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หัวข้อน าเสนอ

• ตอนท่ี ๑  พิบติัภยัทางน ้าของโลก
• ตอนท่ี ๒  พิบติัภยัทางน ้าของไทย
• ตอนท่ี ๓   การปลูกป่า เป็นทางออกหรือไม่
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ตอนท่ี ๑   พิบัติภัยทางน า้ของโลก

• Clip 01-1  ฟูคูชิม่า
https://www.youtube.com/watch?v=oWzdgBNfhQU

• Clip 01-2  น ้าท่วมญ่ีปุ่น
https://www.youtube.com/watch?v=XTpg6cVG4aE
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Observed trend in cost of flooding
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Figure 1. Relative number of hydrological and geophysical events 1980-2012. Base: 
value of trend lines for absolute numbers in 1980. Source: Munich Re 
NatCatSERVICE, June 2013.



Flood tendency
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ญีปุ่่น  Hanshin Earthquake (2538)
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ญีปุ่่น  Fukushima (2554)
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อินโดนีเซีย  (Ache, 2556) 
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ความสูญเสียจากภัยพิบัติด้านน า้ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค
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ความสูญเสียรายปี (แบบฉับพลนั และรวม)
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พืน้ท่ีท่วมหลกั
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Quiz 1
1 ความเสียหายจากพิบติัภยัจากสาเหตุใดส่งผลเสียหายมากกวา่กนั
ก)ภยัจากอุทก   ข) ภยัจากภูมิศาสตร์  ค) ภยัจากอุตุ  ง) ภยัจากสภาพอากาศ

2 ภูมิภาคใดไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด
ก) ประเทศเกาะ ข) อฟัริกา  ค) เอเชีย  ง) ยโุรป

3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภยัทางน ้าใดส่งผลเสียหายมากท่ีสุด
ก)  จึนามิ  ข) น ้าท่วม  ค)  แผน่ดินไหว  ง) น ้าแลง้

4 ประเทศไหนประสบภยัพิบติั (โดยรวม) มากท่ีสุด
ก) ประเทศญ่ีปุ่น  ข) ประเทศจีน  ค) อินเดีย  ง) อินโดนีเซีย

5 พื้นท่ีท่วมหลกัในเอเชียแปซิฟิค
ก) แม่น ้าสินธุ   ข) แม่น ้าคงคา  ค) แม่น ้าเหลือง  ง) ถูกทุกขอ้
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ตอนท่ี ๒  ภัยพิบัติทางน า้ของไทย

• คลิป 02  น ้าท่วม ๕๔  (กรณี เทศบาลปากเกร็ด)
https://www.youtube.com/watch?v=Q_4qL1V9iZU
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น ้าท่วมใหญ่ 2554
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ดินถล่ม  (น า้ก้อ2544, บ่อเกลือ(น่าน))
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ปัญหาความขัดแย้ง (ระยอง ๔๘)



copyright @ 2010

สาเหต ุและแนวคิดทางแก้
• ธรรมชาติ (เดิม การเปล่ียนแปลง)
• มนุษย ์(เศรษฐกิจ สงัคม การใชท้รัพยากร)
• แหล่งรับ (ความเป็นเมือง การเปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ี)

• การจดัการ (โครงสร้าง : อาคาร ไม่โครงสร้าง :กฎ กติกา กลไก กม)
• การรับมือ (การรับรู้ การเตือนภยั ความสามารถการรับมือ)

แนวคิดในการแกปั้ญหา : พอเพียง (มีภูมิ, ใชปั้ญญา, พอประมาณ)
ลดความเสียหาย  (DRR, Sendai 2015), อยูก่บัน ้า  (live with water, EU)

ฟ้ืนตวั (resilience (COP2015), SDG(2030))
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บริบทการเปลี่ยนแปลง 

บริบท
ภายนอก

เงื่อนไข
เศรษฐกิจโลก

การเข้าสู่สังคมสงู
วัยของโลก

เทคโนโลย/ี
นวัตกรรมที่

เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

วาระการพัฒนา
ของโลกภายหลัง 

ค.ศ. 2015

•การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
•การแข่งขันในตลาดการค้าโลก
•การเปิดเสรี
•ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

องค์การสหประชาชาติประเมิน
สถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรโลก

•ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
•ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น

•รูปแบบการผลิตและการค้า
•ภาคบริการต้องปรับตัวให้ทันตอ่
การเปลี่ยนแปลง
•รูปแบบการด าเนินชีวิต การ
ท างาน และความสัมพันธ์ของคน
ในสังคม ตลอดจนความซับซ้อน
ของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา

การจัดท าเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
ในช่วงเวลา 15 ปี
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Task in Eastern polders



นครปากเกร็ด .........โมเดล

สถานการณท่ี์ควบคมุได ้ ระดบัน า้ ๓-๓.๘๐ เมตร รทก.







การแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีตนเอง
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ประปาบา้นกน้หนอง

ประปาบา้นหนองพญา

อ่างเก็บน า้หว้ยมะเฟือง

ประปาบา้นยายดา

ประปาบา้นชากลาว

ประปาหนองใหญ่

สวนปาหนนั

สวนยายดา

สวนเกษตรผสมผสาน

โครงการระบบส่งน า้ด้วยท่อหนองท่ากะสาว-ห้วย
มะเฟือง

ผลของการเข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏบิัตกิารท าใหอ้บต. เกดิความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ
มากขึน้ และเล็งเหน็สภาพปัญหาของต าบลตะพงอย่างแทจ้ริง จงึท าใหต้ าบลตะพงไดรั้บ

งบประมาณภายใต้แผนปฏบิัตกิาร ไทยเข้มแข็ง จ านวนเงนิ 50 ล้านบาท  ปี 2553
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Quiz 2
6) ภยัพิบติัทางน ้าของไทย ท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ยอะไรบา้ง
ก) น ้าท่วม  ข)  น ้ าเสีย  ค)  แผน่ดินทรุด  ง)  ทั้งหมด

7) สาเหตุของการเกิดพิบติัภยั
ก)  ธรรมชาติ   ข) มนุษย ์ ค) การจดัการ  ง)  ทั้งหมด

8) การแกไ้ขในอนาคตตอ้งค านึงถึงอะไรเพิ่มบา้ง
ก) การเปล่ียนแปลง  ข) น ้าท่วมปี ๕๔   ค) น ้าแลง้ปี ๖๓  ง) ทั้งหมด

9) การแกไ้ขเชิงโครงสร้าง มีอะไรบา้ง
ก) จดัองคก์ร  ข)  คนักนัน ้าท่วม ค) ระบบเตือนภยั ง) ทั้งหมด

10) การแกไ้ขโดยไม่ใชโ้ครงสร้าง มีอะไรบา้ง
ก) เปล่ียนท่อระบายน ้า  ข) สร้างสถานีสูบน ้า  ค) ชุมชนซอ้มรับมือ  ง)  ทั้งหมด
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ตอนท่ี ๓  การปลกูป่า เป็นทางออกหรือไม่

• คลิป 03-1 ป่าน่าน (sandbox)

https://www.youtube.com/watch?v=DUYkwlFeBwM

• คลิป 03-2 ชุมชน ระยอง (กรณีชุมชน)
https://www.youtube.com/watch?v=tBaGG5jr_dw 
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การลดของพืน้ท่ีป่าในลุ่มน า้น่าน 
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ต้นน า้แม่น า้น่าน
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สภาพป่ารอบข้าง (พร้อมป่าเมี่ยง)
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สภาพน า้ในหน้าแล้ง ในพืน้ท่ีมป่ีาปกคลมุ
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การท าวิจัยในพืน้ท่ี (เพ่ือหาความสัมพันธ์น า้กับป่า)
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บทบาทปริมาณน า้ท่าจากการเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีป่า
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บทบาทของลุ่มน า้น่านต่อน า้ในภาคกลาง 
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
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สมดลุน า้ของลุ่มน า้น่าน กับภาคกลาง
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ผลท่ีได้
• ความสมัพนัธ์พื้นท่ีป่ากบัปริมาณ และลกัษณะของน ้าท่า
• ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ผลกระทบต่อน ้าท่วมและน ้าใชต่้อภาคกลาง
ทางแกไ้ข (ระยะยาว)
• การแกไ้ขปัญหาดว้ยการปลูกป่า
• การส่งเสริมรายได้
• สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่กบัพื้นท่ี

การมองภยัพิบติัดา้นน ้า ในเขตเมือง และบทบาทของเรา  (????)
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รักษ์ป่าน่าน 
https://www.youtube.com/channel/UCGX_bLOxVbuDy6OUQmRaGuw
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สรุป และค าถาม

• ภยัพิบติัดา้นน ้าของโลก
• ภยัพิบติัดา้นน ้าของไทย
• สาเหตุและการแกไ้ข
• บทบาทของป่าในลุ่มน ้าน่าน
• ทางออกท่ีส าคญั   ชุมชนแขง็แรง  ปรับแนวคิด  ปรับกติกา ใหใ้ชไ้ด้

วางแผนเหมาะสม เพิ่ม-สร้างความรู้ดว้ยเครือข่าย
• บทบาทของเราในการช่วยบรรเทาปัญหาภยัพิบติัดา้นน ้าไดอ้ยา่งไร

(ขยะ -- ทางระบายน ้า  ท่ีพกัน ้ า--- พื้นท่ีสีเขียว  ช่วยเหลือ – ชุมชน) 
42
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Quiz 3
11) พื้นท่ีป่าช่วยอะไรต่อการไหลของน ้า
ก) ช่วยชะลอความเร็ว  ข) ช่วยชะลอปริมาณ ค) เกบ็น ้าไว ้ง) ทั้งหมด

12) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อน ้าภาคกลาง
ก) พึ่งพานอ้ยลง  ข) พึ่งพามากข้ึน ค)  ไม่เปล่ียนแปลง ง) ไม่แน่นอน
13) ภาคกลางพึ่งพาน ้าจากลุ่มน ้าน่านทั้งหมดก่ีเปอร์เซ็นต ์(หนา้แลง้)
ก) 20  ข) 30 ค) 40 ง) 50

14) การเพิ่มพื้นท่ีป่าช่วยอะไรได ้ต่อ ภยัพิบติัดา้นน ้าในภาคกลาง
ก) ลดน ้าท่วม   ข) มีน ้าใชห้นา้ฝน  ค) ลดน ้าเคม็  ง) ทั้งหมด
15) เราจะช่วยลดความเสียหายจากภยัพิบติัในพื้นท่ีเราไดอ้ยา่งไรบา้ง

ก) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว   ข)  ลดการท้ิงขยะลงท่อ   ค) กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน  ง) ทั้งหมด
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