
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
รวมกิจกรรมในงานวันคลายวันสถาปนาครบรอบปที่ 21  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
และกลาวบทสรุปในการเสวนา  

“วิกฤตน้ําทวมใหญสกลนคร พ.ศ. 2560 กับโอกาสการพัฒนาสูความยั่งยืน” 

 

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

 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คนที่  28 และ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  คนที่  13)  
รวมกิจกรรมในงานวันคลายวันสถาปนา ปที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ส ก ล น ค ร  ร ว ม กั บ  ด ร . ก ฤ ษ ณ พ ง ศ  กี ร ติ ก ร  น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  แ ล ะ  
ดร.ดํารงค  ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายบริหารกิจการภายใน ผูแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร   และรองศาสตราจารย  ดร .วิ ไลศักดิ์   กิ่ งคํ า  รั กษาการแทน 
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ตั้งแตเวลา 06.00 – 12.00 น. ประกอบดวยกิจกรรม
บวงสรวงพระพิรุณ ณ ลานพระพิรุณทรงนาค  พิธีทําบุญตักบาตร ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม นอกจากนี้ยังมีการ
รณรงคปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือสงเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สูสวรรคาลัย ณ เสนทาง
จักรยานเชื่อมตอกับถนน วปรอ.366  

 จากนั้นในเวลา 13.00 – 16.00 น. รวมรับฟงการเสวนา หัวขอ “วิกฤตน้ําทวมใหญสกลนคร พ.ศ.2560 กับ
โอกาสการพัฒนาสูความยั่งยืน”ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เพ่ือเปนการรวบรวมสาเหตุแหงการเกิดวิกฤตน้ําทวมใหญสกลนคร 2560 โดยผูรวมเสวนามาจากทุก
ภาคสวน ประกอบดวย นักวิชาการ ผูมีความเชี่ยวชาญ ผูนําองคกรในทองถิ่น อดีตนักการเมืองทองถิ่น ตลอดจนผู
ไดรับผลกระทบจากวิกฤติดังกลาว ไดสรุปวาการเกิดวิกฤตน้ําทวมใหญสกลนคร 2560 มีสาเหตุดังนี้  1) ปริมาณ
น้ําฝนมาก  2) ลําหวยธรรมชาติที่เขาสูตัวเมืองและไหลลงสูหนองหาร 3) ความเจริญของเมือง  เปนการปดกั้นทางน้ํา 
4) พฤติกรรมของมนุษย ที่ขาดการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  5) การทาํงานของภาครฐัในการแจงเตือน  
 
 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ไดกลาวสรุปแนวทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะสรางความรวมมือกับชาวจังหวัด
สกลนคร ภายหลังจากเกิดวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ  วาโดยสรุปท่ีวิทยากรไดกลาวมาในการเสวนาครั้งนี้ จะตองยอน
เวลาหาอดีต เพื่อขีดปจจุบัน สูอนาคต และวันนี้เปนโอกาสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่จะทําใหคนจังหวัด
สกลนคร เขาใจ เขาถึง และพรอมจะพัฒนาตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 และในครั้งนี้  

 



 

 เหตุการณน้ําทวมจังหวัดสกลนครในครั้งนี้ ชาวจังหวัดสกลนครรวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ
บทเรียน อันมีเหตปุจจัยที่เกิดจากธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได  3 ปจจัยหลัก คือ   

1. น้ํามาเร็วกวาที่คดิ   
2. น้ํามามากกวาที่คิด   
3. ตองบริหารความเสี่ยงใหไดอยางสัมมาทิฐิภิรมย คือ ดวยความเขาใจถูกตองรวมกันบนพื้นฐาน

ของความสุข 

สําหรับ 2 ปจจัยแรก เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต
ผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางหนัก เกิดจากขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยในหวงเวลาตั้งแตวันที่ 17 – 18 
กรกฎาคม 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ เปนผลมา
จากพายุโซนรอน “ตาลัส” (Talas) ที่ไดออนกําลังลงกลายเปนพายุดีเปรสชั่น สงผลใหจังหวัดสกลนครมีปริมาณน้ํา
เพิ่มขึ้นและมีฝนที่ตกสะสม  หลังจากนั้นพายุโซนรอน "เซินกา (SONCA)" ไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชั่นและ
เคลื่อนเขาปกคลุมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กอนจะออนกําลังลงเปนหยอมความกด
อากาศต่ํากําลังแรง และฝนฟาคะนองรอยละ 80-100 ของพื้นท่ีโดยมีฝนตกเปนบริเวณกวางและมีฝนตกหนักถึง
หนักมากหลายพื้นที่ สงผลใหตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ไดเกิดวิกฤตน้ําทวมใหญสกลนคร พ.ศ.2560 (ขอมูล
จากขาวสรุปลักษณะอากาศประจําวันเดือน กรกฎาคม 2560 โดยศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 

 อยางไรก็ตาม “น้ํา” คือทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีมาตั้งแตบรรพบุรุษ เราจึงตองอยูกับสิ่งเหลานี้ใหไดดวยการ
นําวิชาการมาบูรณาการดวยวิธีการ Social Engagement หรือ การมีพันธกิจรวมกันเพื่อสังคม เมื่อเราอยูกับ
ธรรมชาติ เราตองอยูใหไดทุกรูปแบบและอยูอยางมีความสุข บริหารความเสี่ยงใหไดไมวาน้ําจะขาด น้ําจะลน หรือ
พอเพียง แตตองทําดวยจิตวิญญาณ มีความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตามกฎหมาย  

จากสถานการณน้ําทวมจังหวัดสกลนคร ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีแผนการดําเนินงานแบงเปน 
ระยะเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  โดยในระยะเรงดวน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ไดดําเนินการในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรูปแบบของ “KU SPIRIT หรือ จิตวิญญาณความเปน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดยนําประสบการณวิกฤตอุทกภัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เมื่อป 
2554 มาเปนตนแบบ และไดแสดงใหเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลววา สามารถอยูเคียงขางชาว
จังหวัดสกลนครไดอยางไร และในระยะสั้นคือการสรุปปจจัยที่สงผลใหเกิดวิกฤตน้ําทวมสกลนคร พ.ศ.2560 โดยการ
จัดงานเสวนาวิชาการหัวขอ “วิกฤตน้ําทวมใหญสกลนคร พ.ศ.2560 กับโอกาสการพัฒนาสูความยั่งยืน” ในงานวัน
คลายวันสถาปนาครบรอบ  21 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 
สิงหาคม 2560 ครั้งน้ี 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงหารือกันแลววา “ดวยความคิดอยางรอบคอบ หรือ ดวยความ
เหนือชั้น   จึงตองมีการบริหารวิกฤตครั้งนี้ใหเปนโอกาส”  แตเนื่องจากจังหวัดสกลนครมีความแตกตางดานสภาพภูมิ
สังคม จึงไมสามารถนําตัวอยางจากจังหวัดอื่นมาใชเปนตนแบบได ดังนั้น จึงตองมีการระดมความคิดเพื่อใหเกิด 



“สกลนคร 2560 โมเดล” (Sakon Nakhon Model 2017) เพื่อเปนตนแบบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) อยางสัมมาทิฐิภิรมย นําไปสูแผนดําเนินงานในระยะกลาง และระยะยาวตอไป 

 ดังนั้นจึงขอใหทกุภาคสวน ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และโดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งไดรับผลกระทบอยางหนัก
และตองไดรับความชวยเหลือเพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ  ขอใหสงขอมูลโดยตรง มายัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อดําเนินการสรุปภายใน 1 เดือน และ
นําเอามาบริหารจัดการความเส่ียงในระยะกลาง และระยะยาว ของจังหวัดสกลนคร เพ่ือปองกันการเกิดความเสียหาย
รายแรงท่ีอาจเกิดขึ้นจากวิกฤตการณทางธรรมชาติในอนาคต 

 ขณะนี้ประชาชนที่ไดรับผละกระทบในทุกสวน ทั้งภาคการเกษตรที่มีพ้ืนที่ใกลแหลงน้ํา ภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมในยานชุมชนเมืองสกลนคร จึงตองมีการรวบรวมขอมูลจากผูไดรับผลกระทบเพื่อนํามาบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยเริ่มจากภาคการเกษตรประกอบดวย สมาชิกในกลุมโครงการดาวลอมเดือน  โครงการลุมน้ําก่ํา
ที่มีชีวิต  โครงการปารักษน้ําที่มีชีวิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
และจะตองไดรับความรวมมือของทุกฝายในรูปแบบภาคีเครอืขาย  เพ่ือใหจังหวัดสกลนครเปนตนแบบที่หนวยงานอื่น
จะตองอางถึงในอนาคต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความมั่นใจวา KU SPIRIT หรือ จิตวิญญาณความเปน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะอยูกับจังหวัดสกลนคร หวังวาจะเปนจุดเริ่มตนในการทํางานรวมกันดวยวิธี 
Engagement หรือ การมีพันธกิจรวมกันเพื่อสังคม และการบริหารจัดการจะตองมีการระดมสมองอยางครบถวน 
โดยมีระดับบริหารมอบหมายนโยบาย และตองมีการหารือกันมากอยางตอเนื่อง โดยนําปญหา อุปสรรค มาเปนตัวตั้ง   

 รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ไดกลาวตอไปวา “ในป 2560 หวงเวลา 21 ป ของวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ในฐานะท่ีผมเปนผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร รวมกับชาวจังหวัดสกลนคร มีความรูสึกดีใจและภูมิใจ ที่ไดนอมนําหลักการทรงงานมารังสรรคพัฒนา เพื่อ
สรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน และไดเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการอยูเคียงขางชาว
จังหวัดสกลนคร และหวังวาจะสามารถนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป” 
 

    


