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 นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ประเทศไทยประสบกับการเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรงหลายคร้ังดวยกัน  ซ่ึง
มูลคาความเสียหายแตละคร้ังนับไดเปนหลักพันลานจนถึงหลักหม่ืนลาน  แตป 2554 ถือไดวาเปนปท่ีเกิด
ความสูญเสียมากท่ีสุดในรอบ 50 ป  จนเรียกกันวาเปน “มหาอุทกภัย”  เหตุใดจึงเกิดมีน้ําทวมอยางมากมาย
เชนนี้   นักวิชาการและผูเช่ียวชาญไดทําการศึกษาและวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ  ท่ีทําใหเกิดมหาอุทกภัย
ดังกลาว  
 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยป 2554 
 ปจจัยและสาเหตุสําคัญของการกอใหเกิดอุทกภัยป 2554  มีอยู 3 สาเหตุ ไดแก 
 

ภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝน 
 

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม  มักจะมีรองความกดอากาศตํ่า
พาดผานต้ังแตตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทยเปนประจําทุกป  และในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือน
กันยายน  จะเปนชวงท่ีมีพายุดีเปรสช่ันและพายุไตฝุนจากทะเลจีนใตเคล่ือนตัวผานเขามาบริเวณภาคกลาง
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจํานวนมาก  ถึงแมในบางปจะไมมีพายุท่ีพัดผานหรือสลายตัวใน
ประเทศไทยโดยตรง  แตพายุหมุนเขตรอนท่ีกอตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต  ก็จะ
สลายตัวเปนหยอมความกดอากาศต่ําและรองความกดอากาศต่ํา  ซ่ึงมีอิทธิพลตอสภาพอากาศและปริมาณ
ฝนในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย 

 

 ในป 2554 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางถึงคอนขางแรงไดพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอาวไทยเกือบตลอดชวงฤดูฝน  พายุท่ีเคล่ือนเขาสูประเทศไทยและเคล่ือนเขามาสลายตัว
ใกลกับประเทศไทย ไดแก 
 

1. พายุโซนรอน “ไหหมา” ในทะเลจีนใตตอนบนท่ีเคล่ือนข้ึนฝงประเทศเวียดนามตอนบนเม่ือ
วันท่ี 24 มิถุนายน 2554   จากนั้นพายุลูกนี้ไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสช่ัน  และเคล่ือนตัว
ผานประเทศลาว  พรอมกับออนกําลังลงอีกเปนหยอมความกดอากาศตํ่า  กอนเคล่ือนเขา
ภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดนาน  และสลายตัวไปในพื้นท่ีของภาคเหนือเม่ือวันท่ี 
26 มิถุนายน 2554  อิทธิพลของพายุลูกนี้ทําใหมีฝนตกหนาแนนเปนบริเวณกวางในภาคเหนือ  
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดเชียงราย  พะเยา  นาน และตาก เกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหล
หลาก และดินถลมในหลายพ้ืนท่ี   
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2. พายุโซนรอน “นกเตน” ท่ีมีแหลงกําเนิดจากหยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงในมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือดานตะวันตก เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554  และไดทวีกําลังแรงข้ึนจนกระท่ัง
เปนพายุโซนรอน  แลวเคล่ือนผานเกาะลูซอน ประเทศฟลิปปนส ลงสูทะเลจีนใตตอนกลาง  
จากนั้นเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตกคอนไปทางเหนือผานเกาะไหหลําและอาวตังเกี๋ย  ข้ึนฝง
บริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554   จากนั้นเคล่ือนตัว
ผานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพรอมกับออนกําลังเปนพายุดีเปรสช่ันในวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2554  กอนเคล่ือนเขาสูประเทศไทยบริเวณจังหวัดนานในวันเดียวกัน  แลวออน
กําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่าปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดแพร 
ลําปาง เชียงใหม และแมฮองสอนในเวลาตอมา  ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบท่ัวไปกับมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นท่ี  โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

3. พายุโซนรอน “ไหถาง” เคล่ือนข้ึนฝงบริเวณเมืองเว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันท่ี 27 
กันยายน 2554  และไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผานสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  แลวออนกําลังลงอีกเปนหยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงเคล่ือนเขาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยในวันท่ี 28 กันยายน 2554  เกิดฝนตก
หนักติดตอกัน 

 

4. พายุไตฝุน “เนสาด” ในทะเลจีนใตไดเคล่ือนข้ึนฝงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขณะมีกําลัง
แรงเปนพายุโซนรอนในวันท่ี 30 กันยายน 2554  จากน้ันไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสช่ัน
และหยอมความกดอากาศตํ่าในวันท่ี 1 ตุลาคม 2554  กอใหเกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย  ทําใหมีน้ําทวมเปนบริเวณกวางและตอเนื่องในหลายพื้นท่ี 

 

5. พายุโซนรอน “นาลแก” ไดเคล่ือนเขามาสลายตัวบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตอนบนเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2554  ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรง  พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย  ทําใหมีฝนตกหนักในภาคเหนือตอนบน  และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางในวันท่ี 6-7 ตุลาคม 2554  เกิดฝนตกหนักติดตอกัน 

 
อิทธิพลของพายุเหลานี้ทําใหรองมรสุมท่ีพาดผานประเทศไทยตอนบน  และมรสุมตะวันตกเฉียง

ใตท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงข้ึน  สงผลใหมีฝนตกหนักเปนบริเวณกวางและฝนตกหนักมากหลาย
พื้นท่ีเปนระยะ ๆ ตอเนื่องกันเกือบตลอดชวงฤดูฝน   
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 จากสภาวะฝนท่ีตกอยางตอเนื่องในป  2554  นี้เอง  ทําใหหลายพื้นท่ีของประเทศตองประสบกับ
เหตุการณน้ําทวมฉับพลัน  โดยเร่ิมจากกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนมา  และประสบกับอุทกภัยรุนแรงข้ึน
ต้ังแตปลายเดือนกรกฎาคม  และฝนท่ียังคงตกอยางตอเนื่องนี้ยังสงผลใหพื้นท่ีท่ีประสบอุทกภัยเร่ิมขยาย
บริเวณเพิ่มมากข้ึน 
 

 ฝนท่ีตกตอเนื่องดังกลาวสงผลใหปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยต้ังแตวันท่ี  1 มกราคมถึง 31 
ตุลาคม 2554  มีปริมาณฝนรวม 1822.4 มิลลิเมตร  สูงกวาคาปกติ 28 เปอรเซ็นต  โดยบริเวณภาคเหนือมี
ปริมาณฝน 1674.5 มิลลิเมตร  สูงกวาคาปกติถึง 42 เปอรเซ็นต  สวนภาคกลางมีปริมาณฝน 1508.6 
มิลลิเมตร สูงกวาคาปกติ 26 เปอรเซนต   
 

ปริมาณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา 
 

 ปริมาณนํ้าทาในลุมน้ําเจาพระยาชวงฤดูฝนในป 2554   ทางดานเหนือเข่ือนเก็บน้ําขนาดใหญมีปริมาณ
น้ําประมาณ 31,000 ลานลูกบาศกเมตร  ซ่ึงเข่ือนสามารถเก็บกักน้ําไวไดจํานวน 18,000 ลานลูกบาศกเมตร  
โดยเข่ือนสําคัญไดแก เข่ือนภูมิพล  เข่ือนสิริกิต์ิ และเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ  ซ่ึงมีความจุใชงานรวมกันประมาณ 
17,000  ลานลูกบาศกเมตร  ในปปกตินั้นจะมีน้ําไหลเขาเฉล่ียประมาณ 13,000 ลานลูกบาศกเมตร  แตป 2554 
มีปริมาณนํ้าไหลเขาประมาณ 26,000 ลานลูกบาศกเมตร  หรือมากกวาปปกติประมาณสองเทา  แสดงตาม
ตารางขางลางนี้ 
 

เขื่อน/อาง ความจุอางฯ ความจุใชงาน 
 

ปริมาณน้าํไหลเขา 
(ปเฉล่ีย) 

ปริมาณน้าํไหลเขา 
(ป 2554) 

เข่ือนภูมิพล 13,462.0 9,662.0 5,123.0 11,258.0 
เข่ือนสิริกิต์ิ 9,510.0 6,660.0 5,722.2 10,234.0 
เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ 960.0 785.0 2,294.8 4,893.0 

รวม 23,932.0 17,107.0 13,140.0 26,385.0 
 

 ปริมาณนํ้าท่ีไหลผานเข่ือนลงมาทางดานทายน้ําบริเวณภาคเหนือตอนลาง  สวนหน่ึงไหลลนตล่ิง
ในปริมาณประมาณ 8,000 ลานลูกบาศกเมตร  เม่ือรวมกับปริมาณนํ้าทาท่ีเกิดจากฝนท่ีตกทางดานลางเข่ือน  
ทําใหปริมาณนํ้าท่ีไหลผานจังหวัดนครสวรรคต้ังแตเดือนสิงหาคมจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน  มีปริมาณ 
34,793 ลานลูกบาศกเมตร (วัดท่ีสถานีวัดน้ําทา C.2 จังหวัดนครสวรรค)  ซ่ึงมีปริมาณนํ้ามากกวาป 2538 ท่ีมี
ปริมาณนํ้า 25,187 ลานลูกบาศกเมตร 
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 จากปริมาณนํ้าท่ีไหลเขาพื้นท่ีลุมน้ําเจาพระยาตอนลางท่ีจังหวัดนครสวรรคประมาณ 28,000 ลาน
ลูกบาศกเมตร  มีปริมาณนํ้าท่ีผันไปทางทิศตะวันตก 2,600 ลานลูกบาศกเมตร  ผันไปทางทิศตะวันออก 
1,600 ลานลูกบาศกเมตร  เปนปริมาณน้ําลนตล่ิงประมาณ 6,700 ลานลูกบาศกเมตร  และปริมาณนํ้า
ประมาณ 17,800 ลานลูกบาศกเมตร  ไดไหลลงมาเขาสูพื้นท่ีจังหวัดสิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา 
จนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  กอใหเกิดเปนน้ําทวมใหญข้ึน 
 
 ระดับน้ําทะเลหนุน 
 

 เม่ือระดับน้ําทะเลเคล่ือนไหวข้ึนลง  โดยธรรมชาติจะสงผลกระทบใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา
บริเวณกรุงเทพมหานคร  มีการข้ึนลงคลอยตามกัน  โดยมีชวงน้ําทะเลหนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม  สงผลใหการระบายนํ้าลงสูอาวไทยเปนไปไดยากมากข้ึน  จากการตรวจวัดระดับน้ําของกรมอุทก
ศาสตรทหารเรือที่สถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ  พบวาชวงปลายเดือน (วันท่ี 30 ตุลาคม 2554) ระดับน้ํา
สูงสุดอยูท่ี 2.53 เมตร  และชวงกลางเดือนพฤศจิกายน (วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2554)  ระดับน้ําสูงสุดอยูท่ี 
2.41 เมตร  สวนชวงปลายเดือน (วันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 2554)  ระดับน้ําหนุนตํ่ากวาชวงปลายเดือน
ตุลาคมและชวงกลางเดือนพฤศจิกายน  
 
 

ความเสียหาย 
 

 อุทกภัยซ่ึงเกิดข้ึนในภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และเกือบคร่ึงของพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเม่ือ
ปลายป 2554 นั้น  ถือเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรายแรงท่ีสุดของประเทศไทย  มีผูเสียชีวิตกวา 600 คน  
สรางความเสียหายใหแกบานเรือนประมาณ 1.2-1.5 ลานหลัง  เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
บานเรือนท่ีไดรับผลกระทบกวา 1 ลานหลัง  เปนบานจัดสรรประมาณ 460,000 หลัง  บานเรือนท่ัวไป
ประมาณ 540,000 หลัง  
 

 ภาคเกษตรไดรับผลกระทบกวา 11 ลานไร  คิดเปนรอยละ 14 ของพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  สรางความ
เดือดรอนใหแกเกษตรกรและชาวนา 721,000 ครอบครัว  สงผลตอนาขาวท่ีจมน้ํากวา 9 ลานไร  ขาวเสียหาย
ประมาณ 6 ลานตัน  กระทบพืชไรกวา 1,5 ลานไร  พืชสวน 5 แสนไร  ประมงกวา 120,000 ราย  ปศุสัตว
เสียหายกวา 2 แสนราย  มีจํานวนสัตวเสียหายกวา 28 ลานตัว 
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 ทางดานอุตสาหกรรม  มีพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 8 จังหวัด  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 9,895 
แหงไดรับผลกระทบจากน้ําทวม  กระทบตอแรงงานเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมกวา 6 แสนคน  เฉพาะนิคม
อุตสาหกรรม 7 แหงท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี  มีโรงงาน 838 แหงไดรับความเสียหาย  โดย
รอยละ  30 เปนอุตสาหกรรมยานยนตรและช้ินสวนยานยนตร   อีกรอยละ  26 เปนอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงสงผลกระทบตอภาคการสงออก 
 

 ดานการทองเท่ียวกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวท่ีลดลง  การเสียโอกาสในการนํารายไดเขาสู
ประเทศ  รวมถึงช่ือเสียงของประเทศเน่ืองจากหลายประเทศไดออกคําเตือนภัยใหนักทองเท่ียวระมัดระวัง
ในการเดินทางเขาประเทศไทย   
 

 สายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประเมินวาความเสียหายตอ
ภาคเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางออมอยูท่ีประมาณ 1,200 ลานบาท 
 
 

การแกไขและการปองกันอุทกภัย    
 

 ตนเดือนสิงหาคม  2554 นายกรัฐมนตรีได เ ชิญสวนราชการท่ี เกี่ ยวของ   ประกอบดวย
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกรมชลประทาน  ประชุมหารือเร่ืองสถานการณอุทกภัย  การ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  และการบริหารจัดการปญหาเร่ืองน้ํา 
 

 กลไกการชวยเหลือผูประสบภัยนั้น ไดแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  
แตงต้ังคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   สําหรับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ไดมีการตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบูรณาการใหความชวยเหลือจากทุกหนวย 
 

 ทางดานการใหความชวยเหลือนั้น  กระทรวงมหาดไทยโดยผูวาราชการจังหวัด  สามารถใช
งบประมาณฉุกเฉินในวงเงิน 50 ลานบาท  เพื่อการแกไขปญหาเฉพาะหนาในพื้นท่ีท่ีไดรับความเสียหาย  
สวนกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  จะทําการสํารวจผูไดรับความเสียหายรวมกับกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในการใหความชวยเหลือดานการประกอบอาชีพระยะส้ัน  การดูแล
ซอมแซมบานเรือนคนพิการ  และการใหความชวยเหลือแกเด็ก  รวมถึงการฟนฟูภายหลังน้ําลดดวย 
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 ในสวนกรุงเทพมหานคร  สํานักการระบายน้ํามีการวางมาตรการปกปองกรุงเทพฯ  โดยวางแผน
รับมือน้ําท่ีมาจาก 3 ทาง คือ  
 

1. น้ําเหนือท่ีไหลผานแมน้ําเจาพระยา  จะระบายออกทะเลโดยตรง 
 

2. น้ําท่ีมาทางดานฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  มีคลองระพีพัฒนรองรับเปนดานแรก  
จากนั้นจะถูกผันเขาสูประตูระบายนํ้าพระนารายณ  ผานคลอง 13  ผานเขตหนองจอก  ผานเขต
มีนบุรี  ผานเขตลาดกระบัง  ไหลลงสูทะเลท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

 

3. ฝงดานตะวันตก  มีแมน้ํานครชัยศรี  แมน้ําทาจีน คอยรับปริมาณน้ําขนาดใหญ  โดยมีคลอง
มหาสวัสดิ์คอยเช่ือมน้ําเขาสูระบบ  น้ําท่ีผานมาทางฝงตะวันตกนี้จะผานแมน้ําทาจีนออกสู
ทะเล 

 
นอกจากนั้น ยังมีการวางแผนใหฝงตะวันออกเรงระบายน้ําผานคลองประเวศและคลองแสนแสบ

เขาอุโมงคระบายนํ้า  เขาสถานีสูบน้ําท่ีพระโขนง  สามารถระบายนํ้าไดวันละประมาณ 4 ลานลูกบาศกเมตร 
 

 ฝงตะวันตกจะระบายนํ้าผานคลองทวีวัฒนา  เลียบไปตัดคลองภาษีเจริญ  ลงสูแกมลิงสนามชัยท่ี
คลองราชมนตรี  ซ่ึงน้ําบางสวนจะไหลลงสูคลองดาวคะนอง  คลองชักพระ  คลองบางกอกใหญ  สามารถ
ระบายนํ้าประมาณ 2 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน   
 

 สวนน้ําเหนือกอนใหญท่ีไหลผานแมน้ําเจาพระยา  กรุงเทพมหานครไดเตรียมสถานีสูบน้ําริมสอง
ฝงแมน้ํา  ทํางานประสานกับประตูระบายนํ้า 200 กวาแหง  เพื่อปองกันไมใหน้ําเขาทวมพื้นท่ีช้ันในของ
กรุงเทพมหานคร 
 

 มีการกอสรางแนวปองกันน้ําริมฝงแมน้ําเจาพระยาใหมีความยาวครบ 86 กิโลเมตร  และจากเดิมท่ีมี
แนวปองกันน้ําริมฝงเจาพระยาสูง 2.50-3.00 เมตร  ไลเรียงพื้นท่ีทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ ต้ังแตเขตบาง
ซ่ือจนถึงสะพานซังฮ้ี  จะมีแนวปองกันท้ังสองฝงสูง 3 เมตร  จากสะพานซังฮ้ีถึงสะพานพระราม 9 จะอยูท่ี
ระดบัความสูง 2.80 เมตร  และจากสะพานพระราม 9 ลงไปท่ีพื้นท่ีฝงทิศใตจะอยูท่ีระดับความสูง 2.50 เมตร  
โดยจัดเจาหนาท่ีคอยสอดสองเฝาระวังสถานการณตลอด 24 ช่ัวโมง  
 

แตก็ยังมีพื้นท่ีเส่ียงอีกราว 27 ชุมชนท่ีต้ังอยูนอกแนวคันกั้นน้ําริมแมน้ําเจาพระยา  บริเวณคลอง
บางกอกนอย  คลองมหาสวัสดิ์  จํานวน 13 เขต  ผูบริหารกรุงเทพมหานครจึงใหสํานักงานเขตเตรียมแผน
รองรับหากน้ําสูงเกิน 1.70 เมตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนอพยพผูประสบภัยน้ําทวมไปยังพื้นท่ีโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจัดทําเปนศูนยพักพิงช่ัวคราวท่ีเตรียมไวเพื่อความปลอดภัย   
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อยางไรก็ตาม  ไมอาจสกัดกั้นมวลน้ํามหาศาลท่ีไหลผานกรุงเทพมหานครได  ศูนยสนับสนุนการ
อํานวยการและการบริหารสถานการณอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม (ศอส)  สรุปรายงานสถานการณ
สาธารณภัยเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2554 วา  กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีประสบภัยจํานวน 42 เขตจาก 50 เขต  

            

 ในท่ีสุดกองทัพไดระดมกําลังพลเพื่อกระจายความชวยเหลือแกประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ํา
ทวม  กลุมและองคกรพลเรือนก็ไดมีสวนเชนกัน  โดยอาสาสมัครชวยกันจัดถุงยังชีพและสงความชวยเหลือ
ไปยังพื้นท่ีประสบภัย  มีการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัยข้ึนท่ีทาอากาศยานดอนเมือง  เพื่อ
ประสานงานการสงความชวยเหลือ  โรงยิมเนเซียมท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ถูกใชเปนท่ีพักพิง
แกผูอพยพซ่ึงสวนใหญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
 

 นอกจากการประสบปญหาอุทกภัยแลว  ยังมีความขัดแยงเร่ืองการกั้นน้ําเกิดข้ึนอีกดวย  เพราะการ
ใชพนังกั้นน้ําของภาคราชการและภาคประชาชน  สงผลใหเกิดความขัดแยงหลายคร้ังระหวางภาครัฐกับ
ประชาชนและระหวางประชาชนดวยกันเอง  ฝงท่ีถูกน้ําทวมรูสึกโกรธที่พวกตนไดรับผลกระทบอยางไม
เปนธรรม  และมักพยายามทําลายพนังกั้นน้ําเหลานั้น  หรือพังประตูน้ํา  หรือร้ือคันกั้นน้ํา  หรือร้ือแนว
กระสอบทรายยักษ เปนตน  โดยปราศจากความรูความเขาใจถึงความสูญเสียท่ีมากมายมหาศาลท่ีจะตามมา 
 

มหาอุทกภัยป 2554 ถือเปนประสบการณและเปนบทเรียนท่ีสําคัญ  นอกจากจะสรางความเสียหาย
อยางใหญหลวงตอชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนท่ัวประเทศแลว  ชาวกรุงเทพมหานครซึ่งไมได
ประสบภัยน้ําทวมหนักรุนแรงมาเปนเวลาหลายสิบป  ตองประสบเคราะหกรรมจากภัยพิบัติคร้ังนี้รวมกับ
ประชาชนในหลายภาค หลายทองท่ี  ท้ังนี้ นอกจากการบริหารจัดการน้ําท่ีอาจผิดพลาดและไมสอดคลองกับ
ภาวการณท่ีสมควรแลว  ส่ิงหนึ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความเสียหายและสูญเสียท้ังชีวิต ทรัพยสิน 
ตลอดจนขวัญและกําลังใจของประชาชนเปนอยางยิ่ง คือ การขาดซ่ึงความรูในดานการดูแลปองกัน 
ตลอดจนขอปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมเม่ือประสบภัย  ใหสามารถเอาตัวรอดไดและเพ่ือใหเกิดความสูญเสีย
นอยท่ีสุด 
  



 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 2 

การเตรียมความพรอม 
ภาคประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
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ท่ีมาของการจัดทําโครงการ 
  

  จากการที่กรุงเทพมหานครไดประสบอุทกภัยเม่ือปลาย ป 2554  โดยมีพื้นท่ีประสบภัย 42 เขตจาก 
50 เขต  สงผลใหประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจํานวนมากไดรับผลกระทบทั้งดานคุณภาพชีวิต สุขภาพ
อนามัย ท่ีอยูอาศัย พื้นท่ีการเกษตรก็ไดรับความเสียหาย ตลอดจนเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
 

 กรุงเทพมหานครจึงไดนําเหตุการณในคร้ังนี้มาเปนบทเรียน และถือเปนประสบการณท่ีสําคัญเพื่อ
นําไปสูแนวทางการแกไข  และเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  จึง
มีแนวคิดท่ีจะมุงเนนการสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองสาธารณภัยเพื่อให
สามารถปองกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางทันตอเหตุการณ  เพื่อใหสามารถลดระดับความ
รุนแรงหรือความเสียหาย  รวมท้ังปองกันเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต 
 

 เหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงไดจัดโครงการเสริมสรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคประชาชน
ข้ึนในทุกกลุมเขต  เพื่อเปนการเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน  พรอมท้ังใหความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองในการบริหารจัดการนํ้าแกประชาชนท่ีเขารวมโครงการดังกลาว  ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณความรูและความคิดเห็นในเวทีเสวนา  เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ 
ไปใชเปนแนวทางในการวางยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําตอไป 
 
 

วัตถุประสงค 
 

 การจัดทําโครงการเสริมสรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคประชาชน  มีวัตถุประสงค เพื่อ 
 

1. ใหความรูดวยการบรรยาย  การจัดนิทรรศการ  และการใชส่ือชนิดตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจในเร่ืองการบริหารจัดการน้ํา 
 

2. แลกเปล่ียนความรู  ประสบการณ  และความคิดเห็นจากการเสวนาและการตอบขอคําถาม  เพื่อ
นําไปใชประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 
 

3. รวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะตาง ๆ จากการจัดโครงการคร้ังนี้  เพื่อใชเผยแพรเปนความรู
แกประชาชนท่ัวไป 
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กลุมเปาหมาย 
 

กลุมเปาหมายหลักของโครงการเสริมสรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคประชาชน  ไดแก
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเขตตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร  และขาราชการของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ  
โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 6 คร้ัง ดังนี้ 

 
 คร้ังท่ี 1 -  วันเสารท่ี 25 สิงหาคม 2555  จัดท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน  ถนนวิภาวดี
รังสิต  ผูเขารวมโครงการไดแกตัวแทนชุมชนกลุมเขตกรุงเทพตะวันออก  จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย เขต
บางกะป  เขตสะพานสูง  เขตบึงกุม  เขตคันนายาว  เขตลาดกระบัง  เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก  และเขตคลอง
สามวา  จํานวน  1,425 คน 
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คร้ังท่ี 2 - วันอาทิตยท่ี 26 สิงหาคม 2555  จัดท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน  ถนนวิภาวดี

รังสิต  ผูเขารวมโครงการไดแกตัวแทนชุมชนกลุมเขตกรุงเทพเหนือ (ยกเวนเขตดอนเมือง)  จํานวน 6 เขต  
ประกอบดวย  เขตจตุจักร  เขตบางซ่ือ  เขตลาดพราว  เขตหลักส่ี  เขตสายไหม  และเขตบางเขน  จํานวน 
1,056 คน 

 

 
  

คร้ังท่ี 3 – วันเสารท่ี 1 กันยายน 2555  จัดท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร  ถนนสุขุมวิท  ผูเขารวม
โครงการไดแกตัวแทนชุมชนกลุมเขตกรุงเทพใต  จํานวน 11 เขต  ประกอบดวย เขตปทุมวัน  เขตบางรัก  
เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขตยานนาวา  เขตคลองเตย  เขตวัฒนา  เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง  เขต
บางนา  และเขตประเวศ  จํานวน 925 คน  
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คร้ังท่ี 4 – วันอาทิตยท่ี 2 กันยายน 2555  จัดท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร  ถนนสุขุมวิท  ผูเขารวม
โครงการไดแกผูแทนชุมชนกลุมเขตกรุงเทพกลาง  จํานวน 9 เขต  ประกอบดวย  เขตพระนคร  เขตดุสิต  
เขตปอมปราบศัตรูพาย  เขตสัมพันธวงศ  เขตดินแดง  เขตหวยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวัง
ทองหลาง  จํานวน 699 คน 

 

 
 

 คร้ังท่ี 5 – วันเสารท่ี 8 กันยายน 2555  จัดท่ีหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  
ผูเขารวมโครงการไดแกตัวแทนชุมชนกลุมเขตกรุงธนเหนือ  จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย  เขตธนบุรี  เขต
คลองสาน  เขตจอมทอง  เขตบางกอกใหญ  เขตบางกอกนอย  เขตบางพลัด  เขตตล่ิงชัน  เขตทวีวัฒนา  และ
เขตดอนเมืองอีก 1 เขต  รวมท้ังส้ิน 9 เขต  จํานวน 1,260 คน 
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 คร้ังท่ี 6 – วันอาทิตยท่ี 9 กันยายน 2555  จัดท่ีหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร  ผูเขารวมโครงการไดแกตัวแทนชุมชนกลุมเขตกรุงธนใต  จํานวน 7 เขต  ประกอบดวย  เขตภาษี
เจริญ  เขตบางแค  เขตหนองแขม  เขตบางขุนเทียน  เขตบางบอน  เขตราษฎรบูรณะ  และเขตทุงครุ  จํานวน 
895 คน 
 

 
 

 เม่ือรวมกับผูเกี่ยวของอีก 40 คน  มีผูเขาโครงการนี้ท้ังส้ิน 6,300 คน 
 
 

กิจกรรม 
 

การจัดทําโครงการเสริมสรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคประชาชนน้ี  แบงกิจกรรมหลัก
ออกเปน 4 กิจกรรม ไดแก 

 

1. การบรรยาย   เพื่อใหความรูท้ังเชิงวิชาการและปฏิบัติการดานการดูแลปองกันกอนประสบภัย  
ตลอดวิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกตองเหมาะสมหลังจากเปนผูประสบภัยแลว  โดยวิทยากรผูมีความรู
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานจากสถาบันดานการบริหารจัดการน้ํา  องคกรและหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
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2. การเสวนา   เพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนชุมชนท่ี
เขารวมกิจกรรม 
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3. การรวมรับฟงแนวคิดและแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไขสถานการณน้ําของ

กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

4. การใชส่ือ   เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา  ประกอบดวย 
1.1 นิทรรศการภาพและขอมูลหนวยงานของกรุงเทพมหานคร  ท่ีใหบริการ ประชาชนในดาน

ตาง ๆ 
1.2 วีดิทัศน  แสดงภาพการทํางานของผูบริหารกรุงเทพมหานคร  ในการดูแลแกไขปญหา 

ตลอดจนการบริหารจัดการน้ํา  เพื่อประโยชนของชาวกรุงเทพมหานคร 
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กําหนดการ 
 
 การจัดงานท้ัง 6 คร้ังแบงกําหนดการเปนภาคเชาและภาคบาย  โดยภาคเชาเปนการบรรยายของ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน คือ อาจารยปราโมทย  ไมกลัด  บรรยายเรื่อง “เรียนรูธรรมชาติของมวลน้ํา
ขนาดใหญ”  และรองศาสตราจารย ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ  บรรยายเร่ือง “มาตรการการปองกันเฉพาะ
กิจ”   ยกเวนวันท่ี 25 สิงหาคม 2555   เปนการบรรยายของอาจารยปราโมทย  ไมกลัด  กับอาจารยศศิน  
เฉลิมลาภ   
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พิธีกรดําเนินรายการบนเวทีเสวนา  ประกอบดวย  นายอรรณพ  กิตติกุล  ดําเนินรายการในวันท่ี 25 

สิงหาคม 2555  วันท่ี 1-2 กันยายน 2555  และวันท่ี 9 กันยายน 2555 
นายรณชาติ  บุตรแสนพรหม  ดําเนินรายการในวันท่ี 26 สิงหาคม 2555   

นายดนู  สิงหเสนี  ดําเนินรายการในวันท่ี 8 กันยายน 2555 

และนายคุณากร  เกิดพันธ  เปนพิธีกรดําเนินรายการภาคสนามท้ัง 6 คร้ัง 
 

 ภาคบายเปนการเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง “ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาค
ประชาชน”  โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี  อาจารยศศิน  เฉลิมลาภ  และผูแทนชุมชนท่ีประสบ
อุทกภัย  ซ่ึงกลุมกรุงเทพตะวันออกไดแก นายอํานวย  ยูฮันเงาะ  กรรมการชุมชนเกาะใหญพัฒนา เขตมีนบุรี  
กลุมกรุงเทพเหนือไดแก นายวัชรี  กาญจนประทุม  ประธานกรรมการหมูบานเนียนกลํ่าสามัคคี  เขต
ลาดพราว  กลุมกรุงเทพใตไดแกนางมุกดา  เผือกแดง  เลขาธิการชุมชนวัดมวงแค เขตบางรัก  กลุมกรุงเทพ
กลางไดแก  นายโอภาส  จิตตวรรณ  ผูแทนชุมชนเขตพญาไท  และนายธีรศักดิ์  สุขโชติพรชัย  ผูแทนชุมชน
เขตสัมพันธวงศ  กลุมกรุงธนเหนือไดแก  นายกมล  พุทธสุวรรณ  ผูแทนชุมชนเขตทวีวัฒนา  และกลุมกรุง
ธนใตไดแก  นางนวล  อวมเปยม  ประธานชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค   โดยมีนายนเรศ  ลวน
ไพรินทร เปนผูดําเนินการเสวนา 
 

 ชวงสุดทายของรายการในภาคบายท้ัง  6 คร้ัง  เปนการตอบคําถามของผูเขารวมโครงการโดย
วิทยากรและผูบริหารของกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวของกับประเด็นคําถามนั้น ๆ 
  



 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 3 

การเรียนรูเรื่องน้ํา 
และการบริหารจัดการน้ํา 
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การเรียนรู เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย  เปนส่ิงท่ีชวยใหมนุษยเกิด

การพัฒนาและแตกตางไปจากสัตวโลกอ่ืน ๆ  การเรียนรูชวยใหมนุษยรูจักการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข  
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสภาพการณตาง ๆ ได   

 

ความสําคัญของการเรียนรู 
  

มีผูใหคํานิยามหรือความหมายของการเรียนรูไวมากมาย อาทิ 
 

 การเรียนรู เปนการเปล่ียนแปลงคอนขางถาวรในพฤติกรรม  อันเปนผลมาจากการฝกท่ีไดรับการ
เสริมแรง  (Kimble, 1964) 
 

 การเรียนรู เปนกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  อันเปนผลมาจากประสบการณและการฝก  
ท้ังนี้ไมรวมถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ  ฤทธ์ิของยา  หรือ
สารเคมี  หรือปฏิกิริยาสะทอนตามธรรมชาติของมนุษย  (Hilgard & Bower, 1981) 
 

 การเรียนรู เปนการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  อันเปนผลเนื่องมาจาก
ประสบการณท่ีแตละบุคคลประสบมา  (Cronbach) 
 

 การเรียนรู คือ กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแตงระบบความรู  ทักษะ  นิสัย  หรือการแสดงออกตาง ๆ  
อันมีผลมาจากส่ิงกระตุนอินทรีย  โดยผานประสบการณ  การปฏิบัติ  หรือการฝกฝน  (Webster’s Third 
New International Dictionary) 
  

จุดมุงหมายของการเรียนรูนั้น  นักการศึกษาอยาง Bloom ไดกลาวไววา  เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใน 3 
ดานดังนี้ 

 

1. ดานพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain)  คือ ผลของการเรียนรูท่ีเปนความสามารถทางสมอง
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภทความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห
และการประเมินผล 
 

2. ดานเจตพิสัย  (Affective Domain)  คือ ผลของการเรียนรูท่ีเปล่ียนแปลงดานความรูสึก  
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรูสึก  ความสนใจ  ทัศนคติ  การประเมินคาและคานิยม 
 

3. ดานทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain)  คือ ผลของการเรียนรูท่ีเปนความสามารถดานการ
ปฏิบัติ   ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคล่ือนไหว  การกระทํา  การปฏิบัติงาน  การมี
ทักษะและความชํานาญ 
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ดังนั้น องคประกอบสําคัญของการเรียนรู  จะมีอยูดวยกัน 4 ประการ คือ 
 

1. แรงขับ  (Drive) เปนความตองการที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคล  เปนความพรอมท่ีจะเรียนรูของ
บุคคล ท้ังสมอง  ระบบประสาทสัมผัสและกลามเนื้อ  แรงขับและความพรอมเหลานี้จะ
กอใหเกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมท่ีจะชักนําไปสูการเรียนรูตอไป 
 

2. ส่ิงเรา  (Stimulus)  เปนส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณตาง ๆ  ซ่ึงเปนตัวการท่ีทําใหบุคคล
มีปฏิกิริยา  หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมาในสภาพการเรียนการสอน  ส่ิงเราจะหมายถึงครู  
กิจกรรมการสอน  และอุปกรณการสอนตาง ๆ ท่ีครูนํามาใช 

 

3. การตอบสนอง  (Response)  เปนปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแสดงออกมา  เม่ือบุคคล
ไดรับการกระตุนจากส่ิงเรา  ท้ังสวนท่ีสังเกตเห็นไดและสวนท่ีไมสามารถสังเกตเห็นได เชน 
การเคล่ือนไหว  ทาทาง  คําพูด  การคิด  การรับรู  ความสนใจ  และความรูสึก เปนตน 

 

4. การเสริมแรง  (Reinforcement)  เปนการใหส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอบุคคล  อันมีผลในการเพ่ิมพลังให
เกิดการเช่ือมโยง  ระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองเพิ่มข้ึน  การเสริมแรงมีท้ังพลังทางบวกและ
ทางลบ  ซ่ึงมีผลตอการเรียนรูของบุคคลเปนอยางมาก 

  

กลาวโดยสรุปการเรียนรูจะมีลักษณะสําคัญ คือ 
 

1.    การเรียนรูเปนกระบวนการ  การเกิดการเรียนรูของบุคคลจะมีกระบวนการของการเรียนรูจาก
การไมรูไปสูการเรียนรู กลาวคือ 
      การเรียนรูเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเรา (Stimulus) มากระตุนบุคคล  ระบบประสาทจะต่ืนตัว  เกิดการ
สัมผัส (Sensation) ดวยประสาทสัมผัสท้ังหา  แลวสงกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือแปลความหมายโดย
อาศัยประสบการณเดิมเปนการรับรู (Perception) ใหม  อาจสอดคลองหรือแตกตางไปจากประสบการณเดิม  
แลวสรุปผลของการรับรูนั้น  เปนความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Concept)  และมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Response) อยางใดอยางหนึ่งตอส่ิงเราตามท่ีรับรู  ซ่ึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  แสดงวาเกิดการ
เรียนรูแลว 
 

2.    การเรียนรูไมใชวุฒิภาวะ  แตการเรียนรูอาศัยวุฒิภาวะ 
วุฒิภาวะคือระดับความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา

ของบุคคลแตละวัยท่ีเปนไปตามธรรมชาติ  แมวาการเรียนรูจะไมใชวุฒิภาวะ  แตการเรียนรูตองอาศัยวุฒิ
ภาวะดวย  เพราะการท่ีบุคคลจะมีความสามารถในการรับรู  หรือตอบสนองตอส่ิงเรามากหรือนอยเพียงใด
นั้น  ข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม 
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3.    การเรียนรูเกิดไดงาย  ถาส่ิงท่ีเรียนเปนส่ิงท่ีมีความหมายตอผูเรียน 
การเรียนส่ิงท่ีมีความหมายตอผูเรียน คือ การเรียนในส่ิงท่ีผูเรียนตองการจะเรียนหรือสนใจจะเรียน  

เหมาะกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียนและเกิดประโยชนแกผูเรียน  การเรียนในส่ิงท่ีมีความหมายตอผูเรียน
ยอมทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนในส่ิงท่ีผูเรียนไมตองการหรือไมสนใจ 
 

4.    การเรียนรูแตกตางกันตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน 
ในการเรียนรูส่ิงเดียวกัน  บุคคลตางกันอาจเรียนรูไดไมเทากัน  เพราะบุคคลอาจมีความพรอม

ตางกัน  มีความสามารถในการเรียนตางกัน  มีอารมณและความสนใจท่ีจะเรียนตางกัน  และมีความรูเดิม
หรือประสบการณเดิมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีจะเรียนตางกนั 

 

ในการเรียนรูส่ิงเดียวกัน  ถาใชวิธีเรียนตางกัน  ผลของการเรียนรูอาจมากนอยตางกันได  และวิธีท่ี
ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากสําหรับบุคคลหน่ึง  อาจไมใชวิธีเรียนท่ีทําใหอีกบุคคลหน่ึงเกิดการเรียนรูไดมาก
เทากับบุคคลนั้นก็ได 
 

 ความเสียหายอยางใหญหลวงท้ังชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ัวประเทศจากมหาอุทกภัยท่ี
เกิดข้ึนเม่ือป 2554  นอกเหนือจากการบริหารจัดการน้ําท่ีอาจผิดพลาดและไมสอดคลองกับสภาวการณแลว  
การขาดความรูในเร่ืองอุทกภัยและการดูแลปองกัน  ตลอดจนขอปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมเม่ือประสบภัย  
ใหสามารถเอาตัวรอดไดและสูญเสียนอยท่ีสุด  เปนปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่งเชนกัน  จึงเปนความ
เหมาะสมท่ีจะนําทฤษฎีการเรียนรูมาใชในการจัดทําโครงการนี้ โดยมุงเนนพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) ของผูเขารวมโครงการ  ใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองอุทกภัยและการดูแลปองกัน  รวมท้ังนํา
ความรูท่ีไดนี้ไปใชเปนประโยชนท้ังตอตนเองและบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชนของตนตอไป  และคาดหวังวาจะ
เกิดผลทางดานเจตพิสัย (Affective Domain)  ไมมากก็นอย  นั่นคือความรูสึก ความสนใจตอการบริหาร
จัดการน้ําของผูเขารวมโครงการ   ซ่ึงจะสงผลตอทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  หรือการกระทํา การ
ปฏิบัติการในเร่ืองการบริหารจัดการน้ําตอไปในอนาคต 
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การเรียนรูตามโครงการ 
  
 ตามแนวคิดเร่ืองการเรียนรูนั้น  มีองคประกอบท่ีมีความสําคัญอยางหนึ่งคือ  ผูใหความรู ซ่ึงจะเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการตอบสนองจากผูเรียนหรือผูรับฟง  ดังนั้น การจัดกิจกรรมในโครงการเสริมสราง
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคประชาชน  จึงไดแบงการเรียนรูออกเปน 2 สวน  เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว คือ 
 

 1.    การเรียนรูจากการบรรยาย 
 เปนความรูจากการบรรยายโดยวิทยากรผูมีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการทํางาน
อยางสูง ไดแก 
 

  อาจารยปราโมทย  ไมกลัด  อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และรองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา  บรรยายหัวขอเร่ือง “เรียนรูธรรมชาติของมวลน้ํา
ขนาดใหญ” 

  รองศาสตราจารย  ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูเช่ียวชาญดานการจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดิน  บรรยายหัวขอ
เร่ือง “มาตรการการปองกันเฉพาะกิจ” 

  อาจารยศศิน  เฉลิมลาภ  อาจารยและนักวิชาการดานธรณีวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต  บรรยายหัวขอเร่ือง “การเตรียมตัวเขาสูขอมูลและการวิเคราะหสถานการณ” 

 

2.    การเรียนรูจากประสบการณและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 เปนความรูท่ีไดจากการบอกเลาถึงประสบการณตรงของนักวิชาการและภาคประชาชน และความรู

ท่ีไดจากสวนคําถาม-คําตอบของผูเขารวมกิจกรรมบนเวทีเสวนา 
ในสวนของนักวิชาการ  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย   ดร .คมสัน   มาลีสี   รองคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  และอาจารยศศิน  เฉลิมลาภ 
อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ภาคประชาชน ไดแก ผูแทนชุมชนเขตมีนบุรี เขตลาดพราว เขตบางรัก เขตพญาไท เขตสัมพันธวงศ 
เขตทวีวัฒนา และเขตบางแค  ดังมีรายนามตอไปนี้ 

 

 นายอํานวย  ยูฮันเงาะ  ผูแทนชุมชนจากเขตมีนบุรี  มารวมเสวนาในวันเสารท่ี 25 สิงหาคม 2555  ท่ี
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 
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นายวัชรี  กาญจนประทุม  ผูแทนชุมชนจากเขตลาดพราว  มารวมเสวนาในวันอาทิตยท่ี 26 

สิงหาคม 2555  ท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

 

 นางมุกดา  เผือกแดง  ผูแทนชุมชนจากเขตบางรัก  มารวมเสวนาในวันเสารท่ี 1 กันยายน 2555  ท่ี
โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
 

 นายโอภาส  จิตตวรรณ  ผูแทนชุมชนจากเขตพญาไท  มารวมเสวนาในวันอาทิตยท่ี 2 กันยายน 
2555  ท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร 
 

 นายธีรศักดิ์  สุขโชติพรชัย  ผูแทนชุมชนจากเขตสัมพันธวงศ  มารวมเสวนาในวันอาทิตยท่ี 2 
กันยายน 2555  ท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร 
 

 นายกมล  พุทธสุวรรณ  ผูแทนชุมชนจากเขตทวีวัฒนา  มารวมเสวนาในวันเสารท่ี 8 กันยายน 2555   
ท่ีหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

 

 และนางนวล  อวมเปยม  ผูแทนชุมชนจากเขตบางแค  มารวมเสวนาในวันอาทิตยท่ี 9 กันยายน 
2555  ท่ีหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร   
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ความรูเรื่องน้ําและการบริหารจัดการ 
 
 
 
 

การบรรยายเรื่อง  “เรียนรูธรรมชาติของมวลน้ําขนาดใหญ” 

 
  โดย  อาจารยปราโมทย  ไมกลัด 
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กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลอยูในพื้นท่ีท่ีมีปญหา  เพราะอยูในลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง  

จึงเปนบริเวณท่ีเส่ียงตอการเกิดอุทกภัยอยางหลีกเล่ียงไมได  จําเปนตองเรียนรูธรรมชาติของมวลน้ําท่ีมาจาก
ทางตอนบน  หากไมเรียนรูใหชัดเจน ตระหนักรูใหชัดเจนแลวก็จะแกไขปญหาไมถูกตองและไมไดเต็มท่ี 

 

อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผานมาเปนส่ิงท่ีตองเรียนรู  เพื่อท่ีจะนํามาใชเปนขอมูลในการแกไข
ปญหาในอนาคตได  เร่ืองราวของอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลในอดีตนั้น  เม่ือศึกษา
วิเคราะหดวยหลักการ จะพบวาในอนาคตก็จะเกิดเหตุการณคลาย ๆ กันเชนนั้น  ไมวาจะเปนเร่ืองของ
ความถ่ีในการเกิดอุทกภัย  ความรุนแรงของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในอดีต  ในอนาคตจะมีความถ่ีและความรุนแรง
มากข้ึน  เนื่องจากระบบนิเวศนและสภาพภูมิศาสตรของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลในปจจุบัน
เส่ือมโทรมลงอยางมาก 
 

ดังนั้น  จึ งตอง เ รียนรูธรรมชาติ   โดยเฉพาะมวลน้ํ าขนาดใหญ ท่ีจะ เกิดผลกระทบตอ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เปนการเรียนรูธรรมชาติเพื่อนํามาเปนครูนั่นเอง 

 

ท่ีผานมา อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนเม่ือปพ.ศ. 2485  ถือเปนมหาอุทกภัยท่ีใหญมาก  น้ําทวมใหญท่ัว
กรุงเทพมหานครและธนบุรีและทวมขังอยูเปนเดือน  เกิดความสูญเสียอยางมาก  และยังอยูในความทรงจํา
ของผูคนจํานวนมาก 

 

ยุคตอมาในรอบ 35 ปท่ีผานมา  สามารถบันทึกปท่ีมีการเกิดอุทกภัยท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไดคือ  พ.ศ. 2518   พ.ศ. 2521   พ.ศ. 2523   พ.ศ. 2526   พ.ศ. 2529   พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2538   พ.ศ. 
2539   พ.ศ. 2545   พ.ศ. 2549   พ.ศ. 2551   พ.ศ. 2553  และพ.ศ. 2554  

 

พ.ศ. 2523  ปนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกตรวจพื้นท่ี  และเกิดโครงการบรรเทาอุทกภัย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เนื่องจากทรงรับส่ังวากรุงเทพมหานครเปนเขตเศรษฐกิจ  ตองหาทาง
ปกปองเขตเศรษฐกิจนี้  ทรงใชคําวา “ปกปอง” เนื่องจากพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครยังไมกวางใหญไพศาล
เหมือนในปจจุบัน  บริเวณชานเมืองและฝงธนบุรีมีลักษณะเปนสวนเปนนา  บานเรือนท่ีอยูอาศัยมีนอยมาก  
จึงเกิดการคิดระบบปองกันข้ึนแตยังไมไดลงมือทํา  โดยจัดทําคันกั้นริมแมน้ําเจาพระยา  ดานคลองรังสิต  
ดานทิศเหนือ  ริมคลองหกวา  ดานทิศตะวันออกท่ีถนนรมเกลา  ถนนกิ่งแกว  เพื่อปกปองกรุงเทพฯ ช้ันใน
ไมใหน้ําเขามาโจมตีกรุงเทพฯ ช้ันในได 

 

พ.ศ. 2526  เกิดน้ําทวมใหญอีก  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกตรวจพ้ืนท่ีเปนเวลา 7 วัน
ใน 7 พื้นท่ีไมซํ้ากันท้ังฝงธนบุรี  บางนา  ลาดกระบัง  จึงเกิดกระบวนการขับเคล่ือนในการปองกันน้ําทวม  
กรมชลประทานรับผิดชอบสวนหนึ่ง  กรมทางหลวงแผนดินทําสวนหนึ่ง  กรุงเทพมหานครรับผิดชอบสวน



27 

 

หนึ่ง  เกิดการบูรณาการซ่ึงชวยบรรเทาความเดือดรอนและความเสียหายใหแกกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไดไมนอย 

 

 
 
พ.ศ. 2533  น้ําทวมใหญท่ีกรุงเทพมหานครจากฝนตกเพราะมีพายุเขาแนวพาดกลาง  ฝนตกหนักท่ี

อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดสระบุรี  น้ําไหลทวมพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีทุงรังสิต  ทําสวนสมเสียหายไปเปน
แสนไร  ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครแถวมีนบุรี  หนองจอก ลาดกระบัง เกิดน้ําทวม  ระบายไมออก  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหจัดทํา “กรีนเบลล”  คลาย ๆ กับ “ฟลัดเวย” ท่ีเปนแนวคิดใน
ปจจุบัน  โดยกรีนเบลลจะเปนทางยาวแบบเข็มขัดเพื่อระบายน้ําออกสูอาวไทยทางฝงตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร 

 

พ.ศ. 2538  เกิดน้ําทวมใหญมาก   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกประชุม  เนื่องจากมีมวล
น้ําขนาดใหญเขามาถึงนครสวรรค และจะตองไหลบาเขากรุงเทพมหานคร  ไดทรงรับส่ังใหผลักน้ํามวล
ใหญไปออกทางดานตะวันออก  ซ่ึงมี  “ฟลัดเวย” ตามธรรมชาติอยู  ปรากฏวาในปนั้นแถวมีนบุรี หนอง
จอก ลาดกระบัง บางพลี บางบอ น้ําทวมเจิ่งนอง  เนื่องจากถูกบล็อคดวยถนนสุขุมวิท  ทําใหไหลไปไมได  
จึงมีการตั้งสถานีสูบน้ําเพื่อชวยสูบน้ําใหลงทะเลไป 
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พ.ศ. 2545  เปนมหาอุทกภัย  น้ําทวมใหญทางภาคอีสาน 
 

พ.ศ. 2554  มหาอุทกภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ  เร่ิมจากนครสวรรค  ฝนตกมากจนนํ้าลนเขา 
ตล่ิงและลามเขาทุง  ตนเดือนกันยายนมีลมมรสุมเขาประเทศไทย 2 ลูก  พอปลายเดือนกันยายนตอตนเดือน
ตุลาคมมีลมมรสุมเขามาอีก 3 ลูก  ทําใหภาคเหนือตอนบนมีฝนตกมาก  ไหลลงสูตอนลางจนทําใหน้ําทวม
กรุงเทพมหานคร 
  

โดยสรุป ในรอบ 35 ปท่ีผานมา  ลุมน้ําเจาพระยา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ไดรับ
ผลกระทบรุนแรงและเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรง 13 ป  เฉล่ียแลว 3 ปเกิดข้ึน 1 คร้ังโดยประมาณ  บงบอกถึง
อุทกภัยรายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต ท่ีมีความถ่ีคลาย ๆ กัน  มีความรุนแรงคลาย ๆ กับท่ีไดเกิดข้ึนใน
อดีตมาแลว 
  

สาเหตุสําคัญของอุทกภัยในลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง 
 

1. สาเหตุทางธรรมชาติ  เปนปรากฏการณท่ีอยูเหนือการควบคุม 
1.1   การเกิดฝนตกหนักและตกนานในเขตพื้นท่ีลุมน้ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งลุมน้ําเจาพระยา

ตอนบน ไดแก ปง วัง ยม นาน  ลุมน้ําสะแกกรัง  และลุมน้ําปาสัก  ทําใหปริมาณน้ําฝนมี
มากผิดปกติ 
 

1.2   สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง  ต้ังแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมา
จนถึงกรุงเทพมหานครมีลักษณะแบนราบ เปนท่ีลุมตํ่าน้ําทวมถึง  ตล่ิงแมน้ําเจาพระยาไม
สามารถรับน้ําท่ีมามากได  จึงไหลเขาไปในท่ีลุมตํ่าและทวมขังระบายออกยาก 

 

1.3   น้ําทะเลหนุนสูง  ในชวงเวลาท่ีแมน้ําเจาพระยามีน้ําไหลหลากมามาก  สงผลใหไม
สามารถระบายนํ้าลงทะเลได 

 

2. สาเหตุจากการกระทําของมนุษย   เปนตัวการสําคัญท่ีสุดเพราะไมสามารถยับยั้งการกระทําของ
มนุษยได 
2.1   การบุกรุกแผวถางปาไมท่ีเปนทรัพยากรหลักในบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร  หรือในเขต

พื้นท่ีท่ัวไป  ซ่ึงการร้ือฟนปาใหมีความอุดมสมบูรณเปนเร่ืองยากแตจําเปนตองทํา  แตจะ
ไมสามารถดักน้ําไวไมใหเปนอุทกภัยได 

 

2.2   การ เปลี่ ยนแปลงระบบนิ เวศนและสภาวะแวดลอม   โดย เฉพาะอย างยิ่ ง ใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล  มีการใชท่ีดินโดยไมมีการควบคุมและไม
เหมาะสม  เกิดการขยายตัวของชุมชน  บางชุมชนรุกลํ้าทางน้ํา  เกิดการขยายเขตเศรษฐกิจ
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และยานอุตสาหกรรม  ท้ัง ๆ ท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเปนพื้นท่ีลุมน้ํา 
สงผลใหเกิดการทําลายระบบระบายน้ําท่ีมีอยูตามธรรมชาติไป 
 

2.3   ความเจริญของบานเมือง  การกอสรางบานเรือน ถนน ส่ิงกอสราง ๆ เต็มไปหมด  ซ่ึงเกิด
การขวางทางนํ้าไหลหรือมีการบุกรุกทางน้ําข้ึน 
 

2.4   การไมมีระบบระบายน้ําอุทกภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  เม่ือน้ําลนตล่ิงจึงไหลบาเขาสู 
แผนดิน  เพราะไมมีระบบระบายนํ้าอุทกภัยออกสูอาวไทยซ่ึงตามหลักการตองมี  แตท่ีมี
อยู เปนระบบคลองเพ่ือการเกษตร  กระจายน้ําเขาไปในแผนดินเพื่อการทํานาทํา
การเกษตร  ฉะนั้นการท่ีจะระบายนํ้าออกสูอาวไทยตรง ๆ จึงหายากมาก  จะใหระบายไป
ทางฟลัดเวยตามธรรมชาติก็ถูกบล็อกไวหมด 
 

2.5   แมน้ําลําคลองมีสภาพต้ืนเขินและถูกบุกรุก 
 

2.6   แผนดินในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลทรุดดวยน้ํามือของมนุษยเอง  สืบเนื่อง
จากการพัฒนาสรางความเจริญของรัฐบาลต้ังแตปพ.ศ. 2500 เศษ ๆ  สนับสนุนและ
สงเสริมอุตสาหกรรมจนกระจายไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ  ปทุมธานี  สมุทรสาคร  เม่ือ
น้ําท่ีจะใชในอุตสาหกรรมมีไมเพียงพอ  ก็มีการเจาะนํ้าบาดาลและสูบข้ึนมาใชจนเกิน
ความสมดุลของน้ําใตดินท่ีจะมาทดแทน  สงผลใหเกิดแผนดินทรุดหรือยุบตัวลง  สงผล
ใหน้ําระบายไมออก  เกิดน้ําทวมขังตามมา 

 

2.7   สภาพปญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการ  ท่ีตองวางระบบแกไขใหสอดคลองกับ
เหตุการณท่ีเปนไป 

 
มุมมองตอเหตุการณมหาอุทกภัยปพ.ศ. 2554 ท่ีควรตระหนักรูและใชเปนครูสอน 
 

การแกปญหา  ตองเอาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาศึกษา  กรณีของเหตุการณมหาอุทกภัยปพ.ศ. 2554  
มีสาเหตุมาจาก 

 

1.    การเกิดฝนตกหนักและตกนานในภาคเหนือ  มีปริมาณฝนตกมากกวาเกณฑเฉล่ียของภาคเหนือ  
น้ําฝนจึงไหลลงแมน้ําปง วัง ยม นาน มาสูแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค  เกิดน้ําลนตล่ิง  เกณฑเฉล่ีย
ของภาคเหนืออยูท่ี 1,217 มิลลิเมตร  แตในปพ.ศ. 2554 วัดได 1,500 มิลลิเมตร  มากกวาเกณฑเฉล่ียถึง 40 
เปอรเซ็นต  ดังนั้นน้ําจึงลนตล่ิงอยูท่ีจังหวัดนครสวรรคประมาณ 1 เดือนคร่ึง  ปรากฏการณท่ีฝนตกหนัก
และตกนานเรียกวาเปนน้ําทา  ซ่ึงหากน้ําทาลนตล่ิงก็คืออุทกภัยนั่นเอง   

2.    แมน้ําเจาพระยาท่ีทายเข่ือนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท  เกิดน้ําลนตล่ิงนานถึง 2 เดือน 
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3.    แมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดสิงหบุรีจะแคบ  น้ําจึงลนตล่ิงอยูนาน 2 เดือนครึ่ง  มีลักษณะเปนน้ํา
มากทรงตัวอยูนาน  ตอมาประตูระบายนํ้าบางโฉมศรีแตก  เนื่องจากนํ้ามีระดับสูง  ลนตล่ิงมานาน  ประตูคัน
กั้นน้ําไมไหว 

 

4.    ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตัวแมน้ําเจาพระยามีความจุนอยมาก  น้ําจึงกระจายไปในทุงและ
ลนตล่ิงอยูนานถึง 3 เดือน 

 

5.    พื้นท่ีลุมน้ําเจาพระยาตอนลางประสบปญหาอุทกภัยเปนบริเวณกวาง  อันเกิดจากน้ําจํานวน
มากลนตล่ิงกระจายไปทั่ว  ต้ังแตอําเภอบางปะอิน  อําเภอบางไทร  แลวเขาสูยานรังสิต  คลองรังสิต  คลอง
ระพีพัฒนแยกหก   
 

6.    อิทธิพลของนํ้าทะเลหนุนสูงก็มีสวนอยางยิ่ง  ชวงเดือนสิบ เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง  
เปนชวงท่ีน้ําทะเลจะหนุนข้ึนสูงกวาเดือนอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติแตก็ทําใหน้ําลนตล่ิงไหลลงสู
ทะเลไดยาก 
 

7.    การจัดการน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิต์ิก็มีสวนเกี่ยวของท่ีทําใหเกิดปญหา
อุทกภัยเชนกัน  เปนผลจากพายุท่ีเขาไทย 3 ลูกติด ๆ  กันในชวงปลายเดือนกันยายนตอตนเดือนตุลาคม  ทํา
ใหเข่ือนตองระบายนํ้าออกมา  มิฉะนั้นเข่ือนจะแตกได 
 

8.    การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศนและสภาพความเปนอยู  มีสวนทําใหเกิดอุทกภัยรุนแรง ไดแก 
การกอสรางบานเรือนและส่ิงกอสรางสองฝงทางน้ําโดยไมมีมาตรการควบคุมและรูเทาทันธรรมชาติ  เม่ือ
ถึงคราวเกิดอุทกภัยน้ําไหลหลาก  ยอมเกิดความสูญเสียอยางมากมาย เชน บริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์  
คลองเช่ือมระหวางแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานครนายก  ขุดข้ึนเม่ือปพ.ศ. 2433  เพื่อจัดหาน้ําไปหลอเล้ียง
พื้นท่ีนาและการคมนาคม  ถาหากไมมีการพัฒนาพ้ืนท่ีสองฝงคลองและบริเวณท่ัวไปเปนพื้นท่ีชุมชน เปน
เขตหมูบานจัดสรร และเขตเศรษฐกิจอยางไมมีขอบเขตดังเชนปจจุบัน  ก็คงจะไมเกิดความเสียหายรุนแรง
จากอุทกภัย 

หรือคลองพระพิมลเดิมเรียกวาคลองพระราชาพิมลในเขตบางบัวทอง  คลองนี้ก็เชนกัน  คลอง
นี้ขุดในปพ.ศ. 2430  เช่ือมระหวางแมน้ําทาจีนกับแมน้ําเจาพระยา  เพื่อการคมนาคมและจัดหาน้ํามาหลอ
เล้ียงพื้นท่ีนา พื้นท่ีสวน  ซ่ึงจะไมเกิดความเสียหายรุนแรงเนื่องจากอุทกภัยเลย  ถาหากไมมีการพัฒนาพื้นท่ี
สองฝงคลองและบริเวณท่ัวไป  เปนชุมชนท่ีอยูอาศัยและหมูบานจัดสรรอยางไมมีขอบเขตดังเชนปจจุบัน   

 

9.    การไมมีระบบระบายน้ําอุทกภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  หรือท่ีมีอยูตามธรรมชาติก็ถูกทําลายไปหมด  
ระบบคลองสําคัญท่ีไดพัฒนามาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ท้ังหมดเปนคลองแนว
ขวางเช่ือมระหวางแมน้ํากับแมน้ํา  จึงไมชวยระบายนํ้าอุทกภัยซ่ึงลนตล่ิงเขาไปทวมออกสูอาวไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร  และปจจุบันไมมีการพัฒนาเพิ่มอีกดวย 
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สวนพื้นท่ีในทุงท่ีน้ําสามารถไหลหลากออกสูอาวไทย ในเขตโครงการเชียงราก-คลองดาน  
ต้ังแตทิศใตทุงรังสิตตอเนื่องไปถึงชายทะเลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีงานสรางและปรับปรุงคลอง
ระบายนํ้าขนาดใหญทางดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดดําเนินการในปพ.ศ. 2465 เปนตนมาถึง
ปจจุบัน  พื้นท่ีดังกลาวท้ังหมดปจจุบันอยูในเขตพัฒนาและเขตชุมชน  จึงทําลายระบบระบายนํ้าท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติหมดไป 
 

10.    แผนดินทรุดเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหสถานการณอุทกภัยมีความรุนแรงมากข้ึน  ยาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทรุดไปมากกวา  1 เมตรแลว  แถวดอนเมืองก็ทรุดไป 70-80 เซนติเมตร  จึงเปนเหตุ
ท่ีทําใหเกิดน้ําทวมมากในปพ.ศ.  2554 
  
 สรุป 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับส่ังไวเม่ือป พ.ศ. 2533 วา  เราตองเรียนรูภัยธรรมชาติแลวใชเปน
ครูท่ีจะสอนเรา  แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมคิดขับเคล่ือนกันเลย  แมวาเราอาจจะแกปญหาไมได  แตก็สามารถ
เรียนรูสาเหตุของการเกิดน้ําทวมมาก ๆ ได  ตองเขาใจและรูทัน  เขาใจสภาพภูมิประเทศในแตละพื้นท่ี  เชน 
ท่ีลุมตํ่ามีน้ําทวมถึงเปนประจําหรือไม  ท่ีพักอาศัยอยูตรงสวนไหน  ตองวางแผนสูสวนหนึ่ง และปรับตัวอีก
สวนหนึ่ง   

 

การเกิดฝนตกหนักและตกนานแผกระจายท่ัวภาคเหนือเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองติดตามอยางใกลชิด
ตองติดตามขอมูลปริมาณนํ้า  และระดับน้ําอยางใกลชิด  โดยเฉพาะอยางยิ่งลําน้ําสายสําคัญท่ีอดีตเคยลน
ตล่ิงเกิดอุทกภัยเปนประจํา  กรณีลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางใหติดตามขอมูลน้ําในแมน้ําปง วัง ยม นาน 
เจาพระยา ปาสัก วามีแนวโนมเพิ่มข้ึนแตละวันอยางไร  สามารถดูขอมูลระดับน้ําของกรมชลประทานได  
ซ่ึงขอมูลน้ําทามีหมดทุกสายน้ํา   

 

นอกจากนี้ ใหวิเคราะหแยกแยะปญหาใหเขาใจอยางกระจางในทุกแงมุมโดยไมมีการบิดเบือน 
เหนือส่ิงอ่ืนใด ตองยึดหลัก มีสติ รูตัว ตื่นรู มีปญญารูคิด  ใหเขาใจและรูเทาทันธรรมชาติ  โดยไม

หวั่นวิตกตอเหตุการณจนเกินเหตุ 
 นี่คือการเรียนรู  เรียนรูวาจะเกิดมวลน้ํากอนใหญหรือไม  ไมใชเรียนรูวาจะไปสูกับมันอยางไร  

ชุมชนควรตระหนักรูและยึดหลักการพึ่งพาตัวเอง  ติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด  แลววิเคราะห
พิจารณาวาจะเอาอยางไร  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาอุทกภัยเปนเร่ืองทางเทคนิค  เปนกระบวนการใหญ
ท่ีจะตองจัดการท้ังระบบ  เปนภารกิจของภาครัฐและรัฐบาล  เฉพาะแตละบานใหรับรูเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน
แลววางแผนการจัดการ  ซ่ึงการจัดการปญหาอุทกภัยมีหลายแบบ  จะรูหรือจะปรับตัวก็ใหรวมกันคิด
รวมกันทําเพื่อชุมชนของตนเอง 
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การบรรยายเร่ือง  “มาตรการการปองกันเฉพาะกิจ” 

 
โดย  รองศาสตราจารย ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ 
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การบรรยายในคร้ังนี้เพื่อตองการใหขอมูลเร่ืองเกิดอะไรข้ึนกับน้ําทวมป 2554  แผนงานของรัฐบาล  

ผลกระทบท่ีมีตอกรุงเทพมหานคร  ขอมูลสนับสนุนเกี่ยวกับอุทกภัย  และการดูแลตนเอง 
 

 อุทกภัยป 2554 
 

 กอนป 2526 กรุงเทพมหานครมีสภาวการณเชนเดียวกับป 2554  แตหลังจากนั้นไดมีการวาง
แผนการทําพื้นท่ีปดลอมและติดต้ังระบบสูบน้ําตาง ๆ  จนสรางความม่ันใจในเร่ืองปญหาอุทกภัยได  แตเม่ือ
เกิดมหาอุทกภัยเม่ือปท่ีแลวก็สงผลใหความม่ันใจลดนอยลง 
 

 ประเด็นหลักของส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือปท่ีแลว  มีอยู 3-4 เร่ือง  เร่ืองหน่ึงคือปริมาณฝนท่ีตกมากกวา
คาเฉล่ียและตกอยูนาน  ถามองในระยะยาวก็ตองยอมรับวา  ฝนจากน้ีไปอาจจะไมเหมือนฝนในอดีต  ฝนท่ี
ตกในปจจุบันอาจจะตกวันเดียวหรือ 2-3 วันอยางมากแลวก็หายไป  และระบบรองรับน้ําฝนท่ีออกแบบไว
สวนใหญจะมีการเผ่ือไวแลวบวกลบ 20 เปอรเซ็นต  แตปท่ีแลวฝนมามากและเกินกวาเกณฑเฉล่ียถึง 40 
เปอรเซ็นต  เพราะฉะน้ันโดยระบบท่ีมีอยูจึงไมสามารถรองรับได 
 

 เร่ืองประตูระบายนํ้าเปนอีกเร่ืองหน่ึง  นอกจากประตูระบายนํ้าบางโฉมศรีท่ีแตกเพราะปริมาณนํ้า
ลนแลว  ยังมีประตูแบบนี้ท่ีเสียหายไปประมาณ 30 ประตูตลอดลําแมน้ํา  สงผลใหระบบควบคุมน้ําท่ีมีอยู
เกือบจะทําอะไรไมได 
 

 ปท่ีแลวน้ําไหลลงมาแบบธรรมชาติ คือ ไหลจากท่ีสูงไปสูท่ีตํ่า  ทําใหการดูแลควบคุมระดับน้ําทํา
ไดไมถึง 40 เปอรเซ็นต  ท่ีเหลือจึงลนตล่ิงแลวขามมาเขาทุงนา  โดยเร่ิมจากทางทิศตะวันออกกอน  ไหลจาก
บริเวณบางโฉมศรีเขาจังหวัดลพบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวเขาทุงรังสิต  เขาสูเขตบริเวณทางเหนือ 
ของกรุงเทพมหานคร คือ ดอนเมือง สายไหม  เปนแนวท่ีน้ําไดทะลวงเขามาจากทางเหนือลงมาทางใต  เปน
เหตุการณท่ีคอนขางผิดปกติ  ทําใหน้ําเขามาในสวนกลางมาก  ปกติแลวจะมีการดันน้ําไปทางตะวันออกได  
แตปท่ีแลวน้ํากลับผานเขามาตรงสวนกลางเปนสวนใหญ 
 

 ปริมาณนํ้าเม่ือปท่ีแลวไมสูงนักเทากับเหตุการณเม่ือป 2549  แตวาทวมขังอยูนาน ใชเวลาเกือบ 2 
เดือน  ทําใหปริมาณนํ้าท่ีมีอยูสูงกวาเกณฑแลวความสามารถในการรับน้ําไมอยู  โดยสรุปคือฝนตกมาก ตก
นาน ตกมากในแมน้ํายม แมน้ํานาน  น้ําท่ีมาทวมกรุงเทพมหานครประมาณ 20 เปอรเซ็นตมาจากแมน้ํายม  
แลวมีฝนตกในพื้นท่ีอีกประมาณ 40-60 เปอรเซ็นต  ฝนตกในเข่ือนอีก 10 กวาเปอรเซ็นต  แลวก็มีฝนตกจาก
ดานเหนืออีก  จึงทําใหมวลน้ํามีจํานวนมาก  นอกจากนั้น ในอดีตจะมีชวงจังหวะการผันน้ํา  แตปท่ีแลวไม
สามารถผันน้ําไดเลย  เนื่องจากมีการรอเก็บเกี่ยวขาวอยู 
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 ขณะเดียวกันระบบเตือนภัยซ่ึงสวนใหญจะอยูในลําน้ํา  พอน้ําเขาทุงก็ไมสามารถรูไดวามีปริมาณ
น้ําเทาไร  หลายปจจัยสงผลตอนิคมอุตสาหกรรม  7 แหง  เกิดความเสียหายอยางรุนแรงไมตํ่ากวา 8 หม่ืน
ลานบาท  ในภาพรวมของประเทศแลวเกิดความเสียหายท้ังส้ินประมาณ 1.2 พันลานบาท 
   
 แผนงานของรัฐบาล 
 

 จากประสบการณมหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนเม่ือปท่ีแลว  รัฐบาลจึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการใน
ระยะเรงดวนข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้า  และเพื่อบรรเทาปญหา  โดยต้ังเปา
ไววาถาน้ํามาอยางปท่ีแลว  อยางนอยท่ีสุดใหน้ําทวมในเขตปริมณฑล  สวนในเขตเศรษฐกิจจะไมทวมเทาป
ท่ีแลว  ดังนั้นแผนงานท่ีวางไวจึงประกอบดวย 

 

1. มีการควบคุมปริมาณน้ําในเขื่อนใหมากขึ้น  แตก็เกิดเปนปจจัยเส่ียงตัวใหมเชนกัน  ปกติใน
เดือนพฤษภาคม  น้ําในเขื่อนจะมีอยู 50 เปอรเซ็นต  พอเดือนมิถุนายนก็จะข้ึนไปเปน 60 
เปอรเซ็นต  เดือนกรกฎาคมมี 70 เปอรเซ็นต  เดือนสิงหาคมมี 80 เปอรเซ็นต  เดือนกันยายนมี 
90 เปอรเซ็นต  พอถึงเดือนตุลาคมสวนใหญแลวจะเปน 100 เปอรเซ็นตพอดี  เพราะถือวาหมด
หนาฝน  จากนั้นไปจะเขาหนาแลง  ก็จะเอาน้ําในเข่ือนมาทํานาปรังและน้ําประปา  แตความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนคือในเดือนกันยายนและตุลาคม  เปนเวลาท่ีประจวบเหมาะกับเวลาของน้ําทวม
พอดี  ดังนั้นถาฝนตกมากในเข่ือน  ทางเข่ือนก็ตองปลอยน้ําออกมา  ก็จะทําใหน้ําจากเข่ือนมา
สมทบกับน้ําท่ีทวมอยูแลว  ทําใหนโยบายการปองกันน้ําทวมของรัฐบาลในปนี้อาจจะเกิดภัย
แลงได  ณ วันนี้น้ําในเข่ือนมีอยู 57 เปอรเซ็นตแทนท่ีจะเปน 80 เปอรเซ็นต  เพราะฉะน้ันก็จะ
กันน้ําไวสวนหนึ่ง  ขณะน้ีในเข่ือนเก็บน้ําไวไมตํ่ากวา 8 พันลานลูกบาศกเมตร  เหตุนี้จึงม่ันใจ
ไดวาปริมาณนํ้าราว 25 เปอรเซ็นตของฝนท่ีตกในปท่ีแลว  เข่ือนสามารถรองรับไวได 
 

2. มีการเตรียมพื้นท่ีรองรับน้ํา  ไดมีการสํารวจพื้นท่ีท่ีสามารถเก็บกักน้ําท่ีบริเวณเหนือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และเหนือจังหวัดนครสวรรค   ซ่ึงสามารถรองรับน้ําไดประมาณ 1.2 ลาน
ไรหรือประมาณ 5 พันลานลูกบาศกเมตร  เพราะฉะน้ันคร่ึงหนึ่งของน้ําจะอยูท่ีเข่ือน 25 
เปอรเซ็นต  อยูท่ีทุงรับน้ําท่ีกําหนดไวอีก 25 เปอรเซ็นต  หากน้ําจะมามากเทาปท่ีแลว  ก็จะลง
มาไมเกิน 50 เปอรเซ็นต 

 

3. การขุดลอกคลอง  ปนี้รัฐบาลไดใชงบประมาณในการขุดลอกมากกวา 10 ปท่ีทํามา  ผูท่ีอาศัย
อยูริมคลองจะเห็นไดวา  มีการปรับปรุงคลองเพื่อวาเม่ือน้ําลนมาจะสามารถสูบออกและระบาย
ไดโดยเร็ว  ก็จะทําใหน้ําทวมไมถึง 2 เดือนอยางปท่ีแลว 
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สามเร่ืองนี้เปนเร่ืองดําเนินการในชวงเวลาเรงดวนท่ีเห็นไดชัดเจน  ท่ีเหลือก็มีการซอมประตูระบาย

น้ําท้ัง 30 แหงท่ีเสียหาย  ซ่ึงแลวเสร็จไปแลวประมาณ 60 เปอรเซ็นต  ส้ินเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถรองรับ
น้ําท่ีไมสูงได  ปจจุบันถือไดวามีการควบคุมน้ํากันอยูแลว 

 

นอกจากนั้น เปนเร่ืองของนโยบายเสริม เชน การกําหนดเวลาฤดูกาล  กําหนดการปลูกพืชในแตละ
ปใหเหมาะสมตามสภาพอุตุอุทกท่ีเกิดข้ึน  เพื่อการวางแผนจัดการน้ํา  ตัวอยาง วางเกณฑการปลูกขาวให
เหมาะสม  พยายามใหเก็บเกี่ยวใหเสร็จส้ินภายในปลายเดือนสิงหาคม 

 

การบริหารพื้นท่ีรับน้ํา  โดยมีเกณฑการผันน้ํา  กําหนดผูตัดสินใจ  และการชดเชย 

 

        มีระบบเตือนภัยเพื่อเตรียมการและประกอบการตัดสินใจ  รวมท้ังเคร่ืองมือการทํานายปริมาณฝน
และนํ้าทา   

 

       การบริหารน้ําในอางเก็บน้ําท้ังในชวงหนาน้ําและหนาแลง 

   

       มีการตั้งหนวยงานช่ือ กปอ. ดูแลในเร่ืองการจัดสรรน้ํา เปนตน 
 
 ผลกระทบตอกรุงเทพมหานคร 
 

   รัฐบาลกลางจะเขามาชวยในดานการดูแลและปรับปรุงระบบของกรุงเทพมหานคร  ตัวอยางเชน ใน
เขตดอนเมือง  จะเนนคลองเปรมประชากรเพ่ือใหสามารถระบายนํ้าสูบางเขนไดเร็วยิ่งข้ึน  และมีการ
ปรับปรุงคลองดานตะวันออกเพื่อใหสามารถรับน้ําไดบางสวน  และรับน้ําทาท่ีจําเปนตองลนใหระบายออก
ท่ีนี่ไดบาง 

 

 จากการวิเคราะหพบวาปญหาของกรุงเทพมหานครคือ  น้ําท่ีไหลเขามาแลวแมจะมีเคร่ืองสูบน้ํา
จํานวนพอสมควร  แตคลองมีขนาดเล็กเกินไป  ถาปลอยน้ําเขามามาก น้ําก็จะไหลบาเขาถนนได  ปจจุบันจึง
ไดมีการกําหนดปริมาณนํ้าท่ีจะไหลเขาใหเหมาะสม  มีการปรับปรุงคลอง  มีการติดต้ังเครื่องดันน้ํากรณี
ฉุกเฉิน  เพื่อใหน้ําสามารถไหลไปท่ีสถานีสูบน้ําท่ีจะระบายสูอุโมงคและออกแมน้ําเจาพระยาได 
 

 จะเห็นไดวาเร่ืองของคลองมีความสําคัญมากในเขตกรุงเทพมหานคร  และการระบายนํ้าผานคลอง
ก็เปนหัวใจสําคัญเชนกัน  ในการลําเลียงน้ําออกสูอุโมงคหรือสถานีสูบน้ําท่ีอยูปลายแมน้ําเจาพระยา 

 

 ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร  ไดมีการกําหนดกติการะหวางเขตดานนอกซ่ึงเปนจังหวัด
ปทุมธานีและเขตดานในซ่ึงเปนเขตของกรุงเทพมหานครวา จะใชเสนทางไหนในการลําเลียงน้ํา  กรณีท่ี
จําเปนตองเปดประตูน้ําจากคลองรังสิตเขามา  จะมีการกําหนดอัตราในการสูบน้ําและการระบายนํ้ากระจาย
ไปตามคลองตาง ๆ ท่ีมีอยูพอสมควร  สามารถสรางความม่ันใจในระดับหนึ่งวา  รัฐบาลกลางไดดูแลใน
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สวนของการกักน้ํ าจากตอนบน   กรณี ท่ีมีน้ํ าลนเขามาก็ได มีการดูแลในเ ร่ืองการผันน้ํ า เขา เขต
กรุงเทพมหานคร    โดยผานคลองหลักตาง ๆ ท่ีไดขุดลอกแลว  มีการติดต้ังเคร่ืองดันน้ํา  มีการติดต้ังและ
ปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ําท่ีอยูปลายคลองใหสมดุลกัน   

 

 โดยสรุป ระบบปองกันน้ําในเขตเมืองจะพยายามใหปริมาณน้ําเขาและน้ําออกอยูในอัตราท่ีเสมอ
กัน  เพื่อใหน้ําอยูในระดับตล่ิงแลวไมลนขามถนนหลักอยางปท่ีแลว  นี่คือแนวทางที่ไดดําเนินการในระยะ
เรงดวนของสวนกลางโดยกรมชลประทานกับกรุงเทพมหานคร 
 
 ขอมูลสนับสนุน 
 

จากประสบการณมหาอุทกภัยเม่ือปท่ีแลว  ส่ิงท่ีควรเรียนรูอยางหน่ึงคือการติดตามการพยากรณ
อากาศ  เพื่อใหสามารถคาดการณปริมาณนํ้าฝนไดอยางคราว ๆ  และเตรียมการปองกันดูแลทรัพยสินและ
ชีวิตของตนเองได 

 

ไดมีความรวมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศในเร่ืองการแจงภัย  โดยปท่ีแลวมีการใช
เว็บไซตในการแจงภัย การแจงระดับน้ํามากหรือนอย  เปนการใชกระบวนการทางสังคมแจงภัยซ่ึงกันและ
กันท่ีไดผลอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

ขณะนี้มีขอมูลสําหรับถนนหลักและคลองแลว  แตระดับพื้นท่ียังไมมีขอมูล  จึงขอเสนอระบบการ
แจงภัยผานมือถือ เชน บอกวาซอยพิบูลสงคราม กี่โมง น้ําเปนอยางไร  จากขอมูลนี้ก็จะพอทราบไดวามวล
น้ําคอย ๆ ไหลเขามาแลวตามเวลาที่แจง  เปนตัวอยางของความรวมมือผานกลไกทางโทรศัพทมือถือ  แลว
เขาสูเว็บไซตไดในท่ีสุด 
 

การดูแลตนเอง 
 

จากบทเรียนปท่ีแลว  ส่ิงท่ีกระทําไดเองในบานของตนเอง ไดแก 
1. ตองเตรียมเคร่ืองสูบน้ํา 
2. ยกเก็บของมีคา 
3. น้ําทวมสวนใหญจะผานทอระบายน้ํามา  เพราะฉะน้ันตองดูแลทอระบายน้ําท่ียอนกลับเขามา

ในบาน 
4. ระบบไฟฟา  ถาไฟดับเคร่ืองสูบน้ําก็ใชไมได ความปลอดภัยก็ไมมี  เพราะฉะน้ันตอง

เตรียมการใหพรอมกรณีไฟดับ  รวมท้ังการปองกันระบบไฟฟา 
5. กรณีการหนีภัย  ถาจําเปนจะหนีไปไหน  ศูนยอพยพกรุงเทพมหานครมีท่ีไหนบาง  บานญาติท่ี

จะไปขออาศัยอยูท่ีไหน 
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6. สัตวเล้ียงก็เปนอีกปญหาหนึ่ง  ปท่ีแลวไมมีการวางระบบเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  และศูนยอพยพ
สวนใหญจะไมรับสัตวเล้ียง  จึงเปนอีกเร่ืองหน่ึงท่ีตองดูแล 

7. อุปกรณจําเปนตาง ๆ เชน ถุงทราย  ของเด็กเล็ก  น้ําดื่ม  เคร่ืองนอน  และเรือหากจําเปน 
 

การดําเนินงานระยะยาว 
 

แผนระยะยาวมีการวางแผนไมตํ่ากว า  10-20 ป  เพื ่อใหเขตที ่ราบภาคกลางโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร สามารถรับความเส่ียงตอภัยน้ําทวมระยะยาวได  ส่ิงท่ีรัฐบาลคิดไวมี 3 เร่ืองไดแก 
 

1. การปลูกปา  การสรางอางเก็บน้ํา 
2. การปรับปรุงพื้นท่ีของกรมชลประทานใหเปนพื้นท่ีรับน้ํานองไดดีข้ึน  ขณะเดียวกันในเขต

เทศบาลตาง ๆ ก็จะเอาแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีปดลอมมาใช  พื้นท่ีปลายน้ําอยางกรุงเทพมหานครถือ
เปนพื้นท่ีเศรษฐกิจ  ตองนําแนวคิดเร่ือง Floodway มาใช 

3. การควบคุมการใชท่ีดิน  เปนเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงท่ีเกี่ยวของกับกรุงเทพมหานครและ/หรือ
เทศบาล  ถาไมมีการควบคุมการใชท่ีดิน  น้ํามาก็จะหลากและทวมไปหมด  หากสามารถ
กําหนดพื้นท่ีท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีน้ําไดดี  ก็จะสามารถควบคุมน้ําใหไปในท่ีท่ีตองการได 
 

โดยแนวคิดแลว  ท้ังเร่ืองปาและเข่ือนสามารถเก็บน้ําไดระดับหนึ่ง  ซ่ึงยังนําน้ําไปใชในหนาแลงได
อีกดวย  เพราะฉะนั้นจึงตองพัฒนาตนน้ําเพื่อเก็บกักน้ําใหอยู  สวนพื้นท่ีกลางน้ําซ่ึงเปนผืนนาสวนใหญ  ก็
ตองมีการปรับปรุงวาจะสามารถใชพักน้ําไดแคไหน  ในระยะยาวไมอาจแนใจไดวาพื้นท่ีในเขตภาคกลาง
ต้ังแตจังหวัดนครสวรรคลงมาจะเปนทองนาไปตลอดหรือไม  บางพ้ืนท่ีอาจเปนชุมชนหรือเปนนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  ดังนั้น การใชท่ีดินในพื้นท่ีใตจังหวัดนครสวรรคลงมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึง
เปนปจจัยสําคัญสําหรับกรุงเทพมหานครอยางมาก  ถาสามารถดูแลพื้นท่ีบริเวณนั้นได  พื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานครก็จะปลอดภัยข้ึน  แตถามีการพัฒนาพื้นท่ีในบริเวณดังกลาว  น้ําก็จะหลากมาเหมือนป 
2554 และไหลเขากรุงเทพมหานครโดยตรง  เปนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 คําถามคือน้ําท่ีไหลมาจากทางเหนือลงมาจะใหไปไหน  ปจจุบันมีแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีน
เปนหลัก  ดานฝงตะวันออกผันไปทางแมน้ําทาจีนไดเล็กนอย  วันนี้ตางประเทศไดมาศึกษาแลววา  ถาจะให
น้ําในแมน้ําเจาพระยาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหลลงทะเลโดยไมเขากรุงเทพมหานคร  จะตองทํา
กําแพงตลอดริมแมน้ํายาวประมาณ 60 กิโลเมตร  ซ่ึงกําแพงนี้จะตองสูง 5.50 เมตร  ซ่ึงแนวคิดนี้นาจะ
เปนไปไดยาก  อีกแนวคิดคือการใหน้ําผันออกดานซายและดานขวา  ขางละประมาณ 500 เมตร  หมายความ
วาเราตองมีทางกวางประมาณ 2 กิโลเมตร  แลวน้ําสูงประมาณเมตรคร่ึง  ใหน้ําคอย ๆ ระบายออก  โดยท่ีกัก
แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับหนึ่ง  แลวคอย ๆ ผันออกสองขาง  เพื่อใหน้ําเขากรุงเทพมหานคร
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นอยลง  กรณีนี้ถาน้ําออกดานขางมาก  น้ําท่ีทวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะกินเวลานอยลง  แตถาน้ํา
ออกนอย  น้ําก็จะทวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานานข้ึน  แนวคิดตอไปคือจําเปนตองใหน้ําไหลผาน
กรุงเทพมหานครบางตามความจําเปน  และสุดทายเอาแนวคิดท้ังหมดมารวมกันท้ังหมด คือ ทําคันกั้นน้ํา
สูงข้ึนบาง  ดานนอกชวยบาง  กรุงเทพมหานครก็ชวยใหน้ําผานไปบาง  แตยังเปนโจทยอยูเพราะท้ังหมดนี้
ตองการการยอมรับและการลงทุน   และตองทําการศึกษาจากนี้ไปไมตํ่ากวา 2 ปเพื่อจะรวมแผนท้ังหมด
ต้ังแตปาจนถึงทะเล  แตส่ิงท่ีนากลัวมากท่ีสุดคือสภาพอากาศ  มีการกลาววาในอีก 20 ปขางหนาน้ําทะเลจะ
สูงข้ึน 12 เซนติเมตร  ก็จะทําใหการระบายน้ําออกทะเลมีความสามารถลดลง  และในอนาคตฝนท่ีตกคงจะ
รุนแรงข้ึน  อาจจะนอยลงแตมาแรง  ซ่ึงจะทําให ตองปรับระบบการระบายนํ้าอีก 

 

 แผนการดําเนินงานในระยะยาวอีกเร่ืองหน่ึง คือ การจัดโซนนิ่งใหเปนพื้นท่ีสีเขียว  พื้นท่ีอาคาร  
พื้นท่ีเก็บกักน้ํา  และการเก็บน้ําสํารองไวใชในยามหนาแลง  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีตองไปคิดตอ 

 

 โดยสรุปแลวปท่ีแลวมีปญหาเร่ืองน้ําทวม  ปนี้จึงมีการทําแผนเรงดวน  โดยกักน้ําเปนบางสวนและ
เปนชวง ๆ   เม่ือน้ํามาถึงกรุงเทพมหานครก็จะมีปริมาณลดลงประมาณ 60 เปอรเซ็นต  กรุงเทพมหานคร
ตองรับผิดชอบประมาณ 40 เปอรเซ็นต  ไดใชวิธีการระบายน้ําออกบางเพ่ือไมใหระดับน้ําสูงเกินไป  
ขณะเดียวกันก็ตองชวยชุมชนดานเหนือดวย  นับจากนี้ไปทางดานเหนือตองมีการปลูกปา  การปรับปรุง
พื้นท่ีทองนาใหเก็บน้ําไดบาง  สวนดานใตตองหาทางใหน้ําออกทะเลไปได  และมีแนวคิด 3 ทางวาจะทํา
คันแบบสูง ๆ ประมาณ 5 เมตรตลอดริมแมน้ําเจาพระยา  เพื่อปองกันน้ําไหลหลากเขากรุงเทพมหานคร  ให
ลงทะเลไปโดยตรง  หรือจะผลักไปดานขางใหจังหวัดอ่ืนรับน้ําแทน  หรือทุกคนจะชวยกันรับตามสัดสวน  
ปรับปรุงภายในใหสามารถรับน้ําได  และในระยะยาวตองใหน้ํามีทางเดินได  แตในท่ีสุดแลวแตละบานก็
ตองชวยเหลือตัวเองเพื่อใหพอรับสภาพไดกรณีท่ีกรุงเทพมหานครรับไมไหวในบางชวง   

 

 การจัดการจากน้ีไปคงจะชวยไดท้ังในแงของระดับน้ําและเวลาไดดียิ่งข้ึน  บางสวนอาจจะมีการจาง
ท่ีปรึกษามาชวยในการสรางกระบวนการและออกแบบ  คาดวาจะใชเวลาไมตํ่ากวา 10 ป  พื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานครจึงจะมีความปลอดภัยมากข้ึน  แตถาไมทําอะไรเลยก็ตองเปนแบบปท่ีแลว  ดังนั้นการ
ลงทุนดวยงบประมาณสักกอนหนึ่ง  เพื่อชวยใหในระยะยาวมีความเส่ียงลดลง  มีความม่ันคงมากข้ึนนาจะ
คุมคา  สวนจะทําอยางไรนั้นมีหลายความคิดมาก  คงตองรับฟงแลวหาขอสรุปรวมกัน 
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การบรรยาย  

เรื่อง “การเตรียมตัวเขาสูขอมูลและการวิเคราะหสถานการณ” 

 

โดย  อาจารยศศิน  เฉลมิลาภ 
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ปท่ีแลวเกิดน้ําทวมเกือบท่ัวประเทศ  จังหวัดท่ีไมประสบภัยน้ําทวมคือลุมน้ําแมกลอง และภาค

อีสาน  แมแตทางภาคใตก็มีน้ําทวมเชนกัน  เรียกไดวาป 2554 เกิดอุทกภัยเต็มท่ีราบของแมน้ําเจาพระยาและ
แมน้ําทาจีน  เม่ือกอนจะเรียกวาน้ําทวมทุงเพราะน้ําไหลบาเขาทุงมาและมีลักษณะดังนี้คือ  จะคอย ๆ มาตาม
ถนนแลวมาชามากราว 1-2 วัน  แตพอน้ําเร่ิมรวมตัวกันไดเพียงคร่ึงวันก็สูงถึงเขา  อีกคร่ึงวันถึงเอว  ปท่ีแลว
น้ํามาจากทางคลองรังสิตแลวเขาทวมถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิต  จนดูเปนแมน้ํามากกวาถนน 

 

 การหาขอมูลของกรุงเทพมหานคร คนไมคอยเขาเว็บไซตของสํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร  
ความจริงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนของกรมชลประทาน  ของกรุงเทพมหานคร  ของกรมอุทกภัย  ของ gisda  
หรือของใครตอใคร  มีใหเกือบครบเพียงแตทุกคนไมคอยเขาไปในส่ืออินเตอรเน็ต  ถารูขอมูลวาน้ําจากทาง
เหนือปท่ีน้ํานอยมีปริมาณ 1-2000 ลูกบาศกเมตร  ปท่ีน้ํามากมีถึง 4-5000 ลูกบาศกเมตร  ขณะท่ีแมน้ํา
เจาพระยาสามารถระบายน้ําโดยไมลนตล่ิงอยูท่ี 2-3000 ลูกบาศกเมตร  ดังนั้นถามีคําเตือนวาบางไทรกับ
ปทุมธานีมีปริมาณนํ้า 4-5000 ลูกบาศกเมตร  แสดงวาอันตรายแลว  รูเทานี้ก็เพียงพอแลว  เพราะความจริง
คนเราไมอยากฟงวาน้ําทวม 4000 ลานลูกบาศกเมตร  ตองการรูวาอีกกี่วันน้ําทวมถึงเอวและทวมกี่วัน 

 

 ถาเขาไปในเว็บไซตของกรมชลประทาน  จะบอกขอมูลของประเทศ  บอกสถานการณของเข่ือน  
ความจุของเข่ือนแตละแหง  จําไวแตเพียงวาเข่ือนท่ีมีผลโดยตรงกับกรุงเทพมหานครมีอยู  2 เข่ือน คือ เข่ือน
ภูมิพลและเข่ือนสิริกิต์ิ  ถาเม่ือไรสองเข่ือนนี้มีปริมาณนํ้า 8-9,000 ลูกบาศกเมตร  แสดงวาเข่ือนจะเต็มแลว  
เข่ือนปาสักเปนอีกเข่ือนหนึ่งท่ีมีผลตอกรุงเทพมหานคร   

 

 มีเว็บไซตบอกสถิติตาง ๆ เชน ป 2538 เกิดน้ําทวม  ถนนเต็มไปดวยน้ําอยูเปนช่ัวโมง  เขามาตาม
ถนนแลวก็ระบายออกทัน  เพราะฉะนั้นลักษณะนํ้าทวมในกรุงเทพมหานครคือน้ําเขาน้ําออกสูกัน  แลวแต
ความสามารถของผูรับผิดชอบ 

 

 แผนท่ีก็เปนส่ิงท่ีมีประโยชนอีกอยางหนึ่ง  เพื่อท่ีจะไดรูวาเราอยูตรงไหน  หากดูจากแผนท่ีจะเห็น
วากรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อางทอง  เปนท่ีราบนํ้าทวมถึง  หมายความวาแผนดินท่ี
เราอยูนี้เปนตะกอนดินของแมน้ําเจาพระยารวมกับแมน้ําทาจีน  เราอยูบนท่ีดินท่ีเปนท่ีราบน้ําทวมถึงกับ
กระบวนการทางธรณีน้ําหลาก  ดังนั้นเราจะหลบน้ําทวมตลอดไปก็จะมีปญหา   

 

 ขอมูลพวกนี้จะเปนขอมูลท่ีมีประโยชน  ทําใหเรามีความรูมากข้ึน  เพราะเม่ือปท่ีแลวท่ีบานอยุธยา
น้ําทวมท้ัง ๆ ท่ีไดดีดบานข้ึนสูงเทากับน้ําทวมเม่ือป 2538  ปรากฏวามากกวา 50 เซนติเมตร  แมจะเปนนัก
ธรณีวิทยาแตก็ไมรูวาภาคกลางมีระดับน้ําเทาไร  จึงเอาพื้นท่ีภาคกลางต้ังแตจังหวัดนครสวรรคเปนตาราง
เมตรคูณดวยคาเฉล่ียน้ํา   ไดผลออกมาเปนหม่ืนลูกบาศกเมตร  ทดลองเขาไปคนหาในเว็บไซตของกรม
ชลประทานพบวา  แมน้ําท้ัง  3 สายใกลกรุงเทพฯ ไดคาหม่ืนลูกบาศกเมตร  ดังนั้นถามีเปนหม่ืนลูกบาศก
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เมตรท่ีจังหวัดนครสวรรค  ตนตุลาคมมีท่ีเข่ือนภูมิพลกับเข่ือนสิริกิต์ิอีกสองหม่ืนลูกบาศกเมตร  และลม
มรสุมยังเขาประเทศไทยอยางตอเนื่องอีก  คงตองใชเวลาไมนอยกวา 100 วันจึงจะระบายนํ้าออกไปหมด  
การที่จะออกไปไดก็ตองผานกรุงเทพมหานคร  จึงสามารถประเมินตัวเองไดวาจะรอดพนหรือไม  ดังนั้น
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2554  ซ่ึงน้ํามาติดขัดอยูท่ีหลักหก  กําลังจะขามฝงดานตะวันตกของกรุงเทพฯ  สวนฝง
ดานตะวันออกเขามานาน นองอยูเต็มทุง  กรุงเทพฯ จึงไดเกิดน้ําทวมตามท่ีทราบกัน 

 

 โดยรวมแลวแมน้ําเจาพระยารองรับการไหลของน้ําได 2-3000 ลูกบาศกเมตร  ถามากไปกวานั้นสัก 
500 ลูกบาศกเมตรก็ทวมลนตล่ิงไดต้ังแตจังหวัดนครสวรรคลงมา 

   

 อีกเร่ืองท่ีเปนปญหาคือคันกั้นน้ํา  คนรุนใหมไมทราบวาคันกั้นน้ําของกรุงเทพฯ อยูท่ีไหน  คันกั้น
น้ํานี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวคิดให  จะแบงกรุงเทพฯ ออกเปนช้ันนอกและช้ันใน  
แตคนสวนใหญก็ไมทราบวาสวนไหนเปนช้ันนอกสวนไหนเปนช้ันใน  ตามหลักการจะยึดท่ีคันกั้นน้ํา  
ดังนั้นถนนรมเกลา  ถนนก่ิงแกว  ถนนหทัยราษฎร  รวมท้ังบางพลีดวยจะเปนช้ันนอก  เราตองรูวาเราอยู
ช้ันนอกหรือช้ันในเพื่อจะไดเตรียมการได 
 

 เร่ืองขอมูลและการส่ือสารเปนกุญแจสําคัญอีกอยางหนึ่ง  ขอมูลมีคอนขางมากและเปนหลักฐานเชิง
ประจักษ  ท้ังของหนวยราชการและภาคเอกชน  ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะทําอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด  และ
ทําอยางไรใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได  ทําอยางไรใหสามารถใชขอมูลเหลานี้เพื่อประมวลผลให
เกิดประโยชน 
 

 แหลงขอมูลท่ีใชติดตามสถานการณน้ําทวมเม่ือปท่ีแลว  จะมีเว็บไซตแกมลิง  เว็บไซตของ
กรุงเทพมหานคร  แผนท่ีของกรุงเทพมหานคร  เว็บไซตของกรมอุตุนิยมวิทยา  แผนท่ีของกรมชลประทาน  
เปนตน  จากแหลงขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาน้ําท่ีจะเขามาทวมกรุงเทพฯ มี 3 ทางคือ  (1) น้ําลนจากแมน้ํา
เจาพระยาตอนบนผสมกับน้ําทะเลหนุนสูง  (2)  น้ําจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  และ (3) น้ําลน
จากคันกั้นน้ําช้ันนอกท่ีราษฎรนิมิต  รมเกลา  หทัยราษฎร  กิ่งแกว  บางพลี  ถาดูแผนท่ีก็รูวาจะมาทางไหน  
สามารถประเมินไดอยางคราว ๆ  

 

 สําหรับชาวกรุงเทพมหานคร  ส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อการเตรียมตัวคือ  1. ตองเขาไปดูการระบายนํ้าจาก
กรุงเทพมหานคร  2. ตองดูสถานการณจากกรมชลประทาน  และ 3. ดูท่ีปากเกร็ดวาน้ําใกลจะลนคันกั้นน้ํา
หรือยัง  แลวนํามาวิเคราะหก็จะไดคําตอบในระดับหนึ่ง 

 

 ขอมูลท่ีนาสนใจอีกเร่ืองหน่ึงคือ   น้ําท่ีทวมประเทศไทยต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี  3 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน  จะพบวาน้ําทวมใหญ ๆ มาคอนขางสมํ่าเสมอ  กอนป 2554 คือป 2374 ท่ีน้ําเคยทวมสูงสุด  ดังนั้น
น้ําทวมใหญจะเกิดข้ึนราว 100-200 ปตอคร้ัง  มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนอีกถาไมเกิดภาวะโลกรอนเสียกอน  อันนี้
เปนขอมูลท่ีไดมานานแลวเม่ือ 20 ปกอน  ถาสรุปตามขอมูลนี้ น้ําทวมประจําปอาจลดไดจริง  แตน้ําทวม
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ใหญจะยังคงมาสมํ่าเสมอ  สมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ี 4 ความหางของนํ้าทวมใหญประมาณ 13 ป  สมัยรัชกาลที่ 5 
ความหางประมาณ 4.2 ปตอคร้ัง  รัชกาลท่ี 7 และรัชกาลท่ี 8 เกิดบอย ความหางประมาณ 5.5 ปตอคร้ัง  ได
ลองคิดคาเฉล่ียต้ังแตป 2500 เปนตนมา  พบวาเกิดข้ึน 3.4 ปตอคร้ัง  อยางไรก็ตามน้ําจะทวมกรุงเทพฯ 
หรือไมอยูท่ีความสามารถในการปองกัน และขอมูลท่ีบอกใหทราบในคร้ังนี้เพื่อใหคนภาคกลางท่ีราบตํ่าน้ํา
ทวมถึง  ถึงแมวาจะสรางเข่ือนอีกก็จะทวมได  ใหทราบวาน้ําทวมใหญจะมาเยือนเรา 10 – 20 ปตอคร้ัง  แต
มหาอุทกภัยจะมาใน 50-100 ปตอคร้ัง  เม่ือเกิดข้ึนแลวอยากใหระบายนํ้าออกไป  ไมคอยอยากใหสรางเข่ือน   
 

 
 

 สืบคนและศึกษาขอมูลตาง ๆ เอามาใชประโยชน  ศึกษาระบบปองกันน้ําใหดี  ติดตามขาวสารจาก
ส่ือมวลชนตาง ๆ   ท่ีสําคัญคือปริมาณนํ้า 3-4-5 พันลานลูกบาศกเมตรตอวินาทีบริเวณจังหวัดปทุมธานี  ตอง
เฝาระวังใหดี  เช่ือไดวานาจะรอดและปองกันตัวเองได  สามารถลดความเส่ียงและความเสียหายตาง ๆ ลงได   
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ประสบการณการจัดการน้ํา  

 

 

 

 

 

ประสบการณจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน มาลีส ี
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เปรียบเทียบสถานการณน้ําปท่ีแลวกับปนี้  
 

 จะเห็นไดวาปท่ีแลวมีฝนตกในปริมาณท่ีมากจริง ๆ  คือ ตกต้ังแตเดือนมีนาคม เมษายน  เพราะมี
แนวพายุพาดผานบริเวณภาคเหนือตอนลางลงมาถึงภาคกลางตอนบน  ตกมากผิดปกติ  โดยท่ีเราไมทันไหว
ตัวท้ังภาครัฐหรือวานักวิชาการตาง ๆ  ตองบอกวาจริง ๆ แลวสัญญาณของปท่ีแลวก็มีอยูบาง  แตเราไมทัน
ในการต้ังหลัก  ถาเรามีการประเมินต้ังแตตนปของปท่ีแลว  สถานการณรุนแรงหนักหนาคงจะไมเกิด  ปท่ี
แลวพอฝนตก น้ําก็เต็มเข่ือน  แตเราไมไดพรองน้ําเพราะไมคิดวาจะรายแรง  

  

ในขณะท่ีปนี้ นักวิชาการทั้งสวนราชการตาง ๆ มีการวิเคราะหสถานการณตาง ๆ มาต้ังแตตนป  มี
การติดตามในเร่ืองของฝน สถิติ การตกของฝน และเร่ืองตาง ๆ เพื่อใชในการวิเคราะหและทํานาย  ทวาปนี้
เราใชการบริหารแบบพิเศษ แบบไมปกติ คือ พรองน้ําไวเลยเพราะกลัวฝนมาก  แตปรากฏวาแนวโนมตนป
หนามีโอกาสแลงสูงมาก  เพราะเรา “ไมกลา” เก็บน้ําไว  นี่คือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน  เพราะฉะน้ันการบริหารจัดการ
น้ําทวม น้ําแลง จึงมีความสุมเส่ียงอยูมาก  ถาเปนการบริหารแบบปนี้และถาตอไปฝนตกไมมาก  ปหนาตอง
เตรียมการแลววาเราจะมีการแบงน้ํา มีการใชน้ํา การดึงน้ํากันอยางไร  น้ําท่ีปลอยมาจากเขื่อนจะตองเขาใน
พื้นท่ีใด  พื้นท่ีใดจะตองรองรับน้ํา  เปนมิติท่ีตองมองกันยาว ๆ เราไมไดพูดถึงเร่ืองน้ําทวมเพียงอยางเดียว 

 

มองจากสถานการณในปนี้คอนขางม่ันใจได  เหตุการณท่ีเจออยางปท่ีแลวมีโอกาสนอยมาก  เพราะ
ปท่ีแลวสัญญาณผิดปกติมาต้ังแตตนป  แตปนี้จน ณ ปจจุบันตองบอกวาสัญญาณผิดปกตินั้นไมมีเลย  ตอ
จากนี้ไปถาฝนตกมามากและพายุถลมเขามาตลอดเวลา  ก็อาจจะมีโอกาสเกิดข้ึนบาง  แตเช่ือวาจากสถิติท่ีมี
อยูในตอนนี้  บวกกับเวลาที่เหลือ  คิดวาคงคอนขางยากมากท่ีจะเปนแบบปท่ีแลว แตตอไปอีก 3-5 ป ถามี
ปริมาณนํ้ามามาก ๆ ก็อาจจะเกิดน้ําทวมไดอีก จริง ๆ แลวกรุงเทพมหานครเปนพื้นท่ีท่ีน้ําจะตองเคล่ือนท่ี  
จะใหบล็อกอยางไร  ดันไปทางตะวันออกหรือดันไปทางตะวันตกอยางไร  ถาน้ํามามากจริง ๆ แลวสุดทายก็
ตองทะลักผานพื้นท่ีนี้อยูดี  ยากท่ีจะปองกันไวได  เพราะฉะน้ันเราตองดูแผนการปองกันของรัฐบาล  ดูการ
เคล่ือนท่ีของน้ําในกรุงเทพมหานครวาเปนอยางไร  เพราะจะใหพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครแหงแลวพื้นท่ีอ่ืน
ทวมกันหมด  มันก็อยูรวมกันยาก  เพราะเราตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
  

ความรุนแรงของภัยพิบัติในโลกท่ีเพิ่มทวีขึ้น  ระบบการปองกันตองมีการปรับปรุง  และตองรักษา
ธรรมชาติ 

 

 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนทําใหน้ําแข็งข้ัวโลกเหนือละลาย  และทําใหปรากฏการณ
ภัยธรรมชาติตาง ๆ ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  ระบบคันกั้นน้ําท่ีทําไวอาจจะทําใหไมเกิดน้ําทวม  ในมิติน้ํา
ทวมแบบปท่ีแลวอาจจะไมเห็น  แตจะเห็นมิติใหมท่ีน้ําทวมข้ึนมาเพราะคันกันน้ําท่ีกั้นไว  ทําใหน้ําจะไป
ออกอีกทาง  ถากั้นน้ําแลวไมใหน้ําไหลเปนภาวะท่ีเส่ียง  ในสวนภาคราชการจะตองประเมินกันอยางจริงจัง
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เวลาท่ีน้ําเคล่ือนตัวมา  ถาน้ําเพิ่มปริมาณข้ึน น้ําจะไหลไปไหน  โดยเฉพาะแกมลิงตาง  ๆ ท่ีบอกวา 2 ลานไร  
ผมยังไมมีความม่ันใจเลยวาจะเปนไปไดอยางไร  แกมลิงตาง ๆ ท่ีจะใหน้ําเขาไป  มีการพูดคุยกับภาค
ประชาชนมากนอยแคไหนและจะเขาเม่ือไร  น้ําเคลื่อนท่ีในระดับความสูงขนาดไหนถึงจะใหเขาแกมลิง  
แลวแกมลิงจะเก็บน้ําไดมากเพียงใด  เร่ืองตาง ๆ ไมงายอยางท่ีพูด  เพราะฉะน้ันแกมลิงตองเลยอยุธยาไปอีก  
หลักการของแกมลิงคือการชะลอน้ําและกักเก็บน้ําใชในหนาแลง  เราจะตองทําใหเกิดประโยชนท้ังน้ําทวม
และภัยแลง  แตประเทศไทยมีโอกาสเกิดน้ําทวมมากกวา   

 

 เราบุกรุกธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําตาง ๆ  เราชอบพูดกันวา จะตองปลูกตนไม  แต
นั่นตองใชเวลาไมนอยกวา 20-30 ป  ความจริงเราตองไมใหเกิดการตัดไมทําลายปา  ตัวนี้ทําไดเร็วท่ีสุด  แต
ขณะน้ีก็ยังมีการตัดไมทําลายปาอยูทุกวัน  ดังนั้นความเอาจริงเอาจังอยูท่ีไหน  เราจะรักษากันจริง ๆ ไหม  
ส่ิงท่ีธรรมชาติสรางมาตองรักษาไวอยางเด็ดขาด  ตองเปนมาตรการวาถาใครตัดไมทําลายปาตองลงโทษ
หนักท่ีสุด  เราตองรักษาตนน้ําตรงนี้ใหได  สวนการปลูกปาก็ทําขนานกันไปแตใชเวลานาน  บางคร้ังก็
อาจจะไมมีการดูในสวนของตนไมท่ีปลูกแลวโตข้ึนมา  ซ่ึงจะชวยปกปองและชะลอน้ําได  ระบบบานเรา
เปนอยางนั้นจริง ๆ 
 
 นโยบายในการบริหารจัดการน้ําของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  การใชและการซอมประตูระบายน้ําท่ี
เสียหาย 
 

 ตองบอกวาท่ีผานมา  ประตูระบายน้ําตาง ๆ ชวยปกปองพื้นท่ีกรุงเทพมหานครไวได  ขณะนี้ประตู
ระบายนํ้าตาง ๆ ไดทําการซอมแซมเปนลําดับแรกเลย  แตถามวาเสร็จท้ังหมดไหม  ก็ตองบอกวายังไมเสร็จ
ท้ังหมด  แตถาถามผม ณ ตอนนี้ก็ม่ันใจวาน้ําจะไมไดมาอยางปท่ีแลว  โดยระบบที่วางไวหากน้ําเคล่ือนท่ีมา  
เขาจะตัดต้ังแตคลองระพีพัฒนและดันไปทางตะวันออก  ผมไปดูฝงตะวันออกแลว  เขาจะดันออกแถบ
คลอง 13   เวลาดันน้ําไปทางตะวันออกเขาเรียกวาดันน้ําไปสูท่ีสูงซ่ึงมันยาก  เม่ือปท่ีแลวหากมีหลักการจะ
ชวยเหลือก็ตองรีบระดม  ถาบอกวาจะดันน้ําก็ตองระดมเคร่ืองสูบน้ําอยางจริงจัง  แตถาถามผมซ่ึงเปน
นักวิชาการ ผมบอกวาชามาก ไมไดเปนการแกปญหาแบบวิกฤต 

 

 ปท่ีแลวการดันน้ําทางดานตะวันออก  ทําใหน้ํายกตัวสูงข้ึนเร่ือย ๆ  แถบสายไหม แถบคลอง 6 มา
สายลาง  เพราะวามันไมไดดันจริง ๆ ใหน้ําไปทางตะวันออก  จะทําใหหัวน้ําสูงข้ึน  น้ําจะไหลออกจากทอ  
ปท่ีแลวน้ําไมไดไหลผานคันกั้นแตไหลผานทอระบายน้ํามา  ทําใหพื้นท่ีตาง ๆ ทวม  ประเด็นเหลานี้ไมมี
ใครแจงใหประชาชนทราบการเคล่ือนตัวจริง ๆ ของนํ้า  แตตอนนี้เรารูแลววาปกติแมน้ํายังไมทันเต็มคลอง  
แตก็สามารถทวมพื้นท่ีตาง ๆ ไดหมด  เพราะทอระบายน้ําไปจอในคลองหมดเลยและจอระดับตํ่าลงมาดวย  
เพราะฉะนั้นเวลาน้ําทวม  ไมตองลนขามคลองออกมาหรอก  น้ําสามารถไหลเขาทอยอนกลับไปยังพื้นท่ี
และบานของทานได  เพราะวาโดยปกติพื้นท่ีของเราจะตํ่ากวาบริเวณคลองและตํ่ากวาแมน้ําเจาพระยา  เขา
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ทําคันกั้นตรงบริเวณแมน้ําเจาพระยาไวสูงประมาณ 2 เมตรกวา  แตบานของเราในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสูงของพื้นท่ีประมาณ 50 เซนติเมตร  ถาน้ําเขามาได มันทวมหมดอยูแลว  ถาขามคันกั้นมาไดก็ตอง
บอกวากรุงเทพมหานครเปนเกาะเลย  เพราะโดยปกติเดือนตุลาคมระดับน้ําทะเลจะหนุนเขามาดวย  เปนอีก
ปจจัยท่ีทําใหปริมาณนํ้าสูงมาก 

 

 แตปญหาอยูท่ีวาทุกคนรูหรือยังวาระดับน้ําท่ีบานทานอยูท่ีระดับไหน  เวลาอางอิงเราจะเทียบกับ
ระดับน้ําทะเลเฉล่ียปานกลางนะครับ  แลวเราจะเขาใจระบบท้ังหมดวา  เชนน้ําท่ีเคล่ือนท่ีเขามาท่ีคลอง 6 
สายลาง ณ ตอนน้ีอยูท่ี 2.40 เมตร 2.50 เมตร  จริง ๆ แลวบานคนท่ีอยูตรงสายไหมมีความสูงเทาไร  สายไหม
นั่นสูงแคประมาณ 1 เมตรเทานั้น  ถาน้ํามันผานมาได  โอกาสที่จะทวมถึงเมตรกวาก็เปนไปได  เพราะวา
หลาย ๆ พื้นท่ีมีลักษณะท่ีเราเรียกวาเปนแองกระทะ  พื้นท่ีสวนใหญโดยเฉพาะบางพื้นท่ีท่ีเขาไปในซอยลึก 
ๆ จะเปนแองตํ่าลงไป  แตท่ีน้ําไมทวมเพราะมีขอบกระทะท่ีดี  แนวถนนตาง ๆ นั่นเองท่ีเปนแนวขอบ
กระทะปองกันไมใหน้ําเขามาได  แตหากน้ําเขามาไดจริงก็จะรินจนเต็มขอบกระทะ  ซ่ึงทําใหบานคนท่ีอยู
ในพื้นท่ีท่ีเปนแองกระทะมีโอกาสทวมสูงเปน 1-2 เมตร 

 

 จากนี้ไปมีความจําเปนท่ีเราจะตองมีการอางอิงระดับความสูง  เพื่อวาในอนาคตถามีการเคล่ือนตัว
ของนํ้าเขามา  ระดับน้ําท่ีพาดผานตามคลองหลักของกรุงเทพมหานคร  จะบอกใหเราทราบวาระดับน้ําท่ี
เคล่ือนตัวเขามามีความสูงเทาไรเม่ือเทียบกับ รทก.  จริง ๆ แลวสํานักการระบายน้ําจะมีมาตรวัดน้ําเปนจุด ๆ 
นะครับ  เราก็เอามาอางอิงกับบานเราวาอยูในระดับไหน  เม่ือเทียบกับระดับมาตราทางชลมาตรของสํานัก
การระบายนํ้า  ก็จะรูวาน้ําจะผานมาท่ีบานเราสูงไมเกินนี้หรือสูงประมาณน้ี  ก็จะปองกันตัวเองได  ปท่ีแลว
ปองกันกันม่ัวมาก  บางท่ีทําคันกั้น ทําแนวอะไรตาง ๆ  รักษาตัวรอดแตไมรูวาน้ําจะทวมสูงแคไหน  แต
แบบนั้นเกิดความเสียหายเยอะมาก 

 

 ถาถามผมตรง ๆ หากยังคาดหวังท่ีจะดันน้ําไปทางตะวันออก  โดยธรรมชาติมันเปนไปไมไดเพราะ
เปนการดันข้ึนท่ีสูง  ถาจะดันจริงตองเพิ่มศักยภาพในการสูบน้ํามากกวานี้  เพราะวาจะเอาไปท่ีปลายทาง
อยางเดียว  กวาน้ําจะไปไดก็ทวมหมดแลวบริเวณคลอง 1 คลอง 2   ดังนั้นจึงไมงายท่ีจะดันน้ําไปทาง
ตะวันออก  ถาน้ํามามากจริง ๆ ยังหนีไมพนหรอกครับ คือ น้ําตองมีท่ีไป  ตองมีท่ีอยู  ฉะนั้นการกั้นน้ําจึง
เปนเร่ืองอันตราย  เวลากั้นน้ําตองใหเขาไหลไปอีกทาง  ถากั้นใหเขาอยูนิ่ง ๆ  เขาจะสะสมตัวสูงข้ึน  แลวคัน
กั้นน้ําตาง ๆ ท่ีเปนคันช่ัวคราวเอาอยูยาก  ดวยระบบและดวยธรรมชาติทางวิศวกรรมเปนแบบนั้น 
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การระมัดระวังเวลาน้ําทวม 
 

เวลาน้ําทวมแลวตองระวัง  เร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุดและอันตรายท่ีสุด คือ เร่ืองไฟฟา  ดูเหมือนวาภาครัฐก็
ดี กรุงเทพมหานครก็ดี  ยังไมมีใครรณรงคเร่ืองนี้อยางเปนรูปธรรมจริงจัง  เพราะวาเวลาน้ําทวมเราจะอยูกับ
น้ํา เส่ียงตอการถูกไฟดูดเพราะน้ําเปนตัวนํา  ปท่ีแลวมีคนเสียชีวิตเพราะเร่ืองนี้คอนขางมาก  เพราะฉะนั้น
เราตองรูจุดท่ีไฟร่ัว  แลวภายในรัศมี  3 เมตรนั้นมีโอกาสทําใหถูกไฟดูดเสียชีวิตไดสูง 

 
การประเมินสถานการณจากส่ือ 

 

ขอผิดพลาดของปท่ีแลว คือ ขาวสาร  นักวิชาการเขาประเมินสถานการณตามขอมูลท่ีไดรับมาจาก
หนวยงานท่ีมีขอมูลก็คือภาครัฐ  แลวก็มีการคํานวณ  แตความเปนจริงของน้ําเปนเร่ือง Sensitive มากกวา
นั้นเยอะ  แลวก็มีเร่ืองของประตูน้ํา  มีเร่ืองของการเมือง  มีเร่ืองของภาคประชาชนเขามาเกี่ยวของ  ทําให
ประเมินผิดหมด 

 

สถานการณของปท่ีแลว โมเดลอะไรตาง ๆ ชวงแรก ๆ ผิดหมด  มันฉุกละหุกและรวดเร็ว  วิธีการที่
จะแกปญหานี้ไดเราตองลงพื้นท่ี  เพราะฉะน้ันในสวนของขอมูลตาง ๆ ตองไปเอาจากพ้ืนท่ี  อยางผมลง
พื้นท่ีกรุงเทพฯ ฝงตะวันออก  ตองปกปองในสวนของลาดกระบัง  ผมตองไปดูถึงคลองระพีพัฒน  การ
แกปญหาท่ีถูกตองเราจะตองลงพื้นท่ี  ตองเฝาระวังและมีการปองกันแบบบูรณาการรวมกับภาคประชาชน  
ใหเขาเห็นการเคล่ือนตัวของน้ําเปนข้ัน ๆ ไมวาส่ือมวลชนไหนมาบอกอะไรก็ตาม  ตอนนั้นประชาชนเขต
ลาดกระบังเขาบอกวาไมตองไปฟงส่ืออ่ืน  ฟงท่ีพระจอมเกลาลาดกระบังเทานั้นเพราะเปนขอมูลท่ีเขามีสวน
รวมดวย 

 

เม่ือภาคประชาชนมารวมดวย  เราจะมีมาตรในการวัดน้ําใหเขาเห็นเลยวา  ระดับน้ําขยับตรงนี้แลว
ตรงนั้นจะเปนอยางไร  ทําแบบงาย ๆ ประชาชนตองการแบบงาย ๆ  ไมใชมาบอกวาการเคล่ือนตัวของน้ํา 
100 ลบ.ม./ว.  ไมรูเร่ืองหรอกครับ  ปญหาแบบนี้มันแกไมได  แลวเวลานักวิชาการพูดก็บอกวาพื้นท่ีเขต
ลาดกระบังจะทวม 80 ซม. ถึง 1.50 เมตรภายใน 3 วัน  ผมยังจําตัวนี้ได  ผมถึงบอกวาไมเปนไปตามนั้น  
เพราะวาพื้นท่ีเขตลาดกระบังน้ําทวมเต็มทุงแลว  เวลาท่ีน้ําเต็มทุงมันจะคอย ๆ ลามไป  ไมมีทางท่ีจะทวม
กระทันหันขนาดน้ัน  ตอนนั้นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็มาปรึกษา มาพูดคุยกัน 

 

ตอนน้ันนิคมอุตสาหกรรมเสียหายจากการเตือนของภาครัฐวาน้ําจะตองทวม  นิคมฯ จะตองหยุด  
บริษัทญ่ีปุนก็โทรมาถามวาอาจารยคมสัน…เอายังไงดี  โอกาสเปนไปไดมากนอยแคไหน  จากการประเมิน
สถานการณผมบอกเลยวาน้ําจะคอย ๆ ขยับตัว  ถาเขาจะเปดโรงงานเขาตองยอมรับวาเขาสูไหวไหมกรณีน้ํา
คอย ๆ ขยับตัว  เพราะวาจะมีปญหากับ order ท่ีรับมาหมด  แตก็มีประกาศปด  และตอนหลังก็มีประกาศ
เปล่ียนแปลง  เหลานี้ภาครัฐตองละเอียดในการไดขอมูลมากกวานี้  ไมอยางนั้นประชาชนจะไมเช่ือ  เราไมรู
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จะเช่ือขอมูลจากภาครัฐไดยังไง  รัฐบาลไดรับประสบการณแลว  แตถาเปล่ียนรัฐบาลใหมอาจจะตองเร่ิม
ใหมก็ไมรู 
  

ฝากขอคิดเร่ืองการจัดการน้ํา 

 

 เราคงไดยินคําวา Single command  อยางปท่ีแลวมิติในเร่ืองการรวมศูนยขอมูลในการบูรณาการไม
มี  ตางคนตางทํา  ตางคนตางอยากไดหนา  ชวงแรก ๆ จะเปนนักการเมืองท่ีออกมาบอกเร่ืองสถานการณ  
แตมันจบไมได  นักวิชาการเลยตองคอย ๆ ขยับข้ึนมา  อยางไรก็ตามปนี้ทางสวนราชการมีการพูดคุยกันวา
จะตองมีการบูรณาการแบบ Single command  เพราะฉะน้ันขอมูลตาง ๆ ท่ีออกจากภาครัฐจะตองมาจาก
หนวยเดียวท่ีมีการวิเคราะหและสังเคราะหแลว  กอนออกสูภาคประชาชนและตองดูนาเช่ือถือ  ถาขอมูลของ
รัฐไมนาเช่ือถือ  ระบบบริหารจัดการของรัฐก็อยูไมได  และถาระบบขอมูลการจัดการของรัฐไมนาเช่ือถือ  
ประชาชนก็ไมรูจะพึ่งใคร  เพราะนักวิชาการตองบอกวามีหลากหลายมาก  เพราะฉะนั้นขอมูลท่ีนาเช่ือถือ
ท่ีสุดตองเปนของรัฐกอน  สวนนักวิชาการแตละคนจะเปนมุมสะทอนในแตละประเด็นท่ีรัฐบาลไมไดพูด
ออกมา  ประชาชนเองตองตัดสินใจวาจะเช่ือถือขอมูลไหน 

 

 เพราะฉะน้ัน Single command ไดเกิดข้ึนแลว  แตหลาย ๆ คนยังเขาใจผิด  ถา Single command 
เกิดข้ึนในภาวะปกติ จะยุงมากเลยครับ  ถาทุกอยางเปน Single command ไมวาจะเปนกรมชลประทาน  
กรุงเทพมหานคร  ทุกอยางตองข้ึนอยูกับใครคนใดคนหน่ึงแลวมันจะทํางานไมได  Single command เกิดข้ึน  
ก็ตอเม่ือมีสถานการณวิกฤตเกิดข้ึน  จะถูกส่ังการโดยคน ๆ เดียว  และการส่ือสารตาง ๆ ก็จะผานบุคคลคนนี้
ท่ีนาเช่ือถือ  โดยท่ีคน ๆ นี้จะตองมีความรอบรูทางดานนี้  ไมใชนักการเมือง  ถาระบบตาง ๆ เดินถูกตอง  
ความเช่ือม่ันของประชาชนก็จะดีข้ึน  ก็คงมีการวิวัฒนาการกันตอไป  เปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  จะทําให
พวกเราคลายความวิตกกังวลไปได  ผมเช่ือเชนนั้น 
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ประสบการณจาก  อาจารยศศิน  เฉลิมลาภ 
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การเลือกรับขอมูลจากส่ือและภาครัฐและขอมูลท่ีรับรูเองต้ังแตกอนน้ําทวม 
 

 ผมไมทราบวากรุงเทพมหานครคิดอยางไรกับอาจารยเสรี ศุภราทิพย  แตเทาท่ีผมดูทีวีบางไมดูบาง  
อาจารยเสรีเปนคนแรก ๆ และก็เปนคนเดียวท่ีออกมาบอกวาปนี้น้ําอาจจะทวม  ต้ังแตท่ีมีสัญญาณอยางท่ี
อาจารยคมสันบอก  และอาจารยเสรีทานเคยสอนหนังสืออยูคณะเดียวกับผมท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต  ผมก็
เอะใจ  แตวาโดยรวมผมไมเกี่ยว  ผมไมไดเปนนักวิชาการแลว  ผมออกไปทํางานอยูในปานานแลว  แตจํา
ไดวาอาจารยเสรีเตือน  แตวาตอนนั้นท้ังส่ือและใครตอใครไมสนใจ  สัญญาณท่ีวานั้นผมมาตามดูอีกทีก็
พบวาต้ังแตเดือนมีนาคม  ฝนตกมากกวาเกณฑเฉล่ีย 333%  และตกตอเนื่องมาจนเดือนเมษายนท่ีภาคเหนือ  
สรุปวาอาจารยเสรีเตือนแลววามันมีสัญญาณสูงกวาเกณฑเฉล่ีย  ภาคเหนือ 40%  ภาคกลาง 20% 

 

จนกระท่ังมาถึงในชวงน้ําทวมก็มีคุณปลอดประสพมาบอกวามาแนต้ังแตเดือนสิงหาคม  พอเขา
เดือนกันยายนอาจารยเสรีก็ตามมาย้ําวาจะทวมภาคกลางแน  ต้ังแตน้ํายมเขาทวมท่ีสุโขทัย  มันเปนสัญญาณ
ท่ีเตือนต้ังแตตนแลว  จากนั้นมาตอท่ีนครสวรรค  ผมทํางานอยูภาคตะวันตก  ดังนั้นจะขับรถโดยใชเสนทาง
ไปนครสวรรค  แลวตัดเขามาทางชัยนาท  วันท่ีน้ําลนมาทางนครสวรรคขามทุงทางสิงหบุรี ทางชัยนาทลง
มา ผมขับรถไปติดน้ําอยูหลายคร้ัง  แตไมไดเครียดอะไรจนมาถึงอยุธยา  เพราะเปนบานเกิดผม  บานแมผม
ก็ยังอยูท่ีนั่น  แตปจจุบันผมอยูปากเกร็ด 

 

ปรากฏวาวันท่ีน้ําทวมคือวันท่ี 6 ตุลาคม 2554  แมตามใหไปชวย  ใหเอาเสบียงไปสง  ปรากฏวาน้ํา
มาถึงเอวผม  ตอนนั้นกรุงเทพฯ ยังไมรูสึกอะไรเลยวาน้ําจะทวม  แตอยุธยาท่ีอยูหางเพียง 70 กิโลเมตรทวม
ถึงเอวผมแลว  และบานผมยกระดับข้ึนมาเทาระดับน้ําทวมป 2538  แมผมอายุ 86 ปบอกวาน้ําปนี้สูงกวาป 
2485 ท่ีมีคลิปน้ําทวมพระท่ีนั่งอนันตสมาคม  ทวมอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  ดังนั้นสัญญาณขนาดน้ีตองฟง
นักวิชาการแลว 

 

เร่ืองของน้ําทวมเปนโลกของอาจารยคมสันซ่ึงเปนวิศวกร เปนผูปกปองเรา  สวนจะระบายนํ้าไป
ทางไหนเปนเร่ืองการเถียงกันทางเทคนิค  ผมไมรูเร่ือง  ผมเปนนักธรณีวิทยา  ผมรูแตวาน้ําไหลจากท่ีสูงลง
สูท่ีตํ่าเหมือนพี่นองทุกคน  น้ําจะมาถึงกรุงเทพฯ ไหมเราไมรู  แตเม่ือมันขามคันกั้นน้ํามาแลว  ความรูทาง
ธรรมชาติข้ันพื้นฐานของเราวาน้ําไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีตํ่าของเราจะกลับมาทันที  เพราะวามันเลยโลกของ
วิศวกรมาแลว  มันเขาสูโลกของสามัญสํานึกแลว  ดังนั้นเม่ือน้ําเขาท่ีอยุธยา  มันมากกวาป 2485 กรุงเทพฯ 
มีโอกาสนอยมากท่ีจะรอด  อยางนอยตองเสียหายบาง  นั่นเปนสาเหตุท่ีผมอยากบอกใหเก็บของไวกอน  แต
ไมไดบอกวาน้ําจะทวมแน  แตบอกใหเก็บของ โฉนดท่ีดิน ทะเบียนบานท่ีเปนเอกสาร หรือขาวของอะไรที่
มันเสียหาย 
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ท่ีผมเตือนหนัก ๆ คือ ดูคัตเอาทบานคุณอยูท่ีไหน จะไดสับทัน  ผมมีความรูสึกวาอยากเตือนอยูแค
นั้น  เพราะวาเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคมปท่ีแลวท่ีอยุธยามันสูงจริง ๆ  ท่ียกตัวอยางเพราะวาอาจารยเสรีเตือนจริง ๆ 
ผมจําได  แลวระหวางเกิดน้ําทวมก็มีคุณปลอดประสพ  มีอาจารยปราโมทย  มีคุณสมิทธิ  พอน้ํามาถึง
กรุงเทพฯ จริง ๆ คนท่ีมีบทบาท คือ รองฯ ธีระชน  ซ่ึงท้ังหมดคือผม  คือภาคประชาชนดวย  จะบอกวาผม
เช่ือทุกคน  แตมันมีเง่ือนไขนิดหนอยวาอาจารยเสรีอยูกับขอมูลก็จริง  แตเขาไมไดมารูถึงงานการบริหารวา
เขาจะเอาน้ําไปทางไหน  อาจารยก็พลาดและจัดการอีกแบบหนึ่ง  จึงผิดพลาดได 

 

คนท่ีใกลขอมูลภาครัฐมากท่ีสุดท่ีรูในภาพรวม คือ คุณปลอดประสพ  แตทานเปนคนใจรอน  ทานรู
อะไรแลว  ทานตองการการยอมรับ  ทานเปนนักการเมือง  ทานก็รีบมาบอกขอมูล  ท่ีทานบอกตอนแรก
มักจะจริงเสมอ  แตหลังจากนั้นเร่ืองการจัดการเปนอีกเร่ืองหน่ึงเพราะมีปจจัยตาง ๆ อีกมากมาย 

 

ทานรองฯ ธีระชนเปนวิศวกรท่ีเกงมากทานหนึ่ง  ทานบอกวาจะพยายามรักษาหวยขวาง  ตอนนั้น
น้ําทวมมาถึงลาดพราวแลว  ผมรูวานั่นเปนสัญญาณบางอยางวาหวยขวางอาจจะไมรอด  ผมก็พยายามจับ
คําพูดวาทําไมตองรักษาหวยขวาง  เลยมาดูวากอนจะถึงหวยขวางนั้นมีคลองบางซ่ือ  เหนือจากนั้นแลวน้ําก็
มาลงท่ีคลองบางซ่ือ  กรุงเทพมหานครใชคลองบางซ่ือในการระบายน้ํา  ดังนั้นเม่ือรองฯ ธีระชนบอกวาจะ
รักษาหวยขวางใหได  แสดงวาคลองบางซ่ือคือดานท่ีเห็นแลววาถาเอาไมอยูคือทวมหวยขวาง  แลวน้ําก็จะ
ลงมาท่ีคลองสามเสน  เขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิกับราชเทวี 

 

ดังนั้นสัญญาณตาง ๆ ท่ีคนมีความรูและออกทีวีมาพูดใหเราฟง  ถาเรารูโครงสรางการระบายนํ้า
แลวจะทําใหเราคอย ๆ ประเมินตัวเองได  แตวามันประเมินไดต้ังแตขอมูลเบ้ืองตนแลว  ผมคิดวาอาจารย
สมิทธิกับอาจารยปราโมทยเปนคน confirm  เพราะวาทานก็จะออกส่ือบอย ๆ ทานมีความรูมากกวาผม  
ตอนนั้นอาจารยคมสันไมคอยออก  ผมคิดวาสําคัญ  ไมใชวาจะเช่ือเพราะเราชอบอาจารยเสรีหรือเช่ือทาน
รองฯ ธีระชน  หรือไมชอบคุณปลอดประสพ  เพราะทุกคนมีขอมูลชุดหนึ่งท่ีมีประโยชนเสมอในการ
วิเคราะหและประเมินสถานการณ  แตเราตองเอามาประกอบกับขอมูลท่ีมีอยู  หรือประกอบกับความรู
สวนตัวในสภาพภูมิประเทศตาง ๆ  หรือสภาพทองถ่ินของเรา  ผมคิดวามันมีประโยชน 

 
การมองหาสัญญาณนํ้าทวม 

 

ผมเกิดมากลางทุงนา  ถาน้ํามา ผมจะเห็นน้ํามากลางทุง มันจะขาวมาเลย  แตน้ําทวมปท่ีแลวจะเห็น
ภาพใหม น้ํามาตามถนน  พอน้ําขามคลองท่ีเปนตัวกั้นน้ํามาไดแลวก็จะมาตามถนน ราวคร่ึงวันเกือบทุกเขต
จะทวมประมาณหัวเขา  และอีกวันจะมาถึงเอว  โดยทางดิ่งจะเปนเชนนั้น เชาตาตุม บายเอวแลว  มีภาพท่ีเรา
ไมเคยเห็นมากอน  ผมไปท่ีโทลเวยแลวมองลงมาขางลาง  จากคลองรังสิตขยับมาสักนิดจะพบแมน้ําครับ  
ช่ือแมน้ําพหลโยธินกับแมน้ําวิภาวดี 
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เร่ืองเลาจากน้ําทวม 

 

ผมพบวาจริง  ๆ แลวพอผานน้ําทวมมาไมคอยมีเร่ืองทุกขเลาใหฟง  มีแตเร่ืองวาเราไปชวยกัน
อยางไร  หรือวากลวิธีเอาตัวรอดทําอยางไร  ท่ีสําคัญคือกลับสูสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอยางไร เชน ผม
ไมเคยรูเลยวาท่ีนอนมันลอยน้ําได เพิ่งจะรูเม่ือปท่ีแลว  เพิ่งรูวามีโฟมอยูขางในลอยนํ้าไดจริง ๆ  ถารูเอาไป
ใชท่ีบานอยุธยาแลวเพราะเขาอยากไดโฟมอันใหญ 

เราจะเห็นหลายเร่ืองวาเราเอาตัวรอดได  แรก ๆ ไปไหนไมไดเราไมมีอุปกรณอะไรเลย  แตในท่ีสุด
เราก็จัดการไดดวยวีธีการตาง ๆ  อยางการหอรถ  มีคนบอกผมเยอะเลยวาลอย  แตมีหลายบานท่ีไมลอย   ผม
เช่ือวาหลายบานลองหอคันท่ี 2 คันท่ี 3 ไมลอย  ถามีการซอมไวกอนมีการทําอะไรไวกอน  ก็สามารถใช
ความรูพวกนี้ในการที่จะทํางานได  อยางท่ีผมบอก…ไมมีคนคุยเร่ืองความทุกขยากเทาไรบนเวทีที่ผมไปคุย
หลังน้ําทวม  มีแตคนคุยเร่ืองการแบงปน การชวยเหลือ จะมีมุมท่ีประทับใจแบบนี้ มุมท่ี adapt แบบนี้ ไม
เคยเห็นภาพแบบนี้  แลวน้ําทวมก็ไมมีผลตอการชอปปงของเรา  เราสามารถใชรถเข็นของโลตัสมาทํา
สะพานในการชอปปงใชไหม  ภาพแบบนี้มันก็มี 
 

แนวทางการลดความรุนแรงของน้ําทวม คือ การบอกขอมูลจริงกับประชาชนเพื่อการเตรียมตัว
ลวงหนากอนน้ําจะมา 

 

ผมไมมีความรูแบบอาจารยคมสันวาจะตองปองกันน้ําทวมอยางไร  ผมรูอยางเดียววามันตองมีคน
เกงกวาผม  อยางอาจารยเสรีอยางใครตอใคร  เขาควรบอกบริษัทฮอนดากอน 7 วันในเร่ืองสัญญาณน้ีแลวให
เขายายรถ  ผมไมรูนะวามีใครแนะนําแลวเขาไมเช่ือหรือเปลา  แตผมรูสึกวาถาคุณเช่ือกันและแนะนําอยาง
เปนระบบจริง ๆ แค 7 วันรับรองเราไมเสียหายเทานี้  และถาเราบอกเผ่ือไวท่ีผมเตือน 50 ๆ นะ  ผมวาความ
เสียหายจะลดลง  กั้นน้ําทวมคงกั้นไมไดแตความเสียหายลดลงได  เราจะไดเตรียมจะไดมีท่ีอยูท่ีดีกวานี้ได  
เราก็จะเตรียมตอนรับเพื่อนได  เราอาจเตรียมการธุรกิจไดดีกวานี้ดวย  แลวเราทําลวงหนากอนเลย  ไมตอง
ใหใครทํา  ผมเองทํากอนเลย  พอน้ําทวมแมผมหยิบกลองกระดาษ A4 มา  เอาถังผสมปูน ถังดํามาใสพอดี
กับกลองกระดาษ A4  เอาสกอตเทปมาติด  ใชได 1 เดือนไมพัง  เราจะรูอะไรพวกนี้มาก 

 
เร่ืองความสําคัญของการใชแผนท่ีตอการวางแผนยุทธศาสตรปองกันน้ําทวม 

 

โดยพื้นฐานคนไทยไมดูแผนท่ีกับไมดูภาพตัดขวางของพื้นท่ี  และในโรงเรียนก็ไมมีการสอน  แต
คนโบราณท่ีเขาเคยประสบภัยน้ําทวมจะรูวาท่ีไหนเปนท่ีลุม ท่ีไหนเปนท่ีดอน  ปจจุบันนี้ไมใชเพราะวามี
ระบบระบายน้ํา มีคันกั้นน้ํา  และนํ้าไมไดมาแบบที่ดอนท่ีลุม  มันมาแบบปศาจ มาตามทอ จากทอหนึ่งและ
มาเจออีกทอหนึ่งกลายเปนน้ําทวม  มันมาจากใตดิน  และไมจําเปนตองมีสัญญาณท่ีคลองดวย  มันข้ึนมาได 
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ปญหาของเรา ของกรุงเทพมหานคร ท้ังปญหาของการกั้นน้ํา  จริง ๆ แลวคือปญหาของการส่ือสาร
กับประชาชน  ตัวกั้นน้ํานี้คือแมน้ําเจาพระยา  ดังนั้นเม่ือน้ําท่ีแมน้ํามันสูงเกินกวาคันกั้นน้ํา  คนท่ีอยูริม
แมน้ําก็ทวมหมดครับ  มันจะทวมได  2 แบบ คือ มาจากทางเหนือ มาจากปทุมธานี รังสิต สูงมาตลอด ลนมา
ตลอด  แบบท่ีสองยังไมลน มาทางรังสิต ทางปทุมธานี แตพอมาถึงกรุงเทพฯ เจอน้ําทะเลหนุน กระฉอกลน
ขามไป  แตเม่ือน้ําทะเลลดก็จะแหง  ถาน้ําทะเลหนุนใหมก็ทวมใหญ 

 

ถาดูแผนที่การระบายน้ําของกรุงเทพฯ ซ่ึงอันนี้สําคัญมาก  แผนท่ีนี้เปนของสํานักการระบายน้ํา
ครับ  ในเว็บไซตไมชัด ดาวนโหลดมาก็ไมคอยสวย  อยากใหพิมพชัด ๆ และทําความเขาใจกับภาค
ประชาชนเลยวา  วิธีการระบายนํ้าของกรุงเทพมหานครทําอยางไร  ถาผมเขาใจผิดมาโทษผมไมไดเพราะผม
อานจากเว็บไซตสํานักการระบายนํ้านะ  สวนท่ีเปนสีเหลืองคือฟลัดเวย  มหาวิทยาลัยของอาจารยคมสันอยู
แถวดานลางนี้  แลวก็ลาดกระบังมาทางนี้  ดังนั้นจะมีแนวคันกั้นน้ําตามพระราชดําริ  มีช่ือเรียกเพราะมาก  
แตคนในกรุงเทพฯ รูนอยมากเลยวาแนวสีแดงท่ีเปนตัวกั้นแนวระหวางพื้นท่ีท่ีเปนฟลัดเวย คือ ใหน้ําไหล
ผานกับพื้นท่ีท่ีปองกัน  เสนสีแดงน้ีคือแนวไหน  ลูกนองผมท่ีอยูคลองสามวาไมรูครับ  เพราะคลองสามวา
อยูตรงลูกศร 

นอกจากนี้ยังมีความสับสนเร่ืองพื้นท่ีตัวเมืองช้ันใน ช้ันนอก  ถาถามผมวาดอนเมืองอยูช้ันในหรือ
ช้ันนอก  ผมตอบเลยวาช้ันนอก  ช้ันในตองแถว Center Point ตองวัดพระแกว  แตปรากฏวาไมใช  ดอนเมืองอยู
ช้ันในครับ  เพราะดอนเมืองอยูในคันกั้นน้ําท่ีอยูตรงสายไหม  ลําลูกกากั้นอยู  แมแตมหาวิทยาลัยรังสิตยังอยู
ช้ันในเลยครับ  เปนช้ันในตามความหมายของการปองกันน้ําทวมตามโครงสรางของกรุงเทพมหานคร  ซ่ึง
เร่ืองนี้กรุงเทพมหานครตองอธิบาย   

 

ถามีการเปล่ียนแปลงก็ตองอธิบายนะ  แนวคันกั้นน้ําพระราชดําริก็ตองบอกใหชัดวาคือถนนรมเกลา 
หทัยราษฏร  กิ่งแกว ตําหรุ-บางพลีลงมาขางลาง  ตองบอกใหคนรู 

 

 ดังนั้น ในเร่ืองของน้ําทวม  อยางท่ีผมบอกแลววาถามาจากแมน้ําเจาพระยา  จะทวมทางวัดพระแกว  
ทวมขางในของคนท่ีอยูใกลแมน้ํา  แตถามาจากน้ําเหนือ จะมาจากคลองรังสิต พหลโยธิน มาจอท่ีคลอง
รังสิตแลวจะมาติดคันกั้นท่ีกรุงเทพฯ ปองกันไวท่ีหลักหก  ปองกันท่ีสายไหม แลวก็ระบายนํ้าลงมา  น้ําถึง
ทวมลาดกระบังเปนประจํา  จะปลอยลงมาทางคลองสามวา มันถึงเปนอยางนี้  ฝงมีนบุรีก็จะมีสภาพทวม
แบบนี้  และเม่ือไรที่ขามคันกั้นน้ํา คือ ขามถนนรมเกลา หทัยราษฏรมา  ฝงบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็
เดือดรอน  นี่คือระบบท่ีกรุงเทพมหานครแสดงไวในเว็บไซต  แตผมไมรูวาปนี้มีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม  
เพราะวามีแผนของ สยปป. ท่ีจะเอาท้ังกรุงเทพฯ ใหรอด  แลวก็ระบายผานทางบานผมแถวอยุธยาท่ีเปนรูป
ตัว ก. อะไรก็วาไป  แตวาถามาถึงรังสิตและขามมาตรงน้ีน้ําทวมจะมี 2 กรณี 
 

 กรณีแรก คือ (1) จากแมน้ําเจาพระยา  (2) จากคันกั้นน้ําท่ีวา  (3) ถามาอยางปท่ีแลว คือมาแบบตรง 
ๆ คือ ขามคันกั้นน้ําหลักหก คันกั้นน้ําลําลูกกา  แตปท่ีแลวไมขามครับแตวาเขาทางถนนพหลโยธิน  ที่ผม
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บอกวามีแมน้ํา 2 สายคือแมน้ําพหลโยธินและแมน้ําวิภาวดี  จริง ๆ แลวมีแมน้ําตรงทางรถไฟหลักหกดวย  
กรณีท่ีสอง คือ เจาะจากทางเหนือเขามา  ถาเรารูโครงสรางตาง ๆ เหลานี้  เราก็พอจะเขาใจส่ิงท่ีเขาส่ือสารวา
น้ํามาจากทางไหน  และเราอยูตรงไหนของพื้นท่ี  กรณีวาจะมากี่ลูกบาศกเมตรตอนาทีก็ชางมัน  แตมันจะสูง
กี่เมตร รทก. อันนี้สําคัญ  แตก็ยังไมสําคัญเทากับน้ํามาได 3 ทางแลวเราอยูตรงไหนของเขา  แลวเราจะ
ส่ือสารอยางไร 
 
 ความเขาใจเร่ืองน้ําทวม 

 

 ผมอยากใหเขาใจเร่ืองน้ําทวมสักนิด  อยากใหดูสไลดสักนิดวาเรากําลังอยูในสถานการณไหน คือ 
กราฟนี้ผมไดมานานแลวและใชประโยชนจากมันไดเยอะมาก  แลวผมไมทราบท่ีมาดวย  กราฟนี้คือสถิติน้ํา
ทวมอยุธยามาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 3 จนถึงปจจุบัน  แสดงระดับน้ําท่ีมีข้ึน ๆ ลง ๆ มาตลอด  แสดงระดับของ
แตละปซ่ึงไมเทากัน  ทางวิศวกรรมเรียกวา “คาบน้ําทวม”  มีคาบ 5 ป  คาบ 2 ป  คาบ 10 ป  อยางปท่ีแลว
เรียกวาคาบ 100 ป คาบ 200 ปดวยซํ้า  เพราะวามันสูงเทียบไดเทากับป 2373 คือ 181 ปคร้ังหนึ่ง  คราวนี้พอ
เราทําเข่ือน…อยางบานผมสูง 2 เมตร รทก.  ระดับน้ําทะเลปานกลางสูง 2 เมตร  ถาเกิดมันอยูระดับเกิน 4 
เมตรเม่ือไรก็คือสูงทวมหัว  ผมถือวาเปนน้ําทวมใหญ  มีโอกาสเขาทวมเมือง  ซ่ึงท่ีผานมาเกิดข้ึนหลายคร้ัง  
ในสมัยรัชกาลท่ี  5 ท่ีเขามาทวมกรุงเทพฯ ก็สูงเกิน 4 เมตร  ทวมเยอะเลย  ทีนี้พอทําเข่ือนจาพระยาป 2500  
เข่ือนภูมิพลป 2507  เข่ือนสิริกิต์ิป 2513   เพื่อควบคุมปริมาณน้ําใหญ ๆ  ปรากฏวาน้ําทวมทุกป คาบ 2 ป
หรือทวมประจําปนี้ กราฟมันลดลงเลย  เราสามารถลดปริมาณน้ําจากเข่ือนได  แตจะมีเข่ือนกี่เข่ือนก็ตามผม
เดาไดเลยวาจะไมสามารถสูน้ําทวมใหญประจําปได  เพราะวาเข่ือนอยูตนน้ํา  เวลาท่ีฝนตกทายเข่ือนยังไงน้ํา
ก็เยอะ  แลวน้ําก็ตองถูกเข่ือนเปนท่ีปลอยน้ําผาน คือชะลอไดนิดหนอย ดังนั้นจึงมีหลุด  ยังไงก็ตองมีน้ําทวม
ใหญในทุก ๆ 5 ปหรือ 10 ป  ผมเคยคํานวณวาชวงชีวิตผมที่ผานมา 30-40 ป จะมีน้ํามาก 4 ปคร้ังโดยเฉล่ีย  
แตไมถ่ีขนาดนั้น  แตน้ําทวมเมืองนั้น 12 ปโดยประมาณ คือ เอามาเฉล่ียจะหางกัน 8 ป 12 ป 16 ป  เฉล่ียได 
12 ปโดยไมตองมีวิชาการนะครับ  แลวท่ีนากลัวคือมีเข่ือนเจาพระยา เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ  ระดับน้ําทวม
ทุงประจําปท่ีเคยทวมนั้นลดลงมาก  แตน้ําเกิน 4 เมตร รทก.  ท่ีอยุธยากลับมีความถ่ีสูงข้ึน  ไมทราบวาเพราะ
อะไร  อาจจะไมใชเพราะเข่ือนก็ได  ถาสังเกตดูมันจะเปนอยางนี้จริง ๆ  ในชวงรัชกาลท่ี 5 น้ํามาก  ชวง
รัชกาลท่ี 3 รัชกาลท่ี 4 ไมมี  แลวมาทวมเยอะ ๆ คือรัชกาลท่ี 7  ดังนั้นโลกของเรานั้นมีภาวะของมัน  ซ่ึงเรา
อยูในชวงท่ีน้ําทวมใหญ ทวมถ่ี  เราจึงตองรูวาเราอยูในพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวม  เข่ือนปองกันเราไดใน
ระดับหนึ่ง  ถาเราเตรียมใจไวบางวามันเกิดข้ึนได  ความเสียหายก็จะลดลง  เราตองฟงอาจารยคมสัน ฟง
อาจารยเสรี  ความเสียหายก็จะลดลง  ตองสอนลูกใหวายน้ําเปน  ใหคนในบานพายเรือเปน 2 คนดีกวาคน
เดียวแนนอน  อะไรแบบนี้  เราอยูในท่ีราบน้ําทวมถึงท่ีใหญเปนอันดับตน ๆ ของโลก  มีท้ังแมน้ําเจาพระยา 
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แมน้ําทาจีน  ดังนั้นถาเรารูวาน้ําจะทวมได 10-20 ปมาที มันก็จะรูสึกไมเทาไร  แตถาเราคิดวามันไมนาเกิด
อยางนี้  ถาน้ํามาก็จะรูสึกเดือดรอนหนัก 
  

ฝากขอคิดเร่ืองการจัดการน้ํา 

 

ผมมีเร่ืองเดียวคือเร่ืองการสื่อสาร  นายชางท้ังหลายทานเกงมาก  จะบอกวาภาวะน้ําทวมท่ีผานมา
ผมไมติดใจเร่ืองการจัดการ  เพราะผมเช่ือวากรมชลประทานก็ดี กรุงเทพมหานครก็ดี  ท่ีทะเลาะกันเปนเร่ือง
ปกติเพราะมันหนางานดวยกัน  แตวาส่ิงท่ีเปนขอบกพรองจริง ๆ คือการส่ือสารใหประชาชนรูเร่ือง  อันนี้
ตองโทษกรุงเทพมหานครเลย   ก็จริงท่ีใหทานผูวาฯ ออกส่ือบอยมาก  ทานก็ตองไปทําอะไรตออะไร  เก็บ
ทานไวท่ีหนางานใหทานเปนขวัญกําลังใจของพี่นองประชาชนและขาราชการก็ได  ถาตองการออกส่ือบอย ๆ 
ทานก็ตองหามือที่รูเทคนิคแลวสามารถอธิบายได 

 

ผมขอยกตัวอยางอาจารยคมสัน  ท่ีรูเทคนิคดวย เขาถึงขอมูลไดดวย แลวก็มีเวลา   ไมใชวาเชิญ
อาจารยแตตองเปนทีมส่ือสาร  แลวสถานการณจะเปนอยางไรก็ไมตองรบกวนทานผูวาฯ  ใหทีมเปนผู
ส่ือสารกับประชาชนใหรู  แลวทานผูวาฯ มาบอกวาเราจะทําใหดีท่ีสุด เปนขวัญกําลังใจใหพอแมพี่นองทุก
คน แคนั้นพอแลว  และทีมส่ือสารจะตองรายงานใหรูวาในอีกหนึ่งวันขางหนาแนวโนมอะไรจะเกิดข้ึน  
และถามีสถานการณเปล่ียนแปลงก็มาอธิบายกัน  ทุกคนเขาใจได รับได  เพราะวาน้ําทวมไมใชเร่ืองของ
น้ําปา เร่ืองแผนดินไหว เร่ืองสึนามิ  มันเปนเร่ืองท่ีรูต้ังแตนครสวรรคแลว  เราก็ต้ังทีมท่ีจะส่ือสารกับ
ประชาชน 

 
  



56 

 

 
ประสบการณจากภาคประชาชน 
 

 

ในสวนของผูแทนชุมชนน้ัน  จะมีท้ังผูท่ีอยูในเขตน้ําทวมและนํ้าไมทวม  จะเปนการบอกเลาถึง
ประสบการณของตนเองท่ีเกี่ยวกับน้ําทวม  การเตรียมตัวรับสถานการณน้ําทวม  การแกไขปญหาเฉพาะ
หนา  การติดตอขอความชวยเหลือ  และการเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ ดังนี้ 

 
 
 

นายอํานวย ยูฮันเงาะ 

 

(กรรมการชุมชนเกาะใหญพัฒนา เขตมีนบุรี,  แนวรวมชวยเหลือชาวบานยามนํ้าทวมภาคประชาชน) 

 

 
 
 
 
ประสบการณน้ําทวมเม่ือปท่ีแลว 

 

ผมเปนผูประสบภัยตัวจริง  แตในความทุกขนั้นก็มีความสุขอยูดวยจากความชวยเหลือของหนวย
ราชการ  บางเร่ืองเปนสวนท่ีเราตองถือเปนบทเรียนเพ่ือไมใหประสบอีกในอนาคต  ท่ีผานมาบางที่ทวม 2 
เดือน เดือนคร่ึง หรือ 3 เดือน  ทางบานผมทวมเกือบ 3 เดือน  ท้ังชีวิตเกิดมาเพิ่งจะเจอ  ตองบอกวามากจริง 
ๆ แลวก็ไมไดเตรียมตัวท่ีจะอยูกับน้ํา 
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 กอนน้ําทวมเราจะไดยินขาวอยูเสมอวาน้ําจะมาแลว  จะมา 1.50 เมตร จะมา 2 เมตร จะมา 50 
เซนติเมตร  วัดตรงไหนครับ  ถามา 1.50 เมตรจะไดยกของข้ึน 2 เมตร  ถามา 1 เมตรจะไดยกข้ึน 1.50 เมตร  
แตวันท่ีเขาบอกวาน้ําจะมาบานผมท่ีมีนบุรี  มันมา 2 รอบนะครับ  มันมารอบแรก  พอน้ําลดเขาบอกนํ้าจะมา
อีก เอะ… จะจริงไมจริง  ฟงสปพ. ฟงสํานักงาน ฟงทานผูวาฯ  แลวผมบอกวาไมตองไปฟงใครแลว  มอง
น้ําหนาบานนั่นแหละ  วันหนึ่งมันข้ึนเซนฯหนึ่ง วันหนึ่งมันข้ึนอีก 2 เซนฯ  แลว 2-3 วันตอมามันหยุดแลวก็
ลง  แตพอมันข้ึนรอบหลังนี่มันข้ึนไมหยุดเลย  ข้ึนเปนศอก  วันท่ีผมไปรับถุงยังชีพกับพวกเราหลาย ๆ คน  
ตอนเดินไปน้ํายังแคตาตุม  พอขากลับหัวน้ําเขาแลวครับ นี่คือวันเดียวครับ นี่คือส่ิงท่ีเราประสบ  ทีนี้อะไร
หลายอยางท่ีบางคร้ังเราอึดอัด  เราก็ทนทํา ๆ ไปไมวาจะเปนเร่ืองการสัญจร เร่ืองการกินอยูตาง ๆ  แตพอ
หมดความอดทนน่ีพวกเราหลายคนก็…จําคลองสามวาไดไหมครับ  ประตูระบายนํ้าคลองสองท่ีหลายคนไป
ชวยกันเปด  หรือถนนรมเกลาท่ีหลายคนไปชวยกันปด  ผมวาท่ีผานมาถามีพลังคนมาก ๆ  ผมวาอะไรก็
แกไขได  แตวาตอไปคงไมใชวิธีนั้นแลว  เราตองมีการบอกกลาวนะครับ  อดีตผานไปก็วาไป  ณ ปจจุบัน
มันมีแผน เราพูดถึงแผน พูดถึงการทํางาน แลวก็พูดถึงอนาคต  ผมเช่ือวาเวลานี้ทางบานผมฝงตะวันออกนี่
ตองทําใจกันนะวาตอไปน้ําจะตองมาอีก 

 

 อีกเร่ืองหนึ่งคือถุงยังชีพ  ผมอยากใหคนท่ีจะแจกนึกถึงวัฒนธรรมทองถ่ินดวย เชน พวกผมเปน
มุสลิม  ถามีมามาหมูสับมานี่มันทานไมไดนะครับ เอาเปนวาจะไปชุมชนไหน  ใหมันเปนอะไรที่สอดคลอง
กับทองถ่ินจะเปนเร่ืองท่ีดีมาก  ผมยังเก็บถุงพระราชทานไวเลยครับ  ตองเรียนวาแมจะมีคุณคาไมมาก  แต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานดูถึงวัฒนธรรมของคนท่ีจะรับ  ผมวาเปนส่ิงท่ีพวกเราซาบซ้ึงใจมากครับ 
 
 เร่ืองท่ีขอฝาก 

 

 ส่ิงท่ีผมอยากจะขอฝากไว คือ ถาจะทําอะไร ขอใหทําใหชัด ๆ บอกกันใหชัด ๆ  ชาวบานจะได
เตรียมตัว  อยางนอยบานท่ีอยูตํ่าจะไดยกข้ึนใหสูง  บานท่ีมีสองช้ันก็จะทําช้ันลางใหโลงเพื่อใหน้ําไหลไป
ได  รวมท้ังเร่ืองฟลัดเวยหากตอไปคิดกันแลวจะเอาแนวน้ีก็ขีดเสนใหชัด  บอกชาวบานใหชัด  ผมขอเรียน
ใหทราบวาพวกเราชาวบานนี่ถาบอกเราจริง ๆ บอกใหชัด ๆ วาบานคุณน้ําจะทวมนะ  ผมทําใจได  แตบอก
ไมทวม ๆ พอถึงเวลาน้ํามา มันทําใจไมได  เม่ือเราจะตองอยูจนตาย  เราควรจะตองเตรียมพรอมสําหรับชีวิต
ของเราท่ีจะตองอยูในกรุงเทพฯ  อาจจะตองน้ําทวมบาง แลงบาง 

 

 ตอไปเม่ือลูกเราโตข้ึนมีครอบครัวของเขาเอง  ตองบอกลูกใหปลูกบานใหสูงกวาขีดนี้นะ  เพราะวา
นี่คือตอนพออยูมันทวมแคนี้  ถารุนลูกไมรูเทาไร  นี่คือส่ิงท่ีปลอดภัยสําหรับชีวิตของลูก  หรือถาอยูแนวน้ํา
ตองใหบานมีใตถุนโลงเหมือนโบราณ  ถาพูดถึงบรรพบุรุษจะเห็นวาเขาสอนใหปลูกบานยกสูงแลวใตถุน
โลง  ไมเคยสอนใหปลูกแบบยุโรป  ไอช้ันเดียวแลวเปนตึกทรงสเปนนี่ไมเคยสอน  เพราะบานเรามันเปนเว
นิสตะวันออก   มันเปนเมืองน้ํา  สมัยกอนเปนอยางนั้น  ตอไปในอนาคตมันก็จะเปนอยางนั้น  เพราะฉะน้ัน
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ตองเตรียมตัว  ผมวาเร่ืองสําคัญท่ีสุดสําหรับแตละครอบครัวคือการเตรียมตัว  แตสําหรับชุมชน อยางพวก
เราท่ีเปนคณะกรรมการชุมชน  ผมวาก็ตองเตรียมตัวเหมือนกัน คือ 

 
 

1. ตองทําใจเวลาไปประสานงาน  อาจจะไดของมาไมครบ ไดรับความชวยเหลือไมไดเทาท่ี
ตองการ  ตองเตรียมใจ  ไดคําชมนะไดอยู  จะชมกอนนะแตคําดา…แนนอนมันมีอยูแลว  
เพราะวาเวลาไดอะไรมาเราก็ตองแบงใหชาวบาน  ผมวาพวกผมเปนคนท่ีมีใจหนักแนนนะ  เขา
ดาก็ไมสะทกสะทาน  ไดของแจกมาบางทีชาวบานก็บอกวาเหลือกินแลวหรือไงถึงเพิ่งมาแจก  
ไดของดี ๆ ก็ไปซุกบานทานประธานเลยซิ  อะไรแบบนี้  มีคําพูดแบบนี้  เราก็ตองอดทนเพราะ
เปนประธานชุมชน เปนกรรมการชุมชน   นี่คือเราเตรียมใจ เตรียมความพรอม 
 

2. เวลามีขาวสารทางราชการตองบอกใหชาวบานทราบ เชน เงิน 5,000 บาท เงิน 20,000 บาท  ผม
ก็บอกไปหมดแลว  แตวาเวลานี้หลายคนก็รอ  เพียงแตวาเงินจะมาเม่ือไร มาเทาไร  แตวาได
บางไมไดบาง  ทานตองทําใจเหมือนกัน  เพราะวาส่ิงท่ีจะไดถือเปนการชดเชย  แตคงชดเชยให
ท้ังหมดไมได 

 

ในสวนของเขต ทานก็ทําหนาท่ีของทานนะครับ  เขตจะประสานในเร่ืองท่ีชาวบานเดือดรอน เชน 
จัดหากระสอบทราย ไมกระดาน ทําสะพาน  อะไรท่ีเหนือบากวาแรงในเร่ืองของแผนงานทางกทม.
ก็วากันไป  เร่ืองงบประมาณก็วากันไป  แตส่ิงท่ีจะมาสรางหรือนํามาสูชุมชน  ขออยางเดียวขอให
บอกชาวบานใหรูดวย เชน เวลานี้ท่ีบานผมถนนราษฎรนิมิตรกําลังทําถนนใหม  อยูมาวันดีคืนดีมี
ประตูระบายน้ํามาตั้งท่ีปากคลองตะโหนดครับ  โอโฮน้ําทวมปเดียวมีประตูระบายนํ้าเลย  แตถา
ทวมจริง ๆ นะครับ  ฝงติดคลองแสนแสบจะทวมหนัก  อีกฝงจะไมทวม  ทีนี้ประธานชุมชนอยูใต
เข่ือนแตประชาชนอยูเหนือเข่ือน  แหม…ไมรูจะวากันอยางไร 
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นายวัชรี  กาญจนประทุม 
   

(ประธานชุมชนหมูบานเนียนกล่ําสามัคคี เขตลาดพราว) 

 

 
 

 
 
ประสบการณน้ําทวมเม่ือปท่ีแลว 

 

โดยสวนตัวผมไมคิดวาน้ําจะทวมเขตลาดพราว  เพราะเราดูสถานการณรวมกับผูอํานวยการเขต
และประธานชุมชนหลายชุมชนกอนน้ําจะมาถึงเขตลาดพราว  และมีการประชุมวางแผนเตรียมการกัน คือ 
ถาน้ํามาจะทําอยางไร  จะปองกันอยางไร  เตรียมกระสอบทราย    สํารวจในคูคลองสําคัญ เชน คลอง
ลาดพราว  กไ็ดนั่งเรือไปสํารวจวาถาน้ํามาเราจะปดกั้นตรงไหน 

 

เม่ือน้ําทวมนิคมอุตสาหกรรมอยุธยา  ก็มาเขาสายไหม  พอมาถึงเขตบางเขน น้ําผานถนนรามอินทราก็
อยูไมไดแลว  เพราะนํ้าในคลองลาดพราวสูงข้ึนและเขาพื้นท่ีลาดพราว  หมูบานเสนาน้ันติดคลองหลุมไผ  
ชุมชนหมูบานเนียนกลํ่าของผมก็ติดคลองโคกครามเหมือนกัน  พอมาจากบางเขนก็เอาไมอยูแลว  ถาน้ํา
ลักษณะนั้นปไหน ๆ ก็ตองทวม  มันปองกันไมได หมดปญญาท่ีจะปองกัน 

 

ชวงน้ําทวมไดรวมกับสํานักงานเขตลาดพราวออกไปสํารวจกัน วางแผนกัน มอบหมายงานกันแต
ละชุมชนท่ีไดจับกลุมกัน  ทานผูอํานวยการเขตไดเรียกประชุมบอยจนบางคร้ังผมก็รําคาญวาเรียกประชุมอีก
แลว  แตก็เพื่อจะไดชวยเหลือพี่นอง ชวยอพยพ และเตรียมการ  แตเขตลาดพราวไมจําเปนตองอพยพพี่นอง
ประชาชนมาก  สวนใหญจะอพยพไปกันเองไปอาศัยตามบานญาติบานพี่นองในตางจังหวัด  เขตลาดพราว
นั้นหมูบานเสนาโครงการ 2 ไดรับผลกระทบภัยพิบัติน้ําทวมมากที่สุด  รองลงมาคือชุมชนหมูบานเสนา 1  
ตามดวยชุมชนหมูบานเพชรหทัย  สวนชุมชนของผมเปนสวนนอย   
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การชวยเหลือของเขตน้ัน  ทานผูอํานวยการเขตจะนําเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ออกสํารวจทุกวันต้ังแต 6 
โมงเชา  เพื่อประเมินสถานการณ  และมอบหมายใหคุณมาโนช เทศรัตนพันธุประธานชุมชนสันติสุข 
ออกไปสังเกตการณขางวัดลาดพราว  เพื่อรายงานใหทานผูอํานวยการเขตไดทราบ  และทานไดเตรียม
ประสานงานกับทางจังหวัดนครพนม  เพื่อผูวาราชการจังหวัดมาต้ังโรงครัวท่ีโรงเรียนเพชรถนอม  เพื่อ
จัดเตรียมขาวกลองแจกพี่นองในชุมชนและหมูบานท่ีน้ําทวม  อาหารการกินก็พอได  สําหรับเขตลาดพราว
ผมคิดวาไมขัดสน  และเราไดรับความรวมมือจากตําหนักเจาแมกวนอิมมาเสริมดวย 

 
เร่ืองท่ีจะขอฝาก 

 

อยากจะขอฝากไปทางกรุงเทพมหานครเพ่ือใหเตรียมการ  เพื่อใหสํานักงานเขตลาดพราวหรือ
สํานักงานเขตทุก ๆ เขตท่ีเกิดภัยพิบัติน้ําทวม  เร่ืองแรก คือ เตรียมการเร่ืองรถยนตยกสูงอยางนอยเขตละ 2 
คันเพื่ออพยพประชาชนหรือเขาไปชวยเหลือในเร่ืองตาง ๆ ในชวงน้ําทวมในอนาคต  เร่ืองท่ีสอง คือ เรือ  
ทางสํานักงานเขตลาดพราวมีเรือก็นอย  อยากใหทางกรุงเทพมหานครเตรียมการเร่ืองเรือทองแบน  เพื่อแจก
ใหชุมชนตาง ๆ ท่ีน้ําทวม  รวมท้ังเร่ืองสุขาลอยนํ้าท่ีจะเตรียมเพื่อรับน้ําทวม  เร่ืองนี้มีความสําคัญมากเพราะ
เปนความจําเปนสําหรับพี่นองประชาชนในหมูบานหรือในชุมชน 

 

แลวก็ฝากไปถึงผูวาฯ ในการพิจารณาตําแหนงสําคัญ เชน ตําแหนงผูอํานวยการเขต หรือฝายตาง ๆ  
บางคร้ังตําแหนงผูอํานวยการเกษียณไป 2 เดือนแลวก็ยังไมแตงต้ัง   ถาเกิดน้ําทวมข้ึนมาจะไมมีผูบริหาร
ช้ันสูงปฏิบัติงานในสํานักงานเขต  ท่ีจะใหความชวยเหลือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นางมุกดา  เผือกแดง   
 

(ผูแทนชุมชนวัดมวงแค มสัยิดฮารูน เขตบางรัก,  อาสาสมัครศูนยเยาวชน) 

 

 
 
 
 

ประสบการณน้ําทวมเม่ือปท่ีแลว 

 

 เราอยูริมแมน้ําเจาพระยาคะ แถวสถานีตํารวจน้ําซ่ึงอยูท่ีวัดมวงแค  และมัสยิดฮารูนก็อยู  ใกล
โรงแรมโอเรียนเต็ล  เราอยูทามกลางตึกสูงท้ังหมด  เราดูแลววาแมน้ําเจาพระยามีลงก็จริง  แตชวงป 2554 ท่ี
น้ําทวมนั่นน้ําข้ึนสูงจนเราตองสังเกตตลอดเวลา  ติดตามขาวสารประจํา  พอเขาประกาศวาน้ําอยูตรงน้ันตรง
นี้  เราจะดูตลอดเวลา  เราโทรศัพทติดตอผอ.ชนะตลอดเวลา  ผอ.ชนะเปนผูอํานวยการเขตบางพลัดคะ  และ
คุณวันดี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  เราจะประสานสองคนนี้ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดี  ชุมชนเราปกติดี
นะคะไมไดหนีไปไหน  แตถามวาเรามีการซอมการหนีไหม  เรามีการประชุมกับลูกบานคะ  บอกวาขณะนี้
เรามีขอมูลวาน้ําจะข้ึน  เรามีศูนยบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนวัดมวงแคอยูดวย  ก็มาชวยกันดูวาจะทํา
อยางไรกับสถานการณอยางนี้  แลวเตือนชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียง  เรามีท่ีสําหรับผูสูงอายุหากเกิดปญหา
ข้ึน  เรามีอาหารมีทุกอยางท่ีเตรียมไวถาเกิดวิกฤต ผูปวย เด็ก คนพิการ จะเอาไปไวไหนเราคิดไวหมด  และ
เราสามารถคุมน้ําไดไหม ไดคะ โดยใชกระสอบทรายท้ังหมด 25,000 ใบดวยการประสานกับเขตบางรัก  
และเราไดฝายโยธาท่ีเขมแข็ง  เราไดรับการดูแลอยางเอาใจใสจากเขตนี้  ท่ีสําคัญคือความสามัคคีของชุมชน
คะ  เราไมไดมองวามุสลิม คริสต พุทธ  ถึงเวลาแลวเรารวมมือกันหมด  ไมใชวาท่ีของฉัน ไมใชเร่ืองของฉัน  
เราไมไดเปนแบบนั้น  เราคุยกันตลอดเวลา  ท่ีเราบล็อกน้ําไดนั้น  เรามีเข่ือนปองกันนะคะแตวาจะมีฟนหลอ
เยอะมาก  เราคุยกันวาตรงนี้เราจะบล็อกอยางไร  ท่ีมันฟนหลอเพราะมีตํารวจน้ํากับดับเพลิงอยูในชุมชน
ดวยซ่ึงพวกเขามีเรือ  เพราะฉะน้ันเวลาทําเข่ือนตองทําใหตํ่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นเรือ  เราก็ไปคุยกับ
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ผูอํานวยการเขต  ตรงน้ีเราดูวาเข่ือน 2.5 เมตรควรจะทําอยางไร  โชคดีคะเราไดขอมูลจากนักขาว  เรามี
นักขาวญ่ีปุน นักขาวจีน มีนักขาวหลายคนคะ  ทางสถานทูตก็มาดูงานของเราในการวางกระสอบทราย  ทํา
อยางไรน้ําไมซึมเลย  เขาเปนคนท่ีเกงมากในการเรียงกระสอบทราย  ขาวสารของเราเร่ืองนี้ไดรับคําชมเชย
มาก  ทุกท่ีเขากั้นหมดนะคะ  ธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญอยูท่ีสีลมยังกั้นเลย  กั้นเสียสูงนากลัววาจะลม
ทับคนตาย  แตเราไมไดกั้นแบบนั้นเลย  เข่ือน 2.5 เมตรของเราใชกระสอบทรายหนุนขางหลังกันเข่ือนพัง  
เพราะนํ้าจากแมน้ําท่ีกระทบข้ึนมานั้นแรงมาก  แตมันไมใชน้ําเหนือแนนอนเพราะเปนน้ําสีขาว  ถาน้ําเหนือ
จะเปนสีแดงแลวมีผักตบชวา  เพราะฉะน้ันเรารูเลยวานั่นคือการเกิดวิกฤตน้ําทวมแนนอน  เพราะวาป 2538 
เราก็ทวมแลวเรารู  แนนอนตอนนั้นเราไมมีเข่ือน  น้ําทวมคร่ึงเอวเรายังอยูได ถอยทีถอยอาศัย ทุกคน
ชวยเหลือกัน  แตพอป 2554 เราเร่ิมเลย เราทําเลยวาเราจะบล็อกขนาดไหน  เช่ือไวนิดหนึ่งวาถาทุกคน
รวมมือกันไมตองบอกวาไมใชเร่ืองของตัวเอง  รูขาวสารแลวมาพูดคุยกัน  ทุกอยางจะเกิดส่ิงท่ีดีท่ีสุด  เหตุ
จะไมเกิดกับทองท่ีของทาน    
  

เทคนิคการเรียงกระสอบทรายท่ีพูดถึงเขาเรียกวาแนว 45 องศา  แนวเฉียงไปตลอด 1 แนว  พอกลับ
เขาก็จะตีกลับตลอดทุกเสน  ชองโหวเพียงนิดเดียวก็ไมมีเลย  แลวเรียงสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ   ฐานเขาจะมี  ไมใช
วาเรียงสามเหล่ียม ไมใชเรียง 45 องศา  รับรองน้ําไมทวมคะ 

 
เร่ืองท่ีขอฝาก 

 

สมัยเรายังเปนเด็ก  ยังทันเห็นการขุดลอกสันดอนแมน้ําเจาพระยา  หลังจากนั้นมาเม่ือโตขึ้นเราไม
เคยเห็นอีกเลย  นี่แหละคะทําไมน้ําถึงทวม  อยากฝากวาเม่ือเปล่ียนรัฐบาล ขอใหระเบียบตาง ๆ อยูคงท่ี  
ไมใชเปล่ียนไปพรอมกับรัฐบาล   

 

อีกเร่ืองท่ีไดยินมากท่ีสุด ถูกรองเรียนมากท่ีสุด คือ ทําไมถึงชางร้ือจริง ๆ ละคะ  กทม. เปนคนชาง
ร้ือจริง ๆ  แปบเดียวก็เปล่ียน  คนเดินถนนรูดีท่ีสุดและพี่เปนคนท่ีหกลมมากท่ีสุดเพราะใชฟุตบาทคะ 

 

ขอเปนตัวแทนของผูสูงอายุดวยคะ  เร่ืองโรงพยาบาลคะ  ฝากวาใหดูแลอีกนิดหนึ่งก็จะดี คือ เวลา
ผูสูงอายุไปโรงพยาบาล  จะมีชองสําหรับผูสูงอายุเปนพิเศษอยูชองหนึ่ง  แตมันนอยไปเพราะตอนนี้คน
สูงอายุมีมากข้ึน  มีโรงพยาบาลแลวเราก็ยินดีดวยแตอยูทางพระนคร  จะไปทางบางขุนเทียนก็ลําบาก 

 

 และดวยความท่ีตัวเองอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยานะคะ  ขอฝากไวเลยวาถึงน้ําจะไมทวม ทานผูวาฯ ก็
ตองดูแลสม่ําเสมอนะคะ  ไมใชวาน้ําจะทวมแลวถึงมาดูแล ไมใชนะคะ  เขตเราดูแลไหม  ดิฉันขอชมเชยเลย
วาไดรับการดูแลมา 39 ปในฐานะท่ีอยูเขตบางรักคะ 
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นายโอภาส  จิตตวรรณ   
 

(ผูแทนชุมชนเขตพญาไท) 

 

 
 
 
 

ประสบการณน้ําทวมเม่ือปท่ีแลว 

 

 ถามวาบานผมน้ําทวมไหม  เขตพญาไททวมไหม  จริง ๆ แลวเราปรึกษาหารือกัน  เรานาจะมีความ
ฉลาดกวาน้ําท่ีมันไหลลงมา  น้ํามาจากไหน ผมไมสนใจวามาจากเข่ือนไหน  เราสนใจจากคลองรังสิตเปน
ตนมาเพราะเราเปนคนกรุงเทพฯ  เพราะจากคลองรังสิตน้ําจะไหลลงมาจนออกแมน้ําบางปะกง ออกแมน้ํา
เจาพระยา หรือไปออกแมน้ําทาจีน  วันนี้ท่ีจะคุยคือแคคลองรังสิต  จะยม นานอะไรเราไมสนใจ  นั่นเปน
เร่ืองของกรมชลประทานนะครับ  ถามวาถาน้ําลนคลองรังสิตแลวเปนอยางไร  ครับ นี่คือประเด็น 
 

 ยังไงก็ตามเม่ือถามวาท่ีเขตพญาไททําไมน้ําไมทวม  วันนั้นเปนวันท่ี 3 ของน้ําทวมหาแยกลาดพราว  
แลวน้ําก็เร่ิมข้ึนมาท่ีโรงพยาบาลเปาโล  น้ําเร่ิมข้ึนมาบ๊ิกซี  เขาในวัดไผตัน  มาท่ีหนาไปรษณียสามเสน  มาท่ี
สะพานควาย    ผมในฐานะท่ีเคยเปนประธานคณะกรรมการบริหารกองปองกันภัยฝายพลเรือน
กรุงเทพมหานครอยู 2 สมัย  ก็พอรูวามีเคร่ืองปมอยูตรงไหนบางตามคลอง พอรูวาคลองไหนมันไหลไปทาง
ไหน  ผมก็สังเกตการณ  ในท่ีสุดก็พบวาท่ีสะพานท่ีคลองเช่ือมระหวางถนนกําแพงเพชรกับถนนประดิพัทธ
และพระราม 6  มีแพขนาดใหญ 2 แพขวางคลองอยู ผมพยายามติดตอไปท่ีเขตจตุจักร  ติดตอไปท่ีเขตพญา
ไทของผมเอง  ก็ไมม่ันใจวาจะไดหรือไมได  ในท่ีสุดก็ติดตอไปทางผูการธวัช บุญเฟอง  ซ่ึงเคยรูจักกันทาง
เลขาทานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง  เพื่อขอกําลังตํารวจกับรถแม็คโครมาร้ือแพท่ีขวางทาง
น้ําอยู  ขณะท่ีผมกําลังขออยูนั้น ปรากฏวาน้ําก็ลนไปทวมโรงเรียนปญจะการชางท่ีซอย 18  เขาไปใน
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โรงเรียนหมดแลว  จนในท่ีสุดประมาณ 10 โมงไดมีกําลังตํารวจ มีเจาหนาท่ี มีรถแม็คโครมาเราก็ไปบอก
คนท่ีสรางกระตอบอยูตรงน้ันหลังหนึ่งวาขอร้ือไดไหม ยายไดไหม ในท่ีสุดผมก็จายเงินใหเขาไป  แลวให
รถแม็คโครยกกระตอบกวาง 2 เมตร สูง 2 เมตรออกไป  เพื่อจะใชเปนพื้นท่ีต้ังรถแม็คโครสําหรับร้ือแพ  ได
ไมยูคาลิปตัสขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 4-6 นิ้วจํานวน 204 ตน  พอเอาแพออกไดก็ไปสังเกตการณ  
ผมไปนั่งดูน้ําท่ีรานอาหารช่ือกาลเวลา อยูคนละฝงกับคลองบางซ่ือ  พบวาน้ําก็ยังไมไหลดีเทาท่ีควร  ก็ลอง
ใหตํารวจลงไปดูน้ําตรงนั้นวามีอะไร  ปรากฏวาตํารวจบอกวามีเสาปกอยูเยอะมาก  ในท่ีสุดก็ใชสายสลิงไป
ดึงเสาข้ึนมาได 64 ตน  ขนาดเสนผาศูนยกลางเทาเดิม ยาวประมาณ 6 เมตรเทาเดิม  ไดเสาท่ีมันเกะกะทางน้ํา
ตรงนั้นท้ังหมด 267 ตน  หลังจากนั้นมามันก็ยังไมดีเทาท่ีควร  แตมันก็ไหลแลวครับ   

 

 เหตุท่ีมันจะทวมคลองบางซ่ือวันนั้นมาจากถนนวิภาวดีรังสิต   ไดมีเคร่ืองปมน้ําสระ 5 เคร่ือง  ปม
จากถนนวิภาวดีรังสิตมาใสคลองบางซ่ือ  แลวคลองบางซ่ือจากถนนวิภาวดีรังสิตมาถึงพหลโยธินมันเปนคอ
ขวด กวางประมาณ 10 กวาเมตรเทานั้น  แตจากสะพานท่ีพหลโยธินนั้นไปกวางประมาณ 30-40 เมตร  
บังเอิญเราก็โชคดี  เคร่ืองปมท่ีวิภาวดีรังสิตเสียไป 2 เคร่ือง  ทําใหน้ําลงมานอยหนอย  แลวไปสังเกตการณดู  
ปรากฏวาน้ํายังไหลไมดีเทาท่ีควร  ผมจําไดวาท่ีวัดแกวฟาฯ มีอุโมงคใหญอยูตรงนั้นแลวก็มีเคร่ืองปมดวย  
ผมจึงชวนคุณวิบูลย นนทสูต รองอธิบดีผูพิพากษา ไปท่ีเคร่ืองปมกับผม  ไมกลาไปคนเดียวเดี๋ยวถูกขอหา
ทําลายทรัพยสินทางราชการ  ปรากฏวาเคร่ืองปมน้ําปดอยู ผมก็ไปกดท้ัง 8 ตัว  ปรากฏวาทํางานได 7 ตัว 
เสียอยูตัวหนึ่ง  จากนั้นเคร่ืองก็เร่ิมสูบน้ําทันที  ปมน้ําออกอุโมงคตรงนั้น  น้ําก็ลดลงไปเร่ือย ๆ ประมาณสัก
ไมถึงทุม  หาแยกลาดพราวน้ําแหงครับ  โรงเรียนปญจะการชางน้ําแหง  ซอย 18 แหง  แลวแหงไปเร่ือย ๆ 
จนกระท่ังตกขอบประมาณเกือบศอกบางซ่ือ  เพราะฉะน้ันเราสันนิษฐานวาจบแลว  คลองบางซ่ือน้ําไมทวม
แลว  จากวันนั้นจนถึงวันนี้น้ําไมทวมพญาไท  น้ําไมทวมคลองบางซ่ืออีกแลว  ทุกคนอยูอยางสุขสบายใน
เขตพญาไทครับ 
 
 เร่ืองท่ีขอฝาก 

 

 ผมทราบวาทุกทานท่ีมารวมงานในวันนี้ตองการทราบวาปนี้ถาฝนตกเหมือนปท่ีแลว  น้ําจะทวม
บานไหม  แตทานพยายามหลีกเล่ียงคําถามท่ีเขาถามรัฐบาลวาคิดปองกันไดไหม  ทางรัฐบาลตอบวาเขาใจวา
ปนี้น้ําคงจะมานอย  คําตอบอยางนี้พวกเราทุกคนยังไมสบายใจหรอกครับ  ถามามากก็ไมแน  เพราะฉะน้ัน
วันนี้เรามาคุยกันถึงประเด็นวาจะทําอยางไรอยาใหน้ําทวมในกรุงเทพฯ  เม่ือกี้ผมเรียนแลววาน้ํามาจากไหน
เราไมสนใจ  เราจะสนใจเฉพาะนํ้าในคลองรังสิต  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5  ทานไดขุด
คลองรังสิตเอาไวเพื่อปองกันน้ําทวม  แลวในคลองรังสิตนั้นก็มีคลองแยกออกไปเปนซีกดานหนึ่งไปทาง
ทิศตะวันตก  อีกดานหนึ่งไปทางทิศตะวันออก  ทางทิศตะวันตกนี่ผมไมทราบ ไมเคยไปสํารวจ  แตทิศ
ตะวันออกนี่ผมไปทุกหนทุกแหง  เพราะฉะน้ันจากคลองรังสิตถาเราสังเกต ถาเรารู จะเห็นวาคลอง 1 คลอง 
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2 จะมาจากทางสุดรังสิต  ทางเขาวัดธรรมกาย  คลอง 2 ไหลผานสนามกีฬาธูปะเตมีย  และผานลงเร่ือยไป
ชนกับคลองบางเขน  คลอง 3 ก็เลียบมาทางวัดธรรมกายแลวผานถนนคลอง 3 หรือคลองหลวง  ก็จะไหลลง
มาแลวมาเจอถนนลําลูกกา  เพราะฉะน้ันคลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 คลอง 4 คลอง 5 คลอง 6 คลอง 8 แลวก็
คลอง 9 คลอง 15  ถาสุดถนนนั่นก็จะไปเจอคลองระพีพัฒนซ่ึงเปนคลองใหญพอสมควร  น้ําท่ีคลองระ
พีพัฒนจะไหลตรงลงไปชนกับคลองพระองคเจาไชยานุชิต  คลองประเวศก็จะไปชนกับคลองพระองคเจา
ไชยานุชิตเหมือนกัน  คลองแสนแสบก็ไปชนเหมือนกัน  เพราะฉะน้ันชวงลางตรงนี้แหละครับท่ีจะชนกับ
คลองพระองคเจาไชยานุชิต  แตวันนี้คลองพระองคเจาไชยานุชิตนั้นเรือยังวิ่งไมไดเลย  ผักตบชวาเต็มไป
หมดแทบจะเดินไตบนคลองไดเลย  เพราะฉะน้ันเราจะม่ันใจไดอยางไรวาน้ําจะไมทวมกรุงเทพฯ   

 

 ขอใหทุกคนนึกถึงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดํารัสไววา  การแกปญหานํ้าทวมในป 2538 
นั้นเราแกโดยการใชฟลัดเวย  เม่ือน้ําจากทางเหนือไหลลงมาตามทางฟลัดเวยแลวก็จะมารวมกองกันอยู  ให
ผันน้ําออกใหมากท่ีสุด   ซ่ึงคําวาผันน้ําออกใหมากท่ีสุด  อันนี้แพทยหญิงมาลินี  รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  ทานใหสัมภาษณทีวีมีอยูคําเดียวครับซ่ึงเปนเร่ืองท่ีดีมาก  ผันน้ําใหออกใหมากท่ีสุด  ให
น้ําลงแมน้ําบางปะกง   ใหลงแมน้ําเจาพระยา   ใหลงแมน้ําทาจีน   เพราะฉะนั้นมันก็ไปตรงกับท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสไววาใหทําฟลัดเวย   

 

 วันนี้ผมไดคุยกับอาจารยหลาย ๆ ทานแลว  ฟลัดเวยท่ีวานั้นก็คือเสนทางน้ําท่ีจะไหลจากคลองรังสิต
ลงมาทางดานลางนะครับ  แลวก็เกือบทุกเขตเปนคนครอบครองฟลัดเวยอยู  โดยเฉพาะทางเขตสายไหม  เขต
ลาดกระบัง  เขตหนองจอก  เขตมีนบุรี  เขตบางเขน  นั่นคือดานทางตะวันออกนะครับ  คลองตาง ๆ 
ทางดานนั้นวันนี้เรียบรอยแลวหรือยัง  ถาน้ําไหลลงมาจะปลอดจากส่ิงกีดขวางหรือไม  น้ําจะไหลสะดวก
ไหม  ท้ังหมดนั่นแหละครับเราเรียกวาฟลัดเวย 
 

 จริง ๆ แลว ถาน้ําลนฟลัดเวย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดตรัสไววา  คร้ังหนึ่งรัชกาลท่ี 5 ได
เวนท่ีไว  32,000 กวาไร  แตวันนี้พื้นท่ีท่ีจะเอาไวทําแกมลิงนั้นเหลือเพียง 3,000 ไรครับ  คนท่ีไปครอบครอง
พื้นท่ีหรือทรัพยสินของแผนดิน  ทานจะครอบครองนานกี่ปกี่ชาติก็ตาม  ทานจะไปใชกฎหมายการ
ครอบครองปรปกษไมได  ถาจําไมผิดตามกฎหมายแพงพาณิชย มาตรา 1304 นะครับทานตองคืน  แตวันนี้
เห็นวาไมจําเปนตองใชพื้นท่ีนั่นหรืออยางไร  จึงไมมีใครตองการจะเอาท่ีนั่นมาทําแกมลิง 

 

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสวา  เม่ือฟลัดเวยดีแลวน้ําไหลลงมาแลว  ก็ใหผัน
น้ําออกใหมากท่ีสุด  ถาผันไมทันใหมีเคร่ืองปมน้ํา  แลววันนี้คุณธีระชนเคยออกทีวีบอกวามีเคร่ืองปมน้ําอยู
ประมาณ 217 เคร่ือง  แลวน้ําท่ีมากท่ีสุด เคร่ืองปมท่ีมีมากท่ีสุดอยูท่ีคลองบางพลีนะครับ  ตรงนั้นมีอยู 90 
เคร่ือง  แตคุณธีระชนบอกวาทํางานอยูเพียง 7 เคร่ือง  ดวยเหตุท่ีวาคลองน้ันไมมีน้ํา  คลองนั้นเปนท่ีรับน้ําแต
กลับไมมีน้ําขณะเกิดน้ําทวม  ขณะเดียวกันคลองพระองคเจาไชยานุชิตนั้นจะมีคลองไปเช่ือมเยอะมาก  แลว
คลองนี้จะผันน้ําไปลงคลองดานซ่ึงจะใกลกับคลองบางวัว   
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เรารูกันดีทุกเขตนะครับวา คลองระพีพัฒนกับคลองแสนแสบนั้นมีคลองสามวาเปนตัวเช่ือม  แลว
คลองแสนแสบกับคลองประเวศก็มีคลองลาดกระบัง คลองหัวตะเขเปนตัวเช่ือม  เพราะฉะนั้นถาทุกคน
ชวยกันทํา ชวยกันดูแล มีปญหาอะไรก็แจงมาทางสํานักการระบายน้ําวาจะทําอยางไร จะแกปญหาอยางไร
นะครับ  ผมไมตองการมาอธิบายวาถาน้ําทวมใหอพยพ  ใหยายจักร ยายตูเย็น ยายของ  ผมไมตองการอยาง
นั้น  วันนี้ขอใหพี่นองทุกคนโดยเฉพาะผอ.เขตก็ดี  ผูชวยก็ดี หรือเจาหนาท่ีก็ดี หรือหัวหนาชุมชนก็ดี  ถา
ทานเห็นคลองบานทานเรียบรอย ไมสะอาด  นาจะแจงมาท่ีสํานักการระบายนํ้า  ทางกทม. เขาจะชวยทานได 
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นายธีรศักด์ิ  สขุโชติพรชัย 
   

(ผูแทนเขตสัมพันธวงศ) 

 

 
 

 
 
ประสบการณน้ําทวมเม่ือปท่ีแลว 
 

     ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือการจัดการน้ํา  ปท่ีแลวการปลอยน้ําจากเข่ือนมีนอยมาก  เม่ือผสมกับธรรมชาติท่ีมี
ฝนตกกระหน่ําอยางหนักทางเหนือเข่ือน  จําเปนตองปลอยน้ําลงมาจึงทําใหกรุงเทพฯ ทวม  สาเหตุเกิดจาก
สองสวนนี้  อยางท่ีอาจารยคมสันพูดถูกตองแลวครับ  สําหรับปนี้เทาท่ีผมดูจากแมน้ําเจาพระยา  เขตสัม
พันธวงศอยูติดแมน้ํานะครับ  พบวาทางเหนือไดปลอยน้ําลงมาต้ังแตตนปแลว  ประจวบกับธรรมชาติปนี้ไม
รุนแรงเทาปท่ีแลว  ผมคิดวากรุงเทพฯ นาจะน้ําไมทวม 

 

 ท่ีผานมาตองขอชมเชยเขตตาง ๆ โดยเฉพาะเขตสัมพันธวงศ  ไดใหความชวยเหลือเปนอยางดีไมวา
เร่ืองกระสอบทราย  ปท่ีแลวทรายเปนของหายากมาก  ปกติเราซ้ือกันกระสอบละ 20 บาท 25 บาท  แต
ปรากฏวาตองซ้ือถึง 50 บาทหรือ 60 บาท  แลวหาไมไดดวย  อยางรานท่ีขายวัสดุกอสราง เคยโทรส่ังปุบก็
จะมาสงให  แตในชวงน้ําทวม โทรไปก็ไมยอมรับสาย ตองไปหาท่ีรานเองแลวสอบถาม  เขาบอกวาแทบไม
ตองรับสายเขาก็ขายไมไหวอยูแลว  เร่ืองปมน้ําก็ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี   แตปมน้ําทางเขตมีไม
คอยพอใชนะครับ ตองแยงกัน  เจาหนาท่ีเขตก็ดี ผอ. เขตก็ดี ดูแลเอาใจใสมาก  เขาไปเอง ขนาดทุมสองทุม
ยังเขาไปดู 
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อีกหนวยงานหนึ่งท่ีนาชมเชยมาก คือ ทหาร  เขาไปสนับสนุนทุกเวลา  ไมวาในดานกําลังพลหรือ

เสบียงอาหาร  เขาไปถามไถวาเปนอยางไร มีอะไรใหชวยเหลือไหม  ทําใหชุมชนตลาดนอยซ่ึงเจอน้ําข้ึนน้ําลง
วันหนึ่งบางที 3 คร้ัง ก็เบาแรงลงครับ 

 

 ส่ิงสําคัญท่ีสุดผมวาชุมชนนี่แหละ  ไมวาจะเกิดปญหาอะไร  ถาชุมชนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
เกื้อหนุนซ่ึงกันและกันแลว  ปญหาใหญก็จะเล็กลง  ผมคิดวาปท่ีแลวมีส่ิงไมดีเขามาใหเราเดือดรอน  แตก็มี
ส่ิงดี ๆ ใหชาวตางชาติไดเห็นวาคนไทยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ถึงรัฐบาลหรือเขตตาง ๆ จะลงไปชวยเหลือ
ชาวบานไดไมท่ัวถึง  แตชุมชนยังชวยเหลือกันเองได  อันนี้เปนส่ิงท่ีดีของประเทศไทยในเรื่องน้ําใจท่ี
ชวยเหลือกัน  

 

 เร่ืองอ่ืน ๆ ทานท้ังหลายไดกลาวมามากแลว  ผมก็คงอยากจะเห็นภาพในส่ิงท่ีผานมาวา  ชุมชนทุก
ชุมชนมีความเอื้ออาทรตอกัน  อยาเห็นแกตนวาเอาขาพเจาอยู ขางบานชาง  ใครจะเดือดรอนก็แลวแต  
เพราะถาเราไมมีเพื่อนบานเราคนเดียวอยูไมได  นี่เปนสัจธรรมอันหนึ่ง  ไมมีใครท่ีจะอยูโดดเดี่ยวไดนะครับ
ในสังคมโลกปจจุบันนี้ 
 
 เร่ืองท่ีขอฝาก 
 

 อยากจะฝากรัฐบาลใหชวยจัดการเร่ืองน้ําใหเปนระบบท่ีถูกตองท้ังป  ไมใชเฉพาะชวงใดชวงหนึ่ง
เทานั้น   
 

 เร่ืองตอไป คือ เขตใดท่ีอยูติดกับแมน้ําเจาพระยาหรือลําคลอง ลําหวย  ควรสนับสนุนงบประมาณ
เร่ืองเคร่ืองสูบน้ํา  เพราะเปนหัวใจของการที่จะผันน้ําใหออกไปไดเปนระยะ ๆ ซ่ึงจะทําใหน้ําไหลออกจาก
กรุงเทพฯ ไดเร็วข้ึน 

 

 สวนดานการชวยเหลือชุมชน  ท่ีผานมาผมคิดวาเปนส่ิงนาประทับใจ  หลาย ๆ พื้นท่ีมีการชวยเหลือ
กันดีมาก  อาจจะมีปญหาบางบางแหงแตถือวาเปนสวนนอย  เขตทุกเขตท่ีมีปญหาก็ชวยเหลือดี  อยาง
เขตสัมพันธวงศท่ีผมอยูก็ไดรับการชวยเหลือจากเขตเปนอยางดีมาก  รวมท้ังหนวยทหารดวย  เลยทําใหส่ิง
ตาง ๆ ท่ีไดผานเขามาเนื่องจากน้ําทวมในปท่ีแลวหมดปญหาไป  ถึงจะมีความเดือดรอนแตก็ไมมาก 
 

 สําหรับชาวบานท่ีอยูริมแมน้ําเจาพระยาก็ดี  หรือริมคลองก็ดี  อยากฝากรัฐบาลชวยดูแลเปนกรณี
พิเศษเกี่ยวกับเร่ืองน้ํานะครับ  ก็คงจะมีเพียงเทานี้ 
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นายกมล พุทธสุวรรณ 
   

(ผูแทนเขตทวีวัฒนา,  อดตีผูอํานวยการสวนพัฒนาการเรียนรู  สํานักงานการปฏิรูปเพื่อการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ,  นักวิชาการอิสระ) 

 

 
 

 
 
ประสบการณน้ําทวมเม่ือปท่ีแลว 
 

 บานผมอยูเขตทวีวัฒนา เจอน้ําทวมครับอยางหนักเลย   กอนน้ําจะทวมเนื่องจากเปนผูอาวุโสใน
หมูบานจึงถูกต้ังใหเปนท่ีปรึกษาอยางไมเปนทางการ  ก็มีคนมาสอบถามมากมาย  ผมในฐานะท่ีเคยรับ
ราชการมากอนก็ติดตอสอบถามไปยังสวนกลาง  ขอมูลใกลชิดท่ีสุดของเราก็คือเขตทวีวัฒนา  มีคุณ
ประพัฒนเปนผูอํานวยการสํานักงานเขต  แลวติดตอกับส.ก.สุไหง  ติดตอกับส.ส.เอกณัฐ  สอบถามวาจะเกิด
น้ําทวมไหม  ไดรับคําตอบวาไมทวมหรอก   ทานสุไหงบอกวาป 2538 ปริมาณนํ้าฝนก็เทานี้  แลวเรามีเข่ือน
กั้นริมคลองมหาสวัสดิ์  ถาพนจากเข่ือนนี้ไปก็จะมีทางรถไฟก้ันไมใหน้ํามาทวมทวีวัฒนา  แลวก็มีถนนปน
เกลานครชัยศรีกั้นอีก  เราก็รูสึกอบอุนใจ  แลวผมก็อยูทางดานพัฒนาบุคคล  จัดการเสวนาในชุมชน  เรียกผู
มีสวนเกี่ยวของมาพูดคุยใหเขาเขาใจ  พวกเขาก็เกิดความม่ันใจ  หลังจากนั้นประมาณ 3 วันก็ทวมเลย 

 

 ผมยังอยูในหมูบาน  เนื่องจากเปนผูมีจิตอาสาก็อยูจนเกือบจะเปนคนสุดทาย  แตสงครอบครัว
ออกไปอยูขางนอก  ตัวเองอยูในนั้นก็ติดตอประสานงานกับทางทหาร  ทานก็ชวยเหลือมากต้ังแตกอนท่ีน้ํา
จะทวม จนน้ําทวม แลวก็หลังน้ําทวม  และนับเปนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
กับพระวรชายา  ทานออกมาดูแลออกมาตรวจสอบตั้งแตกอนทวม เม่ือทวมแลว และหลังน้ําทวม  ทาน ส.ก. 
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สข. ตาง ๆ ลวนแตมาดูแลท้ังส้ิน  และตองขอสดุดีทานผอ. เขตรวมท้ังสตาฟของทาน  ทานสุขุมพันธก็
ออกไปดูแลเชนกัน  รวมท้ังอดีตนายกฯ ทานอภิสิทธ์ิดวย 

 

 อยากจะใหเห็นภาพสักนิดหนึ่งวา  เขตทวีวัฒนาท่ีผมอยูนั้นเหมือนทะเลเลย  มองไปทางไหนก็เวิ้งวาง  
ตอนแรกไฟฟาก็ไมมีตองจุดตะเกียงอยูกัน  บนถนนนํ้าสูงขนาดหนาอกทีเดียว                    
  

เร่ืองท่ีขอฝาก 

 

 ผมจะไมพูดแตเฉพาะตัวผม  พอไดรับเชิญผมก็ทําการบาน  เผอิญวาท่ีหมูบานเปรมวดีมีการจัด
ประชุมชุมชนกัน  ท่ีหมูบานสกุลทิพยท่ีผมอยูดวย  รวมท้ังชาวบานตามตลาดท่ัวไป  ผมก็ถือเอาโอกาสตรง
นั้นสอบถามพวกเขาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในปตอไปหรือในอนาคต  เขาบอกวาอยากท่ีจะใหทาง
ราชการหรือผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการน้ํา  ใหขอมูลท่ีชัดเจน โดยทางเขตอาจเรียกประชุมประธาน
หมูบานหรือจะหาวิธีเผยแพรขอมูลออกไปดวยวิธีตาง ๆ  และผมมองวาโรงเรียนนั่นแหละเปนทางท่ีดี  
เหมือนอยางญ่ีปุน เหมือนอยางไตหวัน หรือท่ีไหน ๆ ท่ีเขาทํากัน  ประเทศท่ีเกิดภัยพิบัติตาง ๆ   เขาจะสอน
เด็ก ๆ อยูเสมอ   ไมใชปนี้เกิดเหตุก็สอน ไมเกิดก็ไมตองสอน  ตองทําเปนอาจิณ   ใหเขารับรูวาถาเกิดภัย
ธรรมชาติอยางนี้ จะเปนอยางนี้  
 

 ขอมูลนั้นอยากจะใหทําเปนแผนเลย  ในปตอไปแผนของรัฐบาลเปนอยางไร  แผนทั้งประเทศเปน
อยางไร  ใครทําอะไร ตอนไหน อยางไร   ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําเปนอยางไร  ตนน้ําไดดําเนินการเปน
อยางไร  กลางน้ําทําอยางไร ปลายน้ําทําอยางไร  ถาหากตนน้ําคุณทําไวดี  กลางน้ําก็จะทุเลาลง  แลวปลาย
น้ําก็ไมเกิดเหตุข้ึน  ฉะนั้นจะทําอยางไรใหคําวาบูรณาการท่ีพูดกันเหลือเกิน เกิดข้ึนไดอยางประสิทธิภาพ 
 

 เม่ือเอาขอมูลจริง ๆ มาพูดกัน  ชาวบานจะไดเตรียมตัวได  ตอนนี้ประชาชนรูแลววาภัยมันใกลจะ
มาถึงตัวแลว  เขาจะไดเตรียมตัวเตรียมต่ืนอยูเสมอ  แลวเราตองใหความรวมมือกับทางราชการอยางเขมแข็ง  
ทางเขตก็ตองทํางานหนักท่ีจะบอกกับประธานชุมชน  เพื่อจะมาเผยแพรใหกับชุมชนของตนตอไป 
 

 สุดทายผมอยากใหทุกคนเพิ่มพลังของตนเองในการรับวิกฤตตาง ๆ  เตือนใจเตือนตัวต่ืนอยูเสมอ  
พรอมท่ีจะรับภาวะวิกฤตตาง ๆ เหลานั้น  ถาเรารูตัว ภาวะท่ีจะเกิดความเสียหายก็จะลดนอยลง  ส่ิงหนึ่งท่ีขอ
ฝากไวคือ ในการแกปญหาใด ๆ ท้ังปวงนี้  เราตองยอนกลับไปดูความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  ใหยอนกลับไปดู
ปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยวามาจากอะไรแลวหาทางปดชองวางนั้นเสีย  รับรองวามันจะดีข้ึนกวาเกาไมมากก็นอย  
เราตองรวมมือกันและประชาชนนี่แหละคือพลังท่ีสําคัญท่ีจะคอยชวยกัน รักใครสามัคคีปรองดองกัน  
ขอใหรูรักแลวก็ท่ีสําคัญคือสามัคคี  บูรณาการใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางแทจริง 
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นางนวล  อวมปยม 
   

(ประธานชุมชนเขตบางแค) 

 

 
 

 
 
ประสบการณน้ําทวมปท่ีแลว 

 

 ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนาเปนดานแรกของเขตบางแค  อยูในยานหมูบานเศรษฐกิจท่ีมีขาวออก
ตลอดเวลา  อยางท่ีอาจารยบอกวาท่ีนี่เปนพื้นท่ีตํ่า  เดิมเปนสวนกัน  จึงทวมต้ังแตตนเดือนตุลาคม  น้ําเร่ิม
ข้ึนแลว  ก็วิตกกังวลกันอยูวาจะทวมแคไหน  คาดเดาไปตาง ๆ นานาวาแคตาตุมกอน  ตอไปก็แคเขา  ไป ๆ 
มา  ๆ สูงถึงเอว  แลวเร่ิมมาถึงอก   

 

 วันแรก ๆ น้ํามาแบบแรงมาก  ขยะอยูท่ีไหนอยูจุดไหนก็จะออกมาแลววนอยูในชุมชนซ่ึงเราไมเคย
เห็นแบบนี้มากอน  ปญหาตอมาคือเร่ืองปลิง  ตามมาดวยเรื่องการเดินทาง  บานไหนน้ําทวมถึงคอถึงเอวจะ
ลําบากมากเวลาไปไหนมาไหน  ตองโบกรถขยะไป  เวลานั้นคนขับรถขยะจะดูหลอมากเลย  แตปจจุบันนี้
ใหขึ้นรถขยะคงไมไป  ไมใชรังเกียจคนขับแตรังเกียจกล่ินขยะ 

 

 ตอนแรกไมไดคิดวาสถานการณจะเปนไดถึงขนาดน้ี  แลวทางราชการก็ประกาศใหอพยพ  บางราย
ท่ีบานอยูตํ่ามาก ๆ ก็ยายออกไป  มีอาสาสมัครในเขตประสานกับหนวยงานในเร่ืองการอพยพ  ชวยกันเอา
คนออกไป  แตดิฉันเองไมไดออกเพราะท่ีบานมีพอเปนคนพิการ  ก็พยายามขนของข้ึนท่ีสูงหนีน้ําไปเร่ือย ๆ  
ประมาณ 5-6 คร้ัง  ในท่ีสุดหนีไมพนก็ตองปลอยเลย  เพราะไมรูวาน้ําจะมาอีกเทาไร  และตองดูแลเร่ืองของ
ไฟฟา  สายไฟจะอยูตามเสาเต้ีย ๆ เพราะเปนชุมชนดั้งเดิม  ก็ตองระวังท้ังในบานและไฟนอกบาน 
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 น้ําทวมระดับตาตุมนานเกือบ 2 เดือน  แลวไปแหงจริง ๆ เอาปลายเดือนธันวาคม  แตถาน้ําท่ีนองอยู
จะประมาณเดือนคร่ึง 

 

 กอนน้ําจะทวมไดติดตามขอมูลขาวสารของทุกหนวยงาน  ทางเขตก็มีการเรียกประชุม  ทางศูนย
สาธารณสุข 40 ก็มีการเรียกประชุม  พวกเราไปประชุมกันตลอด  เพราะหนวยงานของเราเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุข  เปนผูนําชุมชน  และเปนอาสาสมัครท่ีดูแลผูพิการ  หลายคนก็เปนจิตอาสา  หนวยงานจะมีการ
ประชาสัมพันธ  มีการวางแผนเตรียมการกัน  มีการวางโครงสรางวาใหประสานหนวยงานนี้  หนวยงานนั้น  
ตรงไหน  อะไร  อยางไร  แตพอน้ํามาบางทีมันชวยกันตามท่ีวางแผนไมไดแลว  ทุกคนก็ตองชวยบานของ
ตนเองกอน  แตบางคนท่ีมีจิตอาสาและทางบานมีคนชวยดูแล  ก็จะออกไปชวยกัน  ดิฉันเองอยูดูแลในบาน
และในชุมชนเทานั้น  และพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีเปนหมูบานใกล ๆ กัน     

 

 ถาเกิดปหนาน้ําจะมาอีก  อยากใหทางหนวยงานราชการใหความสําคัญเร่ืองสวม  ตอนน้ันเราวากัน
ไมไดเลยเพราะน้ําทวมสวมทุกบาน  บางทีมีถุงลอยมา  บางคนเรียบรอยหนอยก็ใสถุงดํา  บางทีถุงใสก็เห็น
เลย  ตรงน้ีจะเปนเช้ือโรคได  คนท่ีชุมชนเปนแผลเพราะติดเช้ือ  แลวก็มีคนตายเพราะไฟฟา  ไปสูบน้ําแลว
ไฟร่ัว  แลวก็มีคนลมฟาดพื้นตายอีกคนท้ัง ๆ ท่ีไมนาตาย  เพราะหมอมาไมทัน  ปตอไปอยากใหมีการ
เตรียมการหลาย ๆ เร่ือง เชน หองน้ําหรือเรือ  ไมใชวาน้ําทวมไปต้ังคร่ึงคอนแลวเรือเพิ่งจะมา  แตปท่ีแลว
อาจเปนเพราะวาเราไมคาดคิดวาสถานการณจะถึงขนาดนี้  ปตอไปถาหนวยราชการจะชวยกันตรงนี้  อยาก
ใหมีการเตรียมการไวลวงหนาดวย 

 

 สวนเร่ืองศูนยอพยพ  ปท่ีแลวอพยพกันไปหลายโรงเรียนเลย  จากโรงเรียนบางแคพออยูไมไดก็ไป
คลองใหญ  เสร็จแลวก็ไปตางจังหวัดเลย  พอไปอยูตามศูนยอพยพหลายเดือน  ดิฉันคิดวาควรใหมีการทํา
อาชีพในนั้นดีกวาใหอยูเฉย ๆ  บางคนเหมือนเขามีความสุขกับการอยูที่ศูนยอพยพ  แตไมอยากใหคิดแบบ
นั้น  ปท่ีผานมามันเปนบทเรียนใหเราหลาย ๆ อยางในเร่ืองของการชวยเหลือตัวเอง  บางคนอาจจะโทษ
หนวยงานหรือวารอหนวยงานมาชวยเหลือ  แตปตอไปถามีแบบนี้อีก  ก็ไมตองโทษใครเพราะวามันเปนภัย
ธรรมชาติ  การชวยตัวเองกอนมันเปนเร่ืองท่ีแนนอนอยูแลว  ดิฉันคิดวาถึงเวลาน้ีก็นาท่ีจะเตรียมการกันไม
วาน้ําจะทวมหรือไมก็ตาม 
  

เร่ืองท่ีขอฝาก 

 

 ในฐานะท่ีอยูริมคลองทวีวัฒนา  ก็อยากฝากเร่ืองขยะและวัชพืชท่ีอยูในคลอง  รวมท้ังคนท่ีไปทํา
กระชังเล้ียงปลาดวย  เราไมไดปดกั้นเร่ืองการเล้ียงปลาของเขา  แตถาเปนชวงน้ํามากก็อยากใหไมตองเล้ียง
ปลาตรงนั้น 
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 เร่ืองขยะก็อยากใหมีเรือเก็บทุกวันเพราะวานาน ๆ จะเห็นสักที  บางทีมาเก็บก็อาจจะเก็บไมท่ัวถึง
หรือวาไมต้ังใจเก็บ  แลวมีขยะท่ีใสถุงดําไวเม่ือปท่ีแลวท่ีจมอยู  ถาเก็บไปไดก็จะชวยไดมากทีเดียว 

 

 อีกเร่ืองคือตอนนี้มีการทําเข่ือนริมคลองทวีวัฒนากันอยู  และมีการทําทางเดิน คสล. เลียบไปตาม
ริมคลองดวย  ทีนี้หมูบานจัดสรรท่ีเกิดข้ึนใหมหรือท่ีมีอยูเดิมก็จะปดกั้นทางเดิน  ถาชุมชนจะไปท่ีถนนเพชร
เกษมก็จะไมสามารถเดินไปไดเลย  ไดพยายามไปพูดท่ีเขตแลว  เขตก็ไปประสานใหแตทางหมูบานก็ไม
แกไข  และหมูบานจัดสรรท่ีเกิดข้ึนใหม ๆ  บางทีก็สรางระหวางชุมชน  ทําใหมีหมูบานจัดสรรขนาบชุมชน  
พอถึงเวลาไมวาจะเปนน้ําเสียน้ําท้ิง  อะไร ๆ ก็มาลงท่ีชุมชนของเรา  อยากใหแกไขในสวนของหมูบาน
จัดสรรนี้  คือ เห็นใจพวกเราท่ีเปนคนระดับลางดวย  ไมใชท่ีรองรับทุกอยางของหมูบานท่ีเขามีเงินมากกวา 

 

 เร่ืองตนไมเปนอีกเร่ือง  ตนไมท่ีแหงตาย  หลายเขตคงสังเกตเห็นตนไมท่ีแหงตายต้ังแตเหตุการณ
น้ําทวมปท่ีแลว  จนปานนี้ยังไมไดตัด  คิดวาเอาออกไปนาจะดีกวา  เพราะอยูตอไปก็ไมมีประโยชน  อาจ
เปนอันตราย หักโคนลงมาโดนคนโดนรถ   ตองฝากไวดวย 
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ขอคําถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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ในชวงทายของการเสวนาท้ัง 6 คร้ัง  จะเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการในแตละคร้ังไดสอบถาม

ในเร่ืองตาง ๆ ท้ังสวนเนื้อหาการบรรยาย   ปญหาขอสงสัย  การสอบถามขอมูล  รวมท้ังการแสดงความ
คิดเห็นตาง ๆ  ซ่ึงวิทยากรและผูบริหารของกรุงเทพมหานครเปนผูใหคําตอบ  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 
 

กลุมกรุงเทพตะวันออก 
 
คําถามท่ี 1   

ป 2555 กรุงเทพมหานครจะทวมหรือไม  และทวมมากกวาปท่ีแลวหรือไม 
 

คําตอบ   (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 

 

 ขอมูลท่ีมีอยูขณะนี้นาจะทวมนอยกวาปท่ีแลวมาก ๆ  จากสถิติตาง ๆ ไมวาจะเปนน้ําฝนก็ดี  น้ําท่ีอยู
ในคูคลองดานบนก็ดีมีความแตกตางจากปท่ีแลวอยางส้ินเชิง   อยางไรก็ตามพื้นท่ีทางเขตหนองจอก เขตมีนบุรี 
เปนพื้นท่ีท่ีน้ําทวมทุกปอยูแลวเพราะน้ําเคล่ือนเขามาทางคลอง 13 จากนั้นไปยังคลองแสนแสบ  แลวเออลน
ข้ึนมาเพราะประตูระบายนํ้าปดเพื่อไมใหน้ําเขามาในกรุงเทพมหานครได  หากตอไปกรุงเทพมหานครมี
ระบบผลักดันน้ําไดดี  ก็ชวยเปดประตูระบายนํ้าตรงนี้ก็จะชวยพื้นท่ีท่ีมีน้ําทวมขังของเขตหนองจอกได 
 

คําตอบ  (โดยรองศาสตราจารย ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ) 
 ปจจุบันนี้มีความพยายามเตือนในเร่ืองอากาศรอนมากข้ึน  ในเชิงการวางแผนจะมีการเผ่ือไววาน้ํา
ทะเลอาจจะข้ึนสูงอีก 12 เซนติเมตรโดยประมาณ  เพราะฉะนั้นความสามารถในการระบายนํ้าออกทะเลก็
อาจจะลดไปบาง 
 อีกเร่ืองหน่ึงคือลักษณะของฝนท่ีตก  ในชวงหลังนี้ฝนจะมาแบบเปนหา คือ ตกก็ตกมากแลวก็
หายไป  เปนขอระวังวาจากนี้ไปมันจะไมเหมือนอดีต  ดังนั้นในอนาคตก็ตองมีการติดตามเร่ืองของระบบ
การปรับปรุง  ขณะเดียวกันความรวมมือกับชุมชนยังมีความจําเปนอยูมาก  สวนปนี้มองดูวาหลังวันท่ี 15 
กันยายน 2555 เปนตนไปควรจะเก็บน้ําไว  เพราะวาปหนานาจะแลง 
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คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 โดยเฉพาะพอแมพี่นองท่ีอยูแถบหนองจอกและมีนบุรีท่ียังมีการปลูกขาวอยู  ตองระวังเร่ืองฝนแลง
ใหดี  คงจะเห็นแลววาปนี้น้ําท่ีมาจากคลอง 13 มีปริมาณลดลงไปมาก  เพราะฉะน้ันตอจากนี้ไปต้ังแตเดือน
ตุลาคมถึงเดือนมกราคมปหนา  อาจจะเห็นเร่ืองไมมีน้ํา  คงจะตองเปนเร่ืองนโยบายของกรุงเทพมหานคร
กับรัฐบาลท่ีจะตองแจงใหคนทํานาทราบ  เนื่องจากปนี้ระบบการจัดการน้ําพยายามท่ีจะพรองน้ําจากเข่ือน  
จึงทําใหน้ําจากเข่ือนมาชวยพื้นท่ีแถบนี้แทบไมได 
 

 
 

คําถามท่ี 2   
 น้ําทวมท่ีผานมาเม่ือป 2554  เหตุใดจึงมาแบบรวดเร็วมาก 

 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 น้ําทวมปท่ีแลวมาแบบชามาก  ไมเหมือนพวกอุทกภัย พวกสึนามิ หรือแผนดินไหวท่ีจะมาเร็วมาก  
ถามวามีแผนการจัดการในเร่ืองการปองกันท่ีดีไหม  ปองกันไดแนนอนเพราะน้ําคอย ๆ มา  แตเวลามาแลว
จะมาเร่ือย ๆ แลวถูกสะสม  น้ําไมไดไหลไปในทิศทางท่ีเปนธรรมชาติ  มีการก้ันน้ําไวบางจุดทําใหน้ํายกตัว
สูงข้ึน  คันกั้นน้ําตาง ๆ เกิดการพัง  จึงดูเหมือนวามีน้ําเขามาอยางรุนแรง 
 

 
 

คําถามท่ี 3 
 อยากทราบวิธีปองกันไมใหน้ําทวมอีก 

 

คําตอบ  (โดยรองศาสตราจารย ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ) 
 ในระยะส้ัน  รัฐบาลจะพยายามกั้นน้ําไวทางดานเหนือเพื่อรักษากรุงเทพฯ  และในกรุงเทพฯ เองถา
จําเปนตองมีการระบายนํ้า  ไดมีมาตรการรองรับไวโดยการขุดลอกคูคลองและเตรียมเคร่ืองดันน้ําไวระดับ
หนึ่งแลว   
 สวนระยะกลาง  จะมีการปรับเขตแนวพระราชดําริใหข้ึนไปชนคลองรังสิต  เพราะชวยลดภาระท่ี
คลองสามวา  สําหรับคลองพระราชดําริจะใหไปชนท่ีเขตปทุมธานี  จะใชเวลา 3 ปในการกอสราง 
 ระยะยาว  คงตองพยายามจัดการกับเร่ืองการเจริญเติบโตของเมืองใหพอดีกับปริมาณนํ้าท่ีมีอยู  เปน
เร่ืองของการวางแผนการใชท่ีดิน  แลวก็เร่ืองของการมีแหลงเก็บกักน้ําไมวาจะเปนการสรางเข่ือนหรืออาง
เก็บน้ําท่ีเหมาะสม  เปนเร่ืองท่ีมองไปอีก 20 ป 50 ปขางหนา 
 ในระยะยาวนาจะเกิดปญหาการขาดนํ้า  การใชท่ีดินหรือเมืองท่ีโตเกินไปจนไมสามารถควบคุมได  
ก็อาจทําใหเกิดปญหาน้ําทวมเฉพาะจุดได   
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 ระยะยาวมีการพูดเร่ืองปลูกปา  พูดเร่ืองพื้นท่ีเก็บน้ํา  พื้นท่ีท่ีเปนสีเขียว  ท่ีตางประเทศมีคําศัพทวา 
“อยูกับน้ํา”  ซ่ึงแนวคิดนี้เปนท่ียอมรับกันใหพยายามสรางความสมดุลยของการใชชีวิตกับผังเมืองใหไป
ดวยกัน 
 

 
 

คําถามท่ี 4 
 เครือขายเฝาระวังภัยพิบัติภาคประชาชนอยูท่ีไหน ทําอะไรบาง ถาหากตองการเชื่อมโยงจะทํา
อยางไร 

 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 ในสวนของพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง  มีเครือขายกับชุมชนแถบลาดกระบัง 61-62 ชุมชน  มีการ
พูดคุยและสรางเปนกลุมข้ึนมา  มีศูนยเฝาระวังภัยพิบัติ  มีหนวยเฝาระวังภัยพิบัติ  และกําลังเช่ือมโยงไป
ถึงปง วัง ยม นาน  เพราะการแกปญหาตาง ๆ ถามองเฉพาะพ้ืนท่ีจะแกไมได  จริง ๆ แลวเคยมีการประชุม
กับผูนําชุมชนในแตละสวนไปบางแลว  คร้ังแรกท่ีน้ําเร่ิมทวมในเดือนตุลาคม  ลาดกระบังเรียกประชุมก็มี
คนมาหมด 200 คน  หลังจากน้ําเร่ิมลดก็บอกกันวาจะมาวางแผนในเร่ืองการผลักดันน้ําออก  มีคนมารวม
ประชุมไมถึง 100 คน  ก็เขาใจวาตองไปดูแลจัดการบานของตนเองจึงไมไดเขามาในสวนกลาง  เครือขายเฝา
ระวังนี้ไมไดมองเฉพาะปนี้เทานั้น  แตมองตอไป 5 ป 10 ปเพราะเหตุการณน้ําทวมอาจจะมีอยูตลอด  ดังนั้น
การเช่ือมโยงเครือขายจึงมีความสําคัญและตองมีการประชุมเปนระยะ ๆ อยางเปนรูปธรรม  การแกปญหา
ในบานเรามักจะเปนแบบวามีเร่ืองข้ึนมาทีถึงจะสนใจ  เราตองเปล่ียนพฤติกรรมของชุมชน  หากทานใด
หรือองคกรใดสนใจจะเชื่อมโยงกับคณะวิศวกรรมศาสตร ลาดกระบัง  โดยเฉพาะเครือขายในสวน
ตะวันออกก็ยินดีตอนรับ 
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กลุมกรุงเทพเหนือ 
 
คําถามท่ี 1 
 อาจารยปราโมทยบรรยายสรุปวาใหปรับตัวใหอยูกับน้ําไดและติดตามขาวสารเสมอ  จึงอยากถาม
วาหากเกิดเหตุการณจริงจะติดตามขาวสารจากส่ือไหน จากใคร  จะมีวิธีการส่ือสารสงขอมูลท่ีถูกตองใหกับ
ประชาชนไดอยางไร 

 

คําตอบ   (โดยนายณรงค   จิรสรรพคุณากร   ผู อํานวยการกองสารสนเทศ   สํานักการระบายน้ํ า  
กรุงเทพมหานคร) 
 กอนอ่ืน ในนามสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร  ตองกราบขออภัยพี่นองชาวกรุงเทพฯ ทุก
ทานท่ีปท่ีผานมาเราไมสามารถปกปองทานไดจากวิกฤตนํ้าท่ีเกิดข้ึน  สํานักการระบายนํ้ายอมรับความผิด
อันนี้  และจะพยายามพัฒนาเพื่อชวยเหลือพี่นองชาวกรุงเทพฯ อยางเต็มท่ีตอไป 
 คําถามท่ีวาจะไดรับขอมูลอยางไรนั้น  ขณะน้ีไดเร่ิมการส่ือสารโดยตรงกับชุมชนริมแมน้ํา
เจาพระยาแลวประมาณ 21 ชุมชน  ชุมชนไหนมีหอกระจายขาวหรือมีวิทยุชุมชน  ก็จะขอเบอรโทรศัพทของ
ผูแทนในชุมชนไว  เม่ือมีสถานการณใดก็จะแจงตรงไปท่ีชุมชนเลย  แตถาสํานักงานเขตใดหรือชุมชนไหน
ตองการขอมูล  สามารถติดตอมาท่ีหมายเลข 0 2248 5115 ซ่ึงเปนหมายเลขของศูนยควบคุมระบบปองกัน
น้ําทวมของสํานักการระบายนํ้า   
 

 
 

คําถามท่ี 2 
 กรุงเทพมหานครมีโครงการสรางเขื่อนตามคลองทุกคลองในกรุงเทพฯ หรือไม เชน  
คลองลาดพราว  คลองบางเขน  ถามีจะเร่ิมเม่ือไร 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิรสรรพคุณากร) 
 กรุงเทพมหานครพยายามจะทําเข่ือนริมคลองท้ังหมด  เพราะจุดประสงคคือตองการปองกันการรุกลํ้า
คูคลองดวย  จุดประสงคตอไปคือเพิ่มศักยภาพการระบายนํ้าในคลองตาง ๆ  แตก็ตองทยอยทําไปเร่ือย ๆ ตาม
งบประมาณท่ีไดรับ 
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คําถามท่ี 3 
 เร่ืองฟลัดเวยจะเริ่มขุดเม่ือไร  จะร้ือบานท่ีบุกรุกริมคลองเม่ือไร  และในสวนของปญหาการปลูก
ส่ิงกอสรางขวางทางนํ้าจะมีการจัดการหรือดําเนินการอยางไร 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิรสรรพคุณากร) 
 ตองเรียนวากรุงเทพมหานครดําเนินการในเรื่องบานท่ีรุกลํ้าคูคลองตาง ๆ มาโดยตลอด  แตอํานาจ
เบ็ดเสร็จไมไดอยูท่ีกรุงเทพมหานคร  จะอยูท่ีเจาพนักงานตํารวจ  บางคลองก็ไมไดอยูในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร  เชน คลองเปรมประชากร  คลองแสนแสบ จะอยูในความรับผิดชอบของกรม
ชลประทาน กรมเจาทา เปนตน  แตจากวิกฤตท่ีผานมารัฐบาลไดมาเปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการกับ
ชุมชนท่ีรุกลํ้าคูคลอง  แตมิไดดําเนินการอยางรุนแรง  จะใหกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดหาที่อยูใหมให  
ขณะน้ีกําลังดําเนินการอยู 
 

 
 

คําถามท่ี 4 
 อุโมงคยักษเปดใชงานได 100% หรือยัง 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิรสรรพคุณากร) 
 บางทานยังนึกไมออกวาอุโมงคระบายนํ้าในกรุงเทพฯ ทํางานอยางไร  ขออธิบายงาย ๆ วาอุโมงค
ระบายน้ําเปรียบเสมือนทางดวนของน้ําในกรุงเทพฯ  มีอยู 7 แหง  ขณะนี้ใชงานอยู  ปท่ีแลว
กรุงเทพมหานครตกเปนจําเลยวาไมไดเดินเคร่ืองท่ีอุโมงคระบายนํ้า  หรือใชงานไดจริง ๆ ไหม  ขอยืนยันวา
ใชงานทุกตัวอยางเต็มท่ี  ปท่ีแลวถาไมไดอุโมงคคลองแสนแสบ  อุโมงคคลองเปรมประชากร  อุโมงคบึง
มักกะสัน  กรุงเทพฯ คงไมไดรับน้ําอยูเพียงท่ีคลองบางซ่ือ  อุโมงคตาง ๆ เหลานี้ชวยไวไดมากโดยเฉพาะ
อุโมงคคลองแสนแสบ  ปลายปท่ีแลวหนังสือพิมพไทยรัฐลงรูปคนโหนราวเหล็กริมคลองแสนแสบแถว
รามคําแหง  เอ้ือมมือลงไปในคลองแลวยังแตะไมถึงระดับน้ําในคลอง  นั่นเปนเพราะไดเดินเคร่ืองท่ีอุโมงค
คลองแสนแสบใกล ๆ หนารามคําแหง  น้ําถึงไดแหง  ผูส่ือขาวตามเร่ืองนี้มาก  ทานผูอํานวยการเขตไดพา
ผูส่ือขาวไปท่ีอุโมงคแถว ๆ รามคําแหง  แลวลองใหหยุดเคร่ืองสูบน้ําดู  เพียงไมถึงนาทีน้ําตรงปากอุโมงค
ข้ึนมาประมาณ 1-2 เมตร  ตองการใหผูส่ือขาวรูวามีการเดินเครื่องจริง  อุโมงคคลองแสนแสบน้ีจะมีจุดรับ
น้ําแถวรามคําแหงและสถานีอยูแถวปลายคลองพระโขนงในซอยสุขุมวิท 50  ขอยืนยันวาไดใชประโยชน
อยางเต็มท่ีและเปนประโยชนจริง ๆ  
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คําถามท่ี 5 
ทําไมตรงนั้นยังแหงอยู  ของฉันเต็มปร่ิมเลย  โอบหมดแลวทําไมตรงนั้นแหงอยู  ไมปลอยไปบาง 

กระจายสุขกระจายทุกขกันไป 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิรสรรพคุณากร) 
 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาตนน้ําตองสูงกวาปลายน้ํา  ถาไปถามชาวบานท่ีอยูริมคลองวาทราบไหม
ตนน้ํากับปลายน้ําอะไรสูงกวากัน  คนท่ีอยูริมคลองตองตอบไดวาปลายนํ้าตองตํ่ากวาตนน้ํา  น้ําถึงจะไหล  
ถาถามตอวาทําไม  ชาวบานก็ตอบวาถาตนน้ําและปลายนํ้าเสมอกัน น้ําก็ไมไหล  แตถาอธิบายตามหลัก
วิศวกรรมศาสตร  มันคือการสูญเสียพลังงาน  การไหลของน้ํานั้นตนน้ําตองสูงกวาปลายนํ้า  เม่ือคํานวณ
แลวคลองในกรุงเทพฯ ตัวเลขกลม ๆ ใน 1 กิโลเมตร  ตนน้ําตองสูงกวาปลายนํ้าประมาณคืบหนึ่ง  ถาเปน
คลองแถวฝงธนฯ จะตางกันประมาณ 10 เซนติเมตรหรือฝามือหนึ่ง  ฉะนั้นจึงไมตองสงสัยเลยวาเม่ือปท่ี
แลวทําไมคลองแสนแสบแถวหนารามคําแหงจึงแหง  แตคลองแสนแสบแถวมีนบุรีมีน้ําเต็ม  เพราะชายแดน
กรุงเทพฯ (คลองแสนแสบเปนบริเวณชายแดน) จนถึงหนารามคําแหงมีความยาว 32 กิโลเมตร  กิโลเมตร
หนึ่งตางกัน 20 เซนติเมตร  ความยาว 32 กิโลเมตรจึงตางกัน 6 เมตรกวา  ถาอยากรูวาสูงแคไหน  ใหไปยืน
ริมถนนแลวมองตึกแถวท่ีมีสามช้ัน  จากช้ันลางถึงช้ันท่ีสองสูง 3 เมตร  ช้ันท่ีสองถึงช้ันท่ีสามก็ 3 เมตร  รวม
เปน 6 เมตร  น้ําในคลองแสนแสบหนารามคําแหงตองตํ่ากวาท่ีมีนบุรีเทากับตึกสามช้ัน  ซ่ึงในความเปนจริง
หางกันแค 3 เมตรกวา ๆ เทานั้น  ขออธิบายงาย ๆแบบนี้ 
 อยากจะเสริมเร่ืองของปนี้น้ําจะทวมกรุงเทพฯ ไหม  ตอบวาตองดูสาเหตุแตละสาเหตุกอน  สาเหตุ
ท่ีทําใหน้ําทวมกรุงเทพฯ มี 4 สาเหตุ  สาเหตุแรกเกิดจากน้ําฝน  ถาดูฝนท่ีตกในกรุงเทพฯ จากวันท่ี  1 
มกราคม 2555 ถึงเชาวันนี้ (วันท่ี 26 สิงหาคม 2555)  ตกแลวประมาณ 800 มิลลิเมตร  เฉล่ียปหนึ่งฝนท่ีตก
ในกรุงเทพฯ มีประมาณ  1,600 มิลลิเมตร  ดังนั้นปนี้นอยกวาคาเฉล่ีย 20%        
 ถาดูฝนตกรวมท้ังประเทศที่มีผลกระทบตอกรุงเทพฯ  พบวาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตก
ปริมาณฝนมีคามากกวาคาเฉลี่ย  ภาคเหนือตอนลางมีปริมาณฝนมากกวาคาเฉล่ีย  ภาคเหนือตอนกลางมี
ปริมาณฝนนอยกวาคาเฉล่ีย  ภาคกลางท้ังหมดและภาคอีสานเกือบท้ังหมดมีปริมาณฝนนอยกวาคาเฉล่ีย  
ดังนั้นปนี้ฝนตกนอยเนื่องจากในภูมิภาคบานเราเกิดปรากฏการณเอลนินโญ  ทําใหเกิดฝนแลงซ่ึงจะเปน
เชนนี้ไปจนถึงกลางปหนา 
 เร่ืองน้ําฝนขอใหขอมูลเพิ่มเติมวา  ฝนท่ีตกในกรุงเทพฯ แตละปมีปริมาณสูงมาก  ปท่ีแลวคํานวณ
ไดวามีปริมาณน้ําท่ีกองอยูบนพื้นดิน 2,771 ลานลูกบาศกเมตร  มากแคไหนหลายทานคงนึกไมออก  ทุก
ทานคงรูจักเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิดี  เข่ือนนี้มีความสามารถในการเก็บน้ําหรือมีความจุน้ํา 960 ลานลูกบาศก
เมตร  ถาเอาฝนท่ีตกในกรุงเทพฯ ไปเก็บท่ีเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ  จะตองสรางเข่ือนอยางนอย  3 เข่ือนจึงจะ
เก็บน้ําไดหมด 
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 สาเหตุท่ีสองท่ีทําใหทวมกรุงเทพฯ คือน้ําทะเลหนุน  แตปนี้น้ําทะเลหนุนตํ่ากวาปท่ีแลวประมาณ 4 
เซนติเมตร  อยางไรก็ตามปนี้พบวาบริเวณอาวไทยทั้งหมดจะเกิดปรากฏการณ Wave search คือ น้ําทะเล
สูงข้ึนเนื่องจากลมในทะเลแรง  จะหอบเอาน้ําทะเลสูงข้ึนกวาระดับท่ีกรมอุทกศาสตรคาดการณใหเรา  คง
ตองเอาปจจัยนี้มาบวกกับน้ําทะเลหนุนดวย 
 สาเหตุท่ีสามคือน้ําเหนือ  ตามที่กลาวไปแลววาปริมาณฝนท่ีตกในจังหวัดท่ีเหนือกรุงเทพฯ ไป
ท้ังหมดที่มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยมีนอย  ภาคกลางต่ํากวาคาเฉลี่ย  นอกจากนี้น้ําที่มีอยูในเขื่อนหลักอยางเขื่อน
ภูมิพลมีน้ําประมาณ 52%  เข่ือนสิริกิต์ิไมเกิน 50%  นอยกวาปท่ีแลว 
 สาเหตุสุดทายคือน้ําทา  ปท่ีแลวน้ําท่ีมาจากตางจังหวัดไหลหลากเขามาทวมกรุงเทพฯ 
 ท้ัง 4 สาเหตุนี้คือปจจัยท่ีจะทําใหเกิดน้ําทวม  แตสํานักการระบายนํ้าเปนหวงเร่ืองพายุมากกวา  จาก
สถิติพายุท่ีกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตกกับท่ีกอตัวในทะเลจีนใตเฉล่ียปหนึ่ง 31 ลูก  ซ่ึงพัฒนา
เปนพายุใตฝุน 16 ลูก  และเขาประเทศไทย 6 ลูก  ลาสุดปนี้พายุกอตัวแลว 15 ลูก  ยังเหลืออีกประมาณ
คร่ึงหนึ่งซ่ึงในชวงสองเดือนนี้ตองลุนวาจะเขาประเทศไทยหรือไม 
 

 
 

คําถามท่ี 6 
 จากขอมูลและสถิติตาง ๆ ยืนยันไดหรือไมวาน้ําจะทวมหรือไมทวม 

 

คําตอบ  (โดยอาจารยศศิน  เฉลิมลาภ)  
 คิดวาไมนาทวมเพราะมีการจัดการท่ีดีข้ึน  แลวปนี้ไมคอยมีสัญญาณบงบอกจึงมีโอกาสนอยมาก  
มักมีคําถามวาน้ําจะทวมหรือไมทวม  จริง ๆ แลวตอบไมได  แตตองติดตามเฝาระวัง  อยาประมาท   

 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 ถาน้ําเคลื่อนท่ีมาอยางปท่ีแลว  น้ําจะมุดทอเขาไปทวมพื้นท่ีของประชาชนอีกหรือไม  เพราะพ้ืนท่ี
ของกรุงเทพฯ เปนจุดเส่ียงเนื่องจากอยูปลายน้ํา  ถาน้ํามาในปริมาณมากก็จะเขาไปตามทอระบายน้ําแลวไป
ออกตามถนนตาง ๆ  เพราะฉะน้ันถายังไมมีการวางแผนในระยะยาวเร่ืองระบบของทอ  เวลาท่ีน้ําดันเขามา
ในคูคลองตาง ๆ จนเต็มก็จะลนออกมาทวมท่ีถนน 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิรสรรพคุณากร) 
 สวนใหญจะคุมระดับน้ําในคูคลองไมใหสูง  จะแบงออกเปน 3 แผน  แตถาปลอยน้ําเขามาก็ตอง
ระวังตรงนี้  ถามวากรุงเทพมหานครมีระบบปดหรือไมในถนนสายหลักท่ีลงคลองตาง ๆ  ตอบวาสวนใหญ
จะมี  เรียกวาบอสูบน้ํา  จะมีการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา  ฝาปดปลายทอเรียกวาแฟลกเกสจะปดอยู  ในกรณีท่ีน้ํา
เขามาก็จะเอากระสอบทรายไปปดปลายทอพวกนี้ไว  และไดตกลงกับรัฐบาลไววาถาน้ํามามากจะปลอยน้ํา
ไปทางคลองอะไรไดบาง  ฝงธนบุรีมี 4 คลอง  ฝงกรุงเทพฯ มี 4 หรือ 5 คลอง 
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คําถามท่ี 7 
 สามารถโอนงบประมาณมาท่ีสํานักงานเขตไดหรือไม  ใหสํานักงานเขตตัดสินใจไดดวยตัวเองโดย
ไมตองไปถึงสํานักเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาได 
 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิรสรรพคุณากร) 
 สํานักงานเขตสามารถตั้งงบประมาณไดดวยตนเองโดยไมตองผานสํานักการระบายน้ํา  แตกรณี
การสรางทอระบายน้ําตองใหทางสํานักการระบายนํ้าพิจารณากอน  ยกเวนเปนโครงการขนาดเล็ก  จะดูใน
เร่ืองขนาดทอระบายน้ํา  ทิศทางการไหลของน้ําในทอเสนนั้น  เพราะวามีแผนหลักอยู  ทุกตรอกทุกซอก
ซอยมีแผนเกือบครบท้ังหมดวาควรจะเปนทอขนาดเทาไร  ลาดเอียงไปทางไหน  เร่ืองนี้ทางเขตจะตองมา
ถามสํานักการระบายนํ้า  แตการจัดต้ังงบประมาณทางสํานักงานเขตสามารถทําไดเลย  ถาประชาชนอยากได
อะไรใหส่ือสารผาน ส.ข. หรือส.ก. ในเขตของทานได  ซ่ึงมีสิทธ์ิเสนองบประมาณไดดีกวาทางสํานักฯ ดวย
ซํ้าไป 
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กลุมกรุงเทพใต 
 

คําถามท่ี 1 
 นโยบายการขุดลอกคูคลองของกรุงเทพมหานครท่ีผานมาประสบความสําเร็จหรือไม อยางไร 

 

คําตอบ  (โดยนายมนูญ  วาทิสุนทร  ผูอํานวยการกองเคร่ืองจักรกล  สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร) 
 กรุงเทพมหานครมีการลอกคลองเปนประจําทุกป  โดยคลองสายหลักและถนนสายหลักจะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  แตเนื่องจากป 2554 เกิดอุทกภัย  รัฐบาลใหการสนับสนุน
เร่ืองการขุดลอกคลอง  ดําเนินการโดยกระทรวงตาง ๆ รวมท้ังทหารดวย  จะมีการตรวจสอบใหเปนไปตาม
รูปแบบสัญญา  ท่ีผานมาเทาท่ีไปตรวจสอบก็พบวาการระบายนํ้าในคูคลองมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม 
 

 
 

คําถามท่ี 2 
 คลองหัวลําโพงตลอดสายจะมีการลอกคลองเพื่อรองรับน้ําหรือไม  เพราะตอนนี้ตื้นและแคบลง
กวาเดิม  และกรณีคลองลาดพราวท่ีมีปญหาประชาชนปลูกสรางอาคารรุกลํ้าลําน้ําจะแกไขอยางไร  จะให
ฝายไหนรับผิดชอบ 

 

คําตอบ  (โดยนายมนูญ  วาทิสุนทร) 
 เร่ืองคลองจะมีการแบงงานกันทําระหวางกรุงเทพมหานครกับรัฐบาล  แตคลองลาดพราวให
กระทรวงอะไรรับผิดชอบจําไมได  ปนี้การขุดลอกคลองมีจํานวนมากแตผูรับจางขุดลอกคลอง  มีจํานวน
นอย  คลองลาดพราวดูเหมือนยังหาผูรับจางไมได 
 สวนปญหาการรุกลํ้านี้ยืดเยื้อกันมานาน  มีการต้ังคณะกรรมการวาจะทําอยางไรจึงจะยายผูรุกลํ้า
ออกไปโดยไมกระทบผูบุกรุก  ตอนนี้กําลังหาวิธีการอยู 
 

 
 

คําถามท่ี 3 
 ทําอยางไรใหน้ําในคลองแสนแสบใสและเปนแหลงทองเท่ียวชุมชน  ขณะนี้ดําและสกปรกมาก 
 

คําตอบ  (โดยนายมนูญ  วาทิสุนทร) 
 ถาอยูในชวงฝนไมตกหรือหนาแลง  จะมีการผันน้ําเขามาจากแมน้ําเจาพระยาเพ่ือใหน้ําในคลอง
แสนแสบใสข้ึน  แตในชวงฝนตกจะลดระดับน้ําในคลองลง  จึงทําใหน้ําสกปรกมากกวาเดิมเนื่องจากระบบ
น้ําเสียไมครอบคลุมท้ังคลอง  ทําใหน้ําทางเหนือเขาสูคลองทางเพชรบุรี  และทําใหน้ําเสีย 
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คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน มาลีสี) 
 ปท่ีแลวไดไปสํารวจคลองแสนแสบกับคลองประเวศ  รวมถึงการสงน้ําท่ีอุโมงคไปออกแถวพระ
โขนงเพ่ือไปออกแมน้ําเจาพระยา  มีนักวิชาการหลาย ๆ คนฝากใหบอกวาควรจะเอาวิกฤตมาเปนประโยชน
ในการเอาน้ําเสียท้ังหมดออกไปจากกรุงเทพฯ  สุดทายก็ทําไมได   
 ผมเช่ือวาน้ําเสียท่ีขังอยูในกรุงเทพฯ สวนหนึ่งเปนเร่ืองของบอบําบัดน้ําเสีย  ถามีระบบนี้อยูแลว  
เวลาน้ําเขามาใหทดสอบระบบเลย  น้ําจากทุกคลองก็ออกไปได  แลวจะไปจอท่ีปากทางท่ีจะออกแมน้ํา
เจาพระยา  ถาเปนชวงท่ีแมน้ําตํ่า ๆ ก็ใชวิธีดันไป  ถาระบบตาง ๆ เดินไปไดดีก็จะชวยการดันน้ําเสียออกไป
ไดระดับหนึ่ง   
 

 
 

คําถามท่ี 4 
 ถาฝนตกนอกเขื่อนจะมีปญหาไหมเพราะไมสามารถบังคับธรรมชาติได  จะใหความสําคัญกับน้ําใน
เขื่อนและนอกเขื่อนอยางไร 

 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 ปท่ีแลวก็ตกนอกเข่ือน  กรณีปท่ีแลวมีหลายมิติ  ทางตอนเหนือเก็บกักน้ําไวในเข่ือนภูมิพล เข่ือน
สิริกิต์ิ  สุดทายแลวฝนก็ตกท่ัวไปหมดท่ีเรียกวา “น้ําทา”  ตัวนี้ควบคุมยากและเปนไปไดสูง  นอกจากน้ี
สภาวะตาง ๆ เปล่ียนไป  ปาไมไมมีท่ีจะดึงดูดใหตกในทางตอนเหนือ  อาจจะมีการเล่ือนพื้นท่ีการตกของ
ฝนไปเปนการตกทางตอนใตของเข่ือนแทน  ถาตกหนัก ๆ แบบนี้ท่ีทายเข่ือนซ่ึงไมมีระบบเก็บกักน้ําก็เกิด
น้ําทวม  ซ่ึงระบบเก็บกักน้ําท่ีดีของเข่ือนคือแกมลิง  ตองเริ่มมีต้ังแตชัยนาท นครสวรรค  ถาบอกวาทําแกม
ลิงท่ีอยุธยาก็สายไปแลว  แกมลิงตองอยูดานบนเพ่ือเก็บน้ําไวใชในหนาแลงดวย  แลวชวยชะลอน้ําแทนที่
น้ําจะไหลมาทีเดียว  แตตอนน้ีการวางแผนจัดการในสวนแกปญหาก็ดี  แผนแมบทก็ดี  เปนปญหาท่ี
นักวิชาการยังถกเถียงกันอยูในขณะน้ี 
 

 
 

คําถามท่ี 5 
 เม่ือไรกรุงเทพมหานครจะมีชองโทรทัศนของตนเอง   เพื่อใหประชาชนรู เ ร่ืองและทันตอ
สถานการณ 
 

คําตอบ  (โดยนายมนูญ  วาทิสุนทร) 
 กรุงเทพมหานครเผยแพรขาวสารและขอมูลทางฟรีทีวีแกสาธารณะท่ัวไปอยูแลว  สําหรับการ
ติดตอทางโทรศัพท มีหลายเลข 1555  ซ่ึงจะนําไปประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 
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คําถามท่ี 6 
 จะมีการดูแลการอพยพเวลาเกิดน้ําทวมในสวนของผูพิการ ผูสูงอายุ ผูเจ็บปวย ผูท่ีดูแลตัวเองไมได
อยางไรบาง 

 

คําตอบ  (โดยนายมนูญ  วาทิสุนทร) 
 จะมีระบบของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หนวยงานท่ีเกี่ยวของคือองคกรอิสระ  
นอกจากนั้นมีสํานักการแพทย  สํานักอนามัย  รวมท้ังสํานักการระบายนํ้า  หรือเจาหนาท่ีท่ีจะชวยผูเจ็บปวย
และผูพิการในการอพยพในพื้นท่ีท่ีน้ําทวม 
 สุดทายขอฝากเร่ืองการปองกันน้ําทวมของกรุงเทพมหานครซ่ึงผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ  เม่ือวานนี้ 
(วันท่ี 31 สิงหาคม 2555) ทานผูวาฯ ไดไปตรวจคลองทวีวัฒนา  ไปตรวจการปลอยน้ําจากตะวันตก  และ
การทดสอบการระบายนํ้า  เม่ือวานไดมีการติดต้ังเคร่ืองระบายนํ้าท่ีคลองทวีวัฒนาท้ังหมด 12 เคร่ือง  สวน
ทางทิศตะวันออกติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําไปท้ังหมด 12 เคร่ืองเชนกัน  เพื่อทดสอบเร่ืองระบายนํ้าตามหลัก
วิชาการ  ทางกรุงเทพมหานครมีเง่ือนไขกับหนวยปลอยน้ําวา  ถาแตละคลองมีปริมาณนํ้าเกินกวานี้และจะ
เกิดปญหาน้ําทวมกับประชาชน  ก็จะหยุดการทดสอบ  ขณะเดียวกันไดเตรียมความพรอมไวดวย  ระบบ
สถานีสูบน้ําไดมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ํา  จากป 2554 ไดปรับปรุงแกไขเพ่ิมประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เชน การซอมแซมสถานีสูบน้ําหลัก  ตรวจสอบเคร่ืองสูบน้ําท่ีอายุการใชงานนานแลวก็ไดเปล่ียนใหม  
ขยายประตูระบายนํ้าหลัก ๆ ใหกวางข้ึน  แนวปองกันท่ีเปนฟนหลอไดใชกระสอบทรายทําพนังกั้นน้ํา
ช่ัวคราว  ขณะน้ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
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กลุมกรุงเทพกลาง 
 
คําถามท่ี 1 
 ขอทราบเรื่องอุโมงคยักษ 7 แหง ความยาว 19 กิโลเมตร ระบายน้ํา 155.50 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
ท้ัง 7 แหงนี้ทางชุมชนอยากทราบวาปากทออยูท่ีไหนและปลายทออยูท่ีไหน ออกท่ีไหน และระบายนํ้า
อยางไร 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  เรืองศรี  ผูอํานวยการกองระบบคลอง  สํานักการระบายนํ้า  กรุงเทพมหานคร) 
 อุโมงคระบายนํ้าเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยระบายน้ําในพ้ืนท่ีลุมตํ่าโดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพฯ  
ซ่ึงจากการประสบอุทกภัยท่ีผานมาเม่ือปท่ีแลว  ไดใชเคร่ืองมือนี้เรงระบายน้ําในพ้ืนท่ี  ซ่ึงอุโมงคระบายนํ้า
ท้ัง 7 แหงนี้ไดแก  อุโมงคสุขุมวิท 26,  อุโมงคสุขุมวิท 36,  อุโมงคสุขุมวิท 42,  อุโมงคพระราม 9 (บริเวณ
ชวงคลองแสนแสบตรงอาคารรับน้ําพระราม 9  ซ่ึงจะสูบออกไปสูแมน้ําเจาพระยาตรงสถานีสูบน้ําพระ
โขนง),  อุโมงคมักกะสัน (อยูบริเวณถนนจตุรทิศในพ้ืนท่ีเขตราชเทวี  จะรับน้ําจากคลองมักกะสัน  สูบออก
ตรงชองนนทรี  คลองขุด  ออกแมน้ําเจาพระยา),  และอุโมงคบางซ่ือ (บริเวณโรงปูน  โดยรับน้ําจากคลอง
เปรมประชากร  แลวสูบออกสูทาน้ําบางโพธ์ิ  เพื่อออกไปสูแมน้ําเจาพระยา) 
 

 
 

คําถามท่ี 2 
 จะพาน้ําคลองท่ีดํา ๆ ลงทะเลแลวเอาน้ําใหมเขาคลองไดหรือไม 
 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  เรืองศรี) 
 เร่ืองการบรรเทาปญหานํ้าเนาเสีย  ในระยะส้ันไดนอมนําแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาใชในเร่ืองของฟลัชช่ิง  โดยการนําน้ําจากแมน้ําเจาพระยาดานบนผานคลองตาง ๆ ท่ีเช่ือม
แมน้ําเจาพระยาแลวลงมาทางดานลาง  ใหน้ําไหลจากเหนือลงมาขางลาง  เพื่อลดหรือบรรเทาปญหาความ
สกปรกลงสวนหน่ึง  ในระยะยาวทางกรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายนํ้ามีโครงการของระบบบําบัด
น้ําเสีย  ซ่ึงถาโครงการดังกลาวแลวเสร็จก็จะชวยลดปญหาน้ําเนาเสียในกรุงเทพฯ ได  อยางไรก็ตามปญหานี้
สวนหนึ่งก็เกิดจากมนุษยเอง  ตรงน้ีเปนจุดสําคัญ  ประชาชนท่ีอยูในกรุงเทพฯ ตองตระหนักในเร่ืองการ
ดูแลคูคลองตาง ๆ  ในเร่ืองการปลอยน้ําเนาเสียลงในแมน้ําลําคลอง  ตองมีการเขมงวดกวดขันอยางจริงจัง 
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คําถามท่ี 3 
 อยุธยา อางทอง สิงหบุรี นครสวรรค มีการทําคันก้ันน้ําสูง  อยากทราบวาน้ําท้ังหลายจะบังคับให
ไหลไปทางไหน  หรือลงแมน้ําเจาพระยาแลวปลอยใหทวมกรุงเทพฯ  จะแนใจไดอยางไรวาไมทวม
กรุงเทพฯ แนนอน 

 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 เร่ืองคันกั้นน้ําแมน้ําเจาพระยาตั้งแตชัยนาทลงมา  ทําใหเร่ืองการไหลของนํ้าตามธรรมชาติ
เปล่ียนไป  เราตองคิดใหมดวยเวลาทําคันกั้นน้ํา  โมเดลนี้ถาน้ําไมเขาไปตามพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีตํ่า  น้ําก็จะดันข้ึน
สูงและไหลผานเขามาในพ้ืนท่ีตอนลาง  อยุธยาจะทวมตลอดเวลาเพราะเปนดานแรก  จากนั้นน้ําท้ังหมดก็
จะดันเขามาในกรุงเทพฯ  ตอนนี้ภาครัฐกําลังคุยเร่ืองพื้นท่ีท่ีจะทําแกมลิงเพื่อเก็บปริมาณนํ้าไว  และเพื่อท่ีจะ
เปนตัวชะลอน้ํา  เพราะฉะน้ันถาจะทําคันกั้นน้ําก็ตองมีจุดเปดเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีเปนแองรับน้ําดวย 
 

 
 

คําถามท่ี 4 
 น้ําจะมาอีกหรือไม ถามาจะมามากแคไหน 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  เรืองศรี) 
 คําถามนี้พี่นองตองการคําตอบมาก  ๆ   ถือไดวา เปนหัวใจท่ีตองการทราบ   ในนามของ
กรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายนํ้า  ทานผูวาฯ ไดมอบนโยบายและกําชับในเร่ืองการปองกันน้ําทวม
ตลอดจนแผนตาง ๆ  ใหสํานักการระบายนํ้าเตรียมความพรอมอยูตลอดเวลา   
 ในเบื้องตนสาเหตุที่น้ําจะทวมหรือไมมีปจจัยอยูไมกี่ตัว  มีน้ําฝน  น้ําทะเลหนุน  และน้ําเหนือ  ณ 
วันนี้ปริมาณฝนยังมีนอยกวาปท่ีแลว  เร่ืองน้ําเหนือท่ีจะไหลผานออกมาสูแมน้ําเจาพระยา  และอยูในพื้นท่ีท่ี
เขามาในกรุงเทพฯ ก็ยังนอย  โดยเทียบจากปริมาณกักเก็บน้ําของเขื่อนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิก็ยังไมถึง 50%   
ในเร่ืองของนํ้าทะเลหนุนปนี้  ขอมูลจากกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ  น้ําหนุนสูงสุดนอยกวาปท่ีแลว  ใน
ฐานะท่ีดูแลในสวนนี้ก็สันนิษฐานไดวาปญหาน้ําไมนาจะหนักกวาปท่ีแลว  อยางไรก็ตามปท่ีผานมาเปน
บทเรียนท่ีเราตองเฝาระวัง ไมต้ังในความประมาท  ทุกปในชวงฤดูกาลควรจะตองมีการเตรียมตัวตลอด  
และตามท่ีทานวิทยากรพูดไว  เราตองอยูกับน้ําใหได 
 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 ขออนุญาตตอบ  คําถามท่ีวาน้ําจะทวมหรือไม  ปนี้คิดวาไมทวมแบบปท่ีแลว  พื้นท่ีท่ีอยูติดแมน้ํา
เจาพระยามีโอกาสทวมถาเกิดน้ําเหนือมาและกั้นน้ําไวขนาดนี้  และควรพิจารณาวาในพ้ืนท่ีท่ีทานอยูในเขต
กรุงเทพฯ  คันกั้นแนวแมน้ําเจาพระยามีจุดเวนวางหรือไม  หากนํากระสอบทรายมาวางก็ทวมไมนาน 
สามารถสูบออกได  ตองเขาใจสภาพแบบนี้  ข้ึนอยูกับวาเราอยูตรงไหน  ถาอยูคลองสามวา ลาดกระบัง มีน
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บุรี  ในพื้นท่ีท่ีเคยทวม  พื้นท่ีลุมตํ่า  ทุงนา  เดือนตุลาคมปนี้ก็ตองมีน้ําเขามา  แตในตัวเมืองน้ําคงไมทวม
เนื่องจากฝมือท่ีพัฒนาไปไกลของกรุงเทพมหานคร  สวนท่ีทวมทางเหนือท่ีลงมาจากดอนเมือง  โอกาสทวม
ไมนาจะมี 
 

 
 

คําถามท่ี 5 
 มีโอกาสหรือไมท่ีน้ําจะทวมจากน้ําทะเลแทนนํ้าฝน 
คําตอบ  (โดยอาจารยศศิน  เฉลิมลาภ) 
 คงไมใชปนี้หรือปหนาแตโอกาสมีเทากันท่ัวโลก  ถาเกิดน้ําแข็งละลายท่ีข้ัวโลกอยางท่ีเขาวากันจริง  
มันจะทวมท่ัวไปหมดท้ังโลก  ถาเกิดภาวะอยางนี้จริงจะเปนเร่ืองท่ีใหญมาก  จะมีคนเปนรอยลานคนไมมีท่ี
อยูท่ัวโลก  จะเกิดกระบวนการอพยพ เกิดสงคราม  แตถามีระบบปองกันน้ําทะเลดวยประตูน้ําแบบท่ีเขา
ปองกันสตรอมเซิรฟแตนํามาประยุกตใช  ก็เปนเร่ืองนาสนใจแตไมใชแบบเข่ือนกั้นหรือถมทะเล  ดังนั้น
ผูคนท่ีอยูในเมืองชายฝงทะเล  หรือถาเกิดภาวะโลกรอน  ตองเตรียมใจวาโลกนี้ไมใชของเราอีกตอไป  มัน
อาจเกิดภายใน 5-10 ป  นี่เปนทฤษฎีหนึ่ง  หรืออีก 80-100 ปอีกทฤษฎีหนึ่ง  และอีกทฤษฎีคือไมเกิดอะไร
เลยก็ได 
 

 
 

คําถามท่ี 6 
 จะทําอยางไรกับการสรางบานเสาอยูในคลอง  อยากทราบวากรุงเทพมหานครจัดการอยางไรกับ
ประชาชนท่ีสรางบานหรือรานอาหารขวางทางนํ้า 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  เรืองศรี) 
 ความจริงคือมีการรุกลํ้าในสวนนี้มานานแลว  แตคนท่ีรุกลํ้าก็เปนพี่นองประชาชนชาวไทย  ซ่ึงใน
สวนของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครจะดําเนินการเยียวยาและชวยเหลือ  คลองในกรุงเทพฯ ท้ังหมดหลัก ๆ 
แลวแยกเปนคลองสาธารณะ  ซ่ึงกรุงเทพมหานครโดยสํานักงานเขตมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการอยูแลว  
สวนในเร่ืองของคลองท่ีไดรับมอบจากหนวยงานภายนอก  ไมวาจะกรมชลประทาน  ตรงนี้ตองหารือกัน 
ประสานความรวมมือในการดําเนินการสวนนี ้
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คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน มาลีสี) 
 ขออนุญาตเสริม  ตามหลักการแลวสุดทายคนที่อยูริมคลองก็ตองขยับขยายออกไป  เพราะระบบ
ของการระบายนํ้าทําไมได  เปนเร่ืองตองคุยกันระหวางกรุงเทพมหานคร  รัฐบาลและประชาชนวา  จะดูแล
พวกนี้อยางไร  หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอบโจทยท้ังสองฝาย  ท้ังประชาชนสวนรวมและประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ี
ตามคูคลอง 
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กลุมกรุงธนเหนือและเขตดอนเมือง 
 

คําถามท่ี 1 
 วิธีสรางจิตสํานึกท่ีดีตั้งแตปฐมวัยควรจะทํากันอยางไร 

 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 นี่คือความลมเหลวของประเทศเราในเร่ืองของการสรางเยาวชน  ปจจุบันเยาวชนจะมีความเห็นแก
ตัว  ความไมมีวัฒนธรรมตาง ๆ   ตอนนี้เด็กจะไมสนใจคนอ่ืน  จะเอาสิทธิของตนเต็มท่ีแลวเอาเปรียบคนอ่ืน  
ส่ิงสําคัญคือเราตองปลูกฝงเด็กต้ังแตช้ันประถม  ประเทศท่ีพัฒนาเขาวางรากฐานกันต้ังแตเด็กประถม  ใช
เวลาประมาณ 10-20 ปในการเปล่ียนประเทศ  ยกตัวอยางงาย ๆ คือเกาหลี  เม่ือ 20-30 ปกอนเกาหลีสูเรา
ไมไดเลย  แตเขาวางระบบในเรื่องการศึกษา  เขาวางให Generation ตาง ๆ ต้ังแตประถมจนเรียนจบ
มหาวิทยาลัยรวม 16 ป  ซ่ึง Generation ท่ีถูกวางมาดวยระบบท่ีดีมาต้ังแตเล็กก็สามารถเปล่ียนแปลงประเทศ
ได  ตอนนี้ถามองยอนกลับไปในบานเรา  เกิดอะไรข้ึนบาง  วัฒนธรรมตาง ๆ ถูกลดไป  เทคโนโลยีถูกจับ
โยนเขาไปใหกับนักเรียนตัวนอย ๆ  ครูอนุญาตใหเอามือถือไปโรงเรียนได  เด็ก ๆ เลนเน็ตและมีการแซท
กันตลอดเวลา  แลวจะเอาสมาธิท่ีไหนมาเรียนหนังสือ  ระบบมันไปหมดแลว  ไมมีอะไรมาควบคุม  
เพราะฉะน้ันการปลูกฝงต้ังแตเด็กจึงเปนส่ิงสําคัญ 
 

 
 

คําถามท่ี 2 
 เปนขอเสนอแนะมากกวา  เสนอใหมีการลอกทอระบายน้ําอยางจริงจังและขุดลอกคลองอยาง
สมํ่าเสมอ 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิระสรรพคุณากร) 
 กรุงเทพมหานครไมไดนิ่งดูดาย  คลองในกรุงเทพฯ มีท้ังหมด 1,682 คลอง  มีการลอกทุกปแต
ไมไดลอกท้ังหมด  มีการจัดลําดับความสําคัญ  คลองไหนสําคัญมากก็ลอกทุกป  คลองสําคัญนอยลงไป
หนอยก็ลอก 2 ปหรือปเวนป  เหมือนเราใสเส้ือผาเราเปล่ียนทุกวัน  แตปลอกหมอนผาปูท่ีนอนเราคงไม
เปล่ียนทุกวัน 
 สวนทอระบายน้ําท่ีกรุงเทพฯ มีอยูประมาณ 6,400 กิโลเมตร  ฉะนั้นถามวาทอระบายน้ําลอกทุกป
หรือไม  คําตอบก็เหมือนคลอง  คลองไหนทอเสนไหนสําคัญมากก็ลอกทุกป  กรุงเทพมหานครไมไดดูดาย  
แตท้ังนี้ท้ังนั้นตองเขาใจกฎระเบียบดวย  ทอระบายน้ําของเอกชนอยูในท่ีของเอกชนตามหมูบานจัดสรรนั้น  
ทางกรุงเทพมหานครเขาไปทําไมได  เพราะจะเปนการเอ้ือประโยชนใหกับหมูบานนั้น ๆ   และแตละ
หมูบานก็มีนิติบุคคลท่ีจะดูแลเก็บเงินจากลูกบานอยูแลว 
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คําถามท่ี 3 
 ในคูคลองตาง ๆ หากเร่ิมตื้นเขินหรือมีส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย  สามารถแจงไดใชไหม 

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิระสรรพคุณากร)      
 แจงโดยตรงท่ีหมายเลขกลางของกรุงเทพมหานครคือ 1555  หรือถาพบเห็นวาไมใชทอตันแต
เนื่องจากมีคนไปทําใหมันตัน  ชวยแจงมาท่ี 1555 เชนกัน  อยางลาสุดเม่ือปท่ีแลวท่ีสามแยกเตาปูน  น้ําไม
เคยทวมมากอน  อยางท่ีทราบกันวามีการกอสรางรถไฟฟาซ่ึงตองใชเสาเข็ม  และไมใชเสาเข็มแบบเปนตน
แลวเอาปนจั่นมาตอก  เขาใชเทคโนโลยีสมัยใหมคือเอาสวานเจาะดินใหเปนรูลึกลงไป 20-30 เมตรสําหรับ
ใสเหล็กและเทปูน  แตกอนจะใสเหล็กและเทปูน  จะมีสารตัวหนึ่งใชเคลือบรูท่ีเจาะไวไมใหดินพังเรียกวา
เบนโทไนท  ลักษณะเปนพลาสติกเหลวคลาย ๆ วุน  ดวยความมักงายของผูรับเหมา  พอใชเสร็จก็สูบท้ิงลง
ไปในทอระบายน้ําทําใหเกิดน้ําทวม  เจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบจึงพบวาทอตันหมดเพราะสารตัวนี้  ขอฝาก
พี่นองประชาชนดวยวาหากพบเห็นการกระทําอยางนี้  หรือแมวาการตอเติมบานซ่ึงมีเศษอิฐเศษปูน  แลวท้ิง
ลงไปในทอระบายน้ํา  ก็แจงมาไดเลย  เจาหนาท่ีจะเขาไปตรวจสอบและดําเนินการตอไป 
 

 
 

คําถามท่ี 4 
 ทําไมรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครใหขอมูลเร่ืองน้ําไมตรงกัน  เชน รัฐบาลจะทดลองปลอยน้ํา  
กรุงเทพมหานครไมเห็นดวย  จะฟงใครด ี

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิระสรรพคุณากร) 
 ไมใชไมฟงครับ  แตกรุงเทพมหานครใหขอมูลไปวาเดือนกันยายนเปนเดือนท่ีฝนตกมากที่สุดใน
รอบปจากสถิติท่ีเก็บมา  และเดือนตุลาคมเปนเดือนท่ีฝนตกเปนอันดับสองของรอบป  เรามีความเปนหวง
เร่ืองน้ําฝน  กรุงเทพมหานครใชคลองเปนแกมลิง  ระบบของกรุงเทพมหานครเรียกวาเปนพื้นท่ีปดลอม  จะ
ลอมกรุงเทพฯ ไวแลวพรองน้ําในกรุงเทพฯ ใหตํ่า  จะสูบน้ําในทอใหแหง  พรองน้ําในคลองใหตํ่าเพื่อรอรับ
ฝน  ถาทดลองปลอยน้ําเขามา  แกมลิงตัวนี้ก็หายไป  ถาฝนตกลงมาก็ทวมทันที  เหมือนตัวอยางเม่ือวัน
พฤหัสนี้ (วันท่ี 6 กันยายน 2555)  ฝนตกลงมา 140-150 มิลลิเมตร  แตระบบท่ีกรุงเทพฯ ออกแบบไวแค 60 
มิลลิเมตร  น้ําในคลองก็สูงข้ึนมาจนเกินขีดบนสุดท่ีเราควบคุมไว  ทานผูวาฯ เรียกประชุมต้ังแตหาโมงเย็น  
แลวทานรองผูวาฯ ดร. วัลลภ  สุวรรณดี เรียกประชุมสํานักการระบายนํ้าตอตอนสามทุมเพื่อตัดสินใจวาจะ
ใหรัฐบาลทดลองหรือไม  ประชุมกันถึงเกือบ ๆ ตีหนึ่ง  ตอนชวงหาทุมเศษทานรองผูวาฯ ไดโทรศัพทถึง
ฝายรัฐบาลวาเราไมยอม  เพราะวาฝนตกลงมาเยอะมีปญหาเร่ืองน้ําทวม  ถาปลอยน้ําเขามาอีกจะเปนการ
ซํ้าเติมประชาชนในกรุงเทพฯ  เร่ืองจึงยุติไป 
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 ความจริงการทดลองทําไดหลายแบบทางหลักวิศวกรรมศาสตร  กรุงเทพมหานครไมไดปฏิเสธ
เร่ืองการทดลอง  แตขอเพียงใหพนชวงท่ีฝนตกหนักในเดือนกันยายนและตุลาคมเทานั้น  ตองเรียนวา
ประชาชนต่ืนตระหนกและกลัวโดยเฉพาะผูท่ีอยูริมคลอง  ไดโทรศัพทเขามาสอบถามตลอดเวลา  ก็ตอบไป
วาพยายามที่จะไมใหมีผลกระทบตอประชาชน  เรามีการสํารวจวาถาปลอยน้ํามาแลวพื้นท่ีเส่ียงมีท่ีไหนบาง  
พื้นท่ีเฝาระวังอยูตรงไหนบาง  ทานผูวาฯ ไดส่ังการใหสํานักท่ีเกี่ยวของตองไปประจําท่ีชุมชนนั้น  หนวย
แพทย  อนามัย  เทศกิจ สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตองเขาไป ไมใชปลอยใหเกิดเร่ืองแลวถึงจะ
เขา  การทดลองฝงตะวันตกท่ีคลองทวีวัฒนาก็เชนเดียวกัน  ไดไปเฝาระวังในจุดท่ีมีความเส่ียง 
 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 ทางฝายวิชาการก็คุยกันเร่ืองการทดสอบของรัฐบาล  อยางท่ีทานผอ. กลาวถึง  ทดสอบแลวได
อะไรบาง  นี่เปนประเด็นสําคัญ  เพราะผูท่ีรูดีท่ีสุดในเร่ืองการระบายนํ้าในพื้นท่ีกรุงเทพฯ คือ สํานักการ
ระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร  จะรูวาจุดไหนท่ีถาน้ําเคล่ือนท่ีไปมากกวาปกติเล็กนอยก็จะลนเขาไปในพ้ืนท่ี
ของประชาชน  แตถาพูดถึงในอนาคตซ่ึงตองการเปล่ียนระบบการระบายนํ้าใหรองรับอุทกภัยหรือน้ําเหนือ
ท่ีมา  ก็ตองปรับโครงสรางของคูคลองตาง ๆ ใหสมบูรณ  แลวทําการทดสอบประสิทธิภาพของมัน  แตจะ
เกิดข้ึนไดตองมีการคุยกันเพราะจะมีเร่ืองของงบประมาณเขามาเกี่ยวของ  ถามวาโครงสรางนี้มีความจําเปน
ไหม  นักวิชาการกรุงเทพฯ เห็นวายังไง ๆ ก็ตองรองรับน้ําชวยเหลือคนท่ีอยูดานบน  เพราะไมเชนนั้นน้ําที่
จะดันไปทางตะวันออกหรือทางไหนก็ตาม  ถาดันไมไปน้ําก็ตองเขากรุงเทพฯ อยูด ี

 

คําตอบ  (โดยนายณรงค  จิระสรรพคุณากร) 
 อยากจะใหขอมูลอีกเล็กนอย  ระบบปองกันน้ําทวมนั้นทุกประเทศทุกหนวยงานจะใชเหมือนกัน 
คือ ระบบพื้นท่ีปดลอม  กรุงเทพฯ ก็ใชระบบนี้  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาก็ใชระบบนี้ คือ กัน
ไมใหน้ําจากขางนอกมาสรางปญหา  แตไมไดหมายความวาเราเห็นแกตัวท่ีไมรับน้ําจากตางจังหวัด  ปท่ีแลว
น้ําท่ีเขามากรุงเทพฯ เรียกวาน้ําทุง  มันไมไดมาตามทิศทางท่ีควรจะมา  ถาใครอานหนังสือพิมพผูจัดการ
ฉบับตนเดือนตุลาคม  จะเห็นท่ีเขาเขียนวาน้ําทวมท่ีดอน น้ําแหงท่ีหนอง  คนกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
ตองจดจํา  ดอนคือท่ีสูงแตหนองคือท่ีตํ่า  แตทําไมนํ้าไมไปท่ีหนองกลับไปทวมท่ีดอน  ปญหานี้เราทราบ
ต้ังแตวันท่ีน้ําเดินทางมาถึงคลองระพีพัฒนแยกหกแลว  พอแตกก็รูเลยวาน้ํามาผิดทิศทางแน  ทานผูวาฯ ส่ัง
ใหไปต้ังรับท่ีหลักหก  ก็ไปสรางแนวกระสอบทรายท่ีนั่นกอนน้ําจะเดินทางมาถึง  ระดับน้ําสูงสุดท่ีคลองระ
พีพัฒนแยกหกประมาณ  4.50 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  และหางจากหลักหก 22 กิโลเมตร  คํานวณ
แลววาน้ําท่ีจะมาถึงท่ีนี่จะสูง 2.20 เมตร  ก็ทําแนวกระสอบทรายก้ันไว 2.50 เมตร  แตทานผูวาฯ ใหทํา 3 
เมตรไปเลย 
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 ถามวาน้ําเขามาไดอยางไร  ถาคนท่ีอยูแถวดอนเมืองจะตองรูจักสะพานแกว เปนสะพานขามคลอง
รังสิต  ตรงนั้นไดขอรัฐบาลใหไปชวยกั้นน้ํา  รัฐบาลส่ังการกับรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทใหเขาไป
พื้นท่ี  สองวันก็แลวก็ไมเขาไป  ทางสํานักการระบายนํ้าจึงเขาไปทําเอง  ไดทํามาจนถึงฝงตลาดไทดวย 
 สวนสาเหตุท่ีน้ําเขามาทางดอนเมืองและสายไหม  เกิดจากคืนหนึ่งประมาณตีหา มีคนจากฝงลําลูก
กาเขามาร้ือแนวกระสอบทรายท่ีกั้นน้ําไว  เจาหนาท่ีจะเขาไปซอมก็ถูกยิง  จึงวิทยุมาท่ีศูนยควบคุมระบบ
ปองกันน้ําทวม  ไดติดตอไปท้ัง สพอ. สน.ดอนเมือง  บอกวาเดี๋ยวจะเขาไปชวยแตก็ไมมีตํารวจไป  ติดตอ
ไปท่ี สปภ. ท่ีต้ังอยูท่ีดอนเมือง  ก็ไดรับคําตอบวาทหารกับตํารวจกลับบานหมด  พวกน้ันร้ือจากตีสองถึงตี
หาจึงถอยไป  เจาหนาท่ีเฝาระวังอยูก็เขาซอมแซมทันที  ปรากฏวาท่ีถูกร้ือไปมีความยาวมากแลวก็ลึกมาก 
น้ําก็แรง  เจาหนาท่ีตองดําลงไปดึงกระสอบทรายท่ีถูกร้ือแตสูไมไหวจริง ๆ  เลยวิทยุส่ังการใหถอนตัว  วัน
นั้นรูวาน้ําเขาแน  สาย ๆ น้ําเดินทางมาถึงดอนเมือง  ผานอนุสรณสถาน  เขาไปท่ีสายไหม  ขามคลองเตยไป
ถลมเมืองเอกมหาวิทยาลัยรังสิต 
 ถามวาน้ําพวกนี้เขามาแลวเปนไปตามท่ีรัฐบาลตองการไหม  ท่ีอยากใหน้ําเดินทางสูทะเลโดยตรง  
อยากใหน้ําออกสูทะเลอยางรวดเร็ว  ถามวามันเปนไปตามนั้นไหม  ทุกทานคงทราบวาฝงกรุงเทพฯ รับน้ํา
อยูคลองบางซ่ือ  ฝงธนบุรีรับอยูท่ีธนบุรีปากทอ  ถามวาน้ําพวกนั้นไปไหนหมด ระเหยไปเองหรือ  ขอ
ยืนยันในฐานะท่ีรับผิดชอบตรงน้ีวาไมมีน้ําสักหนึ่งหยดท่ีไหลลงสูทะเลโดยตรง  น้ําท่ีทวมอยูท้ังหมด
ออกไปจากพ้ืนท่ีดวยระบบสูบน้ําของกรุงเทพมหานคร  จึงขอถามวามีความจําเปนไหมท่ีจะปลอยน้ําเขามา
ทวมแบบนี้ 
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กลุมกรุงธนใต 
 
คําถามท่ี 1 
 ในแตละเขตมีการขุดลอกคลองหรือยัง  เพราะอะไรหลายพื้นท่ียังชาเหลือเกิน  และขอใหขยาย
คลองพระยาราชมนตรีดวย 

 

คําตอบ   (โดยนายสุราษฎร   เจริญชัยสกุล   วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ   สํานักการระบายนํ้า 
กรุงเทพมหานคร) 
 การขุดลอกคลองในพื้นท่ีฝงธนบุรีโดยสวนใหญเรียบรอยแลว  มีหนวยงานภายนอกเขามาชวยดวย  
ท้ังทหาร ท้ังกรมเจาทา  บางสวนเปนสํานักการระบายนํ้า  ยังมีสวนในฝงพระนครอีกเล็กนอยท่ียังไมแลว
เสร็จ 
 สําหรับคลองพระยาราชมนตรี  ทางผูวาฯ ไดจัดสรรงบประมาณป 2555 เพิ่มเติมให  จะทําการ
ปรับปรุงคลองโดยการสรางเข่ือน คสล.   ต้ังแตสถานีสูบน้ําคลองพระยาราชมนตรีไปบรรจบคลองบางบอน  
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  และตอนท่ี 2 จากคลองบางบอนข้ึนไปถึงคลองภาษีเจริญ  ระยะทางอีก
ประมาณ 5 กิโลเมตรโดยใชงบประมาณเรงดวนจากรัฐบาล  ยังมีตอนที่ 3 ท่ีจะปรับปรุงคลองพระยาราช
มนตรีจากคลองภาษีเจริญไปจนถึงคลองบางเชือกหนัง  จะปรับปรุงตลอดท้ังคลอง  ความยาวประมาณ 15 
กิโลเมตร  เนื่องจากฝงตะวันตกนั้นมีคลองดานเหนือใตท่ีเปนคลองหลัก ๆ อยูคลองเดียว คือ คลองพระยา
ราชมนตรี  ก็จะปรับปรุงต้ังแตคลองบางเชือกหนังไปถึงคลองสนามชัย  เพื่อระบายน้ําตอนกลางของพื้นท่ี
ตล่ิงชันใหลงไปสูพื้นท่ีแกมลิงในสวนของสนามชัย   
 

 
 

คําถามท่ี 2 
 ประชาชนจะเขามามีสวนรวมกับทางกรุงเทพมหานครไดอยางไร 

 

คําตอบ  (โดยนายสุราษฎร  เจริญชัยสกุล) 
 ในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานคร  มีการประสานกับชุมชนอยูแลว  เรารับ
ปญหาเร่ืองรองเรียนตาง ๆ ผานทาง ส.ก. ส.ข. อยู  แลวมาจัดงบประมาณ  การปรับปรุงระบบน้ําทวมเปน
ภาพใหญมาก  และไดทําอะไรไปพอสมควรแตการประชาสัมพันธอาจส่ือสารไปไมท่ัวถึง  อยางพื้นท่ีฝง
ธนบุรีนั้นรัฐบาลไดใหเงินมา 1,600 ลานบาท  ไดนํามาใชในการเสริมคันริมคลองมหาสวัสดิ์  การเสริมคัน
ริมคลองบางกอกนอย  ริมแมน้ําเจาพระยาตั้งแตพระราม 7 ไปจนถึงแจงรอน  เปนงบประมาณรวมพันลาน  
สวนท่ีเหลือนําไปใชในสวนของพระนคร  มีการเสริมดวยต้ังแตพระราม 7 ไปถึงบางนา  ยังมีงบประมาณ
ติดต้ังเคร่ืองผลักดันน้ํา  ซ่ึงเม่ือสัปดาหท่ีแลวก็เพิ่งทดสอบไป  ก็มีของสํานักการระบายนํ้าท่ีติดต้ังตรงคลอง
ทวีวัฒนาท่ีเปนคอขวด  ตรงถนนเพชรเกษมซอย 69  
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คําถามท่ี 3 
 อยากใหสรางอุโมงคยักษจากคลองทวีวัฒนาไปลงแกมลิงสนามชัยตรงแสมดํา  จะมีความเปนไปได
มากนอยเพียงใด 

 

คําตอบ  (โดยนายสุราษฎร  เจริญชัยสกุล) 
 ในแงเทคนิคเปนไปไดแตระยะทางคอนขางไกลประมาณ 10 กิโลเมตร  คากอสรางประมาณเมตร
ละ 1 แสนบาท  คงตองใชเงินจํานวนมาก  ประกอบกับยังมีทางเลือกอ่ืน ๆ เชน ปรับปรุงคลองท่ีสามารถนํา
น้ําลงมาได  อุโมงคฝงตะวันออกมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 5 เมตร  สามารถลําเลียงน้ําจากตอนบนได 50 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที  ในสวนของฝงธนบุรีเสนผาศูนยกลาง 5 เมตรอาจไมเพียงพอ  เนื่องจากระยะทาง
ยาวกวาจึงตองมีขนาดใหญกวา  ตองใชงบประมาณมาก  หากมองในแงของความคุมคาในการลงทุน  เห็น
วาฝงธนบุรียังมีคลองอยูเยอะ  ถาปรับปรุงด ีๆ สามารถท่ีจะระบายนํ้าได 50 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีเชนกัน 
 ในสวนของคลองทวีวัฒนาท่ีเปนคอขวดตอนน้ีกําลังดําเนินการอยู  ทางสํานักการระบายนํ้าจะทํา
อุโมงคเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 เมตรเศษ ๆ   ตัวอุโมงคจะอยูตรงถนนเพชรเกษมและจะสูบน้ําไปลงท่ี
คลองภาษีเจริญ  เพื่อแกปญหาตรงคอขวด  ท่ีผานมาคิวน้ํามาประมาณ 40 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  พอมาถึง
ตรงคอขวดจะเหลือประมาณ 10 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  ฉะนั้นในสวนของ 30 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีจะใช
อุโมงคดึงน้ําไปลงที่คลองภาษีเจริญ  รวมท้ังการปรับปรุงคลองใหมีความสามารถในการลําเลียงน้ํามาได
โดยสะดวกดวย 
 

 
 

คําถามท่ี 4 
 ทางเขตควรจะดูแลการกอสรางอาคารหรือหมูบานใหม  โดยใหมีการวางแผนการระบายน้ําใหดี  
อยามีส่ิงกีดขวางทางน้ํา 

 

คําตอบ  (โดยนายสุราษฎร  เจริญชัยสกุล) 
 การอนุญาตกอสรางอาคารตามปกติจะมีเร่ืองระบบระบายน้ําอยูแลว  ถาเปนหมูบานจัดสรรจะตอง
ผานการพิจารณาจากกรมที่ดิน  มีกฎหมายเร่ืองการจัดการท่ีดิน  ซ่ึงในนั้นจะมีขอกําหนดเร่ืองระบบระบาย
น้ําอยู  และในสวนของบานพักอาศัยท่ีสรางใหมก็มีขอกําหนดอยูเชนกัน 

ในสวนของสํานักการระบายนํ้า  มีการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบทอในถนนของพื้นท่ีฝง
ธนบุรี  ไดมีการวาจางท่ีปรึกษามาวางระบบท่ัวฝงธนบุรี  ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร
จากพื้นท่ีท้ังหมด 450 ตารางกิโลเมตร  ฉะนั้นระบบระบายน้ําท่ีสํานักงานเขตจะทําการปรับปรุง  ก็จะอยูใน
แผนท่ีสํานักการระบายนํ้าตองควบคุมดูแลอยูแลว เชน ขนาดของทอระบายน้ําตองเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด  เพื่อรองรับปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลง เปนตน 
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คําถามท่ี 5 
 ยังสงสัยอยูวาปนี้น้ําจะทวมหรือไม 
 

คําตอบ  (โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีสี) 
 จากขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปริมาณนํ้าท่ีไดรับพบวาตํ่ากวาปท่ีแลว  และไมมีสัญญาณของสถานการณ
หนัก ๆ อีกดวย  อาจเกิดวิกฤตในทางตรงกันขามดวยซํ้าไป  เหลือเวลาอีก  1 เดือนเทานั้น  จึงเปนไปไมไดท่ี
มวลน้ําขนาดใหญจะไหลมาจอกรุงเทพฯ  ถาฝนตกกระหนํ่าในบริเวณพื้นท่ีกรุงเทพฯ  ก็ยังดันน้ําใหลงสู
ทะเลไดทันอยูถาไมมีน้ําจากทางตอนเหนือมาสมทบ  เพราะฉะน้ันแนวโนมในปนี้นาจะไมมีเหตุการณ
เหมือนปท่ีแลว  แตอาจจะเกิดเหตุการณจากนํ้าทะเลหนุนข้ึนมา  ทําใหน้ําในแมน้ําเจาพระยาสูงข้ึนแลว
กระฉอกเขาไปในพื้นท่ี  เปนลักษณะของน้ําทวม  แตพอน้ําลงมันก็จะลงตามไปดวย  อยางไรก็ตามเราไม
ควรประมาท  ตองคอยติดตามแลประเมินสถานการณในชวงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน  ตองรูวาเหตุการณ
ในแตละปหนักหนาสาหัสแคไหน  อางอิงเทียบกับป 2554 ไดไหม  หรือวาเปนเหตุการณฝนตกธรรมดา 
 

 
 

คําถามท่ี 6 
 ปญหาเยอะมาก  กรุงเพมหานครมีเบอรโทรศัพทติดตอหรือไม  ท่ีพี่นองประชาชนจะไดสอบถาม
หรือรองเรียน 

 

คําตอบ  (โดยนายสุราษฎร  เจริญชัยสกุล) 
 หมายเลข 0 2248 5115  เปนหมายเลขโทรศัพทของศูนยปองกันน้ําทวมของสํานักการระบายน้ํา  
กรุงเทพมหานคร  สําหรับเร่ืองขยะหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ติดตอไดท่ีหมายเลข 1555   
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 4 

การประมวลผลจาก

แบบสอบถาม 
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โครงการเสริมสรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคประชาชนมีการจัดกิจกรรมการใหความรูแก

ประชาชนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหภาคประชาชนไดรับความรูความเขาใจการบริหารจัดการน้ํา  เรียนรูและมี
สวนรวมในการใหความคิดเห็นท่ีจะนําไปสูการปองกันปญหานํ้าทวมกรุงเทพมหานคร การแกไขปญหาในกรณี
ที่มีน้ําทวม รวมไปถึงการทราบความตองการความชวยเหลือในดานตาง ๆ  

ดังน้ัน  กิจกรรมหลักในการจัดทําโครงการเสริมสรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคประชาชน  
นอกจากจะมีการบรรยายใหความรูจากวิทยากรผูมีความรูความเช่ียวชาญแลว  ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ  รวมทั้งการรับฟงแนวคิดและแนวทาง
ในการปองกันและแกไขสถานการณนํ้าทวมจากทุกคนที่เขารวมโครงการ  นอกจากน้ันยังไดมีการแจก
แบบสอบถามเพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดตอบในชวงทายของการจัดทํากิจกรรมทั้ง 6 ครั้ง  ผูจัดทํารายงานได
นําไปประมวลผลและปรากฏผล ดังน้ี 

 
ผลการศึกษา 
 

 ผูจัดทํารายงานขอเสนอผลการศึกษาเปน  2  สวน คือ 
 

 สวนท่ี 1  ขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2  ขอมูลจากการเสวนา 
 

 ในสวนที่ 1 จะใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สําหรับในสวนที่ 2 จะใชวิธีการวิเคราะห
เชิงคุณภาพ 
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สวนที ่1  ขอมูลที่เกบ็ไดจากแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
 ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนาแจกแจงความถี่จากการตอบแบบสอบถาม แสดงผลไดดังนี้ 
 

ขอมูลแสดงถึงลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ 

1 ชาย  
2 หญิง  
9 ไมตอบแบบสอบถาม 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,220 37.0 37.0 37.0 
  2 2,056 62.4 62.4 99.5 
  9 18 .5 .5 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 

  

เพศ

18 / 1%

2,056 / 62%

1,220 / 37%

ไมตอบแบบสอบถาม 

หญิง 

ชาย 
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กลุมอาย ุ
 

1 ตํ่ากวา 30 ป 
2 30-40 ป 
3 41-50 ป 
4 มากกวา 50ป 
9 ไมตอบแบบสอบถาม 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 146 4.4 4.4 4.4 
  2 381 11.6 11.6 16.0 
  3 822 25.0 25.0 41.0 
  4 1,918 58.2 58.2 99.2 
  9 27 .8 .8 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 

 

กลุมอาย ุ

27 / 1%

1,918 / 58% 822 / 25%

381 / 12%

146 / 4%

ไมตอบแบบสอบถาม 

มากวา 50 ระหวาง 41-50 

ระหวาง 30-40 

นอยกวา หรือเทากับ 30
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เขต 

 

1 คลองเตย 26 บึงกุม 
2 คลองสาน 27 ปทุมวัน 
3 คลองสามวา 28 ประเวศ 
4 คันนายาว 29 ปอมปราบศัตรูพาย 
5 จตุจักร 30 พญาไท 
6 จอมทอง 31 พระโขนง 
7 ดอนเมือง 32 พระนคร 
8 ดินแดง 33 ภาษีเจรญิ 
9 ดุสิต 34 มีนบุร ี

10 ตลิ่งชัน 35 ยานนาวา 
11 ทวีวัฒนา 36 ราชเทว ี
12 ทุงคร ุ 37 ราษฎรบรูณะ 
13 ธนบุร ี 38 ลาดกระบัง 
14 บางกอกนอย 39 ลาดพราว 
15 บางกอกใหญ 40 วังทองหลาง 
16 บางกะป 41 วัฒนา 
17 บางขุนเทียน 42 สวนหลวง 
18 บางเขน 43 สะพานสูง 
19 บางคอแหลม 44 สัมพันธวงศ 
20 บางแค 45 สาทร 
21 บางซื่อ 46 สายไหม 
22 บางนา 47 หนองแขม 
23 บางบอน 48 หนองจอก 
24 บางพลัด 49 หลักส่ี 
25 บางรัก 50 หวยขวาง 
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จํานวนความถ่ีผูตอบแบบสอบถามในแตละเขต 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 114 3.5 3.5 3.5 
  2 77 2.3 2.3 5.8 
  3 126 3.8 3.8 9.6 
  4 23 .7 .7 10.3 
  5 65 2.0 2.0 12.3 
  6 51 1.5 1.5 13.8 
  7 123 3.7 3.7 17.6 
  8 44 1.3 1.3 18.9 
  9 47 1.4 1.4 20.3 
  10 141 4.3 4.3 24.6 
  11 36 1.1 1.1 25.7 
  12 75 2.3 2.3 28.0 
  13 69 2.1 2.1 30.1 
  14 47 1.4 1.4 31.5 
  15 58 1.8 1.8 33.3 
  16 34 1.0 1.0 34.3 
  17 46 1.4 1.4 35.7 
  18 141 4.3 4.3 40.0 
  19 26 .8 .8 40.8 
  20 53 1.6 1.6 42.4 
  21 103 3.1 3.1 45.5 
  22 6 .2 .2 45.7 
  23 27 .8 .8 46.5 
  24 99 3.0 3.0 49.5 
  25 26 .8 .8 50.3 
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 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

  26 31 .9 .9 51.2 
  27 17 .5 .5 51.8 
  28 82 2.5 2.5 54.3 
  29 34 1.0 1.0 55.3 
  30 35 1.1 1.1 56.3 
  31 102 3.1 3.1 59.4 
  32 41 1.2 1.2 60.7 
  33 92 2.8 2.8 63.5 
  34 146 4.4 4.4 67.9 
  35 14 .4 .4 68.3 
  36 40 1.2 1.2 69.6 
  37 64 1.9 1.9 71.5 
  38 103 3.1 3.1 74.6 
  39 42 1.3 1.3 75.9 
  40 59 1.8 1.8 77.7 
  41 36 1.1 1.1 78.8 
  42 8 .2 .2 79.0 
  43 79 2.4 2.4 81.4 
  44 46 1.4 1.4 82.8 
  45 68 2.1 2.1 84.9 
  46 139 4.2 4.2 89.1 
  47 36 1.1 1.1 90.2 
  48 109 3.3 3.3 93.5 
  49 142 4.3 4.3 97.8 
  50 41 1.2 1.2 99.1 
  99 31 .9 .9 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  
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ขอมูลจากแบบสอบถามขอ 1 ถึง 5 
 

แบบสอบถามขอ 1. 
สถานการณชุมชนของทาน 

 

1 นํ้าไมทวม 
2 นํ้าทวมบางสวนอยูอาศัยได 
3 นํ้าทวมมากตองอพยพ 
9 ไมตอบแบบสอบถาม 
 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,051 31.9 31.9 31.9 
  2 1,334 40.5 40.5 72.4 
  3 887 26.9 26.9 99.3 
  9 22 .7 .7 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 

 

1.1 สถานการณน้ําทวมในชุมชนทาน

22 / 1% 

887 / 27% 

1,334 / 40%

1,051 / 32%

ไมตอบแบบสอบถาม 

3 น้ําทวมมากตองอพยพ 

2 น้ําทวมบางสวนอยูอาศัยได 

1 นํ้าไมทวม 



105 

 

สถานการณนํ้าทวมแยกตามกลุมเขต 
กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย  เขต 16 บางกะป เขต 43 สะพานสูง  เขต 26 บึงกุม เขต
4 คันนายาว  เขต 38 ลาดกระบัง  เขต 34 มีนบุรี  เขต 48 หนองจอก  และ  เขต 3 คลองสามวา 
กลุมเขตกรุงเทพเหนือ (ยกเวนเขตดอนเมือง)  จํานวน 6 เขต ประกอบดวย เขต 5 จตุจักร เขต 21 บางซ่ือ เขต 39 
ลาดพราว เขต 49 หลักส่ี เขต 46 สายไหม และ เขต 18 บางเขน    
กลุมเขตกรุงเทพใต จํานวน 11 เขต  ประกอบดวยเขต 27 ปทุมวัน  เขต 25 บางรัก  เขต 45 สาทร เขต 19 บางคอ
แหลม เขต 35 ยานนาวา เขต 1 คลองเตย เขต 41 วัฒนา เขต 31 พระโขนง เขต 42 สวนหลวง เขต 22 บางนา  
และ เขต 28 ประเวศ   
กลุมเขตกรุงเทพกลาง จํานวน 9 เขต ประกอบดวย เขต 32 พระนคร เขต 9 ดุสิต เขต 29 ปอมปราบศัตรูพาย เขต  
44 สัมพันธวงศ เขต 8 ดินแดง เขต 50 หวยขวาง เขต 30 พญาไท เขต 36 ราชเทวี และ เขต 40 วังทองหลาง 
กลุมเขตกรุงธนเหนือ จํานวน 8 เขต ประกอบดวย เขต 13 ธนบรุี เขต 2 คลองสาน เขต 6 จอมทอง เขต 15
บางกอกใหญ เขต 14 บางกอกนอย เขต 24 บางพลัด เขต 10 ตลิ่งชัน เขต 11 ทวีวัฒนา และ เขต 7 ดอนเมือง  
กลุมเขตกรุงธนใต จํานวน 7 เขต ประกอบดวย เขต 33 ภาษีเจรญิ เขต 20 บางแค เขต 47 หนองแขม เขต 17 บาง
ขุนเทียน เขต 23 บางบอน เขต 37 ราษฎรบูรณะ และเขต 12 ทุงครุ   
 

กลุมเขต 1 2 3 9 

กรุงเทพตะวันออก 57 472 118 4 

กรุงเทพเหนือ 89 221 322  

กรุงเทพใต 350 143 1 3 

กรุงเทพกลาง 264 110 12 1 

กรุงธนเหนือ 137 228 301 5 

กรุงธนใต 139 113 130 1 

ไมตอบ 5 15 3 8 
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แบบสอบถามขอ 2 
2.1 วิธกีารปองกันน้ําทวม 

งดทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหลงนํ้า 
 

1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 2,079 63.1 63.1 63.1 
  9 1,215 36.9 36.9 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
  

2.1 วิธกีารปองกันนํ้าทวม 
งดการท้ิงขยะมูลฝอยลงในแหลงน้ํา 

1,215 / 37%

2,079 / 63%

ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
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2.2 วิธกีารปองกันน้ําทวม 
กําจัดขยะมลูฝอยและวัชพืชในแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,979 60.1 60.1 60.1 
  9 1,315 39.9 39.9 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
  

2.2 วิธกีารปองกันน้ําทวม 
กําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

1,315 / 40%

1,979 / 60%

ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
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2.3 วิธกีารปองกันน้ําทวม 
ลอกทอระบายนํ้าอยางสมํ่าเสมอ 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถี่ รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 2,506 76.1 76.1 76.1 
  9 788 23.9 23.9 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
 

2.3 วิธกีารปองกันนํ้าทวม 
ลอกทอระบายน้ําอยางสมํ่าเสมอ 

788 / 24%

2,506 / 76% 

ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว
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2.4 วิธกีารปองกันน้ําทวม 
กอสรางคันกัน้น้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติ 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 

9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 959 29.1 29.1 29.1 
  9 2,335 70.9 70.9 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
  

2,335 / 71%

959 / 29%

ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 

2.4 วิธกีารปองกันนํ้าทวม 
กอสรางคันกัน้น้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติ
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2.5 วิธกีารปองกันน้ําทวม 
หลีกเลีย่งการกอสรางอาคารบานเรือนกีดขวางทางระบายนํ้า 

 

1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,562 47.4 47.4 47.4 
  9 1,732 52.6 52.6 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
 
  

2.5 วิธีปองกันนํ้าทวม 
หลีกเลีย่งการกอสรางอาคารบานเรือนกีดขวางการระบายนํ้าธรมมชาต ิ

1,732 / 53%

1,562/ 47%
ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
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แบบสอบถามขอ 3 
3.1 วิธกีารแกปญหานํ้าทวม 

ความรวมมือของสมาชิกในชมุชน 
 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,528 46.4 46.4 46.4 
  9 1,766 53.6 53.6 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
  

3.1 วิธกีารแกไขปญหาน้ําทวม 
ความรวมมือของสมาชิกในชุมชน 

1,528 / 46%

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว ไมไดออกความคิดเห็น 

1,766 / 54%
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3.2 วิธกีารแกปญหานํ้าทวม 
การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐอยางเพียงพอ 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 886 26.9 26.9 26.9 
  9 2,408 73.1 73.1 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
 
 

3.2 วิธกีารแกไขปญหานํ้าทวม 
การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐอยางเพียงพอ 

2,408 / 73%

886 / 27%

ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว
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3.3 วิธกีารแกปญหานํ้าทวม 
ผูนําชุมชนเขาใจปญหาและสามารถนําชุมชนรวมกนัแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,179 35.8 35.8 35.8 
  9 2,115 64.2 64.2 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 

 
 

3.3 วิธกีารแกไขปญหาน้ําทวม 
ผูนําชุมชนเขาใจปญหาและนําชุมชนแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 

2,115 / 64% 

1,179 / 36%

ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว
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แบบสอบถามขอ 4 
4.1 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุน 

กลอง CCTV 
 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 902 27.4 27.4 27.4 
  9 2,392 72.6 72.6 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
 

4.1 ชุมชนควรไดรับการสนับสนุนวัสดุอปุกรณใด 
กลอง CCTV 

2,392 / 73%

902 / 27% 

ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
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4.2 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุน 
อุปกรณดับเพลิง 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคดิเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 539 16.4 16.4 16.4 
  9 2,755 83.6 83.6 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
 
 
  

4.2 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณใด 
อุปกรณดับเพลิง 

2,755 / 84%

539 / 16% 

ไมไดออกความคิดเห็น 

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
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4.3 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุน 
เครื่องสูบน้ํา 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 2,280 69.2 69.2 69.2 
  9 1,014 30.8 30.8 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
  

4.3 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณใด 
เครื่องสูบนํ้า 

1014 / 31%

2,280 / 69%

ไมไดออกความคิดเห็น

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว
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4.4 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุน 
ไฟฟาสองสวาง 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,302 39.5 39.5 39.5 
  9 1,992 60.5 60.5 100.0 

  รวม 3294 100.0 100.0  
 
 

 
 
 
 

4.4 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณใด 
ไฟฟาสองสวาง 

1,992 / 60%

1,302 / 40%

ไมไดออกความคิดเห็น

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว
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4.5 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุน 
ชุดอุปกรณยังชีพ 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,495 45.4 45.4 45.4 
  9 1,799 54.6 54.6 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

  
 

 
  

4.5 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณใด 
ชุดอุปกรณยังชีพ 

1,799 / 55%

1,495 / 45%
ไมไดออกความคิดเห็น

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว
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4.6 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุน 
กระสอบทราย 

 
1 เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
9 ไมไดออกความคิดเห็น 
 

  ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 1,836 55.7 55.7 55.7 
  9 1,458 44.3 44.3 100.0 
  รวม 3,294 100.0 100.0  

 
 

 
 
 

4.6 ชุมชนควรไดรับการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณใด 
กระสอบทราย 

1,458 / 44%

1,836 / 56%

ไมไดออกความคิดเห็น

เห็นดวยกับวิธดีังกลาว 
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แบบสอบถามขอ 5 

ระดับความรูความเขาใจ การบริหารจัดการน้ํา การปองกัน การแกไข 
 

 ความถ่ี รอยละ จากผูตอบคิดเปนรอยละ สะสมรอยละ 

มีผูตอบ 1 192 5.8 17.7 17.7 
 2 454 13.8 41.8 59.4 
 3 344 10.4 31.6 91.1 
 4 55 1.7 5.1 96.1 
 5 42 1.3 3.9 100.0 
 รวม 1,087 33.0 100.0  

ไมตอบ รวม 2,207 67.0   

รวมท้ังส้ิน 3,294 100.0   
 
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 

คาเฉลี่ย  (Mean) 2.48 
คามัธยฐาน (Median) 2.00 
คาฐานนิยม (Mode) 2.00 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 1.30 
คาความแปรปรวนตัวอยาง
(Sample Variance) 1.69 
คาวัดความโดง (Kurtosis) 9.54 
คาวัดความเบ (Skewness) 2.40 
คาตํ่าสุด (Minimum) 1.00 
คาสูงสุด (Maximum) 5.00 
นับจํานวน (Count) 1,106.00 
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Pie Chart  ระดับความรูความเขาใจ การบริหารจดัการน้าํ การปองกัน การแกไข 
 
 
 

1= มากท่ีสุด, 192, 18%

2= มาก, 454, 41%

3= ปานกลาง, 344, 31%

4= นอย, 55, 5%
5= นอยท่ีสุด, 42, 4%

1= มากท่ีสุด

2= มาก

3= ปานกลาง

4= นอย

5= นอยท่ีสุด
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การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
สวนของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 3,294 คน มีเพศชาย 1,220 คน คิดเปน 37 เปอรเซ็นต เพศหญิง 

2,056 คน 62.4 เปอรเซ็นต ไมตอบแบบสอบถามในขอนี้ 18 คน 0.6 เปอรเซ็นต 
 

2. กลุมอายุ 
 ตํ่ากวา 30 ป จํานวน 146 คน คิดเปน 4.4 เปอรเซ็นต 
 ระหวาง 30 ถึง 40 ป จํานวน 381 คน คิดเปน 11.6 เปอรเซ็นต 
 ระหวาง 41 ถึง 50 ป จํานวน 822 คน คิดเปน 25.0 เปอรเซ็นต 
 มากกวา 50 ป จํานวน 1,918 คน คิดเปน 58.2 เปอรเซ็นต 
 ไมตอบแบบสอบถาม 27 คน คิดเปน 0.8 เปอรเซ็นต 
  

สวนขอมูลจากแบบสอบถามขอ 1 ถึง ขอ 5 
 แบบสอบถามขอที่ 1 
  สถานการณชุมชนของทาน 
  1 นํ้าไมทวม 1,051 คน คิดเปน 31.9 เปอรเซ็นต 
  2 นํ้าทวมบางสวนอยูอาศัยได 1,334 คน คิดเปน 40.5 เปอรเซ็นต 
  3 นํ้าทวมมากตองอพยพ 887 คน คิดเปน 26.9 เปอรเซ็นต 
  9 ไมตอบแบบสอบถาม 22 คน คิดเปน 0.7 เปอรเซ็นต 
 

 แบบสอบถามขอที่ 2 
  วิธีการปองกันนํ้าทวม ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดหลายขอตามความเห็นของ

ผูตอบแบบสอบถาม 
  2.1 ในประเด็นดานการงดท้ิงขยะมูลฝอยลงในแหลงน้ํา 
   2.1.1 มีผูตอบเห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 2,079 คน คิดเปน 63.1  เปอรเซ็นต 
   2.1.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 1,215 คน คิดเปน 36.9 เปอรเซ็นต 
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 2.2 กําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในแหลงน้ําตามธรรมชาติ 
2.2.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 1,979 คน คิดเปน 60.1 เปอรเซ็นต 
2.2.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 1,315 คน คิดเปน 39.9 เปอรเซ็นต 

2.3 ลอกทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ 
2.3.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 2,506 คน คิดเปน 76.1 เปอรเซ็นต 
2.3.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 788 คน คิดเปน 23.9 เปอรเซ็นต 

2.4 กอสรางคันกั้นนํ้าตามแหลงนํ้าธรรมชาติ 
2.4.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 959 คน คิดเปน 29.1 เปอรเซ็นต 
2.4.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 2,335 คน คิดเปน 70.9 เปอรเซ็นต 

2.5 หลีกเลี่ยงการกอสรางอาคารบานเรือนกีดขวางทางระบายนํ้า 
2.5.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 1,562 คน คิดเปน 47.4 เปอรเซ็นต 
2.5.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 1,732 คน คิดเปน 52.6 เปอรเซ็นต  
 

 แบบสอบถามขอที่ 3 
  วิธีการแกปญหาน้ําทวม ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดหลายขอตามความเห็น

ของผูตอบแบบสอบถาม 
3.1 ความรวมมือของสมาชิกในชุมชน 

3.1.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 1,528 คน คิดเปน 46.4 เปอรเซ็นต 
3.1.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 1,732 คน คิดเปน 53.6 เปอรเซ็นต 

3.2 การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐอยางเพียงพอ 
3.1.1 เห็นดวยกับวธิีดังกลาว จํานวน 886 คน คิดเปน 26.9 เปอรเซ็นต 
3.1.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 2,408 คน คิดเปน 73.1 เปอรเซ็นต 

3.3 ผูนําชุมชนเขาใจปญหาและสามารถนําชุมชนรวมกันแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 1,179 คน คิดเปน 35.8 เปอรเซ็นต 
3.2.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 2,115 คน คิดเปน 64.2 เปอรเซ็นต 
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แบบสอบถามขอที่ 4 
  ชุมชนควรไดรับการสนับสนุน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดหลายขอตาม 

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
4.1 กลอง CCTV 

4.1.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 902 คน คิดเปน 27.4 เปอรเซ็นต 
4.1.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 2,392 คน คิดเปน 72.6 เปอรเซ็นต 

4.2 อุปกรณดับเพลิง 
4.2.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 539 คน คิดเปน 16.4 เปอรเซ็นต 
4.2.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 2,408 คน คิดเปน 83.6 เปอรเซ็นต 

4.3 เครื่องสูบนํ้า 
3.2.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 2,280 คน คิดเปน 69.2 เปอรเซ็นต 
3.2.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 1,014 คน คิดเปน 30.8 เปอรเซ็นต 

4.4 ไฟฟาสองสวาง 
3.2.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 1,302 คน คิดเปน 39.5 เปอรเซ็นต 
3.2.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 1,992 คน คิดเปน 60.5 เปอรเซ็นต 

4.5 ชุดอุปกรณยังชีพ 
3.2.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 1,495 คน คิดเปน 45.4 เปอรเซ็นต 
3.2.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 1,799 คน คิดเปน 54.6 เปอรเซ็นต 

4.6 กระสอบทราย 
3.2.1 เห็นดวยกับวิธีดังกลาว จํานวน 1,836 คน คิดเปน 55.7 เปอรเซ็นต 
3.2.2 ไมไดออกความคิดเห็น จํานวน 1,458 คน คิดเปน 44.3 เปอรเซ็นต 

 

 แบบสอบถามขอที่ 5 
ระดับความรูความเขาใจ การบริหารจัดการน้ํา การปองกัน การแกไขปญหาน้ําทวม ผูตอบ

แบบสอบถามใหความเห็นวาไดความรูมาก ประมาณ 41 เปอรเซ็นต ความรูระดับปานกลาง 31 เปอรเซ็นต 
ความรูระดับสูง 18 เปอรเซ็นต มีคาเฉลี่ยเลขคณิตที่ 2.48 แสดงวา ไดรับ ความรู ความเขาใจเรื่องการบริหาร
จัดการน้ํา การปองกัน การแกไขปญหานํ้าทวมในระดับปานกลางคอนขางมาก 
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 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 

จากแบบสอบถามปลายเปดในขอที่ 2 ขอที่ 3 และขอที่ 4  ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความเห็น
เพิ่มเติมจากตัวเลือกท่ีระบุในแบบสอบถาม ซ่ึงบางขอเสนอจะมีตัวเลขกํากับ หมายถึง มีผูเสนอความเห็น
ดังกลาวเหมือนกัน โดยแบงเปน การวิเคราะหรวมทุกเขต และ การวิเคราะหเปนกลุมเขต สรุปรายละเอียดได
ดังนี้  

 
 การวิเคราะหรวมทุกเขต 

 

วิธีปองกันปญหาน้ําทวมของชุมชน  ไดแก 
 

• ลอกทอระบายนํ้าอยางสม่ําเสมอ  มีการวางทอระบายน้ําใหใหญข้ึน และยกระดับถนนและซอยทุก
เสนในชุนชนใหสูงข้ึนในระดับที่เหมาะสมโดยใหมีผลกระทบกับระดับพื้นของบานในชุมชนให
นอยที่สุด  

• ตองวางระบบทอระบายนํ้า ตามหมูบานจัดสรร ถามีคลองตองทําทอระบายนํ้าลงขางหลังหมูบาน 
อยาเอามาลงตามถนนใหญ (15) 

• ใชกระสอบทรายกั้นแลวสูบนํ้าออก (2) 

• ใชกระสอบทรายทําเปนทางเดินเปนบางสวน 

• ทําประตูน้ําของระบบระบายนํ้าของหมูบานและตดิต้ังเครื่องสูบน้ําเพราะหมูบานนี้จะมีนํ้าทวม
ประจําปในฤดฝูน (8) 

• ลอกคลองสาธารณะใหลึก คลองใหญอยางคลองเปรมประชากร ท่ีถกูทบัถมเข่ือนริมนํ้าและสูบนํ้า
ลงสูลําคลอง เพ่ือระบายลงสูทะเลจะปองกนัน้ําทวมชุมชนไดด ี(7) 

• บล็อกนํ้าเขาและสูบน้ําออก 

• ขอใหทําเข่ือนคลองเปรมประชากร (3) โดยบานเรือนท่ีอยูโดยรอบตองยาย อพยพออก 

• ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ  (12) 

• ควรสรางคลองใตถนนทุกสาย ที่สามารถลงทะเลงายและลอกคูคลองทกุสาย 

• ศึกษาหาขอมูลวธิีการปองกนัปญหาน้ําทวม เพื่อมาปรับใชในยามเกดิเหตุการณฯ 

• ควรระบายนํ้าอยางตอเนื่องและมีการประสานงานกับตนน้ําและปลายน้ําอยางจริงจัง (3) 

• ตรวจสอบและบันทึกระดับน้ําของคลองระบายน้าํใกลชุมชน 
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• รณรงคประชาสัมพันธ จัดอบรมเสวนาใหความรูแกพ่ีนองชุมชนแตละเขต ท่ีเปนจุดเริ่มน้ําทวม 
หรือจุดน้ําทวม ตามความเหมาะสม (6) 

• ติดตามสถานการณ ฟงขาวสารจาก กทม. หนวยงานภาครัฐและปองกนัลวงหนาเพ่ือจะไดปองกัน
ทัน (6) 

• อยากทราบเรือ่งแนวน้ําผานวาจะผานมาในแนวไหน จะไดวางแผนรับ 

• รวมแรงรวมใจในชุมชนและกับเจาหนาท่ีรัฐและระดมความคิดหาวธิีการเพื่อเฝาระวัง ปองกัน และ
การบริหารจัดการเม่ือเกิดภัย (17) 

• หาที่อยูอาศัยใหกับผูบุกรุกในที่ขวางทางน้าํไหล (2) 

• ควรบอกสถานการณใหลูกบานทราบลวงหนาวานํ้าจะมีมากขนาดใดจะไดเก็บของไวลวงหนา และ
ใหขอมูลใชภาษางาย ใหกับชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณนํ้าทวมถึง 

• สํานักงานเขตตองออกตรวจสอบความเปนจริงอยูอยางเสมอ และฟงความคิดเห็นที่เปนจรงิจาก
ชาวบานที่อยูจริง 

• ปลอยน้าํใหไหลไปตามธรรมชาติไมควรปดกั้นทางน้ําควรระบายลงสูทะเลโดยเรว็ (9) 

• จิตสํานึกของชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมตอสังคมตองมองประโยชนสวนรวมใหมากกวา
สวนตัว (2) 

• ต้ังกรรมการสงเสริมเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม 

• ต้ังคณะกรรมการเยาวชน และสมาชิกรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม 

• แกปญหาลดโลกรอน  

• ติดทางรถไฟนํ้าไหลไมสะดวกทําใหนํ้าทวม 

• รัฐบาลตองลงพ้ืนที่และเตรยีมรับมือกับชุมชนดวยกอนปญหาจะเกิดเพือ่ปองกันน้ําทวม (2) 

• มีแหลงบอกขาวสารเรื่องนํ้าอยางแนนอนกอนนํ้าจะมาสัก 3 วัน 

• ตองซอมแซมเข่ือนกั้นนํ้าที่ชํารุดมานานเพราะไมไดจัดการอยางจริงจังและถกูวธิ ี

• มีการดําเนินการอยางตอเน่ือง และทําอยางจริงจัง ปลกูจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนใหมากกวาน้ี 

• จัดระบบการแจงเตือน หรืออุปกรณการแจงเตือน ใหประชาชนไดรูปญหา และการปองกันภัยจาก
นํ้าทวมได 

• มีศูนยเตือนภยัในชุมชน ต้ังจดุเฝาระวัง (2) 

• ควรจัดประชุมวางแผนปองกนัระหวางผูนําชุมชนกับชาวชุมชน (2) 

• ใชวิทยุส่ือสารตรวจสอบระดับนํ้ารอบๆ กทม. เพื่อประเมนินํ้าไดถูกตอง 
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• กอสรางเข่ือนกั้นน้ํารอบชุมชนและติดต้ังเครื่องสูบนํ้า 

• สํานักงานเขตตองออกตรวจสอบความเปนจริงอยูอยางเสมอ และฟงความคิดเห็นที่เปนจรงิจาก
ชาวบานที่อยูจริง 

• เจาหนาที่ของรัฐตองติดตามงานกอสรางบานเรือน วธิีการระบายน้ํา 
 
วิธีแกปญหาน้ําทวมในชุมชน  ไดแก 
 

• การไดรับความชวยเหลือ ขอความชวยเหลือจากองคกรเอกชนท่ีอยูใกลเคียง ส.ส. ส.ก. เรื่องอาหาร   
นํ้าดื่ม  และยายผูสูงอายุและเด็ก (7) 

• เปดเวทีปองกนัน้ําทวมในชุมชน 

• จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก ในการอยูอาศัยกับสภาพนํ้าทวม ปรับตัวเองใหชวยเหลอืตนเองได 

• การไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑเรื่องอาหารการกินอยางพอเพียง (2) 

• ต้ังกองทุนภยัพิบัติชุมชน 

• ทหารชวย 

• รวมกับองคกรเอกชนตาง ๆ รอบชุมชนชวยเหลือทุกข้ันตอน (2) 

• การแกไข ขอความชวยเหลอืจากภาคเอกชน และส.ส.พืน้ท่ีชวยไดเปนบางสวนเทานัน้ 

• การไดรับความอนุเคราะหจากวัดนิมมานรดีโดยทานเจาอาวาส 

• การไดรับความชวยเหลือจากเครือขายบานม่ันคง 

• เจาของกิจการสรางบานจะตองประสานงานกับชุมชน ไมใชตางคนตางอยู 
 

การสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ไดแก 
 

• การจัดสายตรวจเวลาคํ่าคืน การลอกทอระบายน้ําอยางจริงจัง ซอมทอระบายน้ําของหมูบาน 

• รองเทาบูท 

• เรือ แพ  

• หองน้ําช่ัวคราว 

• ทางเดิน สะพานไม 

• โมโครโฟน โทรโขง วิทยุส่ือสาร 
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• นํ้าดื่ม  

• อาหาร 

• นํ้ามันเติมเครือ่งสูบน้ํา เครื่องปนไฟ 

• สัญญาณเตือนภัย เตือนระดบันํ้า 

• อุปกรณจัดเกบ็ และกําจัดขยะ 

• อุปกรณตรวจไฟรัว่ 

• แผนท่ีเสนทางอพยพ 

• อิฐ บล็อก ไมกระดาน เชือก 

• เส้ือชูชีพ 

• ของบประมาณยกระดับถนนในหมูบานใหสูงกวาถนนซอย 40 เพื่อท่ีน้ําทวมมากชาวชุมชนยังเขา
ออกหมูบานและอาศัยอยูในหมูบานไดโดยไมตองอพยพ 

• ผูเช่ียวชาญผูรูจริงในการแกไขสถานการณ 
 
 การวิเคราะหแยกเขต 
 

 วิธีปองกันปญหาน้ําทวมของชุมชน   
  

1. กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก  จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย เขตบางกะป  เขตสะพานสูง  เขตบึงกุม  
เขตคันนายาว  เขตลาดกระบัง  เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก  และเขตคลองสามวา   เสนอแนวทางปองกันปญหาน้ํา
ทวม ดังนี้ 

• ต้ังคณะกรรมการประกอบดวยเยาวชนและสมาชิกในชุมชนรวมกนัรกัษส่ิงแวดลอม 
• ต้ังคณะกรรมการในชุมชนเพื่อประสานงานกับหนวยงานของรัฐบาล 
• คณะกรรมการประชุมรวมกนักับชาวบาน หาวิธีปองกนัที่จะถึงหนาฝนเพื่อปองกันกอนภาวะมวล

นํ้าขนาดใหญจะมา 
• บริหารจัดการระบายนํ้าใหรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
• ขยายทางระบายน้ําใหกวางและลึกมากข้ึน (2) 
• วางทอซีเมนตและทอระบายน้ําในชุมชน ตรอก ซอย (2) 
• ทําทอระบายน้าํใหถึงคลอง 
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• ควรขยายคลอง ขุดลอกคู ลําราง คลองใหลกึข้ึน และดําเนินการอยางสม่ําเสมอ(11) 
• ไมถมคลอง และสรางสะพานขามคลองท่ีมีความสูงมากกวาที่เปนอยู 
• ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ (3) 
• เสริมเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ สูบลงคลองโตะยอ คลองแสนแสบ แลวผลกัดันน้ําลงอุโมงคสูบน้ํา

ขนาดยกัษใหเร็วข้ึน 
• สรางคันกัน้น้าํรอบหมูบาน และสูบนํ้าออกอยางสม่ําเสมอ 
• กอสรางคันกัน้น้ําในบางชุมชนตามความเหมาะสมในแตละชุมชน 
• ชวยกันรักษาทางน้ําไหลอยูเสมอ 
• ปลอยใหน้ําไหลไปตามธรรมชาติ ไมควรปดกั้นทางน้ํา เชน ปดประตรูะบายน้าํ หรือบ๊ิกแบ็ค สราง

เขื่อนเพื่อขวางทางน้ําไหล (3) 
• จัดการอบรมใหประชาชนเขาใจเกีย่วกับปญหา แนวทางปองกัน และชวยกันดแูลชุมชน (3) 
• ประชาสัมพันธขอมูลท่ีถูกตอง  
• มีแหลงบอกขาวสารเรื่องนํ้าอยางแนนอน กอนน้ําจะมาสัก 3 วัน 
• ควรติดตามขาวสารอยางตอเนื่อง 
• แกปญหามลภาวะไมใหโลกรอน ลดการใชกระดาษ ถุงพลาสติก ใหใชถุงผา 
 
2. กลุมเขตกรุงเทพเหนือ (ยกเวนเขตดอนเมือง)  จํานวน 6 เขต  ประกอบดวย  เขตจตุจักร  เขตบางซ่ือ  

เขตลาดพราว  เขตหลักส่ี  เขตสายไหม  และเขตบางเขน   เสนอแนวทางปองกันปญหาน้ําทวม ดังนี้ 

• ต้ังคณะกรรมการประกอบดวยเยาวชน และสมาชิกในชุมชนรวมกันรักษส่ิงแวดลอม 

• ขุดลอกคู ลําราง คลองใหกวาง ลึกมากข้ึน  (10) 

• สรางคลองใตถนนทุกสายท่ีสามารถระบายน้ําลงทะเลได 

• จัดระบบการระบายนํ้าของชุมชน หาจุดบกพรองเพ่ือแกไขในภาพรวม 

• ลอกทอระบายนํ้าในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ (2) 

• วางทอระบายน้ําที่ใหญข้ึนในถนนสายหลัก สายรอง ทําใหระบายน้ําไดเร็วข้ึน (6) 

• สรางประตูระบายน้ําของหมูบาน (2) 

• ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ และเครื่องสูบน้ําของหมูบาน  (8) 

• ติดต้ังเครื่องสูบน้ําจากคลองเล็กลงคลองใหญลงแมน้ํา (2) 
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• ยกระดับถนนในซอยใหสูงข้ึน โดยไมมีผลกระทบกับระดับพื้นของที่อยูอาศัยในชุมชน หรือใหมี
ผลกระทบนอยที่สุด (2) 

• ขอใหสรางเข่ือนคลองเปรมประชากร (2) 

• รณรงค ประชาสัมพันธ จัดอบรมเสวนาใหความรูแกชุมชน (2) 

• ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนตองเรียนรูและเขาถึงขอมูล วิธีปองกันปญหาน้ําทวมของ กทม. 
ภาครัฐ (5) 

• ระดมความคิดในชุมชนเพ่ือหาวิธีการเพ่ือเฝาระวัง ปองกันและการบริหารจัดการเม่ือเกิดภัย (2) 

• สรางจิตสํานึกของชุมชนใหมีความรับผิดชอบตอสวนรวมตอสังคมมากกวาประโยชนสวนตัว 

• มีการประสานงานกับตนนํ้าและปลายน้ําอยางจริงจัง 

• ตรวจสอบและบันทึกระดับน้ําในคลองระบายนํ้าใกลชุมชน 

• ตรวจสอบเรื่องผังเมือง การกอสรางและดูแลคลอง ลํารางขางหมูบานสําหรับหมูบานใหม 

• ปลองใหนํ้าไหลไปตามธรรมชาติ ไมควรปดกั้นทางน้ํา (5) 
 

3. กลุมเขตกรุงเทพใต  จํานวน 11 เขต  ประกอบดวย เขตปทุมวัน  เขตบางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอ
แหลม  เขตยานนาวา  เขตคลองเตย  เขตวัฒนา  เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง  เขตบางนา  และเขตประเวศ  
เสนอแนวทางปองกันปญหานํ้าทวม ดังนี ้

• บริหารจัดการระบบระบายนํ้าอยางดี 

• ลอกทอระบายนํ้าใหนํ้าไหลไดเร็วข้ึน (4) 

• วางผังทอระบายน้ําใหม ตามทิศทางการไหลของน้ําอยางเปนระบบ 

• ขยายทอระบายน้ําใหใหญข้ึน 

• ดูแลการสรางทอระบายน้ําในหมูบานจัดสรรที่กําลังกอสราง 

• ขุดลอกคู ลําราง คลองใหกวางและลึกข้ึน (3) 

• ต้ังเครื่องสูบน้ําจากคลองเล็กสูคลองใหญและลงแมนํ้า 

• ใหสถานีสูบน้ํา สูบนํ้าอยางสมํ่าเสมอ 

• รับฟงขอมูลตาง ๆ จากภาครัฐ ติดตามสถานการณอยางสมํ่าเสมอ (2) 

• รณรงคใหประชาชนเปนคนรักษาคลอง (2) 

• ระดมความคิดหาวิธีการเพื่อเฝาระวัง ปองกัน และบริหารจัดการเม่ือเกิดภัย 
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• ควรจัดประชุมหาสาเหตุและวางแผนปองกันระหวางผูนําชุมชน กับชาวชุมชน (3) 

• ชุมชนตองชวยกันดูแลคลองระบายน้ํา 

• รัฐบาลตองใชกฎหมายอยางเครงครัดและไมเลือกปฏิบัติกับผูกอสรางอาคารบานเรือนที่ขวางทาง
ระบายนํ้า หรือสรางรุกล้ําแหลงน้ํา 

• สรางเขื่อนตลอดแนวคลองบางน้ําทั้งสองฝงคลอง เพราะพื้นที่ตํ่ากวาระดับน้ําทะเล  
 

4. กลุมเขตกรุงเทพกลาง  จํานวน 9 เขต  ประกอบดวย  เขตพระนคร  เขตดุสิต  เขตปอมปราบศัตรูพาย  
เขตสัมพันธวงศ  เขตดินแดง  เขตหวยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวังทองหลาง  เสนอแนวทาง
ปองกันปญหาน้ําทวม ดังนี้ 

• ขุด ลอก คู คลองใหกวาง ลึกมากข้ึน 

• ลอกทอระบายนํ้า 

• ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา (3) 

• สรางบอรวบรวมนํ้าทิ้งและติดต้ังเครื่องสูบนํ้าใหสามารถควบคุมระดับน้ํา 

• สํารวจถนนโดยรอบชุมชนเพ่ือวัดระดับสูง-ตํ่าเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเล (2) 

• จัดการอบรมชุมชนใหชวยกันดูแลรักษาแมน้ํา ทอระบายน้ํา ไมท้ิงขยะลงแหลงน้ํา ทอระบายน้ํา 
โดยดําเนินการใหความรูอยางตอเนื่อง (3)  

• ชุมชนชวยกันจัดเวรยามเฝาระวัง ดูแล ปองกัน และติดตามขาวสาร 

• จัดระบบแจงเตือนใหประชาชนไดรูขอมูลทันเหตุการณ (2) 

• มีการซอมแผนฉุกเฉิน ตรวจสอบอุปกรณที่ใชปองกัน อุปกรณการอพยพอยูเสมอ 

• มีหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาดูแล 

• ปลอยใหน้ําไหลตามธรรมชาติ ไมควรสรางส่ิงกีดขวางทางน้ํา (3) 
 

5. กลุมเขตกรุงธนเหนือ  จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน  เขตจอมทอง  เขต
บางกอกใหญ  เขตบางกอกนอย  เขตบางพลัด  เขตตลิ่งชัน  เขตทวีวัฒนา  และเขตดอนเมืองอีก 1 เขต  รวม
ทั้งส้ิน 9 เขต  เสนอแนวทางปองกันปญหาน้ําทวม ดังนี้ 

• ขุด ลอกคู ลําราง คลองระบายนํ้าในชุมชนอยางตอเนื่อง (7) และทํากอนท่ีจะถึงหนาน้ํา 

• สรางคลองระบายน้ําตรงลงสูทะเล 

• ลอกทอระบายนํ้าอยางสมํ่าเสมอ (2) 
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• วางทอระบายน้ําที่ใหญข้ึนกวาเดิม 

• สรางเขื่อนกั้นนํ้ารอบชุมชน และซอมแซมเข่ือนที่ชํารุด (2) 

• ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา (2) 

• ยกระดับถนนในซอย 

• กอสรางคันกั้นน้ําใตสะพานวัดไกเต้ีย 

• ระบายนํ้าจากภาคเหนืออยางมีระบบ 

• ชุมชนมีความสามัคคี ปรึกษาเรื่องวิธีการรับมือ และดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

• ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพื้นท่ีลอแหลม (2) 

• ผูนําทองถิ่นประกาศเตือนเปนระยะๆ  

• ใชวิทยุส่ือสารตรวจสอบระดับนํ้ารอบๆ กทม. เพื่อประเมินระดับน้ําไดถูกตอง 

• ชุมชนควรติดตามขาวสารขอมูลเพ่ือปองกัน แกไข และอพยพไดทัน 

• สรางจิตสํานึกแกคนในชุมชนใหดูแล และชวยเหลือกันในชุมชน 

• การสรางหมูบานใหม ตองไมถมดินเกินความสูงของพ้ืนท่ีเพราะสรางผลกระทบกับผูท่ีอาศัยอยู
กอนแลว 

• ปลอยใหน้ําไหลตามธรรมชาติ ไมสรางส่ิงกั้นน้ํา 
. 

6. กลุมเขตกรุงธนใต  จํานวน 7 เขต  ประกอบดวย  เขตภาษีเจริญ  เขตบางแค  เขตหนองแขม  เขตบาง
ขุนเทียน  เขตบางบอน  เขตราษฎรบูรณะ  และเขตทุงครุ  เสนอแนวทางปองกันปญหานํ้าทวม ดังน้ี 

• ขุดลอกคูคลองในชุมชนใหกวาง ลึกอยางสม่ําเสมอ (7) 

• ชวยกันเฝาระวังระดับนํ้าในชุมชน 

• สรางคันกั้นน้ํารอบชุมชน 

• สรางประตูระบายน้ําในชุมชน เชน ประตูระบายน้ําบางไผ (2) 

• ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา และพรอมใชงานเสมอ 

• ชุมชนตองรวมมือกัน มีความสามัคคีทุกภาคสวน และปฏิบัติอยางตอเนื่อง (2) 

• แกปญหาการสรางหมูบานแลวถมคลอง 
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 วิธีแกปญหาน้ําทวมในชุมชน   
 

 1. กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก  จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย เขตบางกะป  เขตสะพานสูง  เขตบึงกุม  
เขตคันนายาว  เขตลาดกระบัง  เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก  และเขตคลองสามวา  เสนอแนวทางแกไขปญหาน้ํา
ทวมในชุมชน ดังนี้ 

• การไดรับการชวยเหลือจากพรรคการเมืองเปนอยางด ี
• ต้ังกองทุนภยัพิบัติชุมชน 
• มีทหารชวยเหลือ 
• รวมกับองคกรเอกชนตาง ๆ รอบชุมชนเพือ่ชวยเหลือทกุข้ันตอน 
• การไดรับความชวยเหลือจากบรษิัทโตโยตารวมกับชุมชนดวย 
• ผูนําชุมชนเปนส่ือกลางใหรฐัในการใหความชวยเหลือ 

 
2. กลุมเขตกรุงเทพเหนือ (ยกเวนเขตดอนเมือง)  จํานวน 6 เขต  ประกอบดวย  เขตจตุจักร  เขตบางซ่ือ  

เขตลาดพราว  เขตหลักส่ี  เขตสายไหม  และเขตบางเขน   เสนอแนวทางแกไขปญหานํ้าทวมในชุมชน ดังน้ี 

• การไดรับความชวยเหลือจากองคกรเอกชนที่อยูใกลเคียง 
• การไดรับความชวยเหลือจาก ส.ส. ส.ก. เรือ่งอาหารน้ําดืม่และเคลื่อนยายผูสูงอายุและเดก็ 
• จัดเวทีชุมชนพูดถึงเรื่องปองกันน้ําทวม 
• การไดรับความชวยเหลือจากมูลนธิิมิราเคิล 
• การไดรับความชวยเหลือจากบรษิัทเจรญิโภคภณัฑ (2) เรื่องอาหาร 

 
3. กลุมเขตกรงุเทพใต  จํานวน 11 เขต  ประกอบดวย เขตปทุมวัน  เขตบางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอ

แหลม  เขตยานนาวา  เขตคลองเตย  เขตวฒันา  เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง  เขตบางนา  และเขตประเวศ  
เสนอแนวทางแกไขปญหานํ้าทวมในชุมชน ดังน้ี 

• รัฐบาลกับประชาชนตองประสานกันโดยเฉพาะคณะกรรมการชุมชน 
• รวมกันปองกนัและขอความชวยเหลือกับ ส.ส. ส.ก. ส.ข.(3) 

 
 
 



134 

 

4. กลุมเขตกรงุเทพกลาง  จํานวน 9 เขต  ประกอบดวย  เขตพระนคร  เขตดุสิต  เขตปอมปราบศัตรพูาย  
เขตสัมพันธวงศ  เขตดินแดง  เขตหวยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวังทองหลาง เสนอแนวทางแกไข
ปญหานํ้าทวมในชุมชน ดงัน้ี 

• ชุมชนประชุมรวมกันกับสํานักงานเขตและผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนเพือ่ชวยกนัแกปญหา 
• จัดต้ังศูนยประสานงานปองกนัและแกไขภยัพิบัติในชุมชน มีการกระจายขาว เตรยีมความพรอม 

เตรยีมอาสาสมัคร 
 

5. กลุมเขตกรงุธนเหนือ  จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน  เขตจอมทอง  เขต
บางกอกใหญ  เขตบางกอกนอย  เขตบางพลัด  เขตตลิ่งชัน  เขตทววีัฒนา  และเขตดอนเมืองอีก 1 เขต  รวม
ทั้งส้ิน 9 เขต เสนอแนวทางแกไขปญหานํ้าทวมในชุมชน ดังน้ี 

• การไดรับความชวยเหลือเรือ่งอาหารจาก ส.ข. ส.ก. และ ส.ส. 
• การไดรับความชวยเหลือจากเครือขายบานม่ันคง 
• ขอรับความสนับสนุนจากองคกรภายนอก และบริษัทเอกชน 
• เจาของหมูบานจัดสรร ตองประสานงานกบัชุมชนใหความชวยเหลือดวย 

 
6. กลุมเขตกรงุธนใต  จํานวน 7 เขต  ประกอบดวย  เขตภาษีเจรญิ  เขตบางแค  เขตหนองแขม  เขตบาง

ขุนเทียน  เขตบางบอน  เขตราษฎรบรูณะ  และเขตทุงคร ุ เสนอแนวทางแกไขปญหานํ้าทวมในชุมชน ดังน้ี 
• จัดต้ังกองทุนชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เชน บรกิารอาหารเลีย้งชุมชน และชุมชนใกลเคียง 
• การไดรับความชวยเหลือจากภาคเอกชนและ ส.ส.ในพ้ืนที่ (3) 
• การไดรับความอนุเคราะหจากวัด เชน วัดนิมมานรด ี
• ภาครฐัและชุมชนตองรวมมือกัน (2) 
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 การสนบัสนุนทางดานวัสดอุปุกรณ เพื่อใชในการปองกนัและแกไขปญหานํ้าทวม  
 
 1. กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก  จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย เขตบางกะป  เขตสะพานสูง  เขตบึงกุม  
เขตคันนายาว  เขตลาดกระบัง  เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก  และเขตคลองสามวา  เสนอส่ิงที่ชุมชนควรไดรับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ดังนี้ 

• รถยนตในการสัญจร เคลื่อนยายอพยพ 

• เรือ แพ (32) ใชในการสัญจร ขนส่ิงของ รับส่ิงของบริจาค 

• หองน้ําช่ัวคราว (22) 

• เครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ เชน อาหาร น้ําดื่ม ยา ส่ิงของใชในชีวิตประจําวัน(14) 

• นํ้ามันใชกับเครื่องสูบน้ํา (2) 

• เครื่องสูบน้ํา และเจาหนาที่ดูแลเครื่อง 

• อุปกรณเครื่องเก็บขยะตามท่ีตาง ๆ และในคลอง (5) 

• สะพานทางเดิน (16) 

• วัสดุหินคลุก 

• เรือเล็กเก็บขยะ ผักตบชวาในคลอง 

• การกําจัดยุง 

• ระบบเสียงตามสาย 

• อาสาสมัครตรวจและเฝาระวังระดับน้ํา 

• อาสาสมัครจัดเก็บขยะในคลอง 

• หนวยแพทยเคลื่อนที่ 
 

2. กลุมเขตกรุงเทพเหนือ (ยกเวนเขตดอนเมือง)  จํานวน 6 เขต  ประกอบดวย  เขตจตุจักร  เขตบางซ่ือ  
เขตลาดพราว  เขตหลักส่ี  เขตสายไหม  และเขตบางเขน  เสนอส่ิงที่ชุมชนควรไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  
เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ดังนี้ 

• รถยนตในการสัญจร เคลื่อนยายอพยพ (3) 

• เรือ แพ  ใชในการสัญจร ขนส่ิงของ รับส่ิงของบริจาค (40) 

• หองน้ําช่ัวคราว (10) 
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• เครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ เชน อาหาร น้ําดื่ม ยา ส่ิงของใชในชีวิตประจําวัน(13) 

• นํ้ามันใชกับเครื่องสูบน้ํา (3) 

• เครื่องสูบน้ํา และเจาหนาที่ดูแลเครื่อง (5) 

• อุปกรณเครื่องเก็บขยะตามท่ีตาง ๆ และในคลอง (4) 

• สะพานทางเดิน (6) 

• สายตรวจยามค่ําคืน 

• รองเทาบูท (2) 

• ผูที่ความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย มีประสบการณสรางขวัญและกําลังใจ 

• อบรมใหความรูแกชุมชนเพ่ือเตรียมการปองกัน (2) 

• เครื่องปนไฟ (2) 

• ศูนยพักพิงที่สมบูรณถูกสุขลักษณะตามความเหมาะสม 

• ศูนยประสานงานในชุมชน 

• หนวยแพทยเคลื่อนที่ 

• เครื่องขยายเสียง โทรโขง (2) 

• วัสดุอุปกรณกอสรางตาง ๆ เพื่อกั้นนํ้า เชน อิฐบล็อก ไม กระสอบทราย ลวด เชือก (6) 

• สัญญาณเตือนระดับน้ํา 

• การกําจัดยุง 

• การแจงเตือน ขาวสารใหทราบเปนระยะ 
 

3. กลุมเขตกรุงเทพใต  จํานวน 11 เขต  ประกอบดวย เขตปทุมวัน  เขตบางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอ
แหลม  เขตยานนาวา  เขตคลองเตย  เขตวัฒนา  เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง  เขตบางนา  และเขตประเวศ  
เสนอส่ิงที่ชุมชนควรไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  เพ่ือปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม ดังน้ี 

• รถยนตในการสัญจร เคลื่อนยายอพยพ (2) 

• เรือ แพ  ใชในการสัญจร ขนส่ิงของ รับส่ิงของบริจาค (9) 

• หองน้ําช่ัวคราว (5) 

• เครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ เชน อาหาร น้ําดื่ม ยา ส่ิงของใชในชีวิตประจําวัน(4) 

• สะพานทางเดิน (3) 
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• วัสดุอุปกรณส่ิงกอสรางการปองกันนํ้า 

• สัญญาณเตือนภัย ระดับน้ํา 

• ศูนยประสานงานในชุมชน (2) 

• อุปกรณตรวจไฟฟารั่ว 

• เส้ือชูชีพ 

• แผนท่ีเสนทางอพยพ 

• เครื่องเก็บพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย 

• การอบรมใหความรูเพื่อชวยเหลือตนเองตอนประสบภัย มีการซอมระบบเตือนภัย อพยพ (2) 

• เครื่องกระจายเสียง เพ่ือแจงขอมูลขาวสาร 
 

4. กลุมเขตกรุงเทพกลาง  จํานวน 9 เขต  ประกอบดวย  เขตพระนคร  เขตดุสิต  เขตปอมปราบศัตรูพาย  
เขตสัมพันธวงศ  เขตดินแดง  เขตหวยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวังทองหลาง  เสนอส่ิงที่ชุมชน
ควรไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ดังน้ี 

• เรือ แพ  ใชในการสัญจร ขนส่ิงของ รับส่ิงของบริจาค (5) 

• หองน้ําช่ัวคราว (4) 

• เครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ เชน อาหาร น้ําดื่ม ยา ส่ิงของใชในชีวิตประจําวัน(4) 

• นํ้ามันใชกับเครื่องสูบน้ํา  

• สะพานทางเดิน (2) 

• วัสดุอุปกรณปองกันนํ้า เชน อิฐบล็อก ปูน ทราย (3) 

• เส้ือชูชีพ ชุดปองกันน้ํา (2) 

• อุปกรณตรวจสอบกระแสไฟฟารั่ว 
 

5. กลุมเขตกรุงธนเหนือ  จํานวน 8 เขต  ประกอบดวย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน  เขตจอมทอง  เขต
บางกอกใหญ  เขตบางกอกนอย  เขตบางพลัด  เขตตลิ่งชัน  เขตทวีวัฒนา  และเขตดอนเมืองอีก 1 เขต  รวม
ทั้งส้ิน 9 เขต  เสนอส่ิงท่ีชุมชนควรไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ดังนี้ 

• รถยนตในการสัญจร เคลื่อนยายอพยพ 

• เรือ แพ  ใชในการสัญจร ขนส่ิงของ รับส่ิงของบริจาค (20) 

• หองน้ําช่ัวคราว (4) 
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• เครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ เชน อาหาร น้ําดื่ม ยา ส่ิงของใชในชีวิตประจําวัน(3) 

• นํ้ามันใชกับเครื่องสูบน้ํา  

• เครื่องสูบน้ํา และเจาหนาที่ดูแลเครื่อง 

• อุปกรณเครื่องเก็บขยะตามท่ีตาง ๆ และในคลอง (2) 

• สะพานทางเดิน  

• วัสดุอุปกรณปองกันนํ้าทวม เชน อิฐบล็อก ปูนซีเมนต (2) 

• วิทยุส่ือสาร 

• นํ้าจุลินทรีย EM 

• สัญญาณเตือนภัยนํ้าทวม บอกระดับนํ้า 

• ประตูน้ํา (4) 
 

6. กลุมเขตกรุงธนใต  จํานวน 7 เขต  ประกอบดวย  เขตภาษีเจริญ  เขตบางแค  เขตหนองแขม  เขตบาง
ขุนเทียน  เขตบางบอน  เขตราษฎรบูรณะ  และเขตทุงครุ  เสนอส่ิงที่ชุมชนควรไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  
เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ดังนี้ 

• รถยนตในการสัญจร เคลื่อนยายอพยพ 

• เรือ แพ  ใชในการสัญจร ขนส่ิงของ รับส่ิงของบริจาค (5) 

• หองน้ําช่ัวคราว (2) 

• เครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ เชน อาหาร น้ําดื่ม ยา ส่ิงของใชในชีวิตประจําวัน(2) 

• เครื่องสูบน้ํา และเจาหนาที่ดูแลเครื่อง 

• อุปกรณเครื่องเก็บขยะตามท่ีตาง ๆ และในคลอง  

• สะพานทางเดิน (3) 

• อุปกรณส่ือสาร  

• วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อปองกันน้ํา (2) 
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สวนที่ 2  ขอมูลจากการเสวนา 
 

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของวิทยากรและตัวแทนกลุมเขต ไดใหผูเขารวมเสวนาไดเสนอ
แนวคิด แนวทางปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม  และประเด็นคําถามตาง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

 

ขอเสนอแนวคิด แนวทางการดําเนินการปองกันแกไขสถานการณนํ้าของกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีปองกันปญหาน้ําทวมของชุมชน  ไดแก 
 

• ทําเข่ือนเพ่ิมใหสูงข้ึน และเพื่อปองกันตลิง่พัง 

• แกไขเขื่อนทีพั่งใหไดกอน  

• เสริมแนวกั้นเพิ่มเติมใหแข็งแรง เชน กระสอบทรายตามจุดตาง ๆ และไมเลือกวาเปนใคร 

• เวียนคืน Flood Way เพื่อเพ่ิมศักยภาพระบายนํ้าฝงตะวนัออก 

• เฉลี่ยปริมาณน้าํแตละพื้นท่ี แทนการปองกนับางพ้ืนที่ และปลอยใหบางพื้นที่น้ําทวมขังเปนสราง
พนังกั้นแมเจาพระยาใหตลอดทั้งสองฝง 

• ไมสรางกําแพงขวางทางเดินของน้ําตามธรรมชาติ  

• สรางบานเรือนใหสูง 2-3 ช้ัน พื้นบานใหยกพ้ืนสูง 100-200 ซ.ม. 

• มีเวรยามดูแลเวลากลางคืน 

• เสนอใหสรางอุโมงคตามถนนพุทธมณฑลสาย 1 เปนเสนตรงจากคลองมหาสวัสดิ์ไปคลองภาษีเจรญิ 

• ลอกทอระบายนํ้าอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะถนนสายหลัก และทํากอนหนาน้ําจะมา 

• ขุดลอกคลอง ขยายคลอง และเก็บวัชพืช ขยะ ใหครบทุกคลอง และทําเปนประจํา สมํ่าเสมอ และ
เจาหนาที่ตองตรวจสอบผูรบัเหมาดวย  

• กทม. ใหแตละเขตทําการลอกคลอง ลอกทอระบายน้ําอยางจริงจัง มีบางท่ีทําแตเก็บวัชพืช  

• แกปญหากับผูที่ปลูกบาน ส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ ลงในคลอง แมนํ้า ซ่ึงกีดขวางทางน้ําไหล  

• ลอกคลองใหลึก เพื่อรับน้ําไดมากข้ึน 

• ควรมีการเก็บกักนํ้าและปลอยน้ําอยางมีระบบ เพื่อวาน้ําจะไมทวมอีก 

• มีมาตรการปองกันการรุกล้ําที่สาธารณะ แมน้ําลําคลองอยางเด็ดขาด  
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• ทุกเขตตองลอกคลองทุกคลองทุก 3 ป ของเขตชุมชนเมือง 

• ตองลอกคลองใหญ และแมน้ําเจาพระยาตัง้แตอยุธยาถึงปากน้ําเพราะโคลนดนิสะสม 

• เพิ่มประสิทธภิาพในการระบายนํ้าลงสูทะเล โดยการขยายคูคลอง และจัดการกับพวกรุกล้ําบุกรกุ
ใหเพ่ิมเครื่องสูบน้ําตรงประตูระบายน้ํา 

• ไมถมคลอง ลาํน้ํา  

• สรางจิตสํานึกที่ดี ปลูกจิตสาธารณะตั้งแตปฐมวัย  

• สรางจิตสํานึกใหประชาชนไมทิ้งขยะลงทอ ในคู คลอง แมน้ํา  

• ใหเขมงวดเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคูคลอง 

• ทําถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ เปนเข่ือนจะไดไหม 

• หามกอสรางคันกั้นนํ้าธรรมชาติ 

• จะตองระวัง สํารวจน้ําภายในและรอบขางบานตนเองและชุมชน (2) 

• ต้ังสถานีวดัแรงลมและคลื่นเพื่อนํามาประกอบกับการระบายนํ้าของ กทม. 

• อยากใหสรางอุโมงคยักษริมนํ้าจากคลองทวีวัฒนาไปลงแกมลิงสนามชัย มหาชัย ตรงแสมดํา เพ่ือ
กรุงเทพฯ จะไดรับน้ําได  

• ชวยกันรักษาความปลอดภยัวานํ้าจะมาชวงไหนบาง 

• ประตูน้ําและประตูระบายน้าํตองมีความพรอม และมีขนาดที่สามารถรบัปริมาณน้ําได 

• ทางเขตควรจะดูแลการกอสรางอาคารหรือหมูบานที่เกิดใหม โดยใหมีการทําแผนการระบายนํ้าให
ดี และอยากีดขวางทางน้ํา  

• ควรจะมีงบประมาณดูแลคลองในเขตกรุงเทพฯ แยกออกจากงบเขตดูแลผังเมืองในเขตกรุงเทพฯ 
 
 

วิธีแกปญหาน้ําทวมในชุมชน   ไดแก 
 

• การปองกันทกุอยาง ประชาชนตองใหความรวมมือ 

• ให กทม. นํางบของ กทม. มาเยียวยาดวย ไมใชรอแตรัฐบาล 

• การชวยเหลือประชาชน ควรเปนทีมงานมืออาชีพและสํารวจในทั่วถึงมากกวาปที่ผานมา 

• ใหฝาย กทม. มาเยียวยา ไมใชรอแตรัฐบาล 
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• เงินชวยเหลือยงัไดไมครบ ชวยเยียวยาโดยเร็วและครบถวนท่ัวถึง 

• เขมงวดกับผูกอสรางท่ีทําใหทอระบายน้ําอุดตัน 

• ใหรฐับาลบอกความจรงิกับประชาชน ใหขาวที่เปนความจริง ชัดเจน ลวงหนา 2-3 วนั เพ่ือเตรยีมตัว  

• ตองบอกประชาชนลวงหนาใหไดรูกอน เพ่ือเตรยีมตัวเก็บของ  

• การปฏิบัติของเจาหนาท่ีรับผิดชอบอยางถกูตองและยุติธรรม 

• อยากใหรัฐบาลมีความจริงใจกับประชาชน ไมใชทํางานแบบผานๆ  

• ภาครฐัควรมีงบคาใชจายใหชุมชนเกีย่วกับขุดลอกคูคลองใกลชุมชน 

• ใหประชาชนมีสวนรวมท่ีแทจริง 

• จัดสรรงบประมาณลงชุมชนใหบริหารจัดการเองตามรัฐธรรมนญู 

• ควรฟงเทปทีพ่ระเจาอยูหัวตรัสใหชัดแลวปฏิบัติตาม คิดวาน้ําจะทวมนอยกวานี้ หรอือาจไมมีเลย
ในบางพื้นท่ี 

• ชุมชนตองรวมใจกนั รวมกนัคิดพัฒนา หารือกัน เชน  ชุมชนซอยเทียนทรัพยไดลอกคูคลองลํามะ
โดง ทะลุซอยภานภุากรณ มาลงแมน้ําเจาพระยา ทําใหในชุมชนไมทวมในปท่ีผานมา หรือชุมชนวิ
สุทธิจิตรก็มีกจิกรรมรวมกนัเสมอ  

• จัดงบประมาณลงชุมชนใหบริหารจัดการตนเองตามวิถขีองธรรมชาต ิชุมชนตองชวยกันดูแล
สอดสองดวย 

• ทําแผนการจัดการนํ้ารวมกับประชาชน เปนรายเขตและรายพื้นท่ี 

• ในกรณีทวมจริง  ตองจัดหนวยเคลื่อนที่ไปบรรเทาภยัทุกชุมชน 

• นาจะมีหนวยงานที่เกีย่วของใหความรู และแจงเตือนที่มาตรฐานและแนนอน  เพื่อทีป่ระชาชนจะ
ไดทราบและต้ังรับหรือหาวธิปีองกันและแกไข (ตองเปนหนวยงานเดียวที่เช่ือถือได ไมใชอยางท่ี
ผานมา หาขอสรุปไมได ไมรูจะเช่ือใครด)ี 

• ขอใหสวนราชการทําระดับน้ําทวมใหเห็นตามลําคลองและถนน 

• เวลามีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน  ก็ขอใหบอกความจริง ไมใชโยนกันไปมา 

• เปนหนาที่ของรัฐและนักวิชาการที่มีความรูเรื่องน้ํา ตองรวมมือกันอยางจริงจัง 

• ควรหาวธิีหาศูนยประสานงานระหวางเขตกับชุมชนในการแจงขาวและชวยเหลือชุมชนท่ียังมีคน
อยูในชวงนํ้าทวม 
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• เจาหนาที่ควรลงพื้นท่ี และปรึกษาคนที่อยูในพื้นที่ เพราะแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกนั 

• อยากให กทม. ทํางานรวมกนักับรัฐบาล จะปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯ ไดมากกวาน้ี 

• ชวยกัน รวมมือรวมใจกัน สามัคคีกัน  

• ชุมชนที่เปนเกษตรกรจะมวีธิแีบบชาวบาน ชวยเหลือตัวเองอยูแลวแตขาดทุนทรัพย 

• กรุงเทพฯ ตองเอาภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากๆ  
 

การสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม  ไดแก 
 

• เตรยีมแผงรับแสงแดดไวเวลาไฟดับ (ใชไฟฟาฟรีและปลอดภัย) 

• จัดงบประมาณยกถนนในซอยใหสูงข้ึน 

• เตรยีมเครื่องสูบน้ํา เชน เครือ่งสูบตัวใหญและมีสํารองดวย ติดต้ังเครื่องสูบน้ําในชุมชน 

• ใหเพ่ิมเครื่องสูบน้ําตรงประตูระบายน้ํา 

• เห็นวา ไมมีสัญญาณเตือนภยัน้ําทวม ทําใหแจงประชาชนไมทัน 

• เตรยีมกระสอบทราย เพื่อไวกั้นน้ําใหน้ําไหลเบาๆ 

• แจกกระสอบทราย 

• ควรมีจุดบริการนํ้าดื่มเปนจดุๆ นอกจากท่ีเขตเพียงจุดเดยีว 
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ประเด็นคําถาม 
 
 นอกจากการเสนอความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน  ผูตอบแบบสอบถามยังมีการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงการต้ังคําถามอยูจํานวนหนึ่ง  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี   
 

วิธีปองกันปญหาน้ําทวม  ไดแก  
 

• กทม. มีแนวคิดอยางไรในการปรับสภาพใหอยูกับน้ําใหได เชน บานจัดสรรหรือส่ิงปลูกสรางตางๆ 
ใหสามารถเปลี่ยนสภาพอยูกับน้ําได 

• จะมีการสรางเขื่อนริมคลองเปรมประชากรตอหรือไม เม่ือไร  
•  Flood way จะมีการขุดเม่ือไร  
• การจัดทําแผนภัยพิบัติในเขต กทม. ควรจัดทําเปนเขต จะสามารถทําไดหรือไม อยางไร 
• การระบายน้ํา ควรปลอยน้ําไหลไปตามธรรมชาติ ไมตองปดกั้นประตูน้าํระบายน้ํา หรอืกั้น Big 

Bag ทําใหผูท่ีอยูเหนือประตรูะบายนํ้า ตองทนอยูกับนํ้าทวมเปนเวลานาน (2 เดือน) 
• ทานมีนโยบายอยางไรเกีย่วกบัทอระบายน้ําท่ีชํารุดและอยูในพื้นท่ีสาธารณะประโยชนที่เจาของยัง

ไมไดยกใหแก กทม. เปนผูดแูล ทีผ่านมา อางวาเปนของเอกชนไมสามารถเขามาดแูลได 
• ทําไมไมเปลี่ยนฝาทอท่ีแตกหัก หรือเปลี่ยนจากตะแกรงเปนฝาทึบ เพือ่ปองกันขยะลงทอ 
• กทม.จะทําอยางไรใหทราบขอมูลสถานีหลักลุมน้ําหลกั 25 ลุมน้ํา เพื่อประชาสัมพนัธใหประชาชน

ไดรับทราบอยางตอเนื่อง 
• ณ วนัน้ี กทม. จัดการกับแผนงานที่กําหนดไวกี่เปอรเซ็นต ที่ทําไปแลวมีอะไรบาง และท่ียังไมได

ทํามีอะไรบาง เพราะอะไร 
• มีวิธจีัดการกับบานหรือส่ิงปลูกสรางท่ีขวางทางเดินน้ําอยางไร 
 
 

วิธีแกปญหาน้ําทวมในชุมชน   ไดแก 
 

• การแกปญหาน้ําทวมแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน ควรจัดกลุมปญหา กลุมชุมชนแกไขปญหารวมกัน 
ไดหรือไม 

•  ควรจัดงบใหแตละชุมชนท่ีไดรับภยัแกปญหาเองจะไดหรือไม 
• ชุมชนราชพฤกษน้ําไมทวม เพราะลงทุนลงแรงรวมกัน เชน ซ้ือเครื่องสูบ 5 เครื่อง แตไมไดรับการ

ชวยเหลือใดๆ เลย 
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• ทําไม การจายเงินทดแทนน้ําทวมถึงไมเทากัน บางบานทวม เสียหายมาก แตไดรับนอยกวาบานที่
เสียหายนอย มีอะไรเปนเกณฑ  

• คําถามเกี่ยวกับเงินชวยน้ําทวม 20,000 บาทวา ขอจํากดัในการจายระหวาง กทม. และชานเมือง
อยางปทุมธาน ีบางบัวทอง วา ทําไมนอกเมืองไดทั้งเส้ือผา เครื่องครัว  กทม.ถึงใหแตกตางกัน มี
อะไรเปนเกณฑในการจาย บางบานได 20,000 บาท อีกบานหนึ่งได 3,000 บาท  

• ในกรณีท่ีชุมชนสามารถจัดการตนเองได ทานจะสนับสนุนระบบปองกนัใหแกชุมชน และอยูใน
พ้ืนที่ไมเปนผูอพยพไดอยางไร  

• ถานํ้าทวมอีก ไมตองใหเงินเยียวยาไดหรือไม เพราะทําใหประชาชนแตกแยก 
• มีงบประมาณชวยเหลือภาคประชาชนหรอืไม 
•  มีงบประมาณชวยเหลือชีวิตขาราชการหรอืไม 
• จริงหรือไมที่รฐับาลบอกวา เงินเยียวยา 20,000 บาท ข้ึนอยูกับฝายสํารวจมูลคาความเสียหายจาก 

กทม. 
• สามารถกําหนดเวลาชวยเหลอืไดหรือไม กาํหนดแตเวลายื่นเรื่อง 
• กทม. มีวธิีการชวยเหลือผูประสบภัยอยางไรที่ไมตองผานขอระเบียบ ป.ภ. 
• ทําไมตองย่ืนเอกสารขอรับเงินทั้งท่ีประกาศเปนเขตภยัพิบัติแลว ควรจะชวยเหลือทุกครัวเรือน 
• ชุมชนบานจัดสรรต้ังแตกอนป 2540 จะไมอยูในความคุมครองของ พรบ. บานจัดสรร ทําใหทั้ง

ถนน ทอระบายนํ้า ชํารุด และอุดตัน ปญหาน้ําทวมขัง มีวิธีท่ีภาครัฐจะเขามาดําเนินการชวยเหลือ
ไดหรือไม 

• ชุมชนระดับถนน ไมใชทางผานของน้ํา แตมีการปองกนัโดยใชกระสอบทรายทําคันกั้นน้ํา จึงมี
ความผดิหรือไม 

• กอนจะถึงเหตุการณวกิฤติ ขอใหเจาหนาที่ส่ือสารใหบุคคลทั่วไปทราบลวงหนา 
• ถาเกดินํ้าทวม ภาครฐัจะใหขอมูลขาวสารท่ีตรงกับความเปนจริงอยางชัดเจนดวยวธิีไหน ใหทั่วถึง

อยางไร 
• หากเกิดเหตุการณน้ําทวม จะติดตามขาวสารจากส่ือไหน จากใคร ขอเสนอใหผานมาทางสํานักงาน

เขต เพื่อสงขาวสารมายังตัวแทนชุมชนโดยตรง 
• งบประมาณสนับสนุนใหชุมชนปองกันนํ้าทวมในเบ้ืองตน จะมีใหหรอืไม  
• การจัดการใหเปนระบบโดยองคกรถาวร ไมใชตางคนตางทํา 
• กทม. ไดวางแผนซอมอพยพหรือซอมเตรียมความพรอมแบบฉุกเฉินใหกับชุมชนบางหรือไม 
• ถาเกดินํ้าทวมอีก สมควรทําฝายกั้นนํ้าหรือไม 
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• นํ้าทวมปทีแ่ลว ไมไดรับเงินชวยเหลือจํานวนมาก สาเหตุเพราะเอกสารประกอบเยอะมาก ทั้งแจง
สถานีตํารวจ ทั้งประธานเซ็นตรับรอง ทั้งภาพถายขณะน้ําทวม  ชาวบานเบ่ือจนไมอยากขอรับเงิน
ชวยเหลือ  กทม. จะแกไขอยางไร  

• หลักเกณฑการจายเงินน้ําทวมไมคอยชัดเจน เชน ในหมูบานนํ้าไมทวม แตเดนิทางไปทํางานไมได
เพราะเสนทางการเดินทางถกูนํ้าทวม ทําใหขาดรายได  กรณีเชนนี้จะไดรับความชวยเหลืออยางไร  

• ผูวาฯ ใหเขตคลองสามวาเปนเขตรับน้ํา แตใหความชวยเหลือนอยมาก ควรใหความสําคัญและ
ชวยเหลือใหเปนพิเศษดวย 

• ถาเกดิมหาอุทกภยัครั้งตอไป กรุงเทพฯ จะมีมาตรการในการชวยเหลือชุมชนท่ีน้ําทวมอยางไร 
• เรื่องนาน้ําทวมขาว ไดข้ึนทะเบียนตามกําหนด 4 เดือน จะครบปแลว ยังไมไดรับเงนิเยยีวยา 
• ถาเกดินํ้าทวมอีก จะชวยเหลอืแบบเรงดวนอยางไร 
• ทางระบายน้ํานอย ชาวบานจะเดือดรอนมาก จะแกไขระบบระบายนํ้าอยางไร  
• ขอมูลขาวสารท่ีแจงใหแกประชาชน ขอเปนความชัดเจนท่ีสุดไดหรือไม 
• จะสามารถเตอืนภัยกอนลวงหนาไดหรือไม 
• วิธแีกไขเร่ืองของการโยนความรับผดิชอบของภาครัฐ เม่ือเกิดปญหาที่มีตอภาคประชาชน 
• ถาในภาคประชาชนไมสามารถรับมือกับเรือ่งนํ้า แลวภาครัฐจะจดัการอยางไรกับปญหา 
• “เครือขายเฝาระวังภัยพิบัติภาคประชาชน” อยูไหน ทําอะไรบาง อยากเช่ือมโยงจะตองทําอยางไร 
• ถาในภาคประชาชนไมสามารถรับมือกับเรือ่งนํ้า แลวภาครัฐจะจดัการอยางไรกับปญหา 
• อยากเห็นรูปแบบการจัดการนํ้าทั้งหมดอยางมีภาพจําลองเหตุการณไดหรือไม 
• ตัวแทนชุมชนมีความรูจรงิหรือเปลา 

 
การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม  ไดแก 
 

• ถาเกดินํ้าทวม กทม. จะมีงบประมาณจัดหาเรือทองแบนใหกับชุมชนหรือไม  
• กรณีพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ แตการชวยเหลอืเยียวยาไมเทากันทั้งพ้ืนที่ เชน เรือ ภาครฐัใหใชรวมกนั 

แตมีบางบานเอาโซคลองใสกุญแจ 
• การชวยเหลือเรื่องท่ีอยูอาศัย ศูนยอพยพ อาหาร ยารักษาโรค พาหนะในการหนีนํ้ามีนอย 
• การบริหารจัดการชวยเหลือผูประสบภยั (แจกถุงยังชีพ) ทําไมแจกไมทั่วถึง ทั้งๆ ทีท่างเขตก็มี

ขอมูลชุมชนไหนบางท่ีเดือดรอน จํานวนกีห่ลังคาเรือน จงึเปนปญหาใหแกผูนําชุมชนมาก
เนื่องจากไดรบัถุงยังชีพไมครบตามจํานวนประชากรท่ีอยูในชุมชน 
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• อุปกรณเครื่องใชในชุมชนเสียหายตอนนํ้าทวม จะเบิกทดแทนจากสํานักงานเขตไดหรือไม 
•  มีนโยบายชวยเหลือแจกถุงยังชีพหรือไม เพราะปที่แลวการแจกถุงยังชีพชามาก 
• ถาทางเขตชวยเหลือชุมชนเรือ่งเครื่องสูบนํ้าไมได จะมีหนวยงานใดชวยเหลือไดบาง 
• จากประสบการณนํ้าทวมปทีแ่ลว ชุมชนไดรับความเสียหายมากเน่ืองจากกระสอบทรายไมเพียงพอ 

จึงอยากทราบวา กทม. มีทางแกไขปญหานี้อยางไร และทราย กระสอบทรายจะถึงมือชาวบาน
จริงๆ หรือไม (สวนใหญอยูบานนักการเมือง) 

• เม่ือไรอาสาสมัคร หรือคณะกรรมการชุมชน จะมีเงนิคาครองชีพหรือเงินเดือน 
• การใชวดั โรงเรียน เปนศูนยอพยพ ไมสะดวก จึงควรสรางศูนยอพยพเปนการเฉพาะไดหรือไม 
• เครื่องสูบน้ําตามประตูน้ําตางๆ มีความพรอมหรือไม 

 



 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 5 

สรปุผลการจัดงานและ 
ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร 
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โครงการเสริมสรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําภาคประชาชนไดมีการจัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม

หลักคือ สวนท่ีหน่ึงการบรรยาย สวนท่ีสองการเสวนา สวนท่ีสาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให
ประชาชนในกรุงเทพมหานครไดรับความรูความเขาใจและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังมีรายละเอียด  ดังน้ี  

 

สวนท่ีหนึ่ง การบรรยายจากวิทยากรผูมีความรู ความเช่ียวชาญในหัวขอตาง ๆ ดานความรูเรื่องน้ํา
และการบริหารจัดการ  ดังนี้  

1. เรียนรูธรรมชาติของมวลน้ําขนาดใหญ โดย อาจารยปราโมทย  ไมกลัด  
2. มาตรการปองกันเฉพาะกิจ โดย รองศาสตราจารย ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ  
3. การเตรียมตัวเขาสูขอมูลและการวิเคราะหสถานการณ โดย อาจารยศศิน  เฉลิมลาภ  
สวนท่ีสอง การเสวนา ประสบการณการจัดการนํ้า  ดังนี้  
1. ประสบการณจากนักวิชาการ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน  มาลีสี และอาจารยศศิน  เฉลิมลาภ   
2. ประสบการณจากภาคประชาชน โดย นายอํานวย  ยูฮันเงาะ  นายวัชร  กาญจนประทุม  นางมุกดา   

เผือกแดง  นายโอภาส  จิตตวรรณ   นายธีรศักดิ์ สุขโชติพรชัย  นายกมล   พุทธสุวรรณ   นางนวล  อวมเปยม  
สวนท่ีสาม ขอคําถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็น โดยมีการแลกเปลี่ยนขอคําถาม ความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะจากภาคประชาชน ซ่ึงวิทยากรผูรวมเสวนา ผูบริหารและเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครเปน
ผูใหคําตอบ  สามารถสรุปผลการจดังานและทําขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร  ดังนี ้
 

สรุปผลการจัดงาน  
 

ผลสรุปจากขอมูล แบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 จากขอมูลท่ีเก็บไดจากแบบสอบถาม สวนที่ 2 
จากการเสวนา สําหรับในสวนที่ 1 จะใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับในสวนที่ 2 จะใช
วิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 

บทสรุปเชิงปริมาณ 
 

 สรุปขอมูลทั่วไป ในการจัดโครงการบรรลุเปาหมายการจัดงานในดานจํานวนผูเขารวมงาน คือ มี
ผูเขารวมโครงการท้ังส้ินจํานวน 6,300 คน การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม มีเพศชาย ประมาณ 37 
เปอรเซ็นต และ เพศหญิง ประมาณ 63 เปอรเซ็นต กลุมอายุผูเขารวมโครงการ กลุมใหญอันดับหน่ึงคือ กลุมผูมี
อายุเกิน 50 ปข้ึนไปมี ประมาณ 58 เปอรเซ็นต อันดับที่สองคือ กลุมผูมีอายุระหวาง 41 ถึง 50 ปมีประมาณ 25 
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เปอรเซ็นต นอกจากน้ีผูเขารวมโครงการอยูในกลุมน้ําทวมและตองอพยพ ประมาณ 27 เปอรเซ็นต กลุมน้ําทวม
บางสวนแตอยูอาศัยได ประมาณ 40 เปอรเซ็นต กลุมนํ้าไมทวม ประมาณ 32 เปอรเซ็นต การวิเคราะหแยกเขต
พบวา ผูเขารวม กลุมเขตกรุงเทพใตและกลุมเขตกรุงเทพกลาง มีผูท่ีอยูในเขตสวนใหญอยูในพ้ืนที่น้ําไมทวม
และน้ําทวมแตอยูอาศัยได มีสวนที่น้ําทวมและตองอพยพนอยมาก  
 

สรุปประเด็นวิธีการปองกัน 
 

จะทําการวิเคราะหรวมทุกเขตซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวา วิธีการปองกันนํ้าทวมโดย
เรียงลําดับดังนี้คือ  

1. การลอกทอระบายนํ้าอยางสมํ่าเสมอ โดยเห็นดวย ประมาณ 76 เปอรเซ็นต  
2. งดการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหลงน้ําโดยเห็นดวย ประมาณ 63 เปอรเซ็นต  
3. กําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในแหลงน้ําตามธรรมชาติ ประมาณ 60 เปอรเซ็นต สวนประเด็นการ

หลีกเลี่ยงการกอสรางอาคารบานเรือนกีดขวางการระบายน้ําธรรมชาติ  มีประมาณ 47 เปอรเซ็นต และการ
กอสรางคันกั้นน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาต ิมีประมาณ 29 เปอรเซ็นต 

  

จากขอมูลสามารถสรุปไดวา ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวาวิธีการปองกันน้ําทวมท่ีควรดําเนินการ
คือ  

1. การงดทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหลงน้ํา  
2. กําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในแหลงนํ้าตามธรรมชาติ   
3. ลอกทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากมีความเห็นเกินกวา 50 เปอรเซ็นต สําหรับเกณฑนี้ผูจัดทํา

รายงานกําหนดข้ึนเอง  

 

สวนการพิจารณาวาเกณฑใดเหมาะสมข้ึนอยูกับการพิจารณาขอมูลในดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ในสวนขอมูล
เชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปดและการเสวนาของผูเขารวมโครงการ มีความสอดคลองกับประเด็นลอกทอ
ระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้นมีประเด็นควรติดตั้งเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ ความรวมมือของชุมชน 

 

สรุปประเด็นการแกไขปญหาน้ําทวม  
 

จะทําการวิเคราะหรวมทุกเขตซ่ึงพบวาผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวาวิธีการแกปญหานํ้าทวมมี
ความคิดหลากหลาย ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่สุด คือ ความรวมมือของสมาชิกในชุมชน 
ประมาณ 46 เปอรเซ็นต ประเด็นผูนําชุมชนเขาใจปญหาและสามารถนําชุมชนรวมแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพมีผูเขารวมโครงการเห็นดวย ประมาณ 35 เปอรเซ็นต สวนการไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ



150 

 

อยางเพียงพอมี ประมาณ 27 เปอรเซ็นต 
จากทางเลือกทั้งสามประเด็นเปนประเด็นที่กําหนดขึ้น  แตอาจจะไมตรงประเด็นที่ผูเขารวมโครงการ

เห็นวามีความสําคัญในการแกปญหา  ซ่ึงการสรางแบบน้ีมีวัตถุประสงคเนนเพียงในสวนคนจากสมาชิกใน
ชุมชนภาครัฐ และผูนําชุมชน จะเห็นไดวาผูเขารวมโครงการใหความสําคัญท่ีสมาชิกในชุมชน ผูนําชุมชน และ
ภาครัฐ เปนอันดับสุดทาย 

 

ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปดและการเสวนา ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็น
หลากหลาย แตมีความสอดคลองกับประเด็นความรวมมือของชุมชน 

 

สรุปประเด็นความตองการไดรับการสนับสนุน  
 

เม่ือทําการวิเคราะหรวมทุกเขต  พบวาผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวา  ชุมชนมีความตองการเครื่อง
สูบน้ํา มากเปนอันดับ 1 อันดับ 2 คือ กระสอบทราย โดยผูเขารวมโครงการมีความเห็นเกินกวา 50 เปอรเซ็นต  
ผูจัดทํารายงานเห็นวาเปนส่ิงจําเปนที่สําคัญที่หนวยงานภาครัฐควรเตรียมการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนเม่ือเกิดนํ้าทวม สําหรับเกณฑนี้ผูจัดทํารายงานกําหนดข้ึนเอง สวนการพิจารณาวาเกณฑใดเหมาะสม
ขึ้นอยูกับการพิจารณาขอมูลดานอ่ืนๆ เพิ่มเติม สําหรับอันดับตอมาคือ ชุดอุปกรณยังชีพ ไฟฟาสองสวาง เปน
เรื่องท่ีควรนําไปพิจารณาในพ้ืนท่ีที่จําเปน แตสําหรับ กลอง CCTV อุปกรณดับเพลิง ผูเขารวมโครงการไมไดให
ความสําคัญมากนัก  

 

สรุปประเด็นความรู ความเขาใจ การบริหารจัดการนํ้า การปองกัน การแกไขปญหานํ้าทวม  
 

โดยสวนใหญของผูเขารวมโครงการฟงการบรรยาย มีระดับความรูมาก 41 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา 
การบรรยายใหผลความรู ความเขาใจจํานวนมาก 
 

บทสรุปเชิงคุณภาพ 
 

ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปดและการเสวนาพบวา ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็น
หลากหลาย  การประมวลผลไดแสดงไวเปนผลสรุปโดยรวมทุกเขตและผลสรุปแยกเขตในบทที่ 4  อยางไรก็
ตามผลการวิเคราะหรวมทุกเขตและการวิเคราะหแยกเขต พบวา กลุมเขตกรุงเทพใตและกลุมกรุงเทพกลาง
ประสบปญหานํ้าทวมนอยกวากลุมเขตอ่ืนจากขอมูลเชิงปริมาณ  ดังน้ันในขอมูลเชิงคุณภาพจะมีขอเสนอในเชิง
ปองกันมากกวาในเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมและความตองการการไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  
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สําหรับกลุมกรุงเทพตะวันออก กลุมเขตกรุงเทพเหนือ กลุมเขตกรุงธนเหนือ และกลุมเขตกรุงธนใต 
ประสบปญหานํ้าทวมมาก มีผูเขารวมโครงการท่ีตองอพยพเน่ืองจากนํ้าทวมเปนจํานวนมาก ดังน้ันจะมีขอเสนอ
ทั้งการปองกัน การแกไข รวมทั้งการตองการไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

 

 กลุมกรุงเทพตะวันออก และกลุมเขตกรุงเทพเหนือ มีประเด็นความรวมมือของคนในชุมชน 

 
ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร 
  

 ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรจากการทําการสรุปผลการจัดการใหความรูเรื่องการบริหารการจัดการน้ํา 
การปองกันปญหาน้ําทวม การแกไขปญหา และความตองการความชวยเหลือของภาคประชาชน ผูจัดทํารายงาน
ไดประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามท้ังปลายปดและปลายเปด และการเสวนา แลวทํา
ขอเสนอแนะเปนประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงเปนแนวทางพอสังเขป เพื่อนําไปประกอบการทํายุทธศาสตรเพื่อแกไข
ปญหานํ้าทวมอยางย่ังยืน ดังนี้ 
 

 ภาครัฐ 
 

 แบงไดเปน 3 ประเด็น คือ 
 

 ประเด็นท่ีหนึ่ง ควรจัดทําการศึกษาอยางจริงจังเพื่อทําแผนเชิงปฏิบัติการจากขอเสนอของภาค
ประชาชนในดานการปองกัน ผูจัดทํารายงานขอยกตัวอยางประเด็นที่ควรทําการศึกษาความเปนได (Feasibility 
Study) โดยการนําขอเสนอตาง ๆ จากภาคประชาชนไปศึกษา เชน การทําวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครใน
ลักษณะเพ่ือการระบายนํ้าหรือ การทําเข่ือนกั้นนํ้า ทําการประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองเร่ืองการงดท้ิงขยะมูลฝอย
ลงในแหลงน้ํา ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ทําแผนและการปฎิบัติการลอก
ทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

 

ประเด็นท่ีสอง การรวบรวมขอมูลและการใหความรูความเขาใจแกประชาชน เปนการศึกษาเพ่ือทําหรือ
รวบรวมขอมูลสถานการณน้ํา การคัดกรอง จัดทําขอมูลที่จะเผยแพรใหกับประชาชน เพ่ือใหทราบขอมูลและ
สถานการณที่ประชาชนสามารถเชื่อถือได สําหรับการใหความรูมีหลายประเด็น เพ่ือนําไปใชในการฝกอบรม
ภาคประชาชนอยางตอเน่ืองใหมีความรูความเขาใจการบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานครและ การบริหาร
จัดการในระดับประเทศ 
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ประเด็นที่สาม ทําแผนเตรียมการแกปญหาในกรณีเกิดนํ้าทวม  ทําการศึกษาอยางจริงจังเพื่อใหมี
แนวทางการรับสถานการณในขณะท่ียังไมเกิดนํ้าทวมวาจะตองเตรียมการในดานตางๆ อยางไรบาง เชน การ
วางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีภาคประชาชนคาดหวังที่จะไดรับความชวยเหลือ อาทิ เครื่องสูบนํ้า กระสอบ
ทราย การจัดการดานส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิต ทั้งดานอุปโภคและบริโภค 

 

ภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตรการจัดการปญหาของอาจารยปราโมทย  ไมกลัด นาจะเปนวิธีดําเนินการท่ีไดผลและเปน
รูปธรรมท่ีสุด  ซ่ึงมีอยู 3 แนวทาง ไดแก 

 

แนวทางท่ี 1  การรูภัย  เปนยุทธศาสตรที่ตอสูกับเหตุการณและปญหาที่เกิดขึ้นเปนหลัก  แตมีขอบเขต
จํากัดท่ีจะดําเนินการใหสัมฤทธิผลไดในทุกสภาวการณ  ควรพิจารณากรณีสามารถดําเนินการได  โดยมากมัก
แกปญหาดวยส่ิงกอสรางอยางมีเปาหมายเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาใหเบาบางลง  หรือกําจัดใหหมดส้ินไป 
เชน การสรางคันกั้นน้ํา การปรับปรุงสภาพลําน้ําใหน้ําไหลสะดวก การอนุรักษพ้ืนที่ตนน้ําลําธาร การแจงขอมูล
ขาวสารและการเตือนภัย 

 

แนวทางท่ี 2  การปรับตัว เปนยุทธศาสตรทําตัวใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม มีความสอดคลองกับสภาวะ
ธรรมชาติและปญหาท่ีเกิด เปนการจัดการใหอยูไดอยางมีความสุขกับสภาวะธรรมชาติและปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ัน ๆ 
เชน หลีกเลี่ยงการปลูกบานในบริเวณนํ้าทวมถึง หากหลีกเลี่ยงไมได ควรปลูกบานใตถุนสูง พ้ืนที่เกษตรท่ีไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวม เสียหายซํ้าซากทุกป ควรปรับระบบการทําการเกษตร หรือเลือกชนิดของพืชและ
ระยะเวลาการปลูกใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 

 

แนวทางท่ี 3  การหนีภัย เปนยุทธศาสตรทําตัวใหอยูในสภาพที่เหมาะสมเชนกัน คือ หลบภัย ไมสูภัย
นั่นเอง 
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อาจารยปราโมทย  ไมกลัด 

 
 
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีชางชลประทานบัณฑิต (เกียรตินิยม)  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ปริญญาโทดานวิศวกรรมชลประทานจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  และวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 36 

 

 ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาตาง ๆ ไดแก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิศวกรรมชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยวงศชวลิตกุล  และมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

 

 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการจัดการเทคโนโลยี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

 

 รับราชการท่ีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณมาโดยตลอดต้ังแตปพ.ศ. 2510  มี
บทบาทในการทํางานดานวิชาการและการบริหาร  ไดแก งานวางโครงการและคํานวณออกแบบโครงการ
ชลประทานรูปแบบตาง ๆ นับรอยโครงการ  กอนจะมาทําหนาท่ีวิศวกรอํานวยโครงการพัฒนาแหลงน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนผูแทนกรมชลประทานรับผิดชอบทํางานสนองพระราชดําริในทุกภาค ต้ังแตป
พ.ศ. 2520 

 

 ในภาวะเกิดวิกฤตการณน้ํา  ทําหนาท่ีเปนวิศวกรอํานวยการใหคําปรึกษาและวางแผนแกไขปญหา
น้ําทวม  ในหนาท่ีของกรมชลประทานและในภาพรวมของรัฐบาล 

 

 เคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมชลประทาน  และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กอนลาออก
มาสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครเม่ือปลายปพ.ศ. 2542 

 

 ภาระหนาท่ีในตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา 6 ป  เปนประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ  รอง
ประธานคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม  และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีสัมฤทธ์ิผลในประเทศไทย 
 

 ปจจุบันเปนกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา 
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รองศาสตราจารย ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ 

 
 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Chemical Engineering จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญ่ีปุน
เม่ือปพ.ศ. 2521  ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา Water Use Engineering จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศ
ญ่ีปุนเม่ือปพ.ศ. 2523 และ 2526 ตามลําดับ 

 

 ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เปนผูเช่ียวชาญดานการจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดิน 

 

 ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนในกลุมการวิจัยและพัฒนา  จากผลงาน “อบต. กับการจัดการน้ําบน
ฐานความรู”  ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นท่ี  พรอมระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการทางสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 

 

 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยเร่ือง “ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกตอปริมาณนํ้าฝน/น้ําทวม
รายเดือนของประเทศไทย  และผลกระทบตอการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีภาคตะวันออก”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 

 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน  มาลีส ี

 
 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมกอสราง จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ปริญญาโทและปริญญาเอกดาน Civil Engineering จาก
มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญ่ีปุน 

 

 ปจจุบันดํารงตําแหนงรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง  และเปนผูแทนของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

 

 มีผลงานดานการวิจัยเร่ือง “Double Mixing for Concrete”,  “Lightweight Concrete” เปนตน 

 

 เปนวิทยากรบรรยายใหความรูเร่ือง “เทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป”  ในงานวิศวกรรม
แหงชาติ “สัปดาหความรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องคร้ังท่ี 2” 

 

 เปนวิทยากรบรรยายพิเศษเร่ือง “ต่ืนรู อยูกับภัยพิบัติ” ในงานประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ (The 
National SMARTS Conference) คร้ังท่ี 2 เปนตน 
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อาจารยศศิน  เฉลิมลาภ 

  
 

จบการศึกษาดานธรณีวิทยาจากคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 ทํางานเปนอาจารยและนักวิชาการดานธรณีวิทยา  ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตมา
กวา 10 ป 
 

 ไดทํางานติดตามเร่ืองสารตะก่ัวท่ีเหมืองคลิต้ีเม่ือปพ.ศ. 2541  ซ่ึงเปนพื้นท่ีทํางานของมูลนิธิสืบ นา
คะเสถียร  ทําใหไดรวมงานกับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร  โดยถูกเสนอช่ือเปนกรรมการและผูจัดการโครงการ
รวมรักษาผืนปาตะวันตก  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร  และอนุกรรมการเพื่อ
การศึกษาและตรวจสอบกรณีปญหาเหมืองแรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 

 มีผลงานการจัดทําโครงการจัดการพื้นท่ีคุมครองอยางมีสวนรวม  หรือ “จองปา” คือ การสรางการมี
สวนรวมของชุมชน  และการประสานความเขาใจระหวางเจาหนาท่ีรัฐ ชาวบาน และมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร  
เพื่อใหชุมชนกวา 100 แหงท่ีอยูในพื้นท่ีปาอนุรักษ  ไดมีสวนรวมในการจัดการและดูแลผืนปาดวย 

 

 ผลงานลาสุดในปจจุบัน คือ การวิเคราะหสถานการณน้ําทวมลงส่ือออนไลน  โดยใชรูปแบบการ
อธิบายถึงขอมูลและแนะนําถึงการเตรียมตัว การปองกันในสถานการณอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงมีจุดเดนคือการ
เขาใจไดงาย ไมซับซอน เปนท่ีนิยมของโลกออนไลน  
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 แบบสอบถาม 

โครงการเสริมสรางยุทธศาสตรบริหารจัดการน้ําภาคประชาชน 

ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล  

เพศ        ชาย   หญิง    

อายุ         ตํ่ากวา 30 ป    30-40 ป  41-50 ป  มากกวา 50 ป   

ชุมชน .................................................................................................................................................................................... 

เขต ........................................................................................................................................................................................ 

ขอมูลการบริหารจัดการนํ้าภาคประชาชน – กรุณาแสดงความคิดเห็นของทาน เพ่ือนําขอมูลไปใชประกอบการจัดทํา
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการนํ้าภาคประชาชนตอไป 

1. จากมหาอุทกภัยเมื่อปลายป 2554 สถานการณนํ้าทวมในชุมชนของทานเปนอยางไร 

        นํ้าไมทวม   นํ้าทวมบางสวนแตยังอาศัยอยูได  นํ้าทวมมาก ตองอพยพ 

2. ทานคิดวา ชุมชนของทานมีวิธีการปองกันปญหานํ้าทวมไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      งดทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหลงนํ้า             กําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

        ลอกทอระบายนํ้าอยางสมํ่าเสมอ           กอสรางคันก้ันนํ้าตามแหลงนํ้าธรรมชาติ 

       หลีกเล่ียงการกอสรางอาคารบานเรือนกีดขวางทางระบายนํ้าธรรมชาติ 

       อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................   

3. ทานและชุมชนของทาน ไดใชวิธีการใดในการแกปญหาน้ําทวมในชุมชนของทาน (ถาชุมชนของทาน นํ้าไมทวม 

ขามไปขอ 4) 

        ความรวมมือของสมาชิกในชุมชน  การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐอยางเพียงพอ  

       ผูนําชุมชนเขาใจปญหาและสามารถนําชุมชนรวมกันปองกันและแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  

4. ทานคิดวาชุมชนของทาน ควรไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณใด เพ่ือใชในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 

       กลอง CC TV   อุปกรณดับเพลิง  เครื่องสูบนํ้า   ไฟฟาสองสวาง 

       ชุดอุปกรณยังชีพ   กระสอบทราย   อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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5. ทานและชุมชนของทาน ไดรับความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการนํ้า การดูแลปองกันตนเอง และปฏิบัติตน

ไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อประสบอุทุกภัย ในระดับใด 

 มากที่สุด  มาก   ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด 

 

***************************************************************** 

 

สวนท่ี  2   “ขอเสนอ แนวคิดและแนวทางการดําเนินการปองกันและแกไขสถานการณนํ้าของกรุงเทพมหานคร” 

 


