โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาชน
เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
น้าท่วม-ดินถล่ม ในพืนที่เสี่ยงภัยฯในพืนที่รับผิดชอบ

โดย
ส่วนอุทกวิทยา (นครราชสีมา)
ส้านักงานทรัพยากรน้า ภาค 5 กรมทรัพยากรน้า
โทร/โทรสาร 044-938966 E-mail Korat_hydrology@hotmail.com

สารบัญ
หนา
โครงการเสริมสรางองคความรูประชาชน เรื่อง การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยพิบัติ
น้ําท%วม-ดินถล%ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยฯในพื้นที่รับผิดชอบ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. กลุมเปาหมาย
4. พื้นที่ดําเนินการ
5. หัวข*อฝ-กอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
7. กิจกรรมที่ทํา
8. แผนการจัดการความรู* (KM Action Plan)
9. ระยะเวลาดําเนินการ
10. สถานที่ดําเนินการ
11. งบประมาณ
12. ผลที่คาดวาจะได*รับ
13. ผู*รับผิดชอบโครงการ

1

องคความรูที่ใชในงาน : โครงการเสริมสรางองคความรูประชาชน เรื่อง การเตรียมความพรอม

6

รับสถานการณภัยพิบัติน้ําท%วม-ดินถล%ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยฯในพื้นที่รับผิดชอบ
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
2. แนวคิดเกี่ยวกับองคกรชุมชน
3. การสงเสริมการจัดการความรู* (Knowledge Management)
ระบบเตือนภัยล%วงหนาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล%ม (Early Warning )
- องคประกอบที่สําคัญของระบบเตือนภัยลวงหน*า (Key components of Early
Warning system)
- รูปแบบสถานีเตือนภัย (Types of Early Warning Stations)
- การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย (Maintenance of Early Warning system)
- คูมือเตรียมพร*อมรับอุทกภัย-ดินถลม กอนน้ํามาให*เตรียมพร*อม
ภาคผนวก

1

2
4
5

6
11
13
14
15
19
20
21

- บันทึก ที่ ทส 0615.7/94 เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณจัดอบรมเครือขายสถานี
เตือนภัยลวงหน*าน้ําทวม-ดินถลม (Early Warning ) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
- บันทึก ที่ ทส 0608.3 เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณจัดอบรมเครือขายสถานีเตือน
ภัยลวงหน*าน้ําทวม-ดินถลม (Early Warning ) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1 ระดับการมีสวนรวม

11

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทํางานของระบบเตือนภัยลวงหน*า

13

ภาพที่ 3 แผนที่หมูบ*านครอบคลุม ห*องปฏิบัติการ การมีสวนรวมและผู*รู*ของโครงการ

15

ภาพที่ 4 แบบสถานีเตือนภัยปริมาณน้ําฝน

16

ภาพที่ 6 เครื่องมือเตือนภัย สถานีสนามและระบบการเชื่อมโยง

17

ภาพที่ 7 ระดับสัญญาณเตือนภัยการบํารุงรักษาระบบเตือนภัย (Maintenance of Early
Warning system)

18

ภาพที่ 8 การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย

19

โครงการเสริมสรางองคความรูประชาชน เรื่อง การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยพิบัติ
น้ําท#วม-ดินถล#ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยฯในพื้นที่รับผิดชอบ
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุ บั น สถานการณภั ย พิ บั ติ ทางธรรมชาติ ทวี ค วามรุ น แรงยิ่ งขึ้ น และเพิ่ ม ระดั บ ความรุ น แรงยิ่ งขึ้ น
ดังปรากฏเป'นข(าวอยู(เสมอจนเป'นที่ประจักษว(าเหตุการณแต(ละครั้งได.ส(งผลกระทบต(อประชาชนจํานวนมาก
โดยเฉพาะภัยพิบัติน้ําท(วม-ดินถล(ม และเกิดขึ้นบ(อยครั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค 5 เป'นส(วนหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยฯ
ส(วนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 ได.ตระหนักถึงความสําคัญ ของการเตรียมความพร.อมรับ
สถานการณภัยพิบัติน้ําท(วม-ดินถล(ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยใช.ระบบเตือนภัยล(วงหน.า (Early
Warning) ของกรมทรัพยากรน้ํา เข.ามาช(วยในการเตรียมความพร.อมรับสถานการณภัยพิบัติน้ําท(วม-ดินถล(มที่
จะเกิดขึ้น ให.แก(ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยฯ เครือข(ายฯ และประชาชนที่สนใจ ให.มีพร.อมรับสถานการณอยู(เสมอ
ซึ่งช(วยลดความสูญเสียของ ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อให.ประชาชนมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับระบบ ติดตามเฝHาระวังและเตือนภัยล(วงหน.าพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย–ดินถล(ม (Early Warning) ได.ด.วยตนเอง
2. เพื่อให.ประชาชนมีการเตรียมความพร.อมรับสถานการณภัยพิบัติ น้ําท(วม-ดินถล(ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยฯ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. เพื่อประชาสัมพันธภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา ให.กับประชาชนในพื้นที่เสียงภัยได.รับทราบ รวมถึง
การอบรมซ้ําเสริมให.กับเครือข(ายฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัย
3. กลุ#มเป1าหมาย
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เครือข(ายฯ และเจ.าหน.าที่-ประชาชนที่สนใจ จํานวน 50 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัดนครราชสีมา (สถานีเตือนภัยล(วงหน.า (Early Warning) จํานวน 34 สถานี)
5. หัวขอฝ6กอบรม
1. ความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติน้ําท(วม-ดินถล(ม
2. การเฝHาระวังสถานการณน้ําฝน-น้ําท(า
3. ความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล(วงหน.า (Early Warning) ของกรมทรัพยากรน้ํา
4. การเตรียมความพร.อมรับสถานการณภัยพิบัติ น้ําท(วม-ดินถล(ม
6. วิธีการดําเนินการ
บรรยาย/สาธิต/ฝOกปฏิบัติ/เอกสารประกอบการบรรยาย - คู(มือ

-27. กิจกรรมที่ทํา
1. ทําแบบประเมินความรู.ความเข.าใจก(อนการฝOกอบรม
2. บรรยายให.ความรู.ความเข.าใจเบื้องต.นเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติน้ําท(วม-ดินถล(มและการเตรียมความ
พร.อมรับสถานการณภัยพิบัติฯ โดยใช. ”คู(มือเตรียมพร.อมรับอุทกภัย-ดินถล(ม ก(อนน้ํามาเตรียมให.พร.อม” พร.อม
ทั้งฉายวีดีทัศนประกอบการบรรยาย
3. เรียนรู.เกี่ยวกับองคประกอบของระบบเตือนภัยล(วงหน.า (Early Warning system) กรมทรัพยากร
น้ํา จากการบรรยาย พร.อมทั้งสาธิตการทดสอบระบบ กลไกการทํางาน และให.ผู.เข.าร(วมอบรมทดลองปฏิบัติจริง
4. ให.ความรู.เกี่ยวกับ วิธีการเฝHาระวังสถานการณน้ําฝน-น้ําท(า และกลไกการเตือนภัยของระบบเตือนภัย
ล(วงหน.า (Early Warning system) ทั้งในภาคสนาม และติดตามทางเว็บไซต ระบบปฏิบัติการเฝHาระวัง และ
เตื อ นภั ย ล( ว งหน. า น้ํ า หลาก-ดิ น ถล( ม ผ( า นเว็ บ ไซต (http://ews.dwr.go.th/ews/index.php) พร. อ มสาธิ ต
วิธีการใช.งาน
5. ทําแบบประเมินความรู.ความเข.าใจหลังการฝOกอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจต(อโครงการฯ
6. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
8. แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
กิจกรรมการดําเนินงาน

ช#วงเวลา

วิธีการ/
ช#องทาง

กลุ#มเป1าหมาย

ผูรับผิดชอบ/
ผูปฎิบัติ

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะทํางานฯ
จํานวน 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เพื่อกําหนดเปHาหมายและ
แนวทางฯ

2 วัน

จัดเวทีประชุม คณะทํางานฯ

ทีมเลขาฯ

ครั้งที่ 2 เพื่อกําหนดกิจกรรมการเรียนรู.
เกี่ยวกับการสนับสนุนการใช. KM

1 วัน

จัดเวทีประชุม คณะทํางานฯ

ทีมเลขาฯ

ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาและเสริมสร.าง
ความรู.ความเข.าใจให.แก(เจ.าหน.าที่ใน
องคกรเกี่ยวกับ “การสืบค.น แสวงหาและ
เผยแพร(องคความรู.งานอุทกวิทยา” และ
เสริมสร.างทักษะด.านการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู.เพื่อพัฒนางานฯ”

3 วัน

จัดเวทีประชุม - คณะทํางานฯ

ทีมเลขาฯ

ครั้งที่ 4 ติดตามความก.าวหน.าและสรุป
ประเด็นปญหา

2 วัน

- จนท. ทั่วไป

จัดเวทีประชุม คณะทํางานฯ

ทีมเลขาฯ

-3กิจกรรมการดําเนินงาน
ครั้งที่ 5 ประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม โครงการ
เสริมสรางองคความรูประชาชน เรื่อง
การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
ภัยพิบัติน้ําท#วม-ดินถล#ม ในพื้นที่เสี่ยง
ภัยฯในพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 34 ครั้ง ใน 34 พื้นที่

ช#วงเวลา
1 วัน
3 เดือน

วิธีการ/
ช#องทาง

กลุ#มเป1าหมาย

จัดเวทีประชุม คณะทํางานฯ

ผูรับผิดชอบ/
ผูปฎิบัติ
ทีมเลขาฯ

จัดเวทีประชุม/ ประชาชนในพื้นที่ คณะทํางานฯ
บรรยาย/สาธิต/ เสี่ยงภัย เครือข(าย
ปฏิบัติ
ฯ และเจ.าหน.าที่ประชาชนที่สนใจ
จํานวน 50 คน

กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ โดยจัดประชุม 4 จํานวนครั้ง

1 ปc

ครั้งที่ 1 เพื่อสรุปผลการติดตาม
ความก.าวหน.า และประเมินผลโครงการ
ในระยะ 3 เดือน

1 วัน

จัดเวทีประชุม คณะทํางานฯ

ทีมเลขาฯ

ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก.าวหน.า และ
ประเมินผลโครงการในระยะ 6เดือน

1 วัน

จัดเวทีประชุม คณะทํางานฯ

ทีมเลขาฯ

ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามความก.าวหน.า และ
ประเมินผลโครงการในระยะ 9 เดือน

1 วัน

จัดเวทีประชุม คณะทํางานฯ

ทีมเลขาฯ

ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามความก.าวหน.า และ
ประเมินผลโครงการในระยะ 12เดือน
และสรุปผลพร.อมจัดเก็บองคความรู.

1 วัน

จัดเวทีประชุม คณะทํางานฯ

ทีมเลขาฯ

กิจกรรมที่ 4 จัดทําสื่อเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู และเผยแพร#ผลงาน KM
1) กรณีตัวอย(างการใช. KM ที่ได.ผล
2) การเผยแพร(ผ(าน Social Media
ต(างๆ เช(น Facebook, Website,
Line Official Account, Twitter เป'น
ต.น

2 เดือน

- เอกสาร/
สิ่งพิมพ
- VCD
- สื่อ Social
Media

ประชาชนในพื้นที่ คณะทํางานฯ
เสี่ยงภัย เครือข(าย
ฯ และเจ.าหน.าที่ประชาชนที่สนใจ

-4กิจกรรมการดําเนินงาน

ช#วงเวลา

กิ จ กรรมที่ 5 ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจั ด ทํ า สื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู
และเผยแพร#ผลงาน KM

1 เดือน

วิธีการ/
ช#องทาง

กลุ#มเป1าหมาย

ผูรับผิดชอบ/
ผูปฎิบัติ

- แบบสอบถาม ประชาชนในพื้นที่ คณะทํางานฯ
เสี่ยงภัย เครือข(าย
- แบบสอบถาม
ฯ และเจ.าหน.าที่ออนไลน เช(น
ประชาชนที่สนใจ
กูเกิล-ฟอรมฯ

9. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ปc 6 เดือน
10. สถานที่ดําเนินการ
ห. อ งประชุ ม องคการบริ ก ารส( ว นตํ า บล/ศาลาประชาคม ของที่ ตั้ ง สถานี เ ตื อ นภั ย ล( ว งหน. า (Early
Warning)
11. งบประมาณ
งบประมาณจากงบประมาณเหลือจ(าย จํานวน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ.วน) จํานวนทั้งสิ้น
34 สถานี รายละเอียด ดังนี้
ค#าใชจ#ายในการเดินทาง
ค(าเบี้ยเลี้ยงเจ.าหน.าที่
ค(าที่พักเจ.าหน.าที่
ค(าน้ํามันเชื้อเพลิง

(240บาท x 5 คน x 1วัน)
(600บาท x 5 คน x 1 วัน )

5,200 บาท
1,200 บาท
3,000 บาท
1,000 บาท

ค#าใชจ#ายในการจัดประชุม
ค(าเครื่องดื่มอาหารว(าง
(25 บาทx 55 คน x 1 มื้อ )
ค(าวัสดุเครื่องเขียน/ค(าถ(ายเอกสาร (50 บาทx 50 คน )
ค(าใช.จ(ายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

4,800 บาท
1,375 บาท
2,500 บาท
925 บาท
10,000 บาท

งบประมาณทั้งหมด

( 34 สถานี X 10,000 บาท)

340,000 บาท

-512. ผลที่คาดว#าจะไดรับ
1. ประชาชนมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับระบบ ติดตามเฝHาระวังและเตือนภัยล(วงหน.าพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย–ดินถล(ม (Early Warning) ได.ด.วยตนเอง
2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยฯมีการเตรียมความพร.อมรับสถานการณภัยพิบัติ น้ําท(วม-ดินถล(ม
3. ประชาชนได.รับทราบภารกิจของกรมทรัพยากรน้ํา และสามารถปฏิบัติตนได.ถูกต.องเมื่อมีการแจ.ง
เตือนภัยระดับต(างๆได.ทันเมื่อและได.รับการแจ.งเตือนก(อนเกิดเหตุการณน้ําท(วมฉับพลัน-ดินถล(ม
4. สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินและบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ําท(วมฉับพลัน-ดินถล(ม
ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
13. ผูรับผิดชอบโครงการ
ส(วนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5

-6องคความรูที่ใชในงาน : โครงการเสริมสรางองคความรูประชาชน เรื่อง การเตรียมความพรอมรับสถานการณ
ภัยพิบัติน้ําท#วม-ดินถล#ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยฯในพื้นที่รับผิดชอบ
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส#วนร#วม
ธนพรรณ (2540) ได. อธิ บ ายการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส( ว นร( ว มไว. ว( า เป' น ยุ ท ธวิ ธี ที่ จ ะช( ว ยให. พ ลั ง
ประชาชนสามารถรวมตัวกันขึ้นมาในรูปขององคกรประชาชน และสามารถทํางานได.อย(างมีประสิทธิภาพมีความ
แข็งแกร(ง ทั้งทางโครงสร.างและการดําเนินงานโดยอาศัยเงื่อนไขของการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน
สามารถวิเคราะหปญหาของชุมชนและทําการพัฒนาต(อไปได. ประชาชนจะเกิดความสามารถได.ต.องอาศัยการ
ฝOกฝนประชาชนให.ทํา วิจัย เป' น โดยการสร.างทีมงานวิจัย ท.องถิ่นหรือนั กวิจั ยท.องถิ่ นขึ้น มา ทั้งนี้ สามารถแบ( ง
ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส(วนร(วมเป'น 5 ขั้นตอน คือ 1) ระยะก(อนท าการวิจัย (pre-research
phase) โดยการคัดเลือกชุมชนและการเข.าถึงชุมชนการบูรณาการตัวนักวิจัยเข.ากับชุมชนการสํารวจข.อมูล
เบื้องต.นของชุมชนและการแพร(แนวคิด PAR แก(ชุมชน 2) ระยะของการทําวิจัย (research phase) โดย
การศึกษาและวิเคราะหปญหาร(วมกับชุมชน การฝOกอบรมทีมวิจัยท.องถิ่น การวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการ PAR และกําหนดแนวทางแก.ไขการออกแบบการวิจัยและการเก็บข.อมูลการวิเคราะหข.อมูลและ
การนําเสนอข.อมูลต(อที่ประชุมหมู(บ.าน 3) ระยะการจัดทําแผนโดยการอบรมทีมงานวางแผนท.องถิ่นการกําหนด
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาความเป'นไปได.ของแผนงานการแสวงหางบประมาณและหน(วยงานสนับสนุนและ
การวางแผนเพื่อติดตามประเมินผล 4) ระยะการนําแผนไปปฏิบัติโดยการกําหนดทีมปฏิบัติงาน อาสาสมัครการ
อบรมทีมปฏิบัติงานอาสาสมัคร และ 5) ระยะติดตามและประเมินผล และสรุปบทเรียนในการปฏิบัติงาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับองคกรชุมชน
2.1 ความหมายขององคกรชุมชน
สมพันธ (2547) ได.ให.ความหมายขององคกรชุมชนหรือองคกรชาวบ.านไว.หลายความหมายด.วยกัน
อันได.แก( องคกรชาวบ.านในความหมายของการรวมกลุ(มทํากิจกรรมในหมู(บ.าน เช(น กลุ(มออมทรัพย ธนาคารข.าว
ฯลฯ องคกรชาวบ.านในความหมายของการรวมกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมในหมู(บ.านเข.าด.วยกัน องคกรชาวบ.านใน
ความหมายของการประสานกิจกรรมเหมือนๆ กัน ในต(างหมู(บ.าน เป'นเครือข(ายกิจกรรมต(างหมู(บ.าน เช(น องคกร
ชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอีสาน เป'นต.น องคประกอบที่ทําให.องคกรชุมชนหรือองคกรชาวบ.านดํารงอยู(ได.ที่สําคัญ
คือ การมีอุดมการณร(วมกัน เป'นสิ่งสําคัญที่จะยึดเหนี่ยวทิศทางของการรวมกลุ(มกันเอาไว. การมีเปHาหมายและ
วัตถุประสงคร(วมกันว(าเพื่ออะไร การมีผลประโยชนร(วมกัน และการกระจายผลประโยชนอย(างเป'นธรรมและ
ทั่วถึง คนซึ่งเป'นองคประกอบสําคัญ ได.แก( ผู.นําถือเป'นผู.กุมความอยู(รอดขององคกรชุมชน สมาชิกที่มาร(วมมือกัน
และมีส(วนร(วมในกิจกรรม ทั้งทางความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
ตลอดจนมีสิ ทธิ์ ที่จ ะได.รั บผลประโยชนจากองคกร นั บ เป' นบทบาทหน. าที่ และสิ ทธิ อัน พึงมีของสมาชิ กในการ
รวมกลุ( ม สมาชิ กมี หลายประเภทอาจเข.า ร(ว มกิ จกรรมบ.า งไม(เ ข.า ร(ว มบ. าง และสมาชิ กประเภทเฝHา ดูอยู(เ ฉยๆ
มีมากกว(าประเภทอื่นๆ ชาวบ.านทั่วไป ซึ่งเป'นกลุ(มคนที่เฝHาดู ติดตาม วิพากษวิจารณและพร.อมที่จะเข.าร(ว ม
หรือไม(เข.าร(วมกับองคกร การบริหารจัดการซึ่งเป'นเรื่องชี้ขาดความเข.มแข็งขององคกร โดยเฉพาะทุกกิจกรรมที่มี
เรื่องเงิน คนเข.าไปเกี่ยวข.อง ต.องอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด.วย 7 ประการด.วยกัน คือ

-71) การตัดสินใจร(วม ซึ่งเป'นหัวใจของการรวมตัวกันเป'นองคกรชุมชน หากสมาชิกไม(มีโอกาส
ตัดสินใจ องคกรจะขาดความตระหนักและช(วยกันประคับประคอง แต(จะปล(อยให.ขึ้นอยู(กับผู.นําที่จะนําไปใน
ทิศทางใด ฉะนั้นการทําอะไรที่สําคัญ ต.องให.สมาชิกมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ
2) โครงสร.างและบทบาทหน.าที่
3) สถานที่และวัสดุอุปกรณ
4) กฎกติการ(วมกัน เพื่อยึดถือเป'นแนวทางปฏิบัติ และเป'นข.อตกลงร(วมกัน
5) การสื่อสารระหว(างผู.นํากับสมาชิกองคกร ซึ่งมีความสําคัญในการช(วยให.เกิดความเข.าใจและ
ร(วมมือกันมากขึ้น
6) กิจกรรมการเรียนรู.ฝOกฝนและปฏิบัติจริงอยู(ที่กิจกรรมการพัฒนา ไม(ว(าทางด.านเศรษฐกิจหรือ
สังคมวัฒ นธรรม และสิ่งแวดล. อม ซึ่งเป'น การสร.า งความสั มพัน ธระหว(า งผู. นําและสมาชิ กช(ว ยเสริมสร.างชีวิ ต
ชาวบ.านให.มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7) งบประมาณ เพื่อให.สามารถดําเนินงานไปได.ด.วยดี จําเป'นที่จะต.องมีการระดมทุนทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อทํากิจกรรมได. ความคุ.นเคยในการถูกพัฒนาจากคนภายนอกทั้งรัฐและเอกชน ทําให.ชาวบ.านมี
งบประมาณจากภายนอก แต(ในความเป'นจริงแล.ว ควรมีการระดมทุนจากภายในชุมชนก(อนเมื่อขาดเหลือจึงค(อย
แสวงหาจากภายนอก
อนุ ชาติ (2542) ได.เ สนอกรอบสํ าหรับ เครื่องชี้ วัด องคการชุมชนที่เ ข.มแข็ ง โดยแบ(งเป' น 4
หัวข.อ ได.แก( ภูมิปญญา ระบบความเชื่อ ระบบคุณค(า ระบบความคิดของชุมชน ภูมิปญญา เป'นปจจัยที่สําคัญยิ่ง
ในการสร.างความเข.มแข็งของชุมชน ระบบความคิดของชุมชน คือ 9 เครื่องยึดเหนี่ยวเชื่อมโยงคนในชุมชนไว.
ด.วยกัน อันเป'นประเด็นที่สัมพันธกับเรื่องของการจัดการกลุ(ม/ชุมชนภูมิปญญาชาวบ.านเป'นเครื่องมือที่สําคัญใน
การควบคุมให.มนุษยปฏิบัติต(อสิ่งต(างๆ ในขอบเขตที่พอดี ไม(ตึงหรือ หย(อนเกินไป ทําให.วิถีชีวิตในสังคมดํารงอยู(
ได.ด.วยสันติสุข การจัดการกลุ(ม/องคกรชุมชน เป'นกลไกที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนให.เกิดความยั่งยืน เพราะ
องคกรชุมชน คือ รูปแบบของการรวมตัวทางสังคม ทําให.เกิดอํานาจทางสังคมที่จะต.องถ(วงดุลกับอํานาจรัฐและ
อํานาจเงิน การชี้วัดความเข.มแข็งของกลุ(ม จึงดูจาก 6 องคประกอบสําคัญ คือ
1) วัตถุประสงคของการรวมกลุ(ม
2) กฎกติกาของกลุ(ม
3) สมาชิกกลุ(ม กรรมการกลุ(ม
4) กิจกรรมของกลุ(ม และกองทุนของกลุ(ม
5) กระบวนการเรียนรู.และ
6) การขยายเครือข(ายการเรียนรู.ของ
ชุมชนนับเป'นหัวใจสําคัญที่ทําให.ชุมชนเข.มแข็งได. เนื่องจากเป'นการยกระดับความสามารถใน
การคิดวิเคราะหปญหา สาเหตุ หาทางเลือกของการแก.ปญหา การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก.ปญหาและ
การสรุปบทเรียนเพื่อยกระดับสติปญญาให.สูงขึ้น ซึ่งจะต.องมีลักษณะเป'นการเรียนรู.ที่ควบคู(ไปกับการปฏิบัติหรือ
ทํากิจกรรมต(างๆ ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรชุมชนในด.านต(างๆ ผลการดําเนินงานขององคกรชุมชน
คื อ เครื่ อ งสะท. อนถึ งระดั บ ความเข. มแข็ งของชุ มชน การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด มั กจะเน. น ถึ งผลของการดํ า เนิ น งาน
(outcome หรือ output) ของกิจกรรมมากกว(ากระบวนการ (process) ฉะนั้น การวัดผลกระทบจากการ
ดําเนินงานขององคกรชุมชน จึงเน.นถึงการวัดผลที่เกิดกับชุมชนเป'นหลัก ทั้งทางด.านเศรษฐกิจและอาชีพด.าน
สังคมวัฒนธรรม และด.านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม

-82.2 ความหมายของเครือข#าย
กาญจนา (2538) ให.ความหมายของ “เครือข(าย”(Network) ว(าหมายถึง รูปแบบ หนึ่งของ
การประสานงานของบุคคล กลุ(มหรือองคกรหลายองคกรที่ต(างก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเปHาหมาย มีวิธีการ
ทํางาน และมีกลุ(มเปHาหมายของตัวเอง บุคคลกลุ(มหรือองคกรเหล(านี้ได.เข.ามาประสานงานกันอย(างมีระยะเวลา
ยาวนานพอสมควร แม.อาจจะไม(ได.มีกิจกรรมร(วมกันอย(างสม่ําเสมอก็ตาม แต(ก็จะมีการวางรากฐานเอาไว.เมื่อฝ~าย
ใดฝ~ายหนึ่งมีความต.องการที่จะขอความช(วยเหลือหรือขอความร(วมมือจากกลุ(มอื่นๆ เพื่อแก.ปญหาก็สามารติดต(อ
ไปได.
- องคประกอบเครือข(าย
องคประกอบของเครือข(ายโดยใช.ตัวอักษรย(อในภาษาอังกฤษ 4 ตัว คือ Link หรือการเชื่อมต(อ
ซึ่งได.แก(
1) การเรียนรู. (learning) ได.แก( การเรียนรู.เกี่ยวกับความจําเป'น และความต.องการของตนเอง
และผู.อื่น
2) การลงทุน (investing) ได.แก( การลงทุนด.านเวลา และพลังงานในการติดต(อและเชื่อม
ประสานกับบุคคลต(างๆ
3) การดูแล (nursing) ได.แก( การดูแลสัมพันธภาพระหว(างสมาชิกของเครือข(ายอย(างใกล.ชิด
ทั้งในเรื่องของการทํางานและสัมพันธภาพส(วนตัว
4) การรักษา (keeping) ได.แก( การรักษาทิศทางในการบรรลุ เปHา หมาย โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความต.องการของสมาชิก และการเป•ดใจรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแสวงหาแนวทางที่ทรง
พลังในการดําเนินการให.บรรลุเปHาหมาย
2.3 แนวทางการสรางเครือข#าย
กลุ(มเครือข(ายแต(ละกลุ(มอาจจะมีเปHาหมายได.หลายๆชนิด เป'นแบบอเนกประสงค (หรืออาจจะมี
วิวั ฒ นาการในแง( ของการเพิ่ มเปH า หมายมากขึ้ นเมื่ อเวลาผ( า นไป เมื่ อกลุ( มแต(ล ะกลุ( มมี ความต.องการจะสร. า ง
เครือข(ายไม(ว(าจะเป'นแบบใด ชนิดไหนก็ตามที่จะทําให.เกิดเครือข(ายได.อย(างจริงจังถาวรควรจะมีแนวทาง ดังนี้
2.3.1 ข.อกําหนดเบื้องต.น (requirement) ประกอบด.วย
1) กลุ(มที่จะสร.างเครือข(ายนั้นจะต.องผ(านการพูดคุยกัน การวิเคราะหร(วมกันเพื่อให.เกิด
สํานึกอย(างจริงจังว(า “เพราะเหตุใดเราจึงต.องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทําไมเราจึงมีชีวิตอยู(ตามลําพังด.วยตัวเอง
ไม(ได.” การพุดคุยกันและการวิเคราะหจนกระทั่งเกิดสํานึก เกิดเห็นความจําเป'นที่จะต.องประสานงานร(วมกับคน
อื่น ร(วมกับกลุ(มอื่น ร(วมกับหมู(บ.านอื่น เป'นเงื่อนไข เบื้องต.นที่จําเป'นอย(างยิ่งสําหรับการสร.างเครือข(าย
2) สมาชิ ก ในกลุ( ม เครื อ ข( า ยจะต. อ งเข. า ใจเปH า หมายของการรวมกลุ( ม และการ
ประสานงานอย(างชัดเจน
3) ต.องมี รูป แบบขององคกรเพื่อการประสานงานที่แน( น อนในระดั บหนึ่ ง การสร. า ง
เครือข(ายจะเป'นไปไม(ได. หากไม(มีการจัดระบบในรูปแบบขององคกรเพื่อการประสานงาน
4) ต. องมี การเคลื่ อนไหวให.มีกิจ กรรมอย( างต( อเนื่ องอยู(เ สมอ เนื่ องจากลั กษณะของ
เครือข(ายนั้นมีความเป'นโครงสร.าง (structured) น.อยกว(ากลุ(มหรืองคกร ทั้งยังเกิดจากการรวมตัวของกลุ(มที่อยู(
ห(างไกลกัน ดังนั้นจึงต.องมีการเคลื่อนไหวให.มีกิจกรรมอย(างต(อเนื่องอยู(เสมอและ

-95) แรงจูงใจ (motive) ของสมาชิกที่จะเข.าสู(เครือข(าย เนื่องจาก เครือข(ายเป'นรูปแบบ
การประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนช(วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น แรงจูงใจของสมาชิกที่จะเข.ามาอยู(ในเครือข(าย
จะต.องเป'นแรงจูงใจสองด.าน คือ เป'นทั้งผู.รับและเป'นผู.ให.ที่มีแรงจูงใจแต(เพียงด.านเดียว คือ มองตัวเองแต(ด.านที่
จะเป'นผู.รับหรือแม.แต(จะเป'นผู.ให.แต(เพียงฝ~ายเดียวจะประคองตัวอยู(ในเครือข(ายไม(ได.นาน (กาญจนา, 2538)
2.3.2 บทบาทการหนุนช(วยเหลือบุคคลภายนอกในการสร.างสรรคเครือข(ายของประชาชน
ได.แก(
(1) ผ(านกระบวนการส(งคืน ตามปกติเงินทุนที่ช(วยเหลือในการทําหน.าที่เป'นตัวประสานงาน
ระหว(างกลุ(ม
(2) เป'นตัวจัดโอกาสให.เกิดการพบปะ
(3) จัดแลกเปลี่ยนประสบการณ
(4) เป'นผู.รวบรวมแหล(งข.อมูลในแต(ละแห(ง
(5) ชูบทบาทผู.นําชุมชนขึ้นมาเพื่อให.เป'นกลุ(มแกนในการพัฒนา
(6) สร.างเครือข(ายระหว(างหน(วยสนับสนุนและชาวบ.านในรูปแบบต(างๆ
(7) เป'นตัวต(อเชื่อมโยงระหว(างกลุ(มของชาวบ.าน
2.3.3 จะทําอย(างไรให.เครือข(ายมีชีวิตยืนยาวซึ่งมีปจจัยที่ทําให.การสร.างเครือข(ายไม(มั่นคง
ได.แก(
(1) การที่สมาชิกเห็นแก(ผลประโยชนในวงจํากัด คือ ในกลุ(มพวกพ.องของตนเท(านั้น
(2) สมาชิกไม(เห็น ความจําเป'นที่จะต.องเป•ดตัวออกไปสัมพันธกับภายนอก (ขาดการ
วิเคราะหความจําเป'นร(วมกัน)
(3) การจัดลําดับความสําคัญเร(งด(วนของความต.องการระหว(างตนเองกับผู.อื่น จะถือว(า
ความต.องการของตนเองเร(งด(วนกว(าผู.อื่นเสมออันเป'นลักษณะที่มีจิตใจคับแคบ
(4) การมองไม( เ ห็ น ว( า ความจํ า เป' น ของผู. อื่ น ก็ เ ป' น เสมื อ นความจํ า เป' น ของตนเอง
กล(าวคือ ขาดความคิดจิตใจ ลักษณะ “ใจเขาใจเรา”
(5) วิ ธี ก ารจั ด รู ป แบบองคกรนั้ น จะมี ผู. มีอํ า นาจอิ ทธิ พลคอยควบคุ ม กระบวนการ
ตัดสินใจอยู(เพียงกลุ(มเดียว
(6) การจั ด ตั้ ง เครื อ ข( า ยนั้ น ดํ า เนิ น การอย( า งเร( ง รี บ ทํ า ให. ส มาชิ ก กลุ( ม ไม( เ ข. า ใจทั้ ง
วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน
(7) คณะกรรมการและสมาชิกขาดทักษะในการบริหารองคกร
2.3.4 เงื่อนไขเบื้องต.น ต(า งๆ ที่ จํา เป'น ต(อการสร.า งเครือข(า ยตามขั้น ตอน คื อ มีการรณรงค
ทางด.านความคิดในเรื่องหลักประกันที่ไว.ใจได.คือใคร ทั้งนี้โดยผ(านกระบวนการศึกษาร(วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน
ทัศนะกัน โดยเปHาหมายของการศึกษานั้นต.องการจะชี้ให.ชาวบ.านเห็นว(า บรรดาเครือข(ายแนวตั้งแบบเก(า เช(น
ตลาด นายทุน หรือเครือข(ายแนวตั้งแบบใหม( เช(น องคกรพัฒนาเอกชน ศูนย องคกรเงินทุนจากต(างประเทศ
เครือข(า ยแนวตั้ งเหล( านี้ เป' นหลั กประกัน ที่ไว.ว างใจได.มากน.อยหรื อยาวนานเพี ยงใด และใครคือหลั กประกั น
ที่ไว.วางใจได.แน(นอนกว(าขั้นตอน การรณรงคดังกล(าวนี้จําเป'นต.องอาศัยระยะเวลา นอกจากนี้ต.องมีการสร.าง
เงื่อนไขให.มีการติดต(อสื่อสารกันอยู(อย(างสม่ําเสมอ
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2.4.1 ความหมายของการมีส(วนร(วมของประชาชน สําหรับความหมายของการมีส(วนร(วม
การมีส(วนร(วม หมายถึง กระบวนการของกลุ(ม องคกรชุมชนมีการร(วมคิด ร(วมตัดสินใจ ร(วมลง
มือปฏิบัติ โดยมีความเข.าใจปญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิ ของตนที่มีต(อสิ่งนั้น ซึ่งความรู.สึกเหล(านี้จะเกิดขึ้น
ได.ด.วยการที่บุคคลได.รับข.อมูลใหม(ที่ช(วยเพิ่มอํานาจ ความคิด และโอกาสได.ร(วมวิเคราะห และตัดสินใจกําหนด
เปHาหมายในกิจกรรมเหล(านั้น”
“การมีส(วนร(วมของประชาชน (Public Participation) คือ การที่ประชาชนเข.าร(วมกิจกรรม
อย(างใดอย(างหนึ่งของหน(วยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรปกครองส(วนท.องถิ่น เพื่อผลประโยชนส(วนรวม เริ่มตั้งแต(
การที่ประชาชนเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป'นภาระหน.าที่ของตนในฐานะที่เป'นส(วนหนึ่งของสังคมที่ตนเองอยู(
ร(ว มคิ ด ร(ว มวางแผน ร( วมดํา เนิ นงานร( วมติด ตามประเมิน ผล และร(ว มรับ ผลประโยชน”ซึ่ งจากข. อมู ลข. างต. น
สามารถสรุ ป ความหมายของการมี ส( ว นร( ว มได. ว( า การมี ส( ว นร( ว มของประชาชน คื อ การกระจายโอกาสให.
ประชาชนได.เข.ามามีส(วนร(วมในการตัดสินใจเรื่องต(างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติที่จะ
ส(งผลกระทบต(อวิถีชีวิตและความเป'นอยู(ของประชาชน
2.4.2 ระดับการมีส(วนร(วมของประชาชน กลุ(มพัฒนาระบบบริหาร (2549) ได.กล(าวถึง ระดับ
การมีส(วนร(วมของประชาชนว(าสามารถแบ(งได.เป'น 5 ระดับ ดังนี้
1) การให.ข.อมูลข(าวสาร ถือเป'นการมีส(วนร(วมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แต(เป'นระดับ
ที่สําคัญที่สุด เพราะเป'นก.าวแรกที่ภาคราชการจะเป•ดโอกาสให.ประชาชนเข.าสู(กระบวนการมีส(วนร(วมใน
เรื่องต(างๆ วิธีการให.ข.อมูลสามารถใช.ช(องทางต(างๆ เช(น เอกสารสิ่งพิมพ การจัดนิทรรศการ จดหมายข(าว การจัด
งานแถลงข(าว การติดประกาศ และการให.ข.อมูลผ(านเว็บไซต เป'นต.น
2) การรั บ ฟงความคิ ด เห็ น เป' น กระบวนการที่ เ ป• ดให. ป ระชาชนมี ส( ว นร( ว มในการให. ข. อมู ล
ข.อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน(วยงานภาครัฐด.วยวิธีต(างๆ เช(น การรับฟงความ
คิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ(านเว็บไซต เป'นต.น
3) การเกี่ ย วข. อ ง เป' น การเป• ด โอกาสให. ป ระชาชนมี ส( ว นร( ว มในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ร( ว ม
เสนอแนะทางที่นําไปสู(การตัดสินใจ เพื่อสร.างความมั่นใจให.ประชาชนว(าข.อมูลความคิดเห็นและความต.องการ
ของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป'นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช(น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย
เป'นต.น
4) ความร(วมมือ เป'นการให.กลุ(มประชาชนผู.แทนภาคสาธารณะมีส(วนร(วม โดยเป'นหุ.นส(วนกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร(วมกันอย(างต(อเนื่อง
5) การเสริ ม อํ า นาจแก( ป ระชาชน เป' น ขั้ น ที่ ใ ห. บ ทบาทประชาชนในระดั บ สู ง ที่ สุ ด โดยให.
ประชาชนเป'นผู.ตัดสินใจ เช(น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต(างๆ โครงการกองทุนหมู(บ.านที่มอบอํานาจ
ให.ประชาชนเป'นผู.ตัดสินใจทั้งหมด เป'นต.นทั้งนี้สามารถสรุประดับหรือบทบาทของการมีส(วนร(วมของประชาชน
ได.ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ระดับการมีส(วนร(วม
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2556)
3. การส#งเสริมการจัดการความรู (Knowledge Management)
3.1 ความหมายของ KM
“การจัดการความรู.” ไว.ว(าสําหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู. คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุ
เปHาหมายอย(างน.อย 4 ประการไปพร.อมๆ กัน ได.แก(
1) บรรลุเปHาหมายของงาน
2) บรรลุเปHาหมายการพัฒนาคน
3) บรรลุเปHาหมายการพัฒนาองคกรไปเป'นองคกรเรียนรู. และ
4) บรรลุความเป'นชุมชน เป'นหมู(คณะ ความเอื้ออาทรระหว(างกันในที่ทํางาน
3.2 กระบวนการจัดการความรู
กระบวนการจัดการความรู.มี 7 กิจกรรม ดังนี้
1) การบ(งชี้ความรู. คือ การระบุประเด็นความรู. รูปแบบ และผู.รู.ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขต
และเปHาหมายขององคกร
2) การสร.างและแสวงหาความรู. คือ การรวบรวมความรู.ใหม( รักษาความรู.เดิม และกรองความรู.
ที่ไม(ใช.ออกจากแหล(งรวบรวม
3) การจัดความรู.ให.เป'นระบบ คือ การวิเคราะหและคัดแยกความรู.เป'นกลุ(มประเด็นให.ง(ายต(อ
การเข.าถึงอย(างมีขั้นตอน
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู. คือ การปรับปรุงให.ความรู.มีรูปแบบมาตรฐาน ไม(ซ้ําซ.อน
มีความสมบูรณ มีความถูกต.องและน(าเชื่อถือ
5) การเข.าถึงความรู. คือ การสร.างแหล(งเผยแพร(ที่สามารถเข.าถึงได.ทุกที่ทุกเวลา
6) การแบ(งปนแลกเปลี่ยนความรู. คือ การนําความรู.เข.าสู(เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู.หรือ
ฐานข.อมูลรองรับให.ง(ายต(อการเข.าถึงและสืบค.น
7) การเรียนรู. คือ การใช.ความรู.เป'นส(วนหนึ่งของงาน เป'นวงจรความรู.ที่มีการเรียนรู.และพัฒนา
ให.เกิดประสบการณใหม(อยู(เสมอ
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ต.องดําเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู.ในองคการ (2) การจัดการความรู.ในกลุ(ม
เพื่อนร(วมงาน (3) การจัดการความรู.ในตัวบุคคล ซึ่งเป'นการนําข.อมูลมาประมวลเข.าสู(ระบบสารสนเทศ และเป'น
การจัดการความรู.สมัยใหม(ในยุคของสังคมแห(งการเรียนรู.
3.4 การจั ด การความรู ใหเกิ ด ขึ้ น ในส# ว นราชการ แต( ล ะส( ว นราชการมี ก ารดํ า เนิ น การ ดั ง นี้
1. ส(วนราชการมีวัฒนธรรมที่ยืดหยุ(นในการจัดการความรู. ทําให.ทราบปญหาในการปฏิบัติเพื่อ
นําไปสู(การแก.ไขวัฒนธรรมของส(วนราชการ โดยต.องเกื้อกูลข.าราชการให.มีทัศนคติเชิงบวกต(อการสร.างความรู.
2. ผู.นําด.านความรู. ต.องเป'นคนผลักดันให.เป'นจริง โดยการสร.างระบบ และมีความผูกพัน
มีความกระตือรือร.นที่จะพัฒนา มีกระบวนการจัดการความรู.ที่เป'นระบบมีผู.เชี่ยวชาญด.านการจัดการความรู. ดูแล
ให.ความสนับสนุนอย(างใกล.ชิดที่จะพัฒนาส(วนราชการให.ไปสู(ความสําเร็จ
3. ต.องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.ในส(วนราชการ โดยมีกลุ(มคนมารวมตัวกัน ร(วมกันพัฒนา และ
เสริมสร.างความรู.เพื่อนําไปใช.ในส(วนราชการของตน โดยผ(านการมีปฏิสัมพันธภายในกลุ(มอย(างต(อเนื่อง และเพิ่ม
ขีดความสามารถให.สมาชิกในกลุ(ม ผลประโยชนที่สมาชิกในกลุ(มจะได.รับคือ การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
4. มีผู.รับผิดชอบดูแลเว็บทําความรู. (Knowledge Portal) บนเว็บไซตของหน(วยงานเพื่อดูแล
อํานวยความสะดวกแก(ข.าราชการในสังกัด และผู.ที่สนใจทั่วไปได.รับความกระจ(างในความรู.จากผู.เชี่ยวชาญ/ผู.มี
ประสบการณด.านเนื้อหาที่ต.องการทราบผ(านการตั้งกระทู.ซักถาม และร(วมแลกเปลี่ยนเรียนรู.ในองคความรู.ต(าง ๆ
อย( า งรวดเร็ ว กว. า งขวาง ต( อเนื่ อง นั บ เป' น การพั ฒ นาช( องทางเพื่ อการแลกเปลี่ ย นถ( า ยเทความรู. ผ( า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสถานที่และเวลาที่เป'นปจจุบัน
5. จัดทําสารคดีสั้นเสียงตามสาย ในเรื่องต(าง ๆ ที่จะเป'นประโยชนต(อการทํางานของข.าราชการ
ในสังกัดในช(วงเช.าและเที่ยงของทุก ๆ วันเพื่อเป'นการเผยแพร(องคความรู.อย(างต(อเนื่อง ตัวอย(างสารคดีสั้นเสียง
ตามสาย เช(น 1) การมองภาพองครวม 2) การสร.างวัฒนธรรมส(วนราชการไปสู(การเป'นองคการแห(งการเรียนรู.
3) แนวทางการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี 4) วินัยและการรักษาวินัย
6. จัดทําสื่อการเรียนรู.ด.วยตนเองระบบอิเล็กทรอนิกส (Computer Assisted Instruction:
CAI) เพื่อให.ผู.บริหาร ข.าราชการ ทุกกลุ(ม และทุกระดับ สามารถศึกษาเรียนรู.ด.วยตนเองได.ทุกที่ทุกเวลาตาม
อัธยาศัย โดยจัดทําในรูปของซีดีรอมที่สามารถโต.ตอบกับผู.เรียน (Interactive CD-ROM) องคความรู.ดังกล(าว
ได.แก(
6.1 ความรู.ด.านพัฒนาสมรรถนะศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
6.2 ความรู.เพื่อการปฏิบัติงานให.บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร
6.3 ความรู.เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารกิจการบ.านเมืองดี
7. กลวิธีและสื่อในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ ยังไม(ครอบคลุมกลุ(มบุคคลทุกกลุ(มอย(างรอบด.าน
ยังมีความจําเป'นที่จะต.องขยายช(องทางในการเข.ามามีส(วนร(วมรับรู.แลกเปลี่ยนข.อมูลเสนอ ผลงาน ฯลฯ เพิ่มมาก
ขึ้น และมีกิจกรรมรองรับอย(างต(อเนื่อง เช(น มีการทําจดหมายข(าว จุลสาร มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู. มีมุมกาแฟ
สําหรับแลกเปลี่ยนความรู.โดยอิสระ ลดรูปแบบใด ๆ ที่เป'นทางการ เพื่อให.มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนอย(าง
เป'นกันเองมากที่สุด (กลิ่นจันทร, 2560)

- 13 ระบบเตือนภัยล#วงหนาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล#ม (Early Warning )
กรมทรัพยากรน้ําได.พัฒนาระบบเตือนภัยล(วงหน.าสําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล(ม ตั้งแต( ปc 2548
จนถึ งปจจุ บั น เพื่ อติ ด ตามเฝH าระวั งและเตื อนภัย ล( ว งหน. า พื้น ที่ เ สี่ย งอุ ทกภั ย –ดิ น ถล(มโดยใช. ห ลักการในการ
ตรวจวัดข.อมูลปริมาณน้ํ าฝนหรือระดับน้ําท(า พร.อมทั้งหาความสัมพันธระหว(างปริ มาณน้ําฝนและเหตุการณ
อุทกภัย–ดินถล(มที่มีแนวโน.มจะเกิดขึ้นและทําให.เกิดความเสียหาย เพื่อกําหนดค(าวิกฤตที่จะใช.ในการเตือนภัย
โดยข.อมูลอุตุ–อุทกวิทยาที่ตรวจวัดได. จะถูกส(งผ(านระบบสื่อสารข.อมูล GPRS, IP Star หรือระบบสื่อสารอื่น
ที่ทันสมัย เช(น ระบบ 3G มาเก็บไว.ในฐานข.อมูลที่กรมทรัพยากรน้ําที่ส(วนกลาง ณ ห.องปฏิบัติการเฝHาระวังและ
เตือนภัยน้ําหลาก–ดินถล(ม (Early Warning Room) สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ําและ
ส(วนภูมิภาคที่ส(วนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1–11 โดยนําข.อมูลมาวิเคราะหประเมินสถานการณ
ด.วยโปรแกรมประยุกตที่ทางกรมทรัพยากรน้ําได.ทําการพัฒนาขึ้น และแจ.งเตือนภัยและรายงานผลผ(านทาง
อินเทอรเน็ต เพื่อให.ส(วนภูมิภาคซึ่งตั้งอยู(ที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค และประชาชนทั่วไปได.รับทราบ ส(วนการ
แจ.ง เตือนภัยให.ประชาชนในหมู(บ.านที่จัดทําระบบ Early Warning จะควบคุม/สั่งการจากส(วนกลางหรือส(วน
ภูมิภาค โดยส(วนกลางจะสามารถประสานแจ.งเตือนได.ทุกสถานี แต(ส(วนภูมิภาคจะสามารถแจ.งเตือนได.เฉพาะ
สถานี เตือนภัยที่อยู(ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคนั้นๆ สําหรับในกรณีที่ส(วนกลางและ
ส(วนภูมิภาค ไม(สามารถติดต(อสื่อสารกับสถานีเตือนภัยได. ระบบที่สถานีเตือนภัยจะทํางานเองโดยอัตโนมัติ โดย
จะแจ.งเตือนภัยให.ประชาชนในหมู(บ.านเสี่ยงภัยที่อยู(ในรัศมี ซึ่งการแจ.งเตือนภัยดังกล(าวจะสามารถช(วยลดความ
เสียหาย ที่จะเกิดขึ้นแก(ทรัพยสินและชีวิตได. พร.อมทั้งให.ประชาชนได.เข.ามามีส(วนร(วมอย(างแท.จริงในการปHองกัน
บรรเทา ความรุนแรง และความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได.ด.วยตนเอง ดังภาพที่ 2 (เรืองวิทย,
อาภรณ และชนาวัติ, 2558)

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทํางานของระบบเตือนภัยล(วงหน.า
ที่มา: เรืองวิทย, อาภรณ และชนาวัติ, 2558

- 14 องคประกอบที่สําคัญของระบบเตือนภัยลวงหนา (Key components of Early Warning system)
1. สถานีเตือนภัย ติดตั้งอยู(บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยต(อการเกิดอุทกภัย-ดินถล(ม หรืออยู(บริเวณต.นน้ํา
เพื่อทําการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ หรือระดับน้ําในลําน้ํา อุณหภูมิ และความชื้นในดิน ณ จุดติดตั้ง
สถานี
2. หมู(บ.านครอบคลุม เป'นหมู(บ.านเสี่ยงภัยที่อยู(ใกล.เคียงกับสถานีเตือนภัยล(วงหน.า ที่มีโอกาสเกิด
เหตุการณได.เช(นเดียวกับพื้นที่ของสถานีเตือนภัยล(วงหน.า
3. ห. องปฏิ บั ติ ก ารเฝH า ระวั งและเตื อนภั ย น้ํ า หลาก-ดิ น ถล( ม ส( ว นกลาง ตั งอยู( ที่ก รมทรั พยากร
น้ํากรุงเทพมหานคร ทาหน.าที่เป'นศูนยกลางในการเก็บรวบรวมข.อมูลจากสถานี เตือนภัยล(วงหน.าทุกแห(ง โดยมี
เจ.าหน.าที่ประจําในการประเมินสถานการณอุทกภัย - ดินถล(มของแต(ละสถานี และแจ.งเตือนภัยเมื่อเกิด
เหตุการณ
4. ห.องปฏิบัติการเฝHาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก - ดินถล(ม ส(วนภูมิภาคตั้งอยู(ที่ส(วนอุทกวิทยา
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 ทําหน.าที่เก็บรวบรวมข.อมูลจากสถานีเตือนภัยล(วงหน.าเฉพาะที่ตั้งอยู(
ใน พื้นที่รับผิดชอบ โดยมีระบบเชื่อมโยงข.อมูลระหว(างส(วนกลางและส(วนภูมิภาคและมีเจ.าหน.าที่ประจําในการ
ประเมินสถานการณของแต(ละสถานี และแจ.งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณในพื้นที่รับผิดชอบ
5. “ผู.รู.” จะเป'นผู.นําชุมชนอาสาสมัคร/ผู.มีจิตอาสา ซึ่งเป'นตัวแทนประชาชนของหมู(บ.านที่ตั้ง สถานี
เตือนภัยล(วงหน.า โดยมีส(วนร(วมในการเก็บข.อมูลที่ ตรวจวัดได.ที่สถานีเตือนภัยล(วงหน.า ประสานกับเจ.าหน.าที่
กรมทรัพยากรน้ํา ในการติดตามสถานการณในพื้นที่และแจ.งเตือนภัยให.ประชาชนในพื้นที่หมู(บ.านและ หมู(บ.าน
ครอบคลุมได.ทราบล(วงหน.า สถานีเตือนภัยที่ติดตั้งขึ้นจะใช.ไฟฟHาจากบ.านผู.รู. ผู.รู.จะเป'นผู.ที่มีส(วนร(วมในการดูแล
สถานีเตือนภัย อ(านค(าน้ําฝนรายวัน และเมื่อมีสถานการณเสี่ยงพิบัติภัย ผู.รู.จะทําหน.าที่ประสาน เฝHาระวัง
สถานการณควบคู(กับเจ.าหน.าที่ของกรมทรัพยากรน้ําผ(านโทรศัพทมือถือ หรือช(องทางการสื่อสารอื่น และเป'นผู.
ประสานแจ.งข.อมูลให.ผู.นําชุมชนในการตัดสินใจอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยดําเนินการ ดังนี้
5.1) แจ.งเครือข(ายและผู.นําชุมชนให.ประชาชนที่จะได.รับอันตราย เฝHาระวังและคอย ติดตาม
เหตุการณ เมื่อสถานีเตือนภัยส(งสัญญาณสีเขียว
5.2) แจ.งเครือข(ายและผู.นําชุมชนให.ประชาชนที่จะได.รับอันตราย เก็บข.าวของ เตรียมอพยพ
และคอยติดตามเหตุการณอย(างใกล.ชิด เมื่อสถานีเตือนภัยส(งสัญญาณสีเหลือง
5.3) แจ.งเครือข(ายและผู.นําชุมชนตัดสินใจสั่งให.ประชาชนที่จะได.รับอันตราย อพยพ
ออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย เมื่อสถานีเตือนภัยส(งสัญญาณสีแดง
5.4) ตรวจสอบและแจ.งประสานเจ.าหน.าที่ส(วนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค
กรมทรัพยากรน้ํา กรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในตู.เครื่องมือ/กรณีเครื่องทางานไม(ปกติ เพื่อดําเนินการแก.ไข
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ภาพที่ 3 แผนที่หมู(บ.านครอบคลุม ห.องปฏิบัติการ การมีส(วนร(วมและผู.รู.ของโครงการ
ที่มา: เรืองวิทย, อาภรณ และชนาวัติ, 2558
รูปแบบสถานีเตือนภัย (Types of Early Warning Stations)
สถานีเตือนภัย ติดตั้งอยู(บริเวณพื้นที่เสี่ยงต(อการเกิดอุทกภัย - ดินถล(ม หรืออยู(บริเวณต.นน้ํา เพื่อทํา การ
ตรวจวัดปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ หรือระดับน้ําในลําน้ํา อุณหภูมิ และความชื้นในดิน ณ จุดติดตั้งสถานี ข.อมูล
จากการตรวจวัดข.อมูลด.านอุตุวิทยา และอุทกวิทยาที่สถานีเตือนภัยและส(งข.อมูลมายังสถานีหลักตาม เวลาจริง
เพื่อนําข.อมูลมาวิเคราะหการเกิดเหตุการณอุทกภัย-ดินถล(ม และการแจ.งเตือนภัย ตามลําดับ โดยมี รูปแบบสถานี
เตือนภัย 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 : สถานีเตือนภัยด.วยปริมาณน้ําฝน ติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต(อน้ําท(วม ฉับพลัน-ดิน
ถล(ม โดยใช.ข.อมูลปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ตรวจวัดและข.อมูลความชื้นในดินในการวิเคราะห โอกาสการเกิด
อุทกภัย-ดินถล(ม และการเตือนภัย ครอบคลุมพื้นที่เตือนภัยและหมู(บ.านใกล.เคียงที่อยู(ภายในรัศมี 5 กม. ดังภาพ
ที่ 4
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ภาพที่ 4 แบบสถานีเตือนภัยปริมาณน้ําฝน
ที่มา: เรืองวิทย, อาภรณ และชนาวัติ, 2558
รูปแบบที่ 2 : สถานีเตือนภัยด.วยระดับน้ําและปริมาณน้ําฝน สถานีเตือนภัยรูปแบบนี้จะ ติดตั้งเพื่อวัด
ระดับน้ําในลําน้ํา โดยจะติดตั้งบริเวณสะพานที่มั่นคงแข็งแรง ในตําแหน(งต.นน้ําเพื่อเตือนภัยไปยัง หมู(บ.านที่อยู(
ท.ายน้ํา ซึ่งหมู(บ.านครอบคลุมที่อยู(ท.ายน้ําจะอยู(ห(างจากสถานีเตือนภัยในระยะที่สามารถแจ.งเตือน ได.ล(วงหน.า 23 ชั่วโมง โดยสถานีเตือนภัยรูปแบบนี้จะวัดระดับน้ําในลําน้ํา ณ จุดติดตั้งสถานีและใช.ระดับน้ํา และปริมาณ
น้ําฝนที่วัดได.มาพิจารณาเตือนภัย ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แบบสถานีเตือนภัยด.วยระดับน้ําและปริมาณน้ําฝนการแจ.งเตือนภัย (Warning)
ที่มา: เรืองวิทย, อาภรณ และชนาวัติ, 2558

- 17 สถานีเตือนภัยของระบบ Early Warning จะทําหน.าที่ในการตรวจวัดข.อมูล เก็บรวบรวมข.อมูลไปยัง
CPU ของRTU (Remote Terminal Unit) เพื่อประมวลผล และส(งข.อมูลผ(าน Modem GPRS ไปยัง
เครือข(าย GSM/GPRS ไปยังส(วนกลางหรือสถานีหลัก เพื่อวิเคราะหข.อมูลและแจ.งผลการวิเคราะหให.กับ
ประชาชน ได.ทราบสถานการณการเตือนภัย จากสัญญาณเสียง 3 ระดับความถี่ และไฟกระพริบ 3 สี ได.แก(
สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 เครื่องมือเตือนภัย สถานีสนามและระบบการเชื่อมโยง
ที่มา: เรืองวิทย, อาภรณ และชนาวัติ, 2558
สัญญาณระดับที่ 1 (ไฟสีเขียว)
สัญญาณจะดังทุก 20 นาที นาน 10 วินาที เป'นสัญญาณแจ.งตรวจสอบความรุนแรงของสถานการณฝน
ตก และ/หรือสถานการณระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นในลําน้ํา เพื่อเฝHาระวังและตรวจสอบความรุนแรงของระดับน้ําและ
ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่เสี่ยงภัย
การปฏิบัติตน
ให.เฝHาระวังและติดตามสถานการณ คอยฟงประกาศจากหอกระจายขาว

- 18 สัญญาณระดับที่ 2 (ไฟสีเหลือง)
สัญญาณจะดังทุก 15 นาที นาน 10 วินาที เป'นสัญญาณแจ.งเตือนให.ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
เตรียมพร.อม รับสถานการณพร.อมอพยพ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกที่สูงและ/หรือระดับน้ําสูงมากในลําน้ํา
การปฏิบัติตน
ให.เตรียมพร.อมรับสถานการณ เก็บรวมรวมสิ่งของที่จําเป'น รอฟงประกาศและสัญญาณครั้งต(อไป
สัญญาณระดับที่ 3 (ไฟสีแดง)
สัญญาณจะดังทุก 3 นาที นาน 10 วินาที เป'นสัญญาณแจ.งให.ประชาชนอพยพไปยังจุดปลอดภัย
ที่กําหนด โดยอยู(ในการ ตัดสินใจจากการประสานของผู.รู./ผู.นําชุมชน
การปฏิบัติตน
ให.เคลื่อนย.ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย ที่ได.มีการแจ.งให.ทราบ

ภาพที่ 7 ระดับสัญญาณเตือนภัยการบํารุงรักษาระบบเตือนภัย (Maintenance of Early Warning system)
ที่มา: เรืองวิทย, อาภรณ และชนาวัติ, 2558
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การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย (Maintenance of Early Warning system)
ระบบเตือนภัยล(วงหน.า (Early Warning) สาหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล(ม ในพื้นที่ลาดชัน และ
ที่ราบเชิงเขา เป'นระบบที่ติดตั้งในที่โล(งแจ.ง ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง และตั้งอยู(ในพื้นที่ภูมิประเทศ ที่ราบสูง
ภูเขา และพื้นที่ทุรกันดาร ดังนั้น การดําเนินงานด.านการเตือนภัยที่เป'นไปอย(างมีประสิทธิภาพนั้น จําเป'นต.องมี
การดูแลบํ ารุงรักษาสถานีและระบบเตือนภัย ด. วยการตรวจสอบระบบการทํ างาน การซ( อมบํ ารุ ง และ
การทดสอบการเชื่อมโยงสั ญญาณ พร.อมทั้งความพร. อมในการใช.งานและการติดต( อข. อมูล เข.า สู(ส( วนกลาง
(กรมทรัพยากรน้ํา) ผ(านระบบเครือข(ายมือถือ (GPRS) เพื่อประมวลผลและแจ.งเตือนภัย โดยการบํารุงรักษาระบบ
เตือนภัยจะมีค(าใช.จ(ายที่เกี่ยวข.อง คือ 1) ค(าตอบแทนผู.รู.ประจําสถานีเตือนภัย 2) ค(าใช.จ(ายสําหรับการดูแล และ
ตรวจสอบระบบเตือนภัยของเจ.าหน.าที่ 3) ค(าเช(าบริการระบบสื่อสาร 4) ค(าวัสดุสิ้นเปลืองและค(าซ(อมแซม
อุปกรณของสถานีเตือนภัย เช(น ระบบสายไฟ ระบบสัญญาณแสงและเสียง ระบบสื่อสาร ระบบประมวลผล
(PLC) เป'นต.น ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การบํารุงรักษาระบบเตือนภัย
ที่มา: เรืองวิทย, อาภรณ และชนาวัติ, 2558

- 20 คู#มือเตรียมพรอมรับอุทกภัย-ดินถล#ม ก#อนน้ํามาใหเตรียมพรอม
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