
การสัมมนา 
การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

ในลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง 
และการบันทึกความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการลุ่มน้าํสาขาแม่น้ําตรัง  
ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและจงัหวัดตรัง 

 

วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.)  
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

 
…ด้วยสถานการณ์ปัญหาน้ําและอุทกภัย วาตภยั และดินโคลนถล่มที่ผ่านมา 

ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน รนุแรงขยายเปน็วงกวา้ง 
รวมถึงภยัพิบัติในรูปแบบอืน่ๆ ตามมา     
 

จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง  ได้เรียนรู้และร่วมกันหาแนวทางจัดการ
น้ําให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชื่อมโยงกนัด้วยแนวคดิ  “การบริหารจัดการลุ่มน้ําแบบ
บูรณาการ” ในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรังให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดใน
ระยะยาว โดยจะดําเนินการเพื่อให้เกดิความร่วมมือและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ  
ดังนี้ 

๑. รว่มมือในการศึกษาและสํารวจ เพื่อจัดทําแผนแม่บทและกําหนดมาตรการใน
การจัดการน้าํแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

๒. รว่มผลักดันการนําแผนและมาตรการในการจัดการน้ําแบบบูรณาการไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. แลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูล ซ่ึงจําเป็นต่อการ
ดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่ได้ร่วมกําหนดไว ้

๔. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการริเริ่มปฏิบัติการในชุมชน
และท้องถิ่น 

๕. ติดตามและประเมินผลด้วยกระบวนการมีส่วนรว่มและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 

หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น และภาคประชาชน 
จะยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางข้างตน้ โดยมีการติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า
อย่างสม่ําเสมอ… 
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๑ 

 ๑.  กําหนดการ 
การสัมมนาการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง   
และพธิีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 
วันพุธที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)  อําเภอทุ่งสง  จังหวดันครศรธีรรมราช 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา 

- นายสามารถ  ใจสมุทร   ผอ.สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๘  กล่าวรายงานการดําเนินงานการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 

- รองผู้วา่ราชการจังหวดัตรัง  กล่าวความเป็นมาการดาํเนนิงานการบรหิารจดัการลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรธีรรมราช  กล่าวเปดิการสัมมนา 
- ดร.สมบัติ  อยู่เมือง  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถานําเรื่อง “การบรูณาการดินกับน้ํา สู่การ
อนุรักษ์การจัดการน้ําแบบบูรณาการลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรงั 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. ฉายภาพอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 

- นายวิทย์  เกษมพงษ์ศากร  สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง    
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พัก/ อาหารว่าง 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ร่วมทบทวนสถานการณ์และกําหนดแผนยทุธศาสตร์การจัดการน้ําบนฐานการมีส่วนร่วมและบูรณาการ  

โดยการเสวนากลุ่มย่อย 
๑)  การจัดการพื้นที่ต้นน้ํา: ป่าต้นน้ํา เส้นทางน้ําธรรมชาติ   
๒)  การกําหนดผังการใช้ที่ดิน พืน้ที่รับน้ํา และโครงข่ายน้ํา: ผังเมือง พื้นที่รับน้ํา แก้มลิง  

การระบายน้ํา อ่างเก็บน้ํา และการผันน้ํา   
๓)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและดินถล่ม: การเฝ้าระวงัและเตือนภัย การเตรียมความพร้อม  

การรับมือขณะเกิดภัย การฟื้นฟูหลังประสบภยั 
๔)  การดูแลรักษาและจัดการคุณภาพน้ํา: ชุมชน เกษตร อตุสาหกรรม ธุรกิจบรกิาร   
๕)  การบริหารจัดการ: ระบบข้อมลู การจัดองค์กร แผนและยทุธศาสตร์ งบประมาณ   

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  พัก/ อาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. โอกาสและข้อจํากัดในการจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

- ผู้แทนกลุ่มย่อย นําเสนอผลการเสวนาแต่ละประเด็น 
- รับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ  

(๑) ดร.สมบัติ  อยู่เมือง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ํา  
(๒) ดร.จําเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิง่แวดล้อม 
(๓) คุณศยามล  ไกยูรวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธขิองประชาชน 
(๔) ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในพื้นที ่

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ปิดการสัมมนา 

- นายภาคภูมิ  อนิทรสุวรรณ  นายอาํเภอทุง่สง กล่าวปิดการสัมมนา 

  



๒ 

๒. สถานการณลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง 
  

๒.๑ ขอมูลทั่วไป 
 “ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง” มพ้ืีนที่ลุ่มน้ําประมาณ ๓,๘๕๓ ตร.กม. โดยมีแม่น้ําตรังเป็นแม่น้ําสายหลกัมี

ความยาวลําน้ําทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๐ กม. มีลําน้ําย่อยที่สาํคัญ  ได้แก่  คลองท่าประดู่  แม่น้ําหลวง คลองมวน 
คลองยางยวน  ห้วยแม่นะ  คลองลําภูรา คลองชี   หว้ยยาง  คลองนางน้อย คลองควนปริง เป็นต้น ไหลสู่
ทะเลอันดามันที่ จ.ตรัง มีต้นกําเนิดในบริเวณเทือกเขาหลวง ในเขตอําเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ที่มา: 
สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๘)  มีลําน้ําสําคัญในบริเวณต้นน้ํา ได้แก่ คลองวังหีบ คลองปากแพรก คลอง 
กะปาง คลองท่าเลา คลองทา่หลวง เป็นต้น ดังแผนภาพในหน้าถัดไป 

 

     พ้ืนที่ลุ่มน้ําแหง่นี้ มีปริมาณฝนรายปเีฉลี่ย ๒,๑๘๙.๕ มม. ต่อปี  เป็นปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน (เม.ย.-
พ.ย.) ประมาณร้อยละ ๘๕.๓ ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย และเป็นปริมาณฝนในช่วงฤดูแล้ง (ธ.ค.-ม.ีค.) 
ประมาณร้อยละ ๑๔.๗ ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย  โดยมปีริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยสูงสดุในเดือนพฤศจิกายน  
ส่วนปริมาณน้าํท่ารายปีเฉลีย่ ของลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง มีประมาณ  ๓,๑๒๕ ล้าน ลบ.ม./ปี    

ขอบเขตการปกครอง ในลุม่น้ําสาขาแม่น้ําตรัง  ครอบคลุมตําบลต่างๆ ใน ๒ อําเภอของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และใน ๗ อําเภอของจังหวัดตรัง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 อําเภอ ตําบล 
  จ.นครศรีฯ ทุ่งสง  ปากแพรก ชะมาย หนองหงส์ ควนกรด นาไม้ไผ่ นาหลวงเสน 

เขาโร กะปาง ที่วัง น้ําตก ถ้ําใหญ ่เขาขาว  
   บางขัน  บ้านนิคม วังหิน บ้านลํานาว บางขัน  
 จ.ตรัง กันตัง  คลองชีล้อม  ย่านซื่อ  โคกยาง  บางเป้า  บางหมาก  ควนธานี  
   นาโยง  นาข้าวเสีย  นาหมื่นศรี  ละมอ  ช่อง  นาโยงเหนือ  
   เมืองตรัง  นาท่ามใต้ นาท่ามเหนือ บ้านโพธิ์  นาตาล่วง  น้ําผุด   

หนองตรุด นาโต๊ะหมิง  โคกหล่อ  บางรัก  นาโยงใต้  ควนปริง  
นาบินหลา  บ้านควน  นาพละ  ทับเที่ยง  

  รัษฎา  เขาไพร  หนองปรือ  หนองบัว  คลองปาง ควนเมา  
   วังวิเศษ  วังมะปรางเหนือ ท่าสะบ้า อ่าวตง วังมะปราง เขาวิเศษ  
   สิเกา  นาเมืองเพชร ไม้ฝาด บ่อหิน  
   ห้วยยอด  วังคีรี  ทุ่งต่อ ในเตา ห้วยนาง นาวง ลําภูรา ท่าง้ิว ปากคม 

ปากแจ่ม เขาปนู    เขาขาว เขากอบ บางกุ้ง บางดี  
หนองช้างแล่น ห้วยยอด  

 



๓ 

 
 

แผนที่ภูมิประเทศลุ่มน้าํสาขาแม่น้ําตรัง 



๔ 

 



๕ 

๒.๒ พื้นที่ตนน้ํา 

   
 

พ้ืนที่ต้นน้ําของลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง ปกคลุมไปด้วยป่าไม้จําพวกป่าดิบช้ืนและป่าเบญจพรรณ   โดย
มีอุทยานแห่งชาติ  ๒ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง  อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า ๓ แห่งคือ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประบางคราม เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าเขาน้ําพลาย  โดยเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญทีใ่ห้น้ําแก่ลุ่มน้ํานี้  

ปัจจุบัน พ้ืนที่ต้นน้ําได้ถูกบุกรุกทําลายไปมาก อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เกษตร ปลกู
พืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ํามัน  ทําให้ต้นน้ํามีศักยภาพในการซับน้ําได้น้อยลง  เกิดการ 
ชะล้างและพังทลายของดินลงสู่เส้นแม่น้ํา คลอง อ่างเก็บน้ํา และเหมือง  จนเกิดความต้ืนเขิน  ซึ่งส่งผลต่อการ
ระบายน้ําในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ยังพบกรณีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ  มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ําลําน้ํา 
ส่งผลให้ประสทิธิภาพในการระบายน้ําลดลงเช่นกัน จนเป็นสาเหตุของน้ําท่วมในบางพื้นที่ 

การดูแลรักษาพื้นที่ต้นน้ํา ได้เริ่มใหค้วามสําคัญอยา่งจริงจังในบางพื้นที่ ด้วยความตระหนักถึง
ความสําคัญของป่าต้นน้ําในการช่วยดูดซับน้ําและชะลอน้ํา  นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินกิจกรรมฟื้นฟตู้นน้ําเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ
อ่ืนๆ และกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่างๆ    

สําหรับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการปลูกป่าต้นน้ํา ของ 
อบต. เขาขาว  โครงการปลูกป่าลดโลกร้อน ของ อบต.นาไม้ไผ่  โครงการคลองหญ้าแฝก ของ อบต.กะปาง  
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ํา อบต.น้ําตก  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลมิพระเกียรติฯ ของ อบต.บ่อน้ํา
ร้อน โครงการปลูกป่าชุมชน อบต.นาโยงเหนือ  โครงการปลูกและรักษาพันธ์ุไม้ ของเทศบาลตําบลห้วยยอด  
โครงการปลูกป่าทดแทนป่าชุมชน ของ อบต.ท่าง้ิว  โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ํา ป่าไม้ และสัตว์ป่า ของ อบต. 
ละมอ เป็นต้น 

 

 

 



๖ 

๒.๓ การใชที่ดินและโครงขายน้ํา 

    
 

การใช้ที่ดินในลุ่มน้ําสาขาแมน่้ําตรัง เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน อย่างน้อย ๒ ประการ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในบริเวณต้นน้ําด้านเหนือและด้านตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ํา  
และการใช้พ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนต่างๆ บริเวณเส้นทางคมนาคม เส้นทางน้ํา และชายฝั่งทะเล  

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินข้างต้น ยังขาดการวางแผนรองรับอย่างเป็นระบบ  จึงมกีารกล่าวถึงการ
กําหนดผังการใช้ที่ดิน เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
แม้ว่าผังการใช้ที่ดินจะมีหลายลักษณะด้วยกัน ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการอันมีกฎหมายรองรับในการบังคับใช้ 
อาทิ ผังจังหวัด ผังเมืองรวม ผังพื้นที่เฉพาะ เป็นต้น และในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ อย่างเช่น ผังชุมชน ซึ่ง
เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อการจัดการพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดความขัดแย้งและมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก  อย่างไรก็ตาม ควรมีการใช้ในลักษณะผสมผสานและบังคับใช้
อย่างจริงจัง   

ผังการใช้ที่ดินจะมีบทบาทสาํคัญในการจัดการน้ําเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการกักเก็บน้ํา การจัดสรร
น้ํา และการระบายน้ํา  โดยจะมีการพิจารณาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ความต้องการใช้ประโยชน์ และ
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการใช้พ้ืนที่หนึ่งๆ กับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ปัจจุบัน กําลังมี
การดําเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม (ทุ่งสง)  โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม
พ้ืนที่ชุมชน (เทศบาลนครตรงั)  โครงการศกึษาและวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จ.ตรัง)  เป็นต้น 

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบโครงข่ายน้ํา ก็เป็นประเด็นสําคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการน้ํา ในด้านการกักเก็บและระบายน้ํา  ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ได้มีแผนงานและโครงการที่สําคัญๆ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อน และฝายกั้นน้ํา รวมทั้งโครงการขุดลอกคลอง สระ ลําห้วย เหมือง ฝาย 
และทางระบายน้ําต่างๆ นอกจากนี้ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ํา  โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์  โครงการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ําและประตูบังคับน้ํา  เป็นต้น 

 



๗ 

๒.๔ ปญหาน้ําทวมและดินถลม 

    
 

ปัญหาน้ําท่วมได้เกิดบ่อยครั้งขึ้นในลุ่มน้ํานี ้ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ต้นน้ําบริเวณอําเภอทุ่งสง มักเกิด
เหตุการณ์น้ําหลาก ส่วนบริเวณกลางน้ําพบปัญหาบริเวณอําเภอรัษฎาและอําเภอห้วยยอด และบริเวณปลาย
น้ําบริเวณอําเภอเมืองตรังและอําเภอกันตัง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตํ่าซึ่งมีชุมชนตั้งถิ่นฐานหนาแนน่ในเทศบาล
เมืองห้วยยอด เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมอืงกันตัง  ได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก 

เหตุการณ์อุทกภัยยังเกิดขึ้นกับกรณีชุมชนที่มีการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณสองข้างลําน้ํา อย่างกรณีตําบล
ควนธานี อําเภอกันตัง จ.ตรัง  มีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณสองข้างลําน้ําที่คดเคี้ยว ซึ่งไหลผ่านพื้นที่บริเวณนี้  
ทําให้มีความเสี่ยงและมีเหตกุารณ์น้ําเอ่อล้นจากลําน้ําท่วมบริเวณชุมชนก็ได้สร้างความเสียหายเช่นกัน  

กรณีอําเภอทุ่งสง ซึ่งได้เคยประสบอุทกภัยครั้งรุนแรงในป ี๒๕๓๘  ปี ๒๕๔๘ และ ปี ๒๕๔๙ เป็นเหตุ
ให้หลายฝ่ายได้ปรึกษาหารือและร่วมมือในเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยมีแผน ระยะเร่งด่วน(ทําทันที) 
ได้แก่ การขุดลอกตะกอนทราย ขจัดวัชพืชและขยะกีดขวางทางน้ํา (ดูแลระบบโครงข่ายน้ําให้ไหลสะดวก) 
จัดทําแผนที่เสีย่งภัยและแก้ไขจุดวิกฤตลดความเสี่ยง และการซ้อมรับภัยพิบัติโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  แผน
ระยะกลาง ได้แก่ ก่อสร้างระบบบายพาสน้ํา ระบบระบายน้ํา ขยายเพิม่พ้ืนที่รับน้ําและขยายช่องทางระบายน้ํา 
ศึกษาความเหมาะสมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาน้ําท่วมแบบบูรณาการ  แผนระยะยาว ได้แก่ การดําเนินงาน
ตามแนวพระราชดําริ  การนําผังเมืองรวมและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสํารวจรังวัดแนวเขตคลอง เหมือง ทาง
น้ํา ทีส่าธารณะและจดัทําแผนทีแ่นวเขตทางน้ําตลอดสายในลุม่น้ํา ก่อสร้างระบบกกัเก็บและบริหารจัดการน้ํา 
เช่น อ่างเก็บน้าํ แก้มลิง  แผนงานต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแล
รักษาระบบนิเวศสิ่งแวดลอ้มแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง การวิจัยระบบนิเวศ
คลอง และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

พ้ืนที่ในลุ่มน้ํานี้ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม ซึ่งมักพบในบริเวณพื้นที่สูงและพื้นที่
ลาดชัน  และส่งผลกระทบมายังพื้นที่ราบด้านล่างบ่อยครั้ง  สําหรับพ้ืนที่ซึ่งเคยเหตุการณ์ดินถล่ม ได้แก่ ใน
พ้ืนที่ตําบลนาหลวงเสน ตําบลถ้ําใหญ่ เป็นต้น 

ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์และจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังน้ําท่วมและดินถล่ม 
เพื่อจัดทําระบบเตือนภัยล่วงหน้า เฝ้าระวังสภาพอากาศ ตรวจวัดและรายงานปริมาณนํ้าฝนและระดบัน้ําตาม
สถานีต่างๆ ครอบคลุมทั้งลุ่มน้ํา มีเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัย และซักซ้อมเพื่อรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้น 



๘ 

 ๒.๕ คณุภาพน้าํ 

     
 

คุณภาพน้ําเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได้อาศัยน้ําจากแหล่งน้ํา  โดยท่ีผ่านมามักเกิดปัญหาคุณภาพน้ําที่มีผลมาจากแหล่งกาํเนิดหลัก 
ได้แก่ น้ําเสียชุมชน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ําเสียจากการปนเปื้อนสารเคมีในการเกษตร และแหล่ง
อ่ืนๆ ทีม่ีการสารปนเปื้อนไม่ว่าของแข็งแขวนลอย ที่ไปเพิ่มความขุ่นในน้ํา ลดการส่องผ่านของแสง ตกตะกอน
ทําให้แหล่งน้ําต้ืนเขิน  สารปนเปื้อนจําพวกสารเคมี และสารปนเปื้อนจําพวกแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆ  ที่
ส่งผลทั้งในลักษณะฉันพลันและสะสม  อันส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ พืชและสัตว์น้ํา 

สําหรับสถานการณ์คุณภาพน้ําในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง พบว่า มีประเด็นสําคัญดังนี้ 

๑) น้ําเสียชุมชน จากที่อยู่อาศัย น้ําทิ้งจากห้องน้ํา และน้ําทิ้งจากการชะล้างต่างๆ ปล่อยสู่แหล่งน้ํา
โดยไม่มีการบําบัดให้ได้มาตรฐาน สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ เพิ่มการใช้ออกซิเจน ทําให้ปริมาณ
ออกซิเจน ลดลง จนถึงสภาพขาดอากาศส่งผลให้สัตว์น้ําตาย เกิดกลิ่นเหม็น น้ําสีดํา 
 

แหล่งน้ําเสียจากชุมชนขนาดใหญท่ี่มีลักษณะเป็นเมืองและได้จัดต้ังเป็นเทศบาลต่างๆ  ซึง่ต้ังอยู่ใน
ลุ่มน้ํานี้ มีจํานวน ๑๒ แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลในเขต จ.นครศรีฯ จํานวน ๔ เทศบาล  และในเขต 
จ.ตรัง จํานวน ๘ เทศบาล 
 

๒) น้ําเสียจากอุตสาหกรรม โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที่ ดังนี้ 
- อําเภอทุ่งสง รวม ๑๘๘ โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะหรือเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง จํานวน ๖๕ โรงงานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ๓๒ โรงงาน   ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ๒๑ โรงงาน  ผลิตภัณฑ์จากพืช ๑๙ โรงงาน และผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ ๕๑ โรงงาน อ.
ทุ่งสง ต.นาหลวงเสน ต.ถ้ําใหญ่ ต.ปากแพรก ต.ชะมาย  

- อําเภอบางขนั มีโรงแปรรูปยางพารา ๒ โรงงาน  โรงงานบด ป่น หรือย่อยไม้ จํานวน 1 โรงงาน  
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง  ๕ โรงงาน  

- จังหวัดตรัง มีอุตสาหกรรมยางพารา จํานวน ๗๔ โรง ได้แก่ โรงงานผลิต ยางแผน่รมควัน มี
จํานวน ๕๕ โรงงาน ยางแท่ง ยางเครฟ มีจํานวน ๗ โรงงาน น้ํายางข้น มีจํานวน ๑๒ โรงงาน
อุตสหกรรมไมย้างพารา จํานวน ๕๒ โรงงาน ได้แก่  แปรรูปไม้ยางพารา ๒๙ แปรรูปไม้
ยางพาราอัดน้ํายาอบแห้ง  ๑๒ โรงงาน ผลิตช้ินส่วน/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องเรือน ๕ โรงงาน 
ของเด็กเล่นจากไม้ยางพารา  ๒ โรงงาน ไม้วีเนียร์ และวีเนียร์อัดโค้งไม้ยางพารา ๔ โรงงาน



๙ 

อุตสหกรรมแปรรูปอาหารทะเล จํานวน ๑๕ โรงงาน  อาหารกระป๋อง  ๑ โรงงาน อาหารทะเล
แช่แข็ง/ห้องเย็น ๕ โรงงาน เนื้อปลาบดแช่แข็ง ๒ โรงงาน ปลาป่น ๗ โรงงานอุตสหกรรมน้ํามัน
ปาล์ม สกัดน้ํามันปาล์ม  ๔ โรงงาน 

๓)  น้ําปนเปือ้นสารเคมีในการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญา้ โดยเกษตรกรยังขาดความรู้
ในการใช้สารเคมีและต้องการเพิ่มผลผลิต ทําให้ชุมชนไมส่ามารถใช้น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น 
คลอง เหมือง บ่อน้ําได้ดังเดิมทําให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนเพิ่มค่าใช้จ่ายในคัวรเรือน เพราะต้องซื้อ
น้ํากิน น้ําใช้ สัตว์น้ํา พืชท้องถิ่นลดลงหรือสูญพันธ์ุ ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง  วิถีชีวิตเปลี่ยน หา
พืช ปลา สัตว์น้ํามาบริโภคได้น้อยลง ต้องพึ่งพิงตลาดภายนอกชุมชน    

๔) น้ําเสียอืน่ๆ เช่น การทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ํา โดยเฉพาะขยะพิษ จําพวกถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ 
ขวดยา หรืออื่นๆ  โดยไม่มีการจัดการแยกทําให้มลพิษกระจายสู่งแหล่งน้ํา   

 

 หน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลต่างๆ ได้มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  ริเริ่มการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําโดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ  และมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําในบางบริเวณ   
 

๒.๖ การบริหารจัดการ 

  
 

สถานการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง  ในประเด็นย่อยต่างๆ มีดังนี ้

การจัดการระบบข้อมูล: มีข้อมูลสถานการณ์ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรังในหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลายหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ ตลอดจนข้อมูลขององค์กรชุมชน มีการเชื่อมโยง
และสื่อสารข้อมูลไว้ในเวปไซด์ของหลายหน่วยงาน มีการนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในระดับหน่วยงานส่วนกลาง แต่
การนําข้อมูลมาใช้จัดการน้ําในระดับพ้ืนที่และท้องถิ่นอย่างเป็นระบบยังน้อยเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น 
ความรู้ความเข้าใจในการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลของทุกภาคส่วนในลุ่มน้ํา และข้อมูลบางสว่นยังแยก
ส่วนกัน การเชื่อมต่อข้อมูลไมส่มบูรณ์เต็มพ้ืนที่ลุ่มน้ําเพื่อให้สะดวกในการนําข้อมูลไปใช้  

การจัดองค์กร: มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนองค์กรรูปแบบคณะกรรมการต่างๆ ทําให้การประสานงานมีความสับสน ขาดความเป็นเอกภาพใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการน้ํา 

 



๑๐ 

ปัจจุบัน พบว่ามีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ปลายน้ําในจังหวัดตรัง 
กว่า ๑๐ เครือข่าย และมกีารจัดระบบข้อมูลตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพ้ืนที่ทั้งภายในและ
ภายนอก  สว่นในพื้นที่ต้นน้ําอําเภอทุ่งสงและอําเภอบางขัน มีองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนและเครือข่ายภาค
ประชาชนที่มีกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ซึ่งภาครัฐให้
การสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายให้มีความเขม้แข็งมากขึ้น มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ และใช้
ศักยภาพของเครือข่ายเป็นพลังกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เครือข่ายที่มีส่วนใหญ่เป็นกลุม่ทีไ่ม่เป็นทางการ มีความ
ร่วมมือกันอย่างหลวมๆ    

แผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร:์ พบว่ามีการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่ม
น้ําสาขาแม่น้ําตรังภายใต้บทบาทคณะกรรมการลุ่มน้ํา สว่นการขับเคลื่อนแผนสู่การปฎิบัติมีข้อจํากัด เนื่องจาก
ลุ่มน้ําสาขาแมน่้ําตรัง ต้ังคาบเกี่ยวกับสองจังหวัดคือนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง และยังขาดกลไกขับ
เคลื่อนที่เป็นเอกภาพ เพราะมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาชน ภาคเอกชน  

อย่างไรก็ดี การบูรณาการได้ดําเนินการอยู่บ้างในบางประเด็นที่เป็นปัญหาร่วม เช่น อุทกภัย แต่ยังมี
ความเสี่ยงจุดอ่อนที่ขาดความย่ังยืนได้หากผู้นําหน่วยงานเจ้าภาพประสานงานเปลี่ยนแปลงไปทําให้ไม่ต่อเนื่อง 
ข้าราชการย้ายบ่อยครั้ง ยังไม่มีกลไกประสานการบูรณาการที่เข้มแข็ง อันสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ย่ังยืน
ได้  แต่บางประเด็นและบางพื้นที่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการให้เข้มแข็งมากขึ้นได้ โดยจัดกลไก
ขับเคลื่อนให้เข้มแข็ง 

การเรียนรู้และพัฒนาบคุลากร: บุคลากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ํามีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการน้ําที่
แตกต่างกัน ทําให้การบริหารจัดการน้ําไม่เป็นเอกภาพ เนื่องจากองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานมีการส่ือสารไว้
แต่ยังแยกส่วน ทักษะและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรมีความแตกต่างกัน  

การมีส่วนร่วมของประชาชน: ในพื้นที่ลุม่น้ํา ต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยภาพรวมยังมีไม่
มากนัก  แมจ้ะพบการเคลื่อนไหวโดยองค์กรชุมชนที่เขม้แข็งในพื้นที่ปลายน้ําจังหวัดตรัง การรวมตัวกันของ
ชุมชนในบริเวณต้นน้ําถอนหมุดโฉนดที่ดินเพื่อขยายแนวคลอง และมีเครือข่ายอนุรักษ์คลอง เป็นต้น โดย
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่  ก็ได้ใหค้วามสําคัญต่อประเด็นการมีส่วนร่วมมากขึ้น  จึง
ร่วมกับชุมชนมีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และผังชุมชนในบางพื้นที่  



๑๑ 

๓.  สรปุ…แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

     ๒๕ ลุมน้ํา ของประเทศไทย   
กรมทรัพยากรน้ํา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

 



๑๒ 

 

 



๑๓ 

 

 



๑๔ 

 

 

 



๑๕ 

 

 
 



๑๖ 

๔.  แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
สํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตรเ์พื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
มกราคม ๒๕๕๕ 

 

๑. บทนํา 
น้ํา มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาประเทศ
ไทยเกิดภาวะขาดแคลนน้ําและน้ําท่วมอย่างรุนแรงและมแีนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําท่วม
ครั้งใหญใ่นป ี ๒๕๕๔ นี้ ได้ส่งผลกระทบตอ่การลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยธนาคารโลกได้ประเมิน
มูลค่าความเสยีหายจากน้ําท่วมเป็นมูลค่า ๑.๔๔ ล้านล้านบาท 

รัฐบาลตระหนกัถึงความสําคัญของปัญหาน้าํท่วมดังกล่าว จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําขึ้น ซึ่งได้จัดทําแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน ทั้งแผน
ระยะเร่งด่วนและแผนระยะยาว เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดการหยุดชะงักจาก
ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้น้อมนําแนวทางตามพระราชดําริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทํางานและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้าํท่วมดังกล่าว 

๒. สภาพข้อเท็จจริง 
พ้ืนที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ประกอบด้วย ลุ่มน้ําปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจนี พ้ืนที่
ทั้งหมด ๑๕๗,๙๒๕ ตร.กม. มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕ ล้านคน มีปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร
ต่อปี และมีปรมิาณน้ําท่าเฉลีย่ ๓๓,๑๓๒ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี มีแม่น้ําสําคัญ คือ แม่น้ําปิง วัง ยม น่าน แม่กลอง 
ป่าสัก สะแกกรัง ท่าจีน พ้ืนที่ตอนเหนือความสามารถในการเก็บกักน้ํารวม ๒๕,๗๗๓ ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่
ตอนกลาง มีความสามารถในการกักเกบ็รวม ๒,๑๒๔ ล้าน ลบ.ม ซึ่งแมน่้ําเจ้าพระยาตอนล่างมีขีด
ความสามารถในการรองรับน้ําในลําน้ําได้ประมาณ ๓,๕๐๐ ลบ.ม.ต่อวินาที โดยไม่เอ่อล้นท่วมพ้ืนทีบ่ริเวณริม
แม่น้ํา 

จุดอ่อนและปัญหาของการบริหารจัดการน้ําที่ผ่านมา ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่ต้นน้ํามีสภาพแวดล้อมทรุดโทรม 
เนื่องจากมีการบุกรุกพ้ืนที่ (๒) การบริหารจัดการน้ําในภาพรวมไม่ชัดเจนและไม่มอีงค์กรที่มีอํานาจในการ
จัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมได้อย่างเบ็ดเสร็จ (๓) ขาดแผนหลักในการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว ทําให้
การบริหารจัดการน้ําขาดทิศทางที่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้ขาดการสนบัสนุนด้านงบประมาณที่
ต่อเนื่อง (๔) ฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบและไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (๕) กฎหมายด้านน้ํายังไม่
ทันสมัยและขาดความชัดเจนในการสนับสนนุการจัดการทรัพยากรน้ําในส่วนรวม 

 



๑๗ 

๓. แผนแมบ่ทการบริหารจัดการน้ํา 
ประกอบด้วย ๘ แผนงานหลกั และ ๒ แผนปฏิบัติการ คือ (๑) แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะ
เร่งด่วน และ (๒) แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๓.๑ หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการน้ํา ทั้งประเทศต้องดําเนินการในระดับลุ่มน้ํา และครอบคลุมทุกลุม่น้ําในประเทศตั้งแต่พ้ืนที่
ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา
ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ แนวคิดในการบริหารจัดการน้ํา 
ได้แบ่งตามพื้นที่ คือ  

     พื้นที่ต้นน้าํ ให้ความสําคญักับการชะลอน้ํา มิให้ไหลบ่าอย่างรุนแรง  
     พื้นที่กลางน้ํา ให้ความสาํคัญกับการบริหารจัดการน้ําร่วมกับการจัดการประตูระบายน้ําและการระบายน้ํา 
     ตลอดแนวพื้นที่กลางน้ํา เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ําท่วมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และ 
     พื้นทีป่ลายน้ํา ให้ความสําคัญกับการเร่งระบายน้ําและผลักดันน้ําออกสู่ทะเลโดยเร็ว 

๓.๒ วัตถุประสงค์  

    (๑) ป้องกัน และลดความเสียหายจากน้ําท่วมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  
     (๒) ปรับปรุงความสามารถของระบบป้องกันน้ําท่วม บริหารจัดการน้ําท่วมในยามคบัขัน รวมทั้งเพิ่ม 
          ความสามารถการเตือนภัย   
     (๓) สร้างความมั่นใจ และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ชุมชนและประเทศ บริหารจัดการน้ํา ดินและป่าไม้ให ้
          เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๓.๓ เป้าหมาย  

(๑) ระยะสัน้ ได้แก่ การลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ําท่วมในปี ๒๕๕๕ 
(๒) ระยะยาว ได้แก่ การปรับระบบการบริหารจัดการน้ําท่วมอย่างบูรณาการและยั่งยืน 

๓.๔ แผนงานและแนวทางการดําเนินการ  
     ประกอบด้วย แผนดําเนินงานที่สําคัญ ๘ แผนงาน ได้แก่ 

๑) แผนงานฟืน้ฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ เพื่อฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึง่เป็นแหล่ง
สําคัญในการดูดซับและชะลอน้ํา และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าํเพิ่มเติมตามความสามารถของพื้นที่และจดัทํา
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยการปรับปรุง รักษาพื้นที่ป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรม 
จัดทําโครงการรักษาดินและน้าํ ส่งเสริมให้มกีารปลูกป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน รักษาและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชาย
เลน ปรับปรุงการใช้น้ําและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มความสามารถการกักเก็บน้ํา ปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒) แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และจัดทําแผนบรหิารจดัการน้ําของประเทศประจําปี ให้
สามารถป้องกันและลดปัญหาน้ํา ท่วมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยพัฒนาแผนการบริหารน้ําในเขื่อนสําคัญในลุ่ม
น้ําสําคัญ จัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําในกรณีต่างๆ ปรับปรุงกราฟจัดการน้ํา ให้สะทอ้นความสมดุลในการ
บริหารน้ําของภาคส่วนต่างๆ และนําเสนอขอ้มูลน้ําและแผนที่ที่เกี่ยวข้องสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ 



๑๘ 

๓) แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสทิธิภาพสิง่ก่อสรา้งเดิมหรือตามแผนที่วางไว ้ เพื่อป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้ําท่วม โดยการดําเนินงานประกอบด้วย ๔ แผนงานย่อยได้แก่ (๑) การปรับปรุงคันกั้นน้ํา อาคารบังคับ
น้ํา ระบบระบายน้ํา ให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ทั่วไป (๒) การปรับปรุงทางระบายน้ํา ขดุคลอง ขจัดสิ่งกีดขวาง
ในคูคลอง และทางระบายน้ํา (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่
เฉพาะ และ (๔) การเสริมคนักั้นน้ําและการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ ในระยะยาวจะมีการจัดทําทางน้ํา
หลาก หรือทางผันน้ํา การจัดทําผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแนวป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคญั และชุมชน
หนาแน่น เป็นต้น 

๔) แผนงานพัฒนาคลังขอ้มูล ระบบพยากรณ ์ และเตือนภัย โดยการพัฒนาระบบข้อมูลสร้างแบบ
สถานการณ์สมมุติโดยใช้หลกัวิชาการและองค์กรในการบริหารจัดการน้ํา และการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
โดย (๑) การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ําแห่งชาติ (๒) การสร้างสถานการณ์สมมุติด้านน้ํา การคาดการณ์และระบบ
เตือนภัย และ (๓) การปรับปรุงระบบเตือนภัยของประเทศให้เป็นองค์กรที่สามารถติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์น้ําได้อย่างทันการณ์ โดยการปรับปรุงและเพิ่มสถานีตรวจวัดน้ําเตือนภัยในลําน้ําสําคัญ ติดต้ัง
ระบบโทรทัศนว์งจรปิดที่ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบดาวเทียมและ
ระบบติดตามผลระยะไกลเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ําของประเทศ และการจัดองค์กรและพัฒนาระบบแจ้ง
เตือนภัย 

๕) แผนงานเผชิญเหตเุฉพาะพืน้ที ่ เพื่อให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกัน บรรเทาปัญหาน้ําท่วม 
โดยการพัฒนาระบบป้องกัน บรรเทาน้ําท่วมในพื้นที่ทีม่ีความสําคัญ เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
และพื้นที่ชุมชนหนาแน่นเป็นต้น พัฒนาระบบการเจรจากับผู้ได้รับผลกระทบ และจัดให้มีระบบการสร้างคลัง
เครื่องมือ รวมถึงจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบระบบป้องกันที่ดําเนินการโดยเอกชน เป็นต้น 

๖) แผนงานกาํหนดพื้นทีร่ับน้ํานอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการใช้พืน้ทีเ่พื่อการรับ
น้ํา โดยกําหนดพื้นที่แก้มลิงในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยาตอนล่าง ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แก้มลิง
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ชะลอน้ําหลากในภาวะน้ําท่วมฉับพลัน และจัดทําแผนการผันน้ําลงสู่พ้ืนที่แก้มลิง ร่วมกับการ
กําหนดมาตรการจ่ายค่าความเสียหายเป็นกรณีพิเศษสําหรับพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดเป็นพื้นที่แก้มลิง 

๗) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจดัการน้ํา จัดให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน ทําหน้าที่
วางแผน กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบียบ และสามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด ในภาวะฉุกเฉินหรือเมือ่เกิดวิกฤตน้ําท่วม โดยในระยะเร่งด่วน มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ
โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรทีี่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรีหรือปลดักระทรวงที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ส่วนในระยะยาว จะมีองค์กรบริหารจัดกาน้ําของประเทศแบบผสมผสานเป็นการถาวร 

๘) แผนงานสร้างความเขา้ใจ การยอมรับ และการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการอทุกภัยขนาดใหญ่ของ
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความร่วมมือในการดําเนินการรับมือกับน้ําท่วมของทุกภาคส่วน และสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการน้ําท่วม ใหส้ามารถรับมือกับน้ําท่วมได้อย่างเหมาะสม 



๑๙ 

๓.๕ แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน  

เพื่อรองรับปัญหาน้ําท่วมที่อาจเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕ แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วมระยะเร่งด่วน มี
หลักการสําคญั คือ ลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ําท่วม ซึ่งหากเกิดปัญหาน้ําท่วมจะต้องมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมน้อยที่สุด ประกอบด้วย ๖ แผนหลัก ได้แก่ (สรุปโดยย่อ) 

๑ แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี   
๒ แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้แล้ว 
๓ แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบคาดการณ์และเตือนภัย    
๔ แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่    
๕ แผนงานกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พ้ืนที่เพื่อการ

รับน้ํา   
๖ แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา   

๓.๖ แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา) 

การบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศจําเป็นต้องดําเนินการในระดับลุ่มน้ําและครอบคลุมทุกลุ่มน้ําในประเทศทั้งต้น
น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยพ้ืนที่ต้นน้ําควรให้ความสําคัญกับแนวทางด้านการลดความเร็วของน้ํา พ้ืนที่กลางน้ํา
ควรให้ความสาํคัญกับการเก็บน้ําและผันน้ํา และพื้นที่ปลายน้ําควรให้ความสําคัญกับการเร่งระบายน้ําและการ
ผลักดันน้ํา โดยการดําเนินงานเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาน้ําท่วม เริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ประกอบด้วย ๘ แผนงาน ได้แก่ (สรุปโดยย่อ) 

๑ แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษป่์าและระบบนิเวศ   
๒ แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี   
๓ แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้   
๔ แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย    
๕ แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่   
๖ แผนงานกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง 

๗ แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา   
๘ แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่  

 
 
 



โดย
             ผศ. ดร. สมบัต ิอยู่เมือง            
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 นํา้ท่วม 4 เมษายน 2554
• ตรัง 12.26 น. นํา้ทว่มเริ่มลด เหลือเพียง 4 อําเภอ ยงัมีนํา้ทว่มสงูตัง้แต ่

2-4 เมตร คือ อ.เมือง อ.กันตงั อ.สิเกา และ อ.วังวเิศษ เนื่องจากอยู่
ติดกบัแมน่ํา้ตรังที่ได้รับผลกระทบจากพนงักัน้แมน่ํา้ตรังทรุด ตวัลง
มาถงึ 5 จดุ และยงัมีนํา้จาก อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราชไหลมาสมทบ
บวกกบันํา้ทะเลหนนุ ทําให้บ้านเรือนหลายพนัหลงัคาเรือนประสบนํา้
ทว่มสงู
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• หลังจากฝนตกหนักตดิต่อกันในพืน้ที่ภาคใต้ ได้ทาํให้ปริมาณนํา้
จาํนวนมากจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้ไหลลงสู่แม่นํา้
ตรัง ในจงัหวัดตรังแล้ว
ทัง้นี ้จดุที่ตํ่าที่สดุอยูท่ี่บริเวณอําเภอเมืองตรัง ทําให้ปริมาณนํา้ฝนจาก
ทกุทิศไหลมารวม ณ บริเวณนี ้โดยแมน่ํา้ตรังในเขตอําเภอเมืองเริ่ม
ประสบปัญหานํา้ล้นตลิง่ไหลเข้าทว่มบ้านเรือน พืน้ที่ทางการเกษตรแล้ว
อีกระลอก ตัง้แตเ่มื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2554 ที่ผา่นมา 
ล่าสุดทางจงัหวัดตรังได้ประกาศให้พืน้ที่อาํเภอเมืองตรัง 7 ตาํบล 
52 หมู่บ้าน เป็นพืน้ที่ประสบภยัพบิัตกิรณีฉุกเฉินนํา้ท่วม และ
จาํเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนแล้ว ได้แก่ ตําบลนา
ตาลว่ง หมู ่1-6, ต.นาทา่มเหนือ หมู ่1-13 ,ต.นาทา่มใต้ หมู ่1-8 , ต.
บางรัก หมู ่1-6 ,ต.หนองตรุด หมู ่1-9 , ต.ควนปริง หมู ่1-9 และ ต.นา
โต๊ะหมิง หมู ่4 
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25 ลุ่มนํ้าหลกั
ของประเทศไทย
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ลุ่มนํา้สาขาลุ่มนํา้ตรัง
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ลกัษณะภูมปิระเทศของจงัหวดัตรังและบริเวณใกล้เคยีง

พืน้ทีท่ีเ่กดินํา้ท่วมซํ้าในช่วงระหว่างปี 2549-2554
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Rationale (Causes-Effects)

•Organization Management Causes
•Natural Causes



การจดัการแหล่งนํา้

การจดัการนํา้ท่วมแบบบูรณาการ
การจดัการการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

การจดัการพบิัตภิยัการจดัการแนวชายฝั่ง
• Strategy 
•Goals 
•Projects

แนวทางการดาํเนินการ :
-Conventional  Approach ?
-New Approach :
• Natural/Basin Approach
• Adaptations
•แนวทางพระราชดาํริ
•Important  Engineering 
Approaches

การจดัการพบิัตภิยัจากนํา้อย่างยัง่ยนื
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การจดัการพบิัตภิยัจากนํา้อย่างยัง่ยนื

การจดัการในระดบัลุ่มนํา้ย่อย

เพิม่ความยดืหยุ่นต่อความเสี่ยงจากนํา้ท่วมภยั

ทีก่กัเกบ็นํา้และระบายนํา้ตามธรรมชาติ

การเตอืนภยันํา้ท่วม

การออกแบบทางวศิวกรรมเพิม่เตมิในการกกัเกบ็นํา้
ระบายนํา้ และป้องกนันํา้ท่วม

การออกแบบทางวศิวกรรมป้องกนันํา้ท่วม















6 Feb 2009 proposed by Dr Sombat Yumuang 40

3. แนวทางการขบัเคลือ่นโครงการปิดทองหลงัพระในปี 2552

40

3.1 การกาํหนดพืน้ทีต่้นแบบของโครงการในการขบัเคลื่อนการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ :      
      พืน้ทีลุ่่มนํ้าน่าน
3.2 กระบวนการในการขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ ในพืน้ทีลุ่่มนํ้าน่าน

- “เข้าใจ” ข้อมลูพืน้ฐานเชิงพืน้ที่
- “เข้าถงึ” สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม
- “พฒันา” เรียนรู้เพือ่พฒันาศักยภาพชุมชนและพืน้ที่
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เส้นทางในการดาํเนินงานของ “โครงการฯ”

ความยัง่ยนื

ข้อมูลพืน้ฐานเชิงพืน้ที่
-ศึกษาขอ้มูลทุกมิติของชุมชนและ
พื้นที่ในระดบัลุ่มนํ้ายอ่ย เพื่อคน้หา
และลาํดบัความสาํคญัตามสภาพ
ปัญหาความจาํเป็นพื้นฐานและ
ปัญหาเร่งด่วน เพื่อกาํหนดชุมชน
และพืน้ที่เป้าหมายในการพัฒนา 
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
ทั่วประเทศ
-- รวบรวมองคค์วามรู้ของโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
ทัว่ประเทศ

เข้าใจ สื่อสารและ
สร้างการมสี่วนร่วม

- สื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ
  และความมัน่ใจกบัชุมชนและ
พื้นที่เป้าหมาย
-ร่วมกนัวเิคราะห์และลาํดบั
ความสาํคญัของสภาพปัญหา
ความจาํเป็นพื้นฐานและปัญหา
เร่งด่วนของชุมชนและพื้นที่ใน
ระดบัลุ่มนํ้ายอ่ย
- ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
   กระบวนการ “ เขา้ถึงและ
พฒันา ” มากที่สุด

เข้าถงึ เรียนรู้เพือ่
พฒันาศักยภาพชุมชนและพืน้ที่
- สร้างทีมพี่เลี้ยง (วทิยากร
  โครงการ อปท. มหาวทิยาลยั)
-ออกแบบหลกัสูตรและเมนูการพฒันาชุมชน
และพื้นที่ในระดบัลุ่มนํ้ายอ่ย
-ศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึกปฏิบตัิตาม
แนวทางของความรู้ของโครงการพระราชดาํริ 
- ทีมพี่เลี้ยงใหค้าํแนะนาํในชุมชนและพื้นที่
เป้าหมาย
- ติดตามและประเมินประสิทธิผลการพฒันา
ศกัยภาพชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย

พฒันา

ชุมชนคอืเจ้าของ
พืน้ที่

การกาํหนดพืน้ทีต่้นแบบของโครงการในการขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ : พืน้ทีลุ่่ม
นํ้าย่อยแม่นํ้าน่านของจงัหวัดน่าน
หลักการและเหตุผลในการกาํหนดพืน้ที่ต้นแบบของโครงการ
- ความพร้อมของระบบข้อมูลเชิงพื้นทีข่องลุ่มนํ้าน่านตอนบน ที่ประกอบด้วย

1. ข้อมูลทนุทางด้านกายภาพ ที่มีรายละเอียดถงึระดบัลุม่นํา้ยอ่ย และ
2. ข้อมูลทนุมนุษย์(ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม) และทนุทางวัฒนธรรม ที่แสดงถงึ

สภาพปัญหาความจําเป็นพืน้ฐานและปัญหาเร่งดว่น ที่มีรายละเอียดถงึระดบัหมูบ่้าน 
3. ระบบการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที ่ที่สามารถเลอืกกําหนดให้นํา้หนกั ข้อมลูดงักลา่ว

ข้างต้น (ที่เป็นข้อจํากดัในการพฒันาฯ) ตามลาํดบัความสาํคญัและความจําเป็นเร่งดว่น ที่ใช้ใน
การกําหนดชมุชนและพืน้ที่ลุม่นํา้ยอ่ยเป้าหมาย ที่สมควรได้รับการสง่เสริมศกัยภาพในการ
พฒันาตนเองอยา่งยัง่ยืนตามแนวพระราชดําริ ในแตล่ะมิติ (นํา้ ดิน เกษตร พลงังานทดแทน ป่า 
และสิง่แวดล้อม) 

จากการศกึษาในเบือ้งต้นพบวา่ พื้นทีข่องลุ่มนํ้าน่านของจังหวัดน่าน เป็นพืน้ที่ลุม่นํา้ที่
มีสภาพปัญหาทางด้านกายภาพ พิบตัิภยัธรรมชาติ และความจําเป็นพืน้ฐานและปัญหาเร่งดว่น
ทางด้านทนุมนษุย์(ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม) อยูห่ลายประการที่สมควรได้รับการสง่เสริม
ศกัยภาพในการพฒันาตนเองอยา่งยัง่ยืนตามแนวพระราชดําริในแตล่ะมิติ อยา่งเร่งดว่นในลาํดบั
ลุม่นํา้แรกๆของประเทศ

4. องค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริทั่วประเทศ
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พืน้ทีเ่ป้าหมายในการปลูกป่า

ปิง วงั ยม น่าน

เหนือตอนบน

โขง ชี มูล

Phase 1 : เหนือตอนบน (กก แม่นํา้โขง ปิง วงั ยม น่าน)
Phase 2 : เหนือตอนล่าง (ปิง วงั ยม น่าน)
Phase 3 : อสีาน (โขง ชี มูล)
Phase 4 : ภาคกลาง และภาคใต้

พนัธมติรหลกั
- ศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ 6 แห่ง

-โครงการพฒันาดอยตุง 
-มูลนิธิชัยพฒันาฯ
-ศูนย์ศิลปาชีพฯ

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-กระทรวงทรัพยากรฯ

-สถาบันเทคโนโลยสีารสนเทศนํา้และการเกษตร
-- กองทพัภาค 28/02/55 จดัทาํโดย ผศ.ดร.สมบตัิ อยูเ่มือง 44

“ เข้าใจ ” ข้อมูลพืน้ฐานเชิงพืน้ที่ ทีเ่กีย่วข้องต่อศักยภาพของแต่ละชุมชนและพืน้ที ่                         
ในระดบัลุ่มนํ้าย่อยของลุ่มนํ้าน่านของจงัหวดัน่าน  เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

ปัญหาความจําเป็นพืน้ฐานและปัญหาเร่งด่วน (ทีเ่ป็นข้อจํากดัในการพฒันาฯ)                                                     
ทีใ่ช้กาํหนดชุมชนและพืน้ทีลุ่่มนํ้าย่อยเป้าหมายในการดาํเนินงานของโครงการ

- นํา้และพิบตัิภยัธรรมชาติจากนํ้า(แห้งแล้ง ขาด
แคลนนํ้า นํา้ปนตะกอนหลากและนํา้ท่วมฉับพลนั 
นํา้ท่วมขงั)
- ดิน (ดินตื้น การพงัทลายของหน้าดิน)
- ป่า (ป่าเสื่อมโทรม ตัดไม้  ไฟป่า)
- ปัญหาขยะ นํา้เสีย 
- สาธารณูปโภคไม่เพยีงพอ.
- พิบตัิภยัธรรมชาติอื่นๆ (อากาศหนาวจัด)

- การศึกษาไม่ทัว่ถึง ไม่มีคุณภาพ
- ขาดความรู้และทกัษะในการประกอบวชิาชีพ 
   โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารเกษตร และการตลาด
-ปัญหาสุขภาพ อบายมุข ยาเสพติด
-ความยากจน

- วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่
- สังคมทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม
- ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน

ทุนมนุษย์ ทุนทางวฒันธรรมทุนทางกายภาพ

44
องค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริทัว่ประเทศ (ทีจ่ะเพิม่ศักยภาพในการพฒันาฯ)

- ศิลปาชีพ
- ทุนการศึกษา
   พระราชทาน
- การศึกษาระบบ
  ทางไกล

- ฝนหลวง
- พฒันาแหล่งนํา้
- โครงการแก้มลงิ
- หญ้าแฝก
- แกล้งดนิ
- ปลูกป่า

- กงัหันนํา้ชัยพฒันา
- นํา้ดไีล่นํา้เสีย
- กาํจัดขยะและ
  บําบัดนํา้เสีย
- เกษตรทฤษฎใีหม่
- พลงังานทดแทน

- หน่วยแพทย์เคลือ่นที่
- เส้นทางเกลอื
-ธนาคารข้าว / 
 ธนาคารโค-กระบือ

องค์ความรู้ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- พระอจัฉริยภาพด้านงานศิลปะและ
   วฒันธรรม (วรรณศิลป์  หัตถศิลป์
    จิตรกรรม การถ่ายภาพ ดนตรี 
    และกฬีา) 



แนวทางการกาํหนดพืน้ทีต่้นแบบของโครงการในการขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ : พืน้ที่
ลุ่มนํ้าย่อยแม่นํ้าน่านของจงัหวัดน่าน
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การวเิคราะห์สภาพปัญหาความจาํเป็นพืน้ฐานและปัญหาเร่งด่วน (ทีเ่ป็นข้อจาํกดั
ในการพฒันาฯ) ทีใ่ช้กาํหนดชุมชนและพืน้ทีลุ่่มนํ้าย่อยเป้าหมายในการ
ดาํเนินงานของโครงการ

- นํา้และพิบตัิภยัธรรมชาติจากนํ้า(แห้งแล้ง ขาดแคลนนํ้า นํา้
ปนตะกอนหลากและนํา้ท่วมฉับพลนั นํา้ท่วมขงั)
- ดนิ (ดนิตื้น การพงัทลายของหน้าดนิ)
- ป่า (ป่าเสื่อมโทรม ตัดไม้  ไฟป่า)
- ปัญหาขยะ นํา้เสีย 
- สาธารณูปโภคไม่เพยีงพอ.
- พิบตัิภยัธรรมชาติอื่นๆ (อากาศหนาวจัด)

ทุนทางกายภาพ
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ปัจจยัหลกั 3 ประการ
ความสําเร็จในการวางแผนและจดัการพบิัตภิยัธรรมชาตเิพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ จาํเป็นต้องคาํนึงถงึปัจจยัหลกั 3 ประการ

1. องค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัพบิัตภิยัธรรมชาตนิั้น (กระบวนการการเกดิ ลกัษณะ
รูปแบบของผลกระทบ : Process – Effects )

2. การสร้างระบบเฝ้าระวงัและเตอืนภยัทีเ่หมาะสมกบัพบิัตภิยัธรรมชาตนิั้นๆ
3. การกาํหนดมาตรการทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ รูปแบบ และผลกระทบจากกบัพบิัติ

ภยัธรรมชาตนิั้นๆ ในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนและจดัการพบิัตภิยัธรรมชาต ิ
(Prevent-Preparation-Crisis-Access)

Road Map ของการจดัการพิบตัิภยัRoad Map ของการจดัการพิบตัิภยั
1. การกาํหนดบทบาท และภารกิจ
รวมถึงขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การกาํหนดพืน้ทีพ่บิตัภิยัและพืน้ที่
เรง่ดว่นในการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั

3. การคน้หาผูป้ระสบภยั การชว่ยเหลอื
ผูบ้าดเจบ็ และการเกบ็กูศ้พผูเ้สยีชวีติ

4. การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นปจัจยั 
4 กบัผูป้ระสบภยั

5. การจดัหาสถานทีร่องรบัการอพยพ/
เคลือ่นยา้ยผูป้ระสบภยัพบิตัิ

6. การชว่ยเหลอืทางดา้นสาธารณูปโภค
พืน้ฐานทีจ่าํเป็นเรง่ดว่น เชน่ ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท ์ฯลฯ

7. การเกบ็กวาด ทาํความสะอาดพืน้ที่
8. การเฝ้าระวงัการเกดิซํ้าของพบิตัภิยั 
และผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ โรค
ระบาด 

9. การประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูก้บั
มวลชน เพือ่ลดความตื่นตระหนก

10.การเฝ้าระวงัอาชญากรรม….

1. การสาํรวจและจดัทาํบญัชรีายการ
ความเสยีหาย

2. การวิเคราะหถ์ึงปัญหา สาเหต ุและ
ผลกระทบจากพิบตัิภยั

3. การกาํจดัของเสยี ขยะ และวตัถุมพีษิ 
4. การฟื้นฟูสภาพจติใจของประชาชนผู้

ประสบพบิตัภิยั
5. การจดัทาํแผนแม่บทในการฟื้นฟ ู

การพฒันา การเฝ้าระวงั และการ
ป้องกนัเชิงบรูณาการอย่างยัง่ยืน

6. การฟื้นฟู ซ่อมแซมและปรบัปรงุทีอ่ยู่
อาศยัของประชาชน

7. การฟื้นฟู ซ่อมแซม และปรบัปรงุ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เชน่ ถนน 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ฯลฯ

8. การปรบัปรงุภมูทิศัน์ของพืน้ที่
9. การวิเคราะหก์าํหนดพืน้ที่เสี่ยงภยั
10. การใหก้ารชว่ยเหลอืทางดา้น

เศรษฐกจิ และการวา่งงาน….

1. การพฒันาระบบเตือนภยั
ล่วงหน้า (Warning System)

2. การปรบัปรงุและฟื้นฟรูะบบนิเวศ
และทรพัยากรต้นนํ้า-ชายฝัง่

3. การฟื้นฟกูิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว

4. การทบทวน ปรบัปรงุกฎหมาย 
และการบงัคบัใช้ 

5. การติดตามและเฝ้าระวงัการ
พฒันาพืน้ที่ฯ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายผงัเมืองกาํหนดเพื่อ
ความปลอดภยัจากพิบตัิภยั
ธรรมชาติ

6. การทบทวน ปรบัปรงุบทบาท 
ภารกิจ และขัน้ตอนในการ
ดาํเนินการของหน่วยงานภาครฐั
ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการพิบตัิภยั

7. การให้ความรู้ และการศึกษากบั
ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจกบัพิบตัิภยั…..

ช่วงวิกฤต (Crisis/Emergency) ช่วงฟื้นฟ ู(Post Crisis/Assess) การป้องกนัอย่างยัง่ยืน
(Prevention)
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ขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการลดความสูญเสียจากพิบตัิภยัทางธรรมชาติ
(Data require to reduce losses from geological hazards)

ขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการลดความสูญเสียจากพิบตัิภยัทางธรรมชาติ
(Data require to reduce losses from geological hazards)

การหลีกเลี่ยง (Avoidance)

การกาํหนดเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (Land-use zoning)

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design)

การกระจายตวัของความ
สญูเสีย(Distribution of losses)
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• พืน้ทีใ่ดทีม่พีบิตัภิยัเกดิขึน้ในอดตีทีผ่า่นมา และพืน้ทีใ่ดทีก่าํลงัเกดิพบิตัภิยัขึน้
ในปจัจุบนั?

• พืน้ทีไ่หนทีค่าดการณ์ (Predict) วา่จะเกดิขึน้ในอนาคต?
• ความถี ่(Frequency) ของการเกดิพบิตัภิยั?

• สาเหตุของการเกดิพบิตัภิยัทางกายภาพ (Physical) คอื?
• ผลกระทบทางกายภาพ (Physical effects) ของพบิตัภิยัคอื?
• ผลกระทบทางกายภาพมคีวามแตกต่างอยา่งไรในพืน้ทีท่ีเ่กดิพบิตัภิยั
• การจดัเขตการใชป้ระโยชน์ในพืน้ที ่มผีลต่อการลดความสญูเสยีของสิง่ก่อสรา้ง
อยา่งไร?

• กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวศิวกรรม จะสามารถปรบัปรงุ
ความสามารถในการรองรบัผลกระทบทางกายภาพของพืน้ที ่(Site) และ
โครงสรา้ง (Structure) กบัระดบัของความเสีย่งภยั ในระดบัทีส่ามารถยอมรบั
ได ้ไดห้รอืไม่

• ความสญูเสยีในรอบปีทีค่าดการณ์ไวก้บัพืน้ทีเ่สีย่งภยัคอื?
• ความสญูเสยีทีม่ากทีส่ดุของความสญูเสยีในรอบปีทีเ่ป็นไปไดค้อื?
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ระยะเวลาในการเตอืนภัยสําหรับพบิัตภิัยประเภทต่างๆระยะเวลาในการเตอืนภัยสําหรับพบิัตภิัยประเภทต่างๆ
o พายุ (Storm) : 1 – 2 วัน
o พายุโซนร้อน (Tropical Cyclone) : 2 – 4 วัน
o นํา้ท่วม (Floods/Inundations) : ชั่วโมง –วัน 
o ดนิถล่ม-นํา้ปนตะกอนหลาก : ชั่วโมง–วัน 
o คลื่นยักษ์ (Tsunamis) : 1-2 ชั่วโมง
o แผ่นดนิไหว (Earthquake) : 0 วัน
o ภเูขาไฟระเบดิ (Volcanic eruption) : วัน – สัปดาห์ 

แบบจาํลองเชิงพืน้ที ่ทีส่ามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ในแต่ละช่วงเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการภยัพบิัตจิากนํา้ท่วม
แบบจาํลองเชิงพืน้ที ่ทีส่ามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ในแต่ละช่วงเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการภยัพบิัตจิากนํา้ท่วม
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กระบวนการและขั้นตอนในการจดัการพิบตัิภยั
(Disaster Management Life Cycle)
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กระบวนการและขั้นตอนหลกัในการจดัการภยัพบิัตจิากนํา้ท่วม 
1. 2.

3.

4.
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2.
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3.
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ขั้นตอนในการจดัทาํ
แบบจาํลองวเิคราะห์พืน้ที ่                            

ทีม่คีวามเสี่ยงจากพบิัตภิยัจาก
นํา้ในระดบัลุ่มนํา้

ขั้นตอนในการจดัทาํ
แบบจาํลองวเิคราะห์พืน้ที ่                            

ทีม่คีวามเสี่ยงจากพบิัตภิยัจาก
นํา้ในระดบัลุ่มนํา้
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