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เร่ืองเล่าจากภาคสนาม...ที่น า้ท่วม :  
ชุมชน การปรับตัวและการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ในยามภยัพิบัติ1 
  
บทความนีเ้ขียนขึน้จากประสบการณ์ตรงของผู้ เขียนท่ีได้มีโอกาสร่วมท างานการประเมินผลกระทบทาง
สงัคมหลงัน า้ทว่ม  ((rapid) social impact assessment)2 ของธนาคารโลก ระหวา่งวนัท่ี 7-22 
พฤศจิกายน 2554 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของงาน Post-Disaster Need Assessment  (PDNA)3 ท่ีรัฐบาลไทย 
โดยกระทรวงการคลงัเป็นผู้ รับผิดชอบ (ควรกลา่วไว้ด้วยวา่ การส ารวจผลกระทบทางสงัคมของธนาคารโลก 
จะด าเนินการหลงัน า้ลดแล้ว 3 อาทิตย์ แตก่ารศกึษาในเมืองไทยครัง้นีด้ าเนินการในช่วงที่บ้างพืน้ท่ียงัมีน า้
ทว่มครัง้และบางพืน้ท่ีน า้เพิ่งจะลดลงประมาณ 1 อาทิตย์)  
 
การท าประเมินผลกระทบทางสงัคมนัน้ ด าเนินการศกึษาในพืน้ท่ี 3 จงัหวดั ได้แก่ ลพบุรี อุทยัธานีและ
นครสวรรค์ (ด าเนินการท า pre-test ท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี) โดยเน้นการศกึษาในระดบัชุมชน ครอบคลมุทัง้
ชุมชนเมือง และชนบท จ านวน 12 ชุมชน ใช้แนวทางการวิธีวจิยัเชิงคณุภาพ และเก็บข้อมลูโดยการ
สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในระดบัจงัหวดัทัง้ 3 จงัหวดั (ผู้วา่ราชการจงัหวดั พฒันา
สงัคมจงัหวดั และป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั)  สมัภาษณ์เชิงลกึ (indept-interview) กบัผู้น า
ท้องถ่ิน ผู้ ด้อยโอกาส ผู้หญิง เป็นต้น จ านวน 70 คน และจดัสนทนากลุม่ (focus group discussion) รวม 
30 กลุม่ โดยครอบคลมุกลุม่ข้าราชการเงินชัน้ผู้ น้อย  กลุม่ชาวนา กลุม่ผู้น า และกลุม่ชาวบ้านทัว่ไป และใช้
การวิเคราะห์เนือ้หา (contents analysis) ตามประเด็นท่ีก าหนดได้แก่ 

 Aids distribution and governance 

 Social relation and cohesion 

 Livelihood and Coping Strategies 
 
แตใ่นบทความนี ้จะไม่ได้เขียนอธิบายผลของการศกึษาตามประเด็นข้างต้น แตจ่ะเขียนอธิบายแบบบอก
เลา่สิง่ท่ีเกิดขึน้ ข้อสงัเกตตา่งๆ ภายใต้กรอบเนือ้หาตัง้แตร่ะดบัปัจเจก ระดบัชมุชน และระดบักลไกการ
จดัการ  
 
                                                             
1  วีรบรูณ์ วสิารทสกลุ ภาควชิาการพฒันาชมุชน คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2 กรุณาด ูแนวทางการส ารวจและเนือ้หาผลการศกึษาผลกระทบทางสงัคมหลงัน า้ท่วมของประเทศอ่ืนๆ เช่น ของฟิลปิปินส์
ลา่สดุ http://pdf.ph/downloads/PDNA/PDNA-Social_Impact_Assessment_FINAL_20100725.pdf   
3 กรุณาด ูแนวทางของ PDNA ได้ใน http://recoveryplatform.org/pdna/  โดยมีเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ DALA (Damage 
and Lost and Need Assessment) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูความเสียหาย ท่ีเน้นเป็นการประเมนิมลูคา่ทาง
เศรษฐกิจของภาคการผลติตา่งๆ เป็นหลกั   

http://recoveryplatform.org/pdna/%20%20โดย
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ผู้ได้รับผลกระทบ คนด้อยโอกาส และกลุ่ม 
 
คนภาคกลาง 
โดยภาพรวม กลา่วได้วา่ ชาวบ้านในพืน้ท่ีชนบทในพืน้ท่ีท่ีศกึษา มิได้เดือดร้อนมากนกัจากกรณีน า้ทว่ม 
เม่ือเทียบกบัชุมชนในเขตเมือง จะมีก็แตค่วามไม่คลอ่งตวัในการเดินทาง ในการอยูอ่าศยั และการท ามาหา
กิน  แตโ่ดยสว่นใหญ่ เน่ืองจากวิถีชิวิตเป็นวิถีท่ีอิงอยูก่บัน า้ หากินกบัน า้ และ “น า้ทว่ม” ก็เป็นปรากฎการณ์
ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าเกือบทกุปี เพียงแตปี่นีน้ า้สงูกวา่ และทว่มนานกวา่ ปกติ  
 
ในช่วงน า้ทว่มเช่นนีช้าวบ้านชนบท จึงเพียงปรับวิถีชีวิตมาหาอยู ่หากินกบัน า้ ลงเบ็ด ลงแห หาปลามาท า
ปลาร้า และสง่ไปขายที่อีสาน... 
 
อาจกลา่วได้อยา่งไม่ผิดนกัวา่ ธรรมชาติยงัคงเป็นทนุทางสงัคม เป็นขา่ยความปลอดภยัทางสงัคมท่ีดกั
ไม่ให้ผู้คนในแถบนีต้กอยูใ่นสภาพช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้อยา่งคนในเมือง ซึง่หา่งหายจากวิถีท่ีพึง่พาอาศยั
ธรรมชาติ ไปพึง่พาระบบตลาดและสถาบนัตา่งๆ  ในยามน า้ทว่มเช่นนี ้ทัง้ระบบตลาดและสถาบนัตา่งๆ 
จมน า้และใช้การจนเกือบไม่ได้... “ศนูย์พกัพิง” จงึกลายเป็นท่ีพึง่สดุท้ายของคนเมือง มากกวา่ คนแถวนี ้ 
(เร่ืองราวของศนูย์พกัพิง จะได้กลา่วตอ่ไป) 
 
กลุม่เสีย่ง (vulnerable group) 
ในกลุม่ท่ีเรียกวา่ “เสีย่ง” โดยทัว่ไป จะครอบคลมุทัง้ ผู้ ด้อยโอกาส ผู้สงูอาย ุคนจน...ในนิยามเชน่นี ้ข้อมลู
จากการสมัภาษณ์ชีใ้ห้เห็นวา่ ญาติสนิท พี่น้อง จะเป็นข้อตอ่ส าคญัในการดงึคนกลุม่นีอ้อกจากชุมชนท่ีถกู
น า้ทว่มไปอยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยั 
 
สว่นกรณีกลุม่เสีย่งท่ีไม่มีญาติพี่น้อง..ชุมชนในพืน้ท่ีศกึษา ก็ได้แสดงให้เห็นว่า ในสงัคมชนบท การ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูดแูลกนั ยงัเป็นสภาพการณ์หนึ่งท่ีปรากฏให้เห็นได้เต็มตา...ยิ่งในภาวะท่ียากล าบากเช่นนี ้
ก็ยิ่งเป็นแรงหนนุให้เกิดการช่วยเหลอืกนัมากยิ่งขึน้  
 
ส าหรับกลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รัง ..คงต้องกลา่ววา่ ด้วยการมีระบบอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ในระดบัหมู่บ้าน
ท่ีถกูออกแบบวางแผนรับมือภยัพิบติัมาอยา่งดี ส าหรับ อสม.ในพืน้ท่ีท่ีศกึษาจะมี รายช่ือผู้ ป่วย ยาท่ีต้องใช้ 
วนัเวลาที่ต้องการยา..เม่ือถึงเวลา อสม. จะด าเนินการจดัการสง่ยาและการช่วยเหลอืไปถึงมือผู้ ป่วยท่ีบ้าน
เลยทีเดียว อีกทัง้ยงัมี กรณีของการน าผู้ ป่วยสง่สถานพยาบาลตามท่ีได้มีการนดัหมายอีกด้วย แตใ่นบาง
พืน้ท่ี รพ.สต. ก็บริการถึงบ้านเช่นกนั 
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ขณะเดียวกนัจากการลงส ารวจในพืน้ท่ี ก็พบว่ามี กลุม่เสีย่งใหม่ท่ีอาจ “จนแบบฉบัพลนั” จากการลม่สลาย
ของพืน้ท่ีสวนผลไม้  เน่ืองจากกลุม่เกษตรท่ีท าสวนผลไม้ จะต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมาก แตก่วา่จะได้เก็บ
เก่ียวผลผลติต้องใช้เวลาหลายปี  ซึง่ในยามปกติอาชีพชาวสวนจะคอ่นข้างมีความมัน่คง เน่ืองจากผลผลติ
สามารถเก็บเก่ียวได้ตอ่เน่ืองหลายปี  แตเ่ม่ือเจอภยัพิบติัครัง้นี ้และอาจเกิดขึน้ได้อีกในอนาคต ชาวสวน
หลายรายยงัลงัเลใจกบัการลงทนุครัง้ใหญ่กบัผลไม้อีกครัง้ และบางคนถึงกบัมีความคิดท่ีจะเปลีย่นแปลง
วิถีการผลติเป็นพืชไร่ หรือ พืชผกัระยะสัน้เลยทีเดียว    
 
เช่นเดียวกบั กลุม่ผู้ เลีย้งปลาแรด ท่ีมีวงจรการเร่ิมเลีย้งจนถึงขายประมาณ 12-14 เดือน ก็มีแนวโน้มท่ีจะ
เปลีย่นไปเลีย้งปลาทบัทิมท่ีมีวงจรการเลีย้งประมาณ 4-5 เดือนอีกด้วย 
 
ประเด็นส าคญัท่ียงันา่ตัง้เป็นข้อสงัเกต ก็คือ 1) เร่ือง skill transfer ของชาวสวนผลไม้ท่ีช านิช านาญในการ
เพาะบม่และดแูลสวนผลไม้ จะสามารถถ่ายโอนทกัษะนัน้ไปสูก่ารดแูลพืชผกั ได้หรือไม่ อยา่งไร และ 2) 
ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นอยา่งไรในอนาคต หากชาวสวนผลไม้ 
เปลีย่นวิถีการผลติ โดยเลอืกผลติพืชผกัระยะสัน้เพียงไม่ก่ีชนิด หรือ กลุม่เลีย้งปลาแรด เปลีย่นมาเลีย้งปลา
ทบัทิมกนัหมด  
 
กลุม่กิจกรรมตา่งๆ  
ในภาวะท่ีน า้ก าลงัทว่มอยูน่ัน้ กลุม่กิจกรรม เช่น กลุม่อาชีพ กลุม่ออมทรัพย์ กลุม่กองทนุเงินล้าน เป็นต้น 
ไม่ได้แสดงบทบาทในฐานะกลุม่ท่ีจะท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติ  
 
แตมี่บางกลุม่เร่ิมหารือถึงการช่วยเหลอืหลงัน า้ลดวา่จะท าอะไรได้บ้าง  เช่น กลุม่กองทนุเงินล้าน ต.ทา่ซุง  
อุทยัธานี  ก าลงัหารือ เร่ืองการลดดอกเบีย้จากร้อยละ 7 หรือ ร้อยละ 6  กลุม่ชาวนาท่ีโคกสลดุ ลพบุรี 
คิดถึงการรวมตวัเป็นกลุม่ผู้ใช้น า้เพื่อการมีอ านาจตอ่รองกบักรมชลประทานเพื่อการจดัการน า้ 
 
การ (ไม่ได้) เตรียมตัว การปรับตัว และผลกระทบ 
 
เตรียมตวัรับภยั 
 
ภยัน า้ทว่มในครัง้นี ้บางพืน้ท่ีมีประสบการณ์มาแล้วอยา่งตอ่เน่ือง ก็จะตระหนกัรู้เองวา่ หากมีฝนตกใน
จงัหวดัทางเหนือขึน้ไป เช่น นา่น พิษณุโลก ก าแพงเพชร..อีกก่ีวนัน า้เหนือจะไหลลงมาถึงบ้านตวัเอง ก็จะ
เทินของขึน้ (ในบางพืน้ท่ีใช้ค าวา่ “เทิน” บางพืน้ท่ีใช้ค าวา่ “หนนุ”) …และเม่ือ ฤดกูาล และ น า้ทา่ ปัจจุบนั
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เปลีย่นแปลงไปไม่เหมือนเดิม ก็จะปรับเปลีย่นวิถีการผลติ โดยการท านาให้เร็วขึน้ เพื่อจะได้เก็บเก่ียวก่อน
น า้ใหญ่มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะเดียวกบั การเตรียมตวัของชุมชนท่ีได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะจาก ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดั (ปภ.) ก็จะมีการฝึกอบรมให้แก่ชุมชนในพืน้ท่ีท่ีเกิดภยัธรรมชาติแบบฉบัพลนั เช่น พืน้ท่ี
เสีย่งตอ่ดิน-หินถลม่ แผน่ดินทรุด ในหลกัสตูร community based disaster risk management 
(CBDRM)4 ซึง่เร่ิมท ากนัมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือ.. 
 
แตส่ าหรับในปีนี ้ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากน า้ทว่มโดยสว่นใหญ่ เป็นชุมชนท่ีไม่มีการเตรียมความพร้อม
มาก่อน หรือหมายถึง เป็นชุมชนท่ีอยูน่อกเหนือ นิยาม เสีย่งภยั แบบเดิมนัน่เอง 
 
และเน่ืองจากในปีนีภ้ยัพิบติัน า้ทว่มมาในปริมาณท่ีมากกวา่เดิม ยาวนานกวา่ปกติ และมีรูปแบบการเกิดท่ี
แตกตา่งออกไปจากเดิม นัน่หมายถึง ทัง้ชุมชนท่ีท่ีมีการเตรียมการและไม่มีการเตรียมการตา่งก็ตกอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีล าบากทัง้สิน้ 
 
 

                                                             
4 ปัจจบุนัแนวคดิเร่ือง CBDRM ได้ถกูปรับเปล่ียนเป็น CBDRR โดยเปล่ียนจากค าว่า Management มาเป็น Reduction 

เน่ืองจากยอมรับโดยทัว่ไปวา่ในภยัพบิตัิ โดยเฉพาะท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศนัน้ (climate change)

มนษุย์ไม่สามารถจดัการกบัธรรมชาตไิด้ แตท่ าได้เพียงการลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้เท่านัน้ ความคดินีน้ ามาซึ่ง แนวคดิ

การจดัการแบบ adaptive / resilience / flexible  

ข้อสังเกต 
การสือ่สารเร่ืองการมาของน า้ ไม่วา่จะเป็นของกรมอุตนิุยมวิทยา หรือ ของ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดั (ปภ.) ท่ีบอกเตือนชาวบ้าน ในรูปของ ปริมาณน า้ทา่ไหล เป็น xxxx ลบ.ม.ตอ่วินาทีนัน้ ไม่สามารถสร้าง
ความเข้าใจให้กบัชาวบ้านได้วา่ ท่ีบ้านของเขานัน้น า้จะทว่มสงูเทา่ไร ก่ีเซนติมเตร ก่ีเมตร  ดงันัน้ชาวบ้านจึง
เรียนรู้เร่ืองน า้ทว่มจากขา่วโทรทศัน์ เป็นหลกั เน่ืองจากเห็นภาพชดัเจนท่ีสดุ 
 
และเม่ือไม่สามารถลว่งรู้ความสงูของน า้ได้...ความสงูของน า้ในปี พ.ศ. 2538 จึงกลายเป็นมาตรวดั และ
คาดการณ์เอาวา่ “นา่จะสงูไม่เกินปี 38” 
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กลุม่ชาวนาท่ีมีการปรับตวั 
ประสบการณ์น า้ทว่มอยา่งตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีภาคกลางประมาณปลายเดือนกนัยายน จนถึงปลายตลุาคมนัน้ 
เกิดขึน้จนยืนยนัวา่เป็นลกัษณะนิสยัของธรรมชาติท่ีเปลีย่นแปลงไป ได้ท าให้ชาวนาในพืน้ท่ีลุม่ภาคกลาง
จ านวนไม่น้อยต้องปรับเปลีย่นปฏิทินการเพาะปลกู 
 
กลา่วคือ ต้องพยายามลงนารอบแรกให้ได้ในเดือนธันวาคม เพื่อให้เก็บเก่ียวได้ไม่เกินเมษายน และรอบสอง
ต้องลงนาประมาณพฤษภาคม เพือ่เก็บเก่ียวให้ได้ต้นๆ กนัยายน ก่อนน า้จะมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แตใ่นช่วงที่ท าการเก็บข้อมลูในการศกึษาผลกระทบทางสงัคมนัน้ (ปลายพฤศจิกายน) บางแหง่แถว ต.
โคกสลดุ  ต.ต้นซุง ลพบุรี น า้ยงัเต็มทุง่ไม่ต ่ากวา่ 2 เมตร หลายคนจึงกงัวลวา่ปีนีจ้ะได้ท านา 2 รอบหรือไม ่
 
อยา่งไรก็ตาม การปรับตวัเพื่อท านาของชาวนาในบางพืน้ท่ีต้องการหลกัประกนัเร่ืองความพอเพียงของน า้ 
เน่ืองจากช่วงของการปลกูเป็นช่วงแล้ง ดงันัน้จึงต้องการน า้เพื่อใช้ในการท านา แตปั่จจบุนัยงัไมส่ามารถหา
หลกัประกนัท่ีมัน่ใจได้จากชลประทานในพืน้ท่ี 
 
ข้อสงัเกตอีกอยา่งและก็ยงัเป็นค าถามให้ต้องคิดวา่ การจะอยูร่อดในภาวะภยัพิบติัจ าเป็นต้องการการ
รวมกลุม่ รวมตวัสงู และต้องการการปฏิบติัการรวมหมู่ร่วมกนั (collective action) หรือไม่ เพราะ กรณีท่ี
ต าบลหาดทนง อุทยัธานี  ชาวนามีการรวมตวัเป็นกลุม่ใหญ่ มีผืนนารวมๆ กนัแล้ว 2-3 พนัไร่ ชาวนาที่น่ีมี
ปฏิทินการท านาพร้อมกนัทัง้ต าบล เพราะต้องเร่ิมไลน่ า้จากนาบนท่ีดอน ลงข้างลา่ง รายไหน ไมท่ าตาม
ปฏิทินของต าบล ก็อาจไม่มีน า้ให้ท านา แตก่ารปรับตวัเช่นนี ้ชาวนาแถวๆ ต าบลต้นซุง ท่ีถกูน า้ทว่มเป็น

ในเร่ืองเก่ียวกับข้าวเพิ่มเติม 

 ปีนี ้นาที่เก่ียวไม่ทนั....ก็เป็นหนีต้อ่ไป...ในบางพืน้ท่ี ปีนีเ้ป็นรอบท่ี 2 ท่ีไม่ได้เก่ียวข้าว เน่ืองจากปีท่ีแล้ว 
มี เพลีย้กระโดดสีน า้ตาลระบาดท าให้ข้าวเสยีหายจ านวนมาก ไม่สามารถเก่ียวข้าวได้ ซ า้ร้ายชาวนา
ยงัไม่ได้รับเงินช่วยเหลอืเร่ืองเพลีย้ระบาดเลย 

 นาที่เก่ียว ในสภาพ ข้าวท่ียงัไม่สกุ – เขียวๆ อยู.่.แตจ่ าเป็นต้องเก่ียว..ขายได้ประมาณ 2,000 – 3,000 
บาท ตอ่ตนั 

 นาที่เก่ียวทนั...ได้ข้าวท่ีดี ...จ าน าได้พอดี เข้า ....นโยบายจ าน าข้าวเร่ิม 7 ตลุาคม 2554 – สิน้สดุ
กมุภาพนัธ์ 2555 

 
 
 



6 

 

ประจ าเช่นกนั ปฏิเสธท่ีจะท าตามกลุม่ชาวนาทีห่าดทนง ด้วยเหตผุล ท่ีนอกจากภมิูประเทศท่ีไม่เอือ้อ านวย
แล้ว เขาบอกวา่ “ไม่เป็นอิสระ”5 อีกด้วย 
 
และหากจะกงัวลวา่ ปีหน้าข้าวจะขาดแคลนนัน้ โรงสแีละหอการค้าจงัหวดันครสวรรค์ตา่งยืนยนัวา่ ปัจจุบนั
ชาวนาตา่งวิตกตอ่ปัญหาน า้ทว่มในปีหน้า ก็ออกเสาะหาพนัธ์ุข้าวระยะสัน้กนัแล้ว ท่ีนา่หว่งมากกวา่ คือใน
ปีหน้า ข้าวระยะสัน้จะออกมาเต็มตลาดในช่วง เมษายน พฤษภาคม 
 
เกษตรกรกลุม่ท่ีไม่ได้ปรับตวั 
อยา่งที่กลา่วในข้างต้นวา่ น า้ทว่มในปีนี ้บางพืน้ท่ีท่ีไม่เคยถกูทว่มมาก่อน หรือพืน้ท่ีท่ีเคยถกูทว่ม ก็ไม่
รุนแรงและทว่มนานเทา่กบัปีนี ้ ดงันัน้เกษตรกรกลุม่อ่ืนๆ ไม่วา่ จะเป็น กลุม่ผู้ เลีย้งปลา กลุม่ท่ีท าสวนผลไม้ 
ล้วนแล้วแตไ่ด้รับผลกระทบอยา่งเต็มๆ กลา่วคือ ผลผลิตท่ียงัไม่ได้เก็บเก่ียวเสยีหายทัง้หมด  รวมถึง 
เคร่ืองมือการผลติทางการเกษตร เช่น รถไถ กระชงั เคร่ืองสบูน า้ ก็จมน า้ทัง้หมด 
 
ถามวา่กลุม่คนเหลา่นีจ้ะปรับเปลีย่นวิถีการผลติหรือไม่ อยา่งที่กลา่วไว้ในข้างต้น วา่การปรับวิธีการผลติ 
ส าหรับคนกลุม่นี ้ไม่งา่ยหนกั เพราะมีความเสีย่งและความไม่มัน่คงอยูด้่วย บางสว่นจึงพยายามหาหนทาง
ท่ีจะลดความเสีย่ง เช่น กลุม่ท่ีเลีย้งปลาแรด ปลาทบัทิม ก็คิดจะท า แพ-กระชงัปลา ท่ีพวกเขาคิดวา่จะ
จดัการกบัปัญหาน า้ทว่มได้ดเวน 
 
ส าหรับคนเมือง 
คนเมืองอยา่งนครสวรรค์ หา่งไกลจากการมีประสบการณ์น า้ทว่มมานานเป็นสบิปี เพราะริมตลิง่แม่น า้
เจ้าพระยามีผนงัท่ีแข็งแรง มัน่คง ซึง่สร้างความัน่ใจวา่เมืองจะไม่ทว่ม ความมัน่ใจจนเกินไป น ามาซึง่การ
ขาดการเตรียมพร้อมท่ีดีเสมอ เม่ือมีเหตท่ีุผนงักันน า้แตก ก็ท าเอาเมืองนครสวรรค์อมัพาตไปทนัที และ
ความท่ีไม่มีประสบการณ์ในการอยูก่บัน า้ทว่มมานาน ก็เป็นความยากล าบากท่ีจะด าเนินชีวิตอยา่งปกติได้ 
คนในเมืองจึงอพยพไปอยูศ่นูย์พกัพิงท่ีทางจงัหวดัจดัให้ 
 
 ตา่งจากคนในเมืองอุทยัธานี ท่ีคุ้นเคยกบัน า้ทว่มเป็นประจ า คนในเมืองคุ้นเคย หนว่ยราชการ นกัการเมือง
ท้องถ่ินรู้วา่ต้องท าอะไร อยา่งไร ในสถานการณ์เช่นนี ้ดงันัน้เม่ือน า้มาเยือนอยา่งรวดเร็ว และมามากและ

                                                             
5
 ผู้เขียน้อยากกลา่วเพิ่มเตมิวา่ ในแวดวงคนท างานด้านภยัพบิตัใินแถบเอเซียใต้ท่ีมีประสบการณ์ตอ่ภยัพบิตัติ่อเน่ืองนัน้ 
ยอมรับวา่เราไมส่ามารถจดัการ ป้องกนัภยัพบิตัไิด้ นอกจากต้องปรับการด ารงชีวติตวัเองเท่านัน้ แตก่ารปรับตวัเองท่ีจะอยู่
รอดนัน้จ าเป็นต้องมีการรวมกลุม่ร่วมกนัจดัการ ซึ่งวธีิการจดัการท่ีพดูถึงกนัโดยทั่วไป คือ แนวทางการจดัการร่วมอย่าง
ยืดหยุ่น (Adaptive co-management)   
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สงูกวา่ทกุปี แตด่เูหมือนการด าเนินชีวิตก็ยงัเป็นปกติอยูม่าก เพราะทัง้สะพานไม้ และเรือเมล์ ก็ถกูน า
ออกมาให้บริการอยา่งรวดเร็ว แม้วา่จะมีความล าบากกวา่เดิมในการคมนาคม  
 
นอกจากนีเ้ม่ือพจิารณาถึง ผลกระทบกบัคนเมือง กลา่วได้วา่ กลุม่อาชีพของคนในเมืองท่ีได้รับความ
เดือดร้อนอยา่งมาก ก็หนีไม่พ้นกลุม่ผู้ มีรายได้น้อย กลุม่ท่ีหาเช้ากินค ่า กลุม่ท่ีค้าขายของเลก็ๆ น้อยๆ ใน
ตลาด ในยามท่ีน า้ทว่มการท ามาหากิน หรือท ามาค้าขายก็ต้องหยดุไปโดยปริยาย การจบัเจ่าอยูก่บับ้าน
หรือท่ีศนูย์พกัพิงน ามาซึง่ความเครียดท่ีอาจน าไปสูก่ารคิดฆา่ตวัตาย  
 
แกนน าชุมชนในเขตเมือง (ชุมชนปากบากสมัพนัธ์) อุทยัธานี เลา่วา่จากการท่ีเขาส ารวจความเครียดตาม
แบบส ารวจของสาธารณสขุจงัหวดั เขาพบวา่กลุม่ประชาชนท่ีส ารวจประมาณ 60 คน มี 20 คน มี
ความเครียด และ 5 คน คิดท่ีจะฆา่ตวัตาย 
 
พืน้ที่ กลุ่ม

ประชากร 
ผลกระทบจากน า้ท่วม กลยุทธ์การต่อสู้ ความเส่ียง

หลังน า้ลด ทางเลือกใน
เชงิเชงิอาชีพ 

พึ่งคนอ่ืน (D) / 
พึ่งพาอาศัยกัน (I) / 

พึ่งตัวเอง (S) 
เมือง ผู้มีรายได้

น้อย 
มาก สงู พึง่คนอ่ืน น้อย 

ข้าราชการ
รายได้น้อย 

น้อย – ปานกลาง ต ่า พึง่คนอ่ืน น้อย 

ชนบท ชาวนา มาก 
(กรณีเก่ียวข้าวไมท่นั) 

กลาง พึง่คนอ่ืน / พึง่พาอาศยั
กนั 

ปานกลาง 

ชาวสวน มาก 
(กรณีท่วมนานกวา่ 4 weeks) 

ต ่า พึง่ตวัเอง มาก 

ประมง มาก 
(กรณีท่วมสงูและน า้แรง) 

ต ่า พึง่คนอ่ืน น้อย 

หารายได้
รายวนัในภาค
เกษตร 

น้อย สงู พึง่ตวัเอง / พึง่พาอาศยั
กนั 

น้อย 

หมายเหต ุ
 ความหมายจากตารางข้างต้น ในคอลมัภ์กลยทุธ์การต่อสู้  (coping strategy) นัน้ จะพบวา่ แม้วา่ผู้ มีรายได้น้อย
ในเมืองจะมีทางเลือกเชิงอาชีพสงู เน่ืองจากอยู่ใกล้ตลาด สามารถมีอาชีพรับจ้างได้อย่างหลากหลาย แตก่็เป็นทางเลือกท่ี
ต้องอาศยัก็พึง่พาคนอ่ืนทัง้หมด ซึ่งแตกตา่งจาก กลุ่มหารายได้รายวนัท่ีอยู่ในภาคการเกษตร กลุ่มนีก้็มีทางเลือกเชิงอาชีพ
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สงูเช่นกนั แตส่ิง่ท่ีน่าสนใจ ก็คือ เป็นทางเลือกในลกัษณะพึง่พาอาศยักนัระหว่างเกษตรกรด้วยกนัเอง เน่ืองจากในภาค
การเกษตรนัน้ ชาวบ้านจะใช้วธีิจ้างและรับจ้างกนัและกนัในการท างานเลก็ๆ น้อยๆ ในสวน ในไร่ ในนา ของเพ่ือนบ้าน 

 
การช่วยเหลือ 
 
งบจากจงัหวดั 
จงัหวดัจะสามารถน าเงินมาใช้เพื่อการบรรเทาสาธารณะภยัได้ ก็ตอ่เม่ือ ผู้วา่ราชการจงัหวดัประกาศให้
พืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นพืน้ท่ีภยัพิบติั นัน่หมายความวา่ ต้องเกิดภยั เกิดความเสยีหายก่อนจึงจะสามารถน าเงิน 50 
ล้านบาทออกมาใช้ได้ จงัหวดัท่ีอยูภ่ายใต้กรงขงัความคิดอนันี ้ได้แก่ อุทยัธานี และ นครสวรรค์ 
 
ตา่งจาก ลพบุรี ท่ีแหกกฎด้วยข้ออ้างที่วา่ หากคณุเห็นภยัมาอยูข้่างหน้าและมีเงินอยูใ่นกระเป๋าแตไ่ม่ยอม
ใช้ป้องกนั มนัก็เกินไป กอปร์กบั ในการดแูลเร่ืองน า้ทว่มนัน้ รัฐบาลคณุยิ่งลกัษณ์ ได้แบง่งานให้ รองนายกฯ 
ให้ไปดแูลจงัหวดัตา่งๆ ท่ีน า้ทว่ม เป็นโชคดีของลพบุรีท่ีรองนายกฯ ท่ีดแูล ลพบุรี ดกูระทรวงการคลงัด้วย 
ดงันัน้ การด าเนินการของลพบุรีเพื่อขอใช้เงินก้อนนีเ้พื่อการปกป้องเมืองชัน้ในก่อนการประกาศเป็นเขตภยั
พิบติัจึงเกิดขึน้ ผลท่ีตามมา คือ ในเขตเทศบาลเมือง ทัง้ อ.เมือง อ.บ้านหม่ี และทา่วุ้ง จึงแห้งสนิท  
 
งบจงัหวดันี ้บางสว่นจะถกูน าไปใช้เพื่อการท าอาหารแจกจ่ายไปตามศนูย์พกัพิงท่ีจงัหวดัจดัเตรียม หรือ
แจกจ่ายไปตามจุดรับตา่งๆ ทัง้ในเขตเมืองและพืน้ท่ีใกล้เคียงเป็นหลกั (ซึง่ปกติจะรับผิดชอบโดย พฒันา
สงัคมจงัหวดั) บางสว่นถกูน าไปใช้ไปซือ้เป็นถงุยงัชีพ เรือ (ซึง่จดัการโดย ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดั) เป็นต้น 
 
ศนูย์พกัพิง 
ในภาวะภยัพิบติัน า้ทว่มนี ้ใน 3 จงัหวดัท่ีศกึษา พบวา่การอพยพคนจากบ้านพกัอาศยัมายงัศนูย์พกัพิงของ
สว่นราชการนัน้ นา่จะเป็นเร่ืองใหม่ท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน แตใ่นพืน้ท่ีท่ีมีน า้ทว่มทกุๆ ปีนัน้ ชุมชนจะมีการ
จดัเตรียมศนูย์พกัพิงประจ าต าบลเอาไว้ ไม่วา่จะเป็น โรงเรียน – วดั 
 
นอกจากนี ้เราจะยงัเห็นความแตกตา่งของการจดัการศนูย์พกัพิงของชุมชนท้องถ่ิน ท่ีเป็น โรงเรียน – วดั ท่ี 
ผู้ เข้ามาพกัพิงจะมาอยูก่นัเป็นครอบครัว ท าการหงุหาอาหารเอง และกินร่วมกบัครอบครัวอ่ืนๆ  หรือหากอยู่
ท่ีวดั ก็จะท าอาหารส าหรับใสบ่าตรท าบุญไปด้วย ยิ่งไปกวา่นัน้จะพบวา่ ในพืน้ท่ีท่ีอยูไ่กลออกจากเมือง 
และเส้นทางคมนาคมถกูตดัขาด องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้น าท้องท่ี สภาองค์กรชุมชน ตา่งเข้ามาเสริม 
เติม โดยการท าโรงครัวสนบัสนุนให้กบัชาวบ้านด้วย 
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.ซึง่แตกตา่งจากศนูย์พกัพิงท่ีด าเนินการโดยสว่นราชการ ท่ีสว่นราชการต้องจดัเตรียมข้าวปลาอาหารทัง้ 2-
3 มือเพื่อบริการแก่ผู้มาพกัพิง จดัหาข้าวของเคร่ืองใช้มาคอยแจกจ่าย และควรกลา่วไว้ด้วยวา่ แม้วา่ ศนูย์
พกัพิงบางศนูย์ในเมือง จะรับผิดชอบโดย ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั แตดู่
เหมือน ความรู้ในการจดัการเร่ืองเหลา่นีอ้ยา่งมีประสทิธิภาพจะมีไม่มากพอ ทัง้เร่ืองการจดัการของแจก 
การจดัการการอยูร่่วมของคนหมู่มาก เป็นต้น  
 
ของแจก การกระจาย ส านกึความเทา่เทียมบนหน้าจอทีว ี
ในพืน้ท่ีท่ีได้ท าการส ารวจท่ีมีน า้ทว่มอยูป่ระมาณ 2 เดือนนัน้  พบวา่ มีครัวเรือนท่ีได้รับถงุยงัชีพช่วยเหลอื
สงูสดุ 48 ครัง้ (ฟังไม่ผิดครับ 48 ครัง้)  

 ปริมาณท่ีมากมายนี ้ชาวบ้านกลา่วติดตลกวา่ “ตอนนีบ้้านแทบจะพงัแลว้ เพราะของหนกัมาก” 
......บางคนบอกวา่ “เดีย๋วน ้าลดจะไปเปิดร้าน 7-11”  บางคนยงัแซวผู้ เขียนวา่ “อาจารย์หนีน ้ามา
จากกรุงเทพฯ ใช่ไหม แต่ขอโทษดว้ยนะ ลืมหยิบถงุยงัชีพจากทีบ่า้นมาให้” 

 ความหลากหลายของของท่ีอยูใ่นถงุยงัชีพ อาจสะท้อนได้จากสิง่ท่ีชาวบ้าน บอกวา่ ..“เดีย๋วน ้าลด 
จะไปอด มาม่า กบั ปลากระป๋องทีถ่ ้ากระบอก” “อาจารย์เอาน ้านีไ่ปเถอะ ทีบ่้านเยอะ”  

 
สว่นพืน้ท่ีท่ีแจกอาหาร ของกินท่ีถกูอกถกูใจผู้ รับมากท่ีสดุ นา่จะเป็น อุทยัธานี ท่ีระบบการช่วยเหลอืเร่ือง
อาหาร ถกูจดัการโดยนกัการเมืองท้องถ่ินและ สส. ในพืน้ท่ีท่ีท างานประสานกันอยา่งเป็นระบบ (ทัง้หมด
เป็นกลุม่คนของพรรคชาติไทยพฒันา) ท่ีวา่ “ถกูอกถกูใจ” เพราะ อาหารท่ีถกูแจกจา่ยออกไป จะเป็น “ของ
สด” เช่น เนือ้ไก่ เนือ้หม ูผกั พริกแกง และเคร่ืองปรุงตา่ง เพื่อให้ชาวบ้านเอาไปท ากบัข้าวกนัเอาเองติดตอ่
เป็นประจ าหลายสปัดาห์ ในบางพืน้ท่ีบอกวา่ บางครัง้จะแนบสตูรอาหารมาด้วยเลย 
 
สว่นประเด็นท่ีมกัจะเป็นหว่งเป็นใยกนัมาก คือ ของแจก หรือถงุยงัชีพนัน้กระจายทัว่ไหม ถึงมือทกุคนไหม 
ประเด็นนีน้า่สนใจ เน่ืองจากพบวา่ ส านกึเร่ืองความยติุธรรม ความเทา่เทียมในพืน้ท่ีศกึษาเป็นเร่ืองท่ี
ชาวบ้านทกุคนเองก็ตระหนกัและให้ความส าคญั นัน่จึงท าให้การกระจายของของแจก-ถงุยงัชีพในระดบั
หมู่บ้าน – ชมุชน ถกูตรึงไว้ด้วยส านกึนีเ้ช่นกนั (นกัการเมืองท้องถ่ินก็ระมดัระวงัตวั แกนน าชาวบ้านก็เข้ามา
มีมสว่นร่วมและจบัตา) อีกทัง้การที่โทรทศัน์กลายเป็นสือ่ท่ีมีอยูใ่นทกุบ้าน ชาวบ้านบอกวา่ หากมีกรณีไม่
โปร่งใสในการแจกของเกิดขึน้ เขาสามารถโทรเข้าไปในรายการ หรือ สง่ SMS ให้มี ตวัวิ่งบนหน้าจอ..
วนัรุ่งขึน้เร่ืองนี ้ก็จะมีการสอบสวนทนัที 
 
อิทธิพลของโทรทศัน์นัน้ยงัสร้างความรู้สกึผิดให้แก่ชาวบ้านในแถบภาคกลางอีกด้วย เน่ืองจากเม่ือน า้เร่ิม
ทว่มปริมณฑลและกรุงเทพ ตัง้แตก่ลางๆ เดือนตุลาคมเป็นต้นมา หน้าจอโทรทศัน์ก็ถกูยึดโดยรายงานขา่ว
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น า้ทว่มและความเดือดร้อนของคนกรุงเทพ จนท าให้ชาวบ้านแถวนีรู้้สกึวา่การที่พวกเขาได้รับความ
ช่วยเหลอืนัน้เป็นการเอาเปรียบคนกรุงเทพฯ ปริมณฑล ทัง้ๆ ท่ีในขณะนัน้ ชุมชนแถว ต.ทบักฤช รอบๆ บงึ
บอระเพ็ด น า้ยงัทว่มสงูถึงหลงัคาไม่ต ่ากวา่ 5-6 เมตร หรือ แถวโคกสลดุ ลพบุรี น า้ก็ยงัทว่มทุง่นา 2-3 เมตร 
เช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลไกการช่วยเหลอื 
นอกจากจงัหวดั (รวมถึง พมจ. และ ปภ.) ท่ีมีงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อการจดัการภยัพิบติัแล้ว ควร
กลา่วด้วยวา่ กลไกที่มีประสทิธิภาพยิ่ง คือ สายนกัการเมืองท้องถ่ิน ยิ่งหากพืน้ท่ีไหนสามารถท างาน
ประสานได้กบั ผู้น าท้องท่ี และ ประสานได้กบั อบจ. และ สส. ได้ดีด้วยแล้ว ก็จะยิ่งมีระบบการท างานท่ีมี
ประสทิธิยิ่งขึน้ ในมมุมองแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองอาจวิเคราะห์ไปวา่ ทัง้หมดเป็นการลงทนุเพื่อสร้าง
คะแนนเสยีงเพื่อการเลอืกตัง้ครัง้ตอ่ไป นกัการเมืองทกุคนต้องเร่งสร้างภาพ แสดงผลงานกนัเต็มท่ี แตใ่น
มมุมองแบบรัฐศาสตร์นัน้ ก็ตอกย า้วา่ ในระบบของการเลอืกตัง้ นา่จะเป็นระบบท่ีประชาชนซึง่กมุเสยีงของ
นกัการเมืองก็สามารถสร้างอ านาจตอ่รองเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรได้เป็นอยา่งดี  
 
ขณะเดียวกนัในฝ่ังขององค์กรเอกชนนอกภาครัฐ มลูนิธิจากสายวงั บริษัทเอกชน ก็ระดมการช่วยเหลอืเข้า
มาอยา่งมากล้น สว่นภาคประชาชนเอง ก็มีการจดัการตัง้แตใ่นระดบัชุมชน เช่น ชุมชนเมืองนครสวรรค์ มี
กองทนุภยัพิบติัส าหรับ 30 กวา่ชุมชนในเมืองท่ีระดมเงินเป็นกองกลาง เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลอืคนเดือดร้อน  
 

ข้อสังเกต 
เร่ืองการคิดการช่วยเหลอืเร่ืองอาชีพหลงัน า้ทว่ม หรือเม่ือมีวิกฤต 

 องค์กรระหวา่งประเทศ จะมองการช่วยเหลอื ผา่น Work program ท่ีเป็นการจ้างงานเพื่อการสร้าง
สิง่ก่อสร้างพืน้ฐานให้กบัชุมชนท้องถ่ิน หรือการใช้แรงงานเพื่อสาธารณประโยชน์ตา่งๆ  

 หนว่ยงานพฒันาสงัคมและแรงงาน จะมองการช่วยเหลอื ผา่น การฝึกอบรมเร่ืองอาชีพ 

 ชาวบ้าน มองการช่วยเหลอืผา่น การได้รับเงินกู้ เพื่อการประกอบอาชีพ 
เร่ืองการแจกอาหาร ถงุยงัชีพ 
การแจกถงุยงัชีพ ของช่วยเหลอืและอาหารอยา่งล้นเกินนัน้ ...หอการค้านครสวรรค์  ชาวบ้านแถวทบักฤต 
นครสวรรค์ ชาวบ้านแถวทา่ซุง อุทยัธานี  ตัง้ข้อสงัเกตอยา่งนา่สนใจวา่ จะท าให้ ชาวบ้านช่วยเหลอืตวัเอง
น้อยลง เพราะท่ีผา่นๆ มา น า้ทว่มทกุครัง้ ชาวบ้านก็จดัการตวัเองทัง้หมด ไม่ต้องมีของแจกอะไร 
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ขณะเดียวกนั สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ท่ีท าหน้าที่ สนบัสนุนงานและงบประมาณให้แก่ศนูย์ภยั
พิบติัภาคประชาชนระดบัต าบล ก็เร่ิมมีการท างานร่วมกบัองค์กรชุมชนแล้ว สว่น สภาองค์กรชุมชน โดย
เฉพาะท่ี จ.ลพบุรี ก็แสดงบทบาทการสนบัสนนุ การเช่ือมโยง และสง่ตอ่ความชว่ยเหลอืจาก สภาองค์กร
ชุมชนในจงัหวดัอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ ไปยงัชุมชนตา่งๆ ในลพบุรี 
 
ในระดบัจงัหวดั ภาคประชาสงัคมนครสวรรค์ท่ีรวมตวัจากกลุม่ตา่งๆ เช่น กลุม่นกัธุรกิจรุ่นใหม่ เครือขา่ย
วิทยชุุมชน ศนูย์สาธารณสขุภาคประชาชน ก็วางระบบการท างานของตวัเองเพือ่ท าหน้าที่อุดช่องโหวใ่น
ด้านการสือ่สาร และเช่ือมโยงทรัพยากรได้เป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งท้าย 
การจดัการภยัพิบติั ไม่ใช่แคเ่ร่ืองของการจดัการน า้ทว่ม : ในภาวะวิกฤตน า้ทว่มมีปัญหาและความขดัแย้ง
เกิดขึน้มากมาย ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสดุ นา่จะเป็นเร่ืองของการสร้างระบบตา่งๆ ใหม่ทัง้หมดในสถานการณ์
ภยัพิบติั ไม่วา่จะเป็น เร่ืองอาหารการกิน การเดินทาง การอยูอ่าศยั ศนูย์พกัพิง เป็นต้น ประเด็นเหลา่นีย้งั
ไม่ถกูหยิบยกขึน้มาเพื่อศกึษา ท าความเข้าใจ “ตวัระบบและโครงสร้าง” ท่ีต้องถกูสร้างใหม่ในสถานการณ์
ภยัพิบติั ความสนใจทัง้หมดหลงัน า้ทว่ม ยงัมุ่งไปแตเ่ร่ืองการจดัการน า้ในระบบคคูลองเทา่นัน้  
 
Humanitarian studies area: คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัตา่งๆ ควรได้ขยายความสนใจ
ศกึษา ค้นคว้าและจดัการเรียนการสอนในมิติ Humanitarian ให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะกบักลุม่คนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภยัพิบติัตา่งๆ  สถานการณ์ความขดัแย้ง เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์ภยัพิบติัและความ
ขดัแย้งเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทยมีมากขึน้และถ่ีขึน้อยา่งเห็นได้ชดั   

“ผมกังวลว่า ความส าเร็จที่เทศบาลสามารถสูบน า้ออกจากเขตเมืองได้แห้งภายใน 1 
อาทติย์นัน้ อาจกลายภัยพบิัตใินอนาคต” 

         ประธานหอการค้าจงัหวดันครสวรรค์ 
18 พฤศจิกายน 2554 

ความรู้ในการจัดการของภาคประชาสังคมนครสวรรค์ แบ่งระยะการช่วยเหลือเป็น 

 ระยะน า้ทว่ม : สถานีวิทยสุ าคญัท่ีสดุ เพื่อให้ขา่วสารเร่ืองภยักระจายทัว่ถึง ระยะนีท้กุคนตา่งตระหนก
ตกต่ืน ต้องตรึงทกุคนไว้กบัท่ี  

 ระยะน า้ขงั : สร้างเพื่อน ให้ความรู้เพิ่มเติม และคลายเครียด 

 ระยะน า้ลด : เตรียมตวั เตรียมความพร้อม เตรียมสขุภาพ 

 ระยะน า้แห้ง : สนบัสนนุการฟืน้ฟู 
 


