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กระบวนการและรูปแบบการจัดการตนเองเพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติของ
ชุมชนบานไรศิลาทอง จังหวัดลําปาง
Community Self-Management Process and Format to Solve a
Disaster of Ban Rai Sila Thong Community, Lampang.
วารินทร วงษวรรณ1, พงศธร คําใจหนัก1, รัชฏาภรณ ทองแปน1
1
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
บทคัดยอ
การจัดการพิบัติภัยธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่น เปนกระบวน
การในการจัดการและแกไขปญหาภัยพิบัติของชุมชน เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ปกปองทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน และปองกันผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงภายนอก ดังนั้น
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะกายภาพของพื้นที่และ
ปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชน และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ
รูปแบบและการแกไขปญหาภัยพิบัติของชุมชนบานไรศิลาทอง โดยใช
วิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับคณะทํางานการขับเคลื่อนการ
แกไขภัยพิบัติชุมชน โดยตั้งคําถามเกี่ยวกับลําดับเหตุการณ แนวคิด
เหตุปจจัยและกิจกรรมตางๆ ในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน และ
ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม ดวยการเขารวมในกิจกรรมของชุมชน
ผลการศึกษาพบวา ชุมชนบานไรศิลาทองประสบปญหาภัยพิบัติใน
หลายดาน ไดแก นํ้าปาไหลหลากและเออลนทวมชุมชน ภัยแลงเปน
ปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค และมลพิษจาก
หมอกควันไฟที่เกิดจากการเผาปาเพื่อลาสัตว
การจัดการตนเองเพื่อจัดการปญหาภัยพิบัติของชุมชนบานไร
ศิลาทอง เกิดขึ้นผานกิจกรรมการมีสวนรวมของภาคประชาชนเพื่อสราง
แนวคิด สรางกระบวนการเรียนรู และสรางกระบวนการการมีสวนรวม
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เริ่มจากการสรางแนวคิดชุมชนจัดการตนเอง และชุมชนเปนศูนยกลาง
ในการจัดการภัยพิบตั ดิ ว ยตนเอง ดวยการศึกษาสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ ใน
พื้นที่ บันทึกลําดับเหตุการณ (Timeline) สรางความเขมแข็งของชุมชน
จากกระบวนการเรียนรูผานการสํารวจและจัดทําแผนที่ทางเดินนํ้า และ
กําหนดจุดในการแกไขเรงดวน เพื่อเปนขอมูลชุมชนสําหรับใชแกปญหา
และจัดทําขอเสนอหรือแนวทางการจัดการภัยพิบัติสําหรับเสนอขอการ
สนับสนุนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอมูลชุมชนนี้ไดนําไปสูการสราง
กติกาชุมชนดวยกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน มีกิจกรรม
การแกไขปญหาในชุมชน เชน รวมกันสราง ซอมฝายชะลอนํ้า ปลูกปา
ทําแนวกันไฟปา ตัง้ กลุม จิตอาสาปองกันการเผาปาและการตัดไม เปนตน
มีการจัดตั้งคณะทํางานชุมชนดานการจัดการภัยพิบัติที่มีการกําหนด
ที่มาอยางชัดเจน เพื่อทําหนาที่ดูแลรักษากฎ/ระเบียบที่ชุมชนไดรวมกัน
กําหนดไวในกติกาชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนปองกันภัยพิบัติเพื่อใหการ
ชวยเหลือหลังประสบภัย ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ ใหชมุ ชนมีการบริหารจัดการและ
ใชประโยชนจากทรัพยากรดิน นํ้าและปาไม ไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ชุมชน
บานไรศลิ าทองยังไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางและพัฒนาคน
จากรุนสูรุน ซึ่งมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยใชกระบวนการ
บาน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อปองกันปญหาเด็กและเยาวชน สรางการ
เรียนรูป ระสบการณสงั คมภายนอก การรูเ ทาทันโลก มีแหลงขัดเกลาตาม
หลักพระพุทธศาสนา การสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนในการดํารง
ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งกระบวนการเหลานี้ลวนแลวแตเปนการสรางเสริม
เจตนารมณในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการดํารงอยูของ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมใหสืบทอดตอไป
คําสําคัญ : ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง, การจัดการภัยพิบัติ, ทรัพยากร
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Disaster of Ban Rai Sila Thong Community, Lampang.
Warin Wongwan1, Pongsatorn Khamjainuk1, Ratchadaporn Tongpean1
1 Department of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University
Abstract
The community self – management for disaster
management is the process and resolution for disaster
management by community. The study aims to strengthen
local and communities to protect the natural resources as
well as the external change. Therefore, the objectives of this
research project are 1) To study physical characteristics and
disaster occur in Ban Rai Sila Thong community. 2) To study
disaster management, disaster model and disaster prevention
of Ban Rai Sila Thong Community Self-Management. Data were
analyzed using Informal Interview and participant observation
from surveys and interview guidelines. The results of the
study were Ban Rai Sila Thong Community’s topography will
result on various disaster for example, a flash flood overflow
and flood the community. Drought is a reason of community
water shortage to consume, as well as air pollution cover a
big area for a long period of time, are smog cause by burning
the forest for hunting.
The community self-management for disaster
management has established from community participation
activities to create concepts, a learning process and a participatory process. This start from the concept of self-management
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community and the community is central to disaster management. In addition, the scheme can help conserving and
managing of natural resources. According to yearly occurrence
of natural disasters, the learning processes were created for
instance stream mapping for community and encouraging the
community to participate in community activities such as build
and repair weirs, reforestation, and etc. The community self –
management for disaster management has been established
by the community together with partner organizations in order
to elevated the economic, social, and political development
based on the religion, community wisdom and culture.
Keyword: Community Self-Management, Disaster
Management, Resources
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มาจากการกระทําของ
มนุษยเปนหลัก สําหรับประเทศไทย การเพิม่ จํานวนประชากรอยางรวดเร็ว ทัง้ ประชากร
ภายในประเทศเองและและการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่ลวนมีผลตอการ
ใชทรัพยากรในทุกๆ ดานและขาดนโยบายการจัดการที่เหมาะสม ทั้งการขยายตัวของ
ที่อยูอาศัยและที่ทํากิน การรุกลําพื้นที่สาธารณะที่เปนหวย หนอง คลอง บึงและแอง
เก็บนํา้ ตามธรรมชาติ การสรางถนนและบานเรือนขวางกัน้ เสนทางไหลของนํา้ การทําการ
เกษตรบนพื้นที่ลาดชันโดยปราศจากมาตรการอนุรักษดินและนํ้า การบุกรุกทําลายพื้นที่
ปาตนนํ้า จึงทําใหเกิดนํ้าทวมทุกปทั้งนํ้าปาไหลหลากและนํ้าทวมขัง ดินโคลนถลมที่
เกิดขึ้นกับชุมชนที่สูง–ลาดชันและขวางทางนํ้าบนภูเขา ภัยแลงที่จะมาตามฤดูกาล รวม
ไปถึงหมอกควันจากการเผาปา
การจัดการภัยพิบัติโดยทั่วไปนั้นมีแนวปฏิบัติคลายคลึงกันคือ เปนการจัดการ
โดยหนวยงานภายนอก ซึ่งไมตรงกับความตองการของชุมชนและไมมีประสิทธิภาพพอ
ที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่มีความถี่มากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ได จึงไดมีแนวคิด
การจัดการพิบัติภัยธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นขึ้น โดยมีหลักการสําคัญคือ มีพื้นที่เปน
ตัวตั้ง ประชาชน ชุมชนหรือองคกรชุมชนมีบทบาทสําคัญ ชุมชนและทองถิ่น ไดแก
อบต. กํานัน ผูใหญบานฯ รวมมือกัน หนวยงานหรือองคกรภายนอก ไดแก ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย สถาบันศาสนา ฯลฯ เปนฝายสนับสนุน
(ไพบูลย, 2554) ซึ่งการดําเนินงานใดกับชุมชนทองถิ่น และภาคที่หลากหลายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมนั้น สิ่งสําคัญคือ ชุมชนและทองถิ่น
เปนฐาน หนวยงานและภาคีตางๆ เปนฝายสนับสนุน (เกศิณี และคณะ, 2555) เพราะ
ที่สุดแลว ในระยะยาวชุมชนและทองถิ่นจะตองเปนผูกําหนดทิศทางของตนเอง เพื่อ
สรางความยัง่ ยืนและมัน่ คงตอวิถชี วี ติ ตนเองตอไป การนําแนวคิดนีไ้ ปสูก ารปฏิบตั จิ ริงนัน้
ดังเชน ชุมชนบานไรศิลาทอง ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนชุมชนทองถิ่น
หนึ่งที่สามารถจัดการทรัพยากรในทองถิ่นไดดวยตัวเอง และเปน 1 ใน 5 ชุมชนนํารอง
ในโครงการนครลํ า ปางโมเดล ซึ่ ง เป น การสร า งแนวคิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชน-อนุ รั ก ษ
สิง่ แวดลอมเชิงบูรณาการ บนฐานความเชือ่ วา ผูส รางการเปลีย่ นแปลงยอมมีหลายภาคสวน
ทั้งชุมชน นักวิชาการ อาจารย และนักศึกษา โดยในปจจุบัน ชุมชนบานไรศิลาทอง
มีแนวทางการจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อปองกันและรับมือกับภัยพิบัติ ดวยขอบังคับ
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ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งดิน นํ้า และปาไม เพื่อรักษาพื้นที่ปา
ตนนํ้า รวมถึงเพื่อสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐ ในการเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปองกันปญหาการลักลอบลาสัตวปา การลักลอบ
ตัดไม รวมถึงการลักลอบเผาปาในพื้นที่
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาเสริมสรางใหชุมชนทองถิ่นหันมาจัดการตนเอง
ใหเกิดความเขมแข็ง รวมกับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไดแก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อปองกันผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงภายนอกและการปกปองทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ดังที่
ไดกลาวมาแลวขางตน โดยการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดการ
ตนเอง รูปแบบและการแกไขปญหาภัยพิบัติของชุมชนบานไรศิลาทอง โดยมุงเนนการ
จัดการตนเองดานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปองกันหรือรับมือกับภัยพิบัติ สําหรับเปน
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรของชุมชน อีกทั้งจะเปนแนวทางที่เปน
ประโยชนตอ ชุมชนอืน่ ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน กระบวนการ
ที่จะไปใหถึงการเปนชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง การจัดการและแกไขปญหาภัยพิบัติ
ของชุ ม ชนในด า นการจั ด การทรั พ ยากรในชุ ม ชนเพื่ อ ป อ งกั น และรั บ มื อ กั บ พิ บั ติ ภั ย
ธรรมชาติ และชวยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของพื้นที่ และปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ชุมชนบานไรศิลาทอง ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ รูปแบบและการแกไขปญหาภัยพิบัติของ
ชุมชนทองถิน่ จัดการตนเอง ชุมชนบานไรศลิ าทอง ตําบลพิชยั อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
การทบทวนวรรณกรรม
ชุมชนจัดการตนเอง จัดการตนเองโดยการบริหารจัดการทุนชุมชน ซึ่งไดแก
คน องคกรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ เพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชนตนเองไปสูเปาหมาย
อยางยั่งยืน โดยใชแนวคิดและหลักการของชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง ประกอบดวย
การเปลี่ยนแปลงสังคมจากชุมชนฐานรากทั้งในเมืองและชนบท ดวยขบวนองคกรชุมชน
และความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ดําเนินการ
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ในทุกมิติที่เกี่ยวของกับชุมชน เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงกายภาพและจิตสํานึกของคน
ในชุมชน เปนกระบวนการทํางานแบบมีสว นรวมทัง้ ภายในและนอกชุมชน ชุมชนเจาของ
ปญหาตองขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดวยตนเอง ไมรอคอยใหผูนําหรือหนวยงานตางๆ
มาแกปญหาให และไมใชแคการแกปญหาตางๆเทานั้น แตทุกเรื่องทุกประเด็นจะตอง
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง เปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางชุมชนกับ
หนวยงานทั้งระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติควบคูกันไปดวย ซึ่งกระบวนการทํางาน
กิจกรรม โครงการ มาตรการ กลไก ขอตกลงตางๆ ทีก่ าํ หนดขึน้ นีต้ อ งนําไปสูค วามเขมแข็ง
ของชุมชน องคกรชุมชนและการพึ่งตนเองของชุมชนโดยรวม (อุดมศรี และคณะ, 2554)
สําหรับการจัดการตนเองดานทรัพยากรธรรมชาตินนั้ ตัวชีว้ ดั ทีส่ าํ คัญคือ ชุมชน
มีทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ปาไม) ที่อุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง ชุมชนชวยกันดูแลรักษาและไดใชประโยชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรอยางยัง่ ยืน
มีแหลงอาหารและแหลงผลิตพลังงานที่เพียงพอตอการบริโภคและการดํารงชีวิต มีการ
กําหนดระเบียบและกติกากองทุน มีคณะทํางานชุมชน เพื่อใหมีการบริหารจัดการและ
ใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยัง่ ยืน มีระบบปองกันและจัดการภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
อาทิ ภัยแลง นํ้าทวม หมอกควัน โรคระบาด เปนตน และมีระบบบริหารจัดการขยะ
นํ้าเสียและมลพิษอื่นๆ ของชุมชนไมใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
(สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, 2554) สวนการจัดการภัยพิบัติโดยการใชชุมชนเปนฐาน
เพื่อสรางความยั่งยืนนั้น มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมคิดและตัดสินใจ
และการดําเนินการทุกขั้นตอน ซึ่งชุมชนที่มีภูมิคุมกันในมิติของการจัดการภัยพิบัติ
มีลักษณะดังนี้ ระยะที่ 1 ความสามารถของชุมชนในการลดความรุนแรง “ภัย” ไมให
กลายเปน “ภัยพิบัติ” ระยะที่ 2 ความสามารถในการคืนสูสภาพเดิมและยับยั้งความ
สูญเสียที่จะตามมาในชวงเกิดภัยและหลังเกิดภัย ระยะที่ 3 การเปลี่ยนและปรับสภาพ
ของภัยพิบัติ เพื่อลดระยะเวลาในการฟนฟู โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
ซึ่งชุมชนที่มั่นคงนั้นจะสามารถยับยั้งเหตุการณทางธรรมชาติที่รายแรงได โดยเกิดความ
เสียหายและกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนอยที่สุด โดยไดรับความชวยเหลือ
จากภายนอกอยางนอยที่สุดเชนกัน การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน จึง
ดําเนินงานบนหลักการที่วา “ชุมชนเปนผูเสี่ยงภัย” ไดรับผลกระทบโดยตรงจากภัย
ที่เกิดขึ้น ชุมชนจึงตองมีสวนรวมและตองเปนหลักในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน
เพราะไมมีใครเขาใจเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค โอกาสและลูทางตางๆ ไดดี
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เทาคนในชุมชนเอง ดังนั้น การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน คือ กระบวนการ
ทํางานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนครอบคลุมระยะ
กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัยแหละหลังเกิดภัย ซึ่งการดําเนินงานควรไดรับการสนับสนุน
จากภาคส ว นต า งๆ ให ชุ ม ชนสามารถดํ า เนิ น งานลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ปฐมาภรณ, 2555)
ที่ผานมา มีการกอตั้งสภาองคกรชุมชนเพื่อการจัดการภัยพิบัตินํ้าทวมรวมกับ
ชุมชนทองถิน่ มีกระบวนการดําเนินการ กอน-ระหวาง-หลังภัยพิบตั ิ คือ การเตรียมความ
พรอมกอนนํ้าจะเขาทวมดวยการเก็บของขึ้นที่สูง ชวงระหวางนํ้าทวม ตั้งศูนยชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยเพื่อ ดูแลและชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ และเปนศูนยประสานงาน
ใหกับภาครัฐอีกดวย และเมื่อหลังนํ้าทวมมีการสํารวจความเสียหายและจัดเก็บทําความ
สะอาดตามหมูบ า น โรงเรียนและวัดเพือ่ ทีจ่ ะดูแลจิตใจในเบือ้ งตน มีการซอมสรางสําหรับ
ครัวเรือนทีไ่ ดรบั ความเสียหายและไมสามารถเขาอยูอ าศัยไดหลังจากนํา้ ลด สําหรับปญหา
และอุปสรรคสําคัญตอการทําใหชุมชนทองถิ่นจัดการภัยพิบัติดวยตนเองไมได เพราะ
ขอจํากัดดานภูมศิ าสตรของพืน้ ที่ ขาดความสามัคคีในชุมชน ไมมเี ครือ่ งมือและงบประมาณ
(สุรัตน, 2554) โดยกระบวนการจัดการและแกไขปญหาภัยพิบัติของชุมชน เริ่มจากการ
พูดคุยเรือ่ งราวและปญหาทีเ่ กิดขึน้ จนกลายเปนรูปของคณะกรรมการการจัดการภัยพิบตั ิ
ดําเนินการดานการจัดการในระหวางประสบภัย เปนการชวยเหลือกันในเบื้องตนของ
คนในชุมชน จัดชุดเฝาระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย ทีมผูนําในชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิก
อบต. ทําหนาที่ประสานงานการขอความชวยเหลือทั้งภายในและนอกชุมชน โดยใชศูนย
ชวยเหลือผูประสบภัยที่ตั้งขึ้นชวยกระจายสิ่งของบริจาคจากหนวยงานตางๆ ดานการ
ฟนฟูเยียวยาหลังประสบภัย รวมกันแกไขปญหา จัดการกับทรัพยากรที่เหลืออยางเปน
ระบบและเกิดความเทาเทียม ดังนัน้ การวางกรอบหรือกฎระเบียบรวมกันจึงเปนสิง่ สําคัญ
และสามารถลดความขัดแยงในอนาคตได เชนการกําหนดกฎระเบียบการใชประโยชนใน
ที่ดินของชุมชน เสนอแผนปองกันภัยพิบัติ การจัดการศูนยพักพิงหรือศูนยประสบภัยให
เปนศูนยใหความชวยเหลือชัว่ คราว กองทุนฟน ฟูเพือ่ ผูป ระสบภัย จัดทําแผนทีช่ มุ ชนหรือ
แผนทีท่ าํ มือ สําหรับเปนเครือ่ งมือใหชมุ ชนไดรจู กั ตนเอง รูป ญ
 หา รูศ กั ยภาพและวางแผน
ได ซึ่งขอมูลที่ใช เชน ขอมูลกายภาพ แผนที่ทํามือ แผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ภาพถายทางอากาศ ฯลฯ เปนขอมูลที่ชุมชนและผูที่เกี่ยวของสามารถสัมผัสไดงายกวา
ขอมูลที่เปนตัวอักษรหรือตัวเลข สื่อสารไดงาย ชัดเจน รวมทั้งสามารถเปดพื้นที่การมี
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สวนรวมของ ผูมีสวนไดสวนเสียไดกวางขึ้นโดยเฉพาะในกลุมเด็ก เยาวชน ฯลฯ ชุมชน
ไดระดมความคิดในการจัดทําขอเสนอตอแนวทางการจัดการภัยพิบัติดวยการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนเสนอตอหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ กําหนดบทบาทของชุมชนใน
การมีสวนรวมแกไขปญหาภัยพิบัติ ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางมีสวนรวม มีการรวม
วิเคราะหถึงแนวทางการแกไขปญหาที่มีความยั่งยืน เพื่อเตรียมแผนรับมือเหตุการณภัย
พิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (กิจติชัย, 2554)
ระเบียบวิธีวิจัย
สถานที่ดําเนินการวิจัย คือ ชุมชนบานไรศิลาทอง หมูที่ 10 ตําบลพิชัย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการศึกษา ดังนี้
วิธีการศึกษาลักษณะกายภาพและปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทําการสํารวจเก็บขอมูลขอมูลภาคสนาม รวมกับขอมูลผังชุมชน แผนที่ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ภาพถายดาวเทียม ในการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่
สภาพทรัพยากรดิน นํา้ และปาไมในพืน้ ที่ ตลอดจนลักษณะภูมปิ ระเทศ เสนทางคมนาคม
เสนทางนํ้า เปนตน และรวบรวมขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมและการเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหลักษณะ
กายภาพและสังคมของพื้นที่ที่สงผลใหเกิดปญหาภัยพิบัติในพื้นที่
วิธีการศึกษากระบวนการจัดการ รูปแบบและการแกไขปญหาภัยพิบัติของ
ชุมชน
ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal
Interview) เปนการเก็บขอมูลโดยการตั้งคําถาม ใชคําถามที่นําไปสูการพูดคุยสนทนา
ที่ดําเนินไปอยางธรรมชาติ โดยสัมภาษณทีมงานการขับเคลื่อนการแกไขภัยพิบัติชุมชน
ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. ประธาน อสม. และประธาน
ผูสูงอายุ โดยคําถามเกี่ยวกับลําดับเหตุการณ แนวคิด เหตุปจจัยและกิจกรรมตางๆ
ในการจัดการภัยพิบตั ขิ องชุมชน และทําการสังเกตการณ โดยใชการสังเกตแบบมีสว นรวม
(Participant Observation) ดวยการเขารวมในกิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้าและปลูกปา
ที่ชุมชนจัดขึ้น โดยทําการสังเกตลักษณะและรูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้น การเขารวม
กิจกรรมของภาคสวนตางๆ ไดแก อบต. หนวยงานทหารและสถาบันการศึกษาในพื้นที่
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นักเรียนจากโรงเรียนชาวนาพิชัย โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ผูนําชุมชนและ
ชาวบานในพื้นที่ เปนตน และพูดคุยสนทนากับผูที่เขารวมกิจกรรม
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
โดยการนําขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณและการพูดคุย มาวิเคราะห
และสังเคราะหรว มกับเอกสารทีเ่ กีย่ วของ เรียบเรียงเปนเนือ้ หาเชิงพรรณนาและการลําดับ
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ตามลําดับเวลา (Timeline) เพือ่ สรุปเปนกระบวนการจัดการ รูปแบบ
และการแกไขปญหาภัยพิบัติของชุมชน

ซึ่งนับเปนเสนทางนํ้าสําคัญในการนํานํ้าจากภูเขาผานพื้นที่เกษตรกรรมและบานเรือน
ของคนในชุ ม ชนลงสู ค ลองชลประทานด า นหน า หมู บ า น จากสภาพทางภู มิ ศ าสตร
ลักษณะทางกายภาพและทําเลทีต่ งั้ ของชุมชน ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการใชประโยชน
ทีด่ นิ ทีส่ ง ผลตอสภาพทางกายภาพของพืน้ ที่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมสงผลใหเกิดปญหา
ภัยพิบัติในหลายดาน ไดแก

ผลการศึกษา
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ชุมชน พบวา บานไรศิลาทอง
ตั้งอยูหางจากตัวเมืองลําปางเพียง 5 กิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือน 345 ครัวเรือน
ตั้งบานเรือนติดกับคลองชลประทาน ซึ่งเปนระบบชลประทานในโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาแมวัง-กิ่วลม ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลําปาง ที่มี
หนาที่สนับสนุนนํ้าใหกับภาคการเกษตร และบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทิศตะวัน
ออกของพืน้ ทีเ่ ปนภูเขาในเขตวนอุทยานมอนพระยาแช สังกัดสํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษที่
13 สาขาลําปาง กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2526
ที่มีสภาพเปนปาเบญจพรรณแลง ซึ่งในชวงฤดูแลงปาจะผลัดใบ มีตนไมขนาดเล็กและ
กลางสวนไมขนาดใหญมนี อยมาก พันธุไมที่พบไดแก เต็ง รัง ประดู ตะครอ มะคาโมง
แดง ชิงชัน ตีนนก ปอ ไมพื้นลางไดแก สาบเสือ ไผ และหญาชนิดตางๆ วนอุทยาน
มอนพระยาแช แวดลอมไปดวยชุมชนตางๆ 8 หมูบาน หนึ่งในนั้น คือ ชุมชนบานไรศิลา
ทอง ซึ่งชาวบานในชุมชนมีวิธีการบริหารจัดการการใชประโยชนจากผืนปา โดยมีคณะ
กรรมการหมูบานทําหนาที่ตั้งกฎกติกาชุมชนในการเขาไปหาของปา ไดแก หนอไม เห็ด
และผักหวาน เพื่อนํามาเพื่อบริโภคในครัวเรือนเทานั้น และยังมีการแบงบันโซนในการ
หาของปา เชน การจัดโซนหาหนอไม โซนหนึง่ หาไดระยะเวลาทีก่ าํ หนด ครบตามกําหนด
ก็ยายไปโซนอื่น เพื่อใหโซนที่ไดหาไปแลวนั้นไดมีเวลาพักฟนตามธรรมชาติ
พื้นที่ปาไมในเขตวนอุทยานมอนพระยาแชแหงนี้ยังเปนปาตนนํ้าลําธารของ
ชุมชน โดยเปนแหลงกําเนิดของลําหวยขนาดกลาง 3 สาย คือ หวยผาดั้นมีความยาว
5 กิโลเมตร หวยโจมีความยาว 8 กิโลเมตร และหวยเสี้ยวมีความยาว 2 กิโลเมตร
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ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศ (กรมแผนที่ทหาร) และภาพถายดาวเทียมจาก
Google Earth
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1) ภัยพิบตั จิ ากนํา้ ปาไหลหลากและเออลนทวมชุมชน เปนปญหานํา้ ทวมซาํ ซาก
ซึ่งเกิดในชวงฤดูฝน ที่มีนํ้าปาไหลหลากจากลําหวยผาดั้นไหลเขามาทวมในหมูบานแทบ
ทุกป ซึ่งเกิดจากสภาพการระบายนํ้าของหวยผาดั้น ซึ่งไมสามารถระบายนํ้าฝนปริมาณ
มากที่ไหลมาจากภูเขาลงสูคลองชลประทานไดทัน สาเหตุหลักเกิดจากทางระบายนํ้า
ในหมูบ า นมีความตืน้ เขิน อุดตัน จากการกอสรางถนนและการวางทอระบายนํา้ ทีก่ ดี ขวาง
ทางนํ้า เปนสาเหตุใหเกิดนํ้าทวมบานเรือนเปนประจําในชวงฤดูฝนที่มีนํ้าหลาก
2) ภัยแลง ปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค เนื่องจาก
ประชากรในหมูบานเพิ่มขึ้น จึงทําใหนํ้าไมเพียงพอตอจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ระบบ
ผลิตประปาหมูบ า นไมสามารถรองรับปริมาณการใชนาํ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ สวนปญหาการขาดแคลน
นํา้ เพือ่ ทําการเกษตร เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีเ่ ปนทีร่ าบเชิงเขา และในชวงฤดูแลงลําหวยตาม
ธรรมชาติที่ไหลผานไมสามารถกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงได
3) มลพิษจากหมอกควันไฟ เกิดจากการเผาปา ลาสัตว สถานการณไฟปา
ในชวงฤดูแลงของจังหวัดลําปางยังวิกฤต ยังพบวามีการลักลอบเผาปาอยางตอเนื่อง
ส ง ผลให เ กิ ด หมอกควั น ปกคลุ ม ไปทั่ ว และกิ น เวลายาวนาน ในพื้ น ที่ ข องวนอุ ท ยาน
มอนพระยาแชก็เชนเดียวกัน พบวามีการลักลอบเผาปาทุกป ทําใหคาปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็กในอากาศเกินคามาตรฐาน นับเปนภัยพิบัติที่สงผลตอทรัพยากรปาไม ดิน นํ้า
และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และประชาชนในเขตอําเภอเมืองลําปาง และเปนภัย
พิบัติที่รุนแรงเปนประจําทุกป
จากการที่ชุมชนบานไรศิลาทอง ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตินํ้าปาไหลหลาก
ในฤดูฝน ประสบภัยแลงและไฟไหมปาในฤดูแลงทุกป กระบวนการของชุมชนทองถิ่น
จัดการตนเองเพื่อการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงไดเริ่มกอตัวขึ้น โดยมีลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา (Timeline) ซึ่งผูวิจัยไดแบงเหตุการณที่เกิดขึ้น
ออกเปน 3 ชวงเวลา ไดแก

ที่มา : ดัดแปลงจากขอมูลเสนทางการจัดการนํ้าของบานไรศิลาทอง
ภาพ 2 ลําดับเหตุการณ (Timeline) การจัดการตนเองของชุมชนบานไรศิลาทอง
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(1) ชวงกอนป 2541 โดยชวงเวลานีเ้ ปนชวงเวลากอนและระยะเริม่ แรกของการ
กอตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) พิชัย ซึ่งกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 กอนหนานี้ชุมชน
มีการบันทึกขอมูลการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ไววา เกิดเหตุการณนํ้าปาไหลหลากขึ้นตั้งแต
ป พ.ศ. 2501 เปนตนมาและเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง ในป 2504, 2516, 2520 และ 2538
เนื่องจากการตัดไมทําลายปา การเพิ่มจํานวนของการตั้งถิ่นฐานในชุมชนมากขึ้น มีการ
ถมดินเพื่อสรางบานอยูอาศัย และการกอสรางที่กีดขวางการไหลของนํ้า โดยในชวงเวลา
นี้ผูประสบภัยตองชวยเหลือตัวเองเปนหลัก
(2) ชวงป 2541 - 2552 ชวงเวลานี้เปนชวงหลัง อบต.พิชัยเริ่มดําเนินงาน
ชุมชนมีการบันทึกขอมูลไววาเกิดนํ้าทวมและพายุถลม ในป 2547 และ 2548 ชาวบาน
ทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนไดรบั การชวยเหลือเบือ้ งตนจาก อบต. ในการซอมแซมบานเรือนที่
ไดรบั ความเสียหาย และชุมชนไดรบั การจัดสรรงบประมาณในการกอสรางรางระบายนํา้
โดยในป 2550 ชุมชนเริ่มมีแนวคิดในการจัดการนํ้าดวยการสรางฝายชะลอนํ้า จากการ
ไปศึกษาดูงานการสรางฝายแมวที่บานสามขา การขุดรอกลําหวย ตลอดจนการผันนํ้า
จากหวยผาดั้นไปลงหวยโจ ซึ่งระบายนํ้าไดดีกวา ซึ่งแนวทางการจัดการนํ้านี้ไดถูกนํา
เขาสูการพูดคุยในระดับสภาตําบล ในป 2553 จังหวัดลําปางมีนโยบายรณรงคปองกัน
ปญหาหมอกควัน มีการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษปาในแตละ อบต. จัดอบรมปลูก
จิตสํานึกใหกับผูใหญบาน ในสวนของชุมชนมีการประชุมคณะกรรมการหมูบาน เกิด
กิจกรรมปองกันไฟปาควบคูไปกับการทําฝายชะลอนํ้า โดยงบประมาณสวนหนึ่งมาจาก
การจัดทําผาปาของชุมชน เพื่อสมทบทุนคาอาหารในการทําฝายหวยผาดั้น 12 ฝาย
(3) ชวงป 2553 จนถึงปจจุบัน ภายหลังจากที่ชุมชนเกิดความตื่นตัวและ
รวมมือกันในการดูแลรักษาสิง่ แวดลอม ชวงนี้ ชุมชนยังดําเนินกิจกรรมตางๆอยางตอเนือ่ ง
โดยมุง เนนการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาคนอกมากยิง่ ขึน้ เชน ความรวมมือกับ
กรมทรัพยากรธรรมชาติ สัตวปาและพันธุพืช ในการจัดทําโครงการสรางฝายชะลอนํ้า
รวมมือกับสถาบันการ ศึกษาที่ทํางานดานการอนุรักษในกิจกรรมสรางฝาย ปลูกปา
และการบวชปา เปนตน ในชวงนี้ไดเกิดผูนําคนสําคัญ ไดแก เจาอาวาสรูปใหมวัดบานไร
(ศิลาทอง) เปนพระนักพัฒนามารวมเปนหนึง่ ในผูน าํ ดานการปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชน
โดยเฉพาะเยาวชน ผลจากกิจกรรมและความรวมมือดังทีก่ ลาวพบวาปามีความชุมชืน้ ขึน้
มีนํ้าในลําหวยตางๆ ยาวนานขึ้นที่เปนผลมาจากการสรางฝายชะลอนํ้า มีกิจกรรมการ
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สํารวจเสนทางนํา้ หวยผาดัน้ และทําแผนที่ เพือ่ ของบสนับสนุนกิจกรรมชุมชนจากสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน ซึง่ จากการสํารวจพบวามีปญ
 หาหลายจุดซึง่ นําไปสูก ารจัดเวทีพดู คุย
แกไขปญหาและการสรางกติกาชุมชน

ภาพ 3 แผนที่เสนทางนํ้าของบานไรศิลาทอง
การจั ด ทํ า กติ ก าชุ ม ชนด า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ ข องชุ ม ชนบ า นไร ศิ ล าทอง
เกิดขึ้นภายใตชื่อ “ธรรมนูญสุขภาพลุมนํ้าหวยผาดั้น” โดยคณะกรรมการรักษปา
รักษสงิ่ แวดลอมชุมชน รวมกับสมาคมสงเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลําปาง สนับสนุน
โดย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลําปาง และสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ ซึ่งกติกาสุขภาพลุมนํ้าหวยผาดั้น ฉบับนี้ เปนกติกาฉบับแรกของพื้นที่
ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง ที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนการบริหารจัดการอนุรักษ การปองกัน
นํ้า ดิน ปาไม ซึ่งเปนทรัพยากรสิ่งแวดลอมในชุมชนและพัฒนาเปนชุมชนจัดการตนเอง
ตอไป โดยมีปรัชญาแนวคิดของกติกาสุขภาพลุม นํา้ หวยผาดัน้ คือ “วิถคี นบานไรศลิ าทอง
รักษดิน นํ้า ปา พัฒนาที่ยั่งยืน คืนความสุขชุมชื่นใหผืนปา นําพานํ้าลงคลองชลประทาน
สรางอาหารทีม่ นั่ คง ดํารงพืน้ ฐานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ญ
 ญา วิถชี วี ติ ทีพ่ อเพียงลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ โดยยึดหลักชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดการภัยพิบตั ดิ ว ยตนเอง”
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จากลําดับเหตุการณ (Timeline) การจัดการตนเองดานภัยพิบัติของชุมชน
บานไรศลิ าทองขางตน กระบวนการจัดการตนเองเพือ่ การแกไขปญหาภัยพิบตั ขิ องชุมชน
เกิดขึ้นผานกิจกรรมและกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพื้นที่ บนฐานของ
การใชวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเปนจุดเริ่มตน โดยกิจกรรมการ
มีสว นรวมของภาคประชาชนเพือ่ สรางแนวคิด กระบวนการเรียนรู และสรางกระบวนการ
การมีสวนรวม ดังนี้
1) การสรางแนวคิด ในเรือ่ งชุมชนจัดการตนเองในการจัดการภัยพิบตั ิ ดวยการ
สํารวจและจัดทําแผนที่ทางเดินนํ้าชุมชน เพื่อนําไปสูกติกาชุมชนเรื่องการจัดการดิน นํ้า
ปา รวมกับสรางความเขมแข็งทัง้ ดานรางกายและจิตใจใหคนในชุมชน ใชกระบวนการ บาน
วัด โรงเรียน (บวร) รวมกันปองกันปญหาเด็กและเยาวชน และสรางภูมิคุมกันแกเด็กและ
เยาวชนในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง ดวยการกําหนดพื้นที่ชุมชนเปนแหลงการเรียนรู
รากเหงา ภูมิปญญาและการทําเกษตร (โรงเรียนชาวนาพิชัย) กําหนดแหลงขัดเกลาตาม
หลักพระพุทธศาสนา (โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย) และสรางศูนยสาธารณสุข
มูลฐานในการดูแลดานสุขภาพเบื้องตนในชุมชน (ศสมช.)

ลิงและทําแนวกันไฟปา สํารวจเสนทางนํา้ ชุมชนทีท่ าํ ใหเกิดปญหานํา้ ทวม พบวาเนือ่ งจาก
ทอระบายนํ้ามีขนาดเล็ก ทอระบายนํ้าอุดตัน ไมมีทางระบายนํ้า มีการแยงกันปดทางนํ้า
เพือ่ นํานํา้ เขาสูแ ปลงนาเพือ่ ทําการเกษตร มีการทํารัว้ ปูนกัน้ ทางนํา้ ทําใหนาํ้ เปลีย่ นทิศทาง
รวมกันเปลี่ยนทอระบายนํ้าเพื่อเรงระบายนํ้า การสรางศูนยเรียนรูสิ่งแวดลอมจากชุมชน
ในพืน้ ทีป่ า หวยผาดัน้ เพือ่ รองรับการเรียนรูแ กเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาตางๆ
ที่มารวมสรางฝายชะลอนํ้าในพื้นที่จัดคณะกรรมการจิตอาสาขับเคลื่อนภัยพิบัติบานไร
ศิลาทอง และตั้งกรรมการดูแลรักษาปา จิตอาสาปองกันการเผาปาและการตัดไม มีกฎ
กติกา มาตรการหามชัดเจน เมื่อมีการรณรงคหามเผาในชวงฤดูแลง จึงทําใหไมมีการ
เผาถานและไมมีการเผาไรนา ทําใหหมอกควันลดนอยลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนปจจุบัน จากการทําฝายหวยผาดั้นกอใหเกิดทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณขึ้น
มีนํ้าหวยขังในลําหวยนานขึ้นกวาเดิม ปามีความชุมชื้น ระบบนิเวศกลับมาดีขึ้น มีสัตว
เล็กๆ นอยๆ เพิ่มขึ้น เชน ปู กบปา เขียดปา มดแดง ผึ้ง และมีพืชพันธุ เชน ผักหวาน
รวมถึงเห็ด ทําใหมีแหลงอาหารและแหลงทํามาหากินของคนในชุมชน
กระบวนการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาคประชาชน เริ่มตั้งแตป 2553
จนถึงปจจุบัน โดยมีเปาหมายใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถเปนชุมชนตนแบบในการ
จัดการตนเอง ซึ่งรูปแบบการจัดการตนเองของชุมชน เริ่มตนจาก

2) การสรางกระบวนการเรียนรูในชุมชน ผานกิจกรรมที่เปนรูปธรรมในชุมชน
ไดแก การจัดการเรียนการสอนในศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตยบานไรศิลาทอง ตั้งแต
ป 2555 จนถึงปจจุบัน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภูมิปญญาชาวนาและเกษตร
พื้นบาน ตั้งแตป 2555 จนถึงปจจุบัน มีปราชญชาวนาและการปลูกผักปลอดภัยสู
ตลาดเขียว มีอาคารสําหรับเปนหองเรียนรูและมีแปลงสาธิตในการปฏิบัติจริง มีการ
เรียนรูนอกชุมชนโดยการปนจักรยานทุกวันอาทิตย ไป-กลับ รวม 9 กิโลเมตร เปนการ
ฝกความอดทนและสรางแรงบันดาลใจแกเด็กและเยาวชนในการออกกําลังกาย และการ
รักษสิ่งแวดลอมโดยการลดมลภาวะทางอากาศ การสรางจินตานาการแกเด็ก เยาวชน
โดยกิจกรรมวาดภาพ การเขียนแรงความ ถึงความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ในการ
เรียนรูการทํานาและภูมิปญญาพื้นบาน และการเรียนรูประสบการณดานสังคมภายนอก
ในการรูเทาทัน เชน การทัศนศึกษา การชมสวนสัตว ฯลฯ

1) ศึกษาสภาพปญหา จากทีช่ มุ ชนไดรบั ผลกระทบจากภัยพิบตั นิ าํ้ ปาไหลหลาก
ในฤดูฝนและไฟไหมปาในฤดูแลงทุกป ชุมชนจึงไดเกิดความตระหนักและจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นเพือ่ แกไขปญหาในชุมชนระยะยาว และจัดตัง้ ทีมงานขับเคลือ่ นการแกไขภัย
พิบตั ชิ มุ ชนบานไรศลิ าทองขึน้ ซึง่ ประกอบดวย ผูน าํ ชุมชน ไดแก ผูใ หญบา น ผูช ว ยผูใ หญ
บาน สมาชิก อบต. ประธาน อสม. ประธานผูส งู อายุและทีมแกนนําเยาวชน เปนทีมสํารวจ
ขอมูลปญหาทางเดินนํ้าในชุมชน โดยมี อบต.พิชัย สนับสนุนงบประมาณ ขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจนํามาจัดทําเปนแผนที่ทางเดินนํ้าทํามือ (ภาพ 3) โดยกําหนดจุดในการแกไข
เรงดวน และแกไขระยะยาวในจุดที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก รวมถึงการผลักดันสู
แผนพัฒนาตําบล 3 ป ของ อบต.พิชัย

3) การสรางกระบวนการการมีสว นรวม ผานกิจกรรมการแกไขปญหาในชุมชน
ไดแก สราง ซอม ฝายชะลอนํา้ ขนาดกึง่ กลางถาวร และฝายชะลอนํา้ ขนาดเล็กเพือ่ ปองกัน
ภัยพิบัตินํ้าปาไหลหลากในชุมชนตั้งแต ป 2554 จนถึงปจจุบัน บวชปา ปลูกปา ทําแกม

2) สรางกติกาชุมชน จากการศึกษาสภาพปญหาไดมาซึ่งขอมูลแผนที่ทางเดิน
นํ้าซึ่งชุมชนไดนําไปจัดทําโครงการเสนอของบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(พอช.) จัดเวทีวิเคราะหและแกปญหาโดยชุมชนเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
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ไมเพียงเฉพาะดานภัยพิบัติเทานั้น การแกไขปญหายังรวมไปจนถึงการดูแลทรัพยากร
สิง่ แวดลอมในปาหวยผาดัน้ หวยโจและหวยเสีย้ ว นําไปสูก ารสรางกติกาเพือ่ เปนกติกาให
ชุมชนใชรว มกัน ดวยการจัดเวทีสรางแนวคิดในพืน้ ที่ โดยมีผเู ขารวมจากทุกภาคีเครือขาย
คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา องคกรสาธารณประโยชน คณะสงฆ
ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยฯ อสม. ผูสูงอายุ เยาวชน จัดเวทียกรางขอเสนอการ
ตั้งกติกาการใชดิน นํ้า ปา และทําประชาพิจารณโดยการสงเอกสารรางกติกาธรรมนูญ
ลุมนํ้าหวยผาดั้นบานไรศิลาทองสูคนในชุมชน รอยละ 95 ของคนในชุมชน และได
แสดงความคิดเห็นและทําฉันทามติรับรางกติกาสุขภาพลุมนํ้าหวยผาดั้นบานไรศิลาทอง
(ธรรมนูญสุขภาพลุมนํ้าหวยผาดั้น)
3) แกไขปญหาและลดผลกระทบ จากกติกาการใชดิน นํ้า ปา ของชุมชน
ไดกําหนดใหมาตรการและคณะทํางานชุมชน ไดแก คณะกรรมการการรักษปารักษ
สิ่งแวดลอมบานไรศิลาทอง ในการดูแลรักษาดิน นํ้า ปาไมตลอดแนวปาของชุมชน มีการ
บริหารจัดการของชุมชนดวยการทําบัญชีแผนงาน/กิจกรรมที่ทางชุมชนจัดทําขึ้นเอง
ไดแก การจัดเวรยามเฝาระวังไฟปาและหมอกควัน โครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟปา
เฝาระวังหมอกควันไฟปาและสิ่งแวดลอม ปลูกปาและจัดทําเขตปาชุมชุน และสรางฝาย
ชะลอนํ้าจัดกิจกรรม เพื่อใหมีการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรได
อยางยั่งยืน นอกจากมีระบบปองกันและจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ภัยแลง นํ้าทวม
หมอกควัน) ผานกิจกรรมขางตนแลว ยังมีมาตรการลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ดวยการจัดตั้งกองทุนปองกันภัยพิบัติและสิ่งแวดลอม สําหรับใหการชวยเหลือในกรณี
เรงดวนเมือ่ คนในชุมชนประสบภัย เชน ใหเงินชวยเหลือ รักษาพยาบาลหรือสิง่ ของจําเปน
เรงดวน เปนตน
อภิปรายผล
บานไรศิลาทองเปนชุมชนที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดิน นํ้า ปาไม
ที่ถึงแมจะไมอุดมสมบูรณมากนักตามขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ ชุมชนไดรับผล
กระทบจากภัยพิบัตินํ้าปาไหลหลากในฤดูฝน ภัยแลงในฤดูแลง ปญหามลพิษจาก
หมอกควันไฟจากการเผาปา ลาสัตว เปนประจําทุกป กระบวนการจัดการตนเองเพื่อ
การแกไขปญหาภัยพิบัติของชุมชนจึงเริ่มตนขึ้น เมื่อป 2553 ผานกิจกรรมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนเพื่อสรางแนวคิด สรางกระบวนการเรียนรู และสรางกระบวนการ
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การมี ส ว นร ว ม ซึ่ ง พบว า ชุ ม ชนบ า นไร ศิ ล าทองและความร ว มมื อ ของหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดสรางกิจกรรมของชุมชนสําหรับกําหนดอนาคตของชุมชน ครอบคลุม
ทุกดาน ไดแก เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เด็ก/เยาวชนและยาเสพติด
โดยมีกระบวนการทํางานเปนกระบวนการแบบมีสวนรวมทั้งคนในชุมชนและหนวยงาน
ภายนอก มีกิจกรรม โครงการและขอตกลง ที่จะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาระบบการเมืองภาคพลเมือง “ชุมชนจัดการตนเอง” ในการดูแลและใชประโยชน
จากทรัพยากรลุมนํ้าหวยผาดั้นไดอยางยั่งยืน และชุมชนยังเปนศูนยกลางในการจัดการ
ภัยพิบัติดวยตนเอง (อุดมศรี และคณะ, 2554) สําหรับรูปแบบการจัดการตนเองดาน
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ชุมชนบานไรศิลาทอง ไดทําการศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ ดวยการสํารวจและจัดทําลําดับเหตุการณ (Timeline) แผนที่ทางเดินนํ้า และ
กําหนดจุดในการแกไขเรงดวน แกไขระยะยาวและจุดที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก
เพื่อเปนขอมูลชุมชน (กิจติชัย, 2554) สําหรับการแกไขปญหา จัดทําขอเสนอ แนวทาง
การจัดการภัยพิบัติดวยการมีสวนรวมของภาคประชาชนเสนอตอหนวยงานที่มีความ
เกี่ยวของในของบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน
รวมไปถึงเพื่อสรางกติกาชุมชนในการใชดิน นํ้าและปาไม ที่มีการกําหนดระเบียบ
มีคณะทํางานชุมชน เพื่อใหมีการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยาง
ยั่งยืน (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, 2554) มาตรการตางๆที่ถูกกําหนดไวในกติกาชุมชน
นอกจากจะเปนระบบปองกันและจัดการภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ทีจ่ ะชวยลดความรุนแรง
และผลกระทบจากภัยแลว การจัดตั้งกองทุนปองกันภัยพิบัติและสิ่งแวดลอมของชุมชน
สําหรับใหการชวยเหลือในกรณีเรงดวนเมื่อคนในชุมชนประสบภัย เชน ใหเงินชวยเหลือ
รักษาพยาบาลหรือสิ่งของจําเปนเรงดวน ก็นับวาเปนการจัดการภัยพิบัติที่ครอบคลุมทั้ง
ระยะกอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัยและหลังเกิดภัย (ปฐมาภรณ, 2555)
ถึงแมวากระบวนการชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองเพื่อการจัดการภัยพิบัติของ
ชุมชนบานไรศิลาทอง จะยึดหลักชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดการภัยพิบัติดวยตนเอง
แตการดําเนินงานควรไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ในการดูแลรักษา ปองกัน
การฟนฟู การอนุรักษ และการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมดิน นํ้า ปาไม ใหเกิด
ความเปนธรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ชุมชนสรางความ
เขมแข็งจากกระบวนการเรียนรูผ า นกิจกรรมการสํารวจและจัดทําแผนทีท่ างเดินนํา้ ชุมชน
และกระบวนการการมีสวนรวมในกิจกรรมการแกไขปญหาในชุมชน เชน รวมกันสราง
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ซอม ฝายชะลอนํ้า บวชปา ปลูกปา ทําแนวกันไฟปา ตั้งกลุมจิตอาสาปองกันการเผาปา
และการตัดไม เปนตน มีการจัดตั้งองคกรชุมชน นอกเหนือจากคณะกรรมการหมูบานที่
มีหนาที่บริหารจัดการโดยทั่วไปแลว มีคณะทํางานชุมชนดานการจัดการภัยพิบัติที่มีการ
กําหนดที่มาอยางชัดเจน เพื่อทําหนาที่ดูแลรักษากฎ ระเบียบที่ชุมชนไดรวมกันกําหนด
ไวในกติกาชุมชนแลวนั้น แตสิ่งที่สําคัญไปกวา คือ ระบบการสรางและพัฒนาคนจากรุน
สูรุนซึ่งมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยใชกระบวนการ บาน วัด โรงเรียน (บวร)
รวมกันปองกันปญหาเด็กและเยาวชน สรางการเรียนรูประสบการณสังคมภายนอก การ
รูเทาทันโลก มีแหลงขัดเกลาตามหลักพระพุทธศาสนา การสรางภูมิคุมกันแกเด็กและ
เยาวชนในการดํารงชีวติ แบบพอเพียง กระบวนการเหลานีล้ ว นแลวแตเปนการสรางเสริม
เจตนารมณในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การดํารงอยูข องวิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมใหสืบทอดจากรุนสูรุนตอไป
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