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รู้ก่อน เข้าใจ เตรียมพร้อม ลดภัยพิบัติ 
การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยบ้านหัวหินและบ้านใหม่พัฒนา

Case Study

บ้านหัวหินและบ้านใหม่พัฒนากับอุทกภัยในพื้นที่ 

อุทกภัยปี 2554 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทั้งนี้ หลายพื้นที่มี

ข้อจำากัดเรื่องการประเมินสถานการณ์ การเข้าถึงข้อมูล การ 

เตรียมพร้อมรับมืออย่างเป็นกระบวนการ ทำาอย่างไรจึงจะ

ทำาให้ข้อจำากัดเหล่านี้ลดลงได้ หากกล่าวถึงการเตรียมความ

พร้อมป้องกันภัยที่ดีที่สุด คือ “การเตรียมความพร้อมรับมือ

ภัยพิบัติของชุมชนด้วยชุมชน” ที่ถือว่า เป็นหัวใจสำาคัญใน

การลดผล กระทบจากภัยพิบัติ  

 พื้นที่บ้านหัวหินและบ้านใหม่พัฒนา ตำาบลท่าหลวง อำาเภอ

ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำา

และมีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมน้ำา ซึ่งมีแม่น้ำาป่าสักไหลผ่านด้าน

เหนือของชุมชนทำาให้เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากน้ำา

ท่วม  ในปี 2553 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ แต่ระดับน้ำาไม่สูงมาก

นัก ปี 2554 ผลกระทบมีมากขึ้น ระดับน้ำาที่สูงประมาณ 1.2 

เมตร ทำาให้ประชาชนต้องอยู่กับน้ำานานกว่า 2 เดือน  ทำ�

อย่�งไรจึงจะจัดก�รได้ดีขึ้น  ชุมชนบ้านหัวหินและบ้าน

ใหม่พัฒนาเป็นตัวอย่างของชุมชนที่พร้อมพัฒนาเรียนรู้

เเละถอดบทเรียนในการรับมือกับอุทกภัยท่ีผ่านมาเพื่อสร้าง

กระบวนการทำางานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย

และกำาหนดวิธีการเตือนภัยล่วงหน้าด้วยชุมชนเอง  ด้วยทุน

ทางสังคมที่ดี คือ ผู้นำาเข้มแข็ง เปิดใจเรียนรู้ แก้ไข พัฒนา 

ประชาชนในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน จึงเกิด

กระบวนการเรียนรู้ “รู้ก่อน เข้าใจ เตรียมพร้อม ป้องกัน ลด

ภัยพิบัติ” ของชุมชนขึ้น 

ร่วมกันคิด เรียนรู้ เข้าใจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

ของชุมชน 

การจัดการภัยพิ บั ติควรมีความเ ข้าใจพื้นที่ และรู้ จัก              

www.adpc.net

ความเสี่ยงที่เกิด เพื่อให้การเตรียมพร้อมนั้นช่วยแก้ไขหรือลดปัญหาที่แท้จริงของชุมชน

ได้ โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทยดำาเนินการร่วมกับกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ทำางานกับชุมชนบ้านหัวหินและบ้านใหม่พัฒนา เริ่มจากการทำาความ

เข้าใจชุมชน โดยการเรียนรู้และจัดฝึกอบรม “การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน”  

เพื่อสร้างแผนที่เสี่ยงภัยของแต่ละชุมชน  ทั้งสองชุมชนได้ทำาแผนที่เสี่ยงภัยของตนเองขึ้น  

และเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีลักษณะและข้อจำากัดที่แตกต่างกันจึงได้จัดทำาแผนที่ของแต่ละ

หมู่บ้านแยกกัน  เมื่อชุมชนรู้และได้เห็นภาพจุดเสี่ยงภัยของตนเองแล้ว ก็นำาข้อมูลเหล่า

นี้มาหารือร่วมกับนักวิชาการพร้อมท้ังนำาข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนตำาบลมา

ใช้ในการกำาหนดเส้นทางอพยพ กำาหนดที่ตั้งอุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบต่างๆ    จากการ

ฝึกอบรมนำาไปสู่การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหามาตรการลดผลกระทบจากอุทกภัยของ

ตนเอง 

ชุมชนบ้านหัวหิน มีปัญหาขาดแคลนน้ำาบริโภคขณะเกิดอุทกภัย ที่ผ่านมานั้น ชุมชนจะได้

รับน้ำาที่มีคนนำามาบริจาคหรือต้องออกไปรับน้ำาจากพื้นที่อื่น เพื่อให้การรับมือกับอุทกภัย

ผู้แทนชุมชนตำ�บลท่�หลวงร่วมประเมินคว�มเสี่ยง เพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของชุมชน



 นอกจากความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  โ ค ร ง ก า ร ล ด

ความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย มีเป้าหมายในการส่งเสริมการสร้าง

ความร่วมมือและเครือข่ายของชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้

จัดการฝึกอบรมด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุทกภัยของชุมชน มีผู้

แทนจากโครงการชลประทานป่าสักใต้หรือเข่ือนพระรามหกมาให้ความ

รู้ พร้อมอธิบายถึงสาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นที่กับชุมชน ผลจากการฝึก

อบรม นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความ

คิด และให้ข้อเสนอแนะจากชุมชนถึงความต้องการข้อมูลการแจ้งเตือน  

อันนำามาซึ่งการส่งข้อมูลระดับน้ำาที่ง่ายต่อความเข้าใจของชุมชนมากขึ้น

การเตรียมความพร้อมป้องกันภัย เป็นเรื่องของทุกคน ทุกวัย 

ชุมชนบ้านหัวหินและบ้านใหม่พัฒนา สร้างกระบวนการทำางานในรูป

แบบคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติของชุมชนข้ึน โดยกำาหนดบทบาท

หน้าที่ที่ชัดเจนและไม่จำากัดว่าสมาชิกต้องเป็นผู้หญิงหรือชาย หรือหนุ่ม

สาวเท่านั้น แต่คณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติมีสมาชิกที่หลากหลายเข้า

ร่วมด้วยใจอาสาเพื่อช่วยกันเสริมสร้างความปลอดภัยของชุมชน “ผู้ใหญ่

โม” นางมยุรี แจ้งประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านของบ้านหัวหิน มีหน้าที่ในดูแล

ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 300 คน และ เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของ

หมู่บ้าน “ด้วยประสบการณ์ทำางานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

มาก่อน จึงให้ความสำาคัญกับอาหารและน้ำาดื่มที่สะอาด การเตรียมพร้อม

หยูกยาต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องทำาในช่วงหน้าฝน” นอกจากนั้น บ้าน

หัวหินและบ้านใหม่พัฒนา ยังมีกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และ เยาวชน ที่มีความ

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปได้ดีขึ้น บ้านหัวหิน ได้เลือกการติดตั้ง

เครื่องกรองน้ำาในพื้นที่สถานดูแลเด็กเล็ก ซึ่งสมาชิกในชุมชนต่างให้ความ

คิดเห็นว่าสามารถใช้เป็นจุดกระจายส่งของให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด

อุทกภัยได้   และได้ร่วมกันกำาหนดการบริหารจัดการดูแลเครื่องกรองน้ำา

โดยคณะกรรมการชุมชน โดยเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการนั้น

มาจากชุมชนเอง เมื่อเกิดอุทกภัย เครื่องกรองน้ำาจะช่วยลดปัญหาการแจก

น้ำาขวดพลาสติกและการขาดแคลนน้ำาดื่มของชุมชน สำาหรับชุมชนบ้าน

ใหม่พัฒนา  ต้องการแก้ไขปัญหาการสื่อสารในชุมชน เมื่อเกิดภัยหรือก่อน

เกิดภัย ระบบเสียงตามสายถือว่าเป็นสิ่งจำาเป็น แต่จะติดตั้งที่ใด อย่างไร 

สมาชิกชุมชนได้นำาแผนที่เสี่ยงภัยมาร่วมกันหารือ และ เลือกเพิ่มจุดติดตั้ง

ลำาโพงกระจายเสียงของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงใกล้ริมน้ำามากขึ้น เป็นต้น

ความร่วมมือนำาเราสู่ความพร้อมและปลอดภัย

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติไม่สามารถทำาด้วยคนใด

คนหนึ่ง ชุมชนบ้านหัวหินและบ้านใหม่พัฒนา ได้นำาโครงการกิจกรรม

ต่างๆหารือกับองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าหลวงที่พร้อมส่งเสริมและให้

ข้อเสนอแนะในการดำาเนินการ   โดยเฉพาะการกำาหนดมาตรการลดผล 

กระทบที่คัดเลือกมาโดยชุมชน เพื่อให้มาตรการที่กำาหนดไม่ซ้ำาซ้อนกับ

แผนการพัฒนาของ อบต.ที่ดำาเนินการอยู่ อาทิ  การกำาหนดจุดติดตั้งลำาโพง

เสียงตามสายของหมู่บ้าน หรือ การกำาหนดจุดกระจายของ และให้ข้อ

เสนอแนะกำาหนดจุดอพยพ โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของ อบต. ในกรณี

ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้  

เด็กและเย�วชนของบ้�นหัวหินและบ้�นใหม่พัฒน� เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของตนเอง



พร้อมในการทำางานด้านการลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และได้เข้าร่วมกิจ

กรรมอื่นๆที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรมติดตามสถานการณ์น้ำา 

หรือ การฝึกอบรมการตอบโต้ภัยระดับชุมชน เป็นต้น 

เมื่อหน้าฝนใกล้เข้ามา ลุงโสภณ สุวรรณภพ หนึ่งในสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำาบลท่าหลวงและยังเป็นคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติ

ของบ้านใหม่พัฒนา ใช้ไอแพด เพื่อดูข้อมูลระดับน้ำาที่สามารถใช้ผ่าน

แอพพิเคชั่นมือถือได้ ลุงโสภณดูข้อมูลจาก Thai Flood Watch,  

www.thaiwater.net และ  www.hydro-5.com

 

ลุงโสภณ  กล่าวว่า “ ลุงยังแข็งแรงและพร้อมที่จะทำางานเพื่อชุมชน  พร้อม

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี   ในยุคของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ผู้สูงอายุต้อง

ฝึกเรียนรู้และทันสมัย”  

นายคณิสรณ์ ใจบุตร กำานันตำาบลท่าหลวง และ ทีมงานของคณะกรรมการ

ป้องกันภัยพิบัติบ้านใหม่พัฒนา มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และแจ้ง

เตือนภัย จะเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับน้ำากับลูกบ้าน ได้วางแผนในการ

ส่งข้อความ SMS ผ่านมือถือ เพราะปัจจุบันผู้สูงอายุของชุมชนมีมือถือใช้ 

และเทคโนโลยีเหล่าน้ีช่วยให้การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นไปได้รวดเร็ว

และยังเป็นส่วนสำาคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยท่ีอาจจะ

เกิดในพื้นที่ได้ดีขึ้น 

การฝึกซ้อมทบทวนสร้างความพร้อมและสร้างความตระหนักรู้ของชุมชน  

ในชุมชนบ้านหัวหิน มีการติดตั้งเสาวัดระดับน้ำาที่หน้าวัดหัวหิน และ มี

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งระดับน้ำา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับชุมชน โดย

สมาชิกชุมชนได้ตกลงร่วมกันเลือกสีของเสาวัดระดับน้ำา และสถาน

ที่ติดตั้งที่ วัดหัวหินเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังร่วมกันกับชุมชนบ้านใหม่

พัฒนา  คณะกรรมการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย จะเป็นผู้จดบันทึกเพื่อ

แจ้งประชาสัมพันธ์ระดับน้ำาที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน การทำางาน

เป็นทีมเช่นนี้เป็นการทำางานอย่างสม่ำาเสมอและเป็นกระบวนการ  การ

รู้จักกับ

โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย 

โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย ได้รับการ

สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมโดยองค์การเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลด

ความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย และ ส่งเสริมการทำางาน                         

แบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กิจกรรมในพื้นที่

สาธิต เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของโครงการดำาเนินการ

ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึง เดือนสิงหาคม   2556 

ผู้เขียน

นางสาววริฎฐา วรรณทอง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาวุโส  

และ

นางสาวฐิติพร สินสุพรรณ ผู้จัดการโครงการ  ศูนย์เตรียมความ

พร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

จัดฝึกซ้อมแผน ทั้งแบบบนโต๊ะและการเล่นบทบาทสมมติ ช่วยให้คณะ

กรรมการแต่ละฝ่ายได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ก�รสร้�งคว�มร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของชุมชน เป็นสิ่งสำ�คัญ

ในก�รขับเคลื่อนให้ก�รเตรียมคว�มพร้อมป้องกันอุทกภัยเป็นไป

อย่�งมีประสิทธิภ�พ โครงก�รลดคว�มเสี่ยงต่ออุทกภัย ได้นำ�แนวคิด

กระบวนก�รก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐ�น (Community Based  

Disaster Risk Reduction – CBDRR) และ Flood End-to-End Early 

Warning  ม�ประยุกต์ใช้ในกระบวนก�รเตรียมคว�มพร้อมของชุมชน โดย

มีข้อคำ�นึงถึงที่สำ�คัญคือ คว�มร่วมมือและก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้ เข้�ใจ  

เพื่อชุมชนรับมือกับภัยอย่�งมีประสิทธิภ�พและยั่งยืน

“ก่อนมีโครงก�รนี้เข้�ม�ในหมู่บ้�นของเร� ฉันไม่รู้ว่�จะติดต�มหรือ

เตรียมตัวอย่�งไร” น�งสำ�รวย กฐินสมิตร กล่�ว “โครงก�รนี้มีประโยชน์

กับหมู่บ้�นเร�ม�ก ตอนนี้ฉันรู้ว่�จะระวังหรือดูระดับน้ำ�ยังไง  จะไปดูน้ำ�

ที่เส�วัดระดับน้ำ� ถ้�สีเหลือง คือรู้แล้วว่�ต้องระวังไว้ ถ้�บ้�นใกล้น้ำ�ต้อง 

เตรียมอพยพยกของขึ้นที่สูง และไปดูที่ป้�ยหน้�วัด” น�งสำ�รวย กล่�วถึง

ก�รแจ้งเตือนภัยล่วงหน้�ของชุมชน



Let’s
make a
Safer

SM Tower, 24th Floor 979/69 Paholyothin Road, Samsen Nai Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66 2 298 0682-92  Fax: +66 2 298 0012-13  E-mail: adpc@adpc.net

Asian Disaster Preparedness Center

www.adpc.net Group: Asian Disaster Preparedness Center @ADPCnetwww.drrprojects.net Asian Disaster Preparedness Center


