
การประชุมสมัมนา 
เร่ือง “ปาไมกับการเกิดน้ําทวม-ดินถลม” 

หลักการและเหตุผล 
 

นับวันการเกิดภัยธรรมชาติจะยิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะการเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน – ดิน
ถลม ซึ่งจากเหตุการณท่ีเกิดแตละครั้งไดทวีความรุนแรงกอใหเกิดความเสียหายตอท้ังชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ดังจะเห็นไดจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย จากชวง 25 ปท่ีผานมาเหตุการณน้ําปาไหล
หลาก  ดินถลมท่ีบานกระทูนเหนือ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2531) ทําใหมี
ผูบาดเจ็บและตายมากกวา 230 คนบานเรือนเสียหายกวา 1,500 หลัง มูลคาเสียหายมากกวา 1,000 ลานบาท ท่ี
บานน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ (11 สิงหาคม 2544) มีผูเสียชีวิตและสูญหาย 140 คน บานเรือน
พังทลาย และเสียหาย 599 หลัง คาเสียหาย 650 ลานบาท และที่เพิ่งเกิดข้ึนที่ภาคเหนือพรอมกันหลายจังหวัด
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 คาดวาอาจมีผูบาดเจ็บ สูญหายและเสียชีวิตมากถึง 100 คน ท้ังนี้ยังไมนับความ
เสียหายของทรัพยสินและการแตกราวของครอบครัวของผูเสียชีวิต ตัวเลขของกรมทรัพยากรธรณีบงช้ีวา 
ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงตอน้ําปามากถึง 1,940 หมูบาน ใน 250 อําเภอ ใน 51 จังหวัด (จากวิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี, 2546)  

จากเหตุการณภัยพิบัติน้ําปาไหลหลากจนกอใหเกิดภาวะน้ําทวมฉับพลัน และดินถลมในหลายพื้นที่
ไดมีขอวิพากษวิจารณถึงสาเหตุของการเกิดปญหาดังกลาวมากมาย โดยสวนใหญจะมุงประเด็นการเกิดปญหา
วาเกิดจากการตัดไม ทําลายปา  โดยเฉพาะบริเวณที่เปนเขตตนน้ําลําธารซึ่งสวนใหญจะอยูบนภูเขาสูง และ
ไดรับอิทธิพลของฝนมากกวาบริเวณราบลุมของพื้นที่ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก “ปาไม” เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สําคัญยิ่งตอการดํารงชีพของมนุษย เพราะปาไมเปนระบบนิเวศที่คํ้าจุนรักษาดุลยภาพของธรรมชาติในการ
ควบคุมสภาพดินฟาอากาศ เปนเขตกําบังลมพายุ เปนเขตตนน้ําลําธาร ชวยปองกันบรรเทาอุทกภัย ปองกันการ
พังทลายของหนาดินจากกระแสน้ําและลมพายุ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540) ดังนั้น จึงทําให
ปาไมเปนประเด็นที่ถูกสังคมมองวาเปนสาเหตุหลักของการเกิดภัยพิบัติดังกลาวข้ึนเมื่อนับวันปาไมในประเทศ
ไทยจะยิ่งมีนอยลง เนื่องจากมีการลักลอบทําลายมากยิ่งข้ึน 

เพื่อเปนการใหคําตอบกับสังคมไดอยางชัดเจนอยางมีหลักการ จึงตองอาศัยขอมูลและประสบการณ
ของนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และผูท่ีเกี่ยวของจากหนวยงานตาง ๆ รวมในการเสวนา และวิเคราะห
ประเด็นปญหาที่แทจริงของการเกิดภัยพิบัติน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน และเหตุการณดินถลมในประเทศ
ไทย ท้ังนี้เพื่อรวมกันหาแนวทางและวิธีการลดความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึน และกอใหเกิดความรวมมือรวมใจใน
การแกปญหาของประเทศชาติตอไปในอนาคต 

ในการนี้ ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดจัดสัมมนา เรื่อง “ปาไมกับ
การเกิดน้ําทวม-ดินถลม” ข้ึนในวันจันทร ท่ี 5 มิถุนายน 2549  เวลา 12.30 น.- 16.30 น.   ณ หองสงา  สรรพศรี  
ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนการนําเสนอความชัดเจนและตอขอ
ซักถามของสังคม วาปาไมมีสวนหรือเปนสาเหตุของการเกิดเหตุการณน้ําทวม – ดินถลม จริงหรือไม โดยใน
การสัมมนาครั้งนี้ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานการจัดการลุมน้ํา นักวิชาการปาไม  และผูเชี่ยวชาญดานการ



วิเคราะหการเกิดน้ําทวม-ดินถลม รวมทั้งไดเชิญผูมีประสบการณจากจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมในการ
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมสมองในการหาแนวทางปองกัน ตลอดจนวิธีการแกไขปญหา
ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนใหกับประชาชนตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อนําเสนอความสําคัญของทรัพยากรปาไม และความเชื่อมโยงตอทรัพยากรดินและน้ํา ในลุมน้ํา 
2. เพื่อนําเสนอสาเหตุและปญหาที่แทจริงของการเกิดภัยพิบัติน้าํทวมฉับพลัน- ดินถลม 
3. เพื่อเปนเวทีในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางนักวิชาการและผูเช่ียวชาญจาก

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเกิดเหตุการณน้ําทวม-ดินถลม  
4. เพื่อหาแนวทางปองกันและวิธีการแกไขปญหา เพื่อบรรเทาความเดือนรอนตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ไดรับทราบถึงความสําคัญและความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําและ

ทรัพยากรดิน 
2. ไดรับทราบสาเหตุของปญหาการเกิดภัยพิบัติน้ําทวม-ดินถลม และแนวทางการปองกัน/แกไขปญหา 

เพื่อบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอประชาชน 

3. ไดรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ ตลอดจนผูมี
ประสบการณจากหนวยงานที่เขารวมในการสัมมนา  

ผูเขารวมประชมุสัมมนา 
 จํานวน 50-100 คน ประกอบดวยขาราชการ นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาจารย 
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเขารวมการสมัมนา 

ระยะเวลา วันจันทรท่ี  5  มิถุนายน 2549  ตั้งแตเวลา 12.30 น. – 16.30 น. 

อัตราคาสัมมนา 
 สามารถเขารวมไดโดยไมเสียคาใชจาย โดยแจงความจํานงเขารวมไดทางโทรศัพท 
หมายเลข 0 256-4761 และ http//frc.forest.ku.ac.th 

เอกสารอางอิง 
 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 2540. รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม.  
 "น้ําปา." จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร.ี 24 พฤษภาคม 2006, 17:05 UTC, 
<http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%
B9%88%E0%B8%B2&oldid=157609> [นํามาใชเมื่อ 30 พฤษภาคม 2006] 
 
 
 
 



กําหนดการประชุมสัมมนา 
เร่ือง “ปาไมกับการเกิดน้ําทวม-ดินถลม” 

วันจันทร ท่ี  5 มิถุนายน 2549 
เวลา  12.30 – 16.30  น. 

ณ หองประชมุสงา  สรรพศรี ตึกวนศาสตร  60 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     

 
12.30 น. – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 น. – 13.45 น. เปดการประชมุสัมมนา 

กลาวรายงานโดย  
ดร.นิคม  แหลมสัก  ผูอํานวยการศูนยวิจยัปาไม  
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

กลาวเปดการประชุมโดย 
ดร. ดํารงค  ศรีพระราม  
คณบดีคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

13.45 น. – 15.45 น. สัมมนาเรื่อง “ปาไมกับการเกิดน้ําทวม-ดนิถลม”  
 ผูดําเนนิรายการ 

อาจารยชัชชัย  ตันตสิรินทร  คณะวนศาสตร 
วิทยากรรวม 

ศ.ดร.นิพนธ ตั้งธรรม  คณะวนศาสตร มก.  
ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ คณะวิศวกรรมศาสตร มก. 
ดร.พงษศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

  
15.45 น. – 16.30 น. สรุปและปดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมเขารวมสัมมนา 
เร่ือง “ปาไมกับการเกิดน้ําทวม-ดินถลม” 

วันจันทร ท่ี  5 มิถุนายน 2549 
เวลา  12.30 – 16.30  น. 

ณ หองประชมุสงา  สรรพศรี ตึกวนศาสตร  60 ป คณะวนศาสตร มก. 
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โทรสาร ..................................................................................................................................... 
 
 
 
สนใจติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่งฟรไีดท่ี 
 ศูนยวิจัยปาไม  คณะวนศาสตร     02-561-4761 
หรือ http//frc.forest.ku.ac.th 


