน้ําอุปโภค-บริโภค และห้องสุขา พร้อมทั้งนําเรือท้องแบน 6 ลํา ไปให้ผู้ประสบภัย
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ใช้ในการสัญจรไปมาตามชุมชน เทศบาลเมืองวารินชําราบ ได้รับความเดือดร้อน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
ท่าบ้งมั่ง เกตุแก้ว ท่ากอไผ่ หาดสวนยา และชุมชนดีงาม จํานวน 322 ครัวเรือน 1,409 คน อพยพ 2 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนเกตุแก้ว 40 ครัวเรือน 141 คน ชุมชนท่าบ้งมั่ง 38 ครัวเรือน 116 คน ขณะนี้เทศบาลวารินชํา
ราบ ได้อพยพประชาชนไปยังจุดรองรับผู้อพยพข้างกรมที่ดิน อําเภอวารินชําราบ รวมผู้ที่ได้รับผลกระทบ
400 ครัวเรือน 1,666 คน) โดยหลังจากนั้น ระดับน้ําเริ่มลดลง แต่ได้สร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงปลาใน
กระชังด้วย
พ.ศ. 2553
ในปี 2553 เกิดน้ําท่วมขึ้นในพื้น ที่ 22 อําเภอ 2 เทศบาล 149 ตําบล 1,178 หมู่บ้าน 26 ชุมชน
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจํานวน 34,399 ครัวเรือน 256,485 คน ถนนเสียหาย 348 สาย สะพาน 22
แห่ง ท่อระบายน้ํา 43 แห่ง ฝาย 7 แห่งพื้นที่การเกษตรเสียหาย 68,272 ไร่ ปศุสัตว์เสียหาย 27,321 ตัว
และ ประมงเสียหาย 73 บ่อ (รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี , 2553 อ้างถึงใน อรรณพ
หอมจันทร์ และคณะ, 2556)
พ.ศ. 2554
ในปี พ.ศ. 2554 เกิดปรากฏการณ์ลานีญา ฝนที่มาเร็วกว่าปกติและปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศ
ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากพายุที่เคลื่อน
ตัวมาจากทะเลจีนใต้ ทั้งหมด 5 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อนไหหม่า นกเต็น ไห่ถาง เนสาด และนาลแก
(กาญจนา ทองทั่วและคณะ, 2556) สถานีวัดน้ํา M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย วัดระดับน้ําสูงสุด 9.81
เมตร4
จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย รวม 25 อําเภอ 167 ตําบล
1,399 หมู่บ้าน 87,563 ครัวเรือน กระทบต่อการดํารงชีพ 391,463 คน ราษฎรอพยพ 10,373 คน ธุรกิจ
โรงแรม/รีสอร์ท 5 แห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 250,441 ไร่ บ่อปลา 425 บ่อปศุสัตว์/สัตว์ปีก 19,290 ตัว
แปลงหญ้า 190 ไร่ ถนน/เส้นทางคมนาคม 404 สาย สะพาน 25 แห่ง ฝาย 2 แห่ง วัด/ศาสนสถาน 18
แห่ง โรงเรียน 18 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ท่อระบายน้ํา 59 แห่งมีผู้เสียชีวิต 7 ราย (ข้อมูลสะสมของ
จังหวัดตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม- 26 ตุลาคม 2554 อ้างถึงในอรรณพ หอมจันทร์, 2556)
ปี พ.ศ. 2554 ถือว่าเป็นน้ําท่วมใหญ่ที่ทอดเวลานานกว่าปีที่ผ่านมา คือ ท่วมประมาณ 3 เดือน
ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน น้ําท่วมขึ้นและลงประมาณ 2 หรือ 3 ละรอก ตัวอย่างชุมชนที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ บ้านทัพไทย บ้านท่ากกแห่ และบ้านหาดคูเดื่อ ผู้นําบางคนเห็นว่าชุมชน
เกาะแก้วทั้ง 3 หมู่บ้านมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ โดยเฉพาะบ้านท่ากกแห่ และบ้านหาดคูเดื่อรวมทั้ง
จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ตอนล่างของแม่น้ําสายต่างๆ ที่ไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงทําให้การ
ท่วมมีระยะเวลานานกว่าปีที่ผ่านมา (กาญจนา ทองทั่วและคณะ, 2556)
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พ.ศ. 2560
น้ําท่วมอุบลราชธานี เมื่อปี 2560 ก็เกิดจากน้ําล้นเขื่อนลําปาว และเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ํา
มากเกินระดับเก็บกัก5 ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น 23 อําเภอ 113 ตําบล 723 หมู่บ้าน พื้นที่
การเกษตร 206,837 ไร่ เกษตรกร 29,212 ราย บ่อปลา 1,226 บ่อ ถนน 55 สาย สะพาน/คอสะพาน 10
แห่ง ฝายทํานบ/พนังกั้นน้ํา 4 แห่ง วัด 3 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง สถานที่ราชการ 3 แห่ง6 7
ระดับน้ําที่ท่วมสูงนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ขึ้นอยู่กับการ
เกิดของพายุฝนในแต่ละปีด้วย โดยสามารถสรุปเปรียบเทียบระดับน้ําท่วมสูงสุด ได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 2.1 แสดงระดับน้ําท่วมสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี ในแต่ละปีที่ถูกน้ําท่วมสูง
ปี

วันที่ที่ระดับน้าท่วม
สูงสุด
18 ตุลาคม 2493

หมายเหตุ

2493

ระดับน้าท่วมสูงสุด
ที่สถานีวัดระดับน้า M7
11.56 เมตร

2521

12.76 เมตร

17 ตุลาคม 2521

2543
2544
2545

10.78 เมตร

30 กันยายน 2545

ปริมาณน้ํา 18,076.2 ล้าน ลบ.ม.
ท่วมถึงบริเวณที่เรียกว่าองศาวารินในเขตอําเภอวารินชําราบ
ซึ่งเป็นจุดทางแยกเส้นทางลาดชัดก่อนเข้าอําเภอวารินชําราบ
ปริมาณน้ํา 10,488.57 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ํา 10,226.72 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ํา 11,826.50 ล้าน ลบ.ม.
* น้ําท่วมใหญ่
ปริมาณน้ํา 5,389.72 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ํา 4,599.81 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ํา 8,063.34 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ํา 6,901.24 ล้าน ลบ.ม.

2546
2547
2548
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2562

7.75 เมตร
27 กันยายน 2546
8.2 เมตร
23 สิงหาคม 2547
6.36 เมตร
28 กันยายน 2548
8.07 เมตร
19 ตุลาคม 2550
7.46 เมตร
13 ตุลาคม2550
7.7 เมตร
11 ตุลาคม 2552
7.35 เมตร
27 ตุลาคม 2553
9.81 เมตร
28 ตุลาคม 2554
มหาอุทกภัยปี 54
7.62 เมตร
4.95 เมตร 21 ก.ย. * ข้อมูลจากเทศบาลอุบลฯ
9.20 เมตร
9 เมตร 3 ต.ค. * ข้อมูลจากเทศบาลอุบลฯ
7.15 เมตร
5 สิงหาคม 2557
* ข้อมูลจากเทศบาลอุบลฯ
5.0 เมตร
15 ตุลาคม 2558
* ข้อมูลจากเทศบาลอุบลฯ
7.00 เมตร
6.94 เมตร 9 ตุลาคม 2559* ข้อมูลจากเทศบาลอุบลฯ
8.04 เมตร
4 สิงหาคม 2560
10.97 เมตร
13 กันยายน 2562 ท่วมถึงบริเวณที่เรียกว่าองศาวารินในเขตอําเภอวารินชําราบ
(115.97 ม.รทก.)
ทีม่ า: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน (อ้างถึงใน อรรณพ หอมจันทร์และคณะ 2556: 3-27, 3-49),
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํากรมชลประทาน (2552 อ้างถึงใน พิทักษ์ ป๎กษานนท์ 2552: 105), ทีมวิจัยประมวลข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
5

https://prachatai.com/journal/2019/09/84544
http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/20-60/
7
http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/20-60/
6
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ระดับน้า

กราฟแสดงระดับน้าท่วม
14
12
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0

12.76
11.56

10.78
7.75

10.97

9.81
8.2

8.07
6.36

7.7
7.46

7.35

9.2
7.62

7.15

7

8.04

5

ระดับน้ํา

2493 2545 2547 2550 2552 2554 2556 2558 2560
ปี

ภาพที่ 2.1 กราฟแสดงระดับน้ําท่วม

ภาพที่ 2.2 รูปตัดลําน้ํา แสดงระดับเตือนภัยของระดับน้ําในแม่น้ํามูล
ทีม่ า: http://www.warincity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1513:2013
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ภาพที่ 2.3 รูปตัดลําน้ําแม่น้ํามูล สถานี M.7
2.2 ลักษณะน้าท่วมอุบลราชธานี ปี 2562
น้ําท่วมอุบลราชธานีปี 2562 มีความแตกต่างจากน้ําท่วมครั้งที่ผ่านเป็นอย่างมาก เพราะมิใช่มา
จากการไหลของน้ํ า มาตามลํ า น้ํ า ชี แ ละไหลมายั ง ลํ า น้ํ า มู ล เท่ า นั้ น แต่ ม วลน้ํ า จํ า นวนมากที่ ท่ ว มเมื อ ง
อุบลราชธานีมาจากการไหล่เอ่อท่วมพืน้ ที่วงกว้างที่มาจากจังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดยโสธรและมาจาก
หลาหลายทิศทางทั้งที่มีพายุเพียงสองลูกพายุโซนร้อน "โพดุล" และ พายุโซนร้อน "คาจิกิ" ระหว่างวันที่ 29
สิงหาคม 2562 ถึงต้นเดือนกันยายน 2562 ส่งผลให้มีน้ําจากจังหวัดข้างเคียงและภายในจังหวัดสะสมเป็น
ปริมาณมาก เอ่อล้นท่วมเป็นบริเวณกว้าง ระดับน้ําที่สถานีวัดระดับน้ําแม่น้ํามูล M7 อยู่ที่ 10.97 เมตร
(115.97 ม.รทก.) (วัดระดับเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2562 ภายหลังจากน้ําท่วมสูงมีความพยายามในการเร่ง
ระบายน้ํา โดยใช้เครื่องผลักดันน้ําที่สะพานข้ามแม่น้ํามูล อําเภอพิบูลมังสาหาร ขณะที่ที่เขื่อนปากมูลก็ได้
เปิดประตูระบายน้ําทั้ง 8 บาน ซึ่งแม้ว่าในปีนี้น้ําท่วมสูง แต่ชาวบ้านก็เห็นว่าระยะเวลาที่ท่วมไม่นานมากนัก
ไม่เหมือนกับปี 2545 ที่น้ําท่วมขังนานกว่า
ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ํา ได้เริ่มขนย้ายสิ่ งของกลับเข้า
บ้านของตนเอง จากการตรวจวัดระดับน้ําที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ในตัวเมืองอุบลราชธานี
จะเห็นได้ว่าระดับน้ําล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ระดับน้ําจึงกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ รวมระยะเวลาที่น้ําล้นตลิ่งนานถึง 30 วัน โดยระดับน้ําในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ต่ํากว่าระดับ
ตลิ่ง 40 เมตร
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ภาพที่ 2.4 ภาพแผนที่แสดงพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมเทศบาลอุบลราชธานีและเทศบาลวารินชําราบ
ปี พ.ศ. 2562
ทีม่ า: โครงการ “ส่งเสริมภาคีหุ้นส่วนจัดการความเสี่ยงภัยระดับพื้นที่(อปท.-เครือข่าย) ด้วยความรู้วิชาการบนฐาน
การปฏิบัติสู่การเชื่อมโยงนโยบาย”

จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศพื้นประสบสาธารณภัย 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ได้
ประกาศพื้นที่ประสบภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.25588 แล้วทั้งจังหวัดรวม 25 อําเภอ และประกาศเขตให้
ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอม่วงสามสิบ, ตระการพืชผล,
นาเยีย, ตาลสุม, ดอนมดแดง, น้ําขุ่น, เหล่าเสือโก๊ก, เขื่องในและอําเภอวารินชําราบ (โดยมีประกาศเพิ่มเติม
ในวันที่ 9 กันยายน)
8

ประกาศกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
นอกจากนี้ สําหรับประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามหนังสือ ที่ มท 0602/ ว 93 กองบัญชาการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เรื่องการกําหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการ
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนั้น พื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จะต้องเป็นสาธารณภัยตาม
นิยามในมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในกรณีของสาธารณภัยขนาดกลางและขนาดเล็กผู้มีหน้าที่ ออกประกาศคือ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อํานวยการจังหวัด กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัด
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ส่วนในกรณีของสาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้มีหน้าที่ออกประกาศคือผู้บัญชาการปูองภัยสาธารภัยแห่งชาติ
(ในที่นี้ คื อ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย) และในกรณี สาธารณภัยร้า ยแรงอย่างยิ่ง ผู้มีหน้า ที่ออกประกาศคื อ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
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2.2.1 สาเหตุของน้าท่วม
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าป๎จจัยหลักที่ทําให้เกิดน้ําท่วมในปี 2562 มี 3 ประการ ได้แก่
1) ปริมาณฝนตกที่มากในห้วงเวลาฝนตกระยะสั้นแต่กระจุกกันแค่สัปดาห์เดียว และตกหนักใน
พื้นที่ลุ่มต่ํา ปริมาณฝนแค่สัปดาห์เดียวดังกล่าวเทียบเท่ากับฝนกว่าครึง่ หนึ่งของฝนที่ตกทั้งปีก่อนหน้านี้
2) น้ําเหนือที่หลากท่วมตัวเมืองอุบลราชธานี มาจากลําน้ําชี โดยน้ําที่ไหลมาตามลําน้ําชี เป็นมวล
น้ําที่มาจาก อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ซึ่งเป็นน้ําหลากทุ่ง และยังมีมวลน้ําหลากทุ่งจาก จ. มหาสารคาม และ
จาก จ. ร้อยเอ็ด รวมทั้งน้ําที่ระบายจากเขื่อนลําปาว จ. กาฬสินธุ์ และมวลน้ําหลากทุ่งจากลําน้ําในพื้นที่ จ.
ยโสธร เมื่อมวลน้ําเหล่านี้ไหลมารวมกันอย่างต่อเนื่อง ทําให้เขื่อนพนมไพรและเขื่อนธาตุน้อย (เขื่อนใน
แม่น้ําชี) อยู่ในสภาพล้นเขื่อน น้ําที่ไหลมาจากลําน้ํามูลเป็นมวลน้ําในแถบลุ่มน้ํามูลตอนกลางช่วงพื้นที่ จ.
ศรีสะเกษ เป็นมวลน้ําที่มาจากน้ําหลากทุ่งในพื้นที่ อ. สุวรรณภูมิ และ อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด ไหลเข้า
สมทบกับแม่น้ํามูล และแม่น้ําเสียว ขณะที่มวลน้ําส่วนหนึ่งของ จ. มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ได้ไหลลงสู่
แม่น้ําเสียว จากนั้นมวลน้ําเหล่านี้ไหลรวมกับแม่น้ํามูลในพื้นที่ อ. ราศีไศล จ. ศรีสะเกษ แต่มวลน้ําเหล่านี้มี
เขื่อนราศีไศลทําการชะลอน้ําไว้ได้ ส่วนมวลน้ําท้ายเขื่อนราศีไศล ไปถึง อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี ซึ่ง
มีเขื่อนหัวนาขวางอยู่นั้น ขณะนั้นเขื่อนหัวนาอยู่ในสภาพน้ําเกินระดับควบคุมมากกว่า 5 เมตร และในพื้นที่
เขื่อนหัวนา ยังมีมวลน้ําหลากทุ่งที่ไหลมาจาก อ. ค้อวัง จ. ยโสธร กับ อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ และยัง
มีมวลน้ําจากห้วยขะยุง อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี มาสมทบน้ําหน้าเขื่อนหัวนาอีก ดังนั้น มวลน้ําจาก
แม่น้ําชีที่ไหลมารวมกับมวลน้ําแม่น้ํามูลในพื้นที่ อ. วารินชําราบ จึงเกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรง
3) น้ํามาจากด้านท้ายของตัวเมืองอุบลราชธานี ได้แก่น้ําที่ไหลมาจากอําเภอดอนมดแดง และ
อําเภอตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี และมาจากลําโดมใหญ่ มวลน้ําเหล่านี้ทําให้เกิดน้ําท่วมพื้นที่ในหลาย
อําเภอของ จ. อุบลราชธานี9 (มติชนออนไลน์ 2562)
คําอธิบายดังกล่าวเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนและสภาพภูมิศาสตร์ของอุบลราชธานีในภาพรวม แม้ฝน
จะเป็นป๎จจัยหลักในการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม พบว่า นอกจากคําอธิบายดังกล่าวแล้ว ยังมีการตั้ง
คําถามหรือข้อสังเกตจากภาคประชาชนและประชาสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์พื้นที่ของเมือง
อุบลราชธานี ได้แก่
1. การปรับสภาพพื้นที่โดยการถมที่ในบริเวณแก้มลิง หรือพื้นที่ชุ่มน้ํา (Wetlands) หรือภาษา
ท้องถิ่นเรียกว่าพื้นที่บุ่งทามของเมืองและสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และหมู่บ้านจัดสรรบริเวณรอบ
เมืองหลายแห่ง สิ่งก่อสร้างเหล่านีถ้ มและกีดขวางทางน้ําหรือไม่ ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างทางธุรกิจเหล่านี้ได้แก่
ปี 2536 ห้างอุบลวัสดุ ย้ายที่ตั้งสาขาหลักมาที่อําเภอวารินชําราบ (ดูโฮม ในป๎จจุบัน)
ปี 2544 บริษัท อุบล ดีมาร์ท (2001) จํากัดเปิดทําการ (ตรงข้ามอุบลวัสดุในป๎จจุบัน)
ปี 2556 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนรอบนอก เปิดให้บริการ
ปี 2559 หมู่บ้านเดอะริเวอร์ อุบล ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนรอบนอก ก่อสร้างเสร็จ
2. การเกิดขึ้นของเขื่อนกั้นตลิ่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ําท่วมสูงหรือไม่ ในบริเวณริมน้ํามูลในเขตเมือง
นั้น มีการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ํามูลซึ่งเป็นโครงการของโยธาธิการและผังเมือง มีความสูงราว 9
เมตร โดยมองว่าส่วนหนึ่งจะช่วยปูองกันไม่ให้น้ําท่วมเข้าชุมชนได้ แต่ทว่าการที่น้ําท่วมสูงมากกว่า 10 เมตร
และมีช่องทางระบายน้ําที่แคบ ทําให้เขื่อนกลายเป็นที่กักน้ําให้ท่วมขัง มากกว่าเป็นการปูองกันน้ําท่วม

9
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นอกจากนี้ เขื่อนปูองกันตลิ่งยังไม่ได้สร้างตลอดลําน้ํา มีการสร้างเป็นบางจุดอาจจะเป็นสาเหตุทําให้การไหล
ของน้ําเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนได้
3. การปล่อยน้ําของหน่วยงานที่กํากับดูแลเขื่อนที่ไม่ประสานกันมีส่วนทําให้เกิดน้ําท่วมหรือไม่
เนื่องจากมีเขื่อนตามลําน้ํามูลเป็นจํานวนมากและเขื่อนแต่ละแห่งก็ไม่ได้มีหน่ วยงานเดียวในการเปิดปิด
ประตูระบายน้ํา การกักเก็บน้ําของเขื่อนในช่วงที่มีความกังวลในสถานการณ์น้ําแล้ง ทําให้เมื่อน้ําฝนมามาก
เกินความจําเป็นเขื่อนแต่ละแห่งอาจจะเร่งระบายน้ําออกในเวลาเดียวกันจนเป็นเหตุให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน
และระบายไม่ทัน ประกอบการเปิดประตูเขื่อนของเขื่ อนปากมูลซึ่งเป็นเขื่อนสุดท้ายก่อนปล่อยน้ําลงสู่น้ํา
โขงก็อาจไม่ได้เปิดประตูเขื่อนอย่างทันท่วงที
งานศึกษาของ พิทักษ์ ป๎กษานนท์ (2552: 211-219) เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ําชี -มูล
เพื่อปูองกันอุท กภัย จังหวัดอุบลราชธานี ชี้ว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดป๎ญหาอุ ทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
ประกอบด้วยป๎จจัยดังต่อไปนี้
1. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ําที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการไหลของน้ํา ซึ่งการก่อสร้างหลักคือ
การสร้างถนนวงแหวนตะวันออก การก่อสร้างสะพาน 100 ปีฯ ที่สร้างเสร็จในปี 2545 เพื่อเป็นเส้นทาง
เชื่อมระหว่างเขตเมืองกับอุบลราชธานี การสร้างพนังกั้งแม่น้ํามูลบนตลิ่งฝ๎่งซ้ายของแม่น้ํามูล โดยกรม
โยธาธิการสร้างเสร็จในปี 2551 เป็นการบังคับทิศทางของน้ําทําให้ชุมชนกุดปลาบ่อมีระดับน้ําท่วมสูงขึ้น
และเป็นการปิดกั้นทางระบายน้ําธรรมชาติ ให้ไหลออกได้ทิศทางเดียว
2. การถมหินที่แก่งสะพือในบริเวณที่เป็นร่องน้ําเพื่อการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามได้ ทํา
ให้ระดับน้ําในฤดูน้ําหลากเหนือแก่งสะพือสูงกว่าเดิม ทําเกิดอุทกภัยรุนแรงกว่าเดิมได้ เกิดการระบายน้ําได้
ช้าลง
3. การสร้างเขื่อนปากมูล เมือปี 2533 แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2537 และเปิดใช้งานในเดื อน
สิงหาคม 2537 ซึ่งการเปิดปิดเขื่อนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติก็ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัย
4. การจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการบุกรุกพื้นที่น้ําท่วม (อย่างไรก็ดี ป๎จจัยในข้อ
นี้ แย้งกับงานของ กาญจนา ทองทั่วและคณะ (2556) ที่เห็นว่าประชาชนที่อาศั ยในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่
ตั้งรกรากอยู่อาศัยมานาน)
5. สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ํา และการระบายน้ํามีส่วนทําให้พื้นที่เกิดน้ําท่วมได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตของ ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ (2562) ที่เห็นว่าการเกิดอุทกภัยในภาคอีสาน
มี 7 สาเหตุที่ต้องการการอภิปรายร่วมกัน นั่นคือ
1. ผังเมืองที่เป็นอันตราย: อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอีสาน หลายพื้นที่มีสาเหตุมาจากป๎ญหาผังเมืองที่
ปล่อยให้มีการถมทางน้ํา พื้นที่ชุ่มน้ํา และการก่อสร้างที่กีดขวางทางไหลของน้ํา มีทั้งบ้านเรือน อาคาร
พาณิชย์ โครงการพัฒนาของรัฐ และสถานที่ราชการ ขณะที่การสร้างถนนส่วนใหญ่ไม่มีทางระบายน้ําหรือมี
แต่ขนาดเล็กมาก ทําให้ถนนกลายเป็นเขื่อนที่ยาวขวางกั้นการไหลของน้ํา
2. การเปลี่ยนแปลงสู่เกษตรแผนใหม่: จากการเปลี่ยนพื้นที่ปุาไม้และพื้นที่ทําการเกษตรไปเป็น
สวนยางพารา หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทํานาเป็นปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งทําให้ทิ ศทางหรือลักษณะการไหล
ของน้ําเปลี่ยนไป
3. ลําน้ําถูกทําให้เป็นคลอง: การขุดลอกลําน้ํามีมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลให้ระบบนิเวศน์สองฝ๎่งลํา
น้ําถูกทําลาย ต้นไม้และพรรณพืชต่างๆ ริมลําน้ําที่เคยยึดตลิ่งและดูดซับน้ําไว้ถูกขุดออกและแทนที่ด้วยดิน
จากการขุดลอกลําน้ํา
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นอกจากทําให้ขาดแคลนน้ํา เพราะน้ําระเหยได้ง่าย และทําให้น้ําในลําน้ําไหลลงทางตอนล่างอย่าง
รวดเร็วแล้ว ในฤดูน้ําหลาก การขุดลอกลําน้ําที่ทําให้น้ําไหลจากข้างบนลงล่างอย่างรวดเร็ว ยังทําให้เกิด
อุทกภัยกับชุมชนที่อยู่ด้านล่างด้วย
4. แม่น้ําถูกทําให้เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์: สองทศวรรษที่ผ่านมา การจัดการน้ําของรัฐได้มีการสร้างพนัง
กัน้ น้าํ รอบพืน้ ทีช่ มุ่ น้าํ ทําให้ระบบการไหลของน้าํ ระหว่างแม่นาํ้ กับพืน้ ทีช่ มุ่ น้าํ ถูกตัดขาดออกจากกัน นําไปสู่
การเกิดอุทกภัยที่รุนแรง การสร้างพนังกันน้ําที่บังคับให้น้ําไหลไปตามลําน้ําอย่างเดียว ได้ทําให้แม่น้ํา
กลายเป็นทางด่วนพิเศษ (super highway) ที่มวลน้ําเคลื่อนตัวจากทางตอนบนลงไปทางตอนล่างอย่าง
รวดเร็ว จึงไม่แปลกที่จะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ปลายน้ําอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะแถบอุบลฯ และวา
รินชําราบ
5. สายน้ําถูกล่ามโซ่: ในการจัดการน้ําที่ผ่านมา วิธีการหลักที่รัฐนํามาใช้ในการจัดการน้ําก็คือ การ
สร้างเขื่อน ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็น และวิธีการนี้ก็ยังไม่ได้สิ้นสุด จนทําให้ลุ่มน้ําในอีสาน โดยเฉพาะลุ่ม
น้ําชีและลุ่มน้ํามูล มีเขื่อนมากที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปากแม่น้ํามูลที่โขงเจียม จนเรียกได้
ว่าเป็นสายน้ําที่เต็มไปด้วย “สลัมเขื่อน” ขณะที่แม่น้ําสาขาเล็กๆ ก็เต็มไปด้วยฝาย สายน้ําบางสายมีฝาย
เต็มไปหมดตั้งแต่ต้นน้ําถึงปากน้ํา เหมือนกับการล่ามโซ่ การล่ามโซ่สายน้ําเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดภัย
พิบัติอุทกภัย อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เขื่อนเหล่านี้สร้างเสร็จ มีส่วน
สําคัญที่ทําให้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงมากขึ้น เพราะปิดประตูระบายน้ําไว้ ขณะที่การเปิดประตูเขื่อนเกิดขึ้น
หลังจากระดับน้ําวิกฤตแล้ว
6. ไม่มีการไม่ประเมินความเสี่ยงและไม่มีแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน : เชื่อว่า เขื่อนและอ่างเก็บน้ําส่วน
ใหญ่ในภาคอีสาน (รวมถึงเขื่อนทั่วประเทศ) ไม่มีแผนนี้ หรือมีก็เฉพาะสําหรับตัวเขื่อน แต่ไม่ได้รวมพื้นที่
ท้ายเขื่อนที่จะประสบกับภัยพิบัติอุทกภัย หากมีการระบายน้ําออกจากเขื่อนแบบเร่งด่วนหรือกรณีที่เขื่อน
วิบัติ
7. ไร้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย การเยียวยา และการฟื้นฟู: เชื่อว่า ในภาคอีสาน ไม่มีจังหวัดไหนที่มี
แผนนี้ นอกจากแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในยามปกติ การขาดแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจึงทําให้ภัย
พิบัติอุทกภัยสร้างความเสียหายมาก ทั้งที่สามารถเตรียมรับมือและลดป๎ญหาผลกระทบได้
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ (2562) ยังชี้ว่า ป๎ญหาที่เกิดขึ้นยังเชื่อมโยงกับโครงสร้างของอํานาจในการ
จัดการภัยพิบัติในระดับชาติ ที่รวมศูนย์และผูกขาดการจัดการภัยพิบัติไว้ที่รัฐ ขาดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ทําให้การจัดการภัยพิบัติอุทกภัย (ที่บ่อยครั้งไม่มีการจัดการ) ไม่ตอบสนองต่อป๎ญหาอุทกภัยใน
อีสานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน
อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตของ ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ (2562) ก็ไม่ได้เป็นที่ยุติ และเป็นคําถามหนึ่งที่ทีม
วิจัยเข้าไปศึกษาและหาคําตอบ ในกรณีของจังหวัดอุบลราชธานี ในระดับจังหวัดและเทศบาลบางแห่งนั้นมี
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย น้ําปุาไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ไว้อยู่แล้ว ในส่วนของการทําให้เกิดประสิทธิภาพ
หรือพร้อมรับมือได้อย่างไรนั้น เป็นสิ่งที่ทีมวิจัยให้ความสนใจและศึกษาเพิ่มเติม เพราะคําถามหนึ่งที่ตามมา
คือ แม้ว่าจะมีแผนแล้ว แต่เหตุใดจึงเกิดความเสียหายอย่างมาก ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
2.2.2 ความเสียหายมหาศาลจากน้าท่วมปี 2562
ความเสียหายที่เกิดกับชุมชนเมืองจากน้ําท่วมปี 2562 มีมากกว่าทุกปี ยกเว้นน้ําท่วมปี 2521 แต่
ทุกๆ ครั้งที่มีการท่วมชุมชนที่อยู่ริมตลิ่งมักเป็นชุมชนที่ถูกน้ําท่วมก่อนชุมชนอื่นๆ เสมอ และคนในชุมชน
ต้องอพยพขึ้นที่สูง1 สําหรับความเสียหายที่เกิดจากน้ําท่วมปี 2562 พบว่ามีความเสียหายมากเนื่องจากน้ํา
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ท่วมในปีนี้ ได้เกิดท่วมสูงมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมวลน้ํามีเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของประชาชนและราชการเป็นจํานวนมากและในวงกว้าง ทั้งนี้ การคาดการณ์ระดับน้ําและ
ประเมินสถานการณ์น้ํา ก็ไม่สอดรับกับความเป็นจริ งของการท่วมและการมาของน้ํา จึงทําให้ เกิดป๎ญหา
ตามมาหลายด้าน ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ การอพยพของชุมชนที่อยู่ริมน้ํา หลายชุมชนต้องอพยพหลายรอบ
เพื่อไปอาศัยในบริเวณที่เป็นจุดที่อยู่สูงกว่า เนื่องจากการที่น้ํามาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้และน้ําขึ้นสูงใน
ช่วงเวลากลางคืนทําให้อพยพข้าวของเครื่องใช้ไม่ทัน เป็นต้น นอกจากนี้ ถนนสายหลักในแม่น้ํามูลถูกน้ํา
ท่วมสูงทําให้ถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างเมืองสัญจรด้วยรถขนาดเล็กไม่ได้ ในช่วงที่น้ําท่วมสูงมาก และ
บริเวณถนนรอบเมืองฝ๎่งตะวันตกก็สามารถเดินรถได้ทางเดียวทําให้รถติดอย่างหนัก
จากรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่น้ําลดลงในระดับปกตินั้น ได้มีการรายงานสถานการณ์ดังนี้ จังหวัด
อุบลราชธานีเกิดฝนตกหนักถูกน้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ทั้ง 25 อําเภอ 174 ตําบล 1,362 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 42,383 ครัวเรือน 159,692 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 23 อําเภอ
จํานวน 639,556 ไร่ ด้านปศุสัตว์ 11 อําเภอ 18,975 ตัว สัตว์ปีก 76,792 ตัว ด้านประมง 16 อําเภอ
6,560.22 ไร่ ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ถนน 182 สาย สะพาน 27 สายฝาย 3 แห่ง วัด 98 แห่ง โรงเรียน
103 แห่ง รพ.สต. จํานวน 9 แห่ง สถานที่ราชการ จํานวน 13 แห่ง อพยพ 35 จุด 998 ครัวเรือน 3,687
คน
ทีมวิจัยได้สรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายดังนี้
1. การประเมินสถานการณ์น้าจากประสบการณ์ในอดีต
ลักษณะน้ําท่ วมในปี 2562 น้ํา ท่วมในจังหวัดอุ บลราชธานีเป็ นไปในลักษณะน้ํ าล้นตลิ่ง ไม่ใ ช่
ลักษณะน้ําหลากตามลําน้ํา แม้ว่าน้ําท่วมจะไม่มีความเสียหายด้านชีวิตมากนัก แต่ทว่าทรัพย์สินกลับ
เสียหายเป็นจํานวนมาก บางรายจนถึงขนาด บ้านพังเสียหายจนอยู่ไม่ได้ ตัวอย่างบ้านของจุฬาลักษณ์
ชาวบ้านบ้านท่ากกแห่ ที่ได้รับความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้ใหม่ทั้งหลัง หรือบ้านของพ่ อสํารวย ชาว
ชุมชนเทศบาลวัดบูรพา2 ที่พื้นบ้านได้รับความเสียหายจากสาเหตุดินทรุดตัว รวมถึงต้องเปลี่ยนหลังคาหน้า
บ้านใหม่ จากสังกะสีเป็นกระเบื้อง เพราะสังกะสีเมื่อถูกแช่น้ําเป็นเวลานานทําให้เกิดสนิมและผุพัง ซึ่งเงินที่
ได้รับจากการช่วยเหลือก็ยังคงไม่เพียงพอในการซ่อมแซมบ้าน
การที่อุบลราชธานีไม่ได้เกิดน้ําท่วมใหญ่เป็นเวลานาน และน้ําท่วมแต่ละครั้งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ประชาชนสามารถอพยพสิ่งของได้ทันเนื่องจากระดับของน้ําที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ทําให้ในครั้งนี้
ทั้งประชาชนและหน่วยงานราชการต่างยอมรับว่ามีความชะล่าใจในการเก็บของ แม้ว่าจะได้รับการเตือนภัย
แล้วก็ตาม แต่หลายคนก็เห็นว่าน้ําไม่น่าจะท่วมสูงอย่างรวดเร็ว หลายคนให้ข้อมูลว่าแม้ว่าจะขนของขึ้นที่สูง
แล้ว แต่ก็สูงไม่พอ เพราะประมาณการระดับน้ําผิดพลาด
นายอภิชัย จําปานิล หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดอุบลราชธานี
กล่าวว่า ได้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปแล้ว หลังจากอิทธิพลจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิทําให้เกิดน้ํา
ท่ ว มในหลายจั ง หวั ด ในภาคอี ส านตอนล่ า ง แต่ เ พราะเหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง จึ ง ทํ า ให้
ประชาชนบางส่วนไม่ตื่นตัวเท่าที่ควร บางส่วนก็ยังอาศัยอยู่ ในบ้าน เมื่อระดับน้ําสูงขึ้นก็ทําให้การอพยพ
เป็นไปอย่างยากลําบาก (บีบีซีไทย 2562)
อย่างไรก็ดี ข้อมูลรายงานการเตือนภัยปริมาณฝนผ่านข้อความสั้น SMS ของคลังข้อมูลน้ําและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) พบว่า จากรายงานการส่ง SMS
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ผ่านระบบเตือนภัยอัตโนมัติของคลังข้อมูลน้ําและภูมิอากาศแห่งชาติ จะเห็นได้ว่ามีการส่ง SMS เพื่อเตือน
ภัยพายุโซนร้อนโพดุลที่ระดับการเฝูาระวังสูงสุด ในคืนวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และมีการส่ง SMS แจ้ง
เตือนภัยอีกครั้งในช่วงเช้าวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 มีการส่งข้อความ
เตือนภัยพายุ และปริมาณฝนในบริเวณที่เกิดฝนตกหนักทั้งในระดับการเฝูาระวังสูงสุดและระดับวิกฤต
จํานวนทั้งสิ้น 166 ครั้ง โดยมีการเตือนภัยในระดับเฝูาระวังสูงสุด จํานวน 96 ครั้ง ระดับวิกฤต 70 ครั้ง
และหากแบ่งตามประเภทข้อมูล มีการเตือนภั ยพายุที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จํานวน 3 ครั้ง และ
เตือนภัยปริมาณฝน 163 ครั้ง ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการส่ง SMS เพื่อเตือนภัยสถานการณ์น้ําใน
เขื่อนขนาดใหญ่ เนื่องจากเขื่อนขนาดใหญ่ยังสามารถรับน้ําได้ สําหรับในช่วงวันที่ 1-6 กันยายน 2562 มี
การส่งข้อความเตือนภัยปริมาณฝนทั้งสิ้น 174 ครั้ง ซึ่งเป็นการเตือนภัยฝน 173 ครั้ง แต่เตือนภัยพายุโซน
ร้อน “คาจิกิ” ในระดับการเฝูาระวังสูงสุด ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 20.00 น. ในขณะที่พายุเคลื่อน
ตัวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ 151 กิโลเมตร และเป็นการเตือนเพียงครั้งเดียว เนื่องจากพายุไม่ได้
เคลื่อนตัวเข้ามายังประเทศไทย และในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการเตือนภัยสถานการณ์น้ําล้นเขื่อน (สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) 2562)
2. น้าขึ้นสูงในเวลากลางคืน ทาให้ขนของไม่ทัน
แม้ว่าจะมีการเฝูาระวังระดับน้ํา แต่ว่าน้ํากลับขึ้นสูงในช่ วงกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่คนนอนหลับ ทํา
ให้ขนย้ายข้าวของบางอย่างไม่ทัน สําหรับบ้านของชาวบ้านที่มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวและไม่มีเรือสําหรับ
ขนย้ายสิ่งของจึงทําให้ข้าวของเสียหายทั้งหมด
ตัวอย่างของ พ่อแดง ชาวบ้านบ้านกุดชุม อําเภอวารินชําราบ เล่าถึงความเสียหายที่เกิดว่า ความ
เสียหายครั้งนี้ เสียหายหนักมาก ข้าวของเครื่องใช้ล้วน แล้วแต่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ความเสียหาย
ครั้งนี้ถ้าหากนับเป็นมูลค่าแล้ว พ่อแดงได้รับความเสียหาย ทางทรัพย์สินมูลค่ากว่าสี่หมื่นบาท ซึ่งก่อนที่น้ํา
จะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดชุม ทางการได้แจ้งข่า วสารว่า มวลน้ํากําลังจะมา แต่ไม่ได้บอกว่าปริมาณของ
มวลน้ําจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด อีกทั้งมวลน้ํามาเร็วมาก เพียงแค่แจ้งข่าวตอนเช้า ตอนบ่ายน้ําก็ท่วม
หนักแล้ว ทําให้ชาวบ้านขนของไม่ทัน
3. เรือและเต๊นท์สาหรับอพยพภายในชุมชน ไม่เพียงพอ
การที่น้ําท่วมส่งผลกระทบต่อหลายชุมชน ทําให้อุปกรณ์ที่จําเป็นในการอพยพไม่เพียงพอ ชาว
ชุมชนคนหนึ่งในพื้นที่เขตเมืองเล่าว่า ได้เตรียมการขอเต็นท์ไว้จากเทศบาลแล้ว แต่เทศบาลกลับไม่ให้
เนื่องจากเห็นว่า น้ํายังไม่ท่วมถึง ชุมชนจึงยังไม่มีความจําเป็น แต่เมื่อน้ํามาก็เตรียมไม่ทัน เนื่องจากมีหลาย
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
สําหรับเรือก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าในหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ริมน้ํา ชาวชุมชนส่วนหนึ่งมีเรือเพื่อใช้หา
ปลา แต่ว่าเรือหางยาวก็ไม่ได้เหมาะที่จะอพยพสิ่งของได้ทุกอย่าง และชาวชุมชนก็ได้แต่อพยพย้ายสิ่งของ
ของตนเองเท่านั้น การช่วยเหลือเพื่อนบ้านทําได้ไม่ทัน เนื่องจากต้องช่วยตนเองก่อน
แม้ว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่ต่างมีแผนรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วม แต่การที่ฝนตกต่อเนื่อง น้ํา
ท่วมเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การจัดการด้านอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงพอ และการส่งต่ออุปกรณ์ก็ไม่เพียงพอและ
เป็นไปด้วยความยากลําบาก เนื่องจากน้ําท่วมถนนสายหลักระหว่างจังหวัดจนไม่สามารถสัญจรได้
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4. ตลิ่งทรุดและบ้านพังเสียหาย
ภายหลังน้ําลด นอกจากความเสียหายของบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมขังแล้ว ผลจากการเร่งระบายน้ํา
ลงสู่แม่น้ําโขง ทําให้ระดับน้ํามูลลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดินบริเวณริม 2 ฝ๎่งแม่น้ํามูลทรุดพังทลายลง
หลายแห่ง และก่อให้เกิดความเสียหาย หลังระดับน้ําลด ตลิ่งริมแม่น้ํามูลทรุดตัว สิ่งปลูกสร้างพังถล่มได้รับ
ความเสียหายหลายจุด โดยพบว่า ริมตลิ่งริมแม่น้ํามูลทั้งฝ๎่งอําเภอเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชําราบ
มีตลิ่งทรุดอยู่หลายหมู่บ้าน เช่น บ้านหาดคูเดื่อ บ้านคูสว่าง บ้ านหาดสวนยา และบ้านกกแห่ เป็นต้น ซึ่ง
การทรุดตัวของดิน ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวพังด้วย

ภาพที่ 2.5 สภาพตลิ่งพังที่วัดท่ากกแห่ ต.จาระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี
ทีม่ า: https://www.77kaoded.com/news/suchai/907637

5. พื้นที่เกษตร นาข้าว สัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจตายและสูญหาย
พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ําท่วมโดยเฉพาะนาข้าว เสียหาย 100% เมื่อน้ําท่วมทําให้ไม่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์
ชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น หมูและวัว ก็จําใจต้องขายสัตว์ของตนเองออกไป เนื่องจากไม่มีพื้นที่
เลี้ยง กลัวเป็นโรค และต้องการเงินมาใช้จ่ายฉุกเฉิน ชาวบ้านที่เลี้ยงกบ ก็ต้องปล่อยทิ้ง ส่วนที่เลี้ยงปลาใน
กระชังก็เสียหายเกือบทั้งหมด และขาดทุนเนื่องจากปลาทยอยตาย และต้องขายออกในราคาถูก
2.2.3 ปัญหาหลังน้าท่วม
หลังน้ําลด ป๎ญหาที่ตามมาคือ การเกิดขึ้นของขยะจํา นวนมาก รวมถึงความต้องการในการล้างทํา
ความสะอาดบ้านที่เต็มไปด้วยโคลน ซึ่งต้องการรถฉีดน้ําขนาดใหญ่ ภายใต้ข้อจํากัดของอุปกรณ์ ทําให้
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งทํางานเพื่อรับมือกับความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ที่ต้องการกลับเข้าไปอยู่ใน
บ้าน นอกจากนี้ ในการด้านการรับความช่ วยเหลือจากภาครัฐ ประชาชนหลายครอบครัวมีความกังวลใน
การซ่อมแซมบ้านว่าหากซ่อมแซมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถ่ายรูปเป็นหลักฐาน อาจจะไม่ได้รับเงินชดเชย
เป็นต้น นอกจากนี้ ในบริเวณที่ดินทรุด บ้านที่อยู่ในจุดเสี่ยงก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ เนื่องจากจะต้อง
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รอการถมดินริมตลิ่ง ซึ่งการดําเนินงานก็ติดป๎ญหาเชิงระบบของภาครัฐซึ่งทําให้เกิดความล่าช้า และยังเสี่ยง
ต่อการอยู่อาศัยอีกด้วย
ตัวอย่างของปราณี เจริญบุตร ชาวบ้านบ้านคูสว่าง อําเภอวารินชําราบ ที่มีบ้านอยู่ริมตลิ่ง หลังจาก
น้ําลด ตลิ่งเกิดการทรุดตัว โดยสันนิษฐานว่าเกิดการจากเร่งระบายน้ํา การที่ตลิ่งทรุด ทําให้บ้านของเธอ
ส่วนหนึ่งพังตามไปด้วย ซึ่งทําให้เธอและสมาชิกในครอบครัวต้องนอนกางมุ้งเฝูาหน้าบ้าน และก็ได้แต่กลัว
ว่า สักวันหนึ่ง บ้านจะพังลงมาทั้งหมด โดยการซ่อมแซมบ้านทําได้ยาก การซ่อมบ้านด้วยตนเองมีความเสี่ยง
ต้องรอการถมตลิ่งใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อมั่นใจได้ว่าบ้านจะไม่พังจากการทรุดตัวของดินอีกในอนาคต
2.3 เครือข่ายความร่วมมือสาหรับการรับมือและการแก้ไขปัญหาจากภาคส่วนต่างๆ
หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ําท่วมปี 2562 มีทั้ง
หน่วยงานที่ มี หน้าที่ รับผิ ด ชอบหลั ก และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งสื่อมวลชน ภาคเอกชนและภาค
วิชาการ ในการที่ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะต่างๆ เบื้องต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ภาครัฐ
ระดับจังหวัด
สําหรับการจัดการในภาครัฐนั้นพบว่า หน่วยงานของรัฐในจังหวัดได้มีการดําเนินงานงานรับมือกับ
ภัยพิบัติดังกล่าว โดยปฏิบัติตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และขับเคลื่อนให้
เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ระดับการจัดการสาธารณภัย
ภายหลังจากจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย เมื่อเหตุการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น และ
เกิดอุทกภัยในวงกว้างส่งผลเสียหายในหลายจังหวัด และหนักที่สุดคือจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ํา
สุดท้าย
จังหวัดได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
น้ําปุาไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2562 โดย 13 กันยายน 2562 ได้ยกระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร
แถลงข่าวสู่ประชาชน วันละ 3 รอบ ที่ ในเวลา 09.30 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น. และหากมีเหตุ
ฉุกเฉินจะมีการแถลงข่าวเป็นกรณีพิเศษ ในเวลา 22.00 น.
18 กันยายน 2562 รัฐบาลโดยกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ประกาศ
ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และ
จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากอิทธิพลพายุ “โพดุล” และ “คาจิก”ิ ทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสร้าง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก
27 ตุลาคม 2562 เมื่อสถานการณ์น้ําในลําน้ําสายสําคัญได้ลดระดับต่ํากว่าตลิ่งในทุกจุดและน้ําที่
ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนได้แห้งลง คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเพื่อปรับสภาพการ
ดํ า รงชี พ ระบบสาธารณู ป โภค และความเป็ น อยู่ ข องประชาชนที่ ป ระสบภั ย ให้ ก ลั บ สู่ ภ าวะป กติ
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงลดระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ
3) กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการจัดการสาธารณ
ภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะผู้อํานวยการจังหวัด เป็นผู้สั่งการ ควบคุม และบัญชาการในพื้นที่จังหวัด เพื่อ
ประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติที่
เป็นป๎ญหาความเดือดร้อนของประชาชน (http://newskm.moi.go.th/?p=9076go.th/?p=9076)
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ระดับเทศบาล
สําหรับเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาต
ภัย และที่อาคารฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่
วันที่ 3 กันยายน 2562 โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนในจุดอพยพที่พักชั่วคราวต่างๆ จํานวน 15 จุด มี
ราษฎรที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการสัญจรไปมา ที่อยู่อาศัย และเครื่อง อุปโภคบริโภค จํานวน 20 ชุมชน รวม 2,073 ครอบครัว 7,981 คน ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ชุมชน ชุมชนวัดเลียบ 2 ชุมชนวัดบูรพา 2 ชุมชนวัดบูรพา 3 ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ ชุมชนวัดปุาแสนอุดม
1ชุมชนวัดปุาแสนอุดม 2 ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ชุมชนวัดกุดคูณ 2 ชุมชนหลังโรงเรียนเยาว
เรศฯ 2 ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3 ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค ชุมชนถนนพนม 1 ชุมชนถนนพนม 2
ชุมชนวัดศรีประดู่ ชุมชนวัดท่าวังหิน ชุมชนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ชุมชนวัดหลวง ชุมชนวัด
กลางและชุมชนสหกรณ์การเกษตร (เทศบาลนครอุบลราชธานี 2562ข)
สําหรับเทศบาลเมืองวารินชาราบ ได้จัดศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และ
โคลนถล่ม โดยเบื้องต้นมีแผนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติที่หน้าสํานักงานที่ดิน อําเภอวารินชําราบ แต่จากสถานการณ์
น้ําท่วมสูง ทําให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่สํานักงานเทศบาลฯ ซึ่งจุดอพยพเดิมของแต่ละชุมชนที่วางแผนไว้ก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงเช่นกัน เทศบาลเมืองวารินชําราบถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับความชื่นชมในการดํา เนินงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งด้านการบริหารจัดการพื้นที่อพยพ และการรับบริจาคสิ่งของที่มีระบบบริหาร
จัดการให้ผู้รับบริจาคได้รับของอย่างทั่วถึง โดยหากระดับน้ําลดลงต่ํากว่าระดับ 7 เมตร ซึ่งถือว่าเป็น
สถานการณ์ปรกติ ทางเทศบาลเมืองวารินชําราบจะได้ดําเนินการปิดศูนย์ เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม
สรุปความเสียหายจากอุทกภัยน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ ได้รับความเดือดร้อน 14
ชุมชน ได้แก่ชุมชนท่าบ้งมั่ง เกตุแก้ว ท่ากอไผ่ หาดสวนยา ดีงาม หาดสวนสุข หาดสวนสุข1 คูยาง กุดปลา
ขาว ลับแล ดอนงิ้ว กุดเปุงหมู่ 6 กุดเปุงหมู่ 16 และชุมชนวัดวารินทราราม หากนับเฉพาะ 14 ชุมชนนี้ มีผู้
ได้รับกระทบจากน้ําท่วม 3,067 หลังคาเรือน หรือ 9,437 คน มีที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน 308
หลังคาเรือน หรือ 1,045 คน
การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ภายหลังสถานการณ์น้ําน้ําเข้าสภาวะปกติ ได้มี หน่วยงานจากภาครัฐหลายหน่วยงานเข้าสํารวจ
ความเสียหายเพื่อประเมินรับเงินเยียวยาชดเชยตามกรอบกฎหมาย ประกอบด้วย
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2562
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย พ.ศ.2542
3) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
4) หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
โดยผู้ประสบภัยจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และได้รับเงินช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งจาก
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กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชน
เพิ่มเติม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน 2562 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่มีการประกาศ เขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน ครัวเรือนละ
5,000 บาท ในกรอบครัวเรือน จํานวน 418,480 ครัวเรือน ภายในกรอบวงเงิน 2,092,400,000 บาท รวม
32 จังหวัด ได้แก่ อํานาจเจริญ กระบี่ ปราจีนบุรี แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง
เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลําภู ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ
สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี สระแก้ว ลําปาง เลย สุโขทัย ศรีสะเกษ และ
สกลนคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นดังกล่าว
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยบ้านที่อยู่อาศัยประจํา ประสบภัย
กรณีใดกรณีหนึ่ง ใน 3 กรณี ดังนี้
1.1 น้ําท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
1.2 บ้านพักอาศัยถูกน้ําท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับ ความเสียหาย
1.3 บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้ําปุาไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
2. เงื่อนไข
2.1 ทั้ง 3 กรณี ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบ สาธารณ
ภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่
อําเภอออกให้ ทั้งนี้ ต้องมีการประชาคมในหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณภัย
2.2 กรณีที่มีประสบภัยซ้ําซ้อนทั้ง 3 กรณี ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว
2.3 กรณีที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL) พายุดีเปรสชัน “คาจิกิ”
(KAJIKI) หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงเหตุการณ์เดียว
2) สื่อ
การรายงานสถานการณ์ อ ย่า งทั นท่ ว งที ฉับ ไว ถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ จํา เป็ น อย่ า งยิ่ง สํ า หรับ สถานการณ์
ดังกล่าว โดยเฟซบุ๊กถือเป็นช่องทางการสื่อสารและทําให้ประชาชนรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว โดยแฮชแท็ก
#Saveubon เป็นแฮชแท็กยอดฮิตในขณะนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า สื่อภาครัฐทําหน้าที่ได้น้อยกว่าสื่อท้องถิ่น
ในการเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับประชาชนในสถานการณ์น้ําท่วม โดยจากการประมวลของทีมวิจัย พบ
สื่อหลักในการเผยแพร่ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้าท่วมประจําวัน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 2.2 ช่องทางของสื่อที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ประเภท
แหล่งข้อมูล
สื่อท้องถิ่น

Guideubon.com +FB
FB: วารินชําราบบ้านเฮา
FB: อุบลวันนี้
FB: ทีวีชุมชนอุบลราชธานี (Ubon Connect อุบลคอนเนก)

สื่อหลัก

ช่องทีวีหลัก
เว็บไซต์ข่าวต่างๆ

https://www.facebook.com/guideubon/
https://www.facebook.com/warinzoom/
https://www.facebook.com/UbonWanNi/
https://www.face
book.com/UbonConnect/

41
3) ภาคราชการ หน่วยงานสนับสนุน
ทหาร
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ภาพของความ
ช่วยเหลือจากทหารที่จดจําคือการจัดรถทหารบริการข้ามฟากระหว่างเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชํา
ราบในช่วงน้ําท่วมที่ รถเล็ กไม่ส ามารถผ่ านได้ อย่างไรก็ดี บทบาของกองทัพในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยมีหลากหลาย สําหรับสถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานี กองทัพได้กระจายกําลังให้ความ
ช่วยเหลือในหลายพื้นที่ โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดการตั้งศูนย์บรรเทาภัยส่วนหน้าที่ศาลากลาง จ.
อุบลราชธานี ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีลักษณะงาน เช่น
- การช่วยเหลือในการดํารงชีวิตประจําวัน ได้แก่ การปรุงอาหารโดยโรงครัวพระราชทานแจกจ่าย
ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่, ร่วมกับทุกภาคส่วนและ รด. จิตอาสาในการบรรจุขนส่งและนําถุงยังชีพไป
มอบให้กับผู้ประสบภัย พร้อมจัดเรือและรถยนต์บรรทุกบริการรับ -ส่ง อํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน โดยเฉพาะระหว่าง อ.วารินชําราบ - อ.เมือง
- จัดชุดแพทย์ทหาร บริการทางการแพทย์รวมทั้งการเดินทางเข้าพื้นที่น้ําท่วมสูง ซึ่งประชาชน
บางส่วนไม่ได้อพยพออกจากบ้าน เพื่อบริการตรวจสุขภาพ มอบสิ่งของยาสามัญประจําบ้าน ครีมทาน้ํากัด
เท้า เป็นต้น
- การจัดแสดงดนตรี และกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ประชาชนผ่อนคลาย ในระหว่างและหลังน้ํา
ท่วม
- นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกับ จ.อุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเข้ากําจัด
ผักตบชวาตามแหล่งน้ําเพื่อให้การระบายน้ําในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย
- ในช่วงเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่ได้จัดชุดดูแลความปลอดภัยและพักแรมร่วมกับประชาชน ที่ศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและชุมชนที่มีน้ําท่วมขัง ซึ่งประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยใน
บ้านเรือนได้ตามปกติ ขณะเดียวกัน ได้จัดชุดลาดตระเวนทางน้ําเข้าตรวจสอบพื้นที่รักษาความปลอดภัย
บ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่อุทกภัยริมฝ๎่งแม่น้ํามูล (ไทยรัฐ 2562)
- การจัดชุดเคลื่อนที่ตามจุดต่างๆ ซึ่งเป็นชุดช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัด
อุบลราชธานี จาก ร.6 พัน.2
- การทําความสะอาดและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ เป็นต้น
จากงานดําเนินงานของทหารจะพบว่า ทหารทําหน้าในที่การเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการภัย
พิบัติได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะความพร้อมในด้านอุปกรณ์ต่างๆ และกําลังพลที่มีการสั่งการอย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ ศิลปานันต์ ลํากูล และคณะ (2558) เรื่อง บทบาทของกองทัพไทยในการจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย ชี้ว่าในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ กองทั พมักจะประสบ
ความสําเร็จในบทบาทที่ดําเนินอยู่อย่างสูงและได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมในแง่ของความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของหน่วยทหารที่มีความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามใน
ทุกรูปแบบ ที่ทําให้หน่วยทหารสามารถการดาเนินการได้ในหลายภารกิจพร้ อมกันโดยลําพัง เพราะมี
คุณลักษณะสําคัญของหน่วยทหาร เช่น การที่หน่วยทหารความมีเอกภาพในการดําเนินการ โดยทั้งกําลังคน
และยุทโธปกรณ์อันหลากหลายตามขีดความสามารถของแต่ละเหล่าอย่างครบครัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครื่องมือที่สามารถใช้ในงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย อาทิ เช่น เครื่องมือทางการช่างต่างๆจากหน่วย
ทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารขนส่ง และกองพลพัฒนา ซึ่งในกองพลนี้มีกองร้อยบรรเทาสา
ธารณภัยจํานวน 1 กองร้อยที่สามารถปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติโดยตรงอีกด้วย
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หน่วยงานด้านการสาธารณสุข
หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือประจําพื้นที่ โดยจะมีหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ในการประเมินสภาวะความเครียดระหว่างน้ําท่วม ให้ความช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข รวมถึง
ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ปุายติดเตียงเป็นกรณีพิเศษ อีกด้วย
หน่วยงานด้านการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการระดมทุนรับ
บริจาคเงิน สิ่งของ และเป็นจุดกระจายสิ่งของ การเป็นอาสาสมัคร รวมถึงสร้างระบบให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ ผ่าน http://www.wmis.ubu.ac.th/ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังทําโซลาเซลล์ให้บริการพื้นที่ที่ถูก
ตัดไฟอีกด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยังทําหน้าที่เป็นส่วนช่วยสนับสนุน เช่น คณะศิลป
ศาสตร์ ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ “ศิลปศาสตร์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม”
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดตั้ง ศูนย์ มรภ.อุบลฯ
ช่วยภัยน้ําท่วม โดยการระดมทุนรับบริจาคเงิน สิ่งของ และเป็นจุดกระจายสิ่งของ การเป็นอาสาสมัคร
จัดทํา SaveUbon Web App แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
4) ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์
อาสาสมัครกู้ภยั
ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนั้น มีมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานและเครือข่าย เป็นหน่วยงานหลักใน
พื้นที่ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและมีเครือข่ายร่วมทํางานทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีมูล นิธิร่วม
กตัญํู นําโดยบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ที่ระดมทุนช่วยเหลือได้รับเงินบริจาคกว่า 422 ล้าน ซึ่งได้นําเงินส่วนหนึ่ง
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ําท่วม คนละ 5,000 บาท เรือท้องแบน เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
สมทบทุนในการก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ยากไร้ ซึ่งประสบอุทกภั ยจนบ้านเสียหาย ซึ่งการช่วยเหลือ
ในยามฉุกเฉิน เป็นที่ประทับใจของผู้ประสบภัยอย่างมาก
ดารานักแสดง
ในส่วนสถานการณ์น้ําท่วม ดารานักแสดงหลายคนได้เข้ามาให้ความชวยเหลือคนในพื้นที่เป็น
จํานวนมาก ทั้งการลงแรงช่วยเหลือด้านต่าง การบริจาคสิ่งของ การให้กําลังใจและสร้างความบันเทิง ซึ่งทํา
ให้ผู้ประสบภัยผ่อนคลายจากภาวะความเครียดได้เป็นอย่างดี
มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกระจกเงาได้เข้ามามีบทบาทหลักในการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย โดยมีการดําเนินงาน
จัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มูลนิธิกระจกเงา จ.อุบลราชธานี ทําโครงการอาสาล้างบ้านร่วมกับอาสาสมัคร ทั้ง
จาก กทม.และในพื้นที่เพื่อช่วยความสะอาด และโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย โดยมีการระดมทุน
ผ่านบัญชีชื่อ กองทุนภัยพิบัติ โดยมูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 202-258298-3 ธ.ไทยพาณิชย์ และเข้าไปสร้าง
บ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยในเขตอําเภอวารินชําราบ
มูลนิธิชุมชนไท
มูลนิธิชุมชนไท เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทํางานด้านการจัดการภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิ
ชุมชนไท ได้ดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนในการจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้วยแนวทางให้
ชุมชนช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด ภายหลังพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติ มูลนิธิได้จัดหาและต่อเรือ และการทํา
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ครัวกลางผ่านการระดมทุนจากภายนอก ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติ
ที่พัฒนาและต่อยอดจากเครือข่ายฯ สึนามิ ซึ่งเชื่อกันว่ามีความยั่งยืนมากกว่าการให้ผู้ประสบภัยรอรับแต่
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานและภายนอก (กรุงเทพธุรกิจ 2563) มูลนิธิได้ทําแคมเปญ “ต่อเรือชุมชน”
เปิดรับบริจาคคนละ 200 บาท เพื่อให้ชุมชนช่วยกันต่อเรือเอง เป็นเรือที่มีความหมายทางจิตใจ ชุมชนเป็น
เจ้าของ และเหมาะกับความต้องการของชุมชน ซึ่ง “ไม่ใช่เรือท้องแบน” โดยได้เงินกว่า 5 แสนบาท
สามารถต่อเรือได้ 10 ลํา และได้ทํา “แพชุมชนต้นแบบ” หลังแรก เริ่มที่ชุมชนหาดสวนสุข แพถูกออกแบบ
และก่อสร้าง นายช่างในชุมชน ใช้งบประมาณ 1 แสนบาท มีทั้งแพและเรือขนส่ง ทําจากเหล็ก 48 เส้น วาง
พื้นด้วยไม้อัดเคลือบ และลอยน้ําด้วยถังขนาด 200 ลิตร 30 ถัง ในแพมีห้องน้ํา มีแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิต
ไฟฟูาให้แสงสว่างได้เอง (ผู้จัดการออนไลน์ 2563)
เครือข่ายภาคประชาชนด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนอุบลราชธานี มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีววิถี โครงการสวนผักคนเมือง เข้าร่วมจัดผ้าปุาเมล็ดพั นธุ์ช่วยน้ําท่วมอุบล
ปี 62 เพื่อระดมจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักแจกแก่เกษตรกรที่พื้นที่การเกษตรถูกน้ําท่วม มีเก็บไว้
ใช้เพาะปลูกในฤดูกาลหน้าที่กําลังจะมาถึง ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม คืนข้าวปลาอาหารให้มีกิน ลดความทุกข์
ยากให้แก่เกษตรกร โดยมอบแก่จังหวัดอุบ ลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบไปแจกจ่ายให้แก่
เกษตรกร (ผู้จัดการออนไลน์ 2562)
5) โครงการการรับมือปัญหาน้าท่วมของชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี: คูสว่างโมเดล
“คูสว่างโมเดล” เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นโดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
(คปสม.) ร่วมกับบริษัทแอร์เอเชีย สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์อาสาจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่ายชุมชนไทที่ทํางานในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 - 20
ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่บ้านคูสว่าง ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุที่เกิด
โครงการนี้ เนื่องจากบ้านคูสว่างเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากทุกปี โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2554 ที่
เกิดน้ําท่วมหนักในพื้นที่บ้านคูสว่าง ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกินเพล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองกินเพล และสํานักงานปูองกันภัยจังหวัดอุ บลราชธานี มีการร่วมมือกันทําแผนรับมือน้ํา
ท่วมขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ในพื้นที่บ้านคูสว่าง ต่อมาเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คป
สม.) ได้นําเอาแผนการรับมือน้ําท่วมในปี พ.ศ. 2554 มาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการคูสว่างโมเดล เพื่อให้
การแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมซ้ําซากอย่ างยั่งยืน ด้วยการระดมความคิดและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เตรียมการรับมือ
น้ําท่วม โดยได้ร่วมกันสร้างเรือไฟเบอร์ ที่พักชั่วคราวแบบถอดประกอบได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลาย
รูปแบบ
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กิจกรรมภายใต้โครงการ
กิจกรรมของโครงการคูสว่างโมเดลแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมได้แก่
1. การสร้างเรือไฟเบอร์ ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 6 เมตร เนื่องจากบ้านคูสว่างอยู่ในพื้นที่น้ํา
ท่วมที่เป็นแอ่งกระทะ ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ําท่วม ระยะทางจากหมู่บ้านกับศูนย์อพยพห่างกันประมาณ
3 กิโลเมตร ชาวบ้านจะสัญจรด้วยเรือเท่านั้น จึงได้มีการทําเรือไฟเบอร์ขึ้นมาเพื่อรับส่ งชาวบ้านคูสว่าง โดย
ใช้ช่างต่อเรือไฟเบอร์ในหมู่บ้านเป็นคนสร้างเรือ
2. การสร้างบ้านพักชั่วคราว ขนาดความกว้าง 2.40 เมตร ยาว 10.80 เมตร แบ่งออกเป็น 3 ห้อง
โดยมีการทําพื้นยกสูงจากพื้น ประมาณ 60 เซนติเมตร เพื่อปูองกันแมลงและสัตว์มีพิษที่มาจากน้ํา
3. กิจกรรมอบรมและซ้อมแผนรับมือน้ําท่วม ซึ่งภายในแผนจะแบ่งออกเป็น 1 การกําหนดจุด
อพยพ โดยบ้านคูสว่างจะมีพื้นที่อพยพทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ 1 ศาลากลางบ้าน 2 หน้าวัดพุทธ 3 หัวสะพาน
ทางเข้าหมู่บ้าน และ 4 ปากทางบ้านปากกุดหวาย นอกจากนี้ยังมีการซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ํา
ท่วมขณะตกน้ํา ไฟไหม้บ้าน และการประถมพยาบาลเป็นต้น
ผลการดาเนินงานกิจกรรม
โครงการคูสว่างโมเดล เป็นการทําแผนในระยะสั้นในช่วง ปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งทําให้
ชาวบ้านมีการเตรียมการรับมือกับป๎ญหาน้ําท่วมในพื้นที่บ้านคูสว่างได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปี พ.ศ.
2558 ที่เกิดน้ําท่วมในหมู่บ้าน ผู้นําหมู่บ้านนายสันติ สุพล และกลุ่มเครือข่าย (คปสม.) ในหมู่บ้านคูสว่างมี
การใช้แผนคูสว่างโมเดลในการรับมือน้ําท่วมครั้งนั้น ทั้งการอพยพผู้คนไปตามจุดอพยพที่ตั้งไว้ การใช้เรือใน
การสัญจรภายในหมู่บ้าน และการใช้บ้านพักพิงชั่วคราวให้ชาวบ้านซอยสิงห์คะนองนาที่ถูกน้ําท่วมกลุ่มแรก
ได้พักอาศัย
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
1. โครงการคูสว่างโมเดลเป็นระยะสั้น 2 ปี ซึ่งทําโครงการในปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2556 เมื่อ
เวลาผ่านไป ปี พ.ศ. 2562 เกิดน้ําท่วมใหญ่ในพื้นที่บ้านคูสว่าง โครงการนี้ได้ถูกน้ํามาใช้ป ระโยชน์ในการ
รับมือน้ําท่วมได้ไม่เต็มที่
2. เรือในโครงการคูสว่างโมเดลมีเพียง 2 ลํา ซึ่งเป็นเรือขนาด 30 ที่นั่ง จํานวน 1 ลํา และ เรือ
ขนาด 18 ที่นั่ง จํานวน 1 ลํา ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ในการสัญจรและขนย้ายสิ่งของ
ในหมู่บ้าน
คูสว่างโมเดลกับการจัดการปัญหาน้าท่วมปี 2562
ปี พ.ศ. 2562 เกิดน้ําท่วมในพื้นที่บ้านคูสว่าง โครงการคูสว่างโมเดลมีเป็นส่วนสําคัญในการจัดการ
ป๎ญหาน้ําท่วม ได้แก่
1. การใช้เรือของโครงการคูสว่างในการสัญจรไปมา
ในช่วงระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน พ.ศ. 2562 น้ํามูลได้เพิ่มระดับอย่างรวดเร็วท่วมถนนทางเข้า
หมู่บ้านคูสว่างรถไม่สามารถสัญจรได้ ชาวบ้านจึงจําเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรและขนย้ายสิ่งของออกจาก
บ้านเรือนของชาวบ้าน ซึ่งในช่วงเวลานั้นยังไม่มีเรือจากหน่วยงานราชการมาให้ความช่วยเหลือ สมาชิกกลุ่ม
เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองบ้านคูสว่างนําโดยพ่อสังคม พันสถิต ได้นําเรื่อไฟเบอร์ของ
กลุ่มจํานวน 2 ลํา ซึ่งเป็นเรือขนาด 30 ที่นั่ง และขนาด 12 ที่นั่ง ใช้รับส่งชาวบ้านจํานวน 2 ช่วงเวลา คือ
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ช่วงเวลา 7.30 น. และช่วงเวลา 16.30 น. นอกจากนี้เรือทั้ง 2 ลํา ได้ใช้เป็นเรือขนย้ายสิ่งของชาวบ้านไป
เก็บไว้ในที่สูงอีกด้วย
2. จุดอพยพบ้านคูสว่าง
โครงการคูสว่างโมเดลได้มีการกําหนดแผนอพยพหนีน้ําท่วมไว้ 4 จุด ได้แก่ ศาลากลางบ้าน หน้า
วัดบ้านคูสว่างวนาราม หัวสะพานทางเข้าหมู่บ้าน และบ้านปากกุดหวาย เมื่อเกิดน้ําท่วมในปี พ.ศ. 2562
ผู้ใหญ่บ้านคูสว่างได้มีการทําตามแผนอพยพหนี้น้ําท่วมของโครงการคูสว่างโมเดล
อย่างไรก็ตามพบว่า แม้ว่าคูสว่างโมเดลจะค่อนข้างมีความพร้อมด้านการจัดการน้ําท่วมระดับ
ชุมชน แต่ลักษณะน้ําท่วมปี 2562 มีลักษณะพิเศษที่ท่วมเร็วและกินวงกว้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทําให้การ
ดําเนินการตามแผนการรับมือน้ําท่วมตามโมเดลจึงทําได้ยาก
2.4 บริบทพื้นที่ชุมชนเมือง: บริบทด้านพื้นที่และสถานการณ์น้าท่วม
ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ทีมวิจัยได้ปรับแผนเลือกชุมชนเก็บข้อมูลเชิงลึก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
ท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนสุข และ ชุมชนเกตุแก้ว เขตเทศบาลวารินชําราบ และชุมชนเทศบาลวัดบู รพา 2
เขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยรวมแล้วทั้ง 4 ชุมชน เป็นชุมชนเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานมานับร้อยปี เหตุผล
ของการที่คนจากชนบทย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่คือ ต้องการแสวงหาอาชีพและรายได้ อาชีพของคนในชุมชน
ในช่วงย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่คือ การทําประมง ปลูกผักริมแม่น้ําขายส่งตลาดเมื อง และ การรับจ้างใน
เมือง ต่อมาได้เพิ่มความหลากหลายของอาชีพมากขึ้น เช่น ทํางานกับภาครัฐ และการค้าขาย เหตุผลที่
เลือกตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลุ่มต่ําทั้งที่เห็นว่าเสี่ยงต่อน้ําท่วมซ้ําซาก เนื่องจากใกล้แหล่งน้ําที่เหมาะมาหากินและ
เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเอกชนเป็นเจ้าของ รายละเอียดของบริบทชุมชนเบื้องต้นมีดังนี้
2.4.1 ชุมชนท่าบ้งมั่ง
เป็นชุมชนตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ํามูล ติดกับพนังกั้นน้ํา มีประชากรทั้งหมด 940 คน ครัวเรือน 320
ครัวเรือน (รวมครอบครัวขยาย) ชาวบ้านส่วนใหญ่ทําการประมง จึงมีเรือพายไว้ใช้ในทุกหลังคาเรือน มีวั ด
ประจําชุมชนคือ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง) เดิมคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพฆ่าวัว ฆ่าควาย และชําแหละ
เนื้อขาย แต่ป๎จจุบันวัว ควาย มีราคาสูงขึ้น จึงเหลือเพียง 3-4 ราย แต่เลิกฆ่าเอง เอาไปฆ่าอยู่โรงฆ่าสัตว์ที่
ถูกกฎหมาย แล้วเอาเนื้อมาชําแหละที่บ้านเพื่อนําไปขายต่อที่ตลาด ป๎จจุบันคนในชุมชนหันไปทํางานรับจ้าง
นอกชุมชนกันมากขึ้น โดยเฉพาะที่อุบลวัสดุ ยงสงวน
ลักษณะการสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านมี 2 แบบ คือ แบบเป็นบ้าน 2 ชั้นที่ชั้นล่างเป็นปูน ชั้นบน
เป็นไม้ และแบบบ้านชั้นเดียว แต่เป็นบ้านไม้ยกสูง เดิมชุมชนมีโรงเรียนประจําชุมชนคือ โรงเรียนบ้านท่าบ้ง
มั่ง (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา แต่ป๎จจุบันโรงเรียนได้ปิดตัว
ลงตามนโยบายของรัฐบาล (นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก) เด็กในชุมชนส่วนใหญ่จึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียน
บ้านหาดสวนยาในชุมชนหาดสวนสุข และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับลําน้ํามูล
ติดกับชุมชนเกตุแก้ว
ติดกับเขต อบต.บุ่งไหม
ติดกับชุมชนดีงาม10

สถานการณ์น้าท่วม
ชุมชนท่าบ้งมั่งเป็นชุมชนกลุ่มแรกที่ถูกน้ําเข้าท่วม และเป็นชุมชนสุดท้ายลดลง ชุมชนนี้ถูกท่วมใน
ทุกๆปี เดิมในอดีตน้ําท่วมใช้เวลาท่วมไม่นาน ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แต่ในปี 2562 น้ําท่วมใช้เวลาเป็น
เดือน น้ําจึงค่อยถูกระบายออกลงสู่แม่น้ําโขง สภาพบ้านเรือนของประชาชนที่เป็นบ้านชั้นเดียวถูกน้ําท่วม
จนมิดหลังคา ส่วนบ้านที่เป็น 2 ชั้น ก็ถูกน้ําไหลเข้าท่วมเช่นกัน เหลืออยู่ประมาณ 10 กว่าหลังคาเรือนที่น้ํา
ไม่ท่วมถึงชั้น 2 น้ําขึ้นเร็ว ลงเร็ว ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทัน น้ําขึ้นวันละ 1 เมตรกว่าๆ สาเหตุหลักที่น้ําลดลงช้า
กว่าชุมชนอื่นคือ ชุมชนติดกับพนังกั้นน้ํา ซึ่งพนังกั้นน้ํานั้นสูงกว่าพื้นดิน เมื่อน้ําลดลงต่ํากว่าพนังกั้นน้ําแล้ว
น้ําที่ท่วมอยู่ในชุมชนไม่สามารถไหลออกไปทางอื่นได้ ทําให้น้ํายังท่วมขังอยู่ มีทางไหลออกทางเดียวคือ ไหล
ออกทางท่อระบายน้ําเล็กๆ ที่อยู่ข้างพนังกั้นน้ําเท่านั้น
2.4.2 ชุมชนหาดสวนสุข
เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองอุบลราชธานีและเมืองวา
รินชําราบ ตั้งอยูใ่ นเขตรับผิดชอบ ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ ชุมชนนี้แยกออกมาจากชุมชนหาดสวนยา
โดยใช้สะพานกรุงรัตนโกสินธุ์ 200 ปีเป็นเขตแบ่งระหว่างชุมชนหาดสวนสุขและชุมชนหาดสวนยา ชุมชนนี้
แบ่งเป็น 2 ชุม ชน คือ ชุมชนหาดสวนสุข มีจํานวนประชากรทั้งหมด 720 คน จํานวนครัวเรือน 220
ครัวเรือน และชุมชนหาดสวนสุข 1 มีจํานวนประชากรทั้งหมด 657 คน จํานวนครัวเรือน 227 ครัวเรือน
สาเหตุที่แบ่งออกเป็น 2 ชุมชน คือ เพื่อให้ง่ายต่อการแจกสิ่งของบริจาคน้ําท่วม โดยชุมชนหาดสวนสุข 1
แยกออกจากชุมชนหาดสวนสุข เมื่อป
โรงเรียนประจําชุมชนคือ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา (เดิมชุมชนหาดสวนสุขเป็นชุมชนหาดสวนยา
เมื่อหาดสวนสุขและหาดสวนยาแยกออกจากกัน โรงเรียนบ้านหาดสวนยาจึงอยู่ในพื้นที่ของชุมชนหาดสวน
สุข) เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา นักเรียนที่เข้าเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชนและ
ชุมชนรอบข้าง เช่น บ้านท่ากอไผ่ บ้านท่าบ้งมั่ง บ้านหาดสวนยา เป็นต้น และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ชุมชนหาดสวนสุข
ทิศเหนือ
ติดกับลําน้ํามูล
ทิศใต้
ติดกับชุมชนหาดสวนสุข 1
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่ากอไผ่
ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตําบลคําน้ําแซบ11

10

http://www.warincity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2532&Itemid=513.
http://www.warincity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2533%3A2010-03-31-0624-40&catid=172%3Aking-&Itemid=88.
11
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ชุมชนหาดสวนสุข 1
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับชุมชนท่ากอไผ่
ติดกับชุมชนหาดสวนสุข
ติดกับชุมชนหาดสวนยา
ติดกับชุมชนหาดสวนสุข12

สถานการณ์น้าท่วม
เป็นชุมชนที่ถูกน้ําท่วมซ้ําซาก ในปี 2562 น้ําท่วมสูงและขึ้นเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ระดับน้ําสูงเฉลี่ย
ไม่ต่ํากว่า 5 เมตร โดยน้ําท่วมสูงเกือบมิดเสาไฟฟูา เห็นเพียงสายไฟลอยอยู่เหนือน้ํา และบ้านชั้นเดียวท่วม
จมมิดหลังคา ชาวบ้านย้ายขึ้นมาอาศัยข้างสหกรณ์วารินชําราบได้เพียง 3 วัน ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้น ทําให้
ชาวบ้านต้องรื้อเพิงพักอพยพอีกครั้งไปอยู่ข้างสํานักงานเทศบาลวารินชําราบ
2.4.3 ชุมชนเกตุแก้ว
เดิมพื้นที่ชุมชนเกตุแก้วเป็นพื้นที่ปุาทึบ มีสภาพเป็นปุาบุ่ง ปุาทาม น้ําท่วมขังอยู่เสมอเป็นที่ดิ น
สาธารณะประโยชน์ ประเภทใช้เป็นทํา เลเลี้ยงสัตว์ เริ่มก่อตั้งเป็นชุมชนเกตุแก้วราวปี พ.ศ.2520 โดยนาย
ฝ๎น แสงขจี ซึ่งเป็นชาวบ้านชุมชนท่าบ้งมั่ง ได้มาปลูกบ้านพักอาศัย ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ ต่อมาได้ชักชวน
เพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียงมาสร้างที่พักอาศัย เพื่อทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2529 มี
ชาวบ้านที่ถูกขับไล่มาจากชุมชนวังสงัด (บริเวณข้างทุ่งศรีเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) อพยพมาอยู่
ที่ “ชุมชนเกตุแก้ว” (ที่ป๎จจุบัน) ในปี พ.ศ. 2530
ป๎จจุบันชุมชนเกตุแก้ว มีผู้อาศัย 163 ครอบครัว มีสมาชิก 552 คน อาชีพส่วนใหญ่ของคนใน
ชุมชนเกตุแก้ว คือ รับจ้าง ลูกจ้างทั่วไป เก็บของเก่าขาย วัยรุ่นหนุ่มสาวที่เติบโตพอที่จะออกไปทํางาน
ต่างจังหวัด และในตัวเมืองอุบลฯ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง
ทิศใต้
ติดกับชุมชนกุดปลาขาว
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง
ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคูยาง13
สถานการณ์น้าท่วม
ชุมชนเกตุแก้ว ถือว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูงกว่าชุมชนอื่น แต่อยู่ระหว่างพื้นที่น้ํา 2 สายคือ
แม่น้ํามูลกับมูลน้อย เมื่อน้ําท่วมจึงถูกน้ํากั้นปิดเส้นทาง แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่สูง แต่สถานการณ์น้ําท่วมปี 62
การที่น้ํามาเร็วทําให้ขนของไม่ทัน เพราะว่าไม่มีเรือ พวกตู้เตียงจําเป็นต้องปล่อยทิ้ง แรกๆของที่ขนก็ต้องขน
ใส่รถเข็น รถกระบะออกมา ช่วยกันขนออกมา ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟ
2.4.4 ชุมชนวัดบูรพา 2
เป็น ชุม ชนที่ เ กิด จากการขยายตั วของลูก บ้า นในชมชนวั ดบูร พา 2 เริ่ม แยกเมื่อ ปี พ.ศ. 2520
ชาวบ้านเข้าบุกเบิกก่อตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ราว 10 หลังคาเรือน แต่เดิมภูมินิเวศบริเวณนี้เป็นปุาละเมาะ
ห้วย คลอง บึง ติดกับแม่น้ํามูล ชาวบ้านจึ งใช้พื้นที่ริมแม่น้ํามูลทําการเกษตรและทําการประมง เดิมใน
12
13

http://www.warincity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2528&Itemid=509.
http://www.warincity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2532&Itemid=513.
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ชุมชนมีโรงฆ่าสัตว์ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าไปเป็นแรงงานรับจ้าง ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า “ชุมชนโรง
ฆ่าสัตว์”
ในปี พ.ศ. 2527 หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทําให้ชุมชนมีน้ําประปาและ
ไฟฟูาใช้ เริ่มมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและเกิดครอบครัวขยาย ชาวบ้านบางส่วนออกไปใช้แรงงานนอก
ชุมชน ภายหลังชุมชนโรงฆ่าสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น “ชุมชนวัดบูรพา 2” หลังจากนั้นมีการก่อสร้าง
สะพาน 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ทําให้เส้นทางคมนาคมระหว่างอําเภอวารินชําราบ
และอําเภอเมืองเริ่มสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านทําการเกษตรลดลง หันไปทําอาชีพรับจ้าง คั่วพริก
ส่วนคนที่มีความรู้และการศึกษาก็เข้าไปประกอบอาชีพราชการในหน่วยงานภาครัฐ
สถานการณ์น้าท่วม
ชุมชนวัดบูรพา 2 เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ต้องเผชิญกับน้ําท่วมซ้ําซาก ในปี 2562 ปริมาณน้ําท่วมสูง
กว่าทุกปีที่ผ่านมา ด้วยที่ปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ชาวบ้านบางครอบครัวจําเป็นต้องเปลี่ยนจุดอพยพใหม่
คือจุดแรก ชาวบ้านยายมาอยู่ริมถนนบริเวณหัวสะพาน จากนั้นเมื่อน้ําเริ่มท่วมสูงขึ้นจนท่วมถึงจุดอพยพ
ของชาวบ้านบางคน ทําให้ต้องย้ายอีกครั้งไปจุดสอง ชาวบ้านบางคนต้องพังเต็นท์เพื่อขนย้ายไปตั้งอยู่ที่ใหม่
ที่สูงขึ้นไปอีก แต่ถึงอย่างนั้นน้ําก็ยังไม่หยุดที่จะสูงขึ้น การย้ายเต็นท์จุดสามจึงเกิดขึ้น ชาวบ้านย้ายเต็นท์เข้า
มาอยู่ชิดกันมากขึ้น คือบริเวณริมถนนด้านหน้าของป๎๊มน้ํามัน ชาวบ้านต้องอพยพขึ้นไปอยู่บ ริเวณริมถนน
ตรงคอสะพาน 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในเรื่องของสุขาภิบาล ชาวบ้านใช้ห้องน้ําของป๎้ม ปตท. โดย
ทาง ปตท. มีเงื่อนไขว่าต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
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ตารางที่ 2.3 สรุปลักษณะพืน้ ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้การศึกษา
จานวนประชากร
มี 940 คน

- หาดสวนสุข มี 720 คน
- หาดสวนสุข1 มี 657 คน

552 คน

140 ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางสังคม

ชุมชนท่าบ้งมั่ง
เดิมคนในชุมชนส่วนใหญ่ทํางานในโรงสี เมื่อโรงสีปิดตัวลง เริ่ม คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดียวกัน เพราะ
หันมาฆ่าวัว ควายขาย ป๎จจุบัน ราคาวัว ควายแพง จึงเลิกทํา เกิดครอบครัวขยายขึ้นจํานวนมาก มีบ้านขยาย
เหลือเพียง 3-4 ราย หันไปทํางานนอกชุมชนและทําประมง
ประมาณ 300 ครัวเรือนชุมชนท่าบ้งมั่งนี้จึงมีป๎ญหา
แทน
พื้นที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์
ชุมชนหาดสวนสุข
- คนวัยกลางคนในชุมชนส่วนใหญ่ที่ทําอิฐขาย มีทั้งที่เป็น
- มีลักษณะการสร้างชุมชนเหมือนกัน โดยเป็นการ
เตาเผาของตนเอง และไปรับจ้างทํากับเจ้าที่มีเตาเผา ส่วนวัย อพยพมาจากที่อื่นและมาตั้งถิ่นฐานจนรวมตัวกันเป็น
หนุ่มสาว ออกไปทํางานที่นอกชุมชน เช่น ลูกจ้างในอุบลวัสดุ ชุมชนในป๎จจุบัน
และยงสงวน รับจ้าง ราชการ
- ชุมชนนี้อยู่ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาทั้งของธุรกิจเอกชน
และภาครัฐ คนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่
ภายนอกชุมชนด้วย
ชุมชนเกตุแก้ว
อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเกตุแก้วคือ รับจ้าง ลูกจ้าง
มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพัง ไม่มีคนคอยดูแลจํานวนไม่
ทั่วไป เก็บของเก่าขายทําให้เกิดป๎ญหาในเรื่องของรายจ่ายที่ไม่ น้อย เนื่องจาก ลูกหลานที่เริ่มโตขึ้น แยกย้ายไป
สัมพันธ์กับรายรับ จึงทําให้วัยรุ่นหนุ่มสาวออกไปทํางาน
ทํางานที่ต่างจังหวัด และไปมีครอบครัวที่อื่น เนื่องจาก
ต่างจังหวัด
ป๎ญหาเศรษฐกิจ
เดิมคนในชุมชนทําการเกษตรริมน้ํามูล ความสะดวกสบายเข้า
มามากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านหันไปทําอาชีพรับจ้างนอกชุมชน
มากขึ้น

ชุมชนวัดบูรพา 2
ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย และมี
บ้านเลขที่เป็นบางส่วน คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตทํางาน
นอกบ้าน ไปเช้า เย็นกลับ มีเพียงผู้สูงอายุและเด็กที่
อยู่บ้าน

ปัญหาจากน้าท่วม
เป็นชุมชนกลุ่มแรกที่ถูกน้ําเข้าท่วม และเป็นชุมชนสุดท้าย
ลดลง เนื่องจากมีพนังกั้นน้ําสูงกว่าพื้นที่ชุมชน เมื่อน้ําลดลง
ต่ํากว่าพนังกั้นน้ําแล้ว น้ําที่ท่วมอยู่ในชุมชนไม่สามารถไหล
ออกไปทางอื่นได้ ทําให้น้ํายังท่วมขังอยู่ มีทางไหลออกทาง
เดียวคือ ไหลออกทางท่อระบายน้ําเล็กๆที่อยู่ข้างพนังกั้นน้ํา
เท่านั้น
หลังน้ําลดป๎ญหาที่สําคัญคือ บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับ
ความเสียหายจากน้ําท่วม แม่น้ํามูลเข้ามาท่วมบ้านเรือนของ
ชาวบ้าน ซึ่งมวลน้ํามูลจะไหลหลากพัดกําแพงบ้านเรือนของ
ชาวบ้านพังเสียหายในปี 2562 บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับ
ความเสียหายมากกว่าปกติ เนื่องจากมวลน้ํามูลได้ล้นตลิ่งที่
เป็นพนังกั้นน้ําน้ําไหลเร็วแรงกว่าทุกปี
บ้านเรือนหลายหลังที่พังเสียหายทั้งหลัง ยังซ่อมแซมไม่ได้
อย่างเช่นบ้านที่ถูกน้ําท่วม ถูกคลื่นน้ําซัด เพราะเป็นทางเรือ
ผ่านเข้า-ออก จนบ้านเรือนทรุดพัง ป๎จจุบันนี้ยังซ่อมแซม
ไม่ได้ ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบาง
หลังคาเรือนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล
บ้านเรือนพังเสียหาย สิ่งของเสียหาย ไหลไปกับสายน้ํา และ
นอกจากนี้เงินเยียวยาจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม
บ้าน ซึ่งบางคนที่บ้านเสียเกือบทั้งหลังได้รับเงินไม่ถึง 2,000
บาท
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บทที่ 3
การบริหารจัดการน้าท่วม 62
มุมมองจากเรื่องเล่าของผู้ประสบภัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.1 ความสาคัญและวิธีการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยพบว่าทั้งชาวบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างมีบทเรียนจํานวนมากเกี่ยวกับ
การเผชิญน้ําท่วมและภัยพิบัติจากน้ําท่วมอุบลราชธานี และจังหวัดในลุ่มแม่น้ํา มูลและแม่น้ําชีหลายจังหวัด
และหลายพื้นที่ไมได้เผชิญกับความเดือดร้อนเสียหายในระดับนี้มาก่อนแม้จะมีระดับน้ําที่สูงกว่าปี 2562
คณะทํางานในโครงการวิจัยฯ ก็มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ทั้งในฐานะผู้ประสบภัยและผู้ช่วยเหลือ ในนามของ
“ศูนย์เฉพาะกิจศิลปะศาสตร์รวมใจช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยอุบลฯ 62” มีข้อสรุปจากการทํางานของ
ศูนย์ฯ ว่าการแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วม หรือ อุทกภัยขนาดใหญ่นั้น จําเป็นต้องมีระบบและความร่วมมือจาก
หลายฝุาย ทั้งผู้ประสบภัยซ้ําซาก ชุมชน รัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และมองว่าการเตรียมการเพื่อ
เผชิญเหตุการณ์น้ําท่วมที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องเรียนรู้ประสบการณ์และเข้าใจแง่มุมของการวิเคราะห์
จากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาและบันทึกประสบการณ์ ความทรงจํา ความรู้สึก
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ กําหนดกรอบการเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ และเรื่องเล่าใน 2
ส่วน คือ ส่วนแรก การจัดทําบันทึกประสบการณ์และความทรงจําทางสังคมต่อกรณีน้ําท่วมอุบลราชธานี ใน
รูปของการสัมมนาผู้รู้เห็น (witness seminar) โดยมีห้วงเวลาย้อนกลับไป อย่างน้อย 60 ปี และ ส่วนที่สอง
การสัมภาษณ์รายบุคคล ต่อกรณีน้ําท่วมปี 2562 ภายใต้กรอบคําถาม 3 ข้อ คือ
(1) ป๎ญหาที่ผู้ให้สัมภาษณ์เผชิญทั้งในฐานะบุคคลและตําแหน่งในหน่วยงาน
(2) การจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ก่อน ระหว่าง และ หลังน้ําท่วม ในช่วงก่อนน้ําท่วม
แนวคําถามเน้นไปที่ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ระบบการเตือนภัย เตรียมความ
พร้อม แผนการอพยพ ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร ระหว่างน้ําท่วม เน้นคําถามด้านการ
ช่วยเหลือ อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น และภายหลังน้ําท่วม จะเป็นคําถามที่เน้น การ
เยียวยา และการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือทีม
(3) ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมในอนาคต
ในห้วงระยะที่ผ่านมา โครงการฯ ไม่สามารถดําเนินตามแผนในส่วนแรกได้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทําให้ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ อีกทั้งผู้ที่จะ
มาร่วมสัมมนาผู้รู้เห็นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดเจ็บปุวยได้ง่าย โครงการฯ จึงใ ห้
น้ําหนักกับการทํางานในส่วนที่สอง คือ การสัมภาษณ์บุคคล แม้จะมีอุปสรรคเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
ในช่วงต้นของการระบาดและควบคุมโรค แต่ก็ยังพอที่จะเข้าถึงกลุ่มเปู าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ จํานวน 28
คน
จํานวนกรณีสัมภาษณ์บุคคล ทั้ง 28 คน ล้วนมีประสบการณ์กับเหตุการณ์น้ําท่วมปี 2562 ไม่ด้าน
ใดก็ด้านหนึ่งซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้กระจายตามภาคส่วนต่างๆ 7 ส่วน คือ (1) หน่วยงานภาครัฐ (2) ภาคเอกชน
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ประชาสังคม และมูลนิธิ (3) ชุมชนในเขตเมือง (4) ชุมชนนอกเขตเมือง (5) นักวิชาการ (6) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ (7) สื่อท้องถิ่น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถสัมภาษณ์บุคคลได้ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 จํานวนกรณีสัมภาษณ์
ที่
กลุ่ม
จานวน
รายละเอียด
1 หน่วยงาน
9 นายเข็มชาติ รดาบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกุดชุม, พญ.จินตนา คํา
ภาครัฐ
ภักดี โรงพยาบาลวารินชําราบ, นางณัฐวดี สาธร คุณครูโรงเรียนบ้าน
หนองกินเพล , ดาบไม้(นามสมมติ) เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร สภ.วารินชํา
ราบ, นางทองใบ อินวิเชียร เกษตรอําเภอวารินชําราบ, นางรัชดา รอด
ศรีเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(เกษตรตําบลหนองกินเพล),
นายธนาคม กองเพียร นายอําเภอวารินชําราบ, นายประเสริฐ ปุรา
ถานัง ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี, รัชดา รอดศรีเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตําบลหนองกินเพล)
2 เอกชน/
4 นายจํานงค์ จิตรนิรัตน์ มูลนิธิชุมชนไท , นายนิกร วีสเพ็ญ มูลนิเจ้าคํา
ประชา
ผง และ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส), นายศุภชัย เกตุศักดิ์
สังคม
หัวหน้าเวรมูลนิธิสว่างบูชาธรรม, นายสังคม พันสถิต เครือข่ายชุมชน
การปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
3 ชุมชนนอก
4 นายทศพล ไกรพันธ์ ผู้ใหญ่บา้ นชุมชนศรีไคออก , นายสมชัย โสโพธิ์
เมือง
ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหนองยาง, พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา) เจ้า
อาวาสวัดคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ, นายทองอินทร์ ทอง
สิงห์ บ้านคูสว่าง
4 ชุมชนใน
3 นายใจ ศรีมนตรี รองประธานชุมชนหาดสวนสุข ,นายมนตรี พรม
เมือง
พาณิชย์ ประธานชุมชนท่าบ้งมั่ง ,นายศราวุธ เผ่าภูรี คณะกรรมการ
ชุมชนหาดสวนสุข/ตัวแทนศูนย์อาสาจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
5 นักวิชาการ
5 นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
ม.อุบลราชธานี และ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , พญ.
ปาริชาติ ภิญโญศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ม.
อุบลราชธานี, ดร.พัชริดา ปรีเปรมดิ์ คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปะประยุกต์ ม.อุบลราชธานี , ผู้แทนศูนย์ศิลปศาสตร์รวมใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอุบลฯ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี,
ผู้แทน ศูนย์เฉพาะกิจน้ําท่วมอุบลราชธานี “UBU Save Ubon”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 องค์กร
3 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด , นายจีระ
ปกครอง
ชัย ไกรกังวาน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวารินชําราบ , นายรณกร
ส่วนท้องถิ่น
เลขะสันต์ ปลัดสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกินเพล
7 ท้องถิ่น
1 อุบลคอนเนก
รวม
28

52
ข้อมูลการสัมภาษณ์ ทั้ง 28 กรณี โดยใช้กรอบคําถามเดียวกัน มีความเหมือนกันและความแตกต่าง
ในรายงานนี้ จะขอสรุปเป็นภาพรวมเบื้องต้นของข้อมูลการสัมภาษณ์ ดังนี้
เหตุการณ์น้ําท่วมในปี 2562 ถือว่าเป็นภัยน้ําท่วมที่รุนแรงมากครั้งหนึ่งของชาวอุบลราชธานีและ
พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมากและกินวงกว้างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเผชิญเหตุ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังน้ําลด มีน้อยและ
ไม่ทันต่อสถานการณ์ สถาพของความเดือดร้อนราวกับว่า ไม่เคยเผชิญเหตุเช่นนี้มากก่อน โครงการฯ วิจัย
ของทีมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ ดําเนินโครงการวิจัย บันทึกประสบการณ์ของ
ผู้ประสบภัย นําเสนอแบบเรื่องเล่า (narrative) นับจากหลังน้ําลดในปลายปี พ.ศ. 2562 โดยฟ๎งเรื่องราว
แล้วบันทึกสิ่งที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจํา ทั้งแง่มุมที่หนักและเศร้า และเรื่องราวที่ขมขื่น
ประสบการณ์ฟ๎งเรื่องเล่า ทําให้เราตั้งข้อสงสัยว่า ทําไมจึงต้องเผชิญเหตุราวกับน้ําท่วมครั้งแรก ทุก
ครั้งไป งานวิจัยชิ้นนี้ จึงได้ขยายการรับฟ๎งเรื่องเล่าจากผู้ประสบภัย ไปสู่ตัวละครหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
“เรื่องเล่า” ที่ปรากฏในวิจัยบทนี้ จึงมาจากทุกตัวละครที่เกี่ยวข้องกับน้ําท่วม และเราสามารถเข้าถึงในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เปูาหมายคือค้นหาว่า เราจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีแผนหรือระบบที่จะรองรับน้ํา
ท่วมและภัยพิบัติน้ําท่วมจริงหรือไม่?
การเก็บข้อมูลเรื่องเล่าประกอบด้วย 5 รู ปแบบ คือ (1) การสัมภาษณ์บุคคล (2) การจัดสนทนา
กลุ่ม (3) การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิด (4) การสังเกตการณ์ ในการประชุมทั้งที่
จัดเองและมีองค์กรอื่นเป็นผู้จัดขึน้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (5) การมีปฏิบัติการของชุมชน เช่น การซ้อม
รับมือภัยพิบัติ โรงเรียนขับเรือ หรือบันทึกและประสบการณ์ในช่วงน้ําท่วมจริงในปี 2562 และ (5) การ
ทํางานร่วมกับชุมชนและเครือข่าย ทั้งในกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นหรือกิจกรรมที่โครงการวิจัยจัดขึ้น เช่น
การศึกษาดูงาน การเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เปูาหมายของโครงการวิจัยฯ
แนวคําถามหลักของงานวิจัย จะเป็นการนํากรอบกว้างๆ ของหลักการเผชิญภัยพิบัติ “เฮียวโกะ”
และ “เซนได” มาใช้ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ ของผู้ที่เกีย่ วข้อง แบ่งแนวคําถามออกเป็น 3
ระยะ คือ
(1) ระยะก่อนเผชิญเหตุ การแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสาร
(2) ระยะเผชิญเหตุ การอพยพ การบริจาค การดูสุขภาพ
(3) ระยะฟื้นฟู การเยียวยา
ทั้ง 3 ระยะของการเผชิญเหตุ จะยึดเปูาหมายสําคัญของกรอบเซ็นได คือ การลดอัตราการเสียชีวิต
การลดจํานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ และการลดความเสียหายต่อระบบ
สาธารณูปโภค ขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถสามารถในการลดความเสี่ยงและความเสียหายได้นั้น
ด้ ว ยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบมี ก ารวางยุ ท ธศาสตร์ แ ละปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ เปู า หมาย
องค์ประกอบสําคัญของการที่จะไปถึงเปูาหมาย คือ ความร่วมกันของกลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกส่วนต้องมีลักษณะของความยืดหยุ่น (resilience) ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพและความสามารถของคน
กลุ่มคน เครือข่าย หรือชุมชน ที่จะปรับตัว และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญเหตุ ฟื้นชีวิตและชุมชนหลัง
ภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว
ในงานศึกษาของ Joseph S. Mayunga เรื่อง Understanding and Applying the Concept
of Community Disaster Resilience: a Capital-based Approach (Mayunga, 2007) หรือการทํา
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ แนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นของชุมชน โดยใช้ฐานทุนในสังคม หรือต้นทุนอื่นๆที่มี
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เขาทําการศึกษาการ งานของ Mayunga ศึกษาประสบการณ์บทเรียนเผชิญเหตุในภัยพิบัติขนาดใหญ่ ที่
เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้ นมา เกิดความเสียหายทั้งกับทรัพย์สิน ทรัพยากร และพบว่าการเน้น
ความยืดหยุ่นของชุมชน (resilience based approach ) เป็นคุณสมบัติที่พร้อมเผชิญเหตุทั้งก่อน (pre
disaster) ระหว่าง (disaster) และ หลัง (restoration) โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่กรอบสากลที่เรียกว่า
กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action: HFA)
กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะเป็นกรอบการทํางานเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่รับรองโดย
รั ฐ บาล ของ 168 ประเทศ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก องค์ ก ารสหประชาชาติ ใชในปี 2005 – 2015 กรอบการ
ดําเนินงานเฮียวโกะเน้นไปที่ความยืดหยุ่นของทุนต่างๆ ทั้งทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทางธรรมชาติ ซึ่งก็มี
ข้อถกเถียงกันมาว่า ความยืดหยุ่นนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้าง ชี้วัดอย่างไร Mayunga (2007) ได้อ้างความ
พยายามเสนอสิ่งใหม่ของ Zhang จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่ศึกษา การเชิญเหตุและการฟื้นคืนจากภัย
พิบัติระดับครัวเรือน ในปี 2006 โดย Zhang เสนอว่า นอกจาก 3 ขั้นตอนในการเผชิญเหตุตามกรอบของ
เฮียวโก๊ะแล้ว ยังต้องเพิ่มระยะที่ 4 คือ การฟื้นฟูระยะยาว ซึ่งนอกจากความยิดหยุ่นของชุมชนแล้ว ต้อง
อาศัยทุนจํานวน 5 ประเภท คือ (1) ทุนทางสังคม (social capital) ความเชื่อใจกัน ขนบธรรมเนียม และ
ความเป็นเครือข่าย (2) ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) รายได้ การเก็บออม และการลงทุน (3)
ทุนมนุษย์ (human capital) การศึกษา สุขภาพ ความรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (4) ทุนกายภาพ
(physical capital) สภาพบ้านเรือน พื้นที่สาธารณะ หรือ พื้นที่สําหรับการประกอบอาชีพ และ (5) ทุน
ธรรมชาติ (natural capital) ทรัพยากรปุา น้ํา ที่ดิน และระบบนิเวศที่เหมาะสม
คณะผู้ วิ จั ย ตระหนั ก และมองเห็ น ถึ ง ถึ ง ความจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งยกระดั บ การลดความเสี่ ย ง จาก
สถานการณ์น้ําท่วมซ้ําซากของจังหวัดอุบลราชธานี คนในชุมชนริมฝ๎่งแม่น้ํามูลยืนยันที่จะอยู่ในพื้นที่ต่อไป
เพราะเป็นที่อยู่และที่ทํากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แนวทางหลักจึงเป็นการอยู่ร่วมกับน้ําท่วม ไม่ใช่การอพยพ
การเตรียมความพร้อมหาต้นทุนในการรับมือ การถอดบทเรียน สรุปประสบการณ์ เพื่อนําไปสู่วิธีการและ
ระบบรองรับสถานการณ์น้ําท่วม จึงน่าจะเป็นแนวทางสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ดั้งนั้นเรื่องเล่าในบท
นี้จึงจะผสมผสานการถอดบทเรียนของป๎จเจกบุคคลที่เราทําการสัมภาษณ์ ไปด้วยพร้อมกัน เน้นหนักไปที่
การเสนอแนวทางสําหรับการสร้างความรู้และระบบสําหรับการลดความเสี่ยงและรองรับการเผชิญเหตุ ที่
เกิดขึ้นอย่างมี่ประสิทธิภาพ มากกว่าการอธิบายถึงความทุกข์ยากที่ผ่านมา
3.2 สภาพปัญหาก่อนไปสู่ข้อเสนอ
3.2.1 น้าท่วมปี 2562 ไม่เหมือนครั้งใดๆ ที่ผ่านมา
“ในอดีตน้ําท่วมไม่ได้มีการสร้างความเสียหายรุนแรงรุนแรง ไม่เหมือนป๎จจุบัน น้ําไหลสะดวก มา
เร็ว ไปเร็ว เพราะมีมีอะไรมาขวาง” ข้อสังเกตของ นิกร วีสเพ็ ญ ทนายความที่เป็นทั้งนักเคลื่อนไหวทาง
สังคมและชุมชน และเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมของจังหวัดอุบลราชธานี เขามองว่า
ความรุนแรงของน้ําท่วม แปรผันไปตามการเจริญเติบโตของเมือง การบุกรุกและถมพื้นที่ชุมน้ํา เริ่มต้น
เรื่องเล่าจากบริบททางประวัติศาสตร์ของสภาพของน้ําท่วม ข้อสังเกตนี้ มิได้เป็นของทนายนิกร แต่เสียง
จากผู้ได้รับผลกระทบก็มีความคิดเห็นไปในลักษณะเดียวกัน พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา) เข้าอาวาสวัดคู
สว่าง ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ เล่าว่า “เมื่อก่อน น้ําท่วมมันจะค่อยๆ ขึ้น เราเอาทันทุก
อย่าง แต่ปี 62 นี่มันมาแปลก ทิศทางของน้ําแรงมากกว่าครั้งที่ผ่านมา มันไม่ขึ้นทางตลิ่ง แต่อ้อมเข้าทุ่ง
แล้วค่อยไหลพุ่งเข้าสู่หมู่บ้าน ระดับน้ําขึ้นเร็วมากกว่าที่เคย”
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เข็มชาติ รดาบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกุดชุม เข้ามาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกุดชุมได้
ประมาณ 1 ปี ได้ประสบป๎ญหาน้ําท่วมเป็นครั้งแรก ก่อนที่ ผอ.เข็มชาติจะมาเป็นผู้อํานวยการไม่เคยทราบ
มาก่อนว่าพื้นที่โรงเรียนบ้านกุดชุมเป็นพื้นที่น้ําท่วม หลังจากย้ายมาอยู่ คนในชุมชนเคยเหล่าให้ผู้ให้ฟ๎งว่า
โรงเรียนบ้านกุดชุม น้ําจะท่วม 5-6 ปีต่อครั้ง ครั้งล่าสุดก่อนปี 2562 คือ ปีน้ําท่ว ม 2554 นอกจากนี้
ชาวบ้านที่เล่าเรื่องน้ําท่วมให้กับ และยังมีข้อสังเกตต่อระดับน้ําว่ามันได้เพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว และเข้า
ท่วมหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ํา ซึ่งอยู่กลางหมู่บ้าน ก่อนที่น้ําจะขึ้นมาท่วมโรงเรียน มวลน้ําได้ไหลเข้าทาง
หลังโรงเรียน ไม่ได้ไหลมาจากฝ๎่งแม่น้ํามูล
ผอ.เข็มชาติ ย้ําว่า ไม่คาดคิดมาก่อนว่าโรงเรียนบ้านกุดชุมจะถูกน้ําท่วม ติดตามข่าวทางโทรทัศน์
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งในเขตภาคอีสาน ต่อมาได้ยินข่าวว่ามีพายุเข้ามาในพื้นที่อีสาน
ตอนบนทํ า ให้ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ถู ก น้ํ า ท่ ว มและได้ มี พ ายุ ลู ก ที่ 2 พั ด เข้ า มาทางอี ส านตอนใต้ ทํ า ให้
อุบลราชธานีซึ่งเป็นแหล่งรับน้ําถูกน้ําท่วม
มนตรี พรหมพานิชย์ ประธานชุมชนท่าบ้งมั่ง เป็นอีกคนหนึ่งที่ กล่าวถึงความแตกต่างของน้ําท่วม
และความเสียหาย โดยเล่าว่า ตอนน้ําท่วมปี 2521 อายุราว 20 ต้นๆ ขณะนั้น ความเสียหายหลักคือ
บ้านเรือน สามารถเข้าใจได้เพราะบ้านเรือนมีสภาพไม่มั่นคง ลอยไปกับน้ํา แต่ความเสียหายในปี 2562 มัน
ต่างกันมาก เตรียมตัวไม่ทัน ทิศทางน้ําผิดไปจากอดีตอย่างมาก
ข้อสังเกตของการเปลี่ยนแปลงของทิศทางน้ําและความรุนแรง เกิดการการเปลี่ยนแปลง ระบบ
นิ เ วศ ยั ง คงถู ก นํ า มาอธิ บ ายว่ า เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของการท่ ว มที่ รุ น แรง นพ.นิ รั น ดร์ พิ ทั ก ษ์ วั ช ระ อดี ต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเป็นคนอุบลราชธานีโดยกําเนิด กล่าวถึงภูมิศาสตร์ว่า เมือง
อุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เดิมมีพื้นที่ซับน้ําอยู่ นพ.นิรันดร์ นอกจากปริมาณน้ําฝนที่มากแล้ว
ผลพวงจากการพัฒนาเมือง การสร้างถนน การเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นที่ของเอกชน ในประเด็นเดียวกันนี้
ทนายนิกร วีสเพ็ญ ได้ตั้งข้อสังเกตจากประสบการณ์ของตนเองว่า ในพื้นที่ริมฝ๎่งแม่น้ํามูล ในพื้นที่ที่เป็นที่
รองรับน้ําตามธรรมชาติ หลายแห่งมีการบุกรุกถมที่ จับจองออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มีสิ่ง ปลูกสร้างขวางทาง
น้ํามากขึ้น เช่น ถนน บ้านเรือน ร้านค้า เขื่อนกั้นตลิ่งพัง หรือแม้แต่การสร่างเขื่อนปากมูล ที่อําเภอโขง
เจียม ใกล้ปากแม่น้ํามูลที่ไหลลงสู่แม่น้ําโขง สภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปนี้ มีส่วนอย่าง
มากต่อการเปลี่ยนทิศทางน้ําและการท่วมขังที่มีระยะเวลานานขึ้น
3.2.2 ปัญหาสาคัญๆที่เกิดขึ้นในน้าท่วมอุบล 2562
ป๎ญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงของวิกฤตการณ์น้ําท่วม 2562 จําแนกตามช่วงระยะเวลาของการเผชิญเหตุ
3 ช่วง คือ ก่อน ระหว่าง และ หลัง น้ําท่วม นําเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมของป๎ญหา สภาพของ
ความเดือดร้อนของผู้คน ที่ แตกต่างหลากหลาย ที่กรณีศึกษาทั้ง 23 คน ได้เสนอไว้ ในส่วนนี้ผู้วิจัย จะคง
รักษาคําพูดและท่วงทํานองการเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด คงไว้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่รายล้อม
ป๎ญหาเอาไว้ อันจะเป็นหลักการฟ๎งเสียงเพื่อนําไปสู้การแก้ไขป๎ญหาหรือความขัดแย้งแบบ Process Work
ที่ทุกเสียงมีความหมาย แม้กระทั่ง “เสียงผี” ซึ่งหมายถึงเสียงที่เราเคยได้ยินมา คนบอกต่อ
โอม รัตนกาญจน์ (2560) อธิบาย Process Work ว่าการทํางานกับระดับจิตไร้สํานึกร่วมของผู้คน
(Collective Unconscious) เป็นงานระดับลึก สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและมีพลั งในตัวผู้คนหรือ
องค์กร ไม่ได้เกิดเพราะความพยายามบังคับควบคุม แต่เกิดจากการสร้างการตระหนักรู้ ให้ทางเลือก และ
ไว้วางใจป๎ญญาร่วม อาจเรียกได้ว่าความเป็นองค์กรจัดการตนเอง กระบวนการนี้มักจะใช้ในการแสวงหา
ทางออกเพื่อแก้ไขป๎ญหาหรือคลี่คลายความขัดแย้ง ที่มีผู้คนมีส่ วนเกี่ยวข้องจํานวนมากๆ ผู้ที่ดําเนินการ
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แลกเปลี่ยน เพื่อไปสู่ทางออก จะเป็นเป็นเพียงผู้ช่วยของธรรมชาติ ฟ๎ง สรุปเสียงที่ได้ยิน นําพาให้ผู้คนได้
ค้นพบทางเดิน เจตจํานง และป๎ญญาญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน Process Work เชื่อว่า การที่เราจะเป็นผู้
นําพาผู้คนและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม องค์กร และโลกภายนอก
ในที่นี้ บทว่าด้วยเรื่องเล่าน้ําท่วมอุบลราชธานี 2562 จึงเป็นเสมือนการบันทึกเสียงต่างๆ เอาไว้
เพื่อที่จะได้นํามาออกแบบวิธีการแก้ไขป๎ญหาหรือคลี่คลายความขัดแย้ง ได้อย่างละเอียดและครบถ้วน ไม่
หลงลืมเสียงของประชาชนกลุ่มไหนไป
(1) เสียงของปัญหาก่อนเผชิญเหตุ
ชาวบ้านไม่เชื่อข้อมูลของราชการ ไม่แน่ใจว่าน้ําจะท่วมไหม จนท.บอกว่าน้ําจะท่วมแต่ไม่รู้
ว่าต้องทําอย่างไร การแจ้งข่าวสารหน่วยงานหน่วยงานท้องถิ่น แต่แจ้งเตือนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การแถลงการณ์และแจ้งเตือนไม่มีลักษณะเป็นป๎ญหา การแจ้งข้าวสารไม่ทั่วถึง การ
อพยพก่อนน้ําท่วมต้องขออนุญาตหน่วยงานภาครัฐเพื่อปูองกันการตื่นตระหนก น้ํามารวดเร็ว
หน่วยงานรัฐยังคาดไม่ถึง น้ําท่วม 2562 เป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ไม่มีระบบเตือนภัยที่
ชัดเจน จนท.รัฐได้รับข้อมูลว่าน้ําจะท่วมให้แจ้งประชาชน แต่ไม่รู้ว่า จะทําอะไรต่อได้บ้าง ไม่มี
ศูนย์การบริหารสถานการณ์กลางที่ชัดเจน
(2) เสียงของปัญหาระหว่างเผชิญเหตุ
การประสานงานกับหน่วยงานราชการ เรือไม่พอ เรือหน่วยงานรัฐที่เข้ามาช่วยล่าช้า เรือ
ถูกนําไปรับข้าราชการชั้นสูงมากและบ่อยเกินไป เรือถูกนําไปขับส่งผู้ที่มาบริจาคของ ไม่จ่าย
ค่าน้ํามัน เป็นภาระของข้าวของเรือ ป๎ญหาการส่งถุงยังชีพ แจกของไม่ครบ ผู้ที่มาช่วยเหลือ
จากต่างถิ่นไม่รู้จะไปช่วยชาวบ้านเดือดร้อนได้ที่ไหน ของบริจาคเหมือนกันหมดมาม่าปลา
กระป๋ อ ง, หน่ ว ยงานช่ ว ยเหลื อ มี กํ า ลั ง คนน้ อ ย ชาวบ้ า นไม่ รู้ จ ะไปแจ้ ง ความช่ ว ยเหลื อ ที่
หน่วยงานไหน การแจ้งขอรับควารมช่วยเหลือแล้วหน่วยงานลงมาช่วยไม่ตรงตามข้อมูล ช่วย
คนที่น้ํายังไม่ท่วม ห้องน้ําไม่พอ ระเบียบราชการไม่ประกาศภัยพิบัติทําให้นําเงินมาใช้เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนไม่ทันสถานการณ์ป๎ญหา การช่วยเหลือในที่น้ําท่วมที่ต้องลงทุกวัน และ
เกิดค่าใช้จ่ายทั้งส่วนตัว เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการต้องใช้เงินตัวเองออกไปก่อนเนื่องจากการ
เบิกจ่ายไม่รองรับสถานการณ์ สันเขื่อนกั้นฝ๎่งน้ําทําให้เมื่อน้ําลดไหลออกไม่ได้ มีการขโมยของ
ตัดไปทําให้ชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้ ติดต่อสื่อสารลําบาก
(3) เสียงของปัญหาหลังเผชิญเหตุหรือระยะฟื้นฟู
การช่ว ยเหลื อ คนมาตรวจความเสี ยหายกั บคนตัด งบประมาณไม่ใช่ คนๆเดียวกัน คน
เสียหายเยอะได้ 900 บาท แต่คนเสียหายน้อย ดันไปจนถึงหมื่น หลวงมาสํารวจความเสียหาย
ไม่สมดุลกับที่ชาวบ้านเสียหาย รู้สึกว่าการช่วยเหลือไม่โปร่งใส หน่วยงานเก็บข้อมูลมาก
ทําไมไม่ใช้ชุดเดียวทั้งจังหวัด
(4) ปัญหาการแก้ไขระยะยาว
มีความพยายามเสนอให้สร้างบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วม แต่จังหวัดไม่เอา เสนอให้ย้ายไปอยู่
ที่อื่นก็ไม่ยอมย้าย ชาวบ้านอาจเล็งถึงเงินสงเคราะห์ มีการก่อสร้างขวางทางน้ํา การพัฒนา
พื้นที่เมืองไม่มีผังเมืองสุขภาวะ
เหล่านี้ เป็นเพียงตัวแทนของเสียงผู้ที่มีส่วนได้เสียในกรณีน้ําท่วมอุบลราชธานี 2562 แม้จะไม่ครบ
ทุกเสียง แต่ผู้วิจัยมองว่า เสียงนี้จะนําไปสู่ข้อเสนอใหม่ๆ ได้ จะเห็นได้ว่า การระบุป๎ญหาของผู้ให้ข้อมูล
สะท้อนตําแหน่งแห่งที่ เราสามารถทําความเข้าใจได้ว่า “ป๎ญหาน้ําท่วม” ถูกนิยามผ่านเลนส์แบบใด ของ
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ใคร ภารกิจสําคัญของเราคือ การนําเสียงของการนิยามผ่านเลนส์ที่แตกต่างเหล่านั้น มาแจกแจงและแสดง
ให้เห็นถึง ความต้องการแก้ไขป๎ญหาที่จําเป็นต้องร่วมมือกันและนําไปสู่การสร้างชุมชนและสังคมที่ยืดหยุ่น
เพียงพอที่จะรับมือกับภัยพิบัติ
3.3 เรื่องเล่าสู่ข้อเสนอระยะก่อนน้าท่วม
เรื่องเล่าเกี่ยวกับข้อเสนอเริ่มต้นที่ ศุภชัย เกตุศักดิ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรม เล่าว่า ป๎ญหาที่
เจอครั้งแรกๆ เลย คือชาวบ้านไม่เชื่อในข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หมายถึงว่า คือหน่วยงานราชการ
เขาเข้ามาเตือนชาวบ้านว่าน้ําจะท่วม น้ําอาจจะท่วม ให้ชาวบ้านขนของขึ้นที่สูง ชาวบ้านก็ไม่ค่อยเชื่อ แถว
นี้ มั น เป็ น พื้ น ที่ น้ํ า ท่ ว มซ้ํ า ซาก เขาก็ คิ ด ว่ า มั น จะท่ ว มไม่ รุ น แรง ชาวบ้ า นจึ ง ไม่ ค่ อ ยเชื่ อ ไม่ ค่ อ ยมี ค วาม
เตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของ มันก็เลยเกิดป๎ญหา
พอน้ําท่วมขึ้นมา น้ําท่วมมันท่วมเร็ว กําลังคนในการขนของช่วยชาวบ้านพวกเรามันก็มีน้อย แบบ
ว่ามันท่วมในพื้นที่วงกว้าง ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะไปแจ้งหน่วยงานไหน ไม่รู้ว่าจะแจ้งเทศบาล แจ้งจังหวัด หรือ
ว่าแจ้งอะไรมาช่วย บางครั้งแจ้งข้อมูลไม่ชัดเจน พอหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เข้าไปช่วยมันก็ทํา
อะไรไม่ได้ บ้านบางหลังก็ยังไม่ท่วม ก็บอกให้ไปขนของช่วย เขาก็ไปกัน แต่พอเราเข้าไปถึงเป็นว่าไม่ทันการ
แล้วน้ํามันมาเร็วมาก การขนของ การขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง ผู้ปุวยติดเตียงมันก็ไม่ทัน พอชาวบ้านเริ่มตั้ง
หลักได้แล้ว เริ่มจะขนมาอยู่ที่ริมถนน เกิดป๎ญหาขึ้นอีกตามมา น้ํามันขึ้นสูงมาก เกิดป๎ญหาเหมือนเดิม
เหมือนครั้งแรก คือชาวบ้านไม่ยอมเชื่อว่าน้ํามันจะขึ้นสูงขนาดนี้ก็เป็นป๎ญหาซ้ําซากครั้งที่ 2 ชาวบ้านไม่
ยอมรับฟ๎งข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการที่มาแจ้งเตือน (ศุภชัย เกตุศักดิ์, เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่าง
บูชาธรรม, สัมภาษณ์)
ทศพล ไกรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วาริ นชําราบ มองว่า ระบบแจ้งเตือนคือสิ่ง
สําคัญ ควรมีเครื่องเตือนภัยชุมชนในระดับหมู่บ้าน เช่น มีบอกว่าฝนจะมา มาแน่นอน คือเราดูข่าวจากกรม
อุตุฯ แต่ในระดับชุมชนเรามีเครื่องเตือนภัยระดับชุมชนไหม ฝนจะมา หรือจะแล้ง พายุจะเข้า ชาวบ้านต้อง
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ระบบเตือนภัยในชุมชนมีไหม อาจจะใช้แอพพลิเคชั่นที่เป็นของชุมชนเลย เปิดมาเป็น
ชุมชนเราเลย ชาวบ้านสามารถรับรู้ได้ว่า เปิดขึ้นมาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชุมชน พัฒนาระบบ GPS
ดาวเทียม พื้นที่เสี่ยงป๎กหมุดลงไปเลย รู้ว่าวันนี้เสี่ยงฝนตกหนัก พายุเข้า ไม่ควรแจงว่า อําเภอวารินฯฝนจะ
ตก แล้วมันจะตกตรงไหน ที่ไหน ชุมชนไหนของอําเภอวารินฯ ชี้ให้มันชัดเจนไปเลยว่าจะฝนตรงไหน พื้นที่
ไหน ชุมชนไหน ชี้เปูาไปเลย ถ้าชี้เปูาได้เลย คนในพื้นที่ก็จะสามารถเตรียมรับมือปูองกันได้ทัน
ให้รู้ว่าระดับน้ําเป็นเมตร มันจะท่วมสูงเท่าใดของบ้าน 4 เมตร บ้านท่าข้องเหล็ก น้ําท่วมเท่า
หลังคาบ้าน สูงจากน้ํามูล 3 เมตร ป๎กหมุดลงไปเลยว่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยง เน้นเตือนภัยที่ภาษาชาวบ้านเข้าใจ
อาจจะเอาคนในชุมชน จิตอาสาของชุมชนไปอบรมความรู้เรื่องเตือนภัย ให้เขาสามารถมาเตือนภัยให้กับ
ชาวบ้านในหมู่บ้านของเขาได้ การที่นักวิขาการเอาแผนที่ม านําเสนอให้ชาวบ้านดู มันดูไม่ออก ว่ามันอยู่
ส่วนไหน สลับซับซ้อน เครื่องหมายนู้นนี้นั่นมันคืออะไร ชาวบ้าน นาย ก นาย ข จะไปดูออกได้อย่างไร หา
วิธีทําให้ชาวบ้านดูแ ล้วเข้าใจง่ายๆ ไม่ ใช่มาอธิบายแบบภาษาวิชาการกับชาวบ้าน ระดับน้ําสูงกี่เมตร
ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไหร่ตามความเข้าใจของเขา ปภ. ควรจะมีการสื่อสารที่ดีกว่านี้ ถึงแม้ว่าจะทํางาน
หนักจริง แต่ยงั ขาดการสือ่ สาร คนก็เลยไม่รจู้ กั ปภ. มีแต่รจู้ กั ผูว้ า่ ฯ (ทศพล ไกรพันธ์, สัมภาษณ์)
ขณะที่เสียงของฝ๎่งชุมชน มนตรี พรมพาณิชย์ ประธานชุมชนท่าบ้งมั่ง สะท้อนว่ าป๎ญหาที่เกิดขึ้น
ก่อนน้ําท่วม ว่าป๎ญหาอยู่ที่การประเมินและแจ้งเตือนน้ําท่วมในปี 2562 คุณมนตรีเล่าว่า ไม่มีการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าก่อนที่น้ําจะมา ตนได้ไปหารือกับทางเทศบาลที่เทศบาลเมืองวารินชําราบ ว่าน้ํากําลังจะท่วมบ้าน
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ชาวบ้าน แล้วเทศบาลประเมิน “ฝนตกน้ําท่วมขัง” ทําให้ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์ทําพื้นที่อพยพ เช่น ไม้
หลังคาสังกะสี และไม่มีการนํางบประมาณฉุกเฉินเกี่ยวกับภัยพิบัติออกมาจัดเตรียมไว้
การเตรียมอุปกรณ์ของเทศบาลเมืองวารินชําราบนั้น ในช่วงแรกที่น้ําท่วมเจ้าหน้าที่ไม่มีการเตรียม
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกชาวบ้านในช่วงน้ําท่วม ได้แก่ ป๎ญหาแรกไม่มีเต็นท์ไว้ให้กับชาวบ้าน เมื่อ
ชาวบ้านขนของหนีน้ํามารวมกันและหวังพึ่งเต็นท์เป็นพื้นที่เก็บสิ่งของ แต่เมื่อขนของไปถึงไม่มีเต็นท์
ประกอบกับฝนตกทําให้สิ่งของที่ชาวบ้านที่ยกไปเปียกฝนได้รับความเสียหายทั้งหมด การอยู่เต็นท์มีความ
ยากลําบากมากจากที่เคยอยู่บ้านอาบน้ํามิดชิดต้องไปอาบน้ํารวมกัน ถึงแม้ว่าชาวบ้านชุมชนท่าบ้งมั่งเคย
ได้รับเต็นท์จากประเทศเกาหลีและให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลเต๊นท์ให้กับชาวบ้านจํานวน 52 เต็นท์ โดยทาง
ประเทศเกาหลีได้เข้ามาทําโรงเรียนให้ชุมชนแสนสุข และพบว่าชาวบ้านในชุมชนแถบนี้มีความเดือดร้อน
จากป๎ญหาน้ําท่วมจึงได้มอบเต็นท์ให้กับชาวบ้าน ซึ่งมอบให้ 6 ชุมชนแต่ในช่วงน้ําท่วมระหว่างทางที่อพยพ
เกิดป๎ญหาการแจกเต็นท์ เนื่องจากผู้ที่น้ํายังไม่ท่วมได้เข้าไปแจ้งขอรับเต็นท์ผู้ที่ถูกน้ําท่วมก่อน
คุณมนตรี ยังเพิ่มเติมว่า การไม่มีเรือที่ใช้ขนของขนาดใหญ่ ในปี 2562 น้ํามูลได้เพิ่ มระดับอย่าง
รวดเร็วและท่วมถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน ทําให้ชาวบ้านขนของออกมาจากบ้านเรือนของชาวบ้านไม่ได้
เพราะไม่ มี เ รื อ ท้ อ งแบนขนาดใหญ่ เพื่ อ มาขนสิ่ ง ของขนาดใหญ่ เช่ น ตู้ เ ย็ น ตู้ เ สื้ อ ผ้ า เครื่ อ งซั ก ผ้ า
มอเตอร์ไซค์ ซึ่งทางเทศบาลมีการให้เข้าคิวใช้เรือ มนตรีเป็นคิว แรกของหมู่บ้าน แต่มนตรีก็ต้องรอจนถึง
ช่วงประมาณ 15:00 น. จึงจะได้เรือ
ป๎ญหาที่สาม พนังกั้นน้ําไม่สามารถใช้การได้ในช่วงน้ําท่วม พนังกั้นน้ําสร้างเสร็จในปี 2562 มีการ
ยกระดับสูงขึ้นจากระดับเดิมแต่ไม่สามารถปูองกันน้ําท่วมได้ เนื่องจากน้ําได้ไหลเข้ามาทางท่อระบายน้ํา ซึ่ง
ท่อระบายน้ําไม่มีที่ปิดเปิดทําให้เวลาน้ําท่วมน้ําจากแม่น้ํามูลไหลเข้ามาในหมู่บ้านได้ นอกจากนี้ยังมีป๎ญหาที่
ทําให้น้ําท่วมหมู่บ้าน ได้เนื่องจากการทําพนังกั้นน้ํา บางพื้นที่ที่ยังไม่ได้สร้างทําให้น้ําได้เข้าพื้นที่เหล่านั้น ยัง
มีป๎ญหาเรื่องท่อระบายน้ําที่มีการสร้างประตูปิดเปิด แต่ไม่มีการนําเครื่องมือมาปิดทําให้น้ําทะลักเข้าทางท่อ
ระบายน้ํา ซึ่งประตูปิดเปิดมีด้วยกัน 3 ประตู ได้แก่ ประตูชุมชนท่าบ้งมั่ง ประตูชุมชนท่ากอไผ่ และประตู
ปุาเจ้าหมื่น “ถึงแม้พนังกั้นน้ําจะปูองกันน้ําท่วมไม่ได้ แต่ประโยชน์ของการสร้างพนังกั้นน้ําช่วยการกันไม่ให้
ตลิ่งพังได้” (มนตรี พรมพาณิชย์, ประธานชุมชนท่าบ้งมั่ง, สัมภาษณ์)
ด้ า น เทศบาลวาริ น ชํ า ราบ ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า ประเมิ น สถานการณ์ น้ํ า ในปี 2562 ผิ ด พลาด
สถานการณ์น้ํา ไม่เหมือนกับที่ผ่านมา ระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นสูงและรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมากก่อน ทําให้ตั้งตัว
ไม่ทัน คล้ายกันกับ นายธนาคม กองเพียร นายอําเภอวารินชําราบ ก็สะท้อนป๎ญหาในลักษณะเดียวกัน คือ
สถานการณ์น้ําของปี 2562 ที่ไม่ปกติ รวดเร็วและคาดไม่ถึง แม้แต่กองอํานวยการของอําเภอ ยังต้อ งอพยพ
หนีน้ําที่ท่วมอย่างรวดเร็ว นายอําเภอธนาคม มองว่าในการเตรียมการเพื่อเผชิญเหตุ ส่วนราชการมีความ
พร้อม ในแง่ของกําลังคน แต่สิ่งที่หลายเป็นอุปสรรค ทําให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที คือ
ระเบียบการใช้เงินของราชการ ที่ไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลให้หน่วยงานรัฐที่ควร
จะมีมีป๎จจัยสนับสนุนประชาชนมากที่สุด กลับขาดแคลนวัสดุอปุ กรณ์ เช่น เรือ หรือ อุปกรณ์สําหรับสร้างที่
พักชั่วคราว โดยเรียกระเบียบการใช้เงินของราชการว่า “ระเบียบที่ไม่ทันโลก”
โดยนายอําเภอธนาคม ได้เสนอว่า การเตรียมความพร้อมรับกับน้ําท่วมคือ 4M ได้แก่ การเตรียม
คน (man) ข้าราชการ ทหาร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและให้การช่ว ยเหลือประชาชน การเตรียมเครื่องมือ
(material) ยานพาหนะ ระบบเตื อ นภั ย การเตรี ย มระบบบริ ห ารจั ด การ( management) ที ม งาน
คณะกรรมการระดับอําเภอ ทําหน้าที่ในการวางแผนและบริหารจัดการ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง เกิดน้ํา
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ท่วม และสุดท้ายคือการเตรียมงบประมาณ (money) คือการยืดหยุ่นและเปิดให้อําเภอสามารถบริหาร
จัดการงบกลางได้ด้วยตนเอง (ธนาคม กองเพียร, นายอําเภอวารินชําราบ, สัมภาษณ์)
ขณะที่ พญ.จิ น ตนา คํ าภั กดี แพทย์ ผู้ เชี่ ยวชาญด้า นภัย พิบั ติ โรงพยาบาลวาริน ชํ าราบ เสนอ
หลักการสากลในการจัดการความเสี่ยง ว่าด้วย 2P2R ที่ผ่านมา หลายๆ หน่วยงานไม่สามารถถอดแบบ
แผนการบริหารจัดการน้ําท่วมลงไปสู่ชุมชนได้ ไม่มีระบบอํานวยการ ทําให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงานระดับ
ปฏิ บั ติ ไม่ ส ามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งที่ ค วรจะเป็ น การรั บ มื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก ๆ ปี เป็ น การรั บ มื อ ตาม
ประสบการณ์ส่วนบุคคล (การเรียนรู้บุคคลต่อบุคคล) ซึ่งถ้ามีการเปลี่ ยนคนใหม่ สถานการณ์การรับมือก็จะ
เปลี่ยนไป “เป็นการจัด การป๎ญ หาภัยพิบัติแบบเฉพาะหน้า ” จึงเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยง
รูปแบบการจัดการสาธารภัย 2P2R โดยอาศัยประสบการณ์การศึกษาระยะสั้นเกี่ยวกับการจัดการภัยด้าน
สาธารณะภัยระดับนานาชาติ
โดยหลัก 2P2R มีการดําเนินการ ดังนี้
P = Prevention หมายถึง การเตรียมตัวก่อนเกิด การคาดการณ์ / เตรียมการเพื่อปูองกันเพื่อ
ไม่ให้เกิด เช่น พื้นที่นี้เคยเกิดน้ําท่วม เราจะต้องทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
P = Preparation หมายถึง การวางแผนรับมือกับสถานการณ์ ถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเราจะทํา
อะไร
R = Reaction หมายถึง เมื่อเกิดสถานการณ์แล้วจะต้องทําอะไร
R = Recovery หมายถึง เมื่อสิ้นสุดสถานการณ์จะฟูฟื้นฟูอย่างไร
การดําเนินการตามหลัก 2P2R จะสามารถใช้กับสถานการณ์ได้ทันที 70 – 80 % ส่วนอีก 20% ที่
เหลือจะเป็นการปรับให้เข้ากับพื้นที่เกิดสาธารณะภัย ทั้งนี้การที่จะใช้หลัก 2P2R ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้
ที่ ดํ า เนิ น งานจะต้ อ งเห็ น และเข้ า ใจให้ พื้ น ที่ ส าธารณะภั ย จริ ง สิ่ ง ที่ รพ.วาริ น ชํ า ราบ ทํ า คื อ เมื่ อ เกิ ด
สถานการณ์ รพ.วารินฯ จะเข้าประเมินพื้นที่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด จะต้องทําอะไรก่อนหลัง เช่น มีผู้ปุวย
หรือไม่ เมื่อพบว่ามีก็จะต้องอพยพคนไข้ก่อน
พญ.จินตนา ยังให้ข้อเสนอว่า ควรมีการจัดทําแบบแผนบริหารจัดการสาธารณะภัยที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์และทุกพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ อย่างเช่น เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ
ขึ้น ผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่จะต้องสามารถสั่งการตามรูปแบบที่มีได้ตามขั้นตอน หนึ่ง สอง สาม สี่ ได้อย่าง
ทันที การทํางานที่เป็นระบบและสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวของระบบเอง และจัดการระบบฐานข้อมูล
ที่สามารถทําให้รับรู้ถึงสถานการณ์ในป๎จจุบันและสามารถเข้าถึงได้ และจําเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติ
ให้เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดการและควบคุมสถานการณ์ (จินตนา คําภักดี, สัมภาษณ์)
เมื่อกล่าวถึงการแจ้งเตือน ต้นทางของข้อมูลที่ได้รับการคาดหวังให้มีความถูกต้องและชัดเจน
ประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จังหวัดอุบลราชธานี อธิบายถึงภารกิจหลักของอุตุนิยมวิทยาว่า มีภารกิจ 4 ประการ คือ
(1) เฝูาระวัง/ เตือนภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น เช่น พื้นที่ฝนตกหนัก พายุ จะมีการตั้งวอร์รูมประจํา
ศูนย์ ประสานงานกับวอร์รูมระดับกรมเพื่อเฝูาระวังทุกชั่วโมง หรือทุกครึ่งชั่วโมง โดยเน้ นการตรวจวัด
สารประกอบอุตุนิยมวิทยา (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และทิศทางลม) และส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น
ๆ รวมถึงการประกาศให้ประชาชนรับทราบผ่านทางสื่อมวลชนทุกเช้า (ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11)
(2) ออกประกาศศูนย์อุตุฯ เช่น เกี่ยวกับฝนตกหนัก พายุฝน แต่ก็ไม่ สามารถบอกให้มีการอพยพได้
เนื่องจากไม่ใช่อํานาจหน้าที่
(3) ให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา/สภาพอากาศต่อที่ประชุมฝุายอํานวยการระดับจังหวัด
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(4) รับผิ ดชอบพื้นที่ 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
คุณประเสริฐ ยังเล่าว่า น้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2562 มีพายุที่เกี่ยวข้อง 3 ลูก ได้แก่
พายุ วิ ภ า สลายตั ว ที่ จั ง หวั ด น่ า น พายุ โ พดุ ล เข้ า ทางภู ซ าง นครพนม และพายุ ท าจิ กิ จ่ อ เข้ า จั ง หวั ด
อุบลราชธานี แต่โดนดูดกลับ ในลักษณะปรากฏการณ์ฟูจิฮาระ เอฟเฟค เบื้องต้นระบุได้ชัดว่า น้ําท่วมอุบล
2562 เป็นผลจากภาวะฝนตกที่ได้รับอิทธิพลจากพายุทาจิกิ ในช่วงวันที่ 2 และ 3 ของพายุ ที่มีปริมาณ
103.6 และ 106.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หนักมาก ปกติฝนตกกระจายตัวในปริมาณ
90.1 มิลลิเมตร ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตกหนักมากแล้ว ปริมาณฝนจํานวนนี้ทําให้ดินอุ้มน้ํามากขึ้น
ความรุนแรงของน้ําท่วมในปี 2562 แตกต่างกับน้ําท่วมปี 2554 ในแง่ที่พื้นที่รับน้ําเปลี่ยนแปลงไป
กล่าวคือ ในปี 2554 พื้นที่รับน้ําส่วนใหญ่ยังเป็นที่ราบ รวมถึงมีพื้นที่ชุ่มน้ํา ทําให้พื้นที่น้ําท่วมมีลักษณะแผ่
กว้างออกได้ แต่ในปี 2562 พื้นที่รับน้ําถูกแทนที่ด้วยสิ่งก่อสร้างมากขึ้น เช่นเดียวกับพื้นที่ชุ่มน้ําหลายแห่ง
หายไป ทํ า ให้ น้ํ า เกิ ด การยกตั ว ในแนวตั้ ง การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ท างน้ํ า ทํ า ให้ น้ํ า ท่ ว มรุ น แรงมากขึ้ น
ในแง่ของการสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชน นายประเสริฐ กล่าวว่า การสื่อสารกับประชาชน ของ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา มีข้อจํากัด สามารถเข้าไปได้บางส่วนตามอํานาจหน้าที่ หากคาบเกี่ยวกับการแจ้งเตือน
ภัยพิบัติ เป็นอํานาจหน้าที่หลักของสํานักงานปูองกันสาธารณภัยหรือ ปภ. เรามีหน้าที่ได้เพียงให้ข้อมูลและ
คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ด้านนิกร วีสเพ็ญ เสนอว่า ก่อนน้ําท่วม ต้องมีการเตรียมการกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่ “จัด
ทัพ” กรรมการลุ่มน้ําหรือกลไกอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับตรวจสอบอํานาจหน้าที่ของแต่ละกลไกว่าที่ผ่านมา
ได้ทําอะไรบ้าง/เพียงพอหรือไม่ เตรียมการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ล่วงหน้าให้มี ความชัดเจน สื่อสารให้ชาวบ้าน
ทราบสถานการณ์ล่ วงหน้า เนื่องจากการจัดการภัยพิบัติใหญ่ เป็นภั ยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กว้างกว่าชุมชน
ต้องการกรรมการกลางที่สามารถทํางานมองภาพรวมได้ทั้งหมด ทําหน้าที่เฝูาระวัง สื่อสาร การให้ข้อมูลกับ
ชุมชน
สนับสนุนให้ชุมชนมีความพร้อมในการจัดการตนเอง เตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อเผชิญหน้า
กับน้ําท่วม (ชาวบ้านสามารถจัดการเรื่องโควิดได้ดี และบางแห่งจัดการขยะได้ดีมาก) – เช่น การสนับสนุน
ชาวบ้านให้มีเรือของชุมชน (ในบางพื้นที่ริเริ่มสร้างเรือของชุมชน เพื่อใช้สําหรับการขนย้าย อพยพช่วงน้ํา
ท่วม มีโรงเรียนสอนทําเรือ) การออกแบบที่อยู่อาศัยให้อยู่กับน้ําได้โดยไม่ต้องอพยพ (บ้านลอยน้ํา) เตรียม
ความพร้อมของเครืองมือเครื่องใช้ที่จําเป็น บุคลากร และพื้นที่สําหรับการเผชิญหน้ากับน้ําท่วมของชุมชน/
ครัวเรือน เช่น เรือ โชลาเชลล์ เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) หน่วยเคลื่อนที่เร็ว สถานที่/จุดนัดหมายที่
ปลอดภัย หรือจุดรองรับการอพยพเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ทั่วถึง
สําหรับผู้ประสบภัย
ระหว่างน้ําท่วม เครื่องมือสื่อสาร/การสื่อสารที่มีความชัดเจน อุปกรณ์ขนย้าย (เรือ) พื้นที่รองรับ
ฉุกเฉิน (หลายชุมชนมีอยู่แล้ว เช่น วังสว่าง กุดแสนตอ ใช้วัดกุดคูณเป็นพื้นที่รองรับฉุกเฉิน, บ้านกุดกั่วใช้วัด
บ้านดงบัง) การฟื้นฟู/ เยียวยา สนับสนุนชุมชนช่วยเหลือตนเอง เช่น การซ่อมแซมบ้านเรือน (เน้นใช้ช่าง
ชาวบ้าน) การจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค/ป๎จจัยสี่ รัฐทําหน้าที่หนุนเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือตนเองของ
ชุมชน เน้นให้เป็นตัวเงินโดยให้ชาวบ้านนําไปจัดการกันเอง
ขณะที่ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มองว่าการเตรียมการ
ก่อนน้ําท่วม อาจต้องไปไกลว่าน้ําท่วม คือ การคํานึงถึงการมีส่วนร่วมและสิทธิของประชาชนและชุมชน
หน่วยงานภาครัฐต้องทําหน้าที่คาดการณ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และต้องมีบริหารจัดการหน่วยงานที่หลากหลายให้
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ได้ เพื่อประมวลข้อมูลได้อย่างแม่นยําถูกต้อง อาจต้องมีการเตรียมการละเอียดแบบเดียวกับงานแห่เทียน
พรรษา งานด้านการจัดการน้ําท่วม ทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนก็ต้องคิดเตรีย มการอย่างละเอียด
ทําอย่างไรให้คนเดือดร้อนน้อยที่สุด หรือให้ท่วมน้อยที่สุด
ชาวบ้านเองต้องมีบทบาทสําคัญในการจัดการน้ําท่วม “สิทธิการมีส่วนร่วมของผู้รับผลกระทบ”
รวมถึงต้องรับรู้ในเชิงนโยบาย/การกําหนดนโยบาย “สังคมนํารัฐ มิใช่รัฐนําสังคม” การออกแบบบ้านเรือน
ควรต่างจากเดิมไปเป็นบ้านลอยน้ํา ประเด็นเรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน/การจัดการ
ทรัพยากร “สิทธิชุมชน” รัฐต้องร่วมคิดกับภาคประชาชน เป็นหน้าที่ของรัฐในการให้การช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ถูกน้ําท่วม และชาวบ้านมีสิทธิ (สิทธิชุมชน) ที่จะได้รับการจัดการดูแล/เยียวยา เนื่องจาก
(1) รั ฐ เป็ น ตั วแทนของประชาชนต้ อ งทํ า หน้ า ที่ใ นการปกปู อ งอํ า นาจอธิ ป ไตยเกี่ ย วกับ การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรส่วนรวม
(2) การอาศัยอยู่ในพื้นที่ถือเป็นสิทธิชุมชน (มีสิทธิอยู่) การให้เอกสารสิทธิ์เป็นหน้าที่ของรัฐ ขณะที่
สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้นายทุน คนรวยได้ แต่คนยากจนไม่มีสิทธิ ก่อให้เกิดความยากจนและความ
เหลื่อมล้ํา
(3) น้ําท่วม62 ถือว่าการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐ แม้ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติก็ตาม
อะไรเป็นสิทธิของประชาชนถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้การคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ การประเมิน คาดการณ์ เฝูา
ระวัง และดูแลเยียวยา
(4) รัฐทําหน้าที่ในการทําลายพื้นที่รับน้ํา หรือมีสนับสนุนให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย
จากน้ําท่วมเสียเอง เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างถนน การให้เอกสารสิทธิเอกชน การเปลี่ยนผังเมือง การ
สนับสนุนการลงทุนในพื้นที่น้ําท่วม
(5) รัฐ ต้องทํ าหน้าที่ใ นการให้การช่วยเหลือแม้ในสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ซึ่งรัฐ ต้องมี หน้าที่
คาดการณ์ปูองกันอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นจะเรียกว่ารัฐได้อย่างไร ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจที่จ้างรัฐบาลเข้า
มาทํางาน ดังนั้นเมือเกิดป๎ญหาขึ้นรัฐที่เป็นตัวแทนของประชาชนก็ต้องเข้ามาทําหน้าที่ ดูแล รัฐจะปฏิเสธ
ความรับผิดชอบไม่ได้ถ้าเรายอมรับหลักการที่ว่าอํานาจการปกครองเป็นของประชาชนทุกคน การที่รัฐ
ราชการถือว่าตนเองเป็นเจ้าของอํานาจนับเป็นป๎ญหาเชิงรากเหง้าที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง
(6) การกระจายอํา นาจ ประชาชนเป็น ผู้เสีย ภาษี การกระจายอํา นาจเป็นการกระจายความ
รับผิดชอบไปสู่ท้องถิ่น/ชุมชน (พรบ.กระจายอํานาจ, สภาองค์กรชุมชน, สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ) บาง
องค์กรเน้นทําเฉพาะเรื่องที่ไม่ต้องขัดแย้ง/ไม่ต้องทะเลาะกับใคร ทําให้ไม่สามารถนําไปสู่การแก้ไขป๎ญหา
ความขัดแย้งด้วยหลักสิทธิมนุษยชน/ชุมชน รัฐส่วนกลางต้องการกระจายอํานาจจริงหรือ ไม่ได้กระจาย
งบประมาณตามสัดส่วนที่ควรเป็น/ตามที่กําหนด แต่นําไปไว้ในงบกลาง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
คุมการใช้เงินของ อปท.อย่างเข้มงวดจนทําให้การบริหารจัดการตนเองเป็นไปอย่างยากลําบาก หลายเรื่อง
ถูกตีความว่าไม่ใช่ภารกิจของ อปท.
สุดท้าย จังหวัดต้องจัดการตนเอง การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ จะทําให้ส่วนราชการตื่นตัวในการ
เตรียมรับมือ สามารถปูองกัน รองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที แต่ทางราชการไม่ยอมทํา ด้านหนึ่งอาจ
เป็นเพราะกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจและการลงทุน แต่จริง ๆ เป็นคนละเรื่องกัน น่าจะ
เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจในประเด็นดังกล่าวนี้และกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทั้งที่เรื่องนี้น่าจะเป็น
ผลดีมากกว่า เพราะในท้ายที่สุดจะทําให้เราคาดการณ์สถานการณ์ได้ และนําไปสู่การจัดการได้ (นิรันดร์
พิทักษ์วัชระ, สัมภาษณ์)
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ข้อเสนอของทนายนิกร และ นพ.นิรันดร์ มี ความสําคัญต่อการจัดการภัยพิบัติอย่างมาก การ
บริหารงานของรัฐต้องมีเปูาหมาย ใกล้ชิด และเข้าถึงประชาชน ตรามใดที่การบริหารจัดการโครงสร้างรัฐ
ยั ง เป็ น ไปเพื่ อ รั ฐ จะมี ข้ อ จํ า กั ด อย่ า งมากในการให้ ป ระชนชนได้ เ ข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ โดยเฉพาะใน
สถานการณ์วิกฤต
จะเห็นได้ว่า แต่ละหน่วยงานก็ต่างมีข้อจํากัดเหมือนกัน อุตุนิยมวิทยามีหน้าที่จํากัดเฉพาะเฝูาระวัง
และเตือนภัยเท่านั้น ในแง่การกระจายข่าวสารก็ทําผ่านการออกประกาศ และการสื่อ สารกับประชาชนผ่าน
ทางสื่อต่างๆ เช่น ทางโทรทัศน์ NBT ทางเฟสบุ๊ค UbonConect หรือบางครั้งก็มีประชาชนสอบถามข้อมูล
ฝนตกมาโดยตรง ทางโทรศัพท์ เช่น กําลังจะเกี่ยวข้าว ใน 3 วันข้างหน้าจะมีฝนหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้
อุตุฯ ได้พยายามสื่อสารข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาไปถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด แต่ไม่สามารถทํางานเกินกว่า
นี้ได้ เพราะ จะไปก้าวก่ายงานที่ อยู่ในอํา นาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นได้ ป๎จจุบันอุตุนิยมวิทยา ถูกลด
บทบาทลงไป มีหน่วยอื่นๆ ทําบทบาทซ้ําๆ กันในด้านการเตือนภัย หลายครั้งไม่ได้มีการประสานงานกัน
อย่างไรก็ตามศูนย์อุตุฯ พยายามสร้างเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชน ต้องการให้ความรู้ด้านอุตุฯ แก่ภาค
ประชาชน โดยเฉพาะในด้านการอ่าน/การเข้าใจข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา โดยมีการจัดประชุมฯ เป็นระยะ
ตารางที่ 3.2 สรุปข้อเสนอระยะก่อนน้ําท่วม
ที่
ข้อเสนอ
1. ต้องมีข้อมูลการประเมินสภาวะน้ําก่อนท่วมอย่างละเอียด
2. ระบบข้อมูล ต้องมีระบบการสื่อสาร แปลงข้อมูล และการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ
3. สภาวะแยกส่วน ไม่บูรณาการของหน่วยงานราชการ ต้องการ “ระบบ” บริหารจัดการที่เฉพาะ
4. วิธีมองป๎ญหาของรัฐ กลไกราชการ ระเบียบการใช้เงิน ไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
5. ต้องมีการถอดบทเรียนตนเอง และ นําบทเรียนหรือหลักการที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อื่น
โดยเฉพาะระดับสากลมาใช้
3.4 เรื่องเล่าสู่ข้อเสนอระยะเผชิญเหตุ
ในระยะการเผชิญเหตุ ถือว่ามีเรื่องเล่าและบทเรียนสําคัญในปริมาณที่มาก เพราะเป็นผลสืบเนื่อง
จากข้อที่ 1 คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ ในช่วงสถานการณ์น้ําท่วม เรียกได้ว่าเกิดความโกลาหล
อย่างมาก โดยจะนําเสนอผ่านเรื่องเล่าจากผู้ให้ข้อมูลที่มีความแตกต่างหากหลาย ใน 6 เรื่อง ต่อไปนี้
3.4.1 เรื่องเล่าว่าด้วยศูนย์อานวยการภัยพิบัติ
ศู น ย์ อํ า นวยการจั ด การภั ย พิ บั ติ เป็ น ประเด็ น วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อย่ า งหนั ก ว่ า ตกลงจั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีหรือไม่มีศูนย์อํานวยการ ทําไมจึงเกิดความวุ่นวายมากขนาดนั้น การสื่อสารข้อมูลทั้งก่อนน้ํา
ท่วมและระหว่างน้ําท่วม ไม่มีความชัดเจน เพียงพอ การสื่อสารความรู้ ทั้งระดับน้ําและความเดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือ เป็นส่วนงานที่จัดขึ้นมาในแบบที่ไม่มีความรับผิดชอบโดยตรง แต่มี ความสําคัญ
ตั ว อย่ า งสํ า คั ญ ๆ เช่ น เพจอุ บ ลคอนเนก เพจวาริ น ชํ า ราบบ้ า นเฮา แอบพลิ เ คชั่ น saveubon เพจ
UBUsaveUbon ซึ่งเป็นส่วนงานของเอกชนและมหาวิทยาลัย
การทํางานของโครงการวิจัยฯ มีข้อจํากัดที่จะเข้าถึงต่อตรวจสอบการมีอยู่หรือไม่มีศูนย์อํานวยการ
ภั ย พิ บั ติ น้ํ า ท่ ว มอุ บ ลราชธานี 2562 และการสั ม ภาษณ์ ภ ายหลั ง จากเห็ น การน้ํ า ท่ ว มก็ ไ ม่ ส ามารถหา
แหล่งข้อมูลที่ชัดเจนได้ เนื่องจากมีความคลุมเครือขอบขอบเขต ของการทํางานของศูนย์ฯ แต่จากการสรุป
บทเรียนน้ําท่วมอุบลราชธานี ทั้งจัดโดยโครงการวิจัยฯ หรือ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า อุบลราชธานี
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ในช่วงแก้ป๎ญหาภัยพิบัติน้ําท่วม อุบลราชธานี 2562 พบความล้มเหลว 3 ส่วนหลักคือ 1. การแจ้งเตือนที่ไม่
สามารถนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ อ ย่ า งชั ด เจนและแม่ น ยํ า 2. การอํ า นวยการความช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย มีข้อมูลที่สับสนอย่างมาก ทําให้การกระจายความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงกลุ่มคน และ 3. การฟื้นฟู
เยียวยาเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่สอดคล้องกับระดับความเดือดร้อน
ขณะเดียวกัน เราพบว่า ส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านเอกชน สถาบันการศึกษา ส่วนปกครอง
ท้องถิ่น มีการจัดตั้งศูนย์พาะกิจขึ้นมาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึง 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ศิลปศาสตร์รวมใจ
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอุบลฯ62 และ ศูนย์ระดับมหาวิ ทยาลัยคือ “UBU Save Ubon” การเริ่มต้นศูนย์
ความช่วยเหลือ เริ่มจากการทํางานระดมความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนของ กลุ่มคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นั ก ศึ ก ษา คณะศิ ล ปศาสตร์ ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบรั บ จากกลุ่ ม คนในเครื อ ข่ า ย ทั้ ง เที ย นพรรษา ข้ า วสาร
อาหารแห้ง
ผู้ใหญ่ทศพล ไกรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการทํางานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล่าว่า น้ําท่วมปี 2562 ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่มาก ได้รับ
ผลกระทบในวงกว้างของพื้นที่จังหวัดอุบล หนักสุดในรอบ 40 ปี สิ่งที่เราเห็นจากสถานการณ์นี้ เอาส่วน
ราชการคือปกติที่เป็นจังหวัด เป็นอําเภอ เป็นรัฐบาล ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ช่วยกัน โดยภารกิจของเขา อย่าง
หน่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย บทบาทของผู้วา บทบาทของนายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านใน
พื้นที่มันเป็นฟ๎งก์ชันปกติ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึน้ ใหม่ที่เรามองเห็นเลย คือ
(1) บทบาทของภาคประชาสังคมหรือว่าพลังทางสังคมซึ่งได้เข้ามาช่วย เรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่
เข้ามาช่วย
(2) เห็นบทบาทของสื่อ และสื่อที่มีบาบาทหลักคือสื่อออนไลน์ การเติบโตของสื่อออนไลน์ จะเป็น
เฟสบุ๊ค ยูทูป ทุกคนวิ่งเข้ามาทําสื่อ ทุ กคนเป็นสื่อหมด ฉะนั้นการสื่อความช่วยเหลือมันจะรวดเร็วมาก คือ
ข่าวเมื่อก่อนที่เราดูเป็นวันต่อวันข้ามวันเราถึงจะได้ดูข่าว แต่ว่านี้คือวินาทีต่อวินาที การสื่อสารออกมาจาก
ทุกจุด แต่ว่าส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ 100% แต่ว่าทุกจุดที่เข้าไปทําข่าวส่งภาพ สถานการณ์ตอนนี้ ทุกคนเป็น
นักข่าวได้หมด เพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมกับพลังทางสังคมที่เข้าไปเชื่อมต่อ ดึงหน่วยงานต่างๆ วิ่งเข้ามาใน
พื้นที่ และการเสียสละในครั้งนี้มันจะอยู่ในรูปแบบการช่วยเหลือ
(3) เห็นความหลากหลาย อาจจะเป็นการช่วยเรื่องเงิน อาหาร ถุงยังชีพ หรือสารพัดที่เกี่ยว
ป๎จจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ แม่กระทั้งหม้อหุงข้าว จะเชื่อมโยงมาทางว่าเครือข่ายต่างๆ เมื่อพูดถึงเรื่อง
เครือข่าย รูปแบบเครือข่าย 1. เครือข่ายที่เกาะเกี่ยวกันอย่างเป็นทางการ เช่น ทางของ ม.อุบล ทางของ
นักวิชาการเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ 2. เครือข่ายทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เชื่อมต่อกันหมด นี้คือ
วิธีการทํางานที่สําคัญ
พ่อทศพล เล่าต่อว่า บทบาทของ ม.อุบล ที่เราเห็นชัดเจนหรือหลายๆ มหาวิทยาลัย จากเราเคยทํา
ประสบการณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง คือตอนนั้นน้ําท่วมเมืองลาวร่วมกันมาแล้ว แล้วเข้าไปช่วยเหลือ พอน้ําท่วม
อุบลตรงนี้ถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ในปีที่น้ําท่วมประเทศลาว ตั้งเครือข่ายที่ศูนย์ศิลปศาสตร์ ที่นี้รูปแบบ
นี้กลับมารวมตัวอีกครั้งนั้นคือประสบการณ์จากอดีต และมันเกาะตัวกันอีก คือการต่อตัว การส่งข่าวได้
รวดเร็ว ศูนย์ศิลปศาสตร์จะเกิดขึ้นก่อนของส่วนกลาง ม.อุบล มันเป็นแรงกระเพื่ อม เป็นการสร้างแรง
กระเพื่อมส่งต่อระดับนโยบายระดับมหาวิทยาลัย จากระดับคณะมามหาวิทยาลัยสุดท้ายมันก็มาเชื่อมมา
ทํางานการต่อกัน เรียกว่าถักทอเกี่ยวโยงกัน
ที่เข้าไปทํางานในส่วนช่วยเหลือน้ําท่วมได้ ก็เพราะไปช่วยเหลือน้ําท่วมเมืองลาวด้วยกันกับคณะ
ศิลปศาสตร์ จึงเชือ่ มต่อกันมาเรื่อยๆ ปีนั้นน้ําท่วมเมืองลาว ชุมชนเมืองศรีไคออกก็ได้มีบทบาทในฐานะ โรง
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ครัวย่อยๆ ส่งข้าวเหนียว หมูปิ้ง หมูทอด ส่งของไปช่วยเมืองลาว นั้นคือครั้งที่ช่วยบ้านช่วยกันจากเราใช้
สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนชาวบ้านมาบริจาค เรื่องโรงครัวที่ช่วยเมืองลาว ก็ ขยายมาตั้งโรงครัวให้
เป็นรูปธรรม บทบาทของชุมชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งต่อเชื่อมมาจากทางคณะศิลปศาสตร์สนับสนุน
งบประมาณ สิ่งของ ป๎จจัยอะไรต่างๆ เราเป็นสถานที่ คือ วัด และเป็นกําลังแม่ครัว และบทบาทของ
ชาวบ้านที่เอาสิ่งของมาบริจาค และบทบาทของพระสงฆ์ที่สนับสนุนและออกไปบริจาค
จากที่ พ่ อ ทศพลเล่ า มานั้ น ทํ า ให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คมที่ เ ผชิ ญ กั บ วิ ก ฤต
คณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้าง ศูนย์เฉพาะกิจฯ ของคณะศิลปศาสตร์ ขยายสู่ UBU Save Ubon ได้
อย่างไร พบว่าจากสถานการณ์ป๎ญหาที่หนัก เกินกว่าประสบการณ์ของชาวอุบลราชธานี ประสบการณ์
ภัยพิบัติในพื้นที่อื่น ได้แก่ กลุ่มพี่น้องเครือข่ายอันดามัน มูลนิธิชุมบนไท ซึ่งทํางานภัยพิบัติในเหตุการณ์สึนา
มิ 2547 เรื่อยมา และ กลุ่มผู้ที่ขับเคลื่อนงานน้ําท่วมกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2554 มาร่วม
ปรึกษาหารือ และ สร้างศูนย์เฉพาะกิจระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมา
“ศู น ย์ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การภั ย พิ บั ติ เ ฉพาะกิ จ ” การก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ ระดั บ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่รวมประสบการณ์จากสึนามิและน้ําท่วมกรุงเทพฯ 2554
พบว่า ส่วนประกอบของศูนย์เฉพาะกิจ มีทั้งหมด 4 ส่วน คือ
ฝุายที่ 1
ฝุายข้อมูลสถานการณ์น้ํา จะต้องประมวลผลข้อมูล องค์ความรู้ที่ข้ามศาสตร์และ
หลากหลาย สนับสนุนการจัดการน้ํา ผลิตข้อมูลเพื่อสื่อสารในหลายระดับ ทั้ง
วิชาการ และการแปลงสู่ความเข้าใจในระดับปฏิบัติ
ฝุายที่ 2
ฝุายสนับสนุนและจัดตั้งศูนย์พักพิง การวางแผนการอพยพ ความสมบู รณ์แบบ
ของศูนย์พักพิง ทั้งเรื่องสุขลักษณะ และความปลอดภัย เน้นให้มีความสอดคล้อง
กับความ ต้องการของผู้อพยพ แต่อิงอยู่บนฐานของความเป็นไปได้
ฝุายที่ 3
ฝุายสนับสนุนการปฏิบัติงาน ต่อเปูาหมาย ประสานข้อมูลสถานกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
การตัดสินใจ
ฝุายที่ 4
ฝุายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบอาสาสมัคร เอื้อต่อการเรียนรู้
และสร้ า งความเข้ ม แข้ ง ใน ระยะสั้ น และระยะยาว ร่ ว มกั น ระหว่ า งชุ ม ชน
เครือข่ายลุ่มน้ํา นักวิชาการทุกศาสตร์ กําหนดวาระทั้งป๎จจุบันและอนาคต คือ
นโยบายสาธารณะ ที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติ
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• ประมวลความรู้
และข้อเสนอการ
จัดการน้ํา

• ประสานข้อมูล
กลุ่มเสี่ยงเพื่อ
ตัดสินใจ

• สนับสนุนความ
ปลอดภัยและ
สุขภาพ
1. ฝุายข้อมูล
สถานการณ์น้ํา

2. ฝุายสนับสนุน
และจัดตั้งศูนย์
พักพิง

3. ฝุายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

4. ฝุายสนับสนุน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
• ชุมชน ผู้ประสบภัย
ระบบอาสาสมัคร

ภาพที่ 3.1 ยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติเฉพาะกิจ
ศูนย์เฉพาะกิจระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นอกจากนี้ ภายใต้ศูนย์ยุทธศาสตร์กําหนดยุทธศาสตร์จัดการภัยพิบัติเฉพาะกิจ ต้องมีศูนย์ปฏิบัติการ ที่มี
ความพร้อมสําหรับการเผชิญเหตุ ประกอบด้วย ทีมทํางานในแต่ละระยะ
(1) ระยะเผชิญเหตุฉุกเฉิน ชี้เปูาหมาย กุมสภาพข้อมูลความต้องการเร่งด่วน ฉุกเฉิน หาแนวทาง
การแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า ระดมความช่วยเหลือจากเครือข่าย องค์กร ชุมชน นักธุรกิจ ประชาสังคม ใน
ขอบเขตของความแกแน ต้องทํางานแบบเร่งด่วน จําเป็นต้อง แยกย่ อยฝุายปฏิบัติงาน อย่างละเอียด อาทิ
ฝุายนโยบาย ฝุายข้อมุลกลาง ฝุายประสานองค์กรภายนอกและภายใน ฝุายสื่อสาร ฝุายปฏิบัติการใน
Social Network ฝุายสวัสดิการ ฝุายการเงินและบัญชี ฝุายจัดการศูนย์อพยพและพักพิง แพทย์
(2) ระยะกลาง ทีมวิชาการ หรือผู้รู้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น เรื่องน้ํา เรื่องชุมชน เรื่องเทคนิค ระบบ
โซลาร์เซล สร้าง key message เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผน แบบเฉพาะหน้า แบบปูองกัน ขับเคลื่อนด้วย
ความรู้และข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่หลากหลายของการเผชิญภัยพิบัติ มีบริบทที่แตกต่างกันไป ศูนย์
UBU Save Ubon ได้ดําเนินการภายใต้ศูนย์ ดังนี้
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ภาพที่ 3.2 UBON Save Ubon Model
ศูนย์เฉพาะกิจระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจ คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมในศูนย์แฉพาะกิจ นี้มองว่า น้ําท่วมในปี
2562 เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้เห้นถึงสักยภาพของตนเองและได้ทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัย ที่
ต้องเป็นมากกว่า การสอนหนังสือ
ทั้งศูนย์ศิลปะศาสตร์รวมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยอุบล 62 และ ศูนย์ UBU Save Ubon
ดําเนินการต่อเนื่องจนถึงระยะฟื้นฟู โดยมีการจัดสรรค์งบประมาณที่ได้รับบริจาคในการซื้ออุปกรณ์ซ่อม
บ้านเรือน ที่จะเป็น ในพื้นที่ อําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง ที่เป็นพื้นที่เปูาหมายของศูนย์ฯ ที่ระบุว่า
จะทํางานสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าถึง ได้แก่ บ้านกุดชุม บ้านคูสว่าง บ้านท่ากกแห่ บ้าน
บูรพาใน และชุมชนกุดลาด โดยการประเมินความจําเป็นเร่งด่วน และจะการประเมินร่วมกับคณะกรรมการ
ชุมชน
นอกจาการสนับสนุนโดยตรงถึงประชาชนแล้ว ศูนย์ยังสนับสนุนกิจกรรมการผ่านเครือข่าย ได้แก่
อุปกรณ์จําเป็นสําหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ผ่านมูลนิธิกระจกเงาที่เข้ามาทํากิจกรรมในระยะฟื้นฟู
สนุบสนุนเมล็ดพันธุ์ ผ่านเครือข่ายสําหรับชุมชนริมแม่น้ํามูล และ จัดการสนับสนุน เครื่องโซลาร์ เซลที่เกิม
ใช้เพื่อให้แสงสว่างชั่วคราวในช่วงน้ําท่วมขัง ให้เป็นอุปกรณ์ส่งไฟสาธารณะ ของชุมชนที่ติดตั้งริมฝ๎่งน้ํามูลใน
เขตหาปลาริมแม่น้ํา
3.4.2 เรื่องเล่าว่าด้วยเรือ
เมื่อน้ําท่วม พาหนะในการการเดินทางก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนจากรถและถนน มาเป็นเรือและทางน้ํา
เรือมีความสําคัญอย่างมากในช่วงเผชิญเหตุ “เรือของมูลนิธิมี 4 ลํา แรกเริ่มเดิมทีเรือมันไม่พอ”นายศุภชัย
เกตุศักดิ์ หัวหน้าเวรมูลนิธิสว่างบูชาธรรม เล่าถึงสถานสถานการณ์น้ําท่วม ในประเด็นเรือว่า ตอนน้ําท่วม
ช่วงแรกเลยเรือไม่พอ เพราะว่าหน่วยงานต่างจังหวัดที่จะเข้ามาช่วยเหลือยังมาไม่ถึง คือพวกเราไปช่วยที่อื่น
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ยโสธร ร้อยเอ็ด ที่น้ําท่วมก่อน จนมันหนักที่บ้านตนเอง (อุบลราชธานี) มูลนิธิยังเก็บของตนเองไม่ทัน
เพราะมัวแต่ไปช่วยคนอื่น เรื่องเรือ เรื่องกําลังคน แรกๆเลยคือไม่พอ
พอน้ําท่วมไปสัก 10-15 วัน มันอยู่ตัวแล้ว มีเรือจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นๆ เข้ามา
สนับสนุน จึงมีการจัดระบบ ICS14 เป็นระบบการสั่งการอย่างมีระบบ คือเรามีรับแจ้งเหตุป๎๊ป รายงานแผนก
กําลังพล แผนกกําลังเรือ แผนกอื่นๆ จุดแจ้งเหตุ เวลา ระบบนี้มูลนิธิตั้งขึ้นเอง ในประเทศไทยมันมีมานาน
แล้ว แต่คนที่จะตั้งระบบได้ต้องมีการเรียนรู้ ต้องไปเรียนระบบ ICS มันต้องมีระดับหัวหน้า มีนาย ก นาย ข
ไล่ๆตามระดับขั้นลงมา แผนก มีแผนกเรือ แผนกรถพยาบาล แผนกครัว แผนกแพทย์ แผนกกําลังพล เช่น
มีคนแจ้งขอเรือไปรับคนปุวย เราก็จะรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาก็จะสั่งการลงมาว่า ให้แผนกไหน
ออกไปทํา เราต้องทํางานเป็นระบบ คือถ้าแห่กันไปหมดเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าคนที่ไปแล้วทําอะไรไม่
เป็น มันก็จัดการไม่ได้ ระยะเวลาในการสั่งการใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็สามารถออกไปยังจุดเกิดเหตุได้
แรกเริ่มเดิมทีที่มันมั่วนั้นเพราะมันยังไม่มีระบบ ระบบนี้มันดีอย่างหนึ่งคือ หน่วยงานต่างจังหวัด
เข้ามา เช่น เขาเข้ามาช่วยเรา เขาก็ต้องมารายงานตัวกับศูนย์ รายงานว่ามีกําลังพลกี่คน มีเรือกี่ลํา มีอะไร
มาบ้าง เราก็จะบันทึกไว้ การออกเหตุแต่ละครั้ง เช่น เรารับแจ้งผู้ปุวย 08.00 น. เราก็ลงบันทึกไว้ ไปถึง
บ้านผู้ปุวย 08.15 น. ก็จดไว้ เคลื่อนย้ายผู้ปุวยเวลาออกมาเท่าไหร่ ถึง รพ. เมื่อไหร่ ถึงที่บ้านเมื่อไหร่ กําลัง
พลกลับมาไปเจอป๎ญหาอะไรบ้างก็มาบันทึกไว้ พอตอนเย็นมา เรามาสรุปว่ามันเกิดป๎ญหาอะไรขึ้นบ้าง เราก็
จะมาช่วยกันแก้ไข
นายสังคม พันสถิต จากเครือข่ายชุมชนกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง เล่าว่า “จากบทเรียนคู
สว่างโมเดล มีการเตรียมเรือ เตรียมคน เรือ เรือใช้รับส่งคนทํางาน นักเรียน เขาให้งบมา แล้วชาวบ้านมา
สร้างเอง ตามภูมิป๎ญญาของชาวบ้าน เรือลําแรกสีม่วงมีมาตั้งแต่ปี 2554 บรรทุกได้ 20-30 คน เมื่อก่อนมัน
มีเครือข่าย คปสม. ได้ไปร่วมเครือข่ายกับเขา เริ่มแรกชาวบ้านต่อสู้เรื่องที่ดินที่เป็นที่สาธารณะชุมชน แต่
นายทุนกับผู้นําชุมชนคนเก่ามาทําโฉนดเอา โดยที่ทําเอกสารเท็จขึ้นมา ชาวบ้านเราไม่มีกําลังต่อสู้ จึงไปเข้า
ร่วมกับเครือข่าย คปสม. และเรามีป๎ญหาน้ําท่วมด้วย จึงปรึกษากับเครือข่าย เขาแนะนํา ช่วยเหลือในการ
รับมือน้ําท่วมปี 2555 เริ่มลงมือสร้างเรือ”
เรือจําเป็นที่สุดในช่วงน้ําท่วม เวลาเดินทางเข้า -ออก ดูบ้าน ต้องใช้เรือ บางคนน้ําท่วมจริง แต่ไม่
ออกไปจากบ้าน ก็ต้องมีเรือที่เป็นพาหนะ คนส่วนมาก มีอยู่ 230 หลังคาเรือนในหมู่บ้าน เวลาใช้เรือ เป็น
เรือหาปลา แต่ว่าบางบ้านก็ไม่ มี ต้องอาศัยนั่งไปด้วยกันเยอะๆ แต่เวลาลมพายุมาคลื่นน้ํามันแรง มัน
อันตราย จึงพากันร่วมความคิดอันออกแบบเรือ ให้มันบรรทุกได้เยอะ เดินทางได้เร็ว และมันก็ประหยัด
เชื้อเพลิง คือเครื่องเรือเรานี้ ทั้งวันใช้น้ํามันเพียง 1 แกลลอน แต่ถ้าเรือหลวงที่มันเป็นเรือท้องแบนใหญ่ๆ
น้ํามัน 20 ลิตรจะวิ่งได้ 1-2 เที่ยว เรือเราประหยัดน้ํามันได้ 3-4 เท่าของเรือหลวง และเรือหลวงเวลานั่ง
20-30 คน ไปช้ากว่าเรือเรา แบบว่า ออกพร้อมกัน เรือเราไปถึงก่อน แต่เรือหลวงยังอยู่ครึ่งทาง เรือลําที่ 2
มีขึ้นในปี 2559 ออกแบบเป็นลําเล็กกว่าลําแรก และไปเร็วกว่า สําหรับบรรทุกคนจํานวนน้อย เรือลําที่ 3 มี
ขึ้นในปี 2562 เนื่องจากเรือไม่พอใช้ เรือหลวงมาไม่ทัน น้ําท่วมจนจะลดแล้ว เรือหลวงค่อยเข้ามาถึงพื้นที่
เพราะว่าตอนน้ําท่วมแรกๆ ต้องใช้ขนของ อพยพคน เรือมันมีเพียง 2 ลํา มันไม่ พอใช้ จึงคุยกับประธาน
เครือข่าย (หัวหน้าไมตรี ประธานชุมชนไท) ขอรั บบริจาค ได้เงินมา 3-4 แสน มาทําเรือลําที่ 3 กับเครื่อง
เงินที่เหลือก็ทําได้อีกประมาณ 8 ลํา ก็ให้ชุมชนอื่นๆ ไป
14

Incident Command System คือ ระบบการจัดองค์กรสําหรับ การบังคับบัญชา (Command), การควบคุม
(Control), การประสานงาน (Coordination) เพื่อตอบสนองต่อการที่หน่วยงานหลายๆหน่วยที่มาร่วมปฏิบัติงานใน
สถานการณ์เฉพาะ ที่มีเปูาหมายร่วมกันในการระงับสถานการณ์, ปกปูอง ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
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คูสว่างโมเดล ตอนแรกมีเรือลําสีม่วง 1 ลํา พร้อมเครื่อง และบ้านน็อคดาวน์ มันคล้ายเต็นท์ มี 3
ห้อง และมีผ้ามาอ้อมไว้ จะเป็นที่พัก เป็นโมเดล ขึ้นมาว่า จะต้องมีเรือ มีที่พัก และเก็บได้ เคลื่อนย้ายได้เร็ว
ตอนนั้นผู้ว่ามาเปิดงานให้ (วันชัย วรชัย) กลุ่มของเราที่มีเรือ มีอุปกรณ์ ปีนี้บทบาทค่อนข้างเต็ม 100%
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ก็ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเหมือนกลุ่มเรา เหมือนเราบริการช่วยบ้านหมดทุก
อย่าง ทัง้ เรือ ทั้งเครื่อง ทั้งกําลังคน แต่ว่า อบต. เขาออกน้ํามันให้ เรือมันเป็นของกลุ่มเครือข่าย จะเอาไป
ให้ชุมชนบริหารไม่ได้ เพราะเวลาพังแล้วไม่มีใครรับผิดชอบ มันมีค่าใช้จ่าย กลุ่มต้องรับผิดชอบเอง ดูแลเอง
เวลามันพังก็ซ่อมเอง เงินที่เอามาซ่อมได้จากหน่วยงานที่สนับสนุน เช่น ชุมชนไท (สังคม พันสถิต,
สัมภาษณ์)
มีหลายชุมชนโดยเฉพาะเครือข่ายของ ชุมชนบ้านมั่นคง ได้ตระหนักถึงความจําเป็นของเรือ จํานงค์
จิตต์นิรัตน์ นักพัฒนาองค์กรเอกชน เครือข่ายของมูลนิธิชุมชนไทย การทํางานที่ผ่านมาเริ่มต้นจากการใช้ชุด
ประสบการณ์และบทเรียนสําคัญจากภาคีเครือข่ายคนทํางานด้านภัยพิบัติสึนามิในภาคใต้และการทํางาน
เชิงประเด็นการจัดการที่ดินกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ขณะที่ชาวบ้านในเครือข่ายมีความสามารถใน
การทํางานด้านภัยพิบัติน้ําท่วมได้ อีกทั้งชาวบ้านเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยเองพร้อมด้วย
ที่ผ่านมาชุมชนหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีกระบวนการทํางานอย่างแน่นแฟูนเรื่อยมา
กระทั่งบทเรียนต่างๆ ผ่านชุดประสบการณ์นําไปสู่การสร้างพลังชุมชนกับการจัดการและการรับมือกับภัย
พิบัติน้ําท่วม เช่น การทําแผนอพยพ การทําแพลอยน้ํายามวิกฤต การต่อเรือเพื่อใช้ในยามวิกฤต เป็นต้น
บทเรียนสําคัญจากการทํางานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นภาพของความจําเป็นในการทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนที่จะต้องให้ชาวบ้านหรือคนในชุมชนได้เข้ามามีบทบาทหลัก พร้อมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้ามาหนุนเสริมศักยภาพการทํางานให้ชาวบ้านมีพลังในการจัดการตนเอง ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ชาวบ้าน
ภูมิป๎ญญา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ให้เกิดองค์
ความรู้ในการจัดการป๎ญหาระยะยาว (จํานงค์ จิตต์นิรัตน์, สัมภาษณ์)
ภาคประชาสังคมและเอกชน มีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชน คุณจํานงค์ จิตนิ
รัตน์ จากมูลนิชุมชนไท เล่าว่า ได้สนับสนุนชุมชนให้มีการเรียนรู้เพื่อการต่อเรือ การจําทําแผนการจัดการ
เรือในช่วงอุทกภัย โดยการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายอาสาชุมชนปูองกันภัยจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
เป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมซ้ําซาก ประกอบไปด้วย 6 ชุมชน 1 หมู่บ้าน ได้ แก่ ชุมชนท่าบ้ง
มั่ง ชุมหาดสวนยา ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนดีงาม ชุมชนช่างหม้อ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนคูยาง และบ้านท่า
ข้องเหล็ก การทําแผนการจัดการเรือในช่วงน้ําท่วม ได้แบ่ งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การระดมทุนใน
การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เครือข่ายอาสาชุมชนปูองกันภัยจั งหวัดอุบลราชธานีได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันใน
การให้ชุมชนเป็นผู้บริการจัดการ โดยจะแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน คือ เงินค่าสินน้ําใจอาสาสมัครที่มา
ช่วยงาน หลังจากได้เงินบริจาคจากการขับเรือรับ/ส่งคนในชุมชน เงินหนึ่งจะนํามาแบ่งให้กับคนขั บเรือและ
นายหัวเรือจํานวนเท่าๆ กัน เงินค่าเชื้อเพลิง ผู้ขับเรือจะต้องแจ้งคนที่เข้าไปช่วยเหลือให้มีการบริจาคค่า
น้ํามันตามศรัทรา และ เงินกองกลางเพื่อใช้เป็นเงินฉุกเฉิน
ขณะที่ชุมชนเมือง มนตรี พรมพานิชย์ เล่าว่า ปี 2562 น้ําได้เพิ่มระดับอย่างรวดเร็วและลดระดับ
อย่างรวดเร็วเช่นกัน จากการสังเกตน้ําของพ่อมนตรีน้ําเริ่มไหลเข้าจากปุาท้ายหมู่บ้าน ซึ่งในวันเดียวนั้น น้ํา
ได้เพิ่มระดับอย่างรวดเร็วจนเข้ามาท่วมหมู่บ้าน ในปี 2562 เหลือบ้านที่ไม่ถูกน้ําท่วมมิดหลังคาประมาณ
10 หลั ง คาเรื อ น ซึ่ ง เกิ ด จากชาวบ้ า นมี ก ารยกพื้ น สู ง ขึ้ น และชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่ มี ก ารทํ า 2 ชั้ น ในช่ ว ง
สถานการณ์น้ําท่วมช่วงวันแรกพ่อมนตรีได้นําไม้มาทําที่วางของ โดยใช้ไม้พาดกับหน้าต่าง แต่น้ําได้ไหลมา
ท่วมทําให้สิ่งของเหล่านั้นเสียหายเกือบทั้งหมด ซึ่งหลังจากน้ําลดพ่อมนตรีได้ทําบ้านใหม่ เนื่องจากบ้านหลัง
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เก่าเสียหายจากน้ําท่วมเกือบทั้งหลัง ฝาผนังบ้านเสียหายและพื้นบ้านมีรอยร้าว ซึ่งบ้านหลังใหม่ของพ่อ
มนตรีใช้งบประมาณบานปลาย
สาเหตุหลักที่พ่อมนตรีทําบ้านใหม่ 2 ชั้นเนื่องจากป๎ญหาน้ําท่วมเพื่อให้ชั้น 2 พ้นน้ํา เมื่อน้ําท่วม
สามารถขนของขึ้นไปไว้ที่ชั้น 2 ได้ซึ่งน้ําท่วมในปี 2562 นั้นการช่วยเหลือ เช่นเรือท้องแบนไม่มีในพื้นที่
ชาวบ้านต้องใช้เรือพาย ซึ่งเป็นเรือหาปลาขนาดเล็กไม่สามารถขนของขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น และตู้เสื้อผ้า
ในส่วนสิ่งของขนาดเล็กบางอย่างพ่อมนตรีได้ขนไปไว้ที่วัดซึ่งในปี 2562 น้ําหนักขึ้นมาอย่างรวดเร็วและได้
ท่วมจากจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอํานาจเจริญมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีทําให้เ จ้าหน้าที่นําเรือไปช่วยจังหวัด
ร้อยเอ็ดก่อนแต่ด้วยความที่น้ํามาเร็วทําให้น้ํามาถึงจังหวัดอุบลราชธานีอย่างรวดเร็ว เรือยังไม่ส่งมาถึง
จังหวัดอุบลราชธานี แต่ในช่วงน้ําท่วมช่วงแรกได้มีสํานักงานประมงเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเป็นการช่วยเหลือคน
แก่ เด็ ก และคนพิก าร ซึ่ งทํ าให้ ชาวบ้ านไม่พ อใจและตั้ง คําถามว่าทํา ไมถึงเลือกช่ วยเหลื อเฉพาะกลุ่ ม
เปราะบางเพราะว่ า น้ํ า ท่ ว มได้ ก ระทบทั้ ง หมู่ บ้ า น พ่ อ มนตรี ไ ด้ ย กตั ว อย่ า งหมู่ บ้ า นเนื่ อ งจากเจ้ า หน้ า ที่
ช่วยเหลือแต่คน ไม่ยอมช่วยยกข้าวให้กับชาวบ้าน ถึงแม้จะช่วยชาวบ้านจากน้ําท่วมได้ แต่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่า
จะเอาข้าวกิน เรือประมงมาประมาณ 5-6 ลํา พร้อมบุคลากรแต่ไม่ยอมช่วยยกสิ่งของให้กับชาวบ้านเมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้นมาเช่นข้าวในเล้าข้าวเมื่อถูกน้ําท่วมชาวบ้านก็จะไม่มีอะไรกินในช่วงที่น้ําท่วม
การสัญจรไปมาช่วงน้ําท่วม ถนนจะถูกน้ําท่วมชาวบ้านจะสัญจรทางเรือเป็นหลัก แต่ป๎ญหาคื อ
ชาวบ้านไม่มีเรือในการสัญจร ซึ่งบางทีได้มีการไปรวมกันอยู่หน้าสะพาน เพื่ออาศัยเรือในการเข้ามาดู
บ้านเรือน ซึ่งการมีเรือสามารถช่วยได้หลายอย่างทั้งเช่นการขนของการเข้าออกหมู่บ้าน ป๎ญหาที่พบอีก
อย่างคือ มีเรือแต่ไม่มีเครื่องยนต์ เนื่องจากการขับเรือเข้าชุมชนท่าบ้ง มั่งมีระยะทางที่ไกลทําให้การพายเรือ
เข้าออกหมู่บ้านต้องใช้ระยะเวลานาน ถ้าได้เครื่องเรือจะช่วยลดเวลาและลดแรงของชาวบ้านไปได้มาก ซึ่ง
ถ้าได้เครื่องเรือมาจะมีการนําเก็บไว้ที่ศาลากลางบ้าน เมื่อน้ําท่วมนํามาประกอบกับเรือ เพื่อใช้ในการขน
ของช่วยชาวบ้านพ่อมนตรีเคยเห็นทางกลุ่มชุมชนไท โดยมีคุณจํานง จิตรนิรัตน์ ได้นําเรือพร้อมเครื่องหาง
ยาวไปมอบให้กับชาวบ้านคูสว่าง ป๎จจุบันชุมชนท่าบ้งมั่งได้มีการทําเรือไฟเบอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์จากเครือข่ายชุมชนไทย แต่ป๎ญหาป๎จจุบันชาวบ้านได้มีการทําโครงเรือเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ติดไฟ
เบอร์เนื่องจากยังไม่มีช่างที่ชํานาญการ และชาวบ้านที่ทํางานประจําที่มีฝีมือในการเป็นช่างทําเรือยังไม่มี
เวลาว่างเนื่องจากต้องไปทํางานรับจ้าง
เครือข่ายชุมชนทําเรือมีการจัดสรรเรือและอาสาสมัครช่วยชาวบ้านในช่วงอุทกภัย เครือข่ายอาสา
ชุมชนปูองกันภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีก ารจัดสรรเรือและอาสาสมัครช่วยชาวบ้านในช่วงอุทกภัย โดย
ในช่วงที่น้ําขึ้นจะมีการระดับเรือในเครือข่ายไปช่วยขนย้ายสิ่งของชุมชนที่ถูกน้ําท่วมก่อน ในส่วนอาสาสมัคร
ขับเรือชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายจะมีการแบ่งเวรในการขับเรือทุก 6 ชั่วโมง และจะมีเรือส่วนกลางในการ
เตรียมช่วยเหลือชาวบ้านยามฉุกเฉิน ด้านการดูแลรักษาเรือ ในเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่อุบลราชธานี ปี 2562
กลุ่มผู้นําบ้านคูสว่างได้ขอยืมเรือของเครือข่ายอาสาชุมชนปูองกันภัยจังหวัดอุบลราชธานี ไปใช้จํานวน 2 ลํา
และได้ทําเรือชํารุด 1 ลํา แต่ไม่ยอมซ่อมแซมกลับคืน คุณจํานงค์จึงอยากให้มีการตั้งงบประมาณจากเงินที่
ได้จากการรับบริจาคภายในชุมชนในการซ่อมแซมเรือหลังจากน้ําท่วมทุกปี จะเห็นได้ว่า ความพยายามที่จะ
ช่วยตนเองของชุมชนนั้นมีอยู่ นอกจากการฝึกต่อเรือแล้ว คุณจํานงค์ ยังได้จัดให้มีโรงเรียนฝึกขับเรือ เพื่อ
เพิ่มทักษะการขับสําหรับผู้ที่มีทักษะอยู่เดิม และสําหรับรายใหม่
ข้อเสนอเรื่องการจัดให้มีเรือเพียงพอสําหรับชุมชนในพื้นที่ภัยพิบัติ เป็นแนวทางหนึ่งที่สําคัญมาก
หากแต่ต้องการการสนับสนุนอย่างครบวงจร และเป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบ” อํานวยการภัยพิบัติระดับ
จังหวัด
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3.4.3 เรื่องเล่าว่าด้วยการกระจายความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง
ศุภชัย เกตุศักดิ์ หัวหน้าเวรมูลนิธิสว่างบูชาธรรม เล่าว่า การแจ้งเหตุ เขาก็แจ้งเข้า 1669 ทาง
1669 ก็จะแจ้งเราต่อมาอีกทีหนึ่ง ว่าผู้ปุวยอยู่บ้านหลังไหน เราก็จดเบอร์ผู้ปุวยไว้ ที่เราขอเบอร์ผู้ปุวยไว้ เรา
ก็จะได้โทรไปสอบถามว่าผู้ปุวยมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง อยู่ตรงไหน สามารถเดินได้ไหม เป็นยังไง นอกจาก
ขนย้ายสิ่งของ ผู้ปุวย ฯลฯ พอมันอยู่ตัวแล้ว บทบาทต่อไปคือการแจกของบริจาค อาหาร คือช่วยบ้านเขา
เดือดร้อน แต่บางคนเขาก็หวงบ้าน เขาไม่ออกจากบ้าน เช้ามาเราก็เอาเรือออกวิ่งสํารวจ เอาข้าวเอาน้ําไป
ด้วย ส่งให้ชาวบ้านทีย่ ังอยู่ในบ้าน ทําแบบนี้ทุกวันจนน้ําลง มีครั้งหนึ่งได้ช่วยเหลือคนระหว่างสํารวจ เขารีบ
ลงมาเอาอาหาร เขาก็ลื่นตกน้ํา น้ํามันก็ลึก เราก็ได้รีบเข้าไปช่วย ดีที่เราเห็นทัน เราก็โยนเสื้อชูชีพให้เขา
หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีป๎ญหา มีป๎ญหาเดียว คือ ของแจกมันไม่พอ สาเหตุ คือ เกิดจากผู้นําชุมชน แบบเขา
เอาของแจกไป เช่น เอาไป 100 ชุด แจกพี่น้องตนเองไปแล้ว 30 ชุด เหลือ 70 ชุด มันก็ไม่พอสําหรับ
ลูกบ้านเขา เกิดการโต้เถียง เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกวัน เรื่องแจกสิ่งของนี้ป๎ญหาใหญ่มาก บางคนก็มาเอา
แล้วก็มาเอาอีก ประชาชนที่เขาเดือดร้อนจริง ๆก็ไม่ได้ ผู้นําชุมชนก็เอาไปให้แต่บ้านญาติตนเอง เป็นเรื่อง
จริง ป๎ญหาจริงที่ประสบทุกวัน แก้ป๎ญหานี้ไม่ได้เลย ตั้งแต่วันน้ําท่วม จนถึงวันสุดท้ายก็แก้ไขไม่ได้ พยายาม
แก้ไข การแก้ไขที่ดีที่สุดคือ ไม่ต้องให้ผู้นําชุมชนเป็นคนมาเอา เราก็นั่งเรือไปแจกเอง แบบนี้น่าจะดี ที่สุด
การจัดระเบียบมันยาก พูดกับคนมันพูดยาก การจัดระเบียบเป็นป๎ญหาที่แก้ยากที่สุด ไม่มีหน่วยงานไหนแก้
ได้ แบบว่า ผู้นําชุมชนก็ได้ชื่อชาวบ้านมา 100 ชุด ผู้นําชุมชนก็เอาชื่อพี่น้องตนเองใส่ไปเบิกเอา แต่ไปแจก
ชาวบ้านไม่กี่ชุด ชุมชนที่ทําได้ดีนั้นแทบจะไม่มี มี บางชุมชนที่มีแค่ 10 กว่าหลังคาเขาจัดการได้ดี เพราะ
ชาวบ้านเดือดร้อนมันมีน้อย การหาชุมชนที่เข้าไปช่วยเหลือ เราไปตรวจสอบข้อมูลจากราชการว่าหมู่บ้าน
ไหนเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง เราก็ส่งคนลงไปตรวจสอบ ลงพื้นที่ก่อน ว่าหมู่บ้านนี้มีจริงไหม น้ําท่วมจริงไหม เราก็
เข้าไปเอารายชื่อจากผู้นําชุมชนมาตรวจสอบ ช่วงแรกๆ เราก็ไม่ได้เช็ค หลังๆ มาเราเริ่มเช็ค เพราะกลัวว่า
คนที่เดือดร้อนจะไม่ได้ของบริจาค ในช่วงที่ยังทํางานกันมั่วๆ อยู่ประมาณเกือบครึ่งเดือน น้ํามันเริ่มนิ่งแล้ว
ชาวบ้านมาก็ช่วยหน่อยๆ ช่วยไม่ได้เหรอ โวยวายขึ้น ด่ากันแบบรุนแรง ก็ไปร้องเรียนว่าเราไม่ช่วยเหลือเขา
เราก็เข้าไปช่วยอยู่ แต่เราต้องเข้าไปตามคิวที่ขอความช่วยเหลือขึ้นมา เราไปช่วยเหลือหมด เราไม่ได้เลือกว่า
เกลียดใครชอบใคร ไปช่วยหมดแต่ว่าต้องตามคิว ตามความลําบากที่สุด เขาไปร้องเรียนกับทางเทศบาล
ประเด็นของการกระจายความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ส่วนใหญ่เป็นเสียงร้องเรียนจากผู้ประสบภัย ใน
บทเรียนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ การเน้นการช่วยเหลือกลุ่มคนที่หน่วยงานอื่นเข้าไม่ถึง ซึ่ง
สามารถกระจายความช่วยเหลือได้ดี ผู้ใหญ่ทศพล สะท้อนการทํางานร่วมกันผ่านกิจกรรมครัวกลางว่า
การบริ ห ารจั ด การโรงครั ว กํ า ลั ง คน พื้ น ฐานจิ ต อาสามั น มี อ ยู่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ ว่ า เราเป็ น ผู้ ป ระสานงาน
ประชาสัมพันธ์ไปด้วย แล้วก็เรามีทีมแม่ครัว เราก็ประสานไปยังทีมแม่ครัว คุยกับแม่ครัวว่าทาง ม.อุบลเขา
อยากจะขอความช่วยเหลือจากชุมชน โดยพื้นฐานแล้ว เขาก็มีจิตอาสา เขาก็มาช่วยกัน หัวหน้าแม่ครั วเขาก็
ไปคุยกันต่อ ส่วนแม่ครัว เรา/คนในชุมชนจะรู้เองว่าใครที่สามารถเป็นแม่ครัวได้ เราจะเห็นได้จากคนที่มัก
ไปทําอาหารให้คนในชุมชนเวลามีงานต่างๆ คือจัดการแบบไม่มีรูปแบบ ของที่เขาให้มาบางครั้งเขาก็ซื้อมา
ให้ บางครั้งเขาก็ให้เงินเรามาซื้อให้ทีมแม่ครัวทํา ผู้ชายก็เป็นคนขับรถไปซื้อวัตถุดิบมาให้ บางส่วนที่ชาวบ้าน
เขาปลูกผัก ปลูกอะไรในชุมชนเขาก็เอามาให้ ส่วนคนที่มีรถ เขาก็เอารถมาช่วยขนของไปแจก เป็นวิธีการที่
ไม่สลับซับซ้อน มันไม่ได้เป็นการสั่งการ ไม่ต้องมีคําสั่งมาแต่งตั้งเป็นนู้นนี้นั่น อาศัยพื้นฐานการคุยกัน นี้คือ
รูปแบบการสื่อสาร อาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิด อาศัยความเป็นคนในชุมชนเดียวกัน เราก็พยายามสื่อสาร
ตลอด หอกระจายข่าวก็มี โทรศัพท์ก็มี สื่อสารผ่านไป สร้างสายพาน สร้างการรับรู้ และเราใช้วิธีอีกอย่าง
หนึ่งคือ ถ้ามีคนมาบริจาคแล้วเราประกาศชื่อคนบริจาคออกไปตามหอกระจายข่าว คนต่อ ๆ ไปก็จะตามมา
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บริจาคเรื่อยๆ เพราะตามสั ญชาตญาณของคนก็คือว่า “เขาพากันมีชื่อ เฮาคือบ่มีชื่อนําเขาน้อ ” เราก็
ประกาศชื่อเขา เหมือนเป็นการชื่นชมเขา แบบพูดเอาใจเขา ที่สําคัญเวลาเราสื่อสารในชุมชนก็ต้องใช้ภาษา
ถิ่นสื่อสาร มันจะได้เป็นเหมือนกลุ่ม/พวกเดียวกัน
การทํางานของหน่วยงานรัฐกับเอกชน เกิดประเด็นสะท้อนทางอารมณว่าจะบริจาคของกว่าจะถึง
ชาวบ้านใช้เวลานาน ต้องส่งกลับไปส่วนกลางก่อน คนก็ไม่อยากบริจาคกับภาครัฐ และจํานวนคนก็มีอย่าง
จํากัด การทํางานของเขามีกรอบ ที่เรื่องช้าเพราะติดกฎระเบียบ แต่ว่าองค์กรภายนอก มูลนิธิ เขาสามารถ
ลุ ก และทํ า ได้ อ ย่ า งทั น ที นั้ น คื อ สิ่ ง ที่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งชั ด เจนในหน่ ว ยงานภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชน
ประกันสังคม
หน่วยงานภาครัฐมีข้อจํากัด คือ คน ประสบการณ์ เขาแยกหน้าที่กันทํางาน ฝุายปกครองก็ทํา
หน้าที่ในฝุายปกครอง สาธารณสุขก็ทําในเรื่องสาธารณสุข แน่นอนที่ว่าเขาทํางานร่วมกั น แต่มันก็มันที่กั้น
อยู่ มีพรมแดนแต่ละหน่วยงาน เช่น ที่เทศบาลวารินของแจกยังเหลือกองอยู่เยอะ ยังแจกไม่หมด ของ
บางอย่างก็หมดอายุไปแล้ว เพราะการจัดการที่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ นี้เป็นสาเหตุที่คนไม่อยากบริจาค
ให้กับหน่วยภาครัฐ เขาเอาไปบริจาคโดยตรงมันดีกว่า ถึงมื อผู้รับเร็วกว่า ข้อจํากัดของภาครัฐอีกอย่างหนึ่ง
คือ เขาไม่สามารถทํางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เขาไม่ลุย มันไม่เหลือคนที่ทํางานจิตอาสา คนที่ไปช่วยเหลือ
ด้วยหัวใจ แต่จุดแข็งของภาครัฐคือ มีองค์กรที่ชัดเจน มีตัวตนที่ชัดเจน มีกลไกในทุกระดับ แต่จุดด้อยคือ
เวลาจะทําอะไรต้อ งมีการยืนรายงานกัน มีพิธีรีตองต่างๆ นาๆ เข้าแถวทําวิธีเปิด ที่จริงก็ควรไปช่วยเลย
มาแล้วช่วยเลย ไม่ใช่ว่าไปเรียกชาวบ้านมายืนตากแดก รอกล่าวเปิด รายงาน ภาพแบบนี้มันไม่ควรจะมี แต่
รูปแบบภาครัฐมันเป็นแบบนี้
การช่วยเหลือน้ําท่วม มันอาศัยพลังทางสังคมมากกว่าภาคราชการ ภาคราชการคือสั่งวันนี้ต้องไป
ก่อนที่จะทําความสะอาดผู้ว่าต้องเปิดงาน นายอําเภอต้องเปิดงาน มันไม่เหลือที่ภาคสังคมไปช่วย ไปถึงก็
ล้าง ทําความสะอาดเลย ภาคราชการต้องทําพิธีเปิด คนต้องมานั่งในเต้นท์ นั่งในเต็นท์แล้วก็ต้องนั่งรอก่อน
ต้องมาจับไม่กวาดถ่ายรูป ซึ่งมันไม่ใช่ของจริง ผู้ว่า/นายอําเภอ มาตรวัดไม้กวาด กวาดอยู่ 2-3 ครั้ง ก็
กลับไป ได้ภาพแล้วเอาไปเขียนข่าวสะดิบดีว่าผู้ว่า/นายอําเภอนําชาวบ้านกวาดทําความสะอาด แต่ว่าคนที่
ทําจริง คือคนระดับเจ้าหน้าที่ ถ้าอยากจะทําจริงๆ คือ แต่งตัวให้พร้อมมาเลย อยู่ด้วยกันจนเสร็จ แต่ยังไม่
เห็นมีหน่วยไหนทําได้จนจบงานเลย มันเป็นภาพที่ชินตา คนก็เลยไม่อินกับภาพเหล่านี้ มันไม่กระแทก
ความรู้ สึ ก ถ้ า เที ย บกั บ บิ ณ ฑ์ บั น ลื อ ฤทธิ์ ที่ เ ข้ า ไปแจกเงิ น ถึ ง ในครั ว เรื อ น ไปนั่ ง คุ ย กั บ ชาวบ้ า น มั น ก็ มี
ความรู้สึกต่างกัน
พ่อมนตรี ประธานชุมชนท่าบ้งมั่ง สะท้อนความต้องการของตนเอง ทั้งที่เป็นผู้นําชุมชนและผู้ได้รับ
ผลกระทบว่า ในระหว่างน้ําท่วม เงินเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดช่วงน้ําท่วม เพราะเงินสามารถซื้อ
ทุกอย่างตามความจําเป็นที่ชาวบ้านต้องการ แต่ถ้าได้เป็นอาหารบางทีไม่ถูกปากชาวบ้าน เพราะเป็นอาหาร
รสชาติต่างถิ่น บางครั้งชาวบ้านต้องการอาหารเพิ่ม เนื่องจากไม่เพียงพอในครัวเรือนเมื่อไปขอรับข้าวกล่อง
กับทางเจ้าหน้าที่ทหารกลับถูกปฏิเสธ เนื่องจากทหารทําตามจํานวนจํากัด กรณีที่อาหารอาหารถือเป็นส่วน
สําคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านควรมีการคํานึงถึงวัฒนธรรมการกินของชาวบ้านไม่ใช่มอบอาหารที่ชาวบ้าน
ไม่ต้องการถึงการแจกมาม่าปลากระป๋องจะดีแต่เมื่อได้มามากๆชาวบ้านก็กินปลากระป๋องมาม่าจนร่างกาย
เหลือง และอาหารประเภทมาม่าปลากระป๋องนี้ชาวบ้านไม่สามารถกินได้ตลอดทั้งเดือนซึ่งชาวบ้านกินแค่วัน
เดียวก็ไม่อยากกินอีกแล้ว ความต้องการที่เร่งด่วน กับ การช่วยเหลือที่ทันท่ วงที น่าจะเป็นจุดบรรจบที่
สมดุล แต่จะทําอย่างไร หลายความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ให้น้ําหนักไปที่ ศูนย์เฉพาะกิจระกับจังหวัด
ที่มีอิสระ ยืดหยุ่น พอที่จะรับกับสถานการณ์ได้
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ตารางที่ 3.3 สรุปข้อเสนอระยะเผชิญเหตุน้ําท่วม
ที่
ข้อเสนอ
1 ศูนย์เฉพาะกิจบริหารจัดการน้ําท่วมที่เป็นอิสระจากการสั่งการ และเป็นการบูรณาการหน่วยงาน
2 การสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนแม่นยํา โดยเฉพาะจุดที่เชื่อมระหว่างความต้องการช่วยหรือกับการ
ช่วยเหลือ
3 ระบบที่รองรับการบริจาค การจัดการอาสาสมัคร และ กระจายข้าวของ
4 รูปแบบความช่วยเหลือ ต้องหลากหลาย บางครั้งเงินจําเป็นมากกว่าข้าวของหรืออาหาร เกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ต่างไปจากปกติ
3.5 เรื่องเล่าสู่ข้อเสนอระยะฟื้นฟู
ใจ ศรีมนตรี รองประธานชุมชนหาดสวนสุข ซึ่งเป็นทั้งผู้นําชุมชนและผู้ประสบภัย เล่าว่า หลังน้ํา
ลดป๎ญหาที่สําคัญคือ บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม แม่น้ํามูลเข้ามาท่วมบ้านเรือน
ของชาวบ้าน ซึ่งมวลน้ํามูลจะไหลหลากพัดกําแพงบ้านเรือนของชาวบ้านพังเสียหายในปี 2562 บ้านเรือน
ของชาวบ้านได้รับความเสียหายมากกว่าปกติ เนื่องจากมวลน้ํามูลได้ล้นตลิ่งที่เป็นพนังกั้นน้ําน้ําไหลเร็วแรง
กว่าทุกปี
ป๎ญหาที่พบหลังน้ําท่วมคือ การช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐการเข้ามาประเมินต้องมี
ผู้นําหมู่บ้านเข้าไปสํารวจด้วยเมื่อชาวบ้านได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐเท่ากันบางคน
5,000 บาท บ้างคนได้ 200 บาท ซึ่งคนที่ได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐน้อยว่าจะมาต่อว่าผู้นําว่ า
เป็นคนประเมินให้น้อยทั้งที่จริงแล้วผู้นําไม่ใช่คนประเมินแต่เป็นเจ้าหน้าที่การช่างจากเทศบาลผู้ประเมิน
เป็นการชดเชยที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ขณะที่การฟื้นฟูและช่วยเหลือกับส่วนราชการมีความเร็วเร็ว แตกต่างจากบ้านเรือนของชุมชน ณัฐ
วดี สาธร ครูโรงเรียนบ้านหนองกินเพล เล่าว่า นอกจากนี้แล้ว ตลอดระยะเวลาที่น้ําท่วมคณะครูได้ทําการ
สํารวจทรัพย์สินของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย ขณะที่คุณครูณัฐวดี เองได้ทําหน้าที่ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่คนทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วม รวมถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะต่อ
อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางโรงเรียน ตลอดจนความต้องการการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย
ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูป ซึ่งทําให้เรื่องราวผลกระทบของ
โรงเรียนที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ําท่วมได้ความสนใจทั้งจากสื่อมวลชน และผู้บริ หารระดับสูง กระทั่งทําให้
โรงเรียนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ําลดอย่างรวดเร็วจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเวลาต่ อ มา “ด้ ว ยความที่ เ ป็ น โรงเรี ยนทํ า ให้ ไ ด้ รั บ การช่ วยเหลื อ จากหลายหน่ว ยงานราชการ และ
ภาคเอกชน นับตั้งแต่การทําความสะอาด จนถึงการซ่อมแซมบูรณะอาคารสถานที่ และการจัดหาทรัพยากร
เครื่องใช้ทดแทนที่ได้รับความเสียหาย บางหน่วยงานบางองค์กรก็ส่งกําลังคนทําความสะอาด บางหน่วยงาน
บางองค์กรก็บริจาคเงิน บางหน่วยงานส่งทีมงานช่างมาซ่อมแซมและทาสีอาคารให้ใหม่ ภายในระยะเวลาไม่
ถึง 3 เดือน โรงเรียนก็กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ถ้ามาดู
ตอนนี้ก็จะมองไม่ออกว่าเป็นสถานที่ที่เคยได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมอย่างรุนแรงมาก่อน” (ใจ ศรีมนตรี
, รองประธานชุมชนหาดสวนสุข, สัมภาษณ์)
ด้านทองใบ อินวิเชียร เกษตรอําเภอวารินชําราบ และ นางรัชดา รอดศรีเมือง นักวิ ชาการส่งเสริม
การเกษตร ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการชดเชยว่า กระบวนการให้การชดเชยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติภายหลังน้ําลด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือน โดย สนง.เกษตรฯ ต้องดําเนินการรวบรวมข้อมูลให้
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แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ในความคิดเห็นของ สนง.เกษตรฯ เห็นว่าเป็ นเรื่องที่ทําอย่างรวดเร็วอยู่แล้ว และ
ถือว่าสมเหตุสมผลสอดคล้องกับขีดความสามารถของหน่วยงานในป๎จจุบัน แต่หากสามารถเร่งกระบวนการ
ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในป๎จจุบันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้ประสบภัย โดยในด้านหนึ่งอาจ
จําเป็นต้องจัดอัตรากําลังบุคลากรที่รับผิดชอบให้ครบทุกตําบล หรือสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ
(การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติ การเสนอข้อมูลชดเชยช่วยเหลือ)
รวมถึงการลดกระบวนการพิจารณาชดเชยช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นเป็นกระบวนการของหน่วยงานภายในระดับ
จังหวัดก็เพียงพอ
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการทํางานต่อเนื่องกับระยะแรก ที่เน้นการนําเสนอเรื่องเล่าของ
ประชาชน “น้ําท่วมอุบล #62”15 รายงานการวิจัย ที่เสนอถึงความยากลําบากและความเหลื่อมล้ํา ที่ย้ําให้
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป สําหรับผู้คนที่สูญเสียทรัพย์ ทั้งที่อยู่อ าศัยและพื้นที่การเกษตร
มักต้องต่อสู้ กับกฎเกณฑ์ และ เงื่อนไขการช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้อง การช่วยเหลือและการเก็บข้อมูล ที่
หน่วยงานต่างเก็บในแบบของตนเอง และความช่วยเหลือแบบแยกส่วน ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน
เล่าถึงการต้องการความช่วยเหลื อว่า ความช่วยเหลือมี ความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อน และ
บางความเสียหาย เช่น กรณีตลิ่งพัง และบ้านพัง การสอบสวนว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล คือ การท่า
หรือ อปท. หรือ จังหวัด สะท้อนการแยกส่วนงาน ที่รอวันบูรณาการภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติ
ตารางที่ 3.4 สรุปข้อเสนอระยะฟื้นฟู
ที่
ข้อเสนอ
1 การให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้าและไม่สอดคล้องกับความเสียหาย
2 การตีความความเสียหายที่ยดึ กฎเกณฑ์ของราชการ เช่น การต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน เป็น
ต้น
3.6 ระยะการฟื้นฟูข้อและเสนอสาหรับการฟื้นฟูระยะยาว
ในส่วนนี้จะเน้นที่การนําเอาเรื่องเล่า หรือ “ปากคํา” จากผู้เกี่ยวข้อง ที่มีทั้งประชาชน ผู้นําท้องถิ่น
ข้าราชการระดับต่างๆ จากเรื่องเล่าของกลุ่มคนที่หลากหลายข้างต้น ทําให้เห็นว่า การฟื้นฟูระยะยาว ทํา
อย่างไรไม่ให้น้ําท่วมไม่กลายเป็นภัยพิบัติ โดยจะนําเสนอโดยเชื่อมโยงปรากฏการณ์น้ําท่วมอุบล 2562 กับ
แนวคิดว่าด้วยความยืดหยุ่นของชุมชน (community resilience) และกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (พ.ศ. 2558 – 2573) (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015
– 2030)
พลั ง การฟื้ น ตั ว ของชุ ม ชนหรื อ ความยื ด หยุ่ น ของชุ ม ชน อาจเป็ น คํ า ใหม่ สํ า หรั บ สั ง คม แต่ เ มื่ อ
พิจารณาแล้ว พบว่า มันคือการเข้าใจและค้นหาศักยภาพที่ชุมชนมี และนํามาใช้ในการเผชิญภัย และ
เยียวยาฟื้นฟูหลังประสบภัย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ (2557) ได้อธิบายว่า แนวคิดพลังการฟื้นตัว
ของชุมชน คือความสามารถของระบบชุมชนหรือสังคม ทั้งระยะการรับมือ ระยะการทนทานฝุาพ้นวิกฤต
และระยะการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ, 2557:26-27)
15

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กนกวรรณ มะโนรมย์ และคณะ (2563) “เรื่องเล่าน้ําท่วม62” รายงานการวิจัยเสนอต่อ
โครงการ “ส่งเสริมภาคีหุ้นส่วนจัดการความเสี่ยงภัยระดับพื้นที่ (อปท.-เครือข่าย) ด้วยความรู้วิชาการบนฐานการปฏิบัติสู่
การเชื่อมโยงนโยบาย” ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ขณะที่ Mayunga (2007) นําเสนอว่า การพลังการรับมือและฟื้นตัวของชุมชนต่อภัยพิบัติ มีผู้
นิยามและกรอบความเข้าใจอย่างหลากหลาย และมีพลวัตของการนิยามความหมายที่รวดเร็วมาก โดย
นําเสนอความแตกต่างหลากหลายของความหมายว่าด้วย Disaster Resilience กว่า 19 นิยาม ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1981 – 2007 เช่น Timmerman (1981) มองเรื่องของพลังการฟื้นตัวชุมชนไปที่ ประสิทธิภาพของ
ระบบ ที่จะซึมซับหรือฟื้นตัวจากภัยพิบัติ Wildavsky (1988) มองว่า พลังดังกล่าวคือการความสามารถใน
การปรับตัวกับสภาะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ สภาวะอันตราย และสามารถฟื้นกลับสภาวะปกติอย่าง
รวดเร็ว Comfort (1999) มองว่าพลังนี้คือ ความสามารถในการปรับตัว ดึงเอาทรัพยากรและทักษะที่มีสู่
การสร้างสะบบใหม่ เพื่อเผชิญกับเงื่อนไขใหม่ Department of Human Service (2000) มองว่าพลังนี้คือ
สมรรถนะของกลุ่มและองค์กร ที่ถูกภัยพิบัติ สามารถต้านทานได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสุง Pendell
et al. (2007) อธิบายไว้น่าสนใจมากคือ บุคคล สังคม ระบบนิเวศ หรือเมือง ที่มีพลังการฟื้นตัวภายหลังภัย
พิบัติ
จากความหมายและนิยามที่หลากหลาย จุดที่เชื่อมกันคือ สมรรถนะ (capacity)และ ศักยภาพใน
การฟื้นตัวของ บุคคล ชุมชน องค์กร สังคม เมือง และระบบนิเวศ ทั้งนิเวศของผู้คน นิเวศวัฒนธรรม และ
นิเวศวิทยาทางธรรมชาติ ก็ถูกนับรวมด้วย ผู้วิจัยมองว่าความใหม่ของแนวคิดนี้สําหรับสังคมไทย คือ การ
มองศักยภาพของสังคมชุมชน ที่มากไปกว่าการช่วยเหลือและสนับสนุนกันเอง ในวิถีดํารงชีวิต หากแต่
เล็งเห็นพลังของชุมชนที่จะเผชิญวิกฤตร่วมกัน “คูสว่างโมเดล” “ยางกะเดาโมเดล” เป็นหนึ่งของตัวอย่าง
ความพยายามที่จะเสริมศักยภาพของชุมชนในพื้นที่น้ําท่วม ให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ําท่วม
คูสว่างโมเดล ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี เริ่มต้นในปี 2554 หลังน้ําท่วม
อุบลราชธานี 2554 มีการเตรียมความพร้อมรับมือ หากมีน้ําท่วมครั้งต่อไปโดยการเตรียมเรือเอนกประสงค์
จํานวน 1 ลํา จัดเตรียมศูนย์อพยพหลายจุด และมีระบบเตือนภัยโดยมี มาตรวัดระดับน้ําแบบนิ้วและ
เซนติเมตร ไว้ที่ศาลาท่าน้ํากลางหมู่บ้าน
ยางกระเดาโมเดล เป็นการรวมกลุ่มกันชองชุมชนในอําเภอดอนมดแดง จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านยางกระเดา หมู่ 2 และ หมู่ 10 หนองยางหมู่ 8 และนาคํา
ภูฮี หมู่ 7 เริ่มต้นจาก 186 ครัวเรือน ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากผ้าปุาเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือน้ําท่วมอุบลฯ 62
ครัวเรือนละ 25 กก. จํานวน 4,650 กิโลกรม มีข้อตกลงร่วมกัน คือสมาชิกที่รับเมล็ดพันธ์ไปเพาะปลูก
เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งคืนเข้ากองกลางในชุมชน อย่างน้อยเท่ากับจํานวนที่รับไปหรือ
มากกว่า เพื่อก่อตั้งเป็น “กองทุนข้าวเมตตา” ของแต่ละชุมชน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนตนเองในยาม
มีภัยพิบัติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ทั้ง 2 โมเดลชุมชนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ปรากฏการณ์น้ําท่วมอุบลราชธานี 2562 พบว่า มี
ศัก ยภาพของ “อุ บ ลราชธานี ” ในหลายระดั บ มาก ชุ ม ชนหมู่บ้ า น มหาวิ ท ยาลั ย และ อาสาสมั ค ร ที่
หลากหลายมาก ทั้ ง อาสาสมั ค รท้ อ งถิ่ น และ อาสาจากภายนอก แต่ สิ่ ง สิ่ ง ที่ ข าดไปคื อ “การตั้ ง ศู น ย์
อํานวยการเฉพาะกิจ” ที่เปิดให้ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ ที่มีศักยภาพ ได้เข้ามาสนับสนุนกันในการ
เผชิญเหตุ “สมรรถนะอุบลราชธานี” เหมือนแบตเตอรี่ที่ไม่อุปกรณ์ให้ส่งพลังให้เกิดแสงสว่าง
ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่จะโอบให้กับทุกกลุ่มได้เข้ามาแชร์ศักยภาพ เพิ่มพลังการรับมือและฟื้น
ตั ว ของชุ ม ชน จํ า เป็ น ต้ อ งหลุ ด ออกจากระบบปกติ ข องการทํ า งาน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน คื อ
กระบวนการที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการ
ตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเปูาหมายโดยรวมเพื่อจะทําให้เกิดการ
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ตัดสินใจที่ดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนจาดประชาชน” (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555:126) ผู้วิจัย มองว่า การ
อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม มีอารมณ์ความรู้สึก ความกังวลและความต้องการของประชาชนเป็น
ตัวตั้ง มันจะสามารถหันกลับด้านของลูกศร ประชาชนจะไม่ต้องรับบทของผู้ได้รับผลกระทบและรอรับของ
บริจาคอีกต่อไป
ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับ ข้อเสนอในเวทีอื่น ที่คณะผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมเป็นวิทยากร ร่วมการประชุม
หรือ สังเกตการณ์ อาทิ เวทีการจัดการภัยพิบัติ ภาพสะท้อนจากภาควิชาการ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวทีดังกล่าว กล่าวถึงภูมิศาสตร์ของเมืองและพื้นที่ชุ่มน้ํา ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่
รับน้ําจากจังหวัดอื่นๆ แล้ว ยังมีลักษณะของเตาขนมครก การไม่ควบคุมการใช้พื้นที่ชุมน้ํา ส่งผลต่อการ
ขวางทางน้ํา เกิดน้ําท่วมหนัก เวทีดังกล่าวเสนอจากผู้เชข้าร่วมให้ มีการจัดการเพื่อรับมือกับน้ําท่วมใน 2
แนวใหญ่ๆ คือ (1) กลุ่มที่เสนอให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่าย ไม่ถมหรื อก่อสร้างอาคารหรือถนน
ขวางทางน้ํา และ (2) เป็นข้อเสนอที่ใหญ่ขึ้น คือ การสรางทางลัดเพื่อผันน้ําออกนอกเมือง
ผู้วิจัยมองว่า ไม่ว่าทางออกของป๎ญหาของแต่ละกลุ่มคนจะออกมาในรูปแบบหรือทิศทางใด เรา
ต้องเข้าใจเบื้องต้นว่า ความคิดเห็นหรือข้อเสนอเหล่านั้น มิได้เกิดขึ้ นจากจินตนาการ หากแต่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ ความทุกข์ยาก อันเกิดจากน้ําท่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อคิดเห็นอันมีคุณค่าเหล่านี้
ต้องการพื้นที่กลาง สําหรับการแชร์ ถือว่าเป็นกระบวนการมีส่วนรวมที่สําคัญต่อการพัฒนาแนวทางการ
รับมืออย่างยั่งยืน หากเชื่อมโยงกับแนวคิดของ Community Resilience หรือพลังชุมชนเพื่อการรับมือ
และฟื้นฟู ในสถานการณ์ภัยพิบัติแล้ว อุบลราชธานี ถือได้ว่ามีต้นทุนทางสังคมที่สําคัญมากๆ แห่งหนึ่ง จึง
สมควรฉวยใช้เพื่อนําไปสู่แนวทางการเผชิญภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
3.7 กรอบการเผชิญภัยพิบัติสากล “เซนได” (Sendai Framework)
“กรอบเซนได” เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประเทศสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ 187 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย กรอบนี้ได้รับการการรับรองในการประชุมสหประชาชาติ
ระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได
ประเทศญี่ปุน เปูาหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 ปูองกันและทําให้ความล่อแหลม
และเปราะบาง ต่อภัยพิบัติลดน้อยลง ช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเผชิญเหตุและฟื้นฟูที่ดี
ยิ่งขึ้น นําไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ต่อจากดกรอบการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ชื่อว่า กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo
Framework for Action 2005-2015) กรอบเซนไดและเฮียวโกะ มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้
เฮียวโกะ (Hyogo Framework)
การลดการสู ญ เสี ยจากภัย พิบั ติล ง ทั้ งในชี วิต และ
ทรัพย์สิน คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และใช้ทุนทางทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเครือข่ายทั้งในและระดับนานาชาติ

เซนได (Sendai Framework)
การลดความเสี่ย งภั ยพิ บัติ โดยที่ รัฐ ตระหนั กใน
บทบาทหลั ก ของตนเอง และแบ่ ง ป๎ น ความ
รั บ ผิ ด ชอบดั ง กล่ า วกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ

กรอบเซนไดไม่ใช่สิ่งใหม่สําหรับสังคมไทย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บรรจุกรอบ
เซนได ในหนังสือ ชื่อ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (2557) และ คู่มือ ประชาชนเตรียมตัวให้รอด
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ปลอดภัยพิบัติ (2660) เมื่อพิจารณาร่วมกับบทสัมภาษณ์ จะเห็นว่าการตีความกรอบการทํางานเพื่อลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติ ทั้ง 2 ต่างความแปลกแยกกับสังคมไทย ผู้วิจัยมองว่าหลักการเฮียวโกะ ที่เน้นความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ยังคงมีความจําเป็นไม่น้อยในบริ บทสังคมไทย เบื้องต้น อาจจะต้องเสนอแนว
ทางการบริหารราชการที่ต้อง มองเห็นระบบราชการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเมือ ง เพราะมันจะทําให้
ข้าราชการ รู้สึกว่าตนเองเคลื่อนที่จะผู้มีอํานาจสั่งการและมีส่วนร่วม
การเปลี่ยนแปลงอุบลราชธานีสู่เมืองที่สามารถลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และสามารถฟื้นตัวหลังภัย
พิบัติอย่างรวดเร็วได้ ต้องอาศัย “ต้นทุน ” ที่มิได้หมายถึงเงินและเครื่องมือ หากแต่เป็นต้นทุนที่ต้อง
พิจารณา จากทุกส่วนที่เป็นองคาพยพของสังคม โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ (2537) กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ไว้อย่างหลากหลาย กล่าวถึงสิ่ งที่เรียกว่า ทุนทางชุมชน (community assets) ว่ามี
ส่วนสําคัญ และมีการมีความที่ตแกต่างกันไป โกมาตร อ้างถึงคู่มือ ไลโอเนล บิวเลียว แห่ง Southern
Rural Development center จําแนกทุนชุมชนออกเป็น 6 ด้าน K-E-E-P-R-A (1.) เครือญาติ Kinship
(2) เศรษฐกิจ Economic (3) การศึกษา Education (4) การเมือง Politic (5) ศาสนา Religionและ (6)
องค์กรชุมชน Association
อีกลักษณะหนึ่งของการแบ่ง ต้นทุนทางสังคม โกมาตร อ้างถึง วิธีการจําแนกทุนชุมชนของ จอร์น
เครทซ์แมนน์ และ จอร์น แมคไนท์ แห่งสถาบันพัฒนาชุมชนเป็นฐาน (Asset Based Community
Development Institute) พวกเขาแบ่งทุนออกเป็น 5 ส่วนคือ ทุนพื้นที่กายภาพ ทุนเศรษฐกิจท้องถิ่น
ทุนป๎จเจกบุคคล ทุนองค์กร/สมาคม และ ทุนสถาบัน โดยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (2557: 3137) ได้แบ่งทุนออกเป็น 8 อย่าง คือ ทุนทางกายภาพ ทุนเครือญาติ ทุนความรู้ ทุนเศรษฐกิจ ทุนการเมือง
ทุนศาสนา ทุนองค์กรชุมชน และทุนภาคีเครือข่าย
การแจกแจงให้เห็นว่าต้นทุนของชุมชนหรือสังคม ที่เป็นฐานสําคัญของการมีส่วนรวม เพื่อการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติ นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ทําให้เราเข้าใจได้ว่าภายใต้กรอบเซนได สามารถตีความ
และออกแบบได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละท้องถิ่น หากเราจะจําแนก “ทุนชุมชน” ของ
อุ บ ลราชธานี จากเรื่ อ งเล่ า ทั้ ง ของประชาชนและบุ ค คลจากส่ ว นรั ฐ เอกชน และประชาสั ง คม โดย
ผสมผสานระหว่ า งการจํ า แนกทุ น ชุ ม ชนของ ของ โกมาตร จึ ง เสถี ย รทรั พ ย์ แ ละคณะ (2557) และ
Mayunga (2007)
ตารางที่ 3.5 ทุนชุมชนและตัวอย่างของทุนชุมชน
ทุน
ตัวอย่าง
1.ทุนทาง
ในส่ วนนี้จะพบว่ามี สูง ฐานความสัมพันธ์เดิม การทํางานร่วมกันทั้งงานประเพณี งาน
สังคม
การเมือง และประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์น้ําท่วม2562 ร่วมกันกลายเป็นความรู้สึก
ความ
ร่วมในป๎ญ หา ความเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน เป็นญาติทั้งทางสายเลือด และ พิธีกรรม
ไว้วางใจ
ประเพณีแบบการผุกเสี่ยว หมายรวมถึงความรู้สึกว่า “เป็นคนบ้านเดียวกัน ” “คนอีสาน
ขนบประเพ เหมื อ นกั น ” ที่ ยั ง คงมี ค วามเข้ ม ข้ น ทั้ ง ระดั บ ชุ ม ชนหมู่ บ้ า น อํ า เภอ และระดั บ จั ง หวั ด
ณีร่วม และ อุบลราชธานี ถือว่าทุนด้านนี้มีสูง
เครือข่าย
2. ทุนทาง ในพื้นที่น้ําท่วม อาจมองว่า ต้นทุนในด้านนี้ต่ํามากเมื่อเที่ยบกับกลุ่มคนทั่วไป เพราะ พื้นที่
เศรษฐกิจ
น้ําท่วม เป็นชุมชนของผู้ประกอบอาชีพ รับจ้าง การเกษตร ค้าขาย มีรายได้เป็นรายวัน ซึ่ง
รายได้ การ พอน้ําท่วม รายได้ไม่มี ก็ยิ่งซ้ําเติม ดังนั้นที่ผ่านมา การช่วยเหนือด้านการเงิน ทั้งค่าใช้จ่ายที่
จ้างงาน การ เกิดขึ้นในจากการอพยพและการใช้จ่ายที่มากขึ้นจากน้ําท่วม ภาระหนี้สินรายเดือน และ
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ทุน
ลงทุน
3. ทุนมนุษย์
การศึกษา
สุขภาพ
ทักษะ
ความรู้
4. ทุนด้าน
การสื่อสาร
ข้อมูล
ข่าวสารที่มี
ประโยชน์
ช่องทางการ
สื่อสาร วิทยุ
โทรทัศน์
และสื่อสาร
ออนไลน์
5. ทุน
ธรรมชาติ
ทรัพยากรธร
รมชาติดิน
ปุาไม่ น้ํา
พื้นที่ชุมน้ํา
และระบบ
นิเวศ
6. ทุน
องค์กร
ชุมชน

ตัวอย่าง
การชดเชยที่ไม่เป็นธรรม ถือว่าทุนด้านนี้มีต่า
อุบลราชธานีมีคนที่มีทักษะความรู้ ทั้งปราชญชุมชน ที่เชี่ยวชานเรื่อการต่อเรือ เรื่องไม่ไผ่
พระที่เชี่ยวชาญและสนใจในการใช้พลังงานทางเลือก แบบโซลาร์เซล ตลอดจนบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่สถาบันพัฒนาอาชีพ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัย
สารพัดช่างอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ส่วน มหาวิทยาลัยอีก 5
แห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี
วิท ยาลั ยพยาบาลพระบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ และ วิทยาลัยพยาบาลสิรินธร
อุบลราชธานี ถือว่าทุนด้านนี้มีสูง
อุบลราชธานี ถือว่าเป็นจังหวัดที่การสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางวิทยุและ
โทรทัศน์ของ NBT วิทยุท้องถิ่น และสื่อออนไลน์ที่เข้มแข็งหลายเพจ เช่น อุบลคอนเนกวา
รินชํา ราบบ้านเฮา อุบลวันนี้ โดยสถานการณ์น้ําท่ วมที่ผ่านมา เพจทั้ง 3 ก็ เป็นแหล่ ง
ข่าวสารที่สําคัญ และรวดเร็วในสถานการณ์ ถือว่าทุนด้านนี้มีสูง

ด้วยความที่เป็นพื้นที่รับน้ําจากหลายสาย ทําให้สภาพลําน้ําในอุบลราชธานีมีการแผ่ขยาย
ออกไป และมีพื้นที่ชุมน้ํา รับน้ํา และไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ท่วมขัง แต่ป๎จจุบันพื้นที่
รับน้ําและทางผ่านน้ําดังกล่าว ถูกถม สร้างถนน และ ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ระบบ
นิเวศเปลี่ยนแปลงตามการขยายตัวของเมือง ที่ไม่มีการจัดทําแผนเพื่อสุข ภาวะ ริมฝ๎่งน้ํายัง
มีเขื่อนหรือพนังกั้น ไม่เป็นธรรมชาติ ทําให้น้ําท่วมขังลึกและนาน ถือว่าทุนด้านนี้มีต่า

ในอุบลราชธานี มีกลุ่มองค์กรชุมชน ทั้งที่เป็นการการและไม่เป็นทางการ จํานวนมาก เช่น
มูลนิธิเจ้าคําผง ขบวนองค์กรชุมชน(พอช) มูลนิธิชุมชนไท รวมทั้งภาคประชาสังคมด้าน
การเกษตร วัฒนธรรม ถือว่าทุนด้านนี้มีสูง

สําหรับด้านที่มีทุนต่ําคือทุนธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจ จําเป็นต้องเพิ่ม โดยนําประเด็นการ
จัดการผังเมืองอย่างมีสุขภาวะ ประชาชนมีส่วนร่วมโดยอาศัย ทุนทางสังคมและทุนทางองค์กรชุมชนที่มี
ศักยภาพและสมรรถนะอยู่มาใช้ โดยเฉพาะเครือข่ายชุมชนเมือง มูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี และ
มูลนิธิเจ้าคําผง ได้ดําเนินการโครงการเมืองหน้าอยู่อุบลราชธานี มานานกว่า 10 ปี ป๎จจุบันได้รวมกันอย่าง
หลวมๆในนาม “สหเครือข่ายพลเมืองอุบลราชธานี ” ประกอบด้วย (1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2)
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (3) มูลนิธิเจ้าคํา
ผง (4) เครือข่ายบ้านมั่นคง (5) องค์การ Nature care (6) สภาขับเคลื่อนภาคธุรกิจสังคมอุบลราชธานี (7)
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Save Ubon มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ (8) เครือข่ายสื่อท้องถิ่นอุบลราชธานี อาทิ อุบลคอน
เนกสื่อสาร้างสุข เป็นต้น ขณะเดียวกัน ที่ทุนที่มีสูงอยู่แล้ว ต้องสร้างเงื่อนไขให้ ศักยภาพและสมรรถนะ
เหล่านั้นได้แสดงออกมา การมีศูนย์เฉพาะกิจที่เน้นการบูรณาการจึงจําเป็นในสถานการณ์วิกฤติ
3.8 สรุป
การศึกษาเรื่องเล่า ความทรงจํา เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ําท่วมอุบลราชธานี 2562 ครั้งนี้ เป็นเสมือน
การบันทึกประสบการณ์ ความรู้สึก และบทเรียนจากบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายในสถานะทั้งการ
ทํางาน การประกอบอาชีพ ความเป็นคนนอกหรือคนในป๎ญหา “สภาวะคนใน” ของทีมวิจัย ทั้งคนใน
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และคนใน ที่ร่วมเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ ภาษาที่ใช้ในงานศึกษาประวัติศาสตร์สังคม
เรียกว่า “ผู้รู้เห็น" (the witness) ทําให้การเรียนรู้ของคณะผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล เป็น
ส่วนผสมระหว่าง “ผู้ศึกษา” และ “ผู้ถูกศึกษา” ไปพร้อมกัน งานวิจัยจึงมีลักษณะของการบันทึกและถอด
บทเรียนไปพร้อมกัน
บทเรียนสําคัญจากเรื่องเล่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ 1.บทเรียนของการเผชิญภัย
พิบัติโดยไม่มีการเตรียมความพร้อม 2. บทเรียนจากการไม่เตรียมความพร้อม ทําให้เราต้องเผชิญกับภัย
พิบัติ และ 3. บทเรียนจากการละเลยทุนชุมชน (community capital) หัวใจของการสร้างความเข้มแข้ง
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3.8.1 บทเรียนการเผชิญภัยพิบัติโดยไม่มีการเตรียมความพร้อม
เกือบทุกเสียงของเรื่องเล่าที่มีต่อน้ําท่วมอุบลราชธานี 62 สะท้อนสภาวะที่เรียกว่าไม่ได้เตรียม
ความพร้อม เพื่อการเผชิญน้ําท่วมที่หนักขนาดนี้ เสียงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์น้ําท่วมเป็นประจักษ์พยาน
“การประสานงานกับหน่วยงานราชการ, เรือไม่พอ, เรือหน่วยงานรัฐที่เข้ามาช่วยล่าช้า, เรือถูกนาไปรับ
ข้าราชการชั้นสูงมากและบ่อยเกินไป, เรือถูกนาไปขับส่งผู้ที่มาบริจาคของ ไม่จ่า ยค่าน้ามัน เป็นภาระของ
ข้าวของเรือ, ปัญหาการส่งถุงยังชีพ , แจกของไม่ครบ, ผู้ที่มาช่วยเหลือจากต่างถิ่นไม่รู้จะไปช่วยชาวบ้าน
เดือดร้อนได้ที่ไหน, ของบริจาคเหมือนกันหมดมาม่าปลากระป๋อง, หน่วยงานช่วยเหลือมีกาลังคนน้อย,
ชาวบ้านไม่รู้จะไปแจ้งความช่วยเหลือที่หน่วยงานไหน, การแจ้งขอรับควารมช่วยเหลือแล้วหน่วยงานลงมา
ช่วยไม่ตรงตามข้อมูล ช่วยคนที่น้ายังไม่ท่วม, ห้องน้าไม่พอ, ระเบียบราชการไม่ประกาศภัยพิบัติทาให้นาเงิน
มาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ทันสถานการณ์ปัญหา, การช่วยเหลือในที่น้าท่วมที่ต้องลงทุกวัน และเกิด
ค่าใช้จ่ายทั้งส่วนตัว เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการต้องใช้เงินตัวเองออกไปก่อนเนื่องจากการเบิกจ่ายไม่รองรับ
สถานการณ์, สันเขื่อนกั้นฝั่งน้าทาให้เมื่อน้าลดไหลออกไม่ได้, มีการขโมยของ, ตัดไปทาให้ชาร์จโทรศัพท์
ไม่ได้ ติดต่อสื่อสารลาบาก” ผู้วิจัยกล่าวอ้างถึงเสียงเหล่านี้ มิได้มเี จตนาเพื่อจะสอบสวนความเพื่อหาข้อสรุป
สุดท้ายว่า ใครเป็นผู้ผิด? นํามาเป็นหลักฐานและประจักษ์พยานว่า ระยะการเผชิญเหตุของการรับมือภัย
พิบัติน้ําท่วมอุบลราชธานี “เราสอบตก” จากการสัมภาษณ์หลายหน่วยงานเตรียมความพร้อมแล้วเป็น
อย่างดี แต่เสียงเหล่านี้บอกว่ามันยังดีไม่พอ ป๎ญหาที่เกิดขึ้นคือ
(1) ความช่วยในการอพยพไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเรือ รถ และแรงงาน
(2) การเตรียมความพร้อมของจุดอพยพ ความปลอดภัยและสุขลักษณะ
(3) ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าไม่ทั่วถึงและล่าช้า มีชุมชนที่มีระยะห่างจากเมืองไม่ในรัศมีไม่เกิน
10 กิโลเมตร ไม่แสวงสว่าง และอาหารไม่เพียงพอถึง 3 วัน
(4) การจัดการระบบอาสาสมัคร ทั้งอาสาสมัครในพื้นที่และจากนอกพื้นที่ อยู่ในสภาวะไร้ระบบ
(chaos) จนกระทั่งมีข้อเสนอจากที่ประชุมว่า “เราน่าจะมีการจัดระเบียบผู้ใจบุญ”
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(5) ขาดศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพ
จากทั้ง 5 ข้อ หากตัวอย่างของการบริ หารจัดการศูนย์เฉพาะกิจ ที่เรียนรู้จากสึนามิ 2547 และ
น้ําท่วมกรุงเทพฯ 2554 พบว่าอุบลราชธานีเรายังมีข้อบกพร่องอย่างมาก อาทิ ข้อมูล การตีความและการ
สื่อสาร ปริมาณมวลน้ํา ระดับน้ํา ที่สามารถแปลงสู่ความเข้าใจของประชาชนเพื่อวางแผนการเผชิญเหตุของ
ตนเองไม่เพียงพอ ทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “น้ําขึ้นเร็วอย่างคาดไม่ถึง”
3.8.2 บทเรียนจากการไม่เตรียมความพร้อมทาให้ชุมชนต้องเผชิญภัยพิบัติ
การเตรียมความพร้อมก่อนระยะเผชิญเหตุ เป็นสิ่งสําคัญหนึ่งในหลักการสากล 2P2R หากเราได้
ยินเสียงตัวอย่างเหล่านี้ “ชาวบ้านไม่เชื่อข้อมูลของราชการ, ไม่แน่ใจว่าน้าจะท่วมมั้ย, จนท.บอกว่าน้าจะ
ท่วมแต่ไม่รู้ว่าต้องทาอย่างไร, การการแจ้งข่าวสารหน่วยงานหน่วยงานท้องถิ่น แต่แจ้งเตือนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง, การแถลงการณ์และแจ้งเตือนไม่มีลักษณะเป็นปัญหา, การแจ้งข้าวสารไม่ทั่วถึง, การอพยพก่อน
น้าท่วมต้องขออนุญาตหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันการตื่นตระหนก, น้ามารวดเร็ว หน่วยงานรัฐยังคาดไม่
ถึง, น้าท่วม2562 เป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง, ไม่มีระบบเตือนภัยที่ชัดเจน, จนท.รัฐได้รับข้อมูลว่าน้าจะ
ท่วมให้แจ้งประชาชน แต่ไม่รู้ว่าจะทาอะไรต่อได้บ้าง, ไม่มีศูนย์การบริหารสถานการณ์กลางที่ชัดเจน” เรา
จะได้ยินเสียงเดียวกันคือของคนที่เผชิญเหตุการณ์น้ําท่วมอุบลราชธานี 2562 “เราไม่พร้อม” สิ่งจําเป็นที่
ต้องทําคือการทบทวน การสร้างสภาวะของความพพร้อมว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
จาก “ความไม่พร้อม” ทําให้เราสามารถจินตนาการถึง “ความพร้อม” ที่เป็นไปได้ ดังต่อไปนี้
(1) จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาระบบการแจ้งเตือน และการสื่อสารข้อมูลในสภาวะฉุกเฉิน ทั้งข้อมูลข่าวสารที่จําเป็น
และ ภาพรวมของการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุ เช่น การประกาศแผนการเผชิญเหตุ
ให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งจะได้ประสานความช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบและสร้างความเชื่อม
มั่น ความรู้สึกปลอดภัย จากหน่วยงาน
(3) การนําบทเรียนจากปี 2562 ไปออกแบบการ “ซ้อมแผน” เผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับบริบทอุบลราชธานี
(4) เตรียมระบบฐานข้อมูลชุม ชนที่เป็นจริง ทั้งพื้ นที่เสี่ยง จํานวนครัวเรือน และใช้ข้อมูลชุด
เดียวกันในทุกหน่วยงาน
(5) สํารวจอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จะใช้เผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยง
ในส่วนนี้ชัดเจนว่าคือ การเตรียมความพร้อมก่อนการเผชิญเหตุ ตามหลัก 2P2R การเตรียมความ
พร้อมต้องใช้ประสบการณ์ และ จินตนาการ ไปพร้อมกัน กล่าวคือ ประสบการณ์ คือ การประมวลบนเรียน
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการเผชิญเหตุที่มักจะพบเห็นได้มาเรียนรู้ ขณะเดียวกันต้องมีจินตนาการถึง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด หากเกิดสภาวะแกแนจะทําอย่างไร หรือ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
น้ําท่วม ที่ไปพร้อมๆ กับการแพร่ระบาดของ โควิด 19 อย่างหนัก มีผู้ปุวยโควิดนอนรักษาตัวที่บ้าน การขน
ย้ายจะต้องทําอย่างไร สถานที่พักพิงจะทําอย่างไรได้บ้าง
การเตรียมความพร้อมสําคัญและต้องพิจารณาภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรม คือ การมีจุดการ
อพยพ ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องออกไป เจ้าของบ้านเรือนห่วงทรัพย์สิน มีคนเฝูาอยู่ในจุดที่น้ําท่วม ขณะที่
ญาติพี่น้องที่ออกมาในจุดอพยพ ก็ไม่อยากไปจุดอพยพที่ห่างไกล เพราะห่วงญาติพี่น้องที่เฝูาบ้านอยู่ ในมิติ
ทางสังคมวัฒนธรรม นี่คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ที่ไม่สามารถนําเอาตรรกะเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์มาตัดสิน
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หรือแม้แต่ประเด็นข้อถกเถียงว่า ถ้าไม่อยากถูกน้ําท่วม ก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น ในการสัมภาษณ์ จะ
พบว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างคนในและคนนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ จะมองว่า “ทําไมไม่ย้าย
ออกไปเสีย” คําอธิบายบอกประชาชน มีมิติที่ผสมผสานระหว่างแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์และวัฒนธรรม ที่
อยู่อาศัยและที่ทํามาหากิน คือ ทุนในชีวิตทั้งหมดที่มี ประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมส่วนใหญ่ฐานะยากจน
อาชีพไม่มั่นคง ประกอบกับ ระบบและโครงสร้างทางสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําสูง พวกเรารู้ดีว่าหากละทิ้ง
ต้นทุนนี้ จะไม่สามารถมีต้นทุนอื่นๆ ได้อีกเลย ประสบการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนที่ต้องสูญเสียที่ดิน
ทํากินและที่อยู่อาศัย เป็นประจักษ์ของความพ่ายแพ้ของคนยากจน และทําอธิบายที่มักจะได้ยินคือ มัน
เป็นที่มูนมัง (มรดก) มีความผูกพันญาติพี่น้องรวมอยู่ด้วย รากเหง้าของความสัมพันธ์แบบนี้ จะไม่ถูกละเลย
ในการกําหนดแผนเผชิญเหตุภยั พิบัติอย่างไรได้บ้าง
3.8.3 บทเรียนจากการละเลย “ทุนชุมชน” ในการลดความเสี่ยงและฟื้นฟู
จากเสียงเหล่านี้ “การช่วยเหลือคนมาตรวจความเสียหายกับคนตัดงบประมาณไม่ใช่คนๆเดียวกัน
คนเสียหายเยอะได้ 900 บาท แต่คนเสียหายน้อย ดันไปจนถึงหมื่น , หลวงมาสารวจความเสียหายไม่สมดุล
กับที่ชาวบ้านเสียหาย, รู้สึกว่าการช่วยเหลือไม่โปร่งใส, หน่วยงานเก็บข้อมูลมาก ทาไมไม่ใช้ชุดเดียวทั้ง
จังหวัด มีความพยายามเสนอให้สร้างบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้าท่วม แต่จังหวัดไม่เอา, เสนอให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็
ไม่ยอมย้าย ชาวบ้านอาจเล็งถึงเงินสงเคราะห์, มีการก่อสร้างขวางทางน้า, การพัฒนาพื้นที่เมืองไม่มีผังเมือง
สุขภาวะ” ทําให้ผู้วิจัยหันมาพิจารณาสิ่งที่เรียกว่า “ทุนชุมชน” อย่างละเอียด ทําให้เห็นถึงพลังของมัน
เราจะเป็นต้องให้ความสําคัญกับทุนชุมชน ไม่เพียงเพราะว่าถูกกําหนดไว้ใน “กรอบเซนได” เท่านั้น
จากงานวิจัยครั้งนี้ เราพบว่าอุบลราชธานีมี “ทุนชุมชน” ที่เข้มแข็ง อย่างน้อย 4 ทุน คือ ทุนทาง
สังคม ทุนมนุษย์ ทุนด้านการสื่อสาร และ ทุนองค์กรชุมชน หากดึงศักยภาพและสมรรถนะออกมาใช้อย่าง
เต็มที่ นอกจากจะลดความเสี่ยงและความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “ทุน
ชุมชน” ในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในประเด็นอื่นๆ อาทิ การแก้ไขป๎ญหา
ความยากจน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจเกิด “อุบลราชธานี
โมเดล” เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งได้ต่อไปในอนาคต
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บทที่ 4
การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณะภัย
(Post-Disaster Need Assessment: PDNA)
แนวทางการแก้ป๎ญหาน้ําท่วมของจังหวัดอุบลราชธานีในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งในช่วงก่อน
ระหว่าง หลัง น้ําท่วม ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้สามารถลดผลกระทบได้มากที่สุด ด้วยเหตุ นี้ เพื่อให้
การแก้ป๎ญหาน้ําท่วมเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นไปโดยผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการออกแบบการ
บริหารจัดการน้ําท่วม จึงได้นําแนวคิดการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย ซึ่งจะต้องมีการ
ประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติมาวางแผนการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนวางแผนสําหรับเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในครั้งต่อๆ ไป
อย่างไรก็ตาม แม้แนวคิดการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
กลไกการจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ แต่ในที่นี้ จะนําแนวคิดดังกล่าวมาจัดทําในระดับชุมชน เพื่อ
ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบ และวางแผนฟื้นฟูและเตรียมพร้อมรับมือ
ในระดับชุมชน ทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจวางแผนรับมือน้ําท่วมทั้งในระยะสั้นและการนําไปวางยุ ทธศาสตร์ในระยะ
ยาวต่อไป
โดยการดําเนินการเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากชุมชนต้นแบบ
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นชุมชนที่
น้ําท่วมซ้ําซาก ซึ่งควรจะมีการประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นชุมชนที่ประธานชุมชนและ
สมาชิกของชุมชนเห็นด้วยกับการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเห็นพ้องที่จะให้โครงการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน จึงได้
เลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
ทั้งนี้ การดําเนินงานมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) การเก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบจากน้ําท่วม เพื่อประเมินความเสียหายและความ
ช่วยเหลือที่ได้จากฝุายต่างๆ เพื่อทําความเข้าใจว่า ความช่วยเหลือต่างๆทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน สามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ และได้มากน้อยเพียงใด
2) การจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการน้ําท่วม
ของชุมชนต้นแบบ โดยได้ใช้ google map มาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ซึ่ง
บอกรายละเอียดเบื้องต้นของผู้ได้รับผลกระทบ ตําแหน่งของบ้าน ตําแหน่งของผู้เปราะบางใน
ชุ ม ชนที่ ต้ อ งการได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เป็ น อั น ดั บ แรก สภาพบ้ า นก่ อ นน้ํ า ท่ ว มเพื่ อ นํ า มา
เปรียบเทียบกับสภาพหลังน้ําท่วม
3) การจัดทําแผนเตรียมการรับมือน้ําท่วมของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ได้รับ
ผลกระทบและสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
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4.1 ผลการศึกษาข้อมูลแบบสอบถาม PDNA ชุมชนท่าบ้งมั่ง ตาบลวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบข้อมูลแบบสอบถาม PDNA ได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากรในหมู่บ้านที่อยู่บ้านตามจริง และอาชีพหลักของ
ชาวบ้านในชุมชนและการสูญเสียรายได้หลังน้ําท่วม ในส่วน ตอนที่ 2 ความเสียหายจากน้ําท่วมปี 2562
ได้แก่ ความเสียหายสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารการประเมินราคาความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอก
อาคาร ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคาร ประเมินราคาความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ประเมินราคาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมช่วงน้ําท่วม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การ
ประสบป๎ญหาน้ําท่วม การได้รับการช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะจากป๎ญหาน้ําท่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 จานวนครัวเรือน
จํานวนครัวเรือนทั้งหมดจํานวน 209 หลังคาเรือน ได้แบ่งออกเป็น บ้านมีบ้านเลขที่ และไม่มีเลขที่
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บ้านที่มเี ลขที่
บ้านที่มีเลขที่มีจํานวนทั้งหมด 159 หลังคาเรือน โดยบ้านที่มีเลขที่ เจ้าบ้านเสียชีวิตไม่มีคนอยู่
อาศัย 1 หลังคาเรือน คือ นายจรูณ เบิกบาน บ้านเลขที่ 96 และย้ายไปอยู่นอกชุมชนปล่อยบ้านทิ้งร่าง 2
หลังคาเรือน ได้แก่ นางประพิศ ศรีพลาย บ้านเลขที่ 45/21 และ นางลําไย ขันฑวัตร บ้านเลขที่ 15
2. ไม่มีบ้านเลขที่
บ้านไม่มีเลขที่มีจํานวนทั้งหมด 51 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครับขยาย สร้างบ้านในพื้นที่
สาธารณะ เช่น พื้นที่ไหล่ท าง และพื้นที่ว่างเปล่าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงทําให้ไม่
สามารถออกเลขที่บ้านได้
1.2 จานวนประชากรในหมู่บ้านที่อยู่บ้านตามจริง
จํานวนประชากรในหมู่บ้านที่อยู่บ้านตามจริง มีจํานวนทั้งหมด 686 ราย โดยได้แบ่งช่วงอายุออกเป็น 4
ช่วงดังนี้
1) ช่วงอายุ ต่ํากว่า 15 ปี จํานวน 143 ราย
2) ช่วงอายุ 15 – 30 ปี จํานวน 155 คน
3) ช่วงอายุ 31 -60 ปี จํานวน 294 คน
4) ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป จํานวน 94 คน
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กราฟที่ 4.1 กราฟแสดงจํานวนประชาการในหมู่บ้านที่อยู่ตามจริง
1.3 จานวนกลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบางในชุมชนท่าบ้งมั่งมีทั้งหมด 31 คน
1.4 อาชีพหลักของชาวบ้าน
อาชีพหลักของคนในชุมชนท่าบ้งมั่งประกอบไปด้วยอาชีพชําแหละหมูและเนื้อวัวส่งขายที่ตลาด
เทศบาลเมืองวารินชําราบ และอาชีพพนักงานรับจ้างทั่วไป
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ตอนที่ 2 ความเสียหายจากน้าท่วมปี 2562
2.1 ประเมินราคาความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารทั้งหมดราคา 7,963,705 บาท ได้รับการเยียวยาทั้งหมดราคา
1,941,700 บาท

ประเมินราคาความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
20%

80%
ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร

ได้รับการเยียวยา

กราฟที่ 4.2 กราฟแสดงการประเมินราคาความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
2.2 ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร ถูกจัดเรียงให้เป็น 10 ลําดับแรก ดังนี้
ลาดับที่ 1 ประตู จํานวน 163 หลัง คิดเป็นร้อยละ 26.33
ลาดับที่ 2 หน้าต่าง จํานวน 139 หลัง คิดเป็นร้อยละ 22.45
ลาดับที่ 3 พื้นบ้าน จํานวน 132 หลัง คิดเป็นร้อยละ 21.32
ลาดับที่ 4 ผนังบ้าน จํานวน 64 หลัง คิดเป็นร้อยละ 10.33
ลาดับที่ 5 ฝูาเพดาน จํานวน 47 หลัง คิดเป็นร้อยละ 7.59
ลาดับที่ 6 บันได จํานวน 33 หลัง คิดเป็นร้อยละ 5.33
ลาดับที่ 7 ตัวบ้าน จํานวน 14 หลัง คิดเป็นร้อยละ 2.26
ลาดับที่ 8 สีบ้าน จํานวน 13 หลัง คิดเป็นร้อยละ 2.10
ลาดับที่ 9 ระบบไฟ จํานวน 8 หลัง คิดเป็นร้อยละ 1.29
ลาดับที่ 10 คานบ้าน จํานวน 6 หลัง คิดเป็นร้อยละ 0.96
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ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
2

3

4

5

6

7

8

9

10

จํานวน

26.33
22.45
21.32
10.33
7.59
5.33
2.26
2.1
1.29
0.96

14
13
8
6

47
33

64

163
139
132

1

ร้อยละ

กราฟที่ 4.3 กราฟแสดงความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายในอาคาร
2.3 การประเมินราคาความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคาร
ราคาความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคาร ทั้งหมด 159,000 บาท ซึ่งไม่ได้รับค่าเยียวยา
จากหน่วยงานภาครัฐ
2.4 ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคาร 3 ลาดับแรก
ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคาร ได้จัดเรียงให้เป็น 3 ลําดับแรก ดังนี้
ลาดับที่ 1 เล้าไก่ จํานวน 7 หลัง คิดเป็นร้อยละ 63.63
ลาดับที่ 2 โรงจอดรถ จํานวน 3 หลัง คิดเป็นร้อยละ 27.27
ลาดับที่ 3 กรงสุนัข ซุ้มไก่ พื้นปูนหน้าบ้าน พื้นห้องน้ํา ที่ใช้ตากเนื้อ และห้องน้ํา จํานวน 1 หลังเท่ากัน
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 9.09
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ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคาร 3 ลาดับแรก
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กราฟที่ 4.4 กราฟแสดงความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคาร 3 ลําดับแรก
2.5 ประเมินราคาความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน
ราคาความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้านทั้งหมด 5,987,780 บาท ไม่ได้รับการเยียวยา ซึ่งไม่ได้
รับค่าเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ
2.6 ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ได้ถูกจัดเรียงให้เป็น 10 ลําดับแรก ดังนี้
ลาดับที่ 1 โทรทัศน์ จํานวน 93 หลัง คิดเป็นร้อยละ 17.38
ลาดับที่ 2 พัดลม จํานวน 92 หลัง คิดเป็นร้อยละ 17.19
ลาดับที่ 3 ที่นอน จํานวน 79 หลัง คิดเป็นร้อยละ 14.76
ลาดับที่ 4 ตู้เสื้อผ้า จํานวน 66 หลัง คิดเป็นร้อยละ 12.33
ลาดับที่ 5 ตู้โชว์และตู้วางโทรทัศน์ จํานวน 56 หลัง คิดเป็นร้อยละ 10.46
ลาดับที่ 6 ตู้เย็นจํานวน จํานวน 52 หลัง คิดเป็นร้อยละ 9.71
ลาดับที่ 7 หม้อหุงข้าว จํานวน 34 หลัง คิดเป็นร้อยละ 6.35
ลาดับที่ 8 ตู้กับข้าว จํานวน 29 หลัง คิดเป็นร้อยละ 5.42
ลาดับที่ 9 เสื้อผ้า จํานวน 18 หลัง คิดเป็นร้อยละ 3.36
ลาดับที่ 10 โต๊ะ จํานวน 17 หลัง คิดเป็นร้อยละ 3.17
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กราฟที่ 4.5 กราฟแสดงความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน
2.7 ประเมินราคาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมช่วงน้าท่วม
ราคาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมช่วงน้ําท่วมทั้งหมดราคา 1,414,710 บาท ซึ่งไม่ได้รับค่าเยียวยาจาก
หน่วยงานภาครัฐ
2.8 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้ถูกแบ่งให้เป็น 5 ลําดับแรก ดังนี้
ลาดับที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการอพยพ ได้แก่ ค่าจ้างขนของ ค่าน้ํามันรถ ค่าน้ํามันเรือ ซื้อเรือและ
อุปกรณ์ ค่าเช่ารถ ค่าเดินทาง และค่าจ้างเรือ จํานวน 138 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.54
ลาดับที่ 2 ค่าเช้าบ้าน จํานวน 68 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.44
ลาดับที่ 3 ค่าอุปโภค – บริโภค ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าผ้าอ้อม ค่านมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวน 53 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.49
ลาดับที่ 4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักพิง ได้แก่ ค่าจ้างสร้างที่พักพิ ง ค่าจ้างรื้อที่พักพิง ค่าสร้าง/
อุปกรณ์สร้างที่พักพิง ค่าเช่าเต็นท์ ซื้อเตียง ซื้ออุปกรณ์ไฟฟูา จํานวน 41 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.53
ลาดับที่ 5 ค่าทําความสะอาด จํานวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.99
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กราฟที่ 4.6 กราฟแสดงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2.9 การประสบปัญหาน้าท่วม
การประสบป๎ญหาน้ําท่วม ได้ถูกแบ่งให้เป็น 10 ลําดับแรก ดังนี้
ลาดับที่ 1 การทํามาหากิน จํานวนทั้งหมด 82 ครัวเรือน ได้แก่ การทํางาน/การทํามาหากิน
ลําบาก ของขายไม่ได้ ขาดรายได้ ค้าขายไม่ได้อยู่กินลําบาก ค้าขายลําบาก รายได้ลดลงจากการลางาน
ทํางานลําบาก ไม่มีเงินหมุนเวียนในครอบครัว ไม่มีงานทํา จําเป็นต้องกู้เงิน ไม่มีทุนมาซื้อของขาย ไม่มีพื้นที่
ตากเนื้อไว้ขาย ไม่ได้ทํางาน และไม่มีคนอยู่กับลูกต้องลางาน
ลาดับที่ 2 การเดินทาง จํานวนทั้งหมด 81 ครัวเรือน ได้แก่ กลับบ้านไม่ได้ กลับบ้านลําบาก การ
เดินทางลําบาก ขับเรือไม่เป็น ต้องนั่งเรือไปส่งโรงเรียนไปส่งลูกเรียนหนังสือลําบาก ไม่มีเรือที่เพียงพอและ
เป็นของตนเอง ไม่มีเรือมาดูบ้าน ไม่มีเรือสัญจร และเรือ/รถไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ลาดับที่ 3 ความเครียด ความกังวล จํานวนทั้งหมด 68 ครัวเรือน ได้แก่ กําลังคนไม่พอในการขน
ย้าย/ขาดคนช่วยขนของ กลัวขโมยมาขโมยของ รู้สึกเสียใจ คิดเป็นห่วงแต่บ้าน และความเสียหายภายใน
บ้าน เครียด เป็นห่วงผู้พิการที่ปุวยว่าจะอยู่บ้าน เครียดเพราะพ่อปุวย เครียดเรื่องการทํางาน เครียดเรื่อง
เงิน ความกังวลเรื่องสัตว์มีพิษ เกิดความกังวลค้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิต เกิดความเครียด ความกังวล
เกี่ยวกับบ้านและทรัพย์สิน เกิดความเครียด ความกังวลกลัวโดนขโมยของ เกิดความเครียด ความกังวล
เกี่ยวกับรายได้ที่ลดลง ท้อแก้ เหนื่อยหน่าย เครียด รู้สึกแย่ หดหู่ เหนื่อยใจ ท้อใจ และกังวลเรื่อค่าใช้จ่ายที่
อยู่อาศัยช่วงน้ําท่วม
ลาดับที่ 4 ศูนย์พักพิง จํานวนทั้งหมด 65 ครัวเรือน ได้แก่ การแย่งที่อยู่อาศัยกัน การแจกของ/ถุง
ยังชีพไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอ ขาดที่พักพิง ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติ ข้าวที่เอาบางครั้งก็กินไม่ได้ คนที่ไปอยู่
ร่วมกัน เสียงดัง ดื่มสุรา ห้องน้ําไม่เพียงพอ ห้องน้ําไม่มี ห้องน้ําอยู่ไกล จุดรับถุงยังชีพอยู่ห่างไกลจากที่พัก
เต็นท์ขาด รั่ว เต็นท์มีเฉพาะเวลาเจ้านายมา เต็นท์ไม่เพียงพอ วัสดุที่ให้ยืมมีน้อย/วัสดุในการสร้างที่พักพิงไม่
เพียงพอ จองเต็นท์ไม่ทัน ต้องระวังสิ่งของในที่พักพิง ที่พักพิงไม่เพียงพอ ห้องน้ําไม่สะดวก ที่อยู่อาศัยไม่
สะดวก แออัด ร้องไห้รอเต็นท์ที่อยู่อาศัย และน้ําไม่ไหล
ลาดับที่ 5 การขนย้ายสิ่งของ จํานวนทั้งหมด 53 ครัวเรือน ได้แก่ การขนของที่เหนื่อยล้า การขน
ย้ายสัตว์ลําบาก การขนย้ายทางเรือทําให้ของเสียหาย การขนย้ายสิ่งของเป็นไปด้วยความลําบาก น้ําเชี่ยว
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กลัวไฟซ็อต การขนย้ายลําบาก รถ เรือ ไม่เพียงพอ ขนของช้า เพราะมีผู้พิการ ขนของลําบาก ขนของไม่ได้
เก็บของไม่ทัน ขนของไม่ทัน น้ํามาเร็ว ไม่มีรถ ไม่มีเรือ ช่วงขนของไม่มีเรือหรือหน่วยงานใดๆมาช่วยเรา
เนื่องจากน้ํามาเร็ว ช่วยชาวบ้านขนของ จนไม่มีเวลามาขนของตนเอง ต้องย้ายของขึ้นที่สูงเรื่อยๆเพื่อหนีน้ํา
ต้องย้ายที่อยู่หลายครั้ง ต้องรอคิวเรือขนของ มีผลกระทบต่อจิตใจ หงุดหงิด ไม่มีเรือในการขนย้ายของ/หา
เรือขนของไม่ได้/เรือไม่พอ ไม่ได้นอน เพราะต้องขนของหนี ไม่มีคน/หน่วยงานไหนมาช่วยขนของ แย่งเรือ
แย่งรถกันในการขนของ และพายุเข้าขนของเปียก
ลาดับที่ 6 ความเป็นอยู่ จํานวนทั้งหมด 26 ครัวเรือน ได้แก่ การใช้ชีวิตที่ไม่สะดวก ลําบาก ทั้ง
การอยู่ การกิน การเข้าห้องน้ําลําบาก ไม่สะดวก การหาที่เช่าค่อนข้างหายาก กลิ่นเหม็นเน่าจากน้ําขัง ขาด
แคลนอาหาร เด็กๆต้องหยุดเรียน เด็กขาดนมกิน เด็กอยู่ลําบาก เดือดร้อน อยู่เต็นท์ร้อน ขยะที่ลอยมาตาม
น้ํา การติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างลําบาก น้ําดื่มไม่มี และน้ําใช้ไม่เพียงพอ ไม่มีไฟฟูาใช้ และมีคนพิการอยู่ใน
บ้าน
ลาดับที่ 7 ทรัพย์สิน จํานวนทั้งหมด 25 ครัวเรือน ได้แก่ ของหายในช่วงน้ําท่วม/มีคนมาขโมยของ
บ้าน/ทรัพย์สินเสียหายเครื่องใช้ไฟฟูาเสียหาย สิ่งของเสี ยหายไหลไปกับน้ํา เสียใจที่ของลอยไปกับน้ํา
เสื้อผ้าเสียหาย เป็ดตายหมด ตายจํานวนมาก ไก่ไม่มีเต็นท์ตอนขนของไป ฝนตกมาของเสียหาย และไม่
เหลืออะไรเลย
ลาดับที่ 8 ความช่วยเหลือ/ถุงยังชีพ/เงินเยียวยา 22 ครัวเรือน ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง อุปกรณ์
ส่ ว นกลางที่ ใ ห้ ป ระชาชนยื ม มี ไ ม่ พ อ ค่ า ชดเชยไม่ เ หมาะสมกั บ ที่ เ สี ย หาย ค่ า เยี ย วยาล้ า ช้ า เจ้ า หน้ า ที่
ช่วยเหลือช้าเกินไป เจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยขนของไม่มาตรงตามที่นัดหมายไว้ ทําให้ของเสียหาย เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ ดูแลไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่พูดไม่เพราะไม่เห็นใจคนถูกน้ําท่วม เงินเยียวยาไม่คุ้มค่า กับของที่เสียหาย
และไม่เพียงพอ เทศบาลจัดค่าช่วยเหลือช้า ไม่มีใครมาช่วยทําความสะอาดบ้าน น้อยใจได้เงินค่าชดเชยน้อย
กว่าคนอื่น รอคิว รอการช่วยเหลือนานเกินไป ยืมของยาก รัฐไม่ช่วย และช่วยไม่ทันการณ์ และไม่ได้รับของ
บริจาค
ลาดับที่ 9 ค่าใช้จ่าย 20 ครัวเรือน ได้แก่ ค่าครองชีพสูงขึ้น ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคนเดียว รายได้
ลดลง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้น ค่าไฟย้อนหลัง เงินเก็บหมด และเป็นหนี้ เพราะต้องเอาเงิน
ออกมาใช้จ่าย เงินไม่พอใช้ และต้องซื้อทุกอย่าง
ลาดับที่ 10 การเจ็บปุวย 10 ครัวเรือน ได้แก่ เชื้อโรคที่มากับน้ํา เป็นโรคซึมเศร้า ปุวยที่เกิดจาก
ภาวะเครียด ไปหาหมอบ่อย เป็นโรคผิวหนัง มีคนปุวยที่ต้องพาไปโรงพยาบาล ตะขาบกัดตอนขนของ เป็น
โรคเท้าเปื่อย น้ํากัดเท้า ป๎ญหาสุขภาพ และไม่สบายจนได้นอนโรงพยาบาล
2.10 ข้อเสนอแนะจากปัญหาน้าท่วม
ข้อเสนอแนะจากป๎ญหาน้ําท่วม ได้ถูกแบ่งให้เป็น 8 ลําดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1 ความช่วยเหลือทั้งหมด 82 ครัวเรือน ได้แก่ อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ/
ดูแลให้มากขึ้น ขอให้มีเรือ เต็นท์ และจุดอพยพที่ปลอดภัย ความช่วยเหลือที่ต้องเพียงพอต่อประชาชน จัด
เจ้า หน้ าที่ ตามชุม ชนเพื่ อช่ว ยเหลื อกั น อยากให้ม าสํา รวจข้ อมู ลความเสี ยหายอย่า งจริง จังและให้ การ
ช่วยเหลือเรื่องไฟฟูาน้ําประปาในช่วงน้ําท่วม หาอาชีพให้ในช่วงน้ําท่วม อยากให้มีการรับส่งประชาชน
ในช่วงน้ําท่วม อยากให้รัฐช่วยเรื่องเรือ/รถในการขนของช่วยชาวบ้าน อยากให้รัฐช่วยเหลือประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน/ทั่วถึง สิ่งอํานวยความสะดวกน้อยเกินไปต่อจํานวนคนที่ต้องการความช่วยเหลือ อยากให้
เจ้าหน้าที่มาช่วยขนของให้ทันท่วงที อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ/ดูแลให้ทันท่วงที อยากให้มีคน/รัฐ
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มาช่วยขนของ อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยขนของที่เพียงพอและทั่วถึง รถของเจ้าหน้าที่ช่วยขนของน้อ ย
เกินไป อยากให้มีการช่วยผู้พิการและคนที่ไม่มีบ้านเลขที่ให้มากกว่านี้ อยากให้ช่วยเหลือเรื่องอาหารเด็ก
นมผงให้มากขึ้น อยากให้ช่วยผู้สูงอายุออกจากบ้านไปก่อน อยากให้รัฐเข้ามาช่วยจัดการขยะที่อยู่ตามริม
ถนน อยากให้ช่วยเรื่องวัสดุในการสร้าง ซ่อมแซมบ้าน เช่น ประตู หน้าต่าง และอยากให้รัฐทําอาหารแจก
เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ลาดับที่ 2 ศูนย์พักพิง จํานวนทั้งหมด 65 ครัวเรือน ได้แก่ จัดทําศูนย์อพยพให้มั่นคงถาวร และ
เพียงพอต่อผู้ประสบภัย จัดที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย จัดสรรที่อยู่ใหม่ให้ชาวบ้าน จุดอพยพควรมีความชัดเจน
ทําศูนย์อพยพไว้เพื่อให้ทันต่อการอพยพ ที่พักพิงไม่สะดวก แออัดเกินไป ศูนย์พักพิงให้สะอาด มิดชิดในการ
อยู่อาศัย ศูนย์อพยพต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อม เพิ่มจุดบริการอาหาร เพิ่มวัสดุในการสร้างที่พักพิงให้ เพิ่ม
ห้องน้ําในศูนย์พักพิง อยากให้มีเต็นท์ให้เพียงพอแก่ผู้อพยพ อยากให้มีที่พักสําหรับเด็กในช่วงน้ําท่วม อยาก
ให้มีที่พักพิงที่ไม่แออัด อยากให้แบ่งโซนชุมชนให้ชัดเจน ไม่ควรให้อยู่รวมกันกับชุมชนอื่น อยากให้ขยายที่
ศูนย์พักพิงเพียงพอต่อผู้อพยพ อยากให้มีห้องน้ําที่สะอาด เพียงพอที่ศูนย์พักพิง และอยากให้มีศูนย์อพยพ
ในศาลาประชาวาริน
ลาดับที่ 3 การบริหารจัดการ จํานวนทั้งหมด 57 ครัวเรือน ได้แก่ การจัดการขนของให้ดูว่าใคร
สําคัญกว่า การจัดการน้ําท่วมดีอยู่ การทํางานของผู้ที่มีอํานาจในการสั่งการของการบริหารจัดการน้ํา การ
บริการทางเรือไม่ เพี ยงพอ แก้ ป๎ญ หาเรื่อ งน้ําท่วมซ้ํ าซาก ขอให้ประสานงานให้ชั ดเจนในการให้ความ
ช่วยเหลือ มีการเตรียมความพร้อม/ความช่วยเหลือก่อนน้ําท่วมในทุกหน่วยงาน ทั้งเรื่องเตรียมคน เตรียม
อุปกรณ์ เตรียมเรือให้พร้อม และเพียงพอ มีการระบายน้ําจากเขื่อนปากมูลออกไปก่อนที่น้ําจากอีสาน
ตอนบนจะลงมา เปิดประตูเขื่อนให้ทันก่อนน้ําจะมา วางแผนเรื่องของน้ํา ในเรื่องของผลกระทบของน้ําท่วม
เมื่อก่อนมีแก้มลิง แต่ป๎จจุบันไม่มีแก้มลิง อยากให้รัฐเตรียมความพร้อมก่อนน้ําท่วม ทั้งเรื่องที่พัก และ
อุปกรณ์สร้างที่พัก ถนนสัญจรที่ต้องสะดวกขึ้น เนื่องจากถนนต่ํา ท่อน้ําหลังบ้านเทศบาลไม่มาดูแลทําให้
เกิดป๎ญหาน้ําท่วมขัง น้ํามันดันขึ้นมาทางท่อระบายน้ําตรงสั นเขื่อน อยากให้หน่วยงานจัดการระบบน้ําให้ดี
อยากให้มีการตรวจสอบคนที่ถูกน้ําท่วม เพราะคนที่ไม่ถูกน้ําท่วมก็ยังมารับได้ อยากให้มีการรับมือแก้ไข
ป๎ญหาน้ําท่วมจากหน่วยงานรัฐ อยากให้หน่วยงานช่วยเหลือต่างๆประสานงานกันให้มากกว่านี้ เพราะ
ทํางานล่าช้าอยากจะให้จัดสถานที่ไ ว้สิ่งของให้ อยากจะให้สร้างสะพานตรงบ่อบําบัดน้ําเสียเพื่อให้เดิน
ทางเข้าหมู่บ้านสะดวก มีที่รับฝากเด็กในช่วงน้ําท่วม เพราะต้องขนของ อยากให้ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ของเทศบาล น้ําท่วมทุกปี น่าจะมีการจัดการป๎ญหานี้ที่ดีกว่านี้ หน่วยงานรัฐทํางานดี น้ําลดเร็ว อยากให้ยก
ถนนให้สูงขึ้น เพราะมันเริ่มท่วมถนนออก เพื่อให้เดินทางได้สะดวก อยากให้แก้ไขป๎ญหาน้ําท่วม อยากให้มี
ที่ไว้ของและมีคนดูแล เสนอต่อนายก ให้มีการจัดการน้ํา ไม่ควรกักเก็บน้ําไว้ อยากให้เขื่อนปากมูลไม่มีการ
กักเก็บน้ําตามที่คณะกรรมการกําหนด ตั้งกองสวัสดิการฉุกเฉินระดับชุมชน เช่น พยาบาล จิตอา เรือ และมี
กรรมการชุมชนสํารวจความเสียหายชุมชน
ลาดับที่ 4 การเยียวยา จํานวนทั้งหมด 8 ครัวเรือน ได้แก่ อยากให้มีการดูแลและเยียวยาหลังน้ํา
ท่วม การเยียวยาค่าเสียหายให้คุ้มค่ากับสิ่งของที่เสียหายไป เงินซ่อมแซมบ้านให้เหมาะสมกับความเสียหาย
และตรงตามความจริง เงินเยียวยาที่พอเพียงและรวดเร็ว มีเงินเยียวยาในช่วงน้ําท่วม เงินเยียวยาล้าช้า และ
ได้น้อยกว่าความเป็นจริง ช่วยดูแลบ้านหลังน้ําท่วม อยากให้ช่วยเรื่องเงินเยียวยา อยากได้เงินช่วยเหลือเพิ่ม
อยากได้เงินทุนมาทดแทนที่เสียไป อยากได้เงินมาซ่อมแซมบ้านมากกว่า ได้ของบริจาค อยากมีเงินลงทุน
ค้าขาย อยากให้รัฐมาช่วยซ่อมแซมบ้าน อยู่กันหลายคน แต่ได้รับเงินเยียวยาน้อย อยากให้ช่วยซ่อมแซม
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บ้านเพราะตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จ อยากให้ช่วยเหลือเงินมาซ่อมแซมบ้าน อยากให้นายกช่วยเหลือเรื่องค่าชย
เชยที่เป็นจริง ไม่ใช่แค่ 5000 บาท และอยากให้รัฐช่วยเยียวยาให้มีความเท่าเทียมกัน
ลาดับที่ 5 การแจ้งเตือน จํานวนทั้งหมด 43 ครัวเรือน ได้แก่ มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเรื่องน้ําท่วม/
ระดับน้ําเพื่อลดการสูญเสีย ระบบการแจ้งเตือนภัยไม่ดี ควรมีการแก้ไขในหน่วยงานให้มีคุณภาพมากขึ้น
แจ้งเตือนดีขึ้น อยากให้การประชาสัมพันธ์เตือนเรื่องน้ําท่วมมีประสิทธิภาพ อยากให้มีการกระจายข่าวน้ํา
มาและน้ําลง/ระดับน้ํา อยากให้มีการแจ้งเตือนการรับมือป๎ญหาน้ําท่วม และอยากให้ทางการแจ้งว่าจะเกิด
น้ําท่วมมากน้อยขนาดไหน เพื่อการเตรียมตัวให้ทัน
ลาดับที่ 6 เรือ จํานวนทั้งหมด 28 ครัวเรือน ได้แก่ อยากให้มีเรือที่เพียงพอในการใช้เดินทาง
อยากให้มีเรือในการขนของอย่างทั่วถึง อยากได้เรือในการขนของ/เดินทาง อยากให้บริจาคเรือให้กับ
ชาวบ้าน อยากซ่อมแซมเรือ แต่ไม่มีเงินใช้ในชีวิตประจําวัน เรือไม่เพียงพอทําให้ชาวบ้านทะเลาะกัน อยาก
ให้เพิ่มจํานวนเรือช่วยเหลือ อยากให้ช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง มีเรือเดินทาง อยากให้มีเรือประจําชุมชน
และอยากให้มีเรือที่เพียงพอในการขนของ
ลาดับที่ 7 ความเป็นอยู่ จํานวนทั้งหมด 15 ครัวเรือน ได้แก่ เพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของ
ทรัพย์สิน เพิ่มความปลอดภัยในเรื่องไฟฟูา เพิ่มความสะดวกให้กับประชน มีห้องน้ําที่สะอาดและเพียงพอ มี
น้ําใช้ น้ําดื่มให้เพียงพอ อํานวยความสะดวกในด้านการอยู่การกิน/ที่พักอาศัย อยากให้เพิ่มความเข้าใจใน
เรื่องไฟฟูาเกิดอันตราย และอยากให้มีไฟฟูาที่เพียงพอ
ลาดับที่ 8 ถุงยังชีพ/ของบริจาค จํานวนทั้งหมด 8 ครัวเรือน ได้แก่ ของแจกไม่ต้องการมาก เงิน
สําคัญกว่าเพราะต้องซื้อต้องกิน ของแจกไม่ทั่วถึง ต้องการให้แจกตามเต็นท์ ขอเป็นข้าวเหนียวแทนข้าวสาร
เกษตร เพราะมันแข็ง และถุงยังชีพมีให้เพียงพอและทันต่อเวลาขณะน้ําท่วม
ตารางที่ 4.1 สรุปเก็บข้อมูลPDNAชุมชนท่าบ้งมั่ง
PDNA

สรุปเก็บข้อมูล PDNA ชุมชนท่าบ้งมั่ง
ปัญหาที่เกิดจากน้าท่วม ปี 2562
แนวทางแก้ไข

ก่อน
แผนรับมือน้ําท่วม มีแผนรับมือน้ําท่วมในชุมชน ปี 2556
ไม่มีการปรับปรุงให้เป็นป๎จจุบัน
แผน ปี 2556 เข้าใจยาก

การแจ้งเตือน

ปรับปรุงแผนให้เป็นป๎จจุบัน
ปรับแผนให้มีความกระชับ โดยการทํา
เป็นแผ่นภาพโปสเตอร์ ได้แก่
1. แผนที่ ประกอบไปด้วย บ้านเลขที่
โซนน้ําท่วม และกลุ่มเปราะบาง
2. จุดอพยพ ประกอบไปด้วย จุดที่1 ต้น
ก้ามปูและทางบ่อบําบัดน้ําเสีย จุดที่ 2
หน้าสํานักงานที่ดิน จุดที่ 3 หน้า
เทศบาลเมืองวารินชําราบ
3. เบอร์ติดต่อผู้นําชุมชนและ
คณะกรรมการในหมู่บ้าน
4. โครงสร้างคณะทํางานรับมือน้ําท่วม
ในชุมชน

ไม่มีการแจ้งเตือนจากราชการทั้งใน
การแก้ป๎ญหาการแจ้งเตือนมีทั้งหมด 3
ระดับจังหวัด ระดับเทศบาลเมืองวาริน วิธี ได้แก่
ชําราบ และหน่วยงานชลประทาน
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมีการตั้งโต๊ะ

ผลการปฏิบัติ
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PDNA

ฐานข้อมูล
ระหว่าง
การอพยพ

สรุปเก็บข้อมูล PDNA ชุมชนท่าบ้งมั่ง
ปัญหาที่เกิดจากน้าท่วม ปี 2562
แนวทางแก้ไข
แจ้งข่าวน้ําท่วมอย่างชัดเจน
ตรงไปตรงมา
2. มีการแจ้งเตือนผ่านผู้นําชุมชน
โดยตรง
3. มีการใช้สื่อโซเซียลในการแจ้งเตือน
ท่วม

เทศบาลเมืองวารินชําราบไม่มี
ฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นป๎จจุบัน
จุดอพยพอยู่รวมกับชุมชนอื่นๆ

ผลการปฏิบัติ

ชุมชนมีระบบการแจ้งเตือนภายในชุมชน
1 ไซต์เลนเตือนภัย แต่สามารถส่งการ
เสียได้เพียงบางจุด
2 หอกระจายข่าวสามารถแจ้งเตือนภัย
ได้อย่างทั่วถึง
รวมข้อมูลให้อยู่ในแผนที่เดียวกันทั้งหมด

แบ่งโซนอพยพชุมชนของชุมชนท่าบ้ง เทศบาลเมืองวารินชําราบมี
มั่ง โดยไม่ปะบ่นกับชุมชนอื่นๆ เพื่อให้ การประชุมรับฟ๎งข้อเสนอ
ง่ายต่อการจัดการภายในชุมชน
ของชาวบ้านแล้ว และกําลัง
หาจุดอพยพให้กับทุกชุมชน
เทศบาลเมืองวารินชําราบไม่มีการ อุปกรณ์การอพยพได้แก่
เตรียมอุปกรณ์อพยพ
1 เรือ
2 รถบรรทุกขนาดใหญ่
3 เสาวัดระดับน้ํา
การขอความ
ระบบการจองคิวขอความช่วยเหลือ มีการวางร่วมกันของทุกชุมชนในการ
ช่วยเหลือ
ของเทศบาลเมืองวารินชําราบมี
เรียงลําดับความสําคัญในการ
ความล่าช้าเนื่องจาก 10 ชุมชน ต้อง ช่วยเหลือให้ทันท่วงที
มาขอความช่วยเหลือที่จุดเดียว
ได้แก่ (1) ชุมชนท่าบ้งมั่ง (2) ชุมชน
ดีงาม (3) ชุมชนหาดสวนยา (4)
ชุมชนหาดสวนสุข1 (5) ชุมชนหาด
ส่วนสุข (6) ชุมชนท่าก่อไผ่ (7)
ชุมชนเกตุแก้วบ้านมั่นคง (8) ชุมชน
เกตุแก้วล่าง (9)ชุมชนลับแล
(10)ชุมชนกุดปลาขาว
อุปกรณ์การช่วยเหลือ เทศบาลเมืองวารินชําราบไม่มีการ ควรมีการแบ่งอุปกรณ์การช่วยเหลือ
เตรียมอุปกรณ์การช่วยเหลือที่
ทั้ง เรือ ถุงยังชีพ และเงินเยียวยา
เพียงพอ
เบื้องต้นให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชน
ชุมชนไม่มีเรือขนาดใหญ่ที่ใช้ขนของ เทศบาลเมืองวารินชําราบควรจัดสรร
งบประมาณในการซื้อเรือไฟเบอร์ให้
เพียงพอ
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PDNA
อาหาร

ของบริจาค

หลัง
การเยียวยา/ชดเชย

สรุปเก็บข้อมูล PDNA ชุมชนท่าบ้งมั่ง
ปัญหาที่เกิดจากน้าท่วม ปี 2562
แนวทางแก้ไข
ไม่มีโรงครัวกลาง
ควรมีการสร้างโรงครัวกลางในศูนย์
อพยพชุมชน
ชาวบ้านกินอาหารสําเร็จรูปมาก
มีการวางแผนจัดตั้งทําโรงครัวกลางใน
เกินไป
ชุมชน
ไม่มีการแยกวัตถุอันตรายออกจาก สร้างสํานึกให้กับผู้บริจาคแยกวัตถุ
อาหารสําเร็จรูป
อันตรายออกจากอาหารสําเร็จรูป
อาหารสําเร็จรูปหมดอายุ
ชาวบ้านควรตรวจสอบวันหมดอายุ
ก่อนรับประทานทุกครั้ง
ชาวบ้านได้รับค่าเยียวยาล่าช้า
ชาวบ้านได้รับเงินเยียวยาน้อยกว่า
ความเป็นจริง ซึ่งชาวบ้านได้รับเพียง
2,242,800 บาท เป็นตัวบ้าน ได้มา
จากงบประมาณของรัฐบาล เยียวยา
ความเสียหายของบ้านเท่านั้น โดย
เฉลี่ยต่อครัวเรือน ได้ครัวเรือนละ
10,834 บาท

ค่าเยียวยาน้ําท่วม 5000 บาท
จํานวน 206 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน
1,030,000 บาท ล่าช้า
บิณฑ์ ค่าเยียวยาน้ําท่วม 5000 บาท
จํานวน 206 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน
1,030,000 บาท ล่าช้า(คุยกับผู้นํา
ชุมชน)
ชาวบ้านต้องนําเงินไปใช้หนี้ก่อน
ซ้อมบ้าน

ผลการปฏิบัติ

ความเสียหายที่จริง(จาก
แบบสํารวจสามารถประเมิน
ความเสียหาย) แบ่งออกเป็น
4 ด้าน ได้แก่
1 ความเสียหายต่ออาคารที่
สิ่งปลูกสร้าง(บ้าน)
7,963,705 บาท
2 ความเสียหายต่อสิ่งปลูก
สร้างที่อยู่ภายนอกอาคาร
159,000 บาท
3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ภายในบ้าน 5,987,780
บาท
4 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมช่วงน้ํา
ท่วม 1,414,710 บาท
6 สูญเสียรายได้ 3,749,570
บาท
รวมทั้งหมด 19,724,765
บาท
ควรจ่ายให้เร็วขึ้น
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4.2 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของชุมชน
ในระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบและความต้องการของชุมชน ได้นําข้อมูลที่เก็บมา
จัดทําเป็นสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการน้ําท่วมของชุมชน
ต้นแบบ โดยได้ใช้ google map มาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ซึ่งมีการบอกรายละเอียด
เบื้องต้นของผู้ได้รับผลกระทบ ตําแหน่งของบ้าน ตําแหน่งของผู้เปราะบางในชุมชนที่ต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นอันดับแรก สภาพบ้านก่อนน้ําท่วมเพื่อนํามาเปรียบเที ยบกับสภาพหลังน้ําท่วม ทั้งนี้ เมื่อเกิด
เหตุการณ์น้ําท่วมครั้งต่อไป ฐานข้อมูลนี้สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือและการเยียวยา
แก่ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป โดยการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลจากทุกหลังคาเรือนในชุมชนท่าบ้างมั่ง ซึ่ง
เป็นชุมชนต้นแบบ มีรายละเอียดการจัดทําแผนที่ ดังนี้
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับมือน้ําท่วม ชุมชนท่าบ้งมั่ง ดําเนินการใน
แผนที่ google map ชื่อ pdna ท่าบ้งมั่ง ผู้จะใช้งานจะต้องเข้าจากลิงก์นี้
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=th&mid=1EV_h1iGxq4saMvwiQxlXRPf0LJKk3C3r&l
l=15.219526993674311%2C104.86684873614618&z=17

ภาพที่ 4.1 สารสนเทศภูมิศาสตร์ชุมชนท่าบ้งมั่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรับมือน้ําท่วม
การจัดทําแผนที่ แบ่งพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่งเป็น 3 โซน คือ
1) โซน A เป็นโซนที่น้ําท่วมก่อนพื้นที่อื่น เป็นพื้นที่สีแดง
2) โซน B เป็นโซนน้ําท่วมในลําดับที่สอง เป็นพื้นที่สีเหลือง
3) โซน C เป็นโซนน้ําท่วมลําดับสุดท้าย เป็นพื้นที่สีเขียว
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ภาพที่ 4.2 สารสนเทศภูมิศาสตร์โซนน้ําท่วมชุมชนท่าบ้งมั่ง
ในแผนที่จะประกอบไปด้วย
1) ตําแหน่งของบ้านในชุมชนที่มีเลขที่บ้าน เป็นหมุดสีดํา
2) ตําแหน่งของบ้านในชุมชนที่ไม่มีเลขที่บ้าน เป็นหมุดสีแดง
3) บ้านที่มีผู้เปราะบาง เป็นรูปกระเป๋ายาสีชมพู
4) บ้านเช่า เป็นหมุดสีเขียว
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ภาพที่ 4.3 สารสนเทศภูมิศาสตร์รายละเอียดบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้าํ ท่วมชุมชนท่าบ้งมั่ง
โดยรายละเอียดของข้อมูลจะประกอบไปด้วย
1) ชื่อ สกุล เจ้าของบ้าน
2) เลขที่บ้าน
3) ลักษณะบ้าน
4) จํานวนผู้อยู่อาศัย
5) พิกัดบ้าน
6) ภาพถ่ายของเจ้าของบ้านและสภาพบ้าน (การบันทึกข้อมูลเป็นไปตามการอนุญาตของผู้ให้
ข้อมูล)
ข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้มีการประสานงานกับปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว
เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินการวางแผนรับมือน้ําท่วมต่อไป
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4.3 แผนการรับมือน้าท่วมชุมชนท่าบ้งมั่ง
ชุมชนท่าบ้งมั่งมีแผนรับมือน้ําท่วม ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในปี
2556 ต่อมาในปี 2558 ได้เกิดน้ําท่วมชุมชนท่าบ้งมั่ง แผนการรับมือน้ําท่วมดังกล่าวถูกนํามาใช้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพในสถานการณ์ที่ แ ม่ น้ํ ามู ล เพิ่ มระดับ อย่า งช้ าๆ ทํา ให้ช าวบ้านในชุมชนท่ าบ้ง มั่ง สามารถ
เตรียมการรับมือตามแผนได้อย่างทันการ แต่ในปี 2562 เกิดน้ําท่วมใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านไม่
สามารถทําตามแผนรับมือน้ําท่วมได้ ซึ่งเกิดจากป๎ญหา 3 ป๎จจัย ได้แก่ (1) ระดับน้ําในแม่มูลเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว (2) ไม่มีการแก่ไขข้อมูลแผนให้เป็นป๎จจุบัน (3) แผนมีความซับซ้อนไม่เกินไป ชาวบ้านจึงไม่ทําตาม
แผน และต่างคนต่างรีบอพยพขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็ว ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาแผนให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
โดยการปรับเปลี่ยนแผนเป็นรูปแบบแผ่นปูายไวนิล และการแก้ไขข้อมูลชุมชนให้เป็นป๎จจุบัน ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนแผนเป็นรูปแบบแผ่นป้ายไวนิล
การปรับเปลี่ยนแผนเป็นรูปแบบแผ่นปูายไวนิล มีจุดมุ่งหมายให้ชาวบ้านในชุมชนท่าบ้งมั่งสามารถ
นําแผนมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาวะที่เกิดน้ําท่วมอย่างรวดเร็ว ผ่านการแบ่ง
โซน ประกอบไปด้วย โซนที่ 1 สีแดง น้ําท่วมจุดแรกของชุมชน โซนที่ 2 สีเหลือง น้ําท่วมจุดที่สองของ
ชุมชน และโซนที่ 3 สีเขียวน้ําท่วมจุดสุดท้ายของชุมชน ซึ่งมีการอ้างอิงระดับน้ําท่วมจากปี 2562 อีกทั้งมี
การทําคิวอาร์โค้ค จุดอพยพของชาวบ้าน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้ามาช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่และจิตรอาสา
ช่วยเหลือน้ําท่วม
2. การแก้ไขข้อมูลชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
การแก้ไขข้อมูลให้เป็นป๎จจุบันได้มีการนําข้อมูลจากการประเมินผลกระทบหลังน้ําท่วม (PDNA) มา
ปรับแก้ไขข้อมูลในแผนของสํานักงานสภากาชาดอุบลราชธานีให้เป็นป๎จจุบัน ประกอบไปด้วย ข้อมูลจํานวน
บ้านเรือนของชาวบ้าน บ้านที่มีเลขที่ บ้านที่ไม่มีเลขที่ บ้านผู้เปราะบางไม่สามารถช่วยตนเองได้ จํานวน
ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านที่อยู่อาศัยตามจริง เบอร์ติดต่อผู้นําชุมชน จํานวนอาสาสมัคร และ อุปกรณ์
ช่วยเหลือน้ําท่วม
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บทที่ 5
การเสริมสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานระหว่างเครือข่าย
ในบทนี้นําเสนอการทํางานในการเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการน้ําท่วมของชุมชน เครือข่าย
นักวิชาการ และการดําเนินงานแลกเปลี่ยนรู้การทํางานระหว่างเครือข่าย ซึ่ งเป็นการทํางานหนุนเสริม จน
นําไปสู่การผลักดันในเชิงนโยบาย แม้ว่าในขั้นตอนนี้ ยังไม่ได้ดําเนินการไปจนถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบาย แต่การผลักดันนโยบายอันเกิดจากภาคการทํางานทําให้เห็นว่าเครือข่ายมีความสําคัญทั้งในเชิงของ
การสร้างองค์ความรู้ การทําความเข้าใจป๎ญหาของชุมชนและสาธารณะร่วมกันในประเด็นที่กว้างขึ้น และ
รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการผลักดันนโยบายอย่างยั่งยืน
ในการเสริมสร้างเครือข่ายการทํางาน โครงการได้ดําเนินกิจกรรมหลักได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทํางานระหว่างเครือข่ายคนลุ่มน้ํา การเข้าร่วมภาคี นักวิชาการและภาคประชาสังคมในการจัดการภัย
พิบัติ และการเข้าร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน
5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานระหว่างเครือข่ายคนลุ่มน้า
ทีมวิจัยโครงการได้นําชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการป๎ญหาน้ําท่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการนําชาวบ้านร่วมเรียนรู้เกิดจากการทํางาน
ร่วมกับชุมชนจัดการภัยพิบัติ คุณจักรกฤษณ์ ศรีดาจันทร์ แกนนําหนึ่งในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนหาด
สวนสุข ได้ยกประเด็นความต้องการในการขับเคลื่อนเครือข่ายในระดับลุ่มน้ํา ที่สามารถเป็นเครือข่ายโยงใย
ทํางานร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเตือนภัยอันเนื่องมาจากการปล่อยน้ําของเขื่อน หรือการเกิดน้ํา
หลากจากฝนตกหนักและเป็นผลเกี่ยวพันกันในระดับลุ่มน้ํา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการรับมือและบรรเทาป๎ญหา
รวมถึงการแก้ป๎ญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โครงการจึงได้นําชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ชาวชุมชนลุ่มน้ําชี ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนลุ่มน้ําชี บ้านบาก ตําบลโพนเมือง อําเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด รายละเอียด ดังนี้
5.1.1 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวชุมชนลุ่มน้าชี
ชาวลุ่มน้ําชี ได้เล่าให้ฟ๎งถึงการประสบป๎ญหาน้ําท่วมที่เกิดจากการสร้างเขื่อน เขื่อนที่เกิดจาก
โครงการโขง ชี มูล มีทั้งหมด 6 เขื่อน ตั้งแต่ยโสธร ถึง ร้อยเอ็ด พื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทํากิน
ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ําชีเมื่อน้ําท่วม จําเป็นต้องอพยพขึ้นที่สูง คื อ พนังกั้นน้ํา เดิมน้ําเคยท่วมไม่เกิน 15 วัน ก็
ลงลด แต่ป๎จจุบันท่วมนานเป็นเวลา 2 เดือน มีการศึกษาสาเหตุจากการสร้างเขื่อน ซึ่ งพบว่าเกิดจาก
โครงการและองค์ประกอบของเขื่อน เกิดจากการบริหารจัดการน้ํา ลักษณะกายภาพของพื้นที่ สิ่งที่ชาวบ้าน
ต้องดําเนินการคือ การออกแบบแผนการฟื้นฟูเยียวยาที่จะนําไปสู่การจัดการบริหารน้ํา ซึ่งต้องทํางาน
ประสานกันกับหน่วยงานราชการ โดยความร่วมมือที่ชาวบ้านลุ่มน้ําชีทําอยู่ทุกวันนี้ คือ มีหน่วยงานรัฐ
ได้แก่ สํานักงานชลประทานที่ 6 (ขอนแก่น) และสํานักงานชลประทานเขต 7 (อุบลราชธานี) ซึ่งเมื่อมีน้ํา
เป็นจํานวนมากและต้องมีการเปิดเขื่อน หน่วยงานรัฐต้องแจ้งชาวบ้าน โดยให้ผู้นําแต่ละชุมชนประกาศแจ้ง
ชุมชน ประกอบกับมีสื่อโซเชียลทําให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น ชาวบ้านก็จะคํานวณออกว่าอีกกี่
วันไหนน้ําจะเดินทางไปถึงพื้นที่ จะเตรียมรับมือกันอย่างไร การที่ชาวบ้านมีป ระสบการณ์ถูกน้ําท่วมมากว่า
10 กว่าปี เมื่อทราบว่าน้ําจะท่วม ชาวบ้านจึงรู้ว่าต้องขนของขึ้นไปอยู่ที่พนังกั้นน้ําที่เป็นจุดอพยพ เป็นต้น
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ในการต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านลุ่มน้ําชี สิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้อง คือ ค่าเสียหายหรือ
เงินเยียวยา จากผลกระทบน้ําท่วมที่ไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติ โดยเริ่มเรียกร้องมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นระยะเวลา
กว่า 11 ปี และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดกับที่ทํากิน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2543 – 2547) ในจํานวนไร่ละ
7,000 บาท ซึ่งมีการแต่งตั้งอนุคณะกรรมการศึกษา วางหลักเกณฑ์ในการเยียวยา แล้วจะประกาศรายชื่อ
ให้ชาวบ้านไปยืนยันสิทธิ์ หลังจากนั้น จะเข้าสู่คณะกรรมชุดใหญ่ แล้วรัฐมนตรีจะเอาเข้า ครม. แล้วมีมติ
ออกมา

ภาพที่ 5.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวชุมชนลุ่มน้ําชี ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
สะท้อนย้อนคิด: สิ่งที่พบจากการแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายองค์กรน้าชีตอนล่าง
สิ่งที่ชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ได้สะท้อนกับโครงการ คือ เขาได้เรียนรู้จากชาวบ้านลุ่มน้ําชี ว่า
การผลักดันให้เกิดการแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วม เกิดจาก การที่ชาวบ้านลุ่มน้ําชีร่วมแรงร่วมใจกัน มีความหวง
แหนทรัพยากรของเขา มีจิตสํานักร่วมกัน มีป๎ญหาเดียวกัน จึงช่วยกันเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเขาเอง ประกอบ
กับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทนทําในสิ่งที่เรียกร้องสิทธิ์ของเขา นอกจากนี้ ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวมีโครงสร้าง
การทํางานที่เป็นระบบในการเรียกร้องค่าเยียวยา มีการทํางานที่ดี มีข้อมูลในการทํางาน
เมื่อเห็นจากเขา แล้วมาสะท้อนที่เรา ชาวบ้านจังหวัดอุ บลราชธานีเห็นว่า เมื่อกลับมามองที่ตัวเรา
เองแล้ว เรายังมีจุดด้อย เช่น สภาพการเป็นชุมชนเมืองที่ต่างคนต้องดิ้นรนทําให้ไม่มีเวลามาทํางานเรียกร้อง
แบบเขา มักจะรอให้เกิดป๎ญหาก่อนถึงมาช่วยกันแก้ไข กลุ่มผู้นําแต่ละชุมชนไม่มีความเข้มแข็งคุมชาวบ้าน
ไม่อยู่
ชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่าหากจะจัดป๎ญหาน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีให้ดีขึ้น น่าจะมี
การจัดการ ดังนี้
1. การจัดการจุดอพยพให้ดีก่อน ทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง แล้วค่อยเรียกร้องเรื่องอื่น
2. อยากสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนกับลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ํามูล (ศรีสะเกษ) เพื่อรู้ข้อมูลระดับน้ําที่จะ
ไหลมาอุบล
3. การเยียวยาในสิ่งที่จําเป็นต้องดํารงชีวิต ผลักดันให้เข้าสู่แผนนโยบาย
ภายหลังจากการแลกเปลี่ยน โครงการจึงมีแนวทางในการสร้างเครือข่ายร่วมกันเบื้องต้น ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายกับผู้คนที่อาศัยอยู่ลุ่มน้ําชีผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อการแจ้งข่าวเรื่องน้ําที่กําลังจะไหลลง
สู่แม่น้ํามูล ให้ชาวที่อยู่ลุ่มแม่น้ํามูลเตรียมตัว ดีกว่ารอให้ทางราชการประกาศ ซึ่งมีค วามล่าช้า เน้นความ
ช่วยเหลือกันเองน่าจะดีกว่า โดยการเปิดประตูเขื่อนเขื่อนทุกเขื่อนต้องมีการเปิดปิดน้ําที่สอดคล้องและ
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สัมพันธ์กับฤดูกาล เช่น ฤดูแล้งที่มีการกักน้ําไว้ทําการเกษตร และเมื่อชาวบ้านทําการเกษตรเสร็จสิ้น น้ําที่
เป็นต้นทุนควรระบายทิ้งไปก่อนที่ฝนใหญ่จะมา/พายุจะเข้า
2. ชุมชนจัดการตนเอง แม้ว่ารัฐจะให้ความช่วยเหลือให้ตามระเบียบราชการ แต่กลุ่มชาวบ้านมอง
ว่าถ้าเราเป็นประชาชนพี่น้องด้วยกัน ประสานงานกัน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนลุ่มน้ํา มาช่วยเหลือกันในเรื่อง
การแจ้งเตือนภัย พี่น้องทางอุบลก็จะไม่มีผลกระทบเรื่องน้ําท่วม เพราะว่ามันจะได้รู้ว่า ช่วงนี้มวลน้ําถึงไหน
อย่างไร ถึงแม้จะกล่าวว่า มีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างเกิดขึ้นมาขวางทางน้ํา เราเคยอยู่ของเรา เคยท่วมไม่นาน
น้ําก็ลด แต่เราเป็นคนจนที่ไม่มีสิทธ์มีเสียง เสียงไม่ดัง แต่ถ้าเรามาร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันในระบบการ
จัดการด้วยตนเอง ด้วยชุมชนเอง ที่มีป๎ญหาเดียวกัน ถ้าทํารูปแบบนีเ้ ราก็จะไม่ได้รับผลกระทบเยอะ
3. หลังจากที่สร้างเครือข่ายแล้ว ต้องหาแนวทางการแก้ไขป๎ญหาจากภัยพิบัติน้ําท่วม จะมีแนวทาง
จัดการบริหารอย่างไรให้สามารถไปด้วยกันได้ และในอนาคตป๎ญหาเหล่านี้สามารถที่จะผลักดันสู่ภาครัฐได้
4. การที่ จ ะสามารถเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ์ เ ยี ย วจากรั ฐ ได้ ต้ อ งสร้ า งจิ ต สํ า นั ก ร่ ว มกั น ให้ ต ระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบและผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับร่วมกัน
5.1.2 การศึ ก ษาดู ง าน ณ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และเฝ้ า ระวั ง ภั ย พิ บั ติ น้ าท่ ว มไทสกลนคร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติน้าท่วมร่วมกับเครือข่ายวิจัยไทสกล
ทีมวิจัยโครงการได้นําชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการป๎ญหาน้ําท่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเคยประสบป๎ญหาน้ําท่วมฉับพลัน และ
เห็นว่าเครือข่ายมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้ความร่วมมือกับเทศบาลนครสกลนครที่ให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนจนผ่านพ้นวิกฤติในขณะนั้น
ตัวเมืองสกลนคร เป็นแหล่งรองรับน้ําจากภูเขาและระบายลงหนองหารสกลนคร ก่อนที่จะระบาย
น้ําจากหนองหารสกลนครสู่ลําน้ําก่ําและไหลลงสู่แม่น้ําโขงที่จังหวัดนครพนม ทางน้ําแบ่งเป็น 2 ทางที่น้ํา
ออกไปสู่หนองหาร คือ 1.บ่อบําบัดน้ําเสียของเทศบาลบาลสกลนคร ดูดออกไปที่หนองหาร 2. ทางหนอง
สนมและถูกดูดออกไปที่หนองหาร
สกลนครเกิดวิกฤตน้ําท่วมหนักในปี 2560 น้ําท่วมเกิดจากพายุเซินกาเข้า ประกอบกับก่อนหน้านั้น
มีฝนตกสะสมส่งผลให้ดินอิ่มตัว ทําให้เขื่อนห้วยทรายแตก น้ําเริ่มเข้าท่วมในเมือง โดยมีน้ําในหนองสนม
หนุนสูงขึ้นมา น้ําท่วมกินระยะเวลา 8 วัน ซึ่งทําให้น้ําท่วมสกลนครอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมแล้ ว ทางเครือข่ายวิจัยไทสกล ปรึกษาและหาแนวทางร่วมกันว่า
หากเกิดเหตุการณ์พายุเข้า น้ําในหนองสนมเพิ่มขึ้น จะมีการวิธีการอย่างไร มีการสื่อสารอย่างไรเพื่อลดทอน
ความเสี่ยงของเรา ซึ่งชาวบ้านห้ามไม่ให้น้ําท่วมไม่ได้ แต่มองว่าเลือกที่จะรับความเสียหายให้น้อยที่สุด
โดยเฉพาะชีวิตคน จึงมีแผนรองรับในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบาง มีการลงพิกัดกลุ่มเปราะบางในชุมชน
ของเราในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ว่าบ้านอยู่ตรงไหน ทุกคนจะทราบว่าอยู่ตรงไหน และเมื่อเกิดภัยพิบัติ รู้ว่า
ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้น และวางแผนให้ไปถึงกลุ่มเปราะบางนั้ นให้เร็ว ทันต่อเหตุการณ์ Fดยใน
ปี 2562 ในพื้นที่ใช้อาคาร 2 ชั้น เป็นจุดที่ทางภาครัฐ เอกชน นําสิ่งของมาช่วยเหลือ รวมถึงอาคารชั้น 2 ก็
เป็นที่พักของผู้ประสบภัย บางส่วนก็ไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสกนคร
หลังจากที่เกิดน้ําท่วม เครือข่ายไทสกลจึงผลักดันให้มีเครื่อ งสูบน้ํากึ่งถาวร ทั้งหมด 6 ตัว และมี
การเฝูาระวังตลอดว่าน้ําถึงระดับไหนควรพร่องน้ําไป เพื่อดูดน้ําออกไปที่หนองหาร
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การฟื้นฟู/เยียวยา
ภายหลังน้ําท่วม เทศบาลนครได้ดําเนินการช่วยเหลือชุมชนเมืองอย่างเต็มที่ โดยประชาชนจะแจ้ง
ข้อมูลไปยังเทศบาล จากนั้นมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลลงไปสํารวจ ถ่ายรูปประเมินราคาบ้าน กองสวัสดิการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติความช่วยเหลือ ทั้งนี้การรับรองผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองว่าท่วมจริง
ค่าชดเชยที่ได้รับ เป็นค่าเสียหายบ้านเรือน ค่าทุนประกอบอาชีพ สูงสุด 11,000 บาท ต่ําสุด 2,000 บาท
ค่าเสื้อผ้า ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวคนละ 1,000 บาท บ้าน 2 ชั้น คนละ 500 บาท การอนุมัติเงินเยียวยาใช้
เวลาประมาณ 15 วัน โดยการติดประกาศ 15 วัน หากไม่มีใครคัดค้าน ก็สามารถรับเงินได้
ส่วนชุมชนที่อยู่รอบๆ เมืองจะเป็นทหารช่วยเหลือ การเยียวยาของชุมชนรอบนอก ชุมชนสํารวจ
กันเอง ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองว่าท่วมจริง แล้วไปที่เกษตร และ พมจ. จังหวัด การเยียวยา
การดาเนินการรับมือภัยพิบัติ
ภายหลังการเหตุการณ์น้ําท่วมผ่านพ้น มีการพูดคุยเรื่องการรับมือภัยพิบัติในอนาคต แม้หลายฝุาย
จะไม่มั่นใจว่าจะเกิดเมื่อใด เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว หลายคนไม่ เคยเผชิญมาก่อน โดยเป็นครั้งแรกใน
ชีวิตที่น้ําท่วมหนักมาก จึงการเตรียมความพร้อม ดังนี้
1) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและเฝูาระวังภัยพิบัติน้ําท่วมไทสกลนครในแต่ละชุมชน เพื่อเตรียม
ปูองกันภัยที่จะเกิดและมีการพูดคุยกันเรื่องภัยพิบัติมาตลอดในแต่ชุมชน มีการออกความคิดเห็น
ร่วมกัน
2) ทําการสํารวจแต่ละสายน้ํา สํารวจจากต้นน้ํา – ปลายน้ํา ว่าแต่ละสายน้ํามีป๎ญหา
อย่างไรบ้าง ต้องแก้ไขอย่างไร และเตรียมการอย่างไร
3) ด้านการสื่อสาร
- มีการสื่อสารระหว่างชาวบ้านในชุมชน ใช้ไลน์ในการสื่อสารกัน ถ้าเกิดไม่มีไฟฟูา หรือ
wifi ใช้การเคาะกะลา ใช้เสียงตามสายของชุมชน และมี อสม. ที่ส่งต่อข้อมูลแบบปากต่อปาก เวลา
ออกไปเยี่ยมบ้านก็จะแจ้งตามบ้าน และประธานชุมชนจะให้เสียงตามสายประกาศ หากชุมชนไหน
ไม่มีเสียงตามสาย ก็จะใช้ รพสต.ในการกระจายข่าว
- การสื่อสารกับหน่วยงาน มีกรมอุตุนิยมวิทยา จะส่งข้อมูลเข้ามาในไลน์กลุ่มทุ กวัน แจ้ง
สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยามีการสอนวิธีการอ่านกราฟให้ และการส่งต่อข้อมูล
4) การเตรียมพร้อมสําหรับกลุ่มเปราะบางจะมี อสม. ช่วยประสาน มีทีมเครือข่ายวิจัยไทสกลเข้า
ไปช่วย มีแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนว่ามีกลุ่มเปราะบางที่ไหนบ้าง
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ภาพที่ 5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติน้ําท่วมร่วมกับเครือข่ายวิจัยไทสกล
สิ่งที่พบจากการแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายวิจัยไทสกล
กลุ่มชาวบ้านอุบลราชธานี สะท้อนว่า จากการพูดคุยเห็นว่า การที่ชุมชนในเทศบาลได้รับการเยี่ยว
ช่วยเหลือจากเทศบาลอย่างเต็มที่เนื่องจาก
1. เทศบาลมีส่วนร่วมอย่างมากในการแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วม ทั้งเงินเยียวยา การจัดการน้ําท่วม มี
กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาที่รวดเร็วทั่วถึง
2. กลุ่มผู้มีความเข้มแข็ง มีการผลักดันการแก้ป๎ญหาร่วมกับเทศบาล
3. ทีมวิจัยสกลมีเครือข่าย มีการการดึงคนที่เป็นเคยเป็นราชการเกษียณ อาสาร่วมทํางานกับทาง
ทีมวิจัย ทําให้มีรู้ช่องทางติดต่อกับราชการมากขึ้น
4. น้ําท่วมแค่ครั้งเดียวตั้งแต่ปี 60 แต่กลุ่มมีการเตรียมการรับมืออย่างต่อเนื่องและอย่างดี
จากการเรียนรู้กับชาวชุมชนในสกลนคร ชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่าหากจะจัดป๎ญหาน้ํา
ท่วมจังหวัดอุบลราชธานีให้ดีขึ้น น่าจะมีการจัดการ ดังนี้
1. อยากให้เทศบาลรับฟ๎งเสียงจากชาวบ้านในการแก้ป๎ญหาน้ําท่วม แม่นางเสนอ ชาวบ้านทุก
ชุมชนรวมตัวกัน เป็นหัวคะแนน
2. อยากให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วยผู้ส่งสารจากชาวบ้าน ทั้งความเดือดร้อน และการ
แก้ป๎ญหาน้ําท่วมให้กับหน่วยงานรัฐ
3. อยากให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเวทีระดมความคิดการเกี่ยวกับแก้ป๎ญหาน้ําท่วม แล้ว
นําไปเสนอหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นจากการศึกษาดูงานที่เทศบาลนครสกลนคร
เทศบาลนครสกลนคร ได้อธิบายสาเหตุของน้ําท่วมในปี 60 ว่า เกิดจากสาเหตุหลักที่เป็นผลทั้งจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่สกลนครมีลักษณะเป็นแอ่ง การเติบโตของเมืองอันเนื่องมาจากการพัฒนาสู่ความ
ทันสมัยในขณะที่ผังเมืองไม่สอดรับกับการพัฒนาในหลายรูปแบบผนวกกับการพัฒนาของหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานที่ไม่ประสาน เช่น การทําถนนที่ขวางทางน้ํา ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีระบบระบายน้ําไม่เพียงพอขาด
ประสิทธิภาพ รวมถึงนําที่มากในปีดังกล่าวจนมีน้ําหนุนจากหนองหารและน้ําเอ่อล้นตลิ่งลําน้ําห้วยต่างๆ
ในการเยียวยาผู้ ป ระสบภัย เทศบาลใช้หลักเกณฑ์ของภาครัฐ ในการดําเนิ นงานจ่ายเงิน และ
สามารถทําได้รวดเร็ว โดยนายกเทศมนตรีเห็นความสําคัญและเร่งให้การช่วยเหลืออย่างมาก อย่างไรก็ดี
การช่วยเหลือดังกล่าวทําให้เงินทุนสํารองของเทศบาลหายไปเป็นจํานวนมากเนื่องจากไม่ได้รับการชดเชย
เงินคืนจากราชการ เพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กํากับ
สําหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับป๎ญหาภัยพิบัติในอนาคต เทศบาลได้ดําเนินการ ดังนี้
1. แก้ป๎ญหาโดยการทําระบบระบายน้ําให้สามารถไหลสู่ห นองหารได้สะดวก เช่น การขุดร่อง
ช้างเผือกไม่ให้ลงไปสู่หนองหาร ให้ไปลงแม่น้ําก่ํา ไม่ให้ลงสู่หนองหาร แบ่งพื้นที่ระบายน้ําเป็น 7 พื้นที่
พื้นที่ชุมชนเมืองเดิม พื้นที่รอบหนองสนม พื้นที่ห้วยนาหลุม พื้นที่ห้วยโมง พื้นที่ห้วยทราย ชุมชนรุ่งพัฒนา
และ ค่ายกฤษศรีวรา และ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําสําหรับลดระดับหนองสนมเป็นแก้มลิงรองรับการระบายน้ํา
จากที่พื้นที่ มีเครื่องสูบน้ํา 6 เครื่อง (เทศบาล3, โยธา3) พร้อมจัดเวรยามเฝูาสถานีสูบน้ําตลอด 24 ชั่วโมง
รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมในช่วงต้นฤดูฝน โดยเก็บขยะในท่องระบายน้ํา ทําความสะอาดลําคลอง ให้
ทางน้ําไหลไปอย่างสะดวก
2. การแจ้งเตือน มีการนําธงไปติดให้ผู้นําชุมชนกับ อสม. ถ่ายรูปแล้วแชร์ โดยมีสัญลักษณ์ เช่น สี
เขียว คือ ภาวะปกติ สีน้ําเงินคือ เฝูาระวัง สีเหลือง คือ ภาวะอันตรายมีแนวโน้มท่วม สีส้ม คือ ให้อพยพไป
ยังพื้นที่ที่ปลอดภัย สีแดง คือ อันตรายสูงสุด ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย มี 2 จุด ถ้าไม่สามารถจัดการได้แล้ว
จะมีการแบ่งโซนกัน จะมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบ ช่วยเหลือในแต่ละโซน ในแต่ละโซนจะมีศูนย์พักพิง
โรงครัว จุดแจกถุงยังชีพ
สิ่งที่กลุ่มชาวอุบลราชธานีสะท้อนจากการศึกษาดูงานจากทั้ง 2 แห่ง
1. การทํางานของชาวบ้านที่ร้อยเอ็ด ทําให้เรารู้สึกตื่นรู้ตื่นตัว
2. การทํางานของร้อยเอ็ดเขาทํางานยังคงอยู่ มีการรวมกลุ่มกันและต่อเนื่องกัน ไม่เหมือนที่ทาง
อุบลที่ชาวบ้านยังคงสะเปะสะปะ ยังไม่รู้ทิศทางในการจัดการ มีแต่ตั้งรับและแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้าอย่าง
เดียว ชาวบ้านต้องเป็นตัวผลักดันช่วยกันทําให้คนในชุมชนทุกคนตระหนักป๎ญหาเดียวกัน
3. ที่ร้อยเอ็ด ชาวบ้านเขามองป๎ญหาว่าเป็นป๎ญหาของตนเองด้วยกันทุกคน จึงรวมตัวกันได้ แต่ใน
ชุมชนของเรายังคงแตกตัวกันอยู่ ยังไม่มีความสามัคคีกันเท่าที่ควร
4. จุดอพยพของเราไม่มี และหายาก ต้องแย่งกันทั้งอุปกรณ์และเต็นท์ คนที่มีบ้า 2 ชั้นก็สารมารถ
อยู่ชั้น 2 ได้ แต่คนที่อยู่บ้านชั้นเดียวต้องวิ่งหาที่อยู่ที่เช่า ซึ่งค่อนข้างลําบาก ทางเทศบาลก็ไม่มีที่รองรับให้
ให้ชุมชนช่วยกันหาเอง แต่ในทางกลับกัน ทางเทศบาลสกลนครเขามีการจัดที่พักพิงให้ ดูแลผู้ประสพภัยได้
ทันท่วมที
5. ทางอุบลราชธานีควรจะจัดการขยะเหมือนกับที่ทางเทศบาลนครสกลนครทํา เพราะขยะที่ไป
กองกันที่ท่อระบายน้ํา เวลาฝนตกมักจะไปกองกันที่ท่อ ทําให้น้ําท่วมถนนเวลาที่มีฝนตกทุกครั้ง
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6. ร้อยเอ็ดเป็นระบบชาวบ้านที่รวมตัวกันต่อสู้เรื่องน้ําท่วม เป็นพื้นที่ทํากิน เป็นชาวบ้านที่ไม่รู้จัก
ว่าจะมีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วย มันเป็นกําลังใจของตนเองที่จะกอบกู้ที่ดิน ที่อยู่ของตนเองให้อยู่ถึงรุ่นลูก
รุ่นหลาน มันเห็นพลังของชาวบ้านที่ต่อสู้ไปด้วยกัน มองเป็นป๎ญหาร่วมกัน
7. เครือข่ายไทสกล มีความร่วมมือร่วมแรงกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วชาวบ้าน แต่ของทางอุบล
มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบ้านไม่ได้เป็นมวลรวม อยากให้ทางอุบลเหมือนกับ
ทางสกลนคร หรือจะปล่อยให้ชุมชนจัดการตนเอง แล้วภาครัฐ ภาคเอกชนคอยสนับสนุนให้เต็มที่
8. อยากให้ทางเทศบาลอุบลจัดจุดอพยพให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่น โรงเรียน หน่วยงานแต่จะ
ให้ผู้อพยพสามารถไปอยู่ได้หรือไม่ ทั้งนี้ จุดอพยพที่อยู่ในทุกครั้งไม่มีความปลอดภัย อยู่ข้างถนน รถวิ่งไปมา ทั้งกลุ่มที่นั่งดื่มสุรา ส่งเสียงดัง
9. อยากให้มีการจัดเวรยาม เข้าไปดูแลในชุมชนเนื่องจากมีของหายทุกปีที่น้ําท่วม
10. อยากให้ทางเทศบาลอุบลฟ๎งเสียงชาวบ้านบ้าง เช่น ในเรื่องของการเยียวยาที่เพียงพอต่อ
ครัวเรือน
11. อยากให้ทางเทศบาลจัดหาอาชีพ/งานระหว่างที่เกิดน้ําท่วม
12. อยากให้ช่วยเหลือในด้านการย้ายผู้ปุวยออกจากบ้านเรือนไปยังจุดอพยพ
13. การมีส่วนร่วมในชุมชนของเรา ระหว่างประธาน กรรมการ ชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ประธาน และ
กรรมการ มักจะเป็นหัวคะแนนให้นักการเมือง มันก่อป๎ญหาที่ว่า ในการดําเนินการต่างๆ จะไม่ทําเต็มที่กับ
ชาวบ้าน ไม่เห็นความสําคัญของชาวบ้าน
14. เมื่อเกิดน้ําท่วมขึ้น สิ่งแรกที่ผู้ประสพภัยจะได้รับ คือเงิน อย่างน้อยทางเทศบาลควรจะมี
งบประมาณที่ตั้งไว้ให้
15. เงินที่ทางภาคเอกชนนําไปบริจาคช่วยเหลือน้ําท่วมกับทางเทศบาล ควรจะเป็นของชาวบ้านไม่
ใช้เงินที่ทางเทศบาลนําไปบริหารจัดการในเทศบาล
16. อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันแบบนี้อีก
5.2 การเข้าร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน
นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามเครือข่ายแล้วทีมวิจัยยังพัฒนาศักยภาพของชุมชนผ่านการทาน
เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนในชุมชนกลุ่มเปูาหมาย โดยเข้าร่วมกับกิจกรรมการทํางานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมที่ทํางานในพื้นที่ เช่น การต่อเรือชุมชน การพัฒนาผู้ขั บเรือ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาข้อเสนอภาคประชาชนในการเสนอให้กับผู้สมัครนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
นอกจากนี้ ทางโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกการแจ้งเตือนภัย อพยพประชาชนจากอุทกภัย และ
การตรวจสอบความเสียหายหลังน้ําลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุ บลราชธานี ปี 2563 เพื่อรับรู้แนว
ทางการแจ้ ง เตื อ นภั ย อพยพประชาชนจากอุ ท กภั ย และการตรวจสอบความเสี ย หายหลั ง น้ํ า ลดจาก
สถานการณ์อุทกภัย ณ ชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวารินชําราบ และ ชุมชนวัดบูรพา 2 อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
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ภาพที่ 5.3 ภาพการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติน้ําท่วม ณ ชุมชนท่าบ้งมั่ง และชุมชนวัดบูรพา 2

ภาพที่ 5.4 ภาพข่าว “ชุมชนติดริมน้ํามูล ร่วมเสนอแผนจัดการน้ําท่วมอุบลฯ
ฝากถึงผู้ลงสมัคร นายก อบจ.” โดย 77 ข่าวเด็ด
ที่มา https://www.77kaoded.com/news/suchai/2047262
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการน้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน
สืบเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่รับน้ําจากแม่น้ํามูลและแม่น้ําชี จึงมีความเสี่ยงและ
ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและประสบป๎ญหาน้ําท่วมซ้ําซาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ชุมชนที่ได้ผลกระทบจากน้ําท่วม ได้สร้างร่วมมือภายใต้โครงการวิจัย “การศึกษาเรื่องเล่าและประสบการณ์
เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสู่ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า สถานการณ์น้ําท่วมที่ไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะการ
เยียวยาไม่ครอบคลุมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดการน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไป
อย่างมีส่วนร่วม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จึงขอเสนอแนวทางการจัดการน้ําท่วมเพื่อเป็นนโยบาย
และบรรจุในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1. ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบ ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินและเยียวยา ที่ครอบคลุมความ
เสียหายและความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
2. ผลักดันให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบในการจัดการน้ําท่วมอย่างมีส่วนร่วม บนฐานข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่รอบด้าน โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
3. กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการผังเมืองที่คํานึงถึงชุมชนที่มีความเสี่ย งในการเผชิญภัยน้ํา
ท่วม รวมถึงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้ใช้งานได้โดยเร็ว
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการน้ําท่วมโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยการ
4.1 จัดตั้งกรรมการเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติโดย โดยให้ชาวบ้านรวมชุมชนที่ประสบภัยน้ําท่วมใน
อําเภอวารินชําราบจํานวน14 ชุมชน และชุมชนอําเภอเมืองจํานวน 38 ชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดการป๎ญหาน้ําท่วม และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกรรมการในระดับชุมชน รวมถึงจัดอบรมปูองกันภัยให้
ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกปี
4.2 จัดตั้งศูนย์เฝูาระวังน้ําท่วม โดยสนับสนุนอุปกรณ์และเรือเพื่ อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที และเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในระหว่างเผชิญเหตุ
4.3 พัฒนาจุดเตือนภัยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้ครอบคลุม มีจุดวัดระดับน้ําที่เข้าใจง่าย เช่น 1
หมู่บ้าน 1 ระบบเตือนภัย โดยคํานึงถึงบริบทสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการตั้งกองทุนภัยพิบัติเพื่อช่วยระดมทุนทําเรือ ทําแพ และให้มีงบ
สนับสนุนอาสาสมัครชุมชน
4.5 พัฒนาและวางระบบบริหารจุดอพยพให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และทั่วถึง เมื่อเกิดเหตุ
ควรจัดการโซนเลี้ยงสัตว์ห่างจากจุดอพยพของผู้ประสบภัยน้ําท่วม จัดโซนอพยพในแต่ละชุมชนตาม
ข้อเสนอของชาวบ้าน และเตรียมอุปกรณ์อพยพให้พร้อม
4.6 ในระหว่างเผชิญเหตุน้ําท่วม ส่งเสริมการตั้งครัวกลางในระดับชุมชน และมีการสนับสนุน
เครื่องครัว เช่น หม้อ เตาแก๊ส และงบประมาณในการซื้อสิ่งของทําอาหาร เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับอาหาร
ที่สุขใหม่ ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ การทําอาหารยังทําให้ชุมชนมีปฏิสัมพันธ์และช่วยลดความเครียดใน
ระหว่างประสบภัย
4.7 จัดให้มีงบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่ อเกิดเหตุน้ําท่วมครัวเรือนละ 10,000 บาท เพื่อใช้ในการอพยพ
เช่น ค่าขนของ ค่าทําจุดอพยพ ค่าจ้างขนย้ายผู้ปุวยติดเตียง และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
4.8 จัดให้มีการจ่ายค่าชดเชยที่เท่าเทียมกัน ในรูปแบบการเหมาจ่ายครัวเรือนละ 20,000 บาท
4.9 ดําเนินแก้ป๎ญหาที่ดิน อบจ. ต้องให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่อง โดยออกโฉนดชุมชนและ
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ออกบ้านเลขที่ เพื่อให้ง่ายต่อการการช่วยเหลือเยียวยาน้ําท่วม
5. จัดสรรงบประมาณสําหรับการเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือน้ําท่วมในระดับชุมชนโดยเฉพาะ
ชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยง ทั้งเขตเมืองและชนบท รวมทั้ง ต้องมีการประเมินความเสียหายหลังน้ําท่วม (Post
Disaster Need Assessment) ที่ครอบคลุมความเสียหายที่แท้จริงของประชาชน ได้แก่ ประเมินการ
สูญเสียรายได้ระหว่างน้ําท่วม ประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างน้ําท่วม และความเสียหายของทรัพย์สิน
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
6. ผลักดันให้มีการชี้แจงงบประมาณภายหลังการดําเนินการจัดการภัยพิบัติทุกครั้ง มีการสรุปชี้แจงเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐ เงินบริจาค ให้ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
ร่วมจัดทําข้อเสนอโดย
1) โครงการการศึกษาเรื่องเล่าและประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สู่ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2) ชุมชนท่าบ้งมั่ง อ.วารินชําราบ
3) ชุมชนหาดสวนสุข อ.วารินชําราบ
4) ชุมชนเกตุแก้ว อ.วารินชําราบ
5) ชุมชนวัดบูรพา 2 อ. เมืองอุบลราชธานี
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5.3 การเข้าร่วมภาคีนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการจัดการภัยพิบัติ
1. โครงการได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอุบลราชธานี ซึ่งมีศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแกนนํา ร่วมกับภาคประชาสังคมต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ และร่วมกันระดมจัดทําแนวทางเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไข
ป๎ญหาอย่างรอบด้าน และมีการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ซึ่งผู้ว่าฯ
ได้ให้การต้อนรับและรับข้อเสนอไปหาแนวทางแก้ไขป๎ญหาในอนาคต ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จพอควร
รายละเอียดข้อเสนอตามแนบท้าย นอกจากนี้กลุ่มยังได้มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแชร์ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดการภัยพิบัติร่วมกันในอนาคต
2. เครือข่ายภาคใต้ โครงการได้นําชาวบ้านร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในเวที
การประชุมวิชาการมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งทําให้ชาวบ้าน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการทํางานซึ่งละเลยมิติของผู้หญิงไม่ได้ รวมถึงการจัดการอื่นๆ ที่มีการ
จัดการในภาคใต้ โดยจากเวทีดังกล่าวได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิง
พื้นที่ร่วมกันในอนาคต
3. โครงการได้ร่วมกับภาคประชาสังคมที่เป็นแกนนําให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ําท่วมในภาคใต้เมื่อราวเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับบริจาค
และประชาสัมพันธ์ความช่วยเหลือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน

ภาพที่ 5.5 รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 กันยายน 2563
เพื่อเสนอแนวทางการจัดการน้ําท่วมอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานี
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แนวทางการจัดการน้าท่วมอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานี
หลักการสาคัญ
การรับมือ เตรียมการ และ จัดการน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืนทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
น้ําท่วมเพื่อลดความเสี่ยงและสูญเสียต่างๆต้องอาศัย การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน ประชา
สังคม และภาคเอกชน โดยการหนุนเสริมข้อมูลจากภาควิชาการ นอกจากนี้ยังต้อง คานึงถึงสิทธิชุมชน
และลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสิทธิในการรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประชาชน คือ กลุ่มคนได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด และเกิดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการหลายอย่าง คนที่ได้รับความเดือดร้อน
หลายคนประสบป๎ญหาในการรับบริการหรือสิทธิในการรับความช่วยเหลือที่ช้ากว่าคนในชุมชนเดียวกัน
เพียงเพราะป๎ญหาการไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเอง เป็นต้น ดังนั้นควรมีการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีในระดับเดียวกัน อีกทั้งการจัดการน้ําท่วมยังต้องเน้น การบูรณาการของหน่วยงานทุกภาค
ส่วนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการรับมือป๎ญหาน้ําท่วม เนื่องจากชุมชนที่ริมน้ําต่างทราบดีอยู่แล้วว่าชุมชน
ต้องรับมือน้ําท่วมในแต่ละปี และการจัดการของชาวชุมชนหลายแห่งก็ชี้ให้เห็นว่าชาวชุมชนสามารถจัดการ
ช่วยเหลือตนเองพอสมควรในเบื้องต้น แต่หากมีกลไกช่วยเหลือและรับมือที่ดีพร้อมมากขึ้น ก็ยิ่งทําให้ชุมชน
ลดการพึ่งพิงรัฐและนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อีกด้วย
สาเหตุของน้าท่วม
การเกิดอุทกภัยในอุบลราชธานีมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการประกอบกัน ได้แก่
1.1 อุบลราชธานีเป็นพื้นที่รับน้ําสุดท้ายตามสภาพภูมิศาสตร์เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่น้ําจากแม่น้ําชี
ไหลมารวมกับแม่น้ํามูลก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ําโขง จึงกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมอยู่เสมอ
1.2 ขาดการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบลุ่ มน้ํามูล ชี และ โขงเชิงบูรณาการ เช่น การเปิด ปิด
ประตูน้ําเขื่อน และ ฝาย ที่ไม่สอดประสานกัน รวมทั้งการวางแผนการจัดการน้ําและระบบเตือนภัยน้ําท่วม
ทุกชนิดที่ไม่สอดคล้องกันทั้งภายในลุ่มน้ําและข้ามลุ่มน้ํา
1.3 ภัยตามธรรมชาติ ได้แก่ พายุตามฤดูกาลประจําทุกปี เช่น พายุโพดุลและพายุคาจิกิที่ส่งผล
กระทบอย่างหนักและสร้างความเสียหายต่อจังหวัดเป็นอย่างมากในรอบมากกว่า 40 ปีที่เกิดขึ้นในปี 2562
เป็นต้น
1.4 การวางผังเมืองที่ไม่ได้คํานึงถึงการเก็บรักษาแหล่งรับน้ําเช่นพื้นที่ชุ่มน้ําและกําหนดขอบเขต
พื้นที่ให้ชัดเจน (Zoning) เช่น พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่รับน้ํา พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อนุรักษ์ หรือ พื้นที่พักผ่อน
เป็นต้น
1.5 การพัฒนาขยายตัวของเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ทับถมทางไหลของน้ํา เช่น
การกําหนดให้มีการสร้างถนนวงแหวน การอนุญาตให้สร้างห้าง ร้านค้า และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร
เพื่อรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจรอบๆ เมืองบนพื้นที่รับน้ําอย่างที่เห็นในป๎จจุบัน
ผลกระทบของน้าท่วม
ป๎ญหาน้ําท่วมครั้งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีในปี 2562 ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหาย
ในวงกว้างต่อประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะต่อคนรากหญ้าทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ที่สร้าง
ความเสียหายต่อคนในจังหวัดเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแยกความเสียหายออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ด้ า นชี วิ ต และสุ ข ภาพ น้ํ า ท่ ว มนํ า มาซึ่ ง ความเสี่ ย งต่ อ ชี วิ ต และสุ ข ภาพ เช่ น ความวิ ต กกั ง วล
ความเครียด และ ความเจ็บปุวยทางกายและใจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้ปุวยติดเพี ยง ผู้พิการ
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และผู้สูงอายุ รวมทั้งเด็กเล็ก
ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งอาจประเมินความเสียหาย
ในปี 2562 ว่าอาจมีนับหลายพันล้านบาท ซึ่งหากมีการประเมินอย่างจริงจังทุกระดับ ทั้งระดับ ครัวเรือน
ชุมชน และ ระดับจังหวัด คาดว่าผลกระทบของน้ําท่วมด้านเศรษฐกิจอาจจะสูงกว่านี้มาก ป๎ญหาทาง
เศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งขณะเกิดภัยพิบัติ และ ต่อเนื่องถึงป๎ญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องในระยะยาว
ด้านกายภาพ น้ําท่วมทําให้โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ํา บ้านเรือน วัด โรงเรียน
สถานีอนามัย หรือ อาคารสถานที่ถูกทําลายและต้องหางบประมาณมาฟื้นฟูเป็นจํานวนมาก
ด้านสังคม แม้ว่าจะมีการบริจาคและช่วยเหลือของบุคคลต่างๆระหว่างน้ําท่วมเป็นอย่างดีมาก แต่
ขณะเดียวกัน ก็พบว่าน้ําท่วมทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ราบรื่น เช่น การแยกกันอยู่ของสมาชิกใน
ครอบครัว
แนวทางการบริหารจัดการน้าท่วมอย่างยั่งยืน
แนวทางการบริหารจัดการน้ําท่วมแบ่งออกได้ 3 ระยะได้แก่ ก่อนน้ําท่วม ระหว่างน้ําท่วม และ
หลังน้ําท่วม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก่อนน้าท่วม
1) การสร้างระบบเตือนภัยและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วแม่นยา ป๎ญหาหลักที่ชุมชน
เผชิญเมื่อเกิดน้ําท่วมคือชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่ต่างชะล่าใจในการรับมือกับน้ําท่วม คาดไม่ถึงว่าจะมีมวล
น้ํามหาศาลและรวดเร็ว แม้จะมีการแจ้งเตือนบ้างแล้ว ซึ่งเป็นบทเรียนสําคัญอย่างหนึ่งของชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดี ในช่วงก่อนน้ําท่วม ข้อมูลต้องทั่วถึง ถูกต้อง และเข้าใจ
ง่าย
ควรพั ฒ นาจุ ด เตื อ นภั ย ในระดั บ ชุ ม ชน สามารถชี้ ใ ห้ เ ห็ น สั ญ ญาณหรื อ ระดั บ การเตื อ นภั ย ที่
เหมาะสมกับชุมชน ส่งเสริมศักยภาพของ Mr.เตือนภัย ในชุมชนให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
มากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทํางานได้ในระดับปฏิบัติการจริง
มี จุ ด วั ด ระดั บ น้ าที่ เ ข้ า ใจง่ า ย และสามารถประสานข้ อ มู ล กั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในการเตื อ นภั ย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันเพื่อให้อพยพได้ทันท่วงที สามารถให้ชุมชนทราบได้ทันท่วงทีว่าระดับน้ําจะท่วม
ถึงชุมชนในวันเวลาใดและระดับใด เช่น แต่ละชุมชนควรมีเสาเพื่อบอกระดับน้าโดยเปรียบเทียบกับสถานี
วัดน้า M 7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
2) เตรียมความพร้อมชุมชนในการรับมือน้าท่วมโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยง น้ําท่วมปีที่ผ่าน
มาเป็นข้อมูลที่สําคัญที่ทําให้รู้ว่าเราต้องไม่ประมาท หลายชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ําและเป็นต้นแบบชุมชนรับมือ
น้ําท่วมก็พบกับข้อผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ ประกอบกับน้ําท่วมที่เว้นระยะ และภัยแล้ง ดังนั้น
ควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ําท่วมของชุมชน ซ้อมแผนรับมืออย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
ชุมชนควรมีเครื่องมือของชุมชนในการรับมือผู้ประสบภัยให้พร้อมและพอเพียง เช่น เรือชุมชนและ
เสื้อชูชีพ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดป๎ญหาพร้อมกันหลายชุมชน เครื่องมือที่ภาครัฐมีอยู่ไม่สามารถกระจาย
ความช่ ว ยเหลื อ ได้ ทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ทํ า คู่ มื อ หรื อ หมายเลขโทรศั พ ท์ อ ย่ า งง่ า ยที่ ส ามารถส่ ง ต่ อ ให้
ผู้ประสบภัยสามารถสื่อสารได้โดยตรง
3) พัฒนาระบบในการจัดการอพยพ โดยการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเพียงพอ มีการทําแผน
อพยพร่ ว มกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ พยพที่ เ พี ย งพอ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ตลอดจนพั ฒ นาระบบ
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เครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุด ไม่ซ้ําซ้อน รวดเร็ว และทั่วถึง ในการบริหารศูนย์
อพยพ ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทันท่วงที
4) เตรียมข้อมูลพื้นที่เพื่อรองรับการประเมินความเสียหายหลังน้าท่วม ควรให้ชาวบ้านจัดเก็บ
ข้อ มู ลบ้ า นของตนเอง ประเมิ น ทรัพ ย์ สิ น เพื่อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มูล ความเสีย หายที่ เกิ ด ขึ้ นจริ งได้ ถูก ต้ อ ง
เนื่องจากพบป๎ญหา การจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ทําได้ไม่ 100% ทําให้เกิดป๎ญหาการจ่ายค่าชดเชยที่ไม่
เป็นไปตามความเป็นจริงที่ควรได้รับ
5) การพิจารณาเปิดประตูเขื่อนช่วงน้าท่วมสูง โดยควรมีการกาหนดเปิดปิดประตูเขื่อนใน
สภาวะฉุกเฉินได้ ไม่ควรรอมติกรรมการเปิดปิดเขื่อนเพียงอย่างเดียว เพราะข้อมูลที่ผ่านมาชี้ว่าภาครัฐ
สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ําได้ แต่ไม่ได้ตัดสินในในการเปิดประตูเขื่อนในขณะนั้นซึ่งเป็น สิ่งกีดขวางทาง
น้ํา จึงควรมีการกําหนดเกณฑ์การบริหารจัดการ เปิด-ปิด / การระบายน้ําอย่างเป็นระบบ
6) จั ด ระบบกลุ่ ม จิ ต อาสาต่ า ง ๆ ที่ ม าช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเป็ น ทางการ โดยอาจจะมอบหมาย
หน่วยงานความร่วมมือ ให้จิตอาสาเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เข้าถึงทุกพื้นที่และไม่ซ้ําซ้อนกันไปกันมา
7) จัดตั้งศูนย์อานวยการเพื่อบริหารจัดการน้าท่วมอย่างเป็นระบบ ทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น
จํ า เป็ น ต้ อ งมี ศู น ย์ ก ารบริ ก ารจั ด การ พร้ อ มจั ด เตรี ย มแผนปฏิ บั ติ ก าร โดยมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
(ข้อเสนอดังเอกสารแนบที่ 1) เพื่อให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงและมีประสิทธิภาพ
ระหว่างน้าท่วม
1) เตรียมการด้านอาหารและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ประสบภัย โดยอาจส่งเสริมการจัดตั้งโรงครัว
กลางสําหรับชุมชนที่มีความพร้อม หรือสร้างชุมชนคูแ่ ฝดในการรับมือป๎ญหาและ ให้ความช่วยเหลือชุมชนที่
ประสบภัย รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการบริจาคอาหารที่เหมาะสมสําหรับ 1 มื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการ
เหลือทิ้ง
2) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านรับความช่วยเหลือโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ มีจุดรับบริจาค
และผู้ประสานของชุมชนที่ชัดเจน โปร่งใส มีนักสื่อสารของชุมชนในการแจ้งป๎ญหาต่างๆและการแจกจ่าย
สิ่งของบริจาค
3) ควรมีผู้ประสานงานของภาครัฐเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและผ่อนคลายความเครียด
ของผู้ประสบภัย แต่การเข้าไปเยี่ยมเยียนของบุคลากรภาครัฐ ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ผู้ประสบภัยมากขึ้น
4) เตรียมการด้านเงินช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มคนจน
ต้องใช้เงินในการอพยพสิ่งของ การจ้างย้ายของและย้ายกลับ
5) จัดเตรียมศูนย์อพยพให้พอเพียงถูกสุขลักษณะ เน้นการถอดบทเรียนเรื่องการดูสุขภาพเพื่อหา
แนวปฏิบัตติ ิที่ดีเหมาะสมบริบทชุมชน

112
หลังน้าท่วม
ระยะสั้น
1) ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งการชดเชยความเสียหายที่ทันท่วงทีมีรวมทั้งการ
สนับสนุนการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย
2) สร้างความร่วมมือในกับหน่วยงานต่างๆด้านการประเมินความเสียหายจากน้าท่วมรอบด้าน
ทุกระดับและเน้นการมีส่วนร่วม โดยการการร่วมประเมินความเสียหายและการจ่ายค่าชดเชยที่โปร่งใส
รวมทั้งควรมีการสรุปและเปิดเผยข้อมูลป๎ญหาความเดือดร้อนต่อสาธารณะที่ชัดเจน
3) ควรพิ จารณาปั ญ หาเกี่ยวกับสั ตว์เลี้ ยงที่รอบด้าน ในหลายชุมชนประสบป๎ญหามากกว่า
ทรัพย์สินเสียหาย แต่มีความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนตามระบบและอาจไม่ได้
รับความช่วยเหลือเท่าที่ควร เช่น การเลี้ยงกบ เป็นต้น
ระยะยาว
1) การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว การลงทุน
เพื่อลดความเสี่ยงผ่านการก่อสร้างต่างๆ จํา เป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ และไม่ทําลายระบบนิเวศ
แม้ว่าจะมีข้อเสนอในการสร้างระบบโครงสร้างปูองกันน้ําท่วม เช่น บายพาสน้ํา ธนาคารน้ําใต้ดิน ท่ออุโมงค์
ระบายน้ํา การขุดมูลลัดจากหนองกินเพล - ปากกุดหวาย ระยะทาง 4 กม. ขนาดเท่ากับลํามูลน้อย หรือ
การทําแก้มลิงธรรมชาติ ซึ่ ง การลงทุนในบางโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว จําเป็นต้องมีการศึกษาอย่าง
รอบคอบ และการมี ส่ วนร่วมของทุ กฝุ าย จึงไม่ควรตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการลงทุนที่ยังไม่ มี
การศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งทางนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม
2) จัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติควรเกิดขึ้นทันท่วงทีเพื่อรับมือเผชิญเหตุและมีช่องทางการ
สื่อสารประจาวันที่ชัดเจน นอกจากนี้ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติไม่ควรเป็นศูนย์บัญชาการ
เพื่อรับมือปัญหาที่รอให้ทาตามเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นศูนย์ที่เป็นกลไกรับมือลดความเสี่ยง ป้องกัน
บรรเทา และฟื้นฟู รวมถึงสามารถผลักให้เกิดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตในระดับปฏิบัติการ
ได้ จ ริ ง โดยมี ก ารบู ร ณาการทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทํ า งานได้ ทั น
สถานการณ์ แต่ทั้งนี้ จะต้องตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วม ทั้งภาคเอกชน ประชาชน ทุกภาคส่วนในการบริ หาร
จัดการน้ํา เนื่องจากป๎ญหาน้ําท่วมจะต้องร่วมมือกันทุกฝุาย จึงจะสามารถจัดการได้อย่างยั่งยืน
3) จั ด ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การน้ าท่ ว มอุ บ ลราชธานี ร ะดั บ จั ง หวั ด
ประกอบด้วยกรรมการและอนุกรรมการที่มีภาคประชาชนมีส่วนร่วม มีการกําหนดองค์ประกอบและ
กําหนดบทบาทที่ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้แก่ ภาคประชาชน ประชาสังคม ภาครัฐ
ภาควิชาการ และ ภาคเอกชน
4) จังหวัดควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา รับมือ ศึกษาวิจัยและบริหารจัดการน้าท่วม
อย่างเป็นระบบและการประเมินความเสียหายจากน้าท่วม จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่ รับน้ําสุดท้าย
ในพื้นที่ภาคอีสาน ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงของพื้นที่
ด้านภัยพิบัติน้ําท่วมบนฐานการใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆร่วมกัน
5) ผลักดันให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบในการจัดการน้าท่วมบนฐานการใช้ข้อมูล
โดยเป็นเจ้าภาพในการสร้างข้อเสนอจากท้องถิ่นสู่ส่วนกลาง ให้มีการแก้ไขระเบียบกฎหมายด้านภัยพิบัติที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต คํานึงถึงสิทธิชุมชน และสอดคล้องกับหลักการสากล เช่น การลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของน้ําท่วม การเยียวยา ชดเชยที่เป็นธรรม ตลอดจนกระจายงบประมาณและกระจายอํา นาจให้
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ท้องถิ่นในการจัดการน้ําท่วมและภัยพิบัติ เนื่องจากจะต้องอาศัยกลไกท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดูแลพื้นที่น้ํา
ท่วมที่มีบริเวณกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6) จังหวัดควรผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการภัย
พิบัติ เช่น การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติที่ช้าไม่ทันการ ระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ชัดเจน
ครอบคลุม รวดเร็ว ฉับไว ทันที ทันเวลา เป็นต้น
7) จังหวัดส่งเสริมรูปแบบการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างยุทธศาสตร์การจัดการน้า ผ่าน
การจัดสรรงบประมาณจังหวัดในการจัดทําโครงการศึกษาแผนรับมือน้ําท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ถอดบทเรียนน้ําท่วมที่ผ่านมา ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย โดยอาศัยผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วม
วิเคราะห์ และต้องมีการนําภูมิป๎ญญาของชาวบ้าน เข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วย
8) ทบทวนและศึกษาการจัดทาผังเมืองด้วยการมีส่ว นร่วมของภาคประชาชน ทบทวนผังเมือง
และโครงการบริหารจัดการน้ําที่ผ่านมา อาทิ เช่น การวางผังเมืองโดยคํานึงถึงการักษาพื้นที่รับน้ํา การ
จัดการเขื่อนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ําท่วม การทําพนังกั้นน้ํา ถนน แก้มลิง การทํา by
pass น้ํา การอนุรักษ์พื้นที่รับน้ําหรือปุา บุ่งปุาทาม ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการน้ําที่ยั่งยืน โดยเป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และนํามาสร้างยุทธศาสตร์ใน
การจัดการน้ําท่วมและเป็นวาระและข้อตกลงของคนอุบลทุกคนและเน้นการและปูองกันระบบนิเวศไปด้วย
9) ทบทวนรูปแบบการทาถนนเลี่ยงเมืองเพื่อไม่ให้กลายเป็นเขื่อนดินกีดขวางทางเดินของน้า
รวมถึงทบทวนการทําผนังกั้นน้ํา กันตลิ่งพัง สองริมฝ๎่งแม่น้ําในป๎จจุบันซึ่งไม่สามารถปูองกันน้ําท่วมได้ โดย
ประสบการณ์ปี 62 ชี้ว่าน้ําจะไหลแรงมากขึ้น และน้ําจากด้านบนผนังคอนกรีตไม่สามารถไหลลงแม่น้ําตาม
ธรรมชาติ ทําให้น้ําท่วมขัง และไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านและชุมชนคนกับน้ําต้องอยู่ด้วยกัน
คณะผู้ร่วมจัดทาข้อเสนอ ประกอบด้วยภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. สหเครือข่ายนักวิชาการในจังหวัดอุบลราชธานี
5. สหเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี
6. สหเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
7. สหเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจ
8. วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานี
9. เครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดอุบราชธานี
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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บทที่ 6
การนาผลวิจยั เข้าสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
โครงการได้ออกแบบการเรียนรู้ภัยพิบัติสําหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านการสร้างเครื่องมือการ์ด
เกม โดยมีการออกแบบเกมฃื่อว่า “Emo flood” ซึ่งมีลักษณะเป็นเกมจับคู่ โดยใช้การ์ดเป็นเครื่องมือใน
การกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เล่นให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและป๎ญหาของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นได้ มีความเข้ าใจในหลักการ
สากลในการจัดการน้ําท่วมอย่างยั่งยืน วิเคราะห์ป๎ญหาน้ําท่วมที่เคยเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นได้ มองเห็น
ทางออกในการจัดการน้ําท่วมได้ สามารถเตรียมตัวรับมือน้ําท่วมและเป็นจิตอาสาในอนาคตได้
ในการดําเนินงานได้มีการวางแผนการทดลองใช้คู่มือกับนักเรียนและครูในโรงเรียนประถมศึกษา
และการฝึกอบรมแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ภัยพิบัติสําหรับกลุ่มเปูาหมาย และการปรับปรุงเกมที่ได้
พัฒนาขึ้น อันจะนําไปสู่การใช้จริงในโรงเรียนในอนาคต
6.1 กระบวนการพัฒนาเกม
ทีมวิจัยได้พัฒนาเกมบนพื้นฐานความรู้เรื่องน้ําท่วมที่ได้มีการศึกษาเรื่องเล่าจากชุมชนที่ประสบภัย
และนํามาออกแบบเกม จากนั้นนําเกมทดลองเล่นกับกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ชุมชนและโรงเรียน และมีการให้
คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ และนําจุดบกพร่องมาพัฒนาเกมเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายใช้งานได้เหมาะสม โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
6.1.1 ออกแบบเกม
1) ระดมความคิด วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ําท่วม โดยใช้ข้อมูลจากประสบการณ์จริงจาก
ชาวบ้านที่ประสบภัย
2) ออกแบบการ์ดเกม โดยใช้ emoji มาเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นเกม เพื่อให้เด็กสามารถที่จะจับคู่
จากการใช้ emoji ได้ด้วย
โดยในการออกแบบเกมครั้งที่ 1 ได้ออกแบบการ์ดเกมจับคู่ ประกอบด้วย ชุดที่หนึ่ง การ์ดคําถาม
(สีแดง) มีทั้งหมด 32 ใบ และการ์ด ชุดทีสอง การ์ดคําตอบ (สีฟูา) มีทั้งหมด 40 ใบ ประกอบด้วย การ์ด
คําตอบธรรมดา 32 ใบ และการ์ดคําตอบพิเศษ คือการ์ดทําใจ 4 ใบ การ์ดคิดเอง 4 ใบ และได้มีการทดลอง
เล่นเกมและมีการถกเถียงเรื่องของป๎ญหาอุปสรรคในการเล่นเกม และภายหลังจากการแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ จึงได้มีการแก้ไขเกม ดังในหัวข้อ 6.2
6.1.2 การทดลองเล่มเกม
ได้นําเกมไปทดลองเล่น ดังนี้
1) ทดลองเล่นภายในทีม
2) ทดลองเล่นกับกลุ่มเปูาหมาย
- ได้ไปทดลองเล่นในรายวิชาการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งพบว่าการเล่นเกมกับนักศึกษาที่ไม่มี
ความรู้หรือจินตนาการเกี่ยวภัยพิบัติมาก่อนทําให้เข้าใจป๎ญหาของน้ําท่วมได้ยากกว่าคนที่มีประสบการณ์
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ตรง เพราะบางเรื่องเข้าใจยากเนื่องจากไม่มีความรู้มาก่อน แต่ภายหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ไประยะหนึ่ง
ก็มีความเข้าใจและสะท้อนว่าได้ความรู้มากขึ้น และเห็นว่าเกมสร้างความสนุกทําให้เด็กอย่างเรียนรู้ได้
- ได้ไปทดลองเล่นเกมกับโรงเรียนหาดสวนยา อําเภอวารินชําราบ ทีมวิจัยไมได้เพียงไป
ทดลองเท่านั้น แต่มีการกิจกรรมร่วมสร้างการเรียนรู้ร่วมกับคุณครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเผชิญเหตุน้ํา
ท่วมซึ่งทําให้ได้แง่มุมเพิ่มเติม จากมุมมองของเด็ก เช่น ในช่วงน้ําท่วมเด็กอยากกิน KFC หรือกลัวปลิง เป็น
ต้น และได้เรียนรู้ว่าการเล่นเกมกับเด็กเล็กที่อ่านหนังสือไม่ออกเป็นอุปสรรคทําให้เกมขาดความสนุกซึ่งเป็น
โจทย์ที่ท้าทายในการปรับปรุงเกมให้ดีขึ้น

ภาพที่ 6.1 การทดลองเล่นการ์ดเกมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนหาดสวนยา
- ได้ไ ปทดลองเล่ นเกมกั บ ชาวบ้ าน ชุม ชนเกตุ แก้ ว อํา เภอแก้ ว ซึ่ งชาวบ้ านสะท้ อนว่ า
คําตอบกับเกมมีความสนุก แต่วิธีการเล่นกลับมีคําตอบตายตัว คือ 1 คําถาม 1 คําตอบซึ่งในความเป็นจริง
1 คําถาม อาจจะมีหลายคําตอบได้ ความเห็นดังกล่าวนําไปสู่การปรับปรุงต่อไป
6.1.3 อบรมเพื่อพัฒนาเกมให้มีประสิทธิภาพและถ่ายทอดเกม
อบรมออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 ทีมได้จัดอบรมการออกแบบ
เกมเพื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเกมระดับโลกมาให้ความรู้ คือ คุณรติกร
วุฒิกร การออกแบบการ์ดเกมเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อในการเรียนรู้ภัยพิบัติ โดย
มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยทีม วิจัย นักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครู
โรงเรียนประถมในพื้นที่ประสบภัยคือโรงเรียนหาดสวนยา โรงเรียนบ้านคูสว่าง และโรงเรียน รวมทั้ง
ชาวบ้านและเยาวชนจากชุมชนเกตุแก้ว ซึ่งทําให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลายและ
ครูในโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายสามารถนําแนวทางไปประยุกต์ในการเรียนการสอน รวมทั้งทีมงานได้นําไป
ปรับปรุงการออกแบบการ์ดเกม
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ภาพที่ 6.2 การฝึกอบรมการออกแบบเกม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6.1.3 ข้อแนะนาการ์ดเกมจากผู้เชี่ยวชาญ
จากคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ โดยคุณรติกร วุฒิกร ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเกมในระดับโลก ซึ่ง
ได้มาเป็นวิทยากรให้การอบรมการออกแบบเกม ให้ข้อเสนอแนะว่า
1) เกมนี้ เ ป็ น เหมื อ นสปี ด การ์ ด อั น นี้ มี ข้ อ ความสั้ น ๆ และคนตี ค วามข้ อ ความนั้ น ไปตาม
ประสบการณ์ของตัวเอง มันจึงเกิดการถกเถียงกัน บางทีคนนี้คิดภาพหนึ่ง คนนั้นคิดภาพหนึ่ง มันก็จะมี
ป๎ญหานั้น เกมที่ออกแบบนั้น เป็นภาพรวมกัน โจทย์ร่วมกัน หัวใจหลักหนึ่งคือรีซอสท์ฟูล มีของสิ่งหนึ่ง มี
ของไม่กี่อย่างจะเอามาใช้แก้ ป๎ญหานั้นได้อย่างไร ในมือของผู้เล่นจะมีไอเทมต่างๆ ซึ่งไอเทมนั้นจะใช้งาน
อย่างอื่นได้ แต่จะมีอันหนึ่งที่ใช้งานในส่วนนั้นได้ดีที่สุด อาจจะเป็นคะแนนที่ได้เยอะที่สุด ทําให้เห็นว่ามี
ทางเลือกอื่นๆ
2) ลักษณะการออกแบบเกมที่ไม่ได้มีคําตอบเดียวทําให้เกิดการถกเถียงเรียนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ดี
แม้ว่าการออกแบบเกมจะมีการให้ไอเดียหลายอย่างซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ว่าป๎ญหาคือ เราจะ
ทําอย่างไรให้เกิดการโยนความคิดดังกล่าวให้มีระบบระเบียบ การออกแบบเกมให้มีลักษณะถกแถลงมันคือ
การพูดคุยแบบมีระบบ ซึ่งพลวัตการพูดคุยก็ดีเพียงแต่ว่าอาจไม่นําไปสู่ข้อสรุป วิธีการที่จะทําให้การถกเถียง
มันมีระบบ มันอาจจะต้องลองเพิ่มกติกา เช่น ถ้ามีผู้เล่นมากกว่า 1 คน ให้จับการ์ดบัตรคิวตอบ เพราะว่า
มันมีความได้เปรียบเสียเปรียบ แต่ว่าจะทําอย่างไรให้ความเสียเปรียบได้เปรียบนั้นมีความยุติธรรม(Fair) จะ
พูด นานแค่ ไหน ก็ อ าจจะมี การจับ เวลาด้ ว ย จะทํ า ให้ค นจะต้ อ งจั ด ระเบี ยบความคิ ด ในเวลาที่ กํา หนด
ทางเลือกนั้นอาจจะหาได้ง่าย หรือหาได้ยาก ตามสถานการณ์
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3) หากจะออกแบบเกมให้ การ์ดกับคําตอบมีได้หลายทิศทางอาจจะต้องไปปรับใหม่เล็กน้อย
เพราะว่าบางคําตอบมันก็จําเพาะเจาะจงมากสําหรับคําถามนี้เท่านั้น
6.2 การ์ดเกม Emo-flood
6.2.1 คู่มือเกม Emo-flood
Emo-flood เป็นเกมจับคู่ โดยใช้การ์ดเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เล่นให้
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและป๎ญหาของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นได้
- มีความเข้าใจในหลักการสากลในการจัดการน้ําท่วมอย่างยั่งยืน
- วิเคราะห์ป๎ญหาน้ําท่วมที่เคยเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นได้
- มองเห็นทางออกในการจัดการน้ําท่วมได้
- สามารถเตรียมตัวรับมือน้ําท่วมและเป็นจิตอาสาในอนาคตได้
การออกแบบเกม มีการ์ดคําถามและคําตอบ โดยการ์ดคําถามและคําตอบที่ถูกต้องจะมี Emoji ที่
เหมือนกัน โดยการเล่นจะมีผู้นําเกมทําหน้าที่ดําเนินการ และสร้างบรรยากาศในการเล่น และอธิบายข้อมูล
ต่างๆ เพิ่มเติมในระหว่างการเล่น ทั้งนี้ ผู้นําเกมจะเป็นผู้ออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมกับผู้เล่นที่มี
ความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา อาจเน้นการจับคู่ Emoji และความสนุกสนาน ในขณะ
ที่กลุ่มมัธยมศึกษา ผู้นําเกมสามารถออกแบบให้มีความสนุกสนานและมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนการรับมือ
กับน้ําท่วมในลักษณะต่างๆ ผ่านการ์ดเกม ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ สามารถออกแบบให้เน้นการพูดคุยมากกว่าความ
สนุกสนาน อย่างไรก็ตาม เกมนี้อาจไม่เหมาะกับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกับน้ําท่วมในจังหวัด
อุบลราชธานี เนื่องจากอาจไม่เข้าใจสภาพบริบทป๎ญหามากนัก
ประเด็นสําคัญสําหรับผู้นําเกมอีกประเด็นหนึ่ง คือ คําถามสําคัญกว่าคําตอบ วัตถุประสงค์ของเกม
ต้องการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน ดังนั้น การ์ดคําตอบจึงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเสมอไป ในระหว่างการ
เล่นเกมอาจมีคําตอบอื่นๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นได้
อุปกรณ์
1. การ์ด ประกอบด้วยการ์ดจํานวนสองชุด
ชุดที่หนึ่ง การ์ดคําถาม (สีแดง) มีทั้งหมด 32 ใบ
ชุดที่สอง การ์ดคําตอบ (สีฟูา) มีทั้งหมด 32 ใบ
2. กระดิ่ง 1 อัน
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ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างการ์ดเกม
ระยะเวลาในการเล่น
ประมาณ 10 นาที – 30 นาที หรือแล้วแต่ความเหมาะสม เกมไม่ควรใช้เวลานานจนเกินไป
นอกจากนี้ ยังสามารถนําเกมมาเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนการประชุมหรือการระดมสมองก็ได้
จานวนผู้เล่น
ผู้นําเกม 1 คน
ผู้เล่นเกม 4 คน หรือมากกว่าก็ได้
6.2.2 วิธีการเล่นเกม
เกมนี้สามารถเลือกวิธีการเล่นได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละครั้งในการเล่น ทั้งนี้ วิธีการเล่น
สามารถมีแนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 (การออกแบบเกมครั้งแรก)
1. ผู้นําเกมจะทําหน้าที่แจกการ์ด กรณีที่มีผู้เล่น 4 คน โดยแจกการ์ดคําตอบให้คนเล่นคนละ 10
ใบ กรณีทมี ีคนเล่นมากกว่าหรือน้อยกว่าอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ผู้นําเกมเลือกการ์ดคําถาม
หนึ่งใบ อ่านการ์ดคําถาม ว่า เมื่อน้ําท่วม...ต่อด้วยข้อความในการ์ด เช่น “เมื่อน้ําท่วม ถ้าน้ําขึ้นเร็ว ให้รีบ
...” เสร็จแล้วให้วางการ์ดลงกลางวง
2. ผู้เล่นจะต้องเลือกการ์ดคําตอบให้ตรงกับการ์ดคําถาม โดยคําตอบที่ถูกต้องจะมี emoji
เหมือนกัน ผู้เล่นที่จะจับคู่การ์ดจะต้องกดกระดิ่งก่อนวางการ์ดที่ถูกต้อง ผู้ที่วางการ์ดก่อนกดกระดิ่ง ให้ถูก
ลงโทษหยุดเล่น 1 ครั้ง
3. ผู้เล่นที่มีการ์ด “ทําใจ” หรือการ์ด “คิดเอง” สามารถนํามาจับคู่กับการ์ดคําถามใดก็ได้ โดยคน
ที่ใช้การ์ดทําใจหรือคิดเอง ต้องให้คําตอบของตัวเองด้วย ทั้งนี้ ผู้เล่นที่มกี าร์ดคําตอบอยู่ จะต้องนําการ์ดที่
ตนเองถืออยู่ไปให้กับผู้ทลี่ งการ์ดพิเศษ และคนที่ลงการ์ดพิเศษให้การ์ดในมือ 1 ใบกับเจ้าของคําตอบ
4. กรณีที่ลงการ์ดคําตอบไม่ตรงกับการ์ดคําถาม ให้ถูกทําโทษ โดยให้หยุดเล่น 1 ครั้งในรอบต่อไป
5. เมื่อจับคู่ได้แล้ว ให้วางการ์ดที่จับคู่ไว้ข้างหน้า เกมจบเมือการ์ดในมือของคนเล่นคนใดคนหนึ่ง
หมดลง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นคนชนะ
6. ในระหว่างการเล่นเกม ผู้นําเกมสามารถพูดคุยเป็นระยะๆ ตามการ์ดที่ลงหรือผู้นําเกมสามารถ
พูดคุยหลังจบเกมก็ได้
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แนวทางที่ 2 (การออกแบบเกมครั้งแรก)
1.ผู้นําเกมแจกการ์ดคนละกี่ใบก็ได้ เช่น แจกคนละ 5 ใบ การ์ดที่เหลือให้วางกองรวมไว้
2. วิธีการเล่นเกมเหมือนแนวทางที่ 1 โดยการจับคู่การ์ดคําถามกับคําตอบ แต่ในกรณีทไี่ ม่มีการ์ด
คําตอบที่ตรงกับการ์ดคําถามหรือไม่มีใครถือการ์ดคําตอบพิเศษในมือ ให้ทุกคนจั่วการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบ การ
ลงโทษคนที่ลงการ์ดก่อนกดกระดิ่งหรือลงการ์ดผิดให้จั่วการ์ดมาหนึ่งใบ ผู้ชนะคือคนที่ไม่มีการ์ดในมือเหลือ
แนวทางการพูดคุยของผู้นําเกมในแต่ละรอบ
- ให้ผู้นําเกม ชวนคุย โดยเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจจากการ์ดคําถามและคําตอบที่จบั คู่กัน แล้ว
ทําหน้าที่ตั้งคําถามหรือชวนแลกเปลี่ยนตามหัวข้อประเด็นชวนคิดชวนคุยข้างล่าง หรืออาจตั้งถามคําถาม
ทั่วๆไปก็ได้ ขึน้ อยู่กับอายุและประสบการณ์ของผู้เล่น เช่น คนเล่นแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไร เห็นด้วย
หรือไม่ เพราะอะไร มีทางออกอื่นอีกหรือไม่ ป๎ญหานี้เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาเองบ้างหรือไม่ ในกรณีที่เจอการ์ด
ทําใจให้ลองตอบดูว่าป๎ญหานั้นมีอุปสรรคอย่างไร ทําไมถึงแก้ไขป๎ญหาไม่ได้ หรือถ้าลงการ์ดคิดเอง ให้ผู้ที่ได้
การ์ดใบนั้นลองหาคําตอบว่าการ์ดคําถามนั้นควรจะต้องทําอะไรเพื่อแก้ป๎ญหานั้น
- ผู้นําเกม สามารถออกแบบในการส่งเสริมให้ผู้เล่นเรียนรูห้ ลักการจัดการภัยพิบัติ 2P2R โดยเลือก
หยิบการ์ดนี้มานําการพูดคุย โดยสามารถให้ผู้เล่นลองจัดกลุ่มการ์ดคําตอบ และช่วยกันอธิบายว่า ก่อน
เผชิญเหตุ ระหว่างเผิญเหตุ และหลังเผชิญเหตุ ควรมีการเตรียมการปูองกัน รับมือ เตรียมความพร้อม
ช่วยเหลือ และฟื้นฟูหลังประสบภัยอย่างไร
- หากมีการกระตุ้นด้วยของรางวัล อาจจะทําให้ผู้เล่นสนใจในการเล่นเกมมากขึ้น
การปรับเกม
ภายหลังคําแนะนํา ทีมวิจัยได้เอาการ์ดคิดเองกับการ์ดทําใจออก และเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็น 2 วิธี
ดังนี้
วิธีการเล่นที่ 1
จํานวนผู้เล่น 4 – 5 คน
1. วางการ์ดคําตอบโดยหงายคําตอบขึ้นให้เห็นคําตอบทุกใบ
2. ผู้นําเล่นจะเป็นคนอ่านการ์ดคําถาม
3. ให้ผู้เล่นเป็นคนหาการ์ดคําตอบที่วางอยู่ โดยให้ผู้เล่นเอามือจับไว้ที่หูทั้ง 2 ข้าง แล้วรอให้ผู้นําอ่านการ์ด
คําถามจบจึงจะสามารถเอามือไปหยิบการ์ดคําตอบได้
4. ผู้เล่นที่หยิบการ์ดคําตอบได้ จะต้องเก็บการ์ดคําตอบไว้กับตัวจนกว่าจะจบเกม
5. เมื่อเล่นจบแต่ละคําถาม ให้ทําการสลับการ์ดคําตอบทุกรอบ เพื่อไม่ให้การ์ดคําตอบอยู่ที่เดิม
6. เมื่อจบเกม ผู้เล่นที่มีการ์ดคําตอบในมือมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
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วิธีการเล่นที่ 2
จํานวนผู้เล่น 4 – 5 คน
1. ผู้นําเล่นแจกการ์ดคําตอบให้ผู้เล่นคนละ 4 การ์ด
2. ผู้นําเล่นจะอ่านการ์ดคําถาม แล้วให้ผู้เล่นทุกคนต้องวางการ์ดคําตอบลงตรงกลาง โดยคว่ําการ์ดคําตอบ
ไว้
3. ผู้นําเล่นจะทําการทอยลูกเต๋าเพื่อเลือกเงื่อนไขในการเล่น โดยเงื่อนไขประกอบไปด้วย คงเดิม เปลีย่ น
การ์ดไปทางซ้าย เปลี่ยนการ์ดไปทางขวา เปลี่ยนการ์ดกับเพื่อนคนไหนก็ได้ โดยต้องทอยลูกเต๋าทุกรอบการ
เล่น
4. เมื่อโยนลูกเต๋าและทําตามเงื่อนไขที่ได้แล้ว ให้ผู้เล่นทําการเปิดการ์ดคําตอบขึ้นมา และให้อธิบายคําตอบ
ที่ตนเองได้
5. เมื่อผู้เล่นตอบครบทุกคนแล้ว ให้ผู้นําเล่นเป็นผู้ตัดสินคําตอบที่ใช่หรือถูกใจที่สุด 1 คําตอบของผู้เล่น ซึ่ง
จะได้คะแนน +1 และเลือกคําตอบที่ไม่สมเหตุสมผล 1 คําตอบของผู้เล่น ซึ่งจะได้คะแนน -1
6. เมื่อเกมจบ ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
6.2.3 ประเด็นชวนคิดชวนคุย
คําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับผู้นําการ์ดเกม ผู้นําเกมสามารถทําความเข้าใจเบื้องต้นในการทําความ
เข้าใจป๎ญหาน้าํ ท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวอย่างประเด็นชวนคิดชวนคุย ดังนี้
1) เมื่อน้าท่วม น้าขึ้นเร็ว ให้…รีบตั้งสติ เพื่อวางแผนอพยพ
ในปี 2562 น้ําขึ้นเร็วมากกว่าน้ําท่วมทุกครั้งที่ผ่านมา ทําให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทัน ดังนั้น ถ้าเกิดน้ํา
ท่วมอีก สิ่งสําคัญที่สุด คือ ตัง้ สติ สังเกตระดับน้ํา มองหาแนวทางแก้ไขป๎ญหาที่อาจเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน
ชุมชนจะต้องมีการวางแผนอพยพไว้พร้อม
คาถามชวนคุย: ถ้าเราสังเกตเห็นว่าน้ําในแม่น้ํามูลขึ้นเร็วมาก เราจะมีแผนการรับมืออย่างไร
2) เมื่อน้าท่วม ถ้าตลิ่งทรุด ให้…ค่อยๆลดระดับน้าลงช้าๆ
เมื่อน้ําท่วมขังเป็นเวลานาน ประชาชนจํานวนมากเดือดร้อน หน่วยงานจึงพยายามผลักดันน้ําให้
ไหลลงแม่น้ําโขงเร็วที่สุด แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ ดินบริเวณตลิ่งได้ทรุดตัวลง ส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมตลิ่งพัง
ลงได้รับความเสียหายอย่างมาก
คาถามชวนคุย: เราจะเลือกอะไรดี ระหว่าง น้ําท่วมเป็นเวลานาน คนเดือดร้อนมาก หรือ ระดับน้ําลดเร็ว
แต่บ้านของบางคนต้องพังลงมา จนพวกเขาไม่มีที่อยู่
3) เมื่อน้าท่วม ไฟฟ้าดับ ให้…ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อน้ําท่วม จําเป็นต้องมีการตัดกระแสไฟ เพื่อความปลอดภัย ทําให้ชาวบ้านที่ยังอยู่ในบ้านที่น้ํา
ท่วมไม่มีไฟฟูาใช้ วิธีการแก้ป๎ญหาวิธีหนึ่ง คือ การหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟูาทีใ่ ช้ใน
การชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือให้แสงสว่าง
คาถามชวนคุย: ถ้ามีน้ําท่วมครั้งต่อไป เราคิดว่า พลังงานแสงอาทิตย์มีความจําเป็นมากน้อยเพียงใด
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4) เมื่อน้าท่วม ช่วยผู้เปราะบาง ให้…ญาติพี่น้องช่วยกันดูแล
ผู้เปราะบางคือ ผู้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้หรือช่วยตนเองได้น้อยกว่าคนอื่นในช่วงเวลาน้ําท่วม
เช่น ผู้ปุวยติดเตียง คนพิการ คนชรา เด็กเล็ก ควรจะได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ ญาติพี่น้องจะเป็นคนกลุ่ม
แรกที่จะเป็นผูท้ ี่คอยดูแลผู้เปราะบางให้พ้นจาก ขีดอันตรายในเบื้องต้นได้
คาถามชวนคุย: ถ้าเกิดน้ําท่วมครั้งต่อไป นอกจากญาติพี่น้องแล้ว ใครจะมาช่วยได้อีก ชุมชนควรจะมีการ
วางแผนช่วยเหลือ ผู้เปราะบางอย่างไร เช่น การอพยพ ที่พักพิง การปฐมพยาบาล อาหาร ฯลฯ
5) เมื่อน้าท่วม ปวดอึ ให้… ใช้ห้องน้าเคลื่อนที่
ป๎ญหาชวนปวดหัวของคนที่อาศัยอยู่ตามบ้านซึ่งถูกน้ําท่วม คือ การขับถ่าย บางคนเลือกที่จะ
ขับถ่ายลงน้ําโดยตรง ซึ่งจะก่อให้เกิดป๎ญหาด้านสุขอนามัย
คาถามชวนคุย: หากเราเป็นนักออกแบบ เราจะออกแบบห้องน้ําเคลื่อนที่อย่างไรที่จะให้คนในหมู่บ้านได้
นําไปใช้ ยามต้องการขับถ่าย
6) เมื่อน้าท่วม ถ้าเครียด ให้...เข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลาย
ช่วงเวลาน้ําท่วม ผู้ประสบภัยจะรู้สึกเครียด เนื่องจากเป็นห่วงบ้าน เป็นห่วงลูกหลาน กลัวข้าวของ
เสียหาย รวมทัง้ ต้องมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่ลง จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด เช่น การแสดงดนตรี มีนักแสดงมาเยี่ยมชุมชน กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
คาถามชวนคุย: ในช่วงน้ําท่วมปี 2562 คนในบ้านคนไหนที่มีภาวะความเครียดมากทีส่ ุด เพราะอะไร และ
ในมุมมองของเรา จะทําให้ความเครียดของคนนั้นลดลงได้อย่างไร
7) เมื่อน้าท่วม ถ้าบ้านพัง ให้... เก็บข้อมูลความเสียหาย
น้ําท่วมส่งผลกระทบต่อบ้านที่อาศัยอยู่ แต่จะพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับการชดเชยกรณีบ้านเรือน
เสียหายมาไม่พอต่อค่าซ่อมแซม ดังนั้น บ้านแต่ละหลังควรจะต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ตั้งแต่ก่อนน้ําท่วม เพื่อให้หน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือ สามารถมองเห็นความเสียหายได้ชัดเจนขึ้น
คาถามชวนคุย: เราควรจะจ่ายค่าชดเชยจากน้ําท่วมอย่างไร เช่น บ้านพังควรมีวิธีการจ่ายเงินอย่างไร เรา
ควรจ่ายค่าชดเชยอื่นๆอีกไหม เช่น การสูญเสียรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงน้ําท่วม ควรนํามาคํานวณ
เป็นค่า ชดเชยหรือไม่อย่างไร
8) เมื่อน้าท่วม ก่อนน้าท่วม ให้… มีระบบเตือนภัย
ระบบเตือนภัยเป็นสิ่งสําคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วม แต่ทผี่ ่านมา ทุกคนไม่คาดคิด
ว่าน้ําท่วมขึ้นมาเร็วมาก ระบบเตือนภัยที่ดี จะต้องมีการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันสถานการณ์ มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย
คาถามชวนคุย: ให้ลองทบทวนดูว่า น้ําท่วมปี 62 มีการเตือนภัยอย่างไร มีป๎ญหาอะไร และถ้ามี
น้ําท่วมอีกครั้ง เราควรจะมีระบบเตือนภัยอย่างไร
9) เมื่อน้าท่วม ถ้าไม่มีเรือ ให้...ร่วมกันทาเรือชุมชน
เรือถือเป็นสิ่งจําเป็นที่จะใช้ในการขนย้ายคนและสิ่งของ แต่จะพบว่า เมื่อเกิดน้ําท่วม ชุมชนต่างๆ
ไม่มีเรือเพียงพอ จึงเกิดแนวคิดที่จะระดมทุนในการต่อเรือของชุมชนที่จะช่วยเหลือตัวเอง
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คาถามชวนคุย: ชุมชนของเรามีเรือที่จะใช้อพยพกี่ลํา เพียงพอหรือไม่ ถ้าจะมีเรือชุมชน เราจะต้อง
ทําอย่างไร
10) เมื่อน้าท่วม บริจาคมาม่ากับยากันยุง ให้...แยกออกจากกันใส่คนละถุง
ของบริจาคมักนํามาใส่ปะปนกัน จนอาหารเกิดการปนเปื้อนและไม่สามารถกินได้ จึงควรมีการแยก
ถุงยังชีพระหว่าง อาหารกับของใช้ออกจากกัน
คาถามชวนคุย: เราจะออกแบบถุงยังชีพอย่างไรให้ปลอดภัยต่อผู้รับ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11) เมื่อน้าท่วม ถ้าจะป้องกันน้าท่วม ให้...วางผังเมืองให้ดี ไม่ทาลายพื้นทีช่ ุ่มน้า
ป๎ญหาการวางผังเมืองที่ไม่ดีพอ จะสร้างป๎ญหาให้น้ําท่วมหนักขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ํา (บุ่งทาม)
จึงควรมีการอนุรักษ์เอาไว้สําหรับเป็นแหล่งรองรับน้ํา ไม่ควรอนุญาตให้สร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่บริเวณนั้น
คาถามชวนคุย: พื้นที่ชุ่มน้ําในป๎จจุบันยังมีอยู่หรือไม่ มีแนวโน้มจะถูกนําไปใช้ประโยชน์หรือไม่
12) เมื่อน้าท่วม ถ้าอยากกระจายข่าว ให้...ใช้โซเชียลมีเดีย
การกระจายข่าวสารเรื่องน้ําท่วมสามารถใช้โซเชียลมีเดียในการแพร่กระจายได้เป็นอย่างดี แต่
ป๎ญหาคือข้อมูลที่ส่งไปนั้นจะ ต้องมีการตรวจสอบให้ดีก่อนเผยแพร่
คาถามชวนคุย: เราควรใช้โซเชียลมีเดียในการส่งข้อมูลน้ําท่วมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
13) เมื่อน้าท่วม ถ้ามีโรคประจาตัว ให้… พกยาติดตัวไว้
ผู้ที่มีโรคประจําตัวควรพกยาของตัวเองไว้กับตัว หรือเก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสม
คาถามชวนคุย: โรคประจําตัวของคนในชุมชนมีอะไรบ้าง พวกเขาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม
อย่างไร ลืมเอายาของตัวเอง ไปด้วยหรือไม่ ถ้าลืม มีวิธีการจัดการอย่างไร และทางออกที่ดีของเรื่องนี้คือ
อะไร
14) เมื่อน้าท่วม ถ้าไม่มียาสามัญประจาบ้าน ให้...มีจุดบริการยาในจุดอพยพ
ควรมีการจัดบริการยาในจุดอพยพ เพื่อให้บริการกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมอย่างทั่วถึง
คาถามชวนคุย: ที่จุดอพยพของเรา มียาสามัญประจําบ้านหรือไม่ ใครเป็นคนดูแล มีการจัดการ
อย่างไร
15) เมื่อน้าท่วม ถ้ายุงกัด ให้...ทาโลชั่นตะไคร้หอม
เราสามารถใช้สมุนไพรรอบตัวมาใช้ประโยชน์ในช่วงน้ําท่วมได้ เช่น ตะไคร้หอมนํามาทําเป็นโลชั่น
ทากันยุงได้ และจะทําให้เราหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีจากยากันยุง
คาถามชวนคุย: เราสามารถทําโลชั่นตะไคร้หอมได้ด้วยตนเองหรือไม่ เราอยากทําหรือไม่
16) เมื่อน้าท่วม ถ้ามีขโมย ให้...จัดเวรยามช่วยกันดูแล
เมื่อน้ําท่วม ทําให้คนต้องอพยพออกจากบ้าน ปล่อยให้ไม่มีคนอยู่ จึงมีผทู้ ี่อาศัยจังหวะเวลานี้เข้าไป
ขโมยสิ่งของภายในบ้าน จึงควรจะมีการจัดเวรยามช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือกัน
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คาถามชวนคุย: ที่ผ่านมามีขโมยเข้ามาที่บ้านเราหรือไม่ จับได้หรือไม่ เราจะปูองกันไม่ให้เกิดขึ้น
อีกได้อย่างไร
17) เมื่อน้าท่วมทรัพย์สินจะจมน้า ให้...เก็บของที่สาคัญก่อน
น้ําท่วมปี 2562 น้ําขึ้นเร็วมาก ทําให้ทรัพย์สินเสียหาย จึงไม่ควรประมาท ควรรีบขนย้ายของขึ้นที่
สูงหรือขนย้ายไปอยู่ที่อื่น
คาถามชวนคุย: ที่ผ่านมา เราสามารถขนของทันหรือไม่ แล้วเราควรจะวางแผนอย่างไรถ้าน้ําท่วม
ครั้งต่อไป
18) เมื่อน้าท่วม จะเตรียมความพร้อม ให้...ซ้อมรับมือน้าท่วม
การซ้อมรับมือน้ําท่วมควรเป็นสิ่งที่ทําเป็นประจําทุกปี เพราะเตรียมคน เตรียมอุปกรณ์ เตรียม
ความพร้อมให้มากที่สุด เพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน
คาถามชวนคุย: ที่ผ่านมามีการซ้อมรับมือน้าํ ท่วมหรือไม่ ถ้ามีทําอะไรบ้าง
19) เมื่อน้าท่วม จะแจกถุงยังชีพ ให้...มีคปู องและบัตรคิว
การแจกถุงยังชีพควรมีการจัดระเบียบเพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับอย่างเท่าเทียมกัน การมีระบบคูปองหรือ
บัตรคิวเป็น วิธีการหนึ่งในการจัดระเบียบได้
คาถามชวนคุย: ถ้ามีการแจกถุงยังชีพ ถ้ามีคนแซงคิวหรือต้องการมากกว่าคนอื่น เราจะทําอย่างไร
20) เมื่อน้าท่วม ถ้ารักวัว ให้...ย้ายไปอยูทสี่ ูง
การเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหนึ่งของคนในชุมชน ซึ่งในช่วงน้ําท่วมจะต้องมีการย้ายไปอยู่ที่สูง แต่ก็จะ
พบว่า บางรายไม่มีหญ้าสําหรับ เลี้ยงวัวที่อพยพไปอยู่ที่สูง
คาถามชวนคุย: ถ้าวัวไม่มีหญ้ากินจะทําอย่างไร
21) เมื่อน้าท่วม ถ้าไม่มีอาหารหมา ให้...ขอบริจาค
หมา แมว และสัตว์อื่นๆ ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมอย่างมาก เพราะไม่สามารถหาอาหารกิน
ได้ การขอบริจาค จะช่วยประทังชีวิตให้สัตว์เหล่านั้นได้
คาถามชวนคุย: เรามีสัตว์อยู่กี่ตัวในชุมชน แล้วเราจะมีวธิ ีการระดมเงินอย่างไร
22) เมื่อน้าท่วม ถ้าไม่มีงานทา ให้...ใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น
ในช่วงน้ําท่วม บางคนไม่สามารถหางานทําได้ชั่วคราว สิ่งแรกที่ควรทําคือ ใช้จ่ายเท่าที่จาํ เป็น
นอกจากนี้ เรายังสามารถหางาน อื่นๆทําชั่วคราวก่อนก็ได้
คาถามชวนคุย: ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราสามารถลดลงได้ในช่วงน้ําท่วม เราจะสร้างงานให้คนใน
ชุมชนของเราได้อย่างไร
23) เมื่อน้าท่วม ถ้านักเรียนไม่ได้มาเรียน ให้...มีครูอาสาสอน
โรงเรียนที่น้ําท่วมหรือมีเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย นักเรียนอาจไม่ได้ไปเรียนช่วงเวลานั้น ทําให้
ไม่ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง โครงการครูอาสาสอนจึงมีความจําเป็นที่จะช่วยทําให้การเรียนรู้ไม่ขาดตอน
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คาถามชวนคุย: ในช่วงน้ําท่วม เราได้เรียนหนังสือหรือไม่ ครูอาสามีความจําเป็นหรือไม่
24) เมื่อน้าท่วม ถ้าพืชผลเสียหาย ให้...ทาผ้าป่าเมล็ดพันธุ์
ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งผ้าปุาเมล็ดพันธุ์ขึ้นเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ข้าว ต้นไม้ต่างๆให้กับ
เกษตรกรนําไปปลูกหลังน้ําท่วม โดยมีการระดมทุนเงินบริจาคได้เป็นจํานวนมาก
คาถามชวนคุย: พืชผลอะไรบ้างที่เสียหาย เสียหายมากน้อยเพียงใด พันธุ์พืชเหล่านั้นมาจากไหน
เราซื้อเขามาหรือสามารถเพาะพันธุ์ได้เอง
25) เมื่อน้าท่วม ถ้าครอบครัวไม่มีที่อยู่ ให้...เช่าบ้านอยู่ชวั่ คราว
ครอบครัวบางครอบครัวไปเช่าบ้านอยู่เป็นการชั่วคราว เพราะการไปอยู่จุดอพยพนั้นไม่สะดวก แต่
ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น จํานวนมากเช่นกัน
คาถามชวนคุย: ทําอย่างไรที่เราจะมีบ้านเช่าที่มีราคาเหมาะสมเมื่อต้องประสบภัยน้ําท่วม
26) เมื่อน้าท่วม ถ้าไม่มีบ้านเลขที่ ให้...ผู้นาชุมชนรับรอง
บ้านบางหลังสร้างใหม่หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่า ยังไม่มีบ้านเลขที่ เมื่อประสบภัยน้ําท่วม อาจ
ไม่ได้รับค่าชดเชย ดังนั้น จึงจําเป็นต้องให้ผู้นําชุมชนช่วยรับรองเพื่อจะได้มีสิทธิในค่าชดเชยเยียวยาได้
คาถามชวนคุย: ในชุมชนของเรา มีบ้านไหนไม่มีบ้านเลขที่บ้าง และมีความเดือดร้อนอย่างไร
ได้รับความช่วยเหลือ เหมือนบ้านที่มีเลขที่หรือไม่อย่างไร
27) เมื่อน้าท่วม ถ้าน้าเน่าเสีย ให้...อย่าลงน้าโดยไม่จาเป็น
น้ําท่วมขังเป็นเวลานานมักจะเน่าเสีย ผู้ที่ลงไปอาจเกิดอาการเป็นผื่นคันหรือได้รับเชื้อโรคต่างๆที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ จึงควรหลีกเลี่ยงลงน้ําหากไม่มีความจําเป็น
คาถามชวนคุย: เราจะมีวิธีการบอกเพื่อนพี่น้องของเราอย่างไรไม่ให้ลงน้ํา
28) เมื่อน้าท่วม ถ้าไม่ได้รับค่าชดเชย ให้...ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม
ค่าชดเชยจากน้ําท่วมเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยควรได้ หากมีการสํารวจตกหล่น หรือคิดว่าไม่ได้รับ
ค่าชดเชยที่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจประสานผ่านผู้นาํ หมู่บ้านหรือองค์กร
ต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือ
คาถามชวนคุย: ค่าชดเชยน้ําท่วมที่ผ่านมาเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร
29) เมื่อน้าท่วม ถ้าไม่มีอาหารกิน ให้...ตั้งโรงครัวชุมชน
โรงครัวชุมชนสามารถตอบสนองต่อการมีอาหารที่ดี มีประโยชน์ และเพียพอต่อผู้ประสบภัยน้ํา
ท่วมได้มากกว่าอาหาร แห้งที่บริจาค ที่ผ่านมาบางชุมชนมีการจัดตั้งโรงครัวชุมชนขึ้น โดยรับบริจาคและใช้
อาสาสมัครในชุมชนเป็นคนดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีชุมชนอื่นๆที่ช่วยกันทําโรงครัวเพื่อทําอาหารสดใหม่
ง่ายๆส่งถึงมือผู้ประสบภัยทุกวัน
คาถามชวนคุย: ถ้าชุมชนของเราจะมีโรงครัวชุมชนตอนน้ําท่วม เราจะต้องทําอะไรบ้าง ทําอย่างไร
30) เมื่อน้าท่วม ถ้าชุมชนตั้งอยู่ในพื้นทีน่ ้าท่วม ให้...ทาแผนรับมือน้าท่วมทุกปี
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ชุมชนเมืองบางส่วนตั้งอยู่ในที่ต่ํามีโอกาสที่น้ําจะท่วมทุกปี ดังนั้น จึงควรจะมีการทําแผนรับมือน้ํา
ท่วมเป็นประจําทุกปี เพื่อเตรียมรับมือน้ําท่วมได้ทันท่วงที
คาถามชวนคุย: ที่ผ่านมาชุมชนเรามีแผนรับมือน้ําท่วมหรือไม่ เราจะสร้างแผนรับมือน้ําท่วม
อย่างไร เราสามารถย้ายออกจากพื้นที่ได้หรือไม่ เพราะอะไร
31) เมื่อน้าท่วม ถ้าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ให้...บูรณาการหน่วยงานและสร้างการมีส่วนร่วม
บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดมีความสําคัญต่อการจัดการน้ําท่วม ซึ่งควรจะต้องมีการบูรณาการ
หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้การรับมือน้ําท่วมไปในทิศทางเดียวกันและแก้ป๎ญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ในเวลาเดียวกันก็จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วย
คาถามชวนคุย: ถ้าท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านจะมีนโยบายแก้ป๎ญหาน้ําท่วมอย่างไร
32) เมื่อน้าท่วม ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ให้...มีการวางแผนป้องกันเตรียมพร้อม รับมือ ฟื้นฟู
(2P2R)
หลักการจัดการภัยพิบัติที่ดีจะยึดหลักสากลที่เรียกย่อๆว่า 2P2R ประกอบด้วย Prevention การ
ปูองกันPreparation การเตรียมความพร้อม Response การรับมือการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
Rehabilitation การฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
คาถามชวนคุย: น้ําท่วมที่ผ่านมา เราดําเนินตามหลัก 2P2R หรือไม่อย่างไร ถ้าเราจะยึดหลัก
2P2R เราจะต้องทําอะไรบ้าง
การดําเนินงานภายหลั งจากการออกแบบ ทีมวิจัยได้ผลิต ชุดการ์ด เกมเพื่อส่งมอบต่อให้ให้กับ
โรงเรียนเปูาหมายต่อไป
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บทที่ 7
การจัดทาสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริการจัดการภัยพิบัติน้าท่วม
ในบทนี้กล่าวถึง “การจัดทําสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริการจัดการภัยพิบัติน้ําท่วม”
ซึ่งตามแผนการดําเนินโครงการมีเปูาหมายในการจัดทําสื่อ 3 ส่วน ได้แก่ 1) จัดทําสื่อวีดีทัศน์ จํานวน 2 ชุด
(ความยาวประมาณ 4 ถึง 7 นาที) 2) จัดทําคลิปวีดีโอขนาดสั้น จํานวน 12 ชุด (ความยาวประมาณ 1 นาที
5 วินาที ถึง 3 นาที) และ 3) จัดทําข้อมูลและออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ไวนิ ลแบบ pop-up จํานวน
4 ชุด รวมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เบอร์โทรแกเฉินสําหรับชุมชนในกาเผชิญเหตุภัยพิบัติ
7.1 ความสาคัญของการสื่อสารภัยพิบัติ
การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ท่ ว มเป็ น การผสมผสานองค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ และการสื่ อสารที่ต้องทําความเข้าใจวิธีการจัดการกับป๎ญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติทุกศาสตร์ วิธีการสื่อสารไปถึงประชาชนนั้นจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ความจริงของ
ข้อมูล ความแม่นยําของข้อมูลในตัวผู้ส่งสาร (Sender) ที่มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลิกน่าเชื่อถือ ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมหรือเป็นตัวแทนของประชาชนที่มีอํานาจสูงสุดในการรับผิดชอบและตัดสินใจสั่งการ หรือ
บริหารจัดการอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทาง และมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย 3 ระดับ คือ 1)
กลุ่มเปูาหมายระดับก่อนเกิดภัยพิบัติ 2) กลุ่มเปูาหมายระหว่างเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครอบคลุมผู้ประสบภัย
และไม่ประสบภัย และ 3) กลุ่มเปูาหมายหลังเกิดภัยพิบัติครอบคลุมการเยียวยาและความช่วยเหลือ (พนิดา
จงสุขสมสกุล, 2014)
Aakko (2004) กล่ า วว่ า การสื่ อ สารความเสี่ ย งถื อ ว่ า เป็ น การสื่ อ สารรู ป แบบใหม่ ( a New
Communication Model) ที่มีความซับซ้อนและมีหลายมิติ (Multidimensional) ซึ่งมีเปูาประสงค์สําคัญ
คือ การสื่อสารกับสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม (Threats) ต่อสภาพความเป็นอยู่และความ
ปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการ
สื่อสาร16 ซึ่ง Demeritt,& Nobert (2014 อ้างอิงจาก พนม คลี่ฉายา, 2561) เสนอแนวทางการสื่อสารใน
สถานการณ์เสี่ยง (Risk Communication) ว่าสามารถดําเนินการได้โดยเน้นเนื้อหา ซึ่งให้ความสําคัญกับ
การส่งข่าวสารด้วยความจริงใจ ไม่บิดเบือน หรือทําให้เข้าใจผิด เน้นการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ให้
ความสําคัญกับการส่งข่าวสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่จะช่วยลดความเสี่ยง
ทั้งนี้การสื่อสารควรเน้นการสื่อสารแบบสนทนา (dialogue) เป็นการสื่อสารแบบสองทาง เน้นการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจร่วมกันในการปูองกันภัยระหว่างผู้กําหนดนโยบายกับประชาชนที่ใช้เพื่อขจัดความเสี่ยง
ที่เน้นการควบคุมจากภาครัฐ17

16

ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ และ ปิยพงษ์ จันทร์ใหม่มูล. (2016). การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติด้านอัคคีภัยของกลุ่มผู้สูงวัย
ไทย. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 56(3), 194-220.
17
พนม คลี่ฉายา. (2561). กลยุทธการสื่อสารเพื่อการเตรียมความพร้ อมสําหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว. วารสาร
นิเทศศาสตร์, 36(1), 21-42.
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7.2 การจัดทาสื่อคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการภัยพิบัติน้าท่วม
จากป๎ญหาน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ป๎ญหาเรื่องการสื่อสารภัย
พิบัติคือ ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีมากเกินไป และไม่ทัน
สถานการณ์ ตลอดจนมีอุปสรรคด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ทําให้ผู้รับสารไม่
สามารถนําข้อมูลที่ได้มาหรือไม่ได้มามาใช้ในการรับมือน้ําท่วมได้ นอกจากนี้ ป๎ญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ การสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤตมักจะเป็นป๎ญหาการสื่อสารแบบทางเดียว มากกว่าการสื่อสารแบบสองทาง
ที่มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกัน ด้วยเหตุนี้ โครงการฯจึงได้จัดทําสื่อสาธารณะที่ชี้ให้เห็นว่าประเด็นการลด
ความเสี่ยงจากน้ําท่วมบนพื้นฐานของการสร้างความตระหนักและความเข้ าใจในช่วงระยะเวลาต่างๆ
กล่าวคือ ระยะการเตรียมความพร้อม ระยะการเผชิญ ภัยพิบัติ ระยะการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ โดยมีการ
ดําเนินงานในระยะเริ่มต้น
การจัดทําสื่อคลิปวิดีโอสั้น เป็นการจัดทําคลิปที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันกับการลงพื้นที่ภาคสนาม
ของการทํางานโครงการ มีการคัดเลือ กประเด็นที่น่าสนใจ กรณีตัวอย่าง ประสบการณ์ หรือข้อมูลที่ถูก
กล่าวถึงจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเด็นเพื่อนําไปสู่การจัดทําสื่อคลิป
สั้น ซึ่งใช้ภาพประกอบบางส่วนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
7.2.1 ตอนที่ 1 โรงครัวกลางชุมชนในวิกฤตน้าท่วม
จากสถานการณ์น้ําท่วม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2562 พบว่า ผู้ประสบภัยน้ําท่วมขาดแคลน
อาหารรับประทาน เนื่องจากปริมาณน้ําที่ท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
เตรียมตัวไม่ทัน ผู้ประสบภัยต้องเร่งขนย้ายสิ่งของที่มีค่าและจําเป็นซึ่งจะได้รับความเสียหาย เช่น อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟูา ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน และสิ่งของชิ้นใหญ่ต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของบางอย่างไป
ได้ โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ทําครัว นอกจากนั้นประชาชนที่อพยพขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูง และพื้นที่
พักพิงชั่วคราวไม่มีเวลาในการจัดเตรียมพื้นที่ทําอาหาร ผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เล็งเห็นป๎ญหาเริ่มจัดตั้ง
โรงครัวกลางขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความลําบากด้านอาหารในช่วงวิกฤต
7.2.1.1 รูปแบบโรงครัวกลาง การลงพื้นที่ภาคสนาม พบว่า การจัดตั้งโรงครัวกลางที่
จําเป็นควรมี 3 รูปแบบ ดังนี้
- รูปแบบที่ 1 โรงครัวกลางที่จัดตั้งโดยชุมชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม เป็นการจัดตั้งโรง
ครัวโดยชุมชนที่ประสบป๎ญหากับสถานการณ์น้ําท่วมเอง เป็นการจัดตั้งขึ้นในจุดอพยพของชุมชน โดยจัดตั้ง
หลังจากมีจุดประสานงานชุมชน และประชาชนอพยพเข้าอยู่ในเต็นท์อพยพครบทุกหลังคาเรือนแล้ว เมื่ อ
ผู้นําชุมชนเห็นว่าชาวบ้านขาดแคลนอาหารจึงตั้งโรงครัวกลางขึ้น ณ จุดประสานงาน เพื่อประกอบอาหาร
แจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชน โดยความร่วมมือและการจัดการของผู้หญิงในชุมชนที่รับบทบาทหน้าที่เป็น
แม่ครัว ทั้งนี้ในชุมชนจะทราบกันดีภายในชุมชนว่าใครที่มีความรู้และความสามารถในการทําครัว จะได้รับ
มอบหมายให้เห็นผู้นําในการจัดการโรงครัว ขณะที่ผู้หญิงและชาวบ้านคนอื่นๆ จะรับบทบาทเป็นผู้ช่วยตาม
ความเหมาะสม เมื่อประกอบอาหารเสร็จสมาชิกในจุดอพยพจะถือถ้วย จาน ช้อน ซ่อมของครอบครัว
ตนเองมาตักอาหารเท่าที่พออิ่มกลับไปรับประทานในเต็นท์ที่พักของครอบครัวตนเอง อย่างไรก็ดี โรงครัว
กลางชุมชนจะประกอบอาหารเฉพาะมือกลางวันและมื้อเย็น โดยปริมาณแต่ละวันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม และจํานวนอาหารที่ได้รับจากผู้บริจาคในแต่ละวัน เนื่องจากชาวบ้านไม่มีอาหารกักตุนไว้เพียงพอ
ต่อความต้องการในบางครั้ง
- รูปแบบที่ 2 โรงครัวกลางที่จัดตั้งในชุมชนภายนอกที่ไม่ได้รับผลกระทบ เป็นการ
จัดตั้งโรงครัวกลางขึ้น ณ จุดอพยพ ส่วนใหญ่พบว่า เป็นหน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไป ที่มีความ
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ประสงค์และความต้องการในการประกอบอาหารให้กับชาวบ้านในจุดอพยพหรือชุมชนใกล้เคียง การจัดตั้ง
โรงครัวรูปแบบนี้มีเปูาหมายทั้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤต
รวมทั้งการอํานวยความสะดวกและการแบ่งป๎นอาหารให้กับอาสาสมัคร และจิตอาสาที่ทํางานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
- รูปแบบที่ 3 โรงครัวจัดตั้งโดยกลุ่มองค์กร/หน่วยงาน/เครือข่ายชุมชนที่ไม่ ได้รับ
ผลกระทบ เป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน ผู้หญิง แม่ครัว และจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น นักศึกษา
คณาจารย์ ชาวบ้าน เยาวชน และคนที่สนใจ เพื่อช่วยกันประกอบอาหาร บรรจุห่อ/กล่อง เพื่อนําไปส่ง
ให้กับชุมชนที่ประสบภัยน้ําท่วม
7.2.1.2 เมนูอาหาร
เมนู ที่ เ หมาะสมควรเป็ น อาหารที่ ส ามารถรั บ ประทานได้ ง่ า ย รวดเร็ ว มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ ทานหมด ไม่บูด ไม่เป็นเมนูซ้ําซาก เป็นอาหารที่สดใหม่ ไม่ควรเป็นอาหารที่ปรุงจากกะทิ
เมนูอาหารที่เหมาะสม เช่น ไข่ต้ม ไข่เค็ม น้ําพริก หมูทอด หมูแผ่น ข้าวเหนียวนึ่ง เป็นต้น เมนูอาหารที่โรง
ครัวกลางทํามักเป็นเมนูอีสาน อาหารที่ง่ายๆ และเป็นอาหารที่ชาวบ้านกินกัน อาหารจานเดียว ดังที่ ทศพล
ไกรพันธ์ (2563) ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีไคออก ให้สัมภาษณ์ว่า “เมนูอาหาร พื้นฐานของความคิด เราเป็นคน
ชุมชนอีสาน อาหารหลักๆ คือจะเป็นอาหารอีสาน เช่น ตําบักหุ่ง ข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวเหนียวไก่ทอด
กลุ่มผู้ประสบภัยน้ําท่วมก็เป็นคนอีสาน ทําเร็ว ตื่นตั้งแต่เช้า เที่ยงได้ส่งอาหารวันละ 1,000 ห่อ 1,000 ชุดที่
เราทํากัน”
7.2.1.3 วัตถุดิบที่ใช้ในโรงครัวกลาง
วัตถุดิบที่ใช้สําหรับทําอาหารส่วนใหญ่จะได้จากการขอรับบริจาคจากภาคส่วนธุรกิจต่าง ๆ
เครือข่าย หรือจากที่มีอยู่แล้ว ดังที่ พระครูวิศิษฎ์ธรรมวงศ์ (2563) เจ้าอาวาสวัดท่ากกแห่ ให้สัมภาษณ์ว่า
“โรงครัว วัตถุดิบบางส่วนเป็นของที่มีอยู่วัดอยู่แล้ว ข้าวสาร ซึ่งเป็นข้าวสารที่เอาไว้เลี้ยงเด็กนักเรียน ส่วนที่
เป็นอาหารสด เราก็ให้คนไปซื้อแล้วก็นํามาประกอบอาหาร” แม้ ว่ า โรงครั ว กลางจะได้ รั บ การสนั บ สนุ น
วัตถุดิบส่วนใหญ่ แต่ยังต้องใช้เงินสําหรับการจัดการทําอาหารเลี้ยงผู้กับผู้ประสบภัย เพราะต้องซื้ออาหาร
เพิ่มเติมบางส่วนเพื่อเก็บสํารองไว้เมื่อวัตถุดิบที่ได้รับบริจาคมีไม่เพียงพอ รวมถึงซื้อสิ่งของจําเป็นที่ไม่ได้รับ
จากการบริจาค หรือได้รับการบริจาคไม่เพียงพอ เช่น แก๊สหุงต้ม ถ่าน เครื่องปรุง น้ํามัน ถุง และกล่อง
บรรจุอาหาร เป็นต้น
7.2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการทาโรงครัวกลาง
ชุม ชนผู้ ประสบภัยไม่ ส ามารถจัดตั้งโรงครัวกลางขึ้นได้เอง เนื่องจากขาดความพร้อม
ทางด้านสถานที่ในการจัดตั้งโรงครัวเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ประสบภัยอพยพออกจากพื้นที่บ้านของตนเองมา
อยู่ที่ศูนย์อพยพ ซึ่งบางสถานที่ไม่สามารถที่จะตั้งได้ เช่น อพยพมาอยู่ริมถนน เป็นต้น นอกจากนี้ในเรื่อง
ของการบริจาควัตถุดิบในการทําครัวกลางพบว่ายังคงขาดวัตถุดิบบางอย่างที่จําเป็นอยู่ โดยเฉพาะของสด
เพราะผู้บริจาคส่วนใหญ่มักบริจาคอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อม และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เป็นต้น
ซึ่งเป็นของที่นํามาผลิตเป็นอาหารพร้อมทานได้ยาก
7.2.1.5 ข้อควรคานึงในการแจกจ่ายอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์
1) อาหารปรุงสําเร็จรูปหรือข้าวกล่อง ควรแยกกับข้าวใส่ถุงพลาสติก
2) การแจกจ่ายอาหารกล่อง ควรแจกจ่ายให้พอดีกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งหาก
แจกเกินจํานวนหรือแจกมากจนเกินไป อาหารที่เหลืออาจจะบูดได้
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3) บรรจุภัณฑ์หากเป็นไปได้ไม่ควรเป็นพลาสติกหรือกล่องโฟม เพื่อเลี่ยงการเพิ่มจํานวน
ขยะ ใช้เป็นใบตองหรือให้ผู้ประสบภัยนําถ้วย/จานมาใส่เอง
7.2.1.6 ข้อเสนอแนะ
1) ผอ.รพสต.ดงห่องแห่ เสนอว่า “ควรตั้งครัวกลางในหมู่บ้านที่ตั้งศูนย์ของผู้ประสบภัย
โดยมอบหมายให้ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ประสบภัยช่วยกันทําหน้าที่เป็นแม่ครัวกันเอง ขณะที่ทางราชการ
ต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุง ไม่ต้องรอการบริจาค”
2) ควรประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่จุดอพยพน้ําท่วมจะดีที่สุดเพื่อให้ผู้ประสบภัย
ได้รับประทานอาหารที่สุกใหม่ ซึ่ง นายทศพล ไกลพันธ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นจริงๆ คือ มา
จากศูนย์รวมน้ําใจของศิลปศาสตร์ที่จะช่วยน้ําท่วมแล้วมาเชื่อมต่ อกับหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านทางชุมชนเรามี
ทีมแม่ครัว เรามีสถานที่ ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทําในเรื่องของอาหาร เปูาหมายของเราคือการไปช่วยเหลือผู้
ที่ประสบภัยน้ําท่วมเมืองอุบลฯ เราเป็นคนชุมชนอีสาน อาหารหลักๆ คือจะเป็นอาหารอีสาน เช่น ตําบักหุ่ง
ข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวเหนีย วไก่ทอด กลุ่มผู้ประสบภัยน้ําท่วมก็เป็นคนอีสาน เพราะฉะนั้น ทําเร็ว ตื่น
ตั้งแต่เช้า เที่ยงได้ส่ง ทีมแม่ครัวซึ่งเป็นสุภาพสตรี อันประกอบด้วย อสม. มีกลุ่มแม่บ้าน มีสภาเด็กเยาวชน
ด้วย แม่ครัวที่เขามีทุนอยู่แล้ว ทุนในด้านฝีมือ มาช่วยกัน เพราะฉะนั้นภาคีต่างๆ นี้เราจะเห็นภาพในการจับ
มือ การประสานมือกัน”

ภาพที่ 7.1 นายทศพล ไกรพันธ์ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําโรงครัวกลาง
นอกจากนั้น มีการนําเสนอภาพของความหลากหลายของคนที่มีบทบาทช่วยเหลือใน
กิจกรรมโรงครัวกลางชุมชน ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย นักศึกษา อาสาสมัคร ชาวบ้าน เยาวชน ฯลฯ เพื่อสะท้อนให้
เห็ น ภาพของความหลากลายของกลุ่ ม คนและความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยผ่านการทําโรงครัวกลางเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของความร่วมมือจากคนหลากหลายกลุ่มที่หนุน
เสริมกันและกัน
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ภาพที่ 7.2 บรรยากาศการจัดทําโรงครัวกลางช่วยเหลือชุมชน/หมู่บ้านในสถานการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วม
7.2.2 เรือชุมชน
เหตุการณ์น้ําท่วมอุบลราชธานี ปี 2562 ที่เกิดขึ้น ถือเป็นครั้งแรกของชาวบ้านที่มีการเตรียมการไม่
ทัน เนื่องจากมวลน้ําขนาดใหญ่ถูกผลักมาลําน้ําสายต่างๆ ซึ่งมารวมกันที่ลํา น้ํามูลในจังหวัดอุบลราชธานี
ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ําโขง เมื่อน้ําที่เข้ามาอย่างรวดเร็วจนทําให้ชาวบ้านไม่สามารถตั้งตัวได้ทัน การขนสิ่ง
เครื่องใช้ เป็นไปด้วยความชุลมุน ทุกบ้านต่างขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นไว้ที่สูง แต่ถึงอย่างนั้นน้ํากลับท่วม
สูงเกินความคาดหมาย ทําให้ต้องอพยพสิ่งของและคนออกนอกพื้นที่เพื่อไปยังจุดอพยพของชุมชน
หนึ่งในป๎ญหาที่พบ คือ การขาดแคลนเรือเพื่อใช้ในการอพยพสิ่งของ ความลําบากเริ่มเกิดขึ้น
เนื่องจากชาวบ้านหลายคนไม่มีเรือในการขนย้ายสิ่งของ โดยเฉพาะชาวบ้านที่ไม่ได้อาศัยอยู่ริมน้ํามูล ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดน้ําท่วมขึ้นสูงอย่างกะทันหันจากกระล้นทะลัก
ของน้ํา ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ออกมาได้ทัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากป๎ญหาการขาด
แคลนเรือที่จะเข้ามาช่วยขนย้ายสิ่งของในขณะนั้น
ในส่วนของชาวบ้านที่มีเรือส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํา และมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับ
ลําน้ําโดยเฉพาะการหาปลา ดังนั้น เรือที่ชาวบ้านมีจึงเป็นเรือสําหรับประมงขนาดเล็กและแคบไม่สามารถที่
จะขนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งพบว่าเรือที่สามารถช่วยขนย้ายสิ่งของได้ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านมี ความ
จําเป็นที่จะต้องใช้เรือท้องแบน ซึ่งถูกส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด ที่
ได้ รั บ ผลกระทบก่ อ นหน้ า ที่ น้ํ า จะเข้ า ท่ ว มที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทํ า ให้ เ รื อ เดิ น ทางกลั บ มาช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วมไม่ทัน ซึ่งเรือจากหน่วยงานต่างๆกว่าจะเดินทางมาถึงก็เข้าสัปดาห์ถัดไปของน้ําท่วมแล้ว
จึงทําให้ข้าวของบางส่วนได้รับความเสียหายเพราะขนย้ายไม่ทัน
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ภาพที่ 7.3 เรือประมงของชาวบ้าน ซึ่งมีขนาดเล็กเกินไป สําหรับการขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน
7.2.2.1 ความจาเป็นของเรือ
เมื่อเรือจากหน่วยงานต่างๆเริ่มเข้า มาถึงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ทุกคน
ต่างเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมตามหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย เรือส่วนใหญ่เป็นเรือท้องแบน
ที่สามารถรองรับจํานวนคน และสิ่งของขนาดใหญ่ได้ โดยการมีเรือท้องแบนสามารถช่วยให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้สะดวกมากขึ้น อย่างเช่น
1) การขนย้ายผู้คนและของใช้ภายในบ้าน ที่สามารถทําได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
เนื่องจากเรือประมงไม่สามารถที่จะขนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ อย่างเช่น ตู้หรือโต๊ะ ได้ เพราะอาจทําให้เรือ
ล่มได้ ดังกรณีของชาวบ้านบ้านคูสว่าง ที่พยายามขนข้าวของที่มี ขนาดใหญ่ลงในเรือของตนเอง ซึ่งเมื่อ
เดินทางถึงช่วงกลางทาง การรับน้ําหนังของเรือ บวกกับคลื่นน้ําที่พัดมา ส่งผลให้เรือล่ม ทําให้เจ้าของเรือ
ต้องยอมทิ้งสิ่งของบางอย่างไปเพราะไม่สามารถดําน้ําลงไปเอาได้ เป็นต้น ซึ่งการใช้เรือท้องแบนจะช่วย
สามารถทําให้ขนข้าวของได้ดีกว่าเรือประมงและลดการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําได้ดีกว่า
2) ช่วยในการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประภัย เช่น ผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ที่ชั้น 2 ของบ้าน หรือ
คนที่อาศัยอยู่จุดอพยพของชุมชนซึ่งอยู่ใจกลางเวิ้งน้ํา โดยเรือจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะนําอาหารที่
ผู้บริจาคนํามาเข้าแจกให้กับผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง ซึ่งผู้ประสบภัยบางคนจะพายเรือของ
ตนเองออกมารับสิ่งของที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อเป็นการลดเวลาของผู้เข้ามาแจกด้วย
3) การตระเวนตรวจดูสภาพบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและการเฝ้าเวรยามป้องกัน
การขโมยสิ่งของ เนื่องจากหลายปี ที่ผ่านมาในช่วงท่วมมักมีขโมยเข้ามาขโมยสิ่งของในบ้านเรือนของ
ผู้ประสบภัยที่ไม่อยู่บ้าน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้มีการจัดตั้งเวรยามในการตระเวนตรวจตราดูบ้านเรือนของ
ผู้ประสบภัยในชุมชนเพื่อเป็นการปูองกันการลักขโมย และเพื่อเป็นการตรวจดูสภาพบ้านเรือนความเสียหาย
ของบ้านเรือน
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4) การเดินทางของผู้คนที่ยังคนทางานอยู่ ซึ่งบางคนยังคงอาศัยอยู่บนบ้านได้ ก็ต่าง
มักจะใช้เรือในการเดินทางมายังพื้นที่ริมฝ๎่งที่น้ําท่วมไม่ถึงเพื่อเดินทางไปกลับทุกเช้าเย็น ดังเช่น กรณีของ
นางอ๋อย ที่อาศัยอยู่ที่บ้านและมักใช้เรือที่มีอยู่ของตนเองในการเดินทางทํางานและส่งหลานไปโรงเรียน โดย
ใช้ท่าวัดเป็นท่าเทียบเรือ
จะเห็ น ว่า เรื อมี ค วามสํ า คัญ เป็น อย่ า งมากสํ าหรั บผู้ ประสบภั ยน้ํ าท่ ว มโดยเฉพาะเรื อ
ท้องแบน ซึ่งจะช่วยสามารถทําให้ขนย้ายสิ่งของได้ทันเวลา โดยความเห็นของชาวบ้านส่วนใหญ่มีความ
ต้องการที่อยากจะให้ทุกองค์กรท้องถิ่ นมีเรือสํารองไว้เพื่อใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน และพบว่าป๎จจุบันมีบาง
หมู่ บ้ า นเริ่ ม มี ก ารจั ด ทํ า เรื อ ขึ้ น เอง “เรื อ ชุ ม ชน” ขึ้ น โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รเอกชน/และ
หน่วยงานพัฒนาต่างๆ ซึ่งเรือชุมชนที่ถูกจัดทําขึ้นในบางหมู่บ้านนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรือที่เกิดจากความ
ร่วมมือของคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและเครือข่ายต่างๆ
อย่างเช่น เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการสร้างเรือ
โดยการจัดหางบประมาณและความรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างเรือ โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเป็น
ผู้สร้างเรือด้วยตนเอง โดยแต่ละหมู่บ้านมีการสร้างที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่ของลําน้ําและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีของตนเอง อย่างเช่น การสร้างเรือของบ้านคูสว่าง ที่ได้มีการประยุกต์การสร้างเรือ
จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการปรับรูปแบบเรือให้เข้ากับบริบทลําน้ําของหมู่บ้าน เช่น การ
สร้างหัวเรือที่ไม่เชิดขึ้นสูง เพราะคลื่นน้ําในแม่น้ํามูล มีความต่างจากคลื่นในทะเล และชาวบ้านมีความ
คิดเห็นว่าควรมีการทําช่องลมไว้ที่หัวและท้ายเรือ เพื่อเป็นการช่วยเสริมให้เรือสามารถลอยอยู่ในน้ําได้ดีขึ้ น
เมื่อเรือรับนําหนักของคนหรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่
การบริหารจัดการเรือชุมชน ในหมู่บ้านที่มีการสร้างเรือขึ้นแล้ว เรือจะถูกจัดเก็บไว้ที่จุด
ศูนย์ของชุมชน เช่น ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน หรือบ้านผู้นําชุมชน เพื่อสะดวกต่อการดูแลของผู้นําชุมชน
ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉินจะจะสามารถใช้งานได้ทันที ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนบ้านคูสว่าง
พบว่า จากขนาดจํานวนครัวเรือนของชุมชน ผู้นําเห็นว่าควรมีเรืออย่างน้อยประมาณ 10 ลํา ซึ่งจะช่วยทํา
ให้สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมที่เหมือนกับรอบที่ผ่านมา (ปี 2562) โดยเรือ
ควรให้ชาวบ้านหรือตัวแทนผู้นําชุมชนเป็นผู้ดูแล เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการบริหารจัดการที่ง่าย
มากกว่าการของใช้ในหน่วยงานราชการที่จะต้องมีขั้นตอนในการขอใช้

ภาพที่ 7.4 เรือชุมชนบ้านหนองยางที่ชาวบ้านร่วมกันทําเพื่อเตรียมความพร้อม
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7.2.3 หลักการสาคัญในการนาเสนอ
ก่อนฤดูน้ําหลากในฤดูฝน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบมีการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเครือข่ายชุมชนหลายแห่งในพื้นที่อําเภอวารินชําราบ อําเภอ
เมือง และอําเภอดอนมดแดง มีการร่วมกันสร้าง “นวัตกรรมเรือชุมชน” เพื่อเตรียมความพร้อมโดยการ
ระดมผ้ า ปุ า และกองทุ น การหารื อ ภายในชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยนอกชุ ม ชน เป็ น ภาพสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
ชาวบ้านไม่ได้รอภาครัฐเพียงอย่างเดียว และพยายามสร้างทางรอดให้ชุมชน

ภาพที่ 7.5 การเตรียมความพร้อมของชาวบ้าน
คุณสังคม พันสถิต ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่ องการต่อเรือ กล่าวว่า “ทุกวันนี้เปิด
โรงเรียนสอน เขาก็มาเรียน เราก็มีอุปกรณ์ให้เขา เพราะว่าอุปกรณ์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มา 10 ลํา เราก็
แจกไปหมู่บ้านละลํา ชุมชนละลํา ชุมชนไหนต้องการก็มาเรียน เขามาสมัครเรียนกับเราเพราะบ้านเขาก็น้ํา
ท่วมเหมือนกับเรา เขาก็ประสบภั ยน้ําท่วม ถนนตัดขาดเหมือนกัน เขาก็มา เพราะว่าตอนที่เราอยากเปิด
โรงเรียนสอน เราก็ประกาศไป บอกต่อๆ กันไปว่าชุมชนไหนต้องการ คนเราที่เดือดร้อยตอนน้ําท่วมมันเยอะ
ถ้าเกิดว่าท่วมเหมือนปี 2562 อย่างนี้ ท่วมทั่วทุกจังหวัดภาคอีสาน จังหวัดอุบลมันเป็นปลายทางน้ํา
ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนในสถานการณ์น้ําท่วมก็ต้องมีเรือในชุมชน”
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ภาพที่ 7.6 คุณสังคม พันสถิต ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการต่อเรือ
คุณธนาคม กองเพียร นายอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “ผมก็ทราบ
ว่าทางส่วนกลาง ส่วนราชการก็กําลังเตรียมหาเรือไว้ให้เรานะครับ บังเอิญปีที่ผ่านมานี้มันท่วมหลายจังหวัด
เรือมันก็กระจายไปหลายจังหวัด ของกรมปูองกันก็ต้องดูแลไปหลายจังหวัดและกระจายเรือไป พอจังหวัด
ข้างเคียงคลี่คลายก็ดึงเรือกลับมาใช้ แต่ถ้าเกิดได้รับเรือเพิ่มเติมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นการดี
ช่วยเหลือพีน่ ้องได้รวดเร็วมากขึ้นครับ”
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ภาพที่ 7.7 นวัตกรรมเรือชุมชน
7.2.3 ตอนที่ 3 สิทธิชุมชนและวิถีชีวิตของชาวบ้าน
7.2.3.1 เนื้อหาและสาระสาคัญ
การลงพื้นที่สัมภาษณ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนใน
พื้นที่ลุ่มต่ําริมฝ๎่งแม่น้ํามูลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วม พบว่า ชาวบ้านจํานวนหนึ่งอพยพเข้ามา
จากชนบทสู่เมือง และบุกเบิกพื้นที่ทํากินและที่อยู่อาศัยในทําเลที่เรียกว่า ‘ปุาบุ่งปุาทาม’ หรือ ‘พื้นที่ชุ่ม
น้าํ ’ ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินทํากิน แต่เมื่อพิ จารณาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและ
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานถือว่าประชาชนเหล่านี้สามารถเข้าใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยในพื้นที่ได้ตาม
กฎหมาย แต่บางครั้งความไม่เข้าใจของคนทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังติดภาพลักษณ์และมายา
คติที่มองว่าชาวบ้านเป็นผู้บุกรุก
7.2.3.2 ข้อมูลและบทสัมภาษณ์
1) สิทธิชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน การสัมภาษณ์ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ (2563) อดีต
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า “ในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ระบุว่า ‘เขามี
สิทธิ์ในการที่จะดําเนินวิถีชีวิตต่อไปได้ รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องมาคุ้ มครอง/มาปกปูอง’ เพราะฉะนั้นป๎ญหาเรื่อง
น้ําท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องมองในเรื่องของหลัก ‘สิทธิมนุษยชน’ และ ‘หลักสิทธิชุมชน’ ในแง่ที่ว่า
รัฐจะต้องมายอมรับในเรื่องของการที่เขามาพักอยู่อาศัย ไม่มองว่าเขาเป็นผู้ที่บุกรุก ทําผิดกฎหมาย หรือไม่
มีเอกสารสิทธิ์ อันนัน้ เป็นเรือ่ งของแค่ตัวบทกฎหมายที่รัฐตราขึ้นภายหลังที่เขามาอยู่อาศัย เพราะอย่าลืมว่า
‘อุบลราชธานีเป็นเมืองลุ่มน้ํา ’ การที่ชาวบ้านอพยพจากชนบทเข้ามาสู่ตัวเมืองเพราะประสบป๎ญหาจาก
เรื่องของความยากแค้น และการทํามาหากินภาคเกษตรกรรมที่ไม่สามารถทําให้เขาหลุดพ้นจากความ
ยากจนได้ เขาเลยอพยพเข้ามาอยู่ในเมือง การเข้ามาอยู่ในเมืองพื้นที่ที่อาศัยและเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดคือพื้นที่ที่
เป็นที่สาธารณะ ซึ่งตรงนี้ถ้ารัฐเข้าใจว่าเขาเข้ามาด้วยเหตุจําเป็นและสารมารถที่จะตั้งบ้านเรือนและอยู่
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อาศัยได้โดยที่ไม่ได้กระทบ ไม่ได้ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและรัฐจะต้องเข้าไป
ดูแลเรื่องสิทธิชุมชน”
นอกจากนั้น ยังกล่าวต่ออีกว่า “เมื่อเขามีสิทธิ์แล้วสิ่งที่สําคัญในการบริหารจัดการเรื่องน้ํา
ท่วม เรียกว่า ‘สิทธิการมีส่วนร่วม’ แต่สิทธิการมีส่วนร่วมต้องประกอบด้วยเขาต้องรับรู้ข้อมูล หมายความ
ว่ารัฐจะต้องเป็นคนกลางในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งหน่วยงานจัดการน้ํา การ
คํานวณ และอุบัติเหตุ/ภัยที่จะเกิดขึ้น หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาดไทย หรือพัฒนา
สังคม ฯลฯ เมื่อหน่วยงานมาคุยกันแล้วจะได้สร้างมาตรการคาดการ ปูองกัน ตลอดจนสร้างระบบที่ทําให้
เขาไม่ได้รับผลเสียหาย” (นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, 2563)
“ดังนั้น สิทธิของเขาที่จะต้องนําเสนอในเชิงนโยบายการบริหารจัดการ การได้รับการ
ชดเชย หรือการเยียวยาก็เป็นสิ่งที่รัฐเองจะต้องเข้ามารับผิดชอบ ไม่ควรจะหยุดที่เรื่องสังคมสงเคราะห์หรือ
การบริจาคสิ่งของให้ทาน เมื่ออะไรเป็นสิทธิ์แล้วจะต้องคิดมากกว่าเรื่องสังคมสงเคราะห์หรือการให้ทาน มัน
เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องมาทํา รัฐจะต้องประกาศให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตที่อาจจะเกิดป๎ญหาหรือเหตุการณ์
ร้ายเกิดขึ้น เพื่อให้ฝุายปกครองหรือหน่วยราชการต่างๆ มีความตื่นตัวในการมีนโยบายหรือแนวทางที่เข้ามา
บริหารจัดการ ไม่ใช่เป็นการจัดการตามเหตุการณ์เฉพาะหน้า หรือบางครั้งไม่เตรียมการที่ทันต่อเหตุการณ์
ในการช่วยเหลือชาวบ้าน” (นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, 2563)

ภาพที่ 7.8 ทีมวิจัยขอสัมภาษณ์ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่รัฐ และความช่วยเหลือชุมชน
สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ รัฐจะต้องเข้ามาเพื่อทําหน้าที่จัดระบบ เช่น เข้าใจสภาพ วัฒนธรรม
วิถีชีวิตของอุบลฯ ว่า ‘เป็นเมืองลุ่มน้ํา’ การพัฒนาที่ผ่านมาไม่มากก็นอ้ ยก็มีผลกระทบต่อเขา เช่น การสร้าง
ถนนปิดกั้นน้ํา การก่อสร้างที่บุกรุกที่ดิน ‘ปุาบุ่งปุาทาม’ ที่เป็นแก้มลิง ซึ่งขณะนี้มีผลกระทบมากมาย หรือ
การสร้างเป็นถนนริมแม่น้ํามูลกลายเป็นคันกั้นน้ํา ทั้งหมดทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมที่ไม่ใช่แต่ชุมชนที่อยู่อาศัย
ริมแม่น้ํามูลแต่คนในเมืองก็ท่วมด้วย เพราะเราไปสร้างระบบในเรื่องของการพัฒนา ตรงนี้ต้องมาคิดร่วมกัน
เรามีงานวิจัยที่ผ่านมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ว่า สาเหตุของน้ําท่วมทั้งในเมืองและชุมชนที่อยู่
อาศัยรอบๆ มันควรจะมีแนวทางในการแก้ไขตรงนี้ นั่นหมายความว่า ‘มิติในการแก้ไขตรงนี้ต้องยึดในเรื่อง
ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน และความเป็นเมืองอุบลฯ ซึ่งเป็นเมืองลุ่มน้ํา แล้วเราต้องมาดูว่าการพัฒนา
อะไรที่จะเป็นป๎ญหาในการที่จะมาปูองกันไม่ให้เกิดภาวะน้ําท่วม แต่เราไม่ยอมที่จะกระจายอํานาจไปที่
ระดับชุมชน ซึ่งในเรื่อง ‘สิทธิชุมชน’ ตราไว้ชัดเจนในเรือ่ งของสิทธิชุมชนท้องถิ่นว่า องค์กรท้องถิ่น เทศบาล

138
อปท. ต่างๆ มีหน้าที่ต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
เสนอเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น (นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, 2563)
อีกทั้ง เรามีการตั้งหน่วยงานที่เกิดขึ้น เช่น สภาพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่นในกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อที่จะให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นทํางานร่วมกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น สร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นว่า ในสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้น เทศบาลวา
รินฯ เทศบาลเมือง จะมีแนวทางในเรื่องการบริ หารจัดการน้ําท่วมอย่างไรบ้าง ในเชิงของการเข้าไปดูแล ใน
เชิงของการปูองกันต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กระบวนการการมีส่วนร่วมที่ดึงภาคประชานในเขตของที่ดินที่อยู่
อาศัย หรือในชุมชนที่อยู่ในลุ่มน้ําเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตราเป็นนโยบายสาธารณะ จะช่วยทําให้
การดูแลในเรื่องของการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่นเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ไม่ใช่เป็น
เรื่องที่รัฐหรือหน่วยงานจังหวัด หรือ อปท.จะกําหนดขึ้นอย่างเดียว ควรกําหนดขึ้นบนพื้นฐานของสิ่งที่
เรียกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกําหนดนโยบาย/แนวทาง ซึ่งเรามีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณะ
สุข หรือสํ านักงานสุขภาพแห่งชาติ ที่ ไม่มีสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ในการให้ประชาชนมีข้อเสนอเชิง
นโยบาย ถ้าเราทําองค์กรต่างๆ เหล่านี้เข้ามาช่วยประกอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ทําให้เกิดแนวทางของการจัดการน้ําท่วม (นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, 2563)
7.2.3.3 การผลิตสื่อ
เพื่อนําเสนอให้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิชุมชนกับการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านริมฝ๎่งแม่น้ํา
มูล จึงใช้เสียงของ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ซึ่งกล่าวว่า “ว่า “ในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550
ระบุ ว่ า ‘เขามี สิ ท ธิ์ ใ นการที่ จ ะดํ า เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ต่ อ ไปได้ รั ฐ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งมาคุ้ ม ครอง/มาปกปู อ ง’
เพราะฉะนั้นป๎ญหาเรื่องน้ําท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องมองในเรื่องของหลัก ‘สิทธิมนุษยชน’ และ
‘หลักสิทธิชุมชน’ ในแง่ที่ว่ารัฐจะต้องมายอมรับในเรื่องของการที่เขามาพักอยู่อาศัย ไม่มองว่าเขาเป็นผู้ที่บุก
รุก ทําผิดกฎหมาย หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ อันนั้นเป็นเรื่องของแค่ตัวบทกฎหมายที่รัฐตราขึ้นภายหลังที่เขามา
อยู่อาศัย เพราะอย่าลืมว่า ‘อุบลราชธานีเป็นเมืองลุ่มน้ํา’ การที่ชาวบ้านอพยพจากชนบทเข้ามาสู่ตัวเมือง
เพราะประสบป๎ญหาจากเรื่องของความยากแค้น และการทํามาหากินภาคเกษตรกรรม”

ภาพที่ 7.9 เสาวัดระดับน้ําริมฝ๎่งแม่น้ํามูลบ้านท่าบ้งมั่ง

139

ภาพที่ 7.10 การประมงพื้นบ้านของชาวบ้านริมฝ๎่งแม่น้ํามูล และความเชื่อเรื่องพญานาค

ภาพที่ 7.11 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนลุ่มต่ําในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ําท่วม

ภาพที่ 7.12 วิถีชีวิตของคนในชุมชน

ภาพที่ 7.13 ที่อยู่อาศัยและปูายประกาศระดับน้ําในชุมชน

140
7.2.4 ตอนที่ 4 ความช่วยเหลือจากภาครัฐและการเตรียมพร้อม
7.2.4.1 เนื้อหาและสาระสาคัญ
เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําปลายแม่น้ํามูลที่มวลน้ําไหลมาจากแม่น้ําชี
และแม่น้ําสาขาสายอื่นๆ ‘ป๎ญหาภัยพิบัติน้ําท่วม’ จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวอุบลราชธานี โดยเฉพาะคนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ํา อําเภอเมือง อําเภอวารินชําราบ อําเภอดอนมดแดง อําเภอนาเยีย อําเภอพิบูลมังสา
หาร และอําเภอโขงเจียม ฯลฯ ต้องแบกรับ ‘ความเสียง’ ต่อการเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมเป็นประจําทุกปี ข้อมูล
เปรียบเทียมระดับน้ําระหว่างปี พ.ศ. 2562 กับประวัติศาสตร์น้ําท่วมเมืองอุบลราชธานี พบว่า ระดับน้ําปี
พ.ศ.2562 ท่วมสูงเทียบเท่ากับระดับน้ําเมื่อปี พ.ศ. 2545 ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ํามูลและแม่น้ําสาขา
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นวงกว้าง

ภาพที่ 7.14 แผนที่เส้นทางไหลของแม่น้ํามูลจากอําเภอวารินชําราบ/เมือง สู่อําเภอพิบูลมังสาหาร
และโขงเจียม

ภาพที่ 7.15 ทีมวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
7.2.4.2 ข้อมูลและบทสัมภาษณ์
ทีมวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายจีระชัย ไกรกังวาร (2563) นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง
วารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบประเด็นที่น่าสนใจในการนํามาผลิตสื่อและทําการ
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สื่อสาร ได้แก่ บริบทพื้นที่ลุ่มต่ําริมน้ําและประเด็นป๎ญหาภัยพิบัติน้ําท่วม การเคลื่อนย้ายอพยพผู้คนและ
การบริหารจัดการศูนย์อพยพ ป๎ญหาภัยพิบัติและความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น อําเภอ
และจังหวัด การแก้ไขป๎ญ หาและการบรรเทาภัยพิ บัติน้ําท่วมในระยะยาว และ บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และข้อจํากัดของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ดังนี้
1) บริบทพื้นที่ลุ่มต่าริมน้าและประเด็นปัญหาภัยพิบัติ น้าท่วม: “ในประเด็นป๎ญหาที่มีอุทกภัย
เกิดขึ้นเป็นประจําเกือบทุกปีในเขตอําเภอวารินชําราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้นถือ
ว่าท่วมหนักกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปี พ.ศ. 2545 ระดับน้ําอยู่ใกล้เคียงกันซึ่งก็ทําให้
ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อน ป๎ญหาเรื่องน้ําท่วมในเขตเทศบาลวารินชําราบนั้นแทบจะเรียกได้ว่า
‘เกิดขึ้นเป็นประจําเกือบทุกปี’ ซึ่งเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในการอพยพพี่น้องประชาชนให้ขึ้นมาอยู่บนที่
สูง” (จีระชัย ไกรกังวาร, 2563)
2) การเคลื่อนย้ายอพยพผู้คนและการบริหารจัดการศูนย์อพยพ: “โดยอพยพผู้เฒ่าผู้แก่และเด็ก
เล็กขึ้นมาก่อน เพราะบางทีบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นสองชั้น และชั้นสองนั้นอาจจะสามารถอาศัยอยู่ได้
เพราะฉะนั้น เด็กและคนชราจึงต้องขึ้นมาอยู่ในศูนย์อพยพ ส่วนของชั้นสองจะมีประชาชนอาศัยอยู่ โดยมี
เรือส่วนตัวที่สามารถพายออกพายเข้าไปซึ่งเราก็มีการเตรียมการที่จะอพยพ ในช่วงที่ประชาชนอยู่ในศูนย์
อพยพนั้นจะต้องมีการดูแลเรื่องน้ําดื่มน้ําใช้ ตลอดจนไฟฟูาแสงสว่างต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับพี่
น้องประชาชนของเราในระดับหนึ่งให้เขาได้พออยู่อาศัย” (จีระชัย ไกรกังวาร, 2563)
3) ปัญหาภัยพิบัติและความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด :
“เพราะฉะนั้นเรื่องน้ําท่วมจึงเป็นป๎ญหาของพี่น้องประชาชนทุกปี ซึ่งความเดือดร้อนนั้นทางอําเภอ ทาง
จังหวัด ก็จะให้การสนับสนุน เช่น ทางปูองกันภัยจังหวัด (ปภ.) และทางกาชาดจังหวัดก็จะดูแลในเรื่องของ
ถุงยังชีพต่างๆ และในช่วงของการอพยพนั้นก็จะมีกําลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 22 และกรมทหารราบที่
6 เป็นกําลังพลมาช่วยอพยพพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายต่างๆ รวมทั้งดูแลเรื่องเรือและการสนับสนุน
พี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดสภาวะน้ําท่วมอยู่ในขณะนั้น ถ้าหลังจากนั้นพอน้ําเริ่มลดลงก็ต้องอพยพกลับก็
จะต้องกลับไปฟื้นฟูชุมชนของเขา และเมื่อฟื้นฟูเสร็จแล้วก็ต้องไปลงสํารวจดูความเสียหายของบ้านเรือน
ต่างๆ ของพี่น้องประชาชน และทางเทศบาลก็จะรายงานให้ทาง ปภ.จังหวัด ได้ทราบเพื่อที่จะขอรับการ
สนับสนุนค่าซ่อมแซมเพื่อเป็นค่าชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบในห้วงนั้นเป็นประจําเกือบ
ทุกปี การทํางานเหมือนเป็นงาน Routine (งานประจํา) ไปแล้ว” (จีระชัย ไกรกังวาร, 2563)
4) การแก้ไขปัญหาและการบรรเทาภัยพิบัติน้าท่วมในระยะยาว: “ในส่วนของการจะแก้ป๎ญหา
นั้นป๎ญหาที่มันเกิดคือ ‘มันต้องแก้ทั้งลุ่มน้ํา’ แม้กระทั่งเขื่อนต่างๆ ในการบริหารจัดการน้ํานั้นก็จะต้องมี
การบริหารจัดการน้ําให้ได้เหมาะสม มันก็จะส่งผลกระทบน้องลงหรือบางทีอาจจะไม่มีผลกระทบเลย ใน
ขณะเดียวกันก็ ดูเหมื อนจั งหวั ดอุบ ลฯ นั้นเป็ นที่รั บน้ํา และที่ผ่า นมาการทํางานเป็ นนโยบายหลั กของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง มี ทั้ ง กรมชลประทาน ปู อ งกั น ภั ย จั ง หวั ด (ปภ.) และหลายๆ ส่ ว น ก็ ค งจะมา
ปรึกษาหารือกันในการแก้ป๎ญหาแบบนี้ ถ้าแก้ได้ทั้งระบบมันจะแก้ได้ทั้งเรื่องน้ําท่วมและน้ําแล้งด้วย คือ
‘น้ําแล้งก็กักเก็บไว้เพื่อไม่ให้มันแล้งไม่ต้องให้มันไหลไปทิ้งหมดในส่วนแล้งก็แก้แล้งได้ ’ (จีระชัย ไกรกังวาร,
2563)
5) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อจากัดของหน่วยงานระดับท้องถิ่น : “ในส่วน
รับผิดชอบของเรา คือ เราเป็นท้องถิ่นเล็กๆ แห่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนของเรามีความเดือดร้อน เพราะ
ในช่วงที่มีป๎ญหาความเดือดร้อนเราก็ดูแลและประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาแก้ไข
ป๎ญหาในช่วงนั้น มันเป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะฉะนั้น ในแนวทางที่จะแก้ไขนั้นจะต้องเป็น

142
นโยบายหลักของรัฐเลยในการที่จะแก้ป๎ญหาเพื่อแก้ป๎ญหาทั้งลุ่มน้ําเลย อาจจะต้องใช้งบประมาณจํานวน
มากก็ต้องระดมความคิดเห็นจากทางด้านวิชาการ หรือความเป็นไปได้อะไรต่างๆ สิ่งที่สะท้อนไปเพราะเห็น
ว่า ‘พอน้ําท่วมไปแปบเดียวก็แล้งแล้ว’ น้ําที่มีมาทั้งหมดเราไม่ได้แล้ง คือ ฝนมันตกทุกปีอยู่แล้วเพียงแต่ตก
ลงมาแล้วเราไม่เก็บไม่กักเลยและปล่อยให้ไหลทิ้งไปทั้งหมด ทําให้คนที่อยู่ที่สูงแล้ง คนที่อยู่ที่ลุ่มต่ําก็จะท่วม
ถ้าบริหารให้เหมาะสมเราก็ต้องดูว่า ‘ธรรมชาติเป็นแบบไหนแล้วเราก็บริหารเพื่อให้รองรับกับธรรมชาติ ’
มันก็จะอยู่อย่างมีความสุข ไม่ต้องมาแก้เดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวก็ต้องมีงบมาแก้ไขเรื่องน้ําท่วม” (จีระชัย ไกรกัง
วาร, 2563)
7.2.4.3 การผลิตสื่อ
เพื่อฉายให้เห็นภาพการทํางานและความช่วยเหลือของหน่ วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น
อํา เภอ และจั ง หวัด จึ ง นํ าเสนอเสี ย งสั ม ภาษณ์ บุ ค คลที่มี ส่ ว นสํ าคั ญ ในการกํ า หนดนโยบายและความ
ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงประจําทุกปี โดยนําเสนอความช่วยเหลือมิติต่างๆ ผ่านเสียงของ นายจี
ระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ
ใช้ภาพประกอบเสียงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการผลิตสื่อได้ตัดเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์บางช่วงที่
กล่าวว่า “ในประเด็นป๎ญหาที่มีอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจําเกือบทุกปีในเขตอําเภอวารินชําราบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้นถือว่าท่วมหนักกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปี พ.ศ.
2545 ระดับน้ําอยู่ใกล้เคียงกันซึ่งก็ทําให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อน” (จีระชัย ไกรกังวาร, 2563)

ภาพที่ 7.16 ระดับน้ําท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านคูสว่าง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ขั้นด้วยภาพเหตุการณ์น้ําท่วมปี พ.ศ. 2562 เพื่อฉายให้เห็นภาพของระดับน้ําและความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยแทรกเสียงสัมภาษณ์ว่า “ซึ่งเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในการอพยพพี่
น้องประชาชนให้ขึ้นมาอยู่บนที่สูง โดยอพยพผู้เฒ่าผู้แก่และเด็กเล็กขึ้นมาก่อน ต้องมีการดูแลเรื่องน้ําดื่มน้ํา
ใช้ ตลอดจนไฟฟูาแสงสว่างต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนของเราในระดับหนึ่งให้เขา
ได้พออยู่อาศัย” (จีระชัย ไกรกังวาร, 2563)

143

ภาพที่ 7.17 ระดับน้ําท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
(บ้านทัพไท เทศบาลตําบลแจระแม อําเภอเมือง)

ภาพที่ 7.18 จุดอพยพชั่วคราวของชาวบ้านทับไทย เทศบาลตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
7.2.5 ตอนที่ 5 หน่วยอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ
7.2.5.1 เนื้อหาและสาระสาคัญ
การทํ างานของหน่วยงาน มูลนิธิ และทีม อาสาต่า งๆ ทั้งภายในและภายนอกจัง หวั ด
อุบลราชธานี ให้ความสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ําท่วม แต่ละ
หน่วยงานมีระบบการทํางานและปฏิบัติการที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งตัวอย่างกรณีของมูลนิธิสว่างบูชา
ธรรมสถาน อุบลราชธานี เรียกว่า ‘หน่วยอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ’ ซึ่งการทํางานของหน่วยอาสาต่างๆ เหล่านี้
มีกระบวนการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และช่วยลดภาระการทํางานให้หน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐมีข้อจํากัดเรื่องปริมาณข้องเจ้าหน้าที่และบุคลากร หน่วยอาสาต่างๆ การทํางานของหน่วย
ต่างๆ เหล่านี้จึงเข้าถึงและเป็นประโยชน์ในการค้นหาประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือและได้รับความ
เดือดร้อน เช่น หมู่บ้านถูกตัดขาดการเดินทาง ผู้ปุวย/คนพิการ/ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ และการ
แจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของจําเป็นให้กับประชาชน
7.2.5.2 ข้อมูลและบทสัมภาษณ์
ที ม วิ จั ย ลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ อ าสาสมั ค รมู ล นิ ธิ ส ว่ า งบู ช าธรรมสถาน อุ บ ลราชธานี โดย
สัมภาษณ์ นายศุภชัย เกตุศักดิ์ (2563) หัวหน้ากําลังพลหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อุบลราชธานี
พบประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการและการทํางานของอาสาสมัคร/มูลนิธิ การลงพื้นที่ทํางาน
และประเด็ น ที่ น่ า สนใจที่ พ บเจอในช่ ว งปฏิ บั ติ ก าร ที ม ตอบโต้ ภั ย พิ บั ติ และข้ อ เสนอต่ อ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วม ดังนี้
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1) ระบบปฏิบัติการและการทางานของอาสาสมัคร/มูลนิธิ : “ระบบ ICS เป็นระบบการ
จัดการที่มีความชัดเจน แรกเริ่มเดิมทีเลยเราไม่มีระบบนี้ในการตอบโต้ภัยพิบัติ มันก็ชุลมุนวุ่นวาย พอได้
ศึกษาระบบนี้ ได้เรียนรู้ มันก็มีการทํางานตามขั้นตอน ตามระเบียบ มีคอมมานเดอร์ และรองลงมา 1 2 3
4 5 สามารถแบ่งชัดเจนว่าตําแหน่งอะไรทํางานอะไร ออกเคสเวลาไหน กลับมาเวลาไหน ประสบป๎ญหา
อะไร กลับมารายงานผู้บังคับบัญชา เสนอปรับปรุงแก้ไขเป็นวันต่อวันตลอด”
2) การลงพื้นที่ทางานและประเด็นที่น่าสนใจที่พบเจอในช่วงปฏิบัติการ: “การ
ช่วยเหลือที่ยังขาดตกบกพร่องของหลายๆ หน่วยงานที่เราไปเจอชัดเจนตอนที่เรานําเรือลงน้ําไปแจกสิ่งของ
ให้กับชาวบ้าน ไปเจอป๎ญหาการตกค้างของผู้ปุวย รายชื่อตกหล่น การรับสิ่งของ บางทีผู้ปุวยอาจจะอยู่ในที่
ลึกๆ ลงไป เราไม่สามารถไปเจอได้ หน่วยงานราชการอาจจะไม่เจอ ก็เลยเป็นการตกหล่นของผู้เดือดร้อน”
อีกทั้ง ฉายให้เห็นภาพของกําลังพลและอุปกรณ์ของมูลนิธิฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติว่า “กําลัง
พลของเราเป็นมูลนิธิการกุศลไม่แสวงหาผลกําไร อาสาสมัครประมาณ 30-40 นาย และอาสาสมัครบางคน
บ้านก็ยังน้ําท่วมแต่ก็แบ่งเวลามาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่บ้านก็มาช่วยมูลนิธิฯ วันต่อวัน เรามีเรือเครื่อง 4
ลํา เป็นเรือท้องแบนพร้อมเครื่องออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมตั้งแต่วันแรกของน้ําท่วมจนถึงวันสุดท้าย
มีอาสากันเข้ามาก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาตลอด มีผู้ใหญ่ มีประธานมูลนิธิ มีคณะกรรมการหลายคน
เข้ามาให้กําลังใจอาสากันทุกวัน”
3) ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ: “เรามีทีมตอบโต้ภัยพิบัติอยู่แล้ว เราตั้งทีมตอบโต้ภัยพิบัติอยู่แล้ว
ซึ่งหลายๆ มูลนิธิก็มีทีมตอบโต้ภัยพิบัติ ตอบโต้ภัยพิบัติหมายถึงไม่ใช่แค่ น้ําท่วม อุบัติเหตุใหญ่ ไฟไหม้ใหญ่
ฯลฯ เราเป็นทีมตอบโต้ที่จะสามารถออกทานได้ตลอดเวลา มีการแจ้งเหตุก็สามารถสั่งทีมออกได้เลยตลอด”
และกล่าวถึงประเด็นความสุขส่วนตัวและข้อสังเกตเกี่ยวกับความสุขของเจ้าหน้าที่และเพื่อร่วมงานที่เห็นว่า
“มันเป็นความสุขทางใจ ไม่มีรายได้อะไร มีแต่ความสุขทางใจล้วนๆ มีอะไรก็ช่วยๆ แชร์ๆ แบ่งป๎นกันกิน”
(ศุภชัย เกตุศักดิ,์ 2563)
4) ข้อเสนอต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้าท่วม: “อยากให้ชุมชนเชื่อฟ๎งการ
ประกาศของหน่วยงานราชการ ให้ทําตามระบบ ตามระเบียบ ถ้าทุกคนเชื่อฟ๎งระบบของราชการมันจะ
ดีกว่านี้เยอะ จะสามารถออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีตลอด ไม่ต้องห่วงว่าไม่ช่วย เพราะจะ
ไปช่วยทุกหลังอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องเป็นไปตามระบบ/ตามคิว” (ศุภชัย เกตุศักดิ์, 2563)

ภาพที่ 7.19 นายศุภชัย เกตุศักดิ์ หัวหน้ากําลังพลหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อุบลราชธานี
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7.2.5.3 การผลิตสื่อ: เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วม จังหวัดอุบลราชธานี มี
หน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ หลายหน่วยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําที่ได้รับผลกระทบ
โดยแต่ละหน่วยงานจะมีแผนการทํางานและระบบที่แตกต่างกันออกไป ตลอดทั้งการประสานการทํางาน
ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ (ปภ.) ขณะที่พื้นที่รับผลกระทบตลอดลุ่มน้ําเป็นวงกว้าง ห่างไกล และลึก
รวมทั้งกําลังพลของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐอาจมีอยู่อย่างจํากัดหรือเข้าไม่ถึง ส่งผลให้ประชาชนจํานวน
หนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้รับบริการจากหน่วยงาน ดังนั้น การทํางานของหน่วยงานเอกชน/มูลนิธิ
ต่างๆ จึงเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี เช่น การรับ/ส่ง การนําอาหารและสิ่งของจําเป็นเดินทางเข้าไปแจกจ่าย การบริการ
ด้านสุขภาพ และอื่นๆ
ในส่วนนี้ได้อาศัยเสียงของ นายศุภชัย เกตุศักดิ์ (2563) หัวหน้ากําลังพลหน่วยกู้ภัยมูลนิธิ
สว่างบูชาธรรมสถาน อุบลราชธานี เพื่อให้เห็นภาพการทํางานของหน่วยงานซึ่งนิยามตนเองว่า “หน่วย
อาสาตอบโต้ภัยพิบัติ” และอธิบายกระบวนการทํางาน ข้อสังเกตสําคัญจากการลงพื้นที่ ข้อเสนอแนะ และ
อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติ เนื่องจากประสบการณ์การ
ทํางานของทีมอาสาสมัคร หรือมูลนิธิต่างๆ หวังดีและลงพื้นที่ช่วยเหลือ แต่เนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่อาจมี
ข้อจํากัดเรื่องเส้นทาง ความต้องการ หรืออื่นๆ ที่จําเป็น การฉายภาพการทํางานจะช่วยสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและมูลนิธิอื่นๆ
ดังนั้น ในสื่อได้นําเสนอภาพเหตุการณ์น้ําท่วมปี พ.ศ. 2562 และเสียงของ นายศุภชัย เกตุ
ศักดิ์ (2563) ที่กล่าวว่า “แรกเริ่มเดิมทีเลยเราไม่มีระบบนี้ในการตอบโต้ภัยพิบัติ พอได้ศึกษาระบบนี้ ได้
เรียนรู้ มีคอมมานเดอร์ และรองลงมา 1 2 3 4 5 สามารถแบ่งชัดเจนว่าตําแหน่งอะไรทํางานอะไร การ
ช่วยเหลือที่ยังขาดตกบกพร่องของหลายๆ หน่วยงานที่เราไปเจอชัดเจน การตกค้างของผู้ปุวย รายชื่อตก
หล่น การรับสิ่งของ บางทีผู้ปุวยอาจจะอยู่ในที่ลึกๆ ลงไป เราไม่สามารถไปเจอได้ ก็เลยเป็นการตกหล่นของ
ผู้เดือดร้อน ตอบโต้ภัยพิบัติหมายถึงไม่ใช่แค่น้ําท่วม อุบัติเหตุใหญ่ ไฟไหม้ใหญ่ ฯลฯ เราเป็นทีมตอบโต้ที่จะ
สามารถออกทานได้ตลอดเวลา”

ภาพที่ 7.20 เรือของอาสาสมัครเดินทางเข้าไปชุมชนปากมูลน้อย อําเภอเมือง
ซึ่งถนนถูกตัดขาดระยะทางราว 3 กม.
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ภาพที่ 7.21 อาสาสมัครช่วยเหลือของหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน

ภาพที่ 7.22 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนปากมูลน้อย ไม่สะดวกในการเดินทางออกมารับสิ่งของบริจาค
7.2.6 ตอนที่ 6 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในชุมชน
7.2.6.1 เนื้อหาและสาระสาคัญ
บทเรียนและประสบการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมปี พ.ศ. 2562 พบว่า ประชาชนจํานวนมากใน
พื้นที่ลุ่มต่ําริมฝ๎่งแม่น้ํามูลได้รับผลกระทบจากมรสุมพายุโพดุล และ คาจิกิ ส่งผลให้ปริมาณน้ําท่วมสูงและ
เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านอย่างหนัก ซึ่งชาวบ้านไม่ส ามารถเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ
ได้ทันท่วงที ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2564 มรสุมพัดผ่านภาคตัวันออกฉียงเหนือและประเทศไทย มีการ
ประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ําและพื้นที่ปลายน้ํา (จังหวัด
อุบลราชธานี) อาจจะได้รับผลกระทบจากมวลน้ํามหาศาลได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด อําเภอ
และท้องถิ่นจึงประสานความร่วมมือกันเพื่อการจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีพื้นที่ชุมชนเปูาหมาย 2 แห่ง ได้แก่
ชุมชนวัดบูรพา 2 อําเภอเมือง และชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวารินชําราบ
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ภาพที่ 7.23 ทีมวิจัยลงพื้นที่พูดคุยและสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเตรียมพร้อมอพยพ
7.2.6.2 ข้อมูลและบทสัมภาษณ์
ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ‘เตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัต’ิ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่ชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดบูรพา 2
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ ชุมชนท่าบ้งมั่ง เขตเทศบาลเมืองวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งชุมชนทั้ง 2 แห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในปี พ.ศ.
2562
1) สัมภาษณ์: นายพรภวิษย์ เพียแก้ว (2563) นายช่างอาวุโส สํานักงานปูองกันและ
บรรเทาภัย จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “สําหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์อุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนที่อยู่ติดกับลุ่มแม่น้ํามูลเป็นชุมชนที่จะ
ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะฉะนั้นหากเกิดอุทกภัยประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง เราจึง
มีการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนรับมือกับอุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ” นอกจากนั้น ตัวแทน
ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมพร้อมอพยพ ชุมชนวัดบูรพา 2 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กล่าว
ว่า “ภาคภูมิใจที่มีหน่วยงานออกมาซ้อมอพยพให้ เวลาน้ําท่วมเราจะได้เตรียมตัวพร้อมเพรียง คิดว่าปีนี้น้ํา
น่าจะท่วม ชาวบ้านได้เตรียมการเก็บสิ่งของไว้เรียบร้อย”
2) การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม: “การจัดเตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วมเป็น
โครงการของจังหวัดร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชําราบ มีการจัดขึ้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง มีการจัดกิจกรรมแจ้ง
เตือนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดถึงนายกเทศมนตรี จากนั้นส่งข่าวต่อถึงผู้นําชุมชนให้ส่งข่าวทางหอกระจายข่าว
เป็นสัญญาณให้ชาวบ้านเตรียมขนของ จากนั้นจะมีรถของเทศบาลและทหารเข้ามาช่วยขนของให้ช าวบ้าน
รวมถึงรถพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เข่ามารับกลุ่มเปราะบางที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้ปุวยติดเตียง อพยพไปยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นหน่วยคัดกรองจัดระบบบัตรคิวเพื่อให้เข้าศูนย์อพยพ
บัตรคิวคัดกรองความต้องการอุปกรณ์เพื่อนําไปต่อเติมศูน ย์อพยพที่เป็นเต็นท์เปล่า โดยการแจกผ้าเต็นท์
และอุปกรณ์ต่างๆ ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการตรวจโรคประจําตัว และจับบัตรคิวเพื่อรับของแจก
จากหน่วยงาน” (เรวุฒิ ทองสิงห์, 2564) ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมอพยพ ดังนี้
- การแจ้งเตือนข้อมูลและข่าวสาร ชาวบ้านออกมาว่าการแจ้งเตือนมีหลายขั้นตอน
เกินไปทําให้เกิดความยุ่งยาก ทําไมถึงไม่ให้เจ้าหน้าที่ส่งสายตรงจากผู้ว่ามาถึงชาวบ้านเลย เพราะการส่ง
ข้อมูล/หนังสือจากจังหวัดถึงเทศบาลมีขั้นตอน 2-3 วัน ถ้ามีหนังสือเข้ามาหาประธานชุมชนโดยตรงจะทํา
ให้รวดเร็ว ชาวบ้านมีความต้องการให้เกิดศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติที่ผู้ว่าส่งข้อมูลข่าวสารโดยตรงถึงชาวบ้าน
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- รถซ้อมอพยพกับบริบทและวัฒนธรรมชุมชน ในสถานการณ์จริงชาวบ้านต้องการรถ
ขนของ แต่รถที่เอามาใช้ในการเตรียมความพร้อมชาวบ้านอาจจะเข้าไม่ถึง กล่าวคือ รถสามารถเข้ามาใน
ชุมชนได้ แต่ปริมาณรถจ้องกระจายไปช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น ตัวเลขของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ําท่วมมีหลายแห่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการของชาวบ้าน (ชาวบ้านต้องช่วยเหลือ
ตัวเองและการจ้างกันในชุมชน) ฉะนั้น กิจกรรมลักษณะนี้ต้องซ้อมภายใต้บริบทและวัฒนธรรมชุมชน
- การนิยามความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง หากมีคํานิยามชัดเจน
จะทําให้ชาวบ้านได้รับรู้ รับทราบ และเตรียมการได้ คําว่า ‘กลุ่มเปราะบาง’ สําหรับชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
รัฐอาจยังไม่ตรงกัน เช่น บางคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ควรเรียกว่ากลุ่มเปราะบาง แต่ต้องให้ความสําคัญกับ
คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นิยามของชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ราชการแตกต่างกันทําให้มองภาพไม่
เหมือนกัน หน่วยงานภาครัฐไม่ทราบข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ชัดเจน
- การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เมื่อไปถึงเทศบาลควรมีการเตรียมข้อมูล
ครัวเรือนชาวบ้าน พื้นที่การรองรับปริมาณคน เนื่องจากเมื่อเกิดป๎ญหาน้ําท่วมที่ชาวบ้านอาจจะมาพร้อมกัน
หลายชุมชน การซ้อม 1 ชุมชนใช้ระยะเวลาในการคัดกรองคิว/ความช่วยเหลือ/ความต้องการ ประมาณ
30-40 นาที ข้อกังวลของชาวบ้านคือพื้นที่น้ําท่วมวงกว้างจะต้องมาชุลมุนกันบริเวณจุดคัดกรอง
- ระเบียบและงบประมาณ ในระเบียบของระบบราชการและระเบียบการใช้งบประมาณ
ควรมีการเตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณไว้สําหรับรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วม กล่าวคือ
นอกจากหน่วยต้องตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สําหรับศูนย์อพยพแล้ว แต่ละปีหน่วยงาน
ภาครัฐควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดยการกําหนดแผนการทํางาน/การรับมือภายใต้บริบทและ
วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนโดนเปิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การให้ กั บ ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ เ อง
เนื่องจากชาวบ้านมีองค์ความรู้อยู่แล้ว การซ้อมรับมือบางครั้งไม่อยู่ภายใต้บริบทหรือวัฒนธรรมชุมชน หาก
แผนการรับมือภัยพิบัติเกิดขึ้นภายใต้บริบทและวัฒนธรรมชุมชนจะส่งผลต่อการปฏิบัติการแผนการอพยพ
โดยชาวบ้านได้เอง
- การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทีมอย่างมีส่วนร่วม การอพยพชาวบ้านออกจาก
หมู่บ้านซึ่งมีระยะห่างประมาณ 300 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร ส่งผลต่อความวิตกกังวลของชาวบ้านต่อ
ทรัพย์สินและบ้านเรือนของตัวเอง เนื่องจากสิ่งของที่เป็นชิ้นใหญ่ชาวบ้านไม่สามารถยกขึ้นเรือออกมาได้
การซ้อมอพยพควรมีการจัดตั้งทีมโดยเป็นคนในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจผลัดเวรกันเข้า/ออกพื้นที่
ตลอดเวลาเพื่อคลายความกังวลใจให้กับชาวบ้ าน ชาวบ้านจะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเวรยาม เนื่องจาก
บทเรียนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจลงพื้นที่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนในคนนอก เคยเกิดเหตุการณ์ขนของช่วย
โจร (บ้านท่าบ้งมั่ง)
7.2.6.3 การผลิตสื่อ
สําหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ําท่วมปี พ.ศ. 2563 ชาวบ้านได้เข้าร่วม
กิจกรรมพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด เพื่อนําเสนอภาพของความร่วมมือที่
จะนําไปสู่การกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสําคัญในการจัดเตรียมแผนการอพยพ จึงต้องใช้
วิธีการนําเสนอภาพด้านบวกต่อการดําเนินกิจกรรม เช่น นําเสนอเสียงของเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา
หน่วยงาน การฉายภาพของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย การฉายภาพกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดถึงการสอดแทรกเสียงของชาวบ้านที่มีอารมณ์ หรือความรู้สึกประทับใจ
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และการชื่นชมการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่ วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทํางานร่วมกับชุมชนต่อไป
ในสื่อได้นําเสนอเสียงของ นายพรภวิษย์ เพียแก้ว (2563) นายช่างอาวุโส สํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาภัย จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “สําหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อม
รับมือสถานการณ์อุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนที่อยู่ติดกับลุ่มแม่น้ํามูลเป็นชุมชน
ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะฉะนั้นหากเกิดอุทกภัยประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง
เราจึงมีการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนรับมือกับอุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ” และ นําเสนอ
เสียงของตัวแทนชาวบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมพร้อมอพยพ ชุมชนวัดบูรพา 2 อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี กล่าวว่า “ภาคภูมิใจที่มีหน่วยงานออกมาซ้อมอพยพให้ เวลาน้ําท่วมเราจะได้เตรียมตัวพร้อม
เพรียง คิดว่าปีนี้น้ําน่าจะท่วม ชาวบ้านได้เตรียมการเก็บสิ่งของไว้เรียบร้อย”

ภาพที่ 7.24 ฤดูฝนในปี พ.ศ. 2563 และการเตรียมความพร้อมในชุมชน

ภาพที่ 7.25 เจ้าหน้าที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชน

ภาพที่ 7.26 ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ชุมชนวัดบูรพา 2
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

150

ภาพที่ 7.27 เจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด ลงพื้นที่ซ้อมอพยพในชุมชน

ภาพที่ 7.28 รถประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมอพยพ

ภาพที่ 7.29 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือกับเตรียมความพร้อมอพยพในชุมชน
7.2.7 ตอนที่ 7 Post Disaster Needs Assessment – PDNA
7.2.7.1 เนื้อหาและสาระสาคัญ
ในพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ําที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมส่วนใหญ่ประสบป๎ญหาเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือเรื่องคาเยียวยา/ชดเชยความเสียหาย ชาวบ้านได้รั บการสํารวจจากหน่วยงานและการ
ประเมินความเสียหายเพียงโครงสร้างบ้านเรือน แต่ในความเป็นจริงชาวบ้านสะท้อนว่า ความเสียหายต่างๆ
มูลค่าหลักล้าน แต่ไม่เคยได้รับการสํารวจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการลงพื้นที่สัมภาษณ์และสํารวจข้อมูล
Post Disaster Needs Assessment – PDNA เป็นการรวบรวมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านใน
การประเมินความเสียหายต่อไป
7.2.7.2 ข้อมูลและการสัมภาษณ์:
1) กระบวนการมีส่วนร่วมในการทางานของชาวบ้านและคนในชุมชน นางบุญทัน เพ็ง
ธรรม (2563) รองประธานชุม ชนท่ าบ้งมั่ ง “วัน นี้ออกสํารวจบ้า นเรื อนที่เ สียหายเกี่ ยวกั บ น้ําท่ว มและ
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ทรัพย์สินของประชาชนว่ามีอะไรบ้าง มีน้องๆ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกสํารวจตาม
บ้านทุกหลังคาเรือนทั้งที่มีบ้านเลขที่และไม่มีบ้านเลขที่ ให้ได้ข้อมูลจากชาวบ้านโดยตรงที่สุด จากที่ผ่านๆ
มาไม่ค่อยมีหน่วยงานมาสัมภาษณ์ว่าในบ้านเรามีอะไรเสียหายบ้าง ส่วนมากที่ผ่านมาเขาไม่รวมทรัพย์สิน
เช่น ทีวี ตู้เย็น ชาวบ้านไม่รู้จะไปบอกไปพูดที่ไหน ชาวบ้านได้ความรู้และได้ทําวิจัย ทําให้ประชาชนได้พูดว่า
มีอะไรบ้างที่เสียหาย เราได้ถามว่าบ้านหลังนั้นมีกี่คน ทํางานอะไร โครงสร้างบ้านมีอะไรเสียหาย ทรัพย์สิน
มี อ ะไรที่ แ ตกชํ า รุ ด ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ อะไร ประสบป๎ ญ หาอะไรช่ ว งน้ํ า ท่ ว ม มี อ ะไรจะแนะนํ า
หน่วยงาน และถ่ายภาพของบ้านเรือนว่ามีอะไรเสียหาย ตามจริงบ้านแต่ละหลังเสียหายเยอะ ถามจาก
ชาวบ้านจริงๆ ว่าเสียหายมาก แต่หน่วยงานเขาประเมินแค่โครงสร้าง รวมๆ แล้วให้หมู่บ้านไม่รู้ว่ากี่ล้าน
การทํางานได้ประโยชน์ เราได้สํารวจและทราบป๎ญหาของพวกเขา ทั้งบ้านเรือน สิ่งของ อาชีพ และเป็น
แนวทางที่ดี ชาวบ้านท่าบ้งมั่งทําเป็นแนวทางเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนอื่นๆ”
2) การลงพื้นที่สารวจข้อมูล PDNA ขณะที่ นางสาวพรรณนาราย ศรีสุข (2563)
อาสาสมัครช่วยเก็บข้อมูล ชุมชน กล่าวว่า “เราไปถามชาวบ้านว่าในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมา ชาวบ้านได้รับ
ความเสียหายตรงจุดไหนบ้าง เช่น โครงสร้างบ้าน ทรัพย์สิน ของใช้ ตู้เสื้อผ้า ที่นอน และให้ชาวบ้าน
ประเมินราคาว่าที่เสียหายไปเท่าไหร่แล้วเงินที่ได้จากรัฐมันเพียงพอไหม ซึ่งส่วนใหญ่มันไม่เพียงพอ ชาวบ้าน
บอกว่ามีปีนี้ที่ได้เงินเยอะ ก่อนหน้านี้ได้แค่บ้านละ 1,000-2,000 บาท การลงพื้นที่มีการถ่ายรูปไว้เพื่อที่จะ
ได้มีหลักฐานว่าสิ่งที่เสียหายมากน้อยขนาดไหน ซึ่งชาวบ้านบางคนบอกว่าเรามาสํารวจช้าไปเพราะบาง
ครอบครัวซ่อมแซมบ้านเรือนของตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว ความเสียหายที่เกิดตอนน้ําท่วมหายไปแล้ว ทําให้
บางครั้งอาจไม่ได้ความเป็นจริงครอบถ้วน อีกทั้งมีการป๎กหมุดแผนที่เพื่อให้เห็นว่าบ้านไหนอยู่ตรงไหน มัน
รู้สึกว่าได้เห็นชีวิตที่แตกต่างของชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วม น้ําท่วมแต่ละปียากลําบาก สิ่งที่รัฐจัดการให้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ชาวบ้านลําบากทั้งความเป็นอยู่และการสูญเสียรายได้”
4.2.7.3 การผลิตสื่อ
การผลิตสื่อเน้นเสียงของชาวบ้านในการทํางานเพื่อเก็บข้อมูล Post Disaster Needs
Assessment – PDNA เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้สื่อสารกับชาวบ้านชุมชนอื่นๆ โดยใช้เสียง
ของตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วมกระบวนการ คือ นางบุญทัน เพ็งธรรม (2563) รองประธานชุมชนท่าบ้งมั่ง
“วันนี้ออกสํารวจบ้านเรือนที่เสียหายเกี่ยวกับน้ําท่วมและทรัพย์สินของประชาชนว่ามีอะไรบ้าง มีน้องๆ
และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกสํารวจตามบ้านทุกหลังคาเรือนทั้งที่มีบ้านเลขที่และไม่มี
บ้านเลขที่ ให้ได้ข้อมูลจากชาวบ้านโดยตรงที่สุด จากที่ผ่านๆ มาไม่ค่อยมีหน่วยงานมาสัมภาษณ์ว่าในบ้าน
เรามีอะไรเสียหายบ้าง ส่วนมากที่ผ่านมาเขาไม่รวมทรัพย์สิน เช่น ทีวี ตู้เย็น ชาวบ้านไม่รู้จะไปบอกไปพูดที่
ไหน ประชาชนได้พูดว่ามีอะไรบ้างที่เสียหาย”

ภาพที่ 7.30 บริบทชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วม
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ภาพที่ 7.31 กระบวนการลงพื้นที่ทํางานภาคสนามของนักวิจัยและผู้ช่วยภาคสนาม

ภาพที่ 7.32 สภาพบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ภัยพิบัติน้ําท่วม
7.2.8 ตอนที่ 8 เครือข่ายชาวบ้านและการจัดการภัยพิบัติ
7.2.8.1 เนื้อหาและสาระสาคัญ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามลุ่มน้ําโดยให้ชาวบ้าน นักพัฒนาเอกชน NGOs และนักวิชาการ
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการทํางานและการสื่อสารข้อมูลของชาวบ้านทั้งลุ่มน้ํา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ํา เมื่อมีการสื่อสาร
ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลปริมาณน้ํา ชาวบ้านจะสามารถเตรียมพร้อมรับมือและอพยพได้ อีกทั้งช่วยบรรเทา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ําท่วมอีกด้วย
7.2.8.2 ข้อมูลและการสัมภาษณ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนลุ่มแม่น้ํามูล และ
ชุมชนลุ่มแม่น้ําชี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ําท่วม ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนลุ่มน้ํา
ชี บ้านบาก ตําบลโพนเมือง อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อเท็จจริงพบว่า เนื่องจากลักษณะทาง
กายภาพ ภูมิศาสตร์ ปริมาณน้ําฝนตามธรรมชาติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ลุ่ม
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แม่ น้ํ า ในภาคอี ส านมี ค วามเสี่ ย งต่อ การเกิ ด ภั ยพิ บั ติ น้ํา ท่ ว มทุก ปี ขณะที่ โ ครงการพั ฒ นาขนาดใหญ่ ซึ่ ง
ดําเนินการโดยภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้าง "เขื่อน" และ "ฝาย" หลายแห่งในลําน้ําชี ลํา น้ํามูล และลําน้ํา
สาขา และการขยายตัวของเมืองนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์และความเสี่ยงในการเกิดภัย
พิบัติน้ําท่วมที่หนัก รุนแรง และท่วมเป็นระยะเวลานานมากขึ้น
แม้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยพยายามจัดการและปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชน
และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่สิ่งสําคัญหนึ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งชาวบ้านเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทั้งลุ่มน้ําคือการสื่อสารข้อมูล การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยง และการติดตามข้อมูลข่าวสารปริมาณน้ําโดยจับตาในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนโดย
เครือข่ายจะทําให้คนที่อยู่ปลายน้ํารับรู้และรับทราบข้อมูลเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือได้ นางหนูพร พรม
สวัสดิ์ (2563) เครือข่ายชาวบ้านลุ่มแม่น้ําชี กล่าวถึง ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาเขื่อน
และฝายในลุ่ ม แม่ น้ํ า ชี ทํ า ให้ ช าวบ้ า นได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ทั้ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย พื้ น ที่ เ กษตรกรรม พื้ น ที่ ใ ช้
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น ปุาไม้, ปุาบุ่งปุาทาม หรือ พื้นที่ชุ่มน้ํา ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องต่อภาครัฐ
ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไขป๎ญหาให้ชาวบ้าน
นอกจากนั้ น ชาวบ้ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มอยากให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ รวมทั้ ง อยากให้
หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการน้ําและวางแผนเชิงนโยบายที่นําไปสู่การช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เช่น การจ่ายค่าชดเชย ค่าเยียวยาพื้นที่รับผลกระทบ และ
ความจริงจังของหน่วยงานภาครัฐในการทํางาน
7.2.8.3 การผลิตสื่อ
เพื่อให้เห็นภาพเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามลุ่มน้ํา มีการใช้เทคนิคการตัดต่อเสียง
ของชาวบ้าน นักพัฒนาเอกชน NGOs และนักวิชาการ นําเสนอภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามเครือข่ายลุ่มน้ํา
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ภาพที่ 7.33 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชองชาวบ้าน
7.2.9 ตอนที่ 9 สังคมวิทยาภัยพิบัติ
7.2.9.1 เนื้อหาและสาระสาคัญ
การทํางานทางวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการมีความพยายามสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมและการตระหนักเกี่ยวกั บการจัดการภัยพิบัติภายในชุมชน อีกทั้งพยายามเกาะเกี่ยวเครือข่าย
ชาวบ้านให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยซึ่งจะเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพและ
การเสริมสร้างความรู้และพลังเครือข่ายชุมชนต่อไป
7.2.9.2 ข้อมูลและการสัมภาษณ์
งานประชุมวิชาการประจําปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่2 หัวข้อ “คลี่-คลายญ่าย-เคลื่อน” ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
การจัดการนําเสนอห้องย่อย “สังคมวิทยาภัยพิบัติ” โดยมีโครงการวิจัย 2 ชิ้น นําเสนอ ได้แก่ 1) สังคม
วิทยาภัยพิบัติ โดย อลิสา หะสาเมาะ และ 2) สังคมวิทยาภัยพิบัติ: เรื่องเล่าและชุดความรู้การจัดการความ
เสี่ยงจากน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โดย กนกวรรณ มะโนรมย์ และคณะ ซึ่งการจัดการนําเสนอได้เชิญ
เครือข่ายชาวบ้านจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติน้ําท่วม จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วม และมีการ
นําเสนอบทความและผลงานทางวิชาการมากถึง 50 บทความ และการเปิดตัวหนังสือหลายเล่ม รวมทั้งการ
เปิดเวทีสนทนาหลากมิติ ครอบคลุมประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จึงมี
ห้องย่อยสําหรับพูดคุย แลกเปลี่ยน และนําเสนอประสบการณ์ทํางานด้านการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ที่
นักวิชาการ/นักวิจัยทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายใน
การจัดการภัยพิบัติ ระหว่างผู้ประสบภัยกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อความการจัดการ
อย่างทันท่วงที พร้อมกับชี้ให้เห็นว่า "ผู้หญิง" มีความสําคัญในการลดความรุนแรงของภัยพิบัติน้ําท่วมใน
พื้นที่ ภายใต้บริบทวัฒนธรรมและความเชื่อจําเป็นต้องอาศัยเทคนิควิธีหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติด้วยตนเอง
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อีกทั้ง การทํางานด้านการจัดการภัยพิบัติน้ําท่วมบางพื้นที่มีการอาศัยการทํางานวิจัยที่
สะท้อนเรื่องเล่าหลายมิติ ช่วยสะท้อนให้เห็นว่า "น้ําท่วมเป็นธรรมชาติ และการจัดการที่ล้มเหลวเป็นภัย
พิบัติ" ในขณะเดียวกัน การประเมินผลกระทบจากน้ําท่วมในชุมชนช่วยให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ํา และการ
เยียวยาที่ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน
นางจําปี มกดร (2564) ตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วม กล่าวว่า “รู้สึกดีที่เราได้รู้ว่าทางภาคใต้
เขาจัดระบบผู้หญิง มันได้เห็นช่องทางว่ามันต้องมีกฎหมายที่เสนอให้เห็นว่าเรื่องภัยพิบัติต้องแก้ป๎ญหา
อย่างไร ชาวบ้านกับนักวิชาการได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการต่อ โครงการนี้มันมีคุณประโยชน์กับพวก
เรา ชาวบ้านอยากให้มีเวทีหรือโครงการนี้ต่อไป”
7.2.9.3 การผลิตสื่อ
เพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศเกี่ยวกับการทํางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน มีการ
นําเสนอภาพบรรยากาศการประชุม วิชาการ และให้เห็นภาพของชาวบ้านที่เข้าร่วม พร้อมทั้งใช้เสียง
สัมภาษณ์ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง นางจําปี มกดร (2564) ตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วม กล่าวว่า “รู้สึกดี
ที่เราได้รู้ว่าทางภาคใต้เขาจัดระบบผู้หญิง มันได้เห็นช่องทางว่ามันต้องมีกฎหมายที่เสนอให้ เห็นว่าเรื่องภัย
พิบัติต้องแก้ป๎ญหาอย่างไร ชาวบ้านกับนักวิชาการได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการต่อ โครงการนี้มันมี
คุณประโยชน์กับพวกเรา ชาวบ้านอยากให้มีเวทีหรือโครงการนี้ต่อไป”

ภาพที่ 7.34 บรรยากาศการประชุมและการนําเสนอ

ภาพที่ 7.35 ตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
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ภาพที่ 7.36 ชาวบ้านที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการได้แลกเปลี่ยนพูดคุย
7.2.10 ตอนที่ 10 ภาพสะท้อนภัยพิบัติอสี าน
7.2.10.1 เนื้อหาและสาระสาคัญ
การเกิดขึ้นของภัยพิบัติที่รุนแรงในแต่ละจังหวัดภาคอีสานทําให้เกิดการตระหนักถึงป๎ญหา
เชิงพื้นที่และป๎ญหาจากการพัฒนา การได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับในแต่ละพื้นที่ทําให้เห็นป๎ญหาและ
แนวทางในการรับมือภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน แต่อาจจะมีมุมมองหรือการรับรู้แตกต่างกัน ซึ่งทําให้เกิด
การสร้างเครือข่ายคนลุ่มน้ําและการสร้างความรู้ร่วมในการจัดการภัยพิบัติ
7.2.10.2 ข้อมูลและการสัมภาษณ์
เครื อข่ ายชาวบ้า นได้ ล งพื้น ที่ร่ว มกั บนัก วิจั ยเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับ นัก วิจัย ไทบ้า น
สกลนคร และ หน่วยงานราชการจังหวัดสกลนคร ดังนี้
1) เครือข่ายนักวิจัยไทบ้าน เครือข่ายชาวบ้านลุ่มแม่น้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี เดินทาง
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนภัยพิบัติน้ําท่วมกับการจัดการกับป๎ญหาที่เกิดขึ้นมิติต่างๆ เนื่องจากจังหวัด
สกลนครพื้นที่รับผลกระทบจากพายุในปี 2560 นําไปสู่ภัยพิบัติน้ําท่วมครั้งใหญ่ มวลน้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่
บ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านอย่างรวดเร็วทําให้ตั้งรับไม่ทัน
อย่างไรก็ดี หลังจากเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมสกลนคร เครือข่ายนักวิจัยไทบ้านสกลนคร ได้
รวมตัวกันเพื่อทํางานวิจัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
ที่หลากหลาย นําไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการไหลของน้ํา (เส้นทางน้ํา) และมวลน้ํา ที่ไหลลงสู่ลําน้ํา
สาขาและและลําน้ําโขง และการจัดการภัยพิบัติน้ําท่วม ซึ่ง เครือข่ายนักวิจัยไทบ้านสกลนคร ชี้ว่า ภัยพิบัติ
น้ําท่วมที่เกิดขึ้นเป็นผลจากทิศทางพายุที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ในขณะที่ข้อมูลข่าวสารเป็นหัวใจสําคัญใน
การให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านในพื้นที่รับผลกระทบ
นอกจากนั้น เครือข่ายนักวิจัยไทบ้านสกลนครกล่าวถึง ลําห้วยโมง และ ลําห้วยทราย ที่
เกิดขึ้นโดยโครงการของรัฐเพื่อกักเก็บน้ําไว้สําหรับใช้เป็นประโยชน์ แต่พายุหนักทําให้มีปริมาณน้ําจํานวน

157
มาก พื้นที่รับน้ําไม่สามารถรองรับได้จึงทําให้ สันเขื่อนแตก และมวลน้ําไหลเข้าพื้นที่เมืองสกลนครอย่าง
รวดเร็ว ชาวบ้านต้องอพยพเคลื่อนย้ายหนีน้ําท่วมด้วยตนเอง
2) หน่วยงานราชการ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการเผชิญภัยพิบัติน้ําท่วมและ
การจัดการป๎ญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนคร ณ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เนื่องจากพื้นที่
จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ลุ่มติดกับหนองหาร แหล่งน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งมีแหล่งน้ําจากลําห้วย
สาขาต่างๆ เช่น ห้วยทราย ห้วยโมง ห้วยนาลุ่ม ฯลฯ เมื่อฝนตกน้ําจะไหลลงสู่หนองหารก่อนไหลต่อไปสู่
แม่น้ําโขง แต่บางปีน้ําระบายไม่ทันจะส่งผลให้บริเวณชุมชนลุ่มต่ําได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําล่าช้า
เช่นปี พ.ศ. 2560 ที่เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่เมืองสกลนคร มาตรการปูองกันแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมของชุมชนเมือง
สกลนคร หลายหน่วยงานมีการติดตาม เฝูาระวังน้ํา พยากรณ์อากาศ และเฝูาระวังช่วงฝนตกตลอด 24 ชม.
(ช่วงฝนตก) เพื่อดูคลองระบายน้ําอย่างใกล้ชิด ให้น้ําไหลระบายได้ทันท่วงทีและไม่เกิดป๎ญหาน้ําท่วม
นอกจากนั้น พื้นที่จังหวัดสกลนครมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อให้ระบายน้ําได้ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วนก่อนถึงฤดูฝน อย่างไรก็ดี จังหวัดสกลนครยังมีข้อจํากัดและความท้าทายของการบริหาร
จัดการน้ํา เช่น การขาดความเชื่อมโยงการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ และอํานาจในการตัดสินใจบาง
ขั้นตอนที่ล่าช้า หน่วยงานบางหน่วยไม่ปรับตัวเพื่อให้เกิดการแก้ไขป๎ญหาองค์รวม ทําให้การแก้ไขป๎ญหา
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติน้ําท่วมยังมีข้อติดขัดอยู่
ดังนั้น การจัดการภัยพิบั ติน้ําท่วม และการแก้ไขป๎ญหาต่างๆ จังหวัดสกลนคร พยายาม
ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อที่จะนําไปสู่ทางออกของป๎ญหา ซึ่งจะประสบผลสําเร็จได้จําเป็นต้องมีการ
ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานอย่างคล่องตัว เช่น อํานาจการตัดสินใจระดับจังหวัดมีผลนําไปสู่การ
ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว การแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร การแบ่งโซนรับผิดชอบของหน่วยงาน การแจกจ่ายถุง
ยังชีพอย่างรวดเร็ว การเยียวยาอย่างรวดเร็วไม่ให้ผู้ประสบภัยเดือดร้อน และการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ฯลฯ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่
ในพื้นที่ลุ่มต่ําหรือพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ําท่วม
7.2.10.3 การผลิตสื่อ
เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามลุ่มน้ํา และภาพสะท้อนการเกิด
ภัยพิบัติภาคอีสาน (โขง ชี มูล) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากนักวิชาการ/นักวิจัย คือ นายธวัช มณีผ่อง
(2563) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า “น้ําท่วมมันไม่ได้เป็นภัยธรรมชาติ แต่ว่ามัน
เกิดขึ้นจากผลกระทบการจัดการลุ่มน้ําหรือว่าการจัดการน้ําในภูมิภาค ชัดเจนที่สุดอย่างที่กรณีลุ่มน้ําชี
จังหวัดร้อยเอ็ด เห็นได้ว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากการจัดการน้ําในลุ่มน้ําที่ ผิดพลาด การท่วมที่นาหรือ
ว่าที่ทํากินต่างๆ เหล่านั้นมันเป็นประเด็นชดเชยค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้น โจทย์ใหญ่จึงอาจจะเป็นเรื่องการ
จัดการน้ําหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน นั่นหมายความว่ามันต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝุาย
ซึ่งการไปเทศบาลนครสกลนคร พบว่า การเผชิญเหตุหรือการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับน้ําท่วม มันอาจจะต้อง
เอาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้ง เห็นประสบการณ์การเอาใจใส่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพราะเขาเอาป๎ญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง และระเบียบ การสนับสนุน การช่วยเหลือ
รวมทั้งการวางแผนที่จะให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด” และเน้นย้ําตอนท้ายว่า “น้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติก็จริง
แต่ว่าการบริหารจัดการน้ําท่วมที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นมันกลายมาเป็นภัยพิบัต”ิ
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ภาพที่ 7.37 การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายลุ่มน้ําโขง ชี มูล
7.2.10.4 การสื่อสารประเด็นภัยพิบัติในสื่อสารธารณะ
นอกจากการดําเนินโครงการวิจัยฯ มีการจัดทําสื่อเพื่อใช้สําหรับการสื่อสารทางสังคมแล้ว
ในกระบวนการทํางานต่างๆ คณะนักวิจัยพยายามสร้างการสื่อสารควบคู่ไปกับการทํางานเป็นระยะ โดย
การสื่อสารผ่านช่องทางนักข่าวพลเมือง ช่วง C - SITE REPORT ในรายการโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ซึ่ง
ดําเนินการสื่อสารประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยฯ และการจัดการภัยพิบัติ 3 ชิ้น ได้แก่ ข่าวที่ 1
การเตรียมพร้อมอพยพและรับมือภัยพิบัติในชุมชน ข่าวที่ 2 แลกเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติคนลุ่มน้ําโขง ลุ่มน้ําชี
และลุ่มน้ํามูล (2 ตอน) และ ข่าวที่ 3 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการจัดการภัยพิบัติ

159

ภาพที่ 7.38 ข่าวที่ 1 การเตรียมพร้อมอพยพและรับมือภัยพิบัติในชุมชน18

ภาพที่ 7.39 ข่าวที่ 2 แลกเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติคนลุ่มน้ําโขง ลุ่มน้ําชี และลุ่มน้ํามูล 19

18

โปรดดู ติดตามสถานการณ์น้ําท่วม (ออกอากาศวันที่ 4 สิงหาคม 2020), รายการโทรทัศน์ช่อง Thai PBS, เว็บไซต์
https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/2828624444035654/, เข้าใช้ข้อมูลเมื่อ วันที่ 20 มกราคม
2564.
19
โปรดดู แลกเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติคนลุ่มน้ํามูล (ออกอากาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020), รายการโทรทัศน์ช่อง Thai PBS,
เว็ บ ไซต์ https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/3508369205909291/, เข้ า ใช้ ข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 20
มกราคม 2564.
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ภาพที่ 7.40 ข่าวที่ 2 แลกเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติคนลุ่มน้ําโขง ลุ่มน้ําชี และลุ่มน้ํามูล 20

ภาพที่ 7.41 ข่าวที่ 3 นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการจัดการภัยพิบัติ21

20

โปรดดู แลกเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติคนลุ่มน้ํามูล (ออกอากาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020), รายการโทรทัศน์ช่อง Thai PBS,
เว็ บ ไซต์ https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/3508369205909291/, เข้ า ใช้ ข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 20
มกราคม 2564.
21
โปรดดู นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการจัดการภัยพิบัติ (ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2020), รายการ
โทรทัศน์ช่อง Thai PBS, เว็บไซต์ https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/184026159851313/, เข้า
ใช้ข้อมูลเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2564.

161
7.2.11 ตอนที่ 11 เสาวัดระดับน้ากับการเตรียมความพร้อม
เป็นเสาที่ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการเฝูาระวังระดับน้ํา โดยมีคณะกรรมการชุมชน
ดํ า เนิ น การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ระดั บ น้ํ า ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนทราบ เพื่ อ การตั้ ง รั บ การ
เตรียมพร้อม และการประสานงานด้านความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งชุมชนริมฝ๎่งแม่น้ํามูลเริ่มมี
การนําแนวคิดการติดตั้งเสาวัดระดับน้ํามาใช้โดยอ้างอิงระดับเสากับเสาวัดระดับน้ํา M7 ที่ตั้งอยู่บริเวณ
สะพานเสรีประชาธิปไตย เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอําเภอวารินชําราบกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี การลง
พื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูล คุณมัทนา ศรีตราสาร สมาชิกชุมชนท่าบ้งมั่ง ผู้ที่มีประสบการในการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นในการติดตั้งเสาวัดระดับน้ําชุมชน

ภาพที่ 7.42 คุณจันทนา ศรีตราสาร ชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เสาวัดระดับน้าชุมชน เสาวัดระดับน้ําตั้งไว้ 2 จุดในชุมชนท่าบ้งมั่ง ซึ่งตั้งอยู่ในโซนพื้นที่ที่น้ําขึ้น
และจะไหลเข้าในชุมชนก่อน เสาที่ 1 อยู่ริมฝ๎่งแม่น้ํามูล และเสาที่ 2 อยู่กลางชุมชน โดยเสาทั้งสองตั้งอยู่บน
เส้นทางร่องน้ําไหลที่จะไหลเข้าชุมชนก่อน คนที่เป็นอาสาสมัครจะสังเกตระดับน้ําและดําเนินการรายงาน
สถานการณ์และข้อมูลเข้าไปใน Line กลุ่มชื่อ “ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ” ที่ชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นกับ
หน่วยงานสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
การเทียบเคียงกับสถานีวัดระดับน้า M7 จังหวัดอุบลราชธานี เสาวัดระดับน้ําจะเป็นการวัด
ระดับน้ําที่ใกล้เคียงกับเสาวัดระดับน้ํา M7 ที่ตั้งอยู่บริเวณสะพานเสรีประชาธิ ปไตย เส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างอําเภอวารินชําราบกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี การตั้งเสามีการเทียบเคียงกับระดับน้ําในแม่น้ํามูล
โดยใช้หน่วยเป็นเมตร ตั้งแต่ 0-9
เมตร นอกจากนั้นในชุมชนมีการประชาคมชุมชนเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุมชนเพื่อทํางานวัดระดับน้ําในชุมชน เป็นตัวกลางระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติน้ําท่วม กรรมการเป็นตัวกลางสําคัญในการประสานงาน
ด้านต่างๆ ทั้งสถานการณ์ ความเดือดร้อน และความช่วยเหลือ ซึ่งการทํางานของกรรมการนําไปสู่การ
บริหารจัดการด้านความช่วยเหลือได้อย่างเท่าทัน ประสบการณ์น้ําท่วมในปี 2562 พบว่า ระดับน้ําที่สูงขึ้น
อย่างรวดเร็วทําให้ชาวบ้านตั้งรับไม่ทัน อย่างไรก็ดีเสาที่มีอยู่ในชุมชนมีความสําคัญและเพียงพอในการวัด
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ระดับน้ําและนําไปสู่การสื่อสารข้อมูลระดับน้ํา รวมทั้งผู้นําชุมชนจะดําเนินการจับตาระดับน้ําอย่างใกล้ชิด
และมีการประกาศให้ชุมชนเตรียมตัวเก็บของขึ้นสู่ที่สูง
ความสาคัญของเสาวัดระดับน้า ในพื้นที่ลุ่มต่ําจังหวัดอุบลราชธานีเขตพื้นที่อําเภอเมืองและ
อําเภอวารินชําราบ มีชุมชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและดําเนินการติดตั้งเสาวัดระดับน้ําแล้วหลายชุมชน
เช่น ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนดีงาม ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหาดสวนยา และชุมชนดอนงิ้ว การเข้าร่วมเครือข่าย
มีหน่วยงานภาครัฐร่วมดําเนินการ คือ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ดําเนินการร่วมกับชุมชน
อย่างใกล้ชิด ขณะที่ชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่ายใหม่อาจยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติเหมือนกับชุมชน
ท่าบ้งมั่ง อย่างไรก็ดี ชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่ายและมีการตั้งเสาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญและความ
จําเป็นของเสาวัดระดับน้ําชุมชน ชาวบ้านจะรู้ว่าน้ําขึ้นหรือลงเท่าไหร่ในแต่ละวัน
ขณะที่การทํางานของคณะกรรมการมีหน้าที่ในการจดบันทึกระดับน้ําในแต่ละวัน กระทั่งถึงเวลา
น้ําลดลง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแจ้งเข้าไปในกลุ่ม Line ชุมชน เพื่อที่ชุมชนและหน่วยงานรัฐจะได้นํา
ข้อมูลไปใช้ในการตั้งรับและการช่วยเหลือต่างๆ คณะกรรมการทําหน้าที่ติดตามและการแจ้งเตือนภัยให้
ชาวบ้านได้รับทราบร่วมกันกับผู้นําชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ นอกจากการดูระดับน้ํา ยังมีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากการประกาศของหน่วยงานภาครัฐ
ภาพที่ใช้ในคลิปวิดีโอ

ภาพที่ 7.43 เหตุการณ์น้ําท่วมสูงปี พ.ศ. 2562
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ภาพที่ 7.44 เสาวัดระดับน้ํา M7 ที่สะพานเสรีประชาธิปไตย

ภาพที่ 7.45 เสาวัดระดับน้ําที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง
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ภาพที่ 7.46 เกณฑ์การเฝูาระวังระดับน้ําบริเวณศาลาประชาคมชุมชน

ภาพที่ 7.47 บรรยากาศการทํางานของคณะกรรมการในชุมชน
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ภาพที่ 7.48 ปูายศูนย์เตรียมพร้อมปูองกันภัยประจําชุมชนท่าบ้งมั่ง

ภาพที่ 7.49 บรรยากาศริมฝ๎่งแม่น้ํามูล
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7.2.12. ตอนที่ 12 บอร์ดเกมภัยพิบัติ
บอร์ดเกมถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการทํางานด้านการสื่อสารข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติน้ําท่วมมิติต่างๆ การใช้บอร์ดเกมในพื้นที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติถือ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านเกม ซึ่งในโครงการมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ กระทั่งมีการพัฒนาบอร์ดเกมใน
รูปแบบ “การ์ดเกม” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้บอร์ดเกมในการทํางานด้านภัยพิบัติจึงดําเนินการ
ผลิตสื่อให้ผู้ที่สนใจใช้บอร์ดเกมในการทํางานได้เข้าใจอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน อย่างน้อย 5 ขั้นตอนสําคัญ
ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาและการทดลองเล่นบอร์ดเกมตัวอย่าง
เพื่อให้นักออกแบบเกมได้ไอเดียต่างๆ ในการนําไปใช้ในการออกแบบบอร์ดเกมของตนเอง
2. การออกแบบโมเดลรูปแบบเกมอย่างง่ายโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ ยังไม่ต้องเน้นคุณภาพของวัสดุ
เนื่องจากบางครั้งการออกแบบและการทดลองเล่นเกมอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกม
หลายรอบ การใช้วัสดุเรียบง่ายจะทําให้นักออกแบบเกมประหยัดงบประมาณ
3. การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เปู า หมายหลั ก ที่ จ ะเล่ น เกม นั ก ออกแบบเกมต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ใครคื อ
กลุ่มเปูาหมายหลักที่จะเล่นเกม เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ชาวบ้าน หรือ
คนทั่วไป เนือ่ งจากคนแต่ละกลุ่มจะมีธรรมชาติ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ผู้เล่น
ที่แตกต่างจะทําให้ได้กลไกเกมที่เหมาะสม
4. การลงพื้นที่ปฏิบัติการเล่นบอร์ดเกม เพื่อติดตั้งองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติจะ
ทําให้นักออกแบบเกมเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของเกม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําเกมไป
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพด้านการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบอร์ดเกมประเด็นเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ได้
5. การแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อปรับและแก้ไขกลไกของเกม โดยการอ้างอิงข้อมูลซึ่งเป็นภาพ
สะท้อนหลังจากการทดลงเล่นเกมหรือการลงพื้นที่ปฏิบัติการเล่นบอร์ดเกม นักออกแบบเกม
สามารถยืดหยุ่นกระบวนการและปรับปรุงเกมได้ตามความเหมาะสม โดยฟ๎งเสียงสะท้อนจากผู้
เล่นเกมเป็นสําคัญ
นอกจากนั้น นัก ออกแบบเกมต้ องตระหนักเสมอว่าบอร์ดเกมที่ออกแบบมานี้ ต้องการสื่อสาร
ประเด็นสําคัญอะไร เพื่อให้ผู้เล่นเกมได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้จากการเล่นเกม ซึ่งการผลิตสื่อชิ้น
นี้ใช้ข้อมูลและภาพประกอบจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาการ์ดเกมน้ําท่วมเป็นนวัตกรรม
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่องเล่าและประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมสู่ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอ ย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้เรื่องน้ําท่วมสําหรับเด็ก และช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วม ซึ่ง
กระบวนการทําการ์ดเกมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การระดมความคิดทําการ์ดเกม การออกแบบการ์ดเกม
และการทดลองเล่นการ์ดเกม โดยมีเนื้อหาดังนี้
1. การระดมความคิดในทาการ์ดเกม วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อาจารย์สุรสม กฤษณะจูฑะ ได้
ชวนเจ้าหน้าที่วิจัยพูดคุยเกี่ยวกับการทําเกม โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนคิดเกมเกี่ยวกับน้ําท่วม
ออกมาคนละ 1 ถึง 2 เกม แล้วทําแบบร่างของเกมมานําเสนอเพื่อคัดเลือกเกมที่น่าสนใจ
หลังจากเจ้าหน้าที่วิจัยแต่ละคนได้คิดเกมของตนเองออกมาผลปรากฏว่าการ์ดเกมจับคู่มีความ
น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากกฎกติกาเข้าใจง่ายและเป็นเกมที่มีความสนุกสนาน
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2. การออกแบบการ์ดเกมและวิธีการเล่นเกม การ์ดเกมมีถูกออกแบบรูปทรงให้ถนัดมือ สมารถ
เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งมีกฎกติกาและวิธีการเล่นที่ไม่ซับซ้อน โดยวิธีการเล่นการ์ดเกม คือ
2.1 มีคนนําเกมหนึ่งคน ทําหน้าทีแจกไพ่ โดยมีคนเล่นจํานวน 4 คน หรือตามจํานวนทีคิดว่า
เหมาะสม 2.2 คนนําเกมแจกไพ่คําถามให้คนเล่นคนละ 10 ใบ กรณีทีมีคนเล่นมากกว่าหรือ
น้อยกว่าอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 2.3 คนนําเกมเลือกไพ่คําถามหนึ่งใบ อ่านไพ่
คําถาม ว่า เมือนําท่วม...ต่อด้วยข้อความในไพ่ เช่น “เมือน้ําท่วม ถ้าน้ําขึ้นเร็ว ให้รีบ...” เสร็จ
แล้วให้วางไพ่ลงกลางวง2.4 คนเล่นเลือกไพ่คําตอบให้ตรงกับไพ่คําถาม โดยดูจาก emoji ให้
ตรงกัน โดยคนที่จะจับคู่ไพ่จะต้องกดกระดิ่งก่อน แต่คนที่มีไพ่ทําใจหรือไพ่คิดเอง สามารถ
จับคู่กับไพ่คําถามใดก็ได้ เป็นการตัดหน้าคนอื่น โดยคนที่ใช้ไพ่ทําใจหรือคิดเอง ต้องให้คําตอบ
ของตัวเองด้วย 2.5 การจับคู่ไพ่สามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ เช่น คนนําเกมเมือวางไพ่
คําถามลง ให้นับหนึ่งถึงสาม ถ้าคนทีถือไพ่คําตอบยังหาไพ่ไม่เจอสามารถยึดไพ่กลับคืนมาก็ได้
หรืออาจเพิ่มเงือนไขคนทีจะลงไพ่คําตอบ จะต้องตะโกนว่า emo-flood หรือคําอื่นๆก็ได้
ตามแต่กําหนด หรือคนทีลงไพ่ผิดให้ถูกทําโทษ) 2.6 เมือจับคู่ได้แล้ว ให้วางไพ่ที่จับคู่ไว้
ข้างหน้า เกมจบเมือไพ่ในมือของคนเล่นคนใดคนหนึ่ งหมดลง ให้ถือว่าผู้นั่นเป็นคนชนะ 2.7
เมือจบเกม ให้คนนําเกม ชวนคุย โดยเลือกประเด็นทีตนเองสนใจจากไพ่คําถามและคําตอบที
จับคู่กัน แล้วทําหน้าที่ตั้งคําถามตามเอกสารที่แนะนํา หรืออาจถามคําถามทั่วๆไปก็ได้ ขึ้นอยู่
กับอายุและประสบการณ์ของผู้เล่น เช่น คนเล่นแต่ละคนมีความรู้ สึกอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่
เพราะอะไร มีทางออกอื่นอีกหรือไม่ ป๎ญหานี้เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาเองบ้างหรือไม่ ในกรณีทีเจอ
ไพ่ทําใจหรือคิดเอง ให้ผู้ทีได้ไพ่ใบนั้นลองหาคําตอบว่าไพ่คําถามนั้นควรจะต้องทําอย่างไร 2.8
หากเห็นว่ามีเวลาเหลือ สามารถเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ 2.9 การเล่นเกมนี้ อาจปรับรูปแบบ
ได้หลากหลาย เช่น อาจลดจํานวนไพ่ลง หรือวางไพ่คําถามคว่ําลง แล้วหยิบขึ้นมาหนึ่งใบ ใคร
มีไพ่คําตอบในมือให้จับคู่ หรืออาจไม่ต้องมีคนนําเกม ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถนําเกมเองก็ได้
2.10 เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้ว สามารถนําเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นกิจ กรรมอบรมเชิงปฏิบัติการก็
ได้ เช่น การทําแผนรับมือน้ําท่วม 2P2R ถอดบทเรียนน้ําท่วมที่เกิดขึ้น 3 การทดลองเล่นการ์ด
เกม
3. การทดลองเล่นเกม หลังจากทําการ์ดเกมเสร็จได้มีการทดลองเล่นเกมเพื่อพัฒนาเกมให้ดีขึ้น
ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ 1. ทดลองเล่นเกมกับเจ้าหน้าที่วิจัย พบว่า ป๎ญหาหลักคือ การ์ดเกมเป็น
แบบทดลองทําให้ขนาดไม่เท่ากัน และสัญลักษณ์ยังไม่ตรงกับคําถาม อีกทั้งกระดาษที่ใช้ทํา
การ์ดเกมอ่อนเกินไป 2. ทดลองเล่นกับผู้วิจัย ได้แก่ อาจารย์กนกวรรณ มโนรมย์ อาจารย์สุ
รสม กฤษณะจูฑะ อาจารย์ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อาจารย์ธวัช มณีผ่อง และนายศิระศักดิ์ คช
สวัสดิ์ พบว่า ต้องมีกระดิ่งแบบกดเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ลงการ์ดเกมคนแรก 3. ทดลองเล่น
กับผู้วิจัยอีกครั้ง พบว่า การ์ดเกมมีความสนุกสนาน
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ภาพประกอบสื่อ

ภาพที่ 7.50 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบบอร์ดเกม

ภาพที่ 7.51 ตัวอย่างบอร์ดเกมที่นํามาให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการอบรมได้ทดลองเล่น
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ภาพที่ 7.52 ขัน้ ตอนการออกแบบบอร์ดเกมภัยพิบัติและบรรยากาศการดําเนินกิจกรรม
7.3 การจัดทาสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
ทีมวิจัยได้จัดทําวิดีทัศน์จํานวน 2 ชิ้น
ชิ้นที่ 1 เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งนําเสนอประเด็นสําคัญในการดําเนินงานโครงการ มี
เนื้อหาประกอบด้วย ความสําคัญของการดําเนินงานตามหลัก 2P2R และการบูรณาการความร่วมมือ
การศึกษาเรื่องเล่า การศึกษาผลกระทบ การส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ผ่านการ์ดเกม

ภาพที่ 7.53 คลิปนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ
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ชิ้นที่ 2 เป็นคลิปแบบ Motion Graphic ที่สะท้อนป๎ญหาน้ําท่วมผ่านเด็กหญิงบัวที่ยากจนถูกป๎ญหาน้ําท่วม
หลายด้านและนําไปสู่การตั้งคําถามว่าจะรับมือกับน้ําท่วมในอนาคตอย่างไร

ภาพที่ 7.54 คลิป Motion graphic นําเสนอป๎ญหาน้ําท่วมปี 62
7.4 การจัดทาสื่อเพื่อชุมชน
จากการศึกษาวิจัย ทีมพบว่าชุมชนมีความต้องการแผนที่ชุมชนเพื่อการวางแผนการรับมือภัยพิบัติ
และเป็นพื้นที่เรียนรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันเอง ทีมวิจัยจึงได้ออกแบบสื่อและจัดทําแผนที่รับมือภัยพิบัตขิ อง
ชุมชนจํานวน 4 ชุมชนในพื้นที่เปูาหมาย ได้แก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข และ
ชุมชนวัดบูรพา 2 และได้ส่งมอบให้กับแต่ละชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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ภาพที่ 7.55 แผนที่รับมือภัยพิบัติชุมชน
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นอกจากนี้ โครงการยังได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หมายเลขฉุกเฉินสําหรับรับมือภัยพิบัติและได้ผลิต
ส่งมอบให้กับชาวชุมชนท่าบ้งมั่งทุกครัวเรือน

ภาพที่ 7.56 เบอร์โทรถูกเฉินและส่งมอบให้กับประธานชุมชน
7.5 การสื่อสารสาธารณะ
นอกจากการเผยแพร่ ดํ า เนิ น งานผ่ า นเพจของโครงการ Ubon
Flood
Watch
https://www.facebook.com/UBUUbonFlood แล้ ว โครงการยั ง ได้ ส รุ ป โครงการผ่ า นการสื่ อ สาร
สาธารณะร่วมกับหน่วยงานราชการและนักวิชาการและสื่อท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการ
ดําเนินงานของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมของจังหวัดอย่างยั่งยืน เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้จัดเวทีเสวนารูปแบบออนไลน์ “ท่วมไหมอุบลราชธานี? จะเตรียมความพร้อม
และการรับมืออย่างไร?” ทั้งนี้ ผลจากการดําเนินงานที่สําคัญคือ ได้เกิดการขับเคลื่อนให้จังหวัดเล็งเห็น
ประโยชน์ในตั้งคณะกรรมการด้านภัยพิบัติที่ประชาชนและนักวิชาการมีส่วนร่วมและ ม.อุบลฯเป็นผู้แทนใน
การเสนอชื่อกลุ่มบุคคลเพื่อให้จังหวัดพิจารณา
การเสวนาดังกล่าวมีสถิติผู้รับชม Live ทาง Facebook ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จํานวน
5,164 ครั้ง
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สําหรับเนื้อหาสาระจากการเสวนาเรียบเรียงโดยทีมงาน UbonConnect22 ดังนี้
ซึ่งเวทีเสวนานี้มีตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี,สํานักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี, สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครอุบลราชธานี, เทศบาลเมืองวารินชําราบ, สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองกินเพล, สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เล่าว่า จากการทํางานในโครงการวิจัยฯเป็นระยะเวลา 2 ปี เสียงสะท้อนสําคัญที่พบในภาคประชาชน คือ
ความเสียหาย การสูญเสียอาชีพ การไม่มีรายได้ และการเยียวยาไม่เป็นธรรม โดยสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์
ความเครียด ความกังวล ที่หลายหน่วยงานมองข้ามผ่าน โดยภาครัฐเองควรหันมาให้ความสําคัญกับป๎ญหานี้
อย่างจริงจัง เริ่มจาการปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างทันถ่วงที
ด้าน นางรัชนี คมขํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกินเพล สะท้อนป๎ญหาเหตุการณ์
น้ําท่วมใหญ่ปี 2562 ว่า ขณะนั้นน้ํามาไวและเร็วการอพยพคนและสิ่งของเป็นไปได้อย่างยากลําบาก อีกทั้ง
ยังขาดทรัพยากรคนและเครื่องมือในการขนย้ายสิ่งของทําให้ทรัพย์สินบางส่วนของประชาชนได้รับความ
เสียหาย โดยจากบทเรียนที่ผ่านมาชุมชนต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขป๎ญหาทั้งก่อนและหลังน้ําท่วม
พร้อมสร้างแนวทางการแก้ไขป๎ญหาการย้ายสิ่งของ ตั้งศูนย์อพยพและให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ซึ่ง อาจารย์ธวัช มณีผ่อง นักวิจัยโครงการวิจัยฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าว
เพิ่มเติมว่า หลายหน่วยงานมองป๎ญหาน้ําท่วมเป็นป๎ญหาที่ใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้และต้องใช้งบประมาณสูง
โดยส่วนตัวเสนอว่า 1. ควรสร้างนวัตกรรมการเผชิญเหตุร่วมกันพร้อมวิเคราะห์ป๎ญหาให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
2.ออกแบบโมเดลจังหวัด สร้างศูนย์รวมทรัพยากร รวมข้อมูลข่าวสาร รวมการสื่อสาร โดยให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมร่วมกัน
ถัดมา ผศ.สุเชาวน์ มีหนองหว้า กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบัน
พระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เผยว่า จากปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมเริ่มขยายวงกว้างเป็นพื้นที่ใหม่มากขึ้น ซึ่งชาวจังหวัดอุบลฯควรต้องหันมา
ตระหนักถึงป๎ญหาน้ําท่วมอย่างจริง ทั้งในด้านการเตือนภัยและด้านการทบทวนบทเรียนจากเหตุการณ์ใน
อดีต ทั้งนี้จากการสังเกตในช่วงที่ผ่านมาเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐยังขาดการทบทวนบทเรียน ส่วนการ
แก้ไขป๎ญหาไม่ควรรวมอํานาจไว้ที่เมืองหลวงเพียงอย่างเดียว ควรกระจายอํานาจและรับฟ๎งเสียงสะท้อน
จากประชาชน ตั้งรับให้ทันยุคทันสมัยโดยเฉพาะด้านการเตือนภัย
ด้าน เศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา สํานักงาน
ชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สรุปสถานการณ์น้ําจังหวัดอุบลราชธานีปี 2564 ว่า ป๎จจุบัน
สถานการณ์น้ําในจังหวัดอุบลฯมีอ่างเก็บน้ําทั้งหมด 13 แห่ง มีปริมาณน้ําอยู่ประมาณ 81 ล้านลูกบาศก์
เมตรหรือคิดเป็น 62% จากข้อมูลพบว่าอ่างเก็บน้ํายังสามารถรับน้ําได้อีกพอสมควร โดยจากการคาดการณ์
คิดว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 น้ําในอ่างของจังหวัดอุบลราชธานีน่าจะมีปริมาณน้ําอยู่ที่ 77-80% ส่วน
สถานการณ์ในลําน้ําชีและลําน้ํามูลป๎จจุบันมีปริมาณน้ํา ทั้งหมด 40-50% ของลําน้ํา
22

ข้อมูลจาก https://www.77kaoded.com/news/suchai/2150259
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ทั้งนี้สํานักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือป๎ ญหา
อุทกภัยปี 2564 ไว้ 3 มาตรการ 1) กําหนดพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมซ้ําซาก/พื้นที่เกษตรเสี่ยงน้ํา
ท่วม 2) กําหนดคน กําหนดคนรับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบรวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานในพื้นที่ 3) จัดสรรทรัพยากร เช่น เครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกลและเครื่องมือต่างๆให้พอเพียงต่อ
พื้นที่ต่างๆ ซึ่งมาตรการเตรียมความพร้อมทั้งหมดของสํานักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มีการ
วางแผนเตรียมการสําหรับอุทกภัยในอนาคตเป็นอย่างดี ขอให้ประชาชนอย่างตระหนกแต่ให้ตระหนักมีสติ
กับสถานการณ์
ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมืองวารินชําราบซึ่งเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก ประกาศ
ตระการไทย หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชําราบ เปิดเผยว่า จากใน
เหตุการณ์น้ําท่วมปี 2562 เทศบาลเมืองวารินชําราบ ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของเรื่องการสื่อสาร
กับภาคประชาชน โดยป๎จจุบันได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์เพื่อกระจายข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
อย่างทันเหตุการณ์ ซึ่งการทํางานจะสอดคล้องร่วมกับทางหน่วยงานของจังหวัด
และถัดมา วิรุณภัสร์ ฐิติภัสร์ศุกเดช หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ คุมงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เปิดเผยแผนเตรียมความพร้อมว่า เทศบาลนคร
อุบลราชธานีได้มีจัดทําแผนเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม พร้อมเตรียมทรัพยากรทาง ด้านบุคคล
ด้านอุปกรณ์ (รถสุขาเคลื่อนที,่ เรือท้องแบน, เต้นท์จุดอพยพ) และด้านการร้องทุกข์ โดยเปิดระบบออนไลน์
เพื่อช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติคาดจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 100% แต่ส่วนที่เทศบาลฯ
กําลังกังวลใจอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของโรคระบาด COVID-19 ที่กําลังเร่งวางแผนและฉีดวัคซีนปูองกันโรคให้
ทันถ่วงที
ด้าน ว่าที่ร้อยตรีเรวัฒน์ สุนทรสถาพร หัวหน้าฝุายปูองกันและปฏิบัติการ สํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากเสียงสะท้อนของหลายหน่วยงานพบว่าการฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินเป็นสิ่งสําคัญมาก ซึ่งการจัดทําแผนทุกภาคส่วนต้องหันหน้าคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูล อาทิ เรื่อง
การจัดการพื้นที่อพยพ การบริหารน้ํา การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
ให้เป็นระบบสอดคล้องกันเริ่มตั้งแต่หน่วยงานท้องถิ่น อําเภอและจังหวัด ทั้งนี้เพื่อจะได้ทําให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับน้ําได้อย่างปลอดภัยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติ
อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปิดท้ายว่า 1) การจัดการน้ําท่วมแบบบูรณาจะต้องเกิดขึ้นจริงให้ได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นแบบ
รูปธรรมหรือการปฏิบัติ เน้นภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน เข้าไปมีส่วนร่วมกับจังหวัด 2) บูรณา
การสื่อสารและข้อมูล เพราะป๎จจุบันทุกหน่วยงานมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ขาดการบูรณาแบบมีส่วนร่วม
ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนให้ความสําคัญอย่างจริงจัง
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ภาพที่ 7.57 การเผยแพร่แนวทางการดําเนินงานรับมือน้ําท่วม (ส่วนหนึ่งจากผลงานโครงการ)23
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เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อุบลคอนเนค https://www.facebook.com/UbonConnect/posts/4418748211498364
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บทที่ 8
สรุป วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โครงการวิจัย “การศึกษาเรื่องเล่าและประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมสู่ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศน์ของชุมชน และความเหลื่อมล้ําในการเผชิญ
ภัยพิบัติน้ําท่วมเมืองอุบลราชธานี โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
2) เพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติ (Post Disaster Need
Assessment) โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้าน GIS และวิศวกรรมชลศาสตร์กับทีมงานของมูลนิธิ Thai Water
Partnership
3) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาภัยพิบัติเพื่อนําไปสู่
การสร้างชุมชนต้นแบบจัดการภัยพิบัติในอนาคต
4) เพื่อทํางานเชื่อมโยงกับกับเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่
ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัดอุบลราชธานีที่ดําเนินการอยู่แล้วผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาคสนาม ข้อจํากัด ความท้าทายและแนวทางในการรับมือภัยพิบัติน้ํา
ท่วมในอนาคต
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ โครงการนี้มีแผนกิจกรรมดําเนินงานสําคัญ 4 แผนได้แก่ 1) ศึกษาเรื่องเล่า
ผู้ประสบภัย 2) การจัดทําระบบสารสนเทศประวัติศาสตร์น้ํา 3) กิจกรรมประเมินความต้องการหลังเกิด
สาธารณะภัย” และ 4) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัย
พิบัติ ในการดําเนินงานระยะที่ 1 โครงการได้มีการปรับแผนงานกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งทํา
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าพื้นที่และดําเนินกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคน จึงมีการดําเนินงานและปรับแผนงาน
ดังนี้
แผนกิจกรรมการศึกษาเรื่องเล่าผู้ประสบภัย : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19
ทําให้การเข้าถึงพื้นที่และเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษาทําได้ยากมาก และเพื่อให้การเก็บข้อมูลกระชับมากขึ้น
ที ม ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ป รั บ แผนการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคเพื่ อ ความ
ปลอดภัยของทุกฝาย ทีมวิจัยจึงปรับจํานวนผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกจาก 100 กรณีศึกษา เหลือจํานวน 60
สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกได้เพียง 28 กรณีศกึ ษา
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทําให้ทีมวิจัยตัดสินใจเลือกพื้นที่ศึกษาเหลือ 4
ชุมชน จากเดิมกําหนด 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนเกตุแก้ว ซึ่งอยู่ในเขต
เทศบาลวารินชําราบ และชุมชนเทศบาลวัดบูร พา 2 ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยทั้งสี่ชุมชน
เป็นชุมชนเมืองทั้งหมดและเป็นชุมชนแรกๆที่ประสบป๎ญหาน้ําท่วมก่อนชุมชนอื่นๆเสมอและคนในชุมชนมี
ความตั้งในที่จะแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืน (รายละเอียดในบทที่ 3)
แผนกิจกรรม “การจัดทาระบบสารสนเทศประวัติศาสตร์ น้า” โครงการได้ศึกษาประวัติศาสตร์
ความเป็นมาและเก็บรวมรวมข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วยบันทึกภาพถ่ายเหตุการณ์น้ําท่วมในอดีต
ลักษณะน้ําท่วมโดยเปรียบเทียบ รายละเอียดในบทที่ 2 และภาคผนวก
แผนกิจกรรม “ประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณะภัย ” (Post-Disaster
Need
Assessment: PDNA) ได้มีการออกแบบและจัดทําแบบสอบถามประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณ
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ภัย ทั้งนี้การออกแบบแบบสอบถามอ้างอิงกับแบบประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) และ
แบบประเมินความเสียหายจากสาธารณภัยของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีการปรับปรุงให้
แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของพื้นที่
แบบสอบถามที่ได้จัดทําขึ้นมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินผลกระทบและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในปีพ.ศ. 2562 และ 2) จัดทําข้อมูลสําหรับการวางแผนใน
การจัดการน้ําท่วมครั้งต่อไป โดยแบบสอบถามมีการจําแนกเป็นแบบสอบถามสองระดับ คือ ระดับชุมชน
และระดับครัวเรือน (ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค และภาคผนวก ง) ผลการดําเนินงาน มีการทดสอบ
แบบสอบถามในเบื้องต้น และนํามาปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์
โดยมีการสํารวจครัวเรือนบ้านท่าบ้งมั่ง ทั้งหมดจํานวน 209 หลังคาเรือนโดยมีข้อค้นพบที่สําคัญ
คือ การสํารวจความเสียหายที่ชาวบ้านประสบและค่าชดเชยที่ได้รับแตกต่างกันอย่างมหาศาล และชาวบ้าน
พบอุปสรรคในการรับค่าชดเชย เช่น ไม่กล้าซ่อมแซม หรือค่าเสียหายของที่นอกตัวบ้านไม่สามารถรับการ
ชดเชยได้ตามระเบียบราชการ หรือได้รับค่าชดเชยน้อยกว่าความเสียหายจริงมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนจนจะ
ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าคนอื่น (รายละเอียดในบทที่ 4)
แผนกิจกรรม “เสริ มสร้ างหรื อพัฒนาศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการภัยพิบัต”ิ ในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน โครงการได้เข้าไปแนะนําโครงการกับภาคีความร่วมมือ
ทั้งองค์กรภาครัฐและชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษาประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนใน
พื้นที่วิจัยเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้มีการนําแกนนําชุมชนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดสกลนคร ซึ่งชาวชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์และทําให้เกิดการเรี ยนรู้ในการทํางานรับมือกับภัยพิบัติ
ทั้งในระดับชุมชนและในภาคราชการที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอุบลราชธานี (รายละเอียดในบทที่ 5)
แผนกิจกรรม การนาผลการวิจัยเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ โครงการได้
ออกแบบการเรีย นรู้ ภัย พิบัติ สํ า หรั บกลุ่ มเด็ก และเยาวชนผ่า นการสร้า งเครื่ องมื อการ์ ดเกม โดยมี การ
ออกแบบเกมฃื่อว่า “Emo flood” ซึ่งมีลักษณะเป็นเกมจับคู่ โดยใช้การ์ดเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เล่นให้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและป๎ญหาของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นได้ มีความเข้าใจในหลักการสากลในการ
จัดการน้ําท่วมอย่างยั่งยืน วิเคราะห์ป๎ญหาน้ําท่วมที่เคยเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นได้ มองเห็นทางออกในการ
จัดการน้ําท่วมได้ สามารถเตรียมตัวรับมือน้ําท่วมและเป็นจิตอาสาในอนาคตได้ (รายละเอียดในบทที่ 6)
นอกจากนี้ ในการจัดทําสื่อและสื่อสารสาธารณะ ทีมวิจัยได้มีการจัดทําคลิปวิดีโอขนาดสั้นเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กโครงการ https://www.facebook.com/UBUUbonFlood/ จํานวน 12 ชิ้น
และวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานอีกจํานวน 2 ชิ้น (รายละเอียดในบทที่ 7)
8.1 ข้อสรุปสาคัญ
จากการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการมีข้อค้นพบที่สาํ คัญ ดังนี้
1. องค์ ความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศ น์ข องชุ มชน และภาพความเหลื่อ มล้ํา ในการเผชิ ญ
ภัยพิบัตน้ําท่วมเมืองอุบลราชธานี ระหว่างกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
สถานการณ์ของน้ําท่วมมีความสําคัญต่อการจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเนื่องจาก ได้สร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มคนเชิงความรู้ ระบบ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ที่มี ชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาสังคม และภาควิชาการ ความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมเหล่านี้เป็นฐานสําคัญในการออกแบบการจัดการน้ําท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างต้นแบบ
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จัดการภัยพิบัติในอนาคต เช่น การทํางานเชื่อมโยงกับกับเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่วนราชการที่ทํางานด้านภัยพิบัติในจังหวัดอุบลราชธานีที่ดําเนินการอยู่แล้วผ่านกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม การตั้งคณะกรรมการร่วมที่มาจากทุกภาคส่วนในการจัดการภัยพิบัติระดับ
จังหวัด เป็นต้น
2. การศึกษาและจัดทําข้อมูลความต้องการภายหลังเกิดภัยพิบัติ (Post Disaster Need
Assessment) โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้าน GIS และวิศวกรรมชลศาสตร์กับทีมงานของมูลนิธิ Thai Water
Partnership โดยใช้กรณีศึกษาในชุมชนท่าบ้งมั่ง ซึ่งเป็นชุมชนเมือง เพื่อประเมินความเสียหายทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากน้ําท่วมปี 2562 และร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
พบว่าจากการเก็บข้อมูลของทุกหลังคาเรือนในชุมชน พบว่ามีความเสียหายรวมทั้งสิ้น 19,724,765 บาท
แต่เมื่อคํานวณจากเงินเยียวยาที่ได้รับและเงินช่วยเหลือจากเอกชน ชาวบ้านได้รับเพียง 4,302,800 บาท
เท่านั้น ได้เงินมา 22% จากที่เสียหาย ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเยียวยาฟื้นฟูตัวเองหลังน้ําท่วม ความเสียหาย
เกือบ 80% จะต้องควักเงินเอง บางคนต้องไปกู้เงินนอกระบบมา แต่ก็ไม่สามารถใช้หนี้ได้ เพราะเงินที่
เยียวยาได้น้อยมาก ในการเตรียมความพร้อม ถ้าเกิดน้ําท่วมอีกครั้ง เราได้ร่วมวางแผนกับชุมชน โดยสํารวจ
เส้นทางน้ําท่วม ข้อมูลชุมชน สํารวจผู้เปราะบาง เพื่อให้ชุมชนพร้อมที่จะรับมือน้ําท่วมอย่างมีแผน ถ้าชุมชน
ยิ่งรู้ตัวเอง เข้าใจป๎ญหา มองเห็นทางออกได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะมีความพร้อมรับมือกับน้ําท่วม และลดความ
เสียหายที่จะเกิดจากน้ําท่วมได้มากเท่านั้น เพราะรู้ตัวเองก่อนแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างเมื่อน้ํามาถึง
3. การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิ บัติเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเตรียมความพร้อม รับมือ การเผชิญ
เหตุกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ปูองกัน รวมถึงการฟื้นฟู ซึ่งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประสบภัยและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างประสบการณ์จากประเทศญี่ปุนซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดการภัยพิบัติ ชี้ว่า การส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยสามารถลดความเสี่ยงความสูญเสียได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างการเรียนรู้ผ่าน
เกมหรือกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการส่งเสริมในระดับโรงเรียน ทีมวิจัยจึงได้นําผลการวิจัยเข้าสู่การ
เรียนรู้ในระบบโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ โดยนํา ข้อมูลและประสบการณ์จากงานวิจัย สู่การออกแบบเกม
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บอร์ดเกมสู้น้ําท่วม” โดยร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อ
พัฒนาเกมสําหรับสร้างการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ทีมวิจัยได้พัฒนาเกมชื่อว่า “Emo Flood” ซึ่งเป็นการ์ด
เกมในการเรี ย นรู้ ก ระบวนการรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ โ ดยออกแบบชุ ด ความรู้ จ ากสถานการณ์ น้ํ า ท่ ว มของ
อุบลราชธานี และทดลองเล่นเกมกับกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา อุดมศึกษา และชุมชน จากนั้นได้มี การให้
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็น และทํา workshop แนวทางการออกแบบเกมให้กับกลุ่มโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ
ซึ่งพบว่า เกมเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการออกแบบเกมเพียงหนึ่งก็
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มหลายระดับ ได้ โดยเกมที่ทีมพัฒนาขึ้นจะถูกส่งมอบให้
โรงเรียนเพื่อนําไปใช้ต่อไป
8.2 บทวิเคราะห์
การนําเอาเรื่องเล่า หรือ “ปากคํา” จากผู้เกี่ยวข้อง ที่มีทั้งประชาชน ผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการระดับ
ต่างๆ จากเรื่องเล่าของกลุ่มคนที่หลากหลายข้างต้น ทําให้เห็นว่า การฟื้นฟูระยะยาว ทํา อย่างไรไม่ให้น้ํา
ท่วมไม่กลายเป็นภัยพิบัติ โดยจะนําเสนอโดยเชื่อมโยงปรากฏการณ์น้ําท่วมอุบล 2562 กับ แนวคิดว่าด้วย
ความยืดหยุ่นของชุมชน (community resilience) และ กรอบการเผชิญเหตุระดับสากล “เซ็นได” ซึ่ง
เห็นว่าความยืดหยุ่นและพลังการฟื้นตัวของชุมชน (community resilience) อาจเป็นคําใหม่สําหรับสังคม
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แต่เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า มันคือการเข้าใจและค้นหาสักยภาพที่ชุมชนมี และนํามาใช้ในการเผชิญภัย และ
เยียวยาฟื้นฟูหลังประสบภัย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ (2557) ได้อธิบายว่า แนวคิดพลังการฟื้นตัว
ของชุมชน คือความสามารถของระบบชุมชนหรือสังคม ทั้งระยะการรับมือ ระยะการทนทานฝุาพ้นวิกฤต
และ ระยะการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ, 2557:26-27) ขณะที่ Mayunga,
(2007)นําเสนอว่า การพลังการรับมือและฟื้นตัวของชุมชน ต่อภัยพิบัติ มีผู้นิยามและกรอบความเข้าใจ
อย่างหลากหลาย และมีพลวัตของการนิยามความหมายที่รวดเร็วมาก โดยนําเสนอความแตกต่างฟลาก
หลายของความหมายว่าด้วย Disaster Resilience กว่า 19 นิยาม ตั้งแต่ปี คศ. 1981 – 2007 เช่น
Timmerman (1981) มองเรื่องของพลังการฟื้นตัวชุมชนไปที่ ประสิทธิภาพของระบบ ที่จะซึมซับหรือฟื้น
ตัวจากภัยพิบัติ Wildavsky (1988) มองว่า พลังดังกล่าวคือการความสามารถในการปรับตัวกับสภาะที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ สภาวะอันตราย และสามารถฟื้นกลับสภาวะปกติอย่างรวดเร็ว Comfort(1999)มอง
ว่าพลังนี้คือ ความสามารถในการปรับตัว ดึงเอาทรัพยากรและทักษะที่มี สู่การสร้างสะบบใหม่ เพื่อเผชิญ
กับเงื่อนไขใหม่ Department of Human Service (2000) มองว่าพลังนี้คือ สมรรถนะของกลุ่มและ
องค์กร ที่ถูกภัยพิบัติ สามารถต้านทานได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสุง Pendell et al. (2007) อธิบาย
ไว้น่าสนในมากคือ บุคคล สังคม ระบบนิเวศ หรือ เมือง ที่มีพลังการฟื้นตัวภายหลังภัยพิบัติ
จากความหมายและนิยาม ที่หลากหลาย จุดที่เชื่อมกันคือ สมรรถนะ (capacity)และ ศักยภาพใน
การฟื้นตัวของ บุคคล ชุมชน องค์กร สังคม เมือง และระบบนิเวศ ทั้งนิเวศของผู้คน นิเวศวัฒนธรรม และ
นิเวศวิทยาทางธรรมชาติ ก็ถูกนับรวมด้วย ผู้วิจัยมองว่ าความใหม่ของแนวคิดนี้สําหรับสังคมไทย คือ การ
มองศักยภาพของสังคมชุมชน ที่มากไปกว่าการช่วยเหลือและสนับสนุนกันเอง ในวิถีดํารงชีวิต หากแต่
เล็งเห็นพลังของชุมชนที่จะเผชิญวิกฤตร่วมกัน “คูสว่างโมเดล” “ยางกะเดาโมเดล” เป็นหนึ่งของตัวอย่าง
ความพยายามที่จะเสริมศักยภาพของชุมชน ในพื้นที่น้ําท่วม ให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือ กับน้ําท่วม
คูสว่างโมเดล ต. หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี เริ่มต้นในปี 2554 หลังน้ําท่วมอุบลราชธานี
2554 มีการเตรียมความพร้อมรับมือ หากมีน้ําท่วมครั้งต่อไปโดยการเตรียมเรือเอนกประสงค์จํานวน 1 ลํา
จัดเตรียมศูนย์อพยพ หลายจุด และ มีระบบเตือนภัยโดยมีมาตรวัดระดับน้ําแบบนิ้วและเซนติเมตร ไว้ที่
ศาลาท่าน้ํากลางหมู่บ้าน ส่วน ขยางกระเดาโมเดล เป็นการรวมกลุ่มกันชองชุมชในอําเภอดอนมดแดง
จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านยางกระเดา หมู่ 2 และ หมู่ 10
หนองยางหมู่ 8 และ นาคําภูฮี หมู่ 7 เริ่มต้นจาก 186 ครัวเรือน ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากผ้าปุาเมล็ดพันธุ์
ช่วยเหลือน้ําท่วมอุบลฯ 62 ครัวเรือนละ 25 กก. จํานวน 4,650 กิโลกรม มีข้อตกลงร่วมกัน คือ สมาชิกที่
รับเมล็ดพันธ์ไปเพาะปลูก เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งคืนเข้ากองกลางในชุมชน อย่างน้อย
เท่ากับจํานวนที่รับไปหรือมากกว่า เพื่อก่อตั้งเป็น “กองทุนข้าวเมตตา” ของแต่ละชุมชน
ทั้ง 2 โมเดลชุมชนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เท่านั้น ปรากฏการน้ําท่วมอุบลราชธานี 2562 พบว่า มี
ศั ก ยภากของ “อุ บ ลราชธานี ” ในหลายระดั บ มาก ชุ ม ชนหมู่ บ้ า น มหาวิ ท ยาลั ย และ อาสาสมั ค ร ที่
หลากหลายมาก ทั้ ง อาสาสมั ค รท้ อ งถิ่ น และ อาสาจากภายนอก แต่ สิ่ ง สิ่ ง ที่ ข าดไปคื อ “การตั้ ง ศู น ย์
อํานวยการเฉพาะกิจ” ที่เปิดให้ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ ที่มีศักยภาพ ได้ เข้ามาสนับสนุนกันในการ
เผชิญเหตุ “สมรรถนะอุบลราชธานี” เหมือนแบตเตอรี่ที่ไม่อุปกรณ์ให้ส่งพลังให้เกิดแสงสว่าง
ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่จะโอบให้กับทุกกลุ่มได้เข้ามาแชร์ศักยภาพ เพิ่มพลังการรับมือและฟื้น
ตั ว ของชุ ม ชน จํ า เป็ น ต้ อ งหลุ ด ออกจากระบบปกติ ข องการทํ า งาน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน คื อ
กระบวนการที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการ
ตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเปูาหมายโดยรวมเพื่อจะทําให้เกิดการ
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ตัดสินใจที่ดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนจาดประชาชน” (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555: 126) ผู้วิจัย มองว่า
การอธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม มีอารมณ์ความรู้สึก ความกังวลและความต้องการของประชาชน
เป็นตัวตั้ง มันจะสามารถหันกลับด้านของลูกศร ประชาชนจะไม่ต้องรับบทของผู้ได้รับผลกระทบและรอรับ
ของบริจาคอีกต่อไป
ตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือ “กรอบเซนได” (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: The Sendai Framework) ที่เน้นการปูองกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม และ เน้นมาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการ
ปูองกันและลดความล่อแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและ
การฟื้ น ฟู ใ ห้ ก ลั บ คื น สภาพ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม โดยกํ า หนดภารกิ จ สํ า คั ญ ที่ ค วรปฏิ บั ติ
(Priorities for Action) ไว้ทั้งสิ้น 4 ด้านได้แก่ 1) เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2) เสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 3) ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้พร้อม
รับมือและฟื้นคืนกลับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4) พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมเผชิญ
เหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้นฟู
ภายหลังเหตุภัยพิบัติ (Build Back Better) (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
2559)
เมื่อนําหลักการตาม “กรอบเซนได” ข้างต้นมาวิเคราะห์ประเด็นค้นพบจากการวิจัยทําให้เห็นว่า
ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดจากน้ําท่วมเพราะจังหวัดอุบลราชธานีเผชิญน้ําท่วมมาโดยตลอด
แต่ประเด็นที่ยังคงเป็นปมป๎ญหาของการบริหารจัดการน้ําท่วมของจังหวัดคือ การลดความเสี่ยงจากน้ําท่วม
ไม่ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างยั่งยืนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันเนื่องจากการขาดการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาชนและภาควิชาการในการทํางานบนฐานการใช้
ข้อมูล นอกจากนี้รัฐยังเพิ่งจะดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของการแก้ป๎ญหาน้ําท่วมอย่างเบ็ดเสร็จ การ
ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เกิดผลกระทบหรือเกิดให้น้อยที่สดจึงยังไม่เกิดขึ้น อีกทั้งกระบวนการ Build
Back Better ส่วนมากยังเป็นเพียงกรอบคิดที่ยังไม่ได้นํามาสู่ก ารปฎิบัติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการฟื้น
สภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าภายหลังภัยภิบัติ
8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการดําเนินงานโครงการ พบว่า โครงการพบข้อค้นพบที่สําคัญคือการแก้ไขป๎ญหาภัยพิบัติ
น้ําท่วมอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี ควรดําเนินการดังต่อไปนี้
1. จังหวัดควรต้องมีคําสั่งตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยภาคประชาชน ภาค
วิชาการ ภาคเอกชน และภารรัฐเพื่อบูรณาการการจัดการน้ําท่วมแบบมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมการปูองกัน
โดยใช้ ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ทั้งนี้ศูนย์นี้ควร ต้องทําให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนและภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อม รับมือ
ปูองกัน รวมถึงการจัดการด้านผังเมืองและการวางแผนการจัดการน้ําของภาครัฐเพื่อลดผลกระทบของภัย
พิบัติและนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
2. จังหวัดควรต้องดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิชาการที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับน้ําท่วมทั้งความรู้จากคน
ในชุมชนน้ําท่วมผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการรับมือและได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม ความรู้จากภาค
วิชาการและสถาบันการศึกษา ความรู้ด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่วม เช่น การ
เยียวยาผลกระทบที่ทันท่วงที
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3. ศู น ย์ จั ด การภั ย พิ บั ติ ร ะดั บ จั ง หวั ด ควรเน้ น การจั ด การภั ย พิ บั ติ ต ามหลั ก 2P2R (ป้ อ งกั น
เตรียมพร้อม รับมือ และฟื้นฟู) ในการจัดการ โดยหลักบูรณาการของคน ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อ
ลดความเสี่ยงน้าท่วมให้เบาลงสถานการณ์ของน้าท่วม เรียกร้องให้เกิดการแชร์ความรู้ ระบบ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรต่างๆที่มี ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
ภาควิช าการ ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น อย่ า งจริ งจั ง เพราะการประสานเชื่ อ มกั น อย่ างเป็ น ระบบจะท้ าให้ ค วาม
ช่วยเหลือที่กระจายครอบคลุมพืนที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อ ลดความเสียหาย เดือความดร้อนและความเสี่ยง
ในวงกว้างได้เพื่อฟื้นสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ
4. การเตรียมการก่อนน้าท่วมในภาวการณ์ระบาดของโควิด-19
4.1 จัดเตรียมฐานข้อมูลกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว (แยกเป็นฉีดเข็มแรกและฉีดสองเข็ม) และ
กลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และในสองกลุ่มนี การจัดกลุ่มใครควรอพยพก่อนหลัง โดยค้านึงถึงกลุ่ม 608 กลุ่มที่
ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตังแต่ 60 ปีขึนไป 2) กลุ่มผู้ป่วยที่
มีโรคประจ้าตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรือรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรือรัง, โรคหลอด
เลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน) และ 3) กลุ่มหญิงตังครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึน
ไป รวมทังมีการวางแผนในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้อพยพที่ป่วยโควิดที่ท้า Home Isolation
4.2 มี การแจ้ งข่าวสารน้ าท่ ว มและการเฝ้ าระวัง ที่ชั ดเจนและทั น ท่ ว งที ควรมี การท้ าเป็ น
infographic ที่ชัดเจน มีการสื่อสารทิศทางเดียวกันและข้อมูลที่แม่นย้าเหมือนกันและมีช่องทางสื่อสารที่
เข้าถึงง่าย เข้าถึงเร็ว และเข้าใจง่าย โดยเฉพาะการที่ ชาวบ้านอยากรู้ว่าอีกกี่วัน น้าจะท่วมถึงชุมชนและ
บ้านเรือน เพื่อช่วยให้ชาวบ้านคาดการณ์ได้ล่วงหน้าส้าหรับการเตรียมการอพยพและจัดการรับมือได้เองได้
มากขึน
4.3 ศูนย์อพยพจะต้องแบ่งเป็นโซนให้ชัดเจน และแยกออกจากกัน ห้ามมีการเดินทางข้าม
โซน ในแต่ละโซนจะไม่เต้นท์ที่พักไม่แออัด เน้นสุขอนามัย 1 เต้นท์ส้าหรับ 1ครอบครัว แต่ละโซนจะต้องมี
ห้องน้าและเขตท้าอาหาร ตรวจอุณภูมิก่อนเข้าเต้นท์อพยพ
4.4 กรณีการเปิดรับจุดรับสิ่งของบริจาค จะต้องกระจายหลายแห่งเพื่อลดความแออัด ไม่ให้ผู้
บริจาคแจกของเองในชุมชน และสิ่งของบริจาคทุกชินต้องค้านึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น อาจมี
การท้าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ตามความเหมาะสม
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2563.

188

ภาคผนวก

189

ภาคผนวก ก
สรุปความเสียหายน้าท่วม
ตารางที่ 1 สรุปความเสียหายจากน้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
ปี

สาเหตุ

พื้นที่อาเภอที่เสียหาย

2493

2521

2528

2545

เกิดจากพายุ 2 ลูก คือ หลายพื้นที่ใน อ.วารินชําราบ
เบส และ คิท พาด
และตัวเมืองอุบลราชธานีมีน้ํา
ผ่านภาค
ท่วมสูงมาก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528 ครั้งนั้นน้ําไหล
ท่วมเข้ามาถึง “ใจกลางเมือง”
บริเวณถนนสรรพสิทธิ์หน้า
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ ทําให้ชาวบ้านต้อง
สัญจรด้วยการเรือพาย
เกิดจาก พายุ
ครอบคลุมพื้นที่ 18 อําเภอ 5
ดีเปรสชั่นบริเวณทะเล กิ่งอําเภอ รวม 33 ตําบล 49

ความเสียหายสาคัญ

ความช่วยเหลือ

ประเด็นที่น่าสนใจ

การอพยพขนย้ายจะไม่มี
หน่วยงานใดมาช่วยไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์การขนย้ายหรืออุปกรณ์
สร้างที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิง

ชาวบ้านส่วนใหญ่จะย้ายสิ่งของ
ด้วยเรือหาปลา และบางส่วนจะ
ย้ายด้วยเกวียน เนื่องจากว่า
สมัยก่อนไม่ค่อยมีรถและการ
สัญจรก็ไม่สะดวกเหมือนเช่นทุก
วันนี้

บ้านท่ากกแห่ บ้านทัพไท บ้านคู
เดื่อ น้ําท่วมใหญ่ครั้งแรก เท่าที่
ชุมชนมีการจดจําไว้คือ ปี พ.ศ.
2528 เป็นสภาพการท่วมที่มีระดับ
น้ําสูงมาก แต่เป็นการท่วมในระยะ
สั้นๆ ประมาณ 3-4 วันเท่านั้น ไม่
มีความช่วยเหลือจากทางราชการ
ชัดเจนเช่นในป๎จจุบัน

หมายเหตุ
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ปี

สาเหตุ

พื้นที่อาเภอที่เสียหาย

จีนใต้ได้ทวีกําลังแรง
ขึ้นเป็นพายุโซนร้อน
“หว่องฟง”

หมู่บา้ น

2550

2552

ในพื้นที่ 19 อําเภอ 115
ตําบล 775 หมู่บ้าน

พายุ "กีสน่า" ได้
เคลื่อนตัวเข้าใกล้
ประเทศไทย ทางด้าน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

23 อําเภอ ประกอบด้วย อ.
เมือง อ.วารินชําราบ อ.
ตระการพืชผล อ.โพธิ์ไทร อ.
ตาลสุม อ.เดชอุดม อ.กุด
ข้าวปุูน อ.โขงเจียม อ.ม่วง
สามสิบ อ.น้ําขุ่น อ.เขมราฐ อ.
พิบูลมังสาหาร อ.ดอนมดแดง
อ.นาเยีย อ.เหล่าเสือโก้ก อ.น้ํา

ความเสียหายสาคัญ

ความช่วยเหลือ

บ้านเรือนเสียหาย 48 หลัง
อาคารพาณิชย์เสียหาย 7 ห้อง
ยานพาหนะเสียหาย15 คัน
ปศุสัตว์เสียหาย 526 ตัว สัตว์
ปีก 8,961 ตัว บ่อปลาเสียหาย
435 บ่อ พื้นที่การเกษตร
เสียหาย 85,819 ไร่ถนน
เสียหาย 188 สาย สะพาน
เสียหาย 22 แห่ง ทํานบ
เหมือง ฝาย เสียหาย 78 แห่ง
ท่อระบายน้ําเสียหาย 481
แห่ง วัด โรงเรียน และสถานที่
ราชการเสียหาย 30 แห่ง รวม
มูลค่าความเสียหายจํานวน
204,402,920 บาท
- อัตราการไหลของน้ําเร็วกว่า
ปกติ ส่งผลกระทบต่อกระชัง
ปลาและส่งผลให้ปลาเลี้ยงใน
กระชังกินอาหารน้อยลง

รัฐบาลใช้เงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนจํานวน
77,904,268 บาท

- สํานักงานเทศบาลเมืองวาริน
ชําราบนํารถบรรทุกเข้ามา
ช่วยเหลือแจกจ่ายข้าวของยังชีพ
และขนของอพยพ
- หน่วยงาน ปภ. ใช้
เฮลิคอปเตอร์บินสํารวจความ
เสียหาย

ประเด็นที่น่าสนใจ

- ชาวบ้านที่ศูนย์อพยพ 2 ข้าง
ถนน เริ่มขาดแคลนห้องสุขา
- ชาวบ้านเริ่มปุวยเป็นโรคน้ํากัด
เท้า และท้องรวงมากขึ้น

หมายเหตุ
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ปี

สาเหตุ

พื้นที่อาเภอที่เสียหาย

ความเสียหายสาคัญ

ความช่วยเหลือ

ประเด็นที่น่าสนใจ

ยืน อ.ทุ่งศรีอุดม อ.สําโรง อ.
นาจะหลวย อ.นาตาล อ.ศรี
เมืองใหม่ อ.สิรินธร และ อ.
สว่างวีระวงษ์
ในพื้นที่ 22 อําเภอ 2 เทศบาล
149 ตําบล 1,178 หมู่บ้าน 26
ชุมชน ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนจํานวน 34,399
ครัวเรือน 256,485 คน

2553

2554

เนื่องจากประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม
จากพายุที่เคลื่อนตัว
มาจากทะเลจีนใต้
ทั้งหมด 5 ลูก ได้แก่
พายุโซนร้อนไหหม่า
นกเต็น ไห่ถาง เนสาด
และนาลแก

2560

- พายุ "เซินกา"
(SONCA)
- เกิดจากน้ําล้นเขื่อน
ลําปาว และเขื่อนอุบล
รัตน์ มีปริมาณน้ํามาก

ถนนเสียหาย 348 สาย
สะพาน 22 แห่ง ท่อระบายน้ํา
43 แห่ง ฝาย 7 แห่งพื้นที่
การเกษตรเสียหาย 68,272 ไร่
ปศุสัตว์เสียหาย 27,321 ตัว
และ ประมงเสียหาย 73 บ่อ
รวม 25 อําเภอ 167 ตําบล
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท 5 แห่ง
1,399 หมู่บ้าน 87,563
พื้นที่การเกษตรเสียหาย
ครัวเรือน กระทบต่อการดํารง 250,441 ไร่ บ่อปลา 425 บ่อ
ชีพ 391,463 คน ราษฎร
ปศุ-สัตว์/สัตว์ปีก 19,290 ตัว
อพยพ 10,373 คน
แปลงหญ้า 190 ไร่ ถนน/
เส้นทางคมนาคม 404 สาย
สะพาน 25 แห่ง ฝาย 2 แห่ง
วัด/ศาสนสถาน 18 แห่ง
โรงเรียน 18 แห่ง สถานที่
ราชการ 2 แห่ง ท่อระบายน้ํา
59 แห่งมีผู้เสียชีวิต 7 ราย
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ทั้งสิ้น 23 อําเภอ 113 ตําบล
723 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร
206,837 ไร่ เกษตรกร
29,212 ราย บ่อปลา 1,226

เป็นน้ําท่วมใหญ่ที่ทอดเวลานาน
กว่าปีที่ผ่านมา คือ ท่วมประมาณ
3 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง
เดือน พฤศจิกายน น้ําท่วมขึ้นและ
ลงประมาณ 2 หรือ 3 ละรอ

ได้ช่วยเหลือจาก ส่วนราชการ
ทหาร ตํารวจ กาชาด พลเรือน
ฝุายปกครอง อําเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศล เช่น

หมายเหตุ
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สาเหตุ
เกินระดับเก็บกัก

2562

พื้นที่อาเภอที่เสียหาย

บ่อ ถนน 55 สาย สะพาน/คอ
สะพาน 10 แห่ง ฝายทํานบ/
พนังกั้นน้ํา 4 แห่ง วัด 3 แห่ง
โรงเรียน 1 แห่ง สถานที่
ราชการ 3 แห่ง
เริ่มขึ้นหลังจากมีฝน พื้นที่ 25 อําเภอ
ตกลงมาตั้งแต่ตัน
(อ.น้ําขุ่น อ.เมืองฯ อ.กุด
เดือนสิงหาคม รับน้ํา ข้าวปุูน อ.น้ํายืน อ.เขื่องใน อ.
จาพายุโพดุล และพายุ เขมราฐ อ.พิบูลมังสาหาร อ.
คาจิกิ
ตระการพืชผล อ.โขงเจียม
อ.ดอนมดแดง อ.ม่วงสามสิบ
อ.เหล่าเสือโก้ก อ.สว่างวีระ
วงศ์ อ.เดชอุดม อ.ตาลสุม อ.สิ
รินธร อ.นาตาล
อ.ศรีเมืองใหม่ อ.นาจะหลวย
อ.โพธิ์ไทร อ.สําโรง อ.วารินชํา
ราบ อ.นาเยีย อ.บุณฑริก อ.
ทุ่งศรีอุดม) 174 ต.
1,362 ม. ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 42,383 ครัวเรือน

ความเสียหายสาคัญ

ความช่วยเหลือ
ถุงยังชีพ เรือ ห้องสุขา รถผลิต
กระแสไฟ ยารักษาโรค

- เงินช่วยเหลือจากการระดมเงิน
บริจาคกว่า 408 ล้านบาท บิณฑ์
บันลือฤทธิ์ ครัวเรือนละ 5000
บาท
- ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
เอกชน อาทิ เช่น
- ดารา นักแสดง นักร้อง

ประเด็นที่น่าสนใจ

หมายเหตุ
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กรอบคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
ข้อมูลบุคคล
- ชื่อ-สกุล
- ตําแหน่ง
- อายุ
- ที่อยู่
- วันเดือนปี/ สถานที่สัมภาษณ์
คาถามสัมภาษณ์
1. ปัญหาที่เผชิญในน้าท่วมอุราชธานี 2562
1.1 ป๎ญหาที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ของตนเอง
- ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมหรือไม่ อย่างไร
- มีใครให้การช่วยเหลือ
- สิ่งที่ต้องการแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือคืออะไร
1.2 ป๎ญหาที่เกิดขึ้นในบทบาทหน้าที่ของผู้ให้สัมภาษณ์
- ภารกิจในงานน้ําท่วม ขอบเขตรับผิดรับผิดชอบ
- อะไรที่ทําได้ดี อะไรที่คิดจะทําไม่สามารถทําได้
- อุปสรรคสําคัญคืออะไรบ้าง
2. การจัดการความเสี่ยง (การคิด จินตนาการ และประเมินสถานการณ์ปัญหากับสิ่งที่
จะเกิดขึ้น)
2.1 ก่อนน้ําท่วม
- มีระบบเตือนภัยหรือไม่ ใช้การได้หรือไม่
-ป๎ญหาและอุปสรรคในการรับและสื่อสารการเตือนภัย
2.2 ระหว่างน้ําท่วม
- มีการจัดการความเสี่ยงเสียหายต่อชีวิตแลทรัพย์สินอย่างไรบ้าง
- การเตือนภัยใดบ้างที่ช่วยให้เราพ้นจากความเสียหาย
- การเตือนภัยแบบใดที่ไม่สามารถใช้การได้จริง เพราะเหตุใด
2.3 หลังน้ําท่วม
- มีระบบการเตือนภัย หรือ ได้เรียนรุ้ผลกระทบหลังน้ําท่วมอย่างไรบ้าง
เช่น ป๎ญหาดินทรุด การดุและจัดการบ้านเรือนที่เสียหาย ขยะพิษ ฯลฯ
- มีการวางแผนการเตือนภัยสําหรับอนาคตหรือไม่ อย่างไร
3. ข้อเสนอสาหรับหรับอนาคตการเตรียมตัว ปรังปรุง เพื่อรองรับการเผชิญน้าท่วมใน
อนาคต
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3.1 สิ่งใดบ้างที่ดีอยู่แล้ว สิ่งใดบ้างต้องปรับปรุง
3.2 มีข้อเสนออะไร สําคัญอย่างไร
3.3 เสนอต่อใคร บุคคล องค์กร หรือส่วนงานใด
4. อื่น ๆ เช่น เรื่องราวประทับใจ ความรู้สึก เรื่องราว/เหตุการณ์/บุคคล ใดที่คิดว่า
สําคัญๆ น่าจดบันทึก เป็นต้น

195

ภาคผนวก ค
แบบประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการน้าท่วมระดับชุมชน
วันที่เก็บข้อมูล
ผู้เก็บข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
1) ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลประชากร
จานวนครัวเรือน
จานวนเพศชาย
จานวนเพศหญิง
จานวนผู้สูงอายุ
จานวนผู้พิการ
จานวนเด็ก
จานวนผู้ป่วยติดเตียง
ข้อมูลสถานที่
ศาสนสถาน
โรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก
อบต.
รพ.สต.
พื้นที่สาธารณะ
ศาลากลางหมูบ่ ้าน
หอกระจายข่าว

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผลกระทบจากน้าท่วม

จานวนเท่าไหร่

จานวนเท่าไหร่ มีผลกระทบอะไรบ้าง
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ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลด้านอุทกวิทยา

ข้อมูลด้านภูมิประเทศ

ประเมินผลกระทบจากน้าท่วมปี 2562
การจัดการ (อย่างไร)
อาหาร

-มีโรงครัวกลางหรือไม่
-มีเพียงพอหรือไม่
-ถูกสุขลักษณะหรือไม่
-มีครอบครัวทีข่ าดแคลน
หรือไม่

น้าดื่ม

-ได้น้าดื่มมาจากหน่วยงาน
ใดบ้าง
-ใส่บรรจุภัณฑ์แบบใด
-มีตระกอนหรือไม่
-เพียงพอต่อความต้องการ
ในครัวเรือนหรือไม่

การรักษาพยาบาล

-มีจุดรักษาพยาบาลหรือไม่

จุดอ่อน (มีอะไร)

จุดแข็ง (มีอะไร)
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การจัดการ (อย่างไร)
-จุดรักษาพยาบาลอยูห่ ่าง
จากที่อยู่อาศัยเท่าไหร่
-ยาอะไรสาคัญมากที่สุด
-มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจ
เยี่ยมชาวบ้านหรือไม่
ที่พักพิงชั่วคราว

-มีการเตรียมจุดพักพิง
ชั่วคราวก่อนน้าท่วม
หรือไม่
-ในจุดพักพิงมีการเตรียม
สิ่งอานวยความสะดวก
อะไรบ้าง

การจากัดสิ่งปฏิกูล

-ขับถ่ายรูปแบบใดบ้าง
-มีการกาจัดสิง่ ปฏิกูลอย่างไร

เสื้อผ้า

-ชาวบ้านเก็บเสื้อผ้าหนีน้า
ได้ก่อนน้าท่วมหรือไม่
-ชาวบ้านต้องการเสื้อผ้า
ในช่วงน้าท่วมหรือไม่

การเคลื่อนย้ายคน

-มีวิธีการอพยพผู้คนหรือไม่
-มีการอพยพผู้ป่วยติดเตียง
หรือไม่
-มีการอพยพผู้พิการหรือไม่
-มีการอพยพเด็กเล็กและ
ผู้สูงอายุหรือไม่

การขนย้ายสิ่งของ

-ชาวบ้านมีการเตรียมจุด
ขนย่้ายสิ่งของหรือไม่
-หมู่บ้านมีการเตรียมจุดขน
ย้ายสิ่งของหรือไม่

ที่เก็บของหนีน้า

-ส่งของที่เก็บหนีนาที
้ ่สาคัญ
ที่สุดคืออะไร

ไฟฟ้า

ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้หรือไม่

จุดอ่อน (มีอะไร)

จุดแข็ง (มีอะไร)
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ประเมินศักยภาพชุมชนในการรับมือน้าท่วมในปี 2562
รายการ
การจัดการทีผ่ ่านมา
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4

ความพร้อมด้านทรัพยากร
มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือยามฉุกเฉินเพียงพอ
เช่น ยา ชูชีพ
มียานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสิ่งของและ
อพยพ
มีงบประมาณและระบบการเบิกจ่ายใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ
มีระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม สําหรับการ
แจ้งเตือนภัย
อื่นๆ ระบุ
ความพร้อมด้านแผนการบริหารจัดการน้า
ท่วม
มีแผนและมาตรการจัดการน้ําท่วมก่อนน้ํา
ท่วม
มีแผนการเตรียมการอพยพ
มีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม
มีการจัดตั้งคณะทํางานภายในชุมชนเพื่อ
รับมือน้ําท่วม
มีการซ้อมอพยพก่อนน้ําท่วม
มีการเตรียมพร้อมในการรับสิ่งของจาก
ภายนอก
ความพร้อมด้านข้อมูล/ความรู้
ข้อมูลระดับน้ําในแม่น้ํามูล/แม่น้ําสาขา
ข้อมูลพยากรณ์อากาศ/ระดับน้ําฝน
ข้อมูลการแจ้งเตือนน้ําท่วม
ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านน้ําท่วม

แนวทางการเตรียม
ความพร้อมในปีนี้
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ข้อเสนอแนะ
ปัญหาที่เกิดขึน้
1)
2)

รายละเอียด

ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงจากน้าท่วมระดับครัวเรือน
ตอนที่ 1
วันที่เก็บข้อมูล _____________________________________
ผู้เก็บข้อมูล 1_____________________________________
2_____________________________________
3_____________________________________
4_____________________________________
5_____________________________________
6_____________________________________
7_____________________________________
ผู้ให้ข้อมูล
1_____________________________________
2_____________________________________
3_____________________________________
บ้านเลขที่
_____________________________________
หมู่บ้าน
_____________________________________
ตาบล
_____________________________________
พิกัด
_____________________________________
ตอนที่ 2 ประเมินความเสียหายจากน้าท่วม 2562
1) ความเสียหายต่อบ้านมีอะไรบ้าง
รายการความเสียหาย
ประเมินความเสียหายด้วยตนเอง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ค่าชดเชยที่ได้

2) ความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอื่นๆมีอะไรบ้าง (เช่น ยุ้งข้าว, คอกสัตว์ ศาลา เถียงนา)
รายการความเสียหาย
ประเมินความเสียหายด้วยตนเอง
ค่าชดเชยที่ได้
1)
2)
3)
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3) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัตถุ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของภายในบ้าน
รายการความเสียหาย
ประเมินความเสียหายด้วยตนเอง

ค่าชดเชยที่ได้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
บันทึกเพิ่มเติม
ข้อมูลผลกระทบน้าท่วมของสมาชิกในครัวเรือน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน____________คน เสียชีวิตจากน้ําท่วม______คน บาดเจ็บ______คน
คนที่ 1 _______________________อายุ _____ ปี (สถานะ _____________)24
ความเป็นอยู่ช่วงน้ําท่วม (1) _______________________)25
อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากน้าํ ท่วม
อาชีพ
สูญเสียรายได้ช่วงน้าท่วม (บาท)
1)_________________
2) _________________
3) _________________

ได้รับค่าชดเชย

คนที่ 2 _______________________อายุ _____ ปี (สถานะ _____________)
ความเป็นอยู่ช่วงน้ําท่วม (1) _______________________)
อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากน้าํ ท่วม
อาชีพ
สูญเสียรายได้ช่วงน้าท่วม (บาท)
ได้รับค่าชดเชย
1)_________________
2) _________________
24

1) หัวหน้าครอบครัว 2) สมาชิกของครอบครัว 3) ผู้พิการ 4) เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 5) คนชรา อายุ 60 ปีขึ้นไป 6)ผู้ปุวย
ติดเตียง 7) ผู้หญิงมีครรภ์ 8) อื่นๆ ระบุ.......................................................
25
ความเป็นอยู่ช่วงน้ําท่วม หมายถึง 1) อยู่อาศัยในบ้านที่น้ําท่วม 2) ย้ายไปอาศัยอยู่บ้านญาติพี่น้องตลอดช่วงเวลาน้ํา
ท่วม
3) ย้ายไปอาศัยอยู่บ้านญาติพี่น้องแต่กลับมาที่บ้านน้ําท่วมเป็นบางครั้ง 4) ย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพตลอดช่วงเวลาน้ําท่วม 5)
ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพแต่กลับมาที่บ้านน้ําท่วมเป็นบางครั้ง 6) ย้ายไปอยู่บ้านเช่าตลอดช่วงเวลาน้ําท่วม 7) ย้ายไปอยู่
บ้านเช่าแต่กลับมาที่บ้านน้ําท่วมเป็นบางครั้ง 8) ย้ายไปอยู่บ้านแห่งอื่นของตนเองตลอดช่วงเวลาน้ําท่วม เช่น กระต๊อบในที่
นา 9) ย้ายไปอยู่บ้านแห่งอื่นของตนเองแต่กลับมาที่บ้านน้ําท่วมเป็นบางครั้ง 10) อื่นๆ ระบุ
.................................................................
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3) _________________
คนที่ 3 _______________________อายุ _____ ปี (สถานะ _____________)
ความเป็นอยู่ช่วงน้ําท่วม (1) _______________________)
อาชีพทีไ่ ด้รับผลกระทบจากน้าํ ท่วม
อาชีพ
สูญเสียรายได้ช่วงน้าท่วม (บาท)
ได้รับค่าชดเชย
1)_________________
2) _________________
3) _________________
คนที่ 4 _______________________อายุ _____ ปี (สถานะ _____________)
ความเป็นอยู่ช่วงน้ําท่วม (1) _______________________)
อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากน้าํ ท่วม
อาชีพ
สูญเสียรายได้ช่วงน้าท่วม (บาท)
ได้รับค่าชดเชย
1)_________________
2) _________________
3) _________________
คนที่ 5 _______________________อายุ _____ ปี (สถานะ _____________)
ความเป็นอยู่ช่วงน้ําท่วม (1) _______________________)
อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากน้าํ ท่วม
อาชีพ
สูญเสียรายได้ช่วงน้าท่วม (บาท)
ได้รับค่าชดเชย
1)_________________
2) _________________
3) _________________
คนที่ 6 _______________________อายุ _____ ปี (สถานะ _____________)
ความเป็นอยู่ช่วงน้ําท่วม (1) _______________________)
อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากน้าํ ท่วม
อาชีพ
สูญเสียรายได้ช่วงน้าท่วม (บาท)
ได้รับค่าชดเชย
1)_________________
2) _________________
3) _________________
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คนที่ 7 _______________________อายุ _____ ปี (สถานะ _____________)
ความเป็นอยู่ช่วงน้ําท่วม (1) _______________________)
อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากน้าํ ท่วม
อาชีพ
สูญเสียรายได้ช่วงน้าท่วม (บาท)
ได้รับค่าชดเชย
1)_________________
2) _________________
3) _________________
4) ท่านและคนในครอบครัวประสบป๎ญหาอะไรบ้างในช่วงน้ําท่วม
1 ________________________________________
2 ________________________________________
3 ________________________________________
4 ________________________________________
5 ________________________________________
6 ________________________________________
7 ________________________________________
5) ท่านได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้าง (เช่น ของบริจาค, เงิน, แรงงาน) จากใคร (เช่น หน่วยงาน
ราชการ ระบุหน่วยงาน ความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน บิณฑ์ บันลือฤทธิ์)
ความช่วยเหลือที่ได้
จากใคร

ข้อเสนอแนะจากป๎ญหาน้ําท่วมปี 2562
1 ________________________________________
2 ________________________________________
3 ________________________________________
4 ________________________________________
5 ________________________________________
6 ________________________________________
7 ________________________________________
บันทึกเพิ่มเติม
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ตอนที่ 3 ฐานข้อมูลสิง่ ที่อาจเสียหายจากน้าท่วม
บ้าน
รูปภาพ

รายละเอียด

ทรัพย์สิน
รูปภาพ

รายละเอียด

รูปภาพ

รายละเอียด

รูปภาพ

รายละเอียด

ปศุสัตว์

พืชผลทางการเกษตร

หมายเหตุ หากไม่สามารถถ่ายรูปได้ ให้บันทึกข้อมูลไว้
บันทึกเพิ่มเติม
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ภาคผนวก จ
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
เทศบาลเมืองวารินชาราบ
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ภาคผนวก ฉ
การบังคับบัญชาและการประสานงานศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองวารินชาราบ
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ภาคผนวก ช
ภาพตัวอย่างสภาพน้าท่วมพื้นที่ในอาเภอวารินชาราบเปรียบเทียบ ปี 2552 2553 2554
ปี 2552

ภาพ น้ําท่วมพื้นทีอ่ ําเภอวารินชําราบ ปี 2552
ที่มา: https://map.longdo.com/
ปี 2553

ภาพ น้ําท่วมพื้นที่อําเภอวารินชําราบ ปี 2553
ที่มา: https://map.longdo.com/
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ปี 2554

ภาพ น้ําท่วมพื้นที่อําเภอวารินชําราบ ปี 2554
ที่มา: https://map.longdo.com/
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ภาคผนวก ซ
จุดที่ถูกน้าท่วม และจุดอพยพเทศบาลวารินชาราบ

ที่มา: เว็บไซต์เทศบาลวารินชําราบ
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ที่มา: เว็บไซต์เทศบาลวารินชําราบ
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ภาคผนวก ฌ
กาหนดการ
เวทีเสวนา “ท่วมไหมอุบลราชธานี? การเตรียมพร้อมและการรับมือ”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บเพจ Ubon Connect

09.00 น.

เปิดรายการ
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวถึงความสําคัญของ
งาน
09.20 น.
รับชมวีดีโอสรุปภาพรวมการดําเนินงานโครงการฯ
09.35 น.
เสวนาในหัวข้อ “อนาคตอุบลราชธานีกับการเตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วม”
ดําเนินรายการ โดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท
ร่วมเสวนา โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ธวัช มณีผ่อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.สุเชาว์ มีหนองหว้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คุณนิกร วีสเพ็ญ
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
คุณเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ํา
สํานักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี
คุณวุฒิชัย ศรีทอง
หัวหน้าฝุายบริหารจัดการน้ํา
สํานักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี
ว่าที่ร้อยตรีเรวัฒน์ สุนทรสถาพร หัวหน้าฝุายปูองกันและปฏิบัติการ
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี
วิรุณภัสร์ ฐิติภัสร์ศุกเดช
หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประกาศ ตระการไทย
หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองวารินชําราบ
รัชนี คมขํา
ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
12.00 น.

ปิดรายการ

หมายเหตุ การจัดประชุมเป็นแบบเวทีเสวนาออนไลน์
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ภาคผนวก ญ
คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเหตุอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี
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ภาคผนวก ฏ
ตารางการดาเนินกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
12/03/2563
19/06/2563
20/06/2563
25/06/2563
10/07/2563

กิจกรรม
เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม
รักษาการหัวหน้าสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เตรียมความพร้อมเก็บข้อมูลประเมินผล
กระทบภายหลังเกิดน้ําท่วม (PDNA)
ประชุม/หารือ ร่วมกับประธานชุมชน และ
อสม. ชุมชนท่าบ้งมั่ง
อบรมทีมเก็บข้อมูลแบบสอบถาม PDNA

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัยใจช่วงฤดูฝน
26-27/06/2563 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินความเสี่ยง
ความเสียหายและผลกระทบหลังเกิดสา
ธารณภัย (PDNA)
30/07/2563 เข้าร่วมรับฟ๎งกิจกรรมเวทีสาธารณะ หัวข้อ
การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของ
ชาวอุบลราชธานี ปีที่ 1
03/08/2563 ร่วมกิจกรรม ฝึกการแจ้งเตือนภัย อพยพ

เป้าหมาย/ลักษณะกิจกรรม
เพื่อแนะนําโครงการและหารือแนวทางการดําเนินงานในอนาคต

สถานที่
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
จังหวัดอุบลราชธานี

- เพื่อพูดคุยกับผู้นําชุมชนเกี่ยวกับแบบสอบถามและเพื่อทดสอบ
แบบสอบถาม
- ร่วมกับนายมนตรี พรมพานิชย์ ประธานชุมชนท่าบ้งมั่ง
เพื่อทําความเข้าใจเรื่องการเก็บแบบสอบถาม PDNA

วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อทําความเข้าใจในเรื่องการเก็บแบบสอบถาม PDNA
รับฟ๎งแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรับมือ
อุทกภัย
เก็บแบบสอบถาม PDNA จํานวน 209 หลังคาเรือน
- จัดโดย สหเครือข่ายพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์
ประสานงานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อรับรู้แนวทางการแจ้งเตือนภัย อพยพประชาชนจากอุทกภัย

ศาลากลางบ้าน ชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี
ชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี
ชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวารินชําราบ และ
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วัน/เดือน/ปี

06/08/2563
25/08/2563
29/08/2563
01/09/2563

03/09/2563

11/09/2563

กิจกรรม
ประชาชนจากอุทกภัย และการตรวจสอบ
ความเสียหายหลังน้ําลดจากสถานการณ์
อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ หัวข้อ การ
บริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาว
อุบลราชธานี ปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะเตรียมรับมือ
น้ําท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ หัวข้อ การ
บริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาว
อุบลราชธานี ปีที่ 1
ประชุม/หารือ ร่วมกับทีมสถาบัน
พระปกเกล้า และเครือข่าย จากเวที
สาธารณะ หัวข้อ การบริหารจัดการกับภัย
พิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 1
เข้าพบนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี
ประชุมถอดบทเรียนและร่างข้อเสนอสรุป
การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของ
ชาวอุบลราชธานี ปีที่ 1

เป้าหมาย/ลักษณะกิจกรรม
และการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ําลดจากสถานการณ์
อุทกภัย

สถานที่
ชุมชนวัดบูรพา 2 อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

- จัดโดย สหเครือข่ายพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์
ประสานงานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี

ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี
วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

- จัดโดย สหเครือข่ายพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์
ประสานงานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี
- จัดโดย สหเครือข่ายพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์
ประสานงานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ในการยื่นข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดการและเตรียมความพร้อมรับมือ
ป๎ญหาภัยพิบัติ
- เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการน้ําท่วมอย่างยั่งยืนจังหวัด
อุบลราชธานี และการจัดตั้ง "ศูนย์อํานวยการเพื่อบริหารจัดการ
น้ําท่วมอย่างเป็นระบบ"
- ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
เพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ห้องประชุมเจ้าคําผง ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
13-16/09/2563 สํารวจเพื่อจัดทําแผนที่ GIS ร่วมกับ
โครงการ “ส่งเสริมภาคีหุ้นส่วนจัดการความ
เสี่ยงภัยระดับพื้นที่(อปท.-เครือข่าย)
ด้วยความรู้วิชาการบนฐานการปฏิบัติสู่การ
เชื่อมโยงนโยบาย”
25/09/2563 กิจกรรมประชุม สหเครือข่ายพลเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี

เป้าหมาย/ลักษณะกิจกรรม
- สํารวจและเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางของแต่ละชุมชน เพื่อทํา
แผนที่ GIS จํานวน 4 ชุมชน

สถานที่
- ชุมชนวัดบูรพา 2 อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
- ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว (บ้านมั่นคง)
ชุมชนหาดสวนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
- เพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิกภาคีเครือข่าย ใน 3 ประเด็น ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส
ดังนี้ (1) การจัดการน้ําและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (2) ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผังเมืองอุบลฯ ที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ํา (3) การจัดการน้ําท่วม
ก่อน ระหว่าง หลัง ตามหลักสากล 2P2R พร้อมร่วมกันเสนอ
แนวทางผลักดันให้ข้อเสนอ “การจัดการน้ําและเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน” ส่งต่อให้จังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
- ร่วมกับ สหเครือข่ายพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์
ประสานงานสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี
- จํานวนผู้เข้าร่วม 49 คน
26/10/2563 กิจกรรมคืนข้อมูล PDNA
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล PDNA
ศาลากลางบ้าน ชุมชนท่าบ้งมั่ง อําเภอวาริน
- ร่วมกับประธานชุมชน อสม. และชาวบ้าน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
31/10/2563 – เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการ - ชาวบ้านจากชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนวัดบูรพา 2 จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร
02/11/2563 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยการศึกษาดูงาน ชุมชนคูสว่าง และชุมชนเกตุแก้ว จํานวน 10 คน
พื้นที่ที่มีประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติ
- 31/10/2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับเครือข่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิคนลุ่มน้ําชี บ้านบาก
ตําบลโพนเมือง อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
- 01/11/2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเครือข่าย
นักวิจัยไทสกล จังหวัดสกลนคร
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วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

21/11/2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการ
ภัยพิบัติ
ประชุม/หารือ ร่วมกับชาวบ้านในการหา
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการน้ําท่วม
จังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน

6/12/2563

6/12/2563 การทดลองชุดการเรียนรู้
01/01/2564 – ทําแผนที่ชุมชน
15/04/2564
10/02/2564 การทดลองชุดการเรียนรู้
30-31/03/2564 กิจกรรมอบรมออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้
30 กรกฎาคม
2564

เป้าหมาย/ลักษณะกิจกรรม
- 02/11/2563 รับฟ๎งการบรรยายแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
และรับการเตรียมการรับมือภัยพิบัติของเทศบาลนครสกลนคร
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติให้กับ
ผู้รับผิดชอบหลักด้านการจัดการภัยพิบัติในชุมชน
- หาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการน้ําท่วมจังหวัด
อุบลราชธานีอย่างยั่งยืน เพื่อยื่นต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ร่วมกับชาวบ้านจํานวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดบูรพา 2 ชุมชน
ท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว (บ้านมั่นคง) และชุมชนหาดสวนสุข
นําชุดการเรียนรู้ (การ์ดเกมน้ําท่วม) ไปทดลองกับชาวบ้าน
ทําแผนที่ชุมชน ให้กับ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาด
สวยสุข ชุมชนวัดบูรพา 2 และชุมชนเกตุแก้ว (บ้านมั่นคง)
นําชุดการเรียนรู้ (การ์ดเกมน้ําท่วม) ไปทดลองกับนักเรียน
โรงเรียนบ้านหาดสวนยา ระดับชั้น อ.1-ป.6
เพื่อเยาวชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติน้ําท่วม

กิจกรรมเสวนาออนไลน์สาธารณะ “ท่วมไหม เพื่อนําเสนอผลการศึกษาและผลการดําเนินงานของโครงการ
อุบลราชธานี?: การเตรียมความพร้อมและ
การรับมือ”

สถานที่
ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ศาลากลางบ้าน ชุมชนเกตุแก้ว (บ้านมั่นคง)

ณ ชุมชนเกตุแก้ว (บ้านมั่นคง)
ณ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา
ณ ห้อง Smart classroom คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Onliine Zoom และ Live ผ่านเว็บเพจ
Ubon Connect

