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เทศบาลภาคใต้ 
เสนอมาตรการเชิงรุกในจัดการอุทกภัยและดินถล่ม 
 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ร่วมกับสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย จัดการสัมมนา “ท้องถิ่นกับการจัดการภัย
พิบัติเชิงรุก” ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่พื้นท่ี
เส่ียงภัยและเพิ่งประสบอุทกภัยในภาคใต้  มีผู้แทนภาคประชาสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้  จ านวน 140 คน  
 

ในการสัมมนา มีการน าเสนอข้อมูลและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จริงจากนายกเทศมนตรีเมืองต่างๆ อาทิ เทศบาล
เมืองท่าข้าม เทศบาลเมืองพุนพิน เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นต้น 
รวมถึงเรียนรู้กรณีการใช้มาตรการเชิงรุกของเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่ี
เกิดขึ้นจากประชาคมเมืองและด าเนินการต่อเนื่องมา 6 ปี การ
จัดการตนเองของชุมชนบ้านน้ าเค็ม ท่ีเคยประสบภัยสึนามิ 
ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ 
ซึ่งนับว่าเป็นส่ิงที่คุณค่าส าหรับการสัมมนาครั้งนี้ นอกจากนี้ 
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ยัง
เสนอแผนและมาตรการป้องกันภัยพิบัติของประเทศ ที่จะน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาคใต้    

สถานการณ์และแนวโน้ม  

ในช่วง 10 ปีมานี้ นักวิชาการออกมาเตือนอยู่ตลอดว่าโลก
เรามีความล่อแหลมต่อการเกิดภัยพิบัติมากขึ้น มีการน าเสนอ
ข้อมูลจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (IPCC หรือ Intergovernmental Panel on 

Climate Change)   ให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดขึ้น และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น   

แต่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า ความตื่นตัวของสังคมในเรื่องยัง
มีไม่มากนัก  เพราะการไม่ตระหนักและไม่เชื่อ จึงได้รับ

บทเรียนราคาแพง จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดู
ร้อนของปี 2554 น้ี ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น  
แม้บางเมืองไม่ได้ประสบภัยโดยตรง แต่ได้รับผลกระทบเกี่ยวเนื่อง 
เช่น แหล่งผลิตน้ าประปาอยู่ในพ้ืนท่ีประสบภัย เส้นการคมนาคม
เข้าสู่เมืองถูกตัดขาด ท าให้เกิดปัญหาการเดินทางและขาดแคลน
เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น  

แม้บางท้องถิ่นในภาคใต้มีแผนรับมือและการเฝ้าระวังภัยอยู่
แล้ว แต่เนื่องจากเกินที่คาดการณ์ไว้ ท้ังด้านปริมาณน้ าฝนและ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ จึงไม่สามารถรับมือได้ทัน  ในขณะท่ี บาง
ท้องถิ่นมีแผน แต่ไม่มีอุปกรณ์  ไมได้มีการซักซ้อมแผนและ
เตรียมการอื่นๆ จึงไม่สามารถน าแผนนั้นไปปฏิบัติได ้  ส่วน
ท้องถิ่นที่มีการรับมือที่ดีนั้น ยังมีน้อยมาก   
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อย่างไรก็ตาม บทเรียนน้ีท าให้ลดการถกเถียงเรื่องการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หันมาหาแนวทางป้องกันและลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติกันมากขึ้น ยิ่งนักวิชาการได้ชี้ให้เห็นว่า 
ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจาก
ปรากฏการณ์ลานินญ่า ท าให้ภาคใต้ยังคงมีปริมาณน้ าฝนสูง  

สาเหตุและปัจจัยขับเคลื่อน   

รูปแบบภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ที่ผ่านมา มีความ
หลากหลาย กล่าวคือ พ้ืนท่ีต้นน้ า เกิดภัยจากน้ าหลากและดิน
ถล่ม พ้ืนท่ีกลางน้ าและปลายน้ า ได้รับผลจากการเอ่อล้นของน้ า
จากแม่น้ า ปัญหาการระบายน้ าและน้ าท่วมขัง รวมถึงตะกอน
โคลนจากต้นน้ า ส่วนพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล ยังมีความล่อแหลมจาก
การสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล และพายุซัดฝ่ังเพิ่มเข้ามา  ซึ่งภัยที่
เกิดในแต่ละพื้นที่ เป็นผลมาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน  

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลด้านวิชาการ ชี้ให้เห็นถึง
สาเหตุบางประการที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย ์ท าให้
พื้นที่มีเส่ียงในการเกิดภัยพิบัติและได้รับผลกระทบที่รุนแรง ดังนี้ 

1) เปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณต้นน้ าและพ้ืนท่ีลาดชัน จากป่า
ธรรมชาติมาปลูกเชิงเดี่ยว อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 

2) ส่ิงปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้ า  
3) การตั้งบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม  ลักษณะบ้านเรือนท่ี

ไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาต ิ

4) ขาดพื้นที่รับน้ าและการบริหารจัดการน้ าในภาพรวม 

5) แต่ละท้องถิ่นต่างจัดการเฉพาะในเขตพื้นที่ตนเอง ขาดความ
ร่วมมือระหว่างท้องถิ่น  

6) ขาดระบบข้อมูลและการเตือนภัยที่ด ี

หลักการและมาตรการจัดการ 

ผู้แทนจากเทศบาลต่างๆ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ เห็นร่วมกันว่า
เมืองต้องพึ่งตนเองก่อน โดยมีระบบการจัดการตนเองและสร้าง
เครือข่ายกับท้องถิ่นข้างเคียง เพื่อลดความเส่ียงภัยโดยขจัด ลด 
และเบี่ยงเบนความล่อแหลม    เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและ 

หลังเกิดภัยให้เกิดผลกระทบ 
น้อยที่สุด ทั้งในระยะฉุกเฉิน 
 ระยะการซ่อมแซม และ 
ระยะการฟ้ืนฟู    

 

 หลักการพื้นฐาน   

การก าหนดและด าเนินมาตรการต่างๆ ต้องอยู่บนหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการ  

1. การผสมผสานระหว่างความรู้ท้องถิ่นและข้อมูลวิชาการ  
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีท้องถิ่น 
3. การประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น  เพื่อจัดการ

พื้นที่จากต้นน้ าสู่ปลายน้ า 
4. การบูรณาการมาตรการจัดการภัยพิบัติ สู่ระบบแผนและ

งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น 

 มาตรการระยะสั้น  

เป็นแนวทางให้เมืองต่างๆ รับมือกับอุทกภัยและดินถล่ม ที่
อาจจะเกิดในช่วงฤดูฝนท่ีจะมาถึงปลายปีนี้   

1) การส ารวจพื้นที่ด้านกายภาพควบคู่กับด้านพฤติกรรม
ของสังคม ส ารวจเส้นทางระบายน้ า ค้นหาจุดคอขอด ระบุจุด
เส่ียงภัย และส ารวจพฤติกรรมเส่ียง เช่น การบุกรุกพื้นท่ี
สาธารณะหรือทางน้ า การถมดินและก่อสร้างผิดระเบียบ การ
ทิ้งขยะลงสู่ทางระบายน้ า การบุกรุกพื้นท่ีต้นน้ า เป็นต้น  เพื่อ
จัดการปัญหานั้นๆ อย่างเร่งด่วน  โดยเฉพาะจุดคอขอด 

2) การถอดบทเรียนกรณีพื้นที่เคยประสบภัย  เพื่อสร้างการ
เรียนรู้กับคนในพ้ืนท่ีนั้น และเผยแพร่เป็นแนวทางการป้องกัน
ภัยแก่พื้นที่อื่นๆ  

3) การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยกระตุ้นให้
ประชาชนมีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมและติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร  เรียนรู้การใช้ข้อมูลการเตือนภัยของหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว  และให้มีระบบการเตือนภัยที่เข้าถึงทุก
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีเส่ียง 

4) การจัดท าแผนและซักซ้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
โดยการก าหนดศูนย์ประสานงาน เส้นทางหนีภัย สถานท่ีหลบ
ภัย การส ารองน้ าดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ตลอดจน
การซักซ้อมแผน เตรียมก าลังคน อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบส่ือสาร 
การประสานงานหน่วยงานภายนอก รวมถึงการดูแลความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ปฏิบัติการได้ทันท่วงที     

 มาตรการระยะปานกลางและระยะยาว  

แต่ละเมืองอาจน าไปปรับใช้ตามความพร้อมและความเร่งด่วน 
โดยมีบางมาตรการท่ีเกินความสามารถ  จึงขอการสนับสนุน  และ
เสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
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1) มาตรการด้านระบบข้อมูลและการสื่อสาร 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้องปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง และส่ือสารข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย 

- สืบค้นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับลางบอก
เหตุก่อนเกิดภัยธรรมชาต ิ

- พัฒนากลไกการส่ือสารระดับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง
เครือข่ายส่ือมวลชนในท้องถิ่น  
 

2) มาตรการด้านสังคม   

- เสริมสร้างความรู้และความตระหนักของเยาวชนและ
ประชาชน  เกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัต ิ

- ส่งเสริมการเฝ้าระวังและเตือนภัยในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
โดยใช้เครื่องมือที่ง่ายต่อการเข้าใจของชุมชน 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูพื้นที่ต้นน้ า และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาต ิ 

3) มาตรการด้านผังเมืองและกฎหมาย   
- เพิ่มอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งท า
หน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ท าหน้าที่ในการ
ประสานผังเมืองต่างๆ ในจังหวัดด้วย 

- เสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการจัดท าผังเมืองรวม ให้
รองรับกับแผนการจัดการภัยพิบัติ และให้ค านึงถึงการจัดให้
มีพื้นที่รับน้ าและระบบระบายน้ าที่ดี  

- ปรับปรุงกระบวนการจัดท าผังเมืองรวม  
- บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง การก่อสร้าง การควบคุม
อาคาร การถมที่ การดูแลที่สาธารณะ และการใช้ที่ดิน อย่าง
เคร่งครัด 

- ด าเนินการจัดรูปที่ดินและการถอยร่น ในพ้ืนท่ีน าร่องหรือ
พื้นที่เสี่ยงภัย  

4) มาตรการด้านการเงิน 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องทบทวนและปรับปรุงระบบการ
ประกันภัย  การชดเชยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย    

- พัฒนากองทุนระดับชุมชน  อาทิ การออมทรัพย์ กองทุนข้าว 
เงินช่วยเหลือฉุกเฉินภายในชุมชน 

5) มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
- ทบทวนศักยภาพ อ านาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัต ิ

- ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดท า
แผนจัดการภัยพิบัติ  โดยศึกษาพื้นที่เพื่อจัดท าแผนที่เสี่ยง
ภัย ระบุความล่อแหลม ประเมินความเส่ียง เพื่อคาดการณ์
และสร้างสถานการณ์จ าลอง พร้อมก าหนดมาตรการท่ี
เหมาะสม  

แม้หลายคนจะมองว่า บางมาตรการไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นส่ิงที่รู้กันมาก่อนแล้ว  แต่บทเรียนที่เกิดขึ้น สอนเราว่า  “รู้เพียงอย่างเดียวไม่พอ 

ต้องท าเป็นด้วย และต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ” .ในการจัดการภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น  นอกจากนี้ ต้องระลึกอยู่เสมอว่าต้องพึ่งตนเองก่อน 
และต้องด าเนินการโดยค านึงถึงหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการข้างต้น อย่างจริงจัง 


