
น ำ้ท่วมแนวใหม่ด้วยเหตุใหม่ยงัไร้นำม 

โดย พงศา ชแูนม  

น า้ท่วมม กัษ ใ์ต ร้ กัศศกษัาชตมมว 2560 ดรมยคมามัุนแังท่ าลายสถิ้ิ คงจะอยูวตนคมามท่ังจ าไัอีษนาน

แสนนาน  เพัาะมกนเั็นษาัท่วมมดรมยเม้ตุมมวท่ี่แท่ศไมวสามาัถอธิศายไดรดรมยคมามัูร แศศเดมิอีษ้วอไั 

ประการท่ี 1  เั็นอทุ่ษภกยท่ี่ไมวมีช่ือษ าษกศดรมยช่ือพายุ เชวน ซี ร้า ใั  ลินดา มมาสมุท่ัอะไัท่กง้นกน้ เพัาะ

เท่ี่ยมนีฝ้น้ษมนกษและท่วมมโดยไมว้ รองอาศกยพาย ุแัลมวา เษิดและเ้ศิโ้ ท่ าลายลรางดรมย้กมเอง  

 ประการท่ี 2 เั็นอุท่ษภกยท่ี่มีเท่คโนโลยีคาดษาัณใลวมงมนร าไดร ษวอนษมวา 10 มกน นกษมิชาษาัมลายคน

พยาษัณใศอษมวา ฝน้ษมนกษมีเม้คุลรายษกศอทุ่ษภกย้อนัี 54 ถราจ าไมวผิด ไมวมีช่ือเัียษเชวนษกน 

ประการท่ี 3 เั็นอุท่ษภกยนอษมัสุม ท่วมมซ า้ตนท่ี่เดิมๆ เพิ่มขยายษัะจายถรมนมนรา และฉกศพลกนท่กนที่ 

เชราท่วมมษมาดท่ าลาย พอสายเ้ิมตมมวพลกนท่กนที่ จนมนีไมวท่กนท่ าไมวถูษ เษ็ศษมาดลรางษกนสกัดามใละค กัง้เชวนท่ี่

พกท่ลงุ ท่วมม้กง้แ้ว้ รนเดือนธกนมาคม ัลายเดือน และเั่ิมัีตมมว 

ประการท่ี 4 เั็นอทุ่ษภกยท่ี่แท่ศไ รัคนศวน ษลวามโท่์ดรมยมาท่ษััมซ า้ซาษมวา “ เพราะพวก..ตดัไม้ท าลาย

ป่า” และััาษฏษาัณใคมามท่ัะนงของคน กัษ ใ์ต ร้ ท่ี่พึง่้นเอง ซึง่เขาอาจเช่ือมวา กัฐไมวตชวท่ี่พึง่  

น า้ท่วมมแนมตมมว “อุท่ษภกยไ รั นาม”เษิดจาษเมุ้ กั จจกยท่ี่เัล่ียนไั แ้ว กัฐยกงตชร ชุดคมามัูร เดิมจกดษาั

แษร กัญมา แ้วษาัเัล่ียนแัลงของภูมิอาษาศท่ าตมรสภาพษาัณใเัล่ียนไั เม่ือน า้อุวนขึน้ ษาััะเมยเั็นไอน า้มาษ

ขึน้ มมลมมูวเมฆมนาเคล่ือนเขรามา วั าสมศูัณใ และ้ษซ า้ๆ ตนท่ี่เดิม นกษมิชาษาัจึงสัุัมวา “ท่ีไหนฝนตก จะตก

มากขึ้นในช่วงเวลาส้ันลง ท่ีไหนไม่ตก ก็แห้งแล้งหนักขึ้น”  

ปัญหาชุดความเช่ือเดิมของทางการ นอษจาษจะผิดพลาดแลรมยกงส รั าง กัญมาเพิ่ม 1) จะท่มงคืนผืน

วั า ร้นน า้มาัลษู วั า โดยยึดท่ี่ท่ าษินของชุมชน และจกดงศฯ มาผลาญัลษูแลรม้าย้วอไั 2) จะส รั างเข่ือน งศฯ

มาษ ไ รั ััะสิท่ธิภาพ และท่ าลายพืน้ท่ี่เษ็ศษกษน า้้ามธััมชา้ิ 3) จะเมนคืนขดุคลองัะศายน า้ตมรลงน า้ท่ะเลไมๆ 

4) ััะษาศเข้ภกยพิศก้ ิ แลรมจกดซือ้ถุงยกงชีพ อุัษัณใ้วางๆ และมกษพศมวา ท่กง้ท่ี่น า้แมรงมลายมกนแลรม ของแจษยกง

เษล่ือนสถานท่ี่ัาชษาั 5) ้กง้งศััะมาณท่ าท่วอ ท่าง ถนน แ้วงศฯ ชดเชยควาเสียมายแษวผูรััะสศภกยแท่ศไมวพอ  

 

 

ปัญหาจริงของอุทกภัยไร้นาม 



1. ษาัเัล่ียนแัลงท่างสภาพอาษาศ ท่ าตมรััิมาณน า้ฝนเษินษมวาธััมชา้จิะ กัศไมม  ยิ่งฝน้ษตนชวมงัลาย

ฤดฝูน พืน้ วั ายกงอิ่มน า้ ไมวสามาัถเษ็ศษกษไดรอีษแลรม  จงึไมลศวาท่กง้มมดซึง่เั็นภกยพิศก้ ทิ่างธััมชา้ิ 

2. ษาัค านมณััิมาณน า้ฝนเพ่ือคาดษาัณใอุท่ษภกยผิดพลาด ขรอมูลจาษ ัศ.พะยอม กั้นมณี แมวงคณะ

มิศมษััม มอ. พศมวา ััิมาณน า้ฝนศัิเมณเขามลมงมาษษมวาตนเข้เมือง 1.65 เท่วา ถราััิมาณน า้ฝนตน

เมืองคือ 300 มม./24 ชม.ตน วั าเขามลมงจะมีััิมาณน า้ฝน 300x1.65=495 มม./24 ชม 

3. ษาัค านมณพืน้ท่ี่ กัศน า้ผิดพลาด เชวน แมวน า้มลกงสมนจะค านมณมมลน า้มาจาษเข้อ าเภอพะโ้๊ะ มีพืน้ท่ี่ 

629,375 ไ วั แ้วตนคมามเั็นจัิงมีพืน้ท่ี่ กัศน า้แษวงตน จ.สุั า์ฏ ใัธานีอีษสองแสนไ วั 

4. ััิมาณฝนท่ี่้ษตนพืน้ท่ี่เษ์้ัซึ่งสวมนตมญวษมวา รั อยละ 80 เั็นยางพาัาและัาลใมเชิงเด่ียม ซึ่ง

ััะสิท่ธิภาพเษ็ศษกษน า้มายไั รัอยละ 54 ท่ าตมรน า้ไมลศวาสูวเศือ้งลวางท่กนที่ 

5. ษาัขุดลอษคลอง ท่ าเข่ือนษกน้ และษาัษีดษกน้โดยถนน ศีศน า้ท่ี่เอวอทุ่วงตมรลงแมวน า้ น า้จึงไมลแังลงพืน้ท่ี่

เศือ้งลวางัมดเั็มเั็นษาัฝืนธััมชา้ ิท่ าตมรน า้ท่วมมเั็มขึน้ ท่ าลาย้ลิ่ง และสิ่งษีดขมาง  

มาษจะแษร กัญมาอยวางยกง่ยืน ร้องนอศนรอมธััมชา้ิและขจกดชุดคมามคิด คมามัูร  แนมนโยศายเษวา แลรม

เั่ิม ร้นแนมคดิตมมว เัียษมวา “ษฎษาัแษร กัญมาอทุ่ษภกยไ รันาม” ซึง่ััะษอศดรมยมลกษษาั 3 ััะษาั คือ 

ก.สิ่งท่ีห้ามท า   

1. ไมวคมัส รั างเข่ือน อวางเษ็ศน า้ เพัาะไมวสามาัถศอษไดรมวา เท่วาตดจึงจะพอ และมกนจะท่ าลายท่ี่ษกษเษ็ศน า้

้ามธััมชา้ท่ีิ่เมลือนรอยนิดตมรสญูสิน้ 

2. ไมว ร้ องส รั างชวองท่างน า้ Flood way ขนาดตมญว มัือขุดลอษคลองตมรน า้ไมลเั็ม โดยไมวจ าเั็นอีษ

้วอไั เพัาะษาัท่ าตมรน า้ไมลเั็มจะท่ าตมรน า้ลงไัท่วมมพืน้ท่ี่ขรางลวางเั็มขึน้ อกนจะส รั างพลกงท่ าลายสงู 

3. ไมวคมัท่วองอาขยาน “น า้ท่วมมเพัาะ้กดไมรท่ าลาย วั า” เท่วานกน้ เพัาะค กัง้นีเ้ั็นภกยธััมชา้ ิและค กัง้ท่ี่ท่วมม

ท่ี่ฝ กั่งเศส ไมวมีตคัศวนมวาคนฝ กั่งเศส้กดไมรท่ าลาย วั า เพัาะมกนเั็นภกยธััมชา้ิจัิง และ ร้องยอม กัศ 

 

 

 

 

 

 

 

ข.สิ่งท่ีควรท า 



1. เพิ่มท่ี่มกดน า้ฝน มัือค านมณััิมาณน า้ฝน้วอพืน้ท่ี่ลุวมน า้ตมรไดรััิมาณมมลน า้ xคมามเั็มัาม 10 ษม/ชม 

และส รั างสมษาัคมามสกมพกนธใษกศพืน้ท่ี่ัาศตมรน า้เอวอทุ่วงตมรค านมณลวมงมนราไดร เชวน ฝน้ษตนพืน้ท่ี่ 1 ลรานไ วั 

x1,600 ้าัางเม้ั x ััิมาณน า้ฝน (ััิมาณน า้ฝน 500 มม.) จะไดรััิมาณน า้ 800 ลรานลศ.ม. 

มาษไมลไัเอวอทุ่วงขนาด 200,000 ไ วั  จะมีคมามสูง2.5 เม้ั เั็น ร้ น พ รั อมษาัแจร งเ้ือนอยวาง

้วอเน่ืองเั็นัะศศ 

2. ศรานเัือนตน กัศมีคลอง และท่ี่ัาศ ร้องสวงเสัิมตมรยษเสาสูง เ้ัียมพ รัอมัอง กัศ ษาัท่วมมเอวอทุ่วง เอวอคลอง

ไดร้ลอดเมลา 

3. พืน้ท่ี่เษ์้ัเชิงเดี่ยม ร้องเัล่ียนเั็นพืชผสมผสานเพ่ือตมร เษ็ศน า้ไดร ดีขึน้ เพัาะเนือ้ดินสามาัถเษ็ศษกษน า้

ไดรคั่ึงของมนวมยััิมา้ั เชวน ตนเนือ้ดินชืน้ 2 ษษ. ถรา้าษแดดตมรแมรงจะเมลือ 1 ษษ. ท่ี่มายไัคือน า้ตน

เนือ้ดิน ตนพืน้ท่ี่ 1 ไ วัจะมีเนือ้ดินัาม 6,400 ลศ.ม. จะสามาัถเษ็ศน า้ไดร ัาม 3,200 ลศ.ม./ไ วั พืน้ท่ี่

ัาศจะษกษเษ็ศน า้ไดรดีษมวาภเูขา มาษมี ร้นไมรผสมผสานจะเษ็ศน า้ดีษมวาเข่ือน 

4. จกดท่ าถงุยกงชีพลวมงมนรา ััะษอศดรมยอามาั พลกงงาน น า้ ยา สามาัถตชรชีมิ้ไดร 5 มกน แจษลวมงมนราไมร  เม่ือ

เษิดภกยพิศก้ สิามาัถตชรไดรท่กนที่ โดยไมว้ รองเดนิท่างไัแจษดรมยคมามยาษล าศาษ  

5. ัลษู ร้นไมร ัิมคลองท่ี่มีัาษและเัือนยอดมลาษมลาย เพ่ือชะลอษัะแสน า้ รั องษกนษาัชะลรางมนราดนิ 

6. กัษ์า คุรง มกง เนินมินท่ัาย ้ามธััมชา้ิ เพ่ือชะลอตมรน า้ไมลชรามัือตมรท่วมมดรานศนลุวมน า้นานท่ี่สดุ สวมน

ดรานลวาง ร้องตมรน า้เอวอทุ่วงจะเั็นษาัชะลอคมามัุนแัง และยกงชวมยษัะจายธา้อุามาัตมรดนิดรมย 

7. เขราตจภกยธััมชา้พิ รัอม กัศ และชวมยเมลือซึง่ษกนและษกนอยวางมีน า้ตจ ้ามคณุสมศก้ เิดวนของชมุชนเัา 

ค.สิทธิอันพงึมี 

1. ััะชาชน ร้องสามาัถััะเมินควาคมามเสียมายดรมย้นเอง ท่กง้ ร้องไดร กัศษาัชดเชยเยียมยา้ามสมคมั 

2. ษาัคุรมคัองจาษษาัััะษกนภกยตนคมามเสียมาย 

3. มางแผนจกดษาั รั องษกนอทุ่ษภกย/ภกยพิศก้ ิ โดยชมุชนและเคัือขวาย และสามาัถยกศยกง้โคังษาัของ กัฐท่ี่อาจ

สวงผลษัะท่ศ้วอมิถีชีมิ้ 

4. จกดษาั้กดแัััูั ร้นไมร  ษ่ิงไมร ท่ี่เสียมาย เพ่ือตชรงานโดยไมว้ รองขออนญุา้ 

“อุท่ษภกยไ รั นาม” เั็นเั่ืองตมมว ท่ี่เษิดจาษเมุ้และผลตมมว แคว้ กง้ช่ือยกงไมวไดร  ดกงนกน้แนมท่างแษร กัญมาจึง

คมัยอม กัศคมามคดิษรามมนรา เพ่ือเท่วาท่กน กัญมาน า้ท่วมมแนมตมมวไดร  



ข้อเสนอแผนรับมืออุทกภัยไร้นามในอนาคตจากเวทปีระชาชนภาคใต้  

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถงึ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

เสนอ ๑. กรรมาธิการวิสามญัพระราชบญัญตัิทรัพยากรน า้   

๒. สถาบนัลกูโลกสเีขียว   

๓. กรมป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

๔. ประชาชน/ชมุชน 

๑. ปัญหาอทุกภยัที่เกิดขึน้ในภาคใต้  ช่วงปลายปี ๕๙ ถึง ต้นปี ๖๐ เป็นเร่ืองใหม่ที่ไม่ได้เกิดด้วยเหตุผลเดิมๆ ผลกระทบ
สง่ผลเสียหายสญูเสีย  สญูหาย รุนแรงกว่าเดิม ซึ่งเกิดจาก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ยงัไม่มีการตัง้ช่ือ ซึ่ง
เรียกวา่อทุกภยัไร้นาม  

๒. แนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจาก เป็นเร่ืองใหมจ่ึงต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม ่และต้องเป็นการก้าวข้ามการ เป็น
การแก้ปัญหาด้วยชดุความคิดเดมิๆ แตค่วรคิดค านงึ กฎกติกา ใหมร่่วมกนั เพื่อรับมืออทุกภยั  

๓.กฎกติการับมืออทุกภยัไร้นามประกอบด้วย ๓ สว่น ได้แก่  

ก.สิง่ที่ห้ามท า 

(๑) ไมค่วรสร้างเขื่อน อา่งเก็บน า้ เพื่อเก็บน า้อกีต่อไป เพราะไมส่ามารถบอกได้วา่จะต้องสร้างอีกจ านวนเทา่ใดจึงจะพอ 
และมนัได้ท าลายทีก่กัเก็บน า้ตามธรรมชาติที่เหลอืน้อยนดิ ให้สญูสิน้ 

(๒) ไมต้่องสร้างช่องทางน า้ Flood way ขนาดใหญ่ หรือขดุลอกคลองให้น า้ไหลเร็ว โดยไมจ่ าเป็นอกีตอ่ไปเพราะการท า
ให้น า้ไหลเร็วจะท าให้น า้ทว่มพืน้ที่ข้างลา่งลงไปเร็วมากขึน้ และสร้างพลงัการท าลายล้างให้กบักระแสน า้ 

(๓) ไมค่วรผกูขาดความเช่ือวา่น า้ทว่ม เพราะตดัไม้ท าลายป่าเทา่นัน้  

(๔) ช่วงระยะน า้ทว่ม ไมค่วรให้มีการจดัการต้อนรับข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ คณะบคุคลอื่นใด เนื่องจากต้องจดัเตรียมพืน้ท่ี
ท าให้เกิดความยุง่ยากกบัหนว่ยงานระดบัลา่ง และประชาชน  

(๕) การก่อสร้างทื่ท าการกกักัน้ล าน า้ทัว่ไปด้วยผนงัแข็งโดยไมจ่ าเป็น 

 
ข.สิง่ที่ต้องท า 

(๑) เพิ่มที่วดัน า้ฝน หรือค านวณปริมาณน า้ฝนตอ่พืน้ท่ีลุม่น า้ให้ได้ปริมาณมวลน า้ 

(๒)  บ้านเรือนในรัศมีคลอง และที่ราบต้องสง่เสริมให้ยกเสาสงู เตรียมพร้อมรองรับ การทว่มเออ่ทุง่ เออ่คลองได้
ตลอดเวลา 

(๓) พืน้ท่ีเกษตรเชิงเดี่ยวต้องปรับเปลีย่นให้เกิดความหลากหลาย ด้วยต้นไม้นานาชนิด  

(๔) จดัท าถงุยงัชีพลว่งหน้า  

(๕) ปลกูต้นไม้ริมคลองที่มีระบบราก และเรือนยอดหลากหลาย เพื่อชะลอกระแสน า้ป้องกนัการชะล้างพงัทลาย 

(๖) รักษา คุ้งวงั เนินหินทราย ตามธรรมชาติ เพื่อชะลอให้น า้ไหลช้าที่สดุ หรือให้ทว่มด้านบนลุม่น า้นานที่สดุ สว่น



ด้านลา่งต้องให้น า้เออ่ทุง่จะเป็นการชะลอความรุนแรง และเกิดการกระจายธาตอุาหาร ฮิวมสัไปสูเ่รือกสวนไร่นา
ให้อดุมสมบรูณ์ตอ่ไป 

(๗) เข้าใจภยัธรรมชาติพร้อมรับ และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัอยา่งมีน า้ใจตามคณุสมบตัิเดน่ของชนชาตเิรา 

(๘) การจดัเตรียมที่อยูอ่าศยัและที่พกัพิงยามเกิดอทุกภยั หรือที่พกัฉกุเฉิน 

(๙) จดัตัง้กองทนุภยัพิบตัิชมุชน  

(๑๐) ควรให้คนในชมุชน จดัสรรและแบง่ปันของบริจาค ตามความเป็นจริง ตามที่เดอืดร้อน  

(๑๑) สร้างเครือขา่ยรับมือ และเตรียมความพร้อม  

(๑๒) จดัเวทีพดูคยุเพื่อพฒันาแนวทาง  

(๑๓) ศนูย์อ านวยการชมุชน เครือขา่ยการสือ่สาร 
 
ค.สทิธิอนัพงึมี  

(๑) ประชาชนต้องสามารถประเมินคา่ความเสยีหายจริงด้วยตนเองทัง้ต้องได้รับการชดเชยเยยีวยาตามสมควร 

(๒) การคุ้มครองจากการประกนัภยัในความเสยีหาย 

(๓) วางแผนจดัการป้องกนัอทุกภยั/ภยัพิบตัิ โดยชมุชนและเครือขา่ย และสามารถยบัยัง้โครงการของรัฐที่อาจสง่ผล
กระทบตอ่วิถีชีวติ 

(๔) จดัการตดัแปรรูปต้นไม้ ก่ิงไม้ที่เสยีหาย เพื่อใช้งานโดยไมต้่องขออนญุาต 

(๕) ของการได้รับการชว่ยเหลอื เยยีวยา อยา่งเป็นธรรม มีความเทา่เทียมในสทิธิไมค่วรติดข้อกฎหมายอื่นใด เช่น
เลอืกพืน้ท่ีเอกสารสทิธ์ิ หรืออ่ืนใด  

(๖) สทิธิการเข้าถึงข้อมลู 

 




