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บทคัดย่อ
	 ชุมชนคลองบึงไผ่และคลองบัวขวัญตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำ�ท่วม	และมีปัจจัยคว�มเปร�ะบ�งอื่นๆ	เช่น	คว�มไม่มั่นคง
ในก�รอยูอ่�ศยั	ร�ยไดท้ีไ่มแ่นน่อน	และก�ยภ�พบ�้นทีไ่มแ่ขง็แรง	เปน็ผลใหค้ว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รน้ำ�ทว่มของชมุชนอยูใ่น
ระดับจำ�กัด	อย่�งไรก็ต�ม	ชุมชนก็มีคว�มพย�ย�มที่จะรับมือกับน้ำ�ท่วมด้วยวิธีก�รต่�งๆ	จ�กก�รสำ�รวจในช่วงเดือนมิถุน�ยน-
กรกฎ�คม	2555	ดว้ยก�รทำ�ผัง	ก�รถ่�ยภ�พ	และก�รสัมภ�ษณ์	พบว่�ชมุชนทัง้สองแหง่มรีะบบก�รจัดก�รน้ำ�ทว่มสองแนวท�ง	
คือ	1)	ก�รเตรียมรับมือเพื่ออยู่ร่วมกับน้ำ�	และ	2)	ก�รป้องกันน้ำ�	ภ�ยใต้กรอบก�รวิเคร�ะห์	4	คุณลักษณะ	คือ	สภ�พแวดล้อม
ที่เปร�ะบ�ง	ระดับร�ยได้ที่ต่ำ�	คว�มไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวในท�งสังคมของชุมชน	และก�รข�ดคว�มเตรียมพร้อมรับมือต่อภัย
ธรรมช�ติ
	 ในแนวท�งก�รเตรยีมเพือ่อยู่ร่วมกบัน้ำ�ท่วมได้โดยไม่ตอ้งย้�ยหนี	ช�วบ�้นส่วนหนึ่งไดต้กลงทำ�แปลงผักชมุชนทั้งลอยน้ำ�
และลอยฟ�้ทัง้ยงัเลีย้งปล�เลีย้งกบ	กล�่วคอืในย�มปกตจิะเปน็แหลง่ร�ยได	้แตใ่นชว่งน้ำ�ทว่มแหลง่อ�ห�รสดเหล�่นีเ้ปน็วตัถดุบิ
ในก�รทำ�อ�ห�ร	ทั้งสองชุมชนมีแผนปรับปรุงศูนย์ชุมชนเป็นบ้�นพักพิงชั่วคร�วสำ�หรับคนแก่และเด็ก	โดยติดตั้งถังน้ำ�ดื่มขน�ด
ใหญ่	 ห้องน้ำ�และครัวกล�งของชุมชนในระดับที่สูงน้ำ�ท่วมไม่ถึง	 สำ�หรับแนวท�งป้องกันน้ำ�ท่วมแต่ละครัวเรือนจะมีวิธีก�รที่					
แตกต่�งกัน	เช่น	ก�รใช้ผนังบ้�นเป็นกำ�แพงกั้นน้ำ�	ก�รยกพื้นบ้�น	ส่วนในชุมชนมีก�รปรับระดับท�งเดินหลักและสร้�งสะพ�น
เชือ่มเข�้สูแ่ตล่ะบ�้น	ก�รขดุลอกคลองและท�งระบ�ยน้ำ�	เปน็ตน้	ชมุชนทัง้สองแหง่ไดเ้ข้�เปน็สม�ชกิเครอืข�่ยสลมัสีภ่�คอนัเปน็
เครอืข�่ยของชมุชนร�ยไดน้อ้ยทีต่ัง้รกร�กบนทีด่นิของผูอ้ืน่	เพือ่รว่มกนัตอ่สูเ้พือ่ใหไ้ดส้ทิธกิ�รไดเ้ช�่ทีด่นิไดถ้กูตอ้งต�มกฎหม�ย	
ชมุชนทัง้สองแหง่เหน็ตรงกนัว่�	ก�รเปน็เจ�้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิจะเปน็ฐ�นร�กทีส่ำ�คญัในก�รพฒัน�ทีอ่ยูอ่�ศยัจะชว่ยลดคว�ม
เปร�ะบ�งต่อภัยพิบัติอย่�งยั่งยืนได้	นอกจ�กนั้นแล้ว	ชุมชนทั้งสองแห่งค�ดหวังที่จะได้เข้�ร่วมโครงก�รก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยที่
มั่นคง	ซึ่งจะนำ�ม�สู่ก�รปรับปรุงก�ยภ�พของบ้�นที่ถ�วร	อันจะเป็นก�รช่วยลดคว�มเปร�ะบ�งทั้งด้�นสุขภ�พ	เศรษฐกิจ	และ
คว�มเป็นอยู่เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ชุมชนที่ยั่งยืนม�กขึ้น

การจัดการน�้าท่วมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น              
ในชุมชนรายได้น้อย

The Local Wisdom on Flood Management          
in Low-income Communities



73    ปีที่ 33 ฉบับที่ 4  
ตุลาคม-ธันวาคม 2556

Abstract
	 Two	informal	settlements,	Klong	Bung	Pai	and	Klong	Bua	Kwan,	are	located	on	the	high	risk	locations.	
They	are	vulnerable	to	flood	because	of	insecurity	of	tenure,	uncertain	income	and	fragile	housing.	These	
limit	their	capacity	to	cope	with	flood.	However,	the	communities	attempt	to	deal	with	this	natural	disaster	
by	themselves	in	many	ways.	From	a	survey	during	June–July	2012,	two	strategies	of	flood	management	
were	implemented,	which	are	1)	living	with	flood,	and	2)	flood	prevention.		Four	conditions	were	set	as	the	
analytical	frame	work	fragile	environment,	low-income	levels,	social	relationship	within	community,	and	
lack	of	disaster	preparedness.
	 Firstly,	to	avoid	moving	out	of	communities	during	flooding,	many	residents	collectively	maintained	
community’s	allotments.	They	also	experimentally	created	both	floating	and	hanging	allotments.	Moreover,	
they	kept	fish	and	frogs	which	normally	serve	as	their	daily	income	to	be	fresh	cooking	materials	during	the	
flood.	Both	settlements	plan	to	improve	the	community	centre	and	make	it	easy	to	be	the	evacuation	
centre	when	necessary.	It	would	also	install	drinking	water	tank,	toilet	and	kitchen	in	high	ground	to	avoid	
flooding,	in	which	elder	residents,	patients	and	children	could	temporarily	stay	during	disaster.	Secondly,	
each	household	created	different	flood	prevention	measures;	for	example,	some	residents	built	their	house	
walls	with	flood	prevention	materials	and	some	planned	to	lift	up	their	ground	above	the	level	of	flooding.	
The	communities	levelled	their	main	community	pathway	and	some	houses	built	plank	bridges	connecting	
to	their	home.	The	people	in	Klong	Bua	Kwan	helped	each	other	to	clean	up	the	canal.	Both	settlements	
joined	other	low	income	settlements	in	the	network	called	Slum	Sae	Paak	to	fight	for	security	of	tenure.	
They	commonly	agree	that	the	land	ownership	is	a	vital	foundation	of	housing	development	which	can	
reduce	the	vulnerabilities	to	natural	disaster	sustainably.	In	addition,	they	hope	to	attend	the	government	
housing	development	program	which	would	help	them	achieve	housing	improvement.	This	can	sustainably	
decrease	their	vulnerabilities	to	health,	economy	and	ways	of	living.

บทน�า
	 เมื่อครั้งวิกฤตน้ำ�ท่วมครั้งใหญ่ในปล�ยปี	 2554	 ชุมชนในกรุงเทพมห�นครหล�ยแห่งไม่ส�ม�รถป้องกันน้ำ�ท่วมและ							
หลีกเลี่ยงคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นได	้29	จังหวดัในประเทศไทยจมอยู่ใต้น้ำ�หล�ยเดือน	ประม�ณ	300,000	ครัวเรือนประสบคว�ม
ย�กลำ�บ�กในก�รอยู่อ�ศัย	(Skulpichetrat	&	Phoonphongphiphat,	2011)	ประช�ชนจำ�นวนม�กกล�ยเป็นผู้ไร้บ้�นและมี
คว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พ	(Social	networks	prove	invaluable	in	time	of	crisis,	2010)	ชุมชนร�ยได้น้อยหรือชุมชนแออัด
ตกอยู่ในคว�มเสี่ยงสูงกว่�ชุมชนอื่นๆ	 เนื่องจ�กมีคว�มเปร�ะบ�งม�กในก�รรับมือกับภัยธรรมช�ติที่สำ�คัญคือ	 ที่พักอ�ศัยของ
ช�วชุมชนมักจะปลูกสร้�งอย่�งไม่มั่นคงและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหม�ะสมต่อก�รตั้งถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย	 เช่น	 ริมท�งรถไฟ	ริม
คลองระบ�ยน้ำ�	(Few,	2003;	Schilderman,	2004;	Wisner,	Blaikie,	Cannon,	&	Davis.	2004;	Tipple,	2005;	Adger,	
2006)	ดังนั้นคว�มส�ม�รถในก�รรับมือและป้องกันภัยพิบัติท�งธรรมช�ติของชุมชนเหล่�นี้จึงมีอย่�งจำ�กัด	อนึ่ง	 เมื่อพิจ�รณ�
ถึงก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในชุมชนระหว่�งที่ประสบกับอุทกภัย	บทเรียนต่�งๆ	ที่สำ�คัญในก�รประทังชีวิตและก�รคงอยู่ไว้อย่�ง
ยั่งยืนของภูมิปัญญ�ของชุมชนนับว่�เป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องบันทึกไว้	ง�นวิจัยนี้จึงศึกษ�และค้นคว้�ด้วยก�รลงพื้นที่จริง	ณ	แหล่งที่
มีประสบก�รณ์ในสองชุมชนท่ีเคยประสบภัยน้ำ�ท่วม	คือ	ชุมชนคลองบึงไผ่และชุมชนคลองบัวขวัญ	ต�มร�ยละเอียดเสนอต่อไปน้ี
	 ชุมชนคลองบึงไผ่และคลองบัวขวัญเป็นชุมชนร�ยได้น้อยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำ�ท่วม	 นอกจ�กจะต้องเผชิญกับ									
น้ำ�ท่วมครั้งใหญ่ดังกล่�วแล้ว	ทั้ง	2	ชุมชนยังประสบปัญห�น้ำ�ท่วมเป็นประจำ�ทุกปี	ชุมชนคลองบึงไผ่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ที่จัดสรร
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ไวเ้ปน็แกม้ลงิรบัน้ำ�ของกรงุเทพมห�นครในย่�นมนีบรุี	ทกุฤดู
น้ำ�หล�กและฝนตกหนักน้ำ�จะท่วมชุมชนในระยะเวล�ที่
ย�วน�นแตกต่�งกัน	 ตั้งแต่	 1	 เดือนจนกระทั่งม�กที่สุดเป็น
เวล�	 6	 เดือน	 ถึงแม้จะเป็นก�รท่วมสูงบ้�งลดต่ำ�บ้�งในช่วง
ระยะเวล�ดังกล่�ว	แต่ก็เป็นก�รสร้�งคว�มลำ�บ�กในก�รเดิน
ท�งเข้�ออกทั้งในบ้�นและในชุมชน	 ส่วนในชุมชนคลอง
บวัขวญั	ช�วชมุชนปลกูบ�้นเก�ะต�มแนวคลองระบ�ยน้ำ�ย�่น
นนทบุรี	 โดยน้ำ�จะเอ่อท่วมขึ้นสูงเมื่อฝนตกหนักติดต่อกัน
เนื่องจ�กประสิทธิภ�พของก�รระบ�ยน้ำ�ที่ไม่เหม�ะสม	
	 แมว้�่ภยัธรรมช�ตเิปน็ปจัจยัหลกัทีท่ำ�ใหช้มุชนตอ้งตก
อยู่ในคว�มเส่ียงต่อน้ำ�ท่วม	ห�กยังมีปัจจัยคว�มเปร�ะบ�งอืน่ๆ	
ไม่ว่�จะเป็นที่ตั้งของชุมชน	 คว�มไม่มั่นคงในที่อยู่อ�ศัย	
ลักษณะท�งก�ยภ�พของบ้�นเอง	 หรือระดับร�ยได้ต่ำ�ที่ส่วน
ใหญ่น้อยกว่�เกณฑ์ระดับคว�มย�กจนอันเนื่องม�จ�กอ�ชีพ
ที่มีร�ยได้ไม่แน่นอน	(เช่น	เก็บของเก่�ข�ย	ข�ยส�ยบัว	ผลิต
น้ำ�อ้อย	ร้อยม�ลัย	หรือขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้�ง)	ซึ่งเหล่�นี้
ลว้นเปน็เหตใุหค้ว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รน้ำ�ทว่มอย�่งยัง่ยนื
ของทั้งสองชุมชนอยู่ในระดับต่ำ�
	 อย่�งไรก็ต�ม	 เมื่อสำ�รวจสภ�พจริงของชุมชนพบว่�	
ชุมชนท้ังสองมีแนวท�งในก�รจัดก�รรับมือและป้องกันน้ำ�ท่วม
ภ�ยใต้ทรัพย�กรที่มีอยู่ส�ม�รถแบ่งแยกออกเป็น	2	แนวท�ง
คอื	ก�รเตรยีมรบัมอืเพือ่อยูร่ว่มกบัน้ำ�และก�รปอ้งกนัน้ำ�	โดย
บทคว�มนี้กล่�วถึงร�ยละเอียดของก�รจัดก�รภัยพิบัติด้วย
ชุมชนเอง	ทั้งด้�นก�รดัดแปลงที่อยู่อ�ศัยและพื้นที่ส่วนกล�ง
ของชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำ�ท่วม	และทั้งด้�นก�ร
ว�งแผนพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยให้มั่นคง	เช่น	ก�รเรียกร้องถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินอย่�งถูกต้อง	 ก�รปรับปรุงก�ยภ�พของบ้�น	
และก�รพัฒน�ส�ธ�รณูปโภคและส�ธ�รณูปก�รส่วนกล�ง	
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รป้องกันน้ำ�ท่วมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ
ยั่งยืนม�กขึ้น	ส�ม�รถกล่�วได้ว่�	ก�รจัดก�รทั้งสองด้�นนี้คือ
ภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่ทีส่ะสมจ�กประสบก�รณก์�รอยูร่ว่มกบัภยั
ธรรมช�ติม�หล�ยทศวรรษ	 ก�รแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นที่
ประสบปญัห�คล�้ยคลงึกนั	และก�รเรยีนรูจ้�กองคก์รผูเ้ชีย่ว-
ช�ญภ�ยนอก	จนกล�ยเปน็แนวท�งในก�รรบัมอืกบัน้ำ�ทว่มที่
สอดคล้องกับคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รได้อย่�งเหม�ะสม
ต�มบริบทที่แท้จริงของชุมชน	 บทคว�มนี้มุ่งอภิปร�ยถึง						
ร�ยละเอียดภูมิปัญญ�ด้�นก�รดัดแปลงที่อยู่อ�ศัยและพื้นที่

ส่วนกล�งของชุมชนเป็นสำ�คัญ	โดยใช้วิธีก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ
ทีม่กีระบวนก�รรวบรวมขอ้มลูจ�กผูรู้ใ้นปร�กฏก�รณท์ีท่ำ�ก�ร
วิจัยระหว่�งเดือนมิถุน�ยน-กรกฎ�คม	 2555	 แหล่งข้อมูลที่
สำ�คัญได้แก่	 ประช�ชนผู้อยู่อ�ศัยในชุมชนทั้งเพศหญิง	 และ
เพศช�ย	นอกจ�กนีย้งัรวบรวมขอ้มลูแบบก�รสนทน�กลุม่	ก�ร
สัมภ�ษณ์	 และก�รสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 	 และจะวิเคร�ะห์
ภูมิปัญญ�ด้�นก�รว�งแผนพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยให้มั่นคงเพื่อให้
เข�้ใจคว�มส�ม�รถของชมุชนทีม่ตีอ่แนวท�งก�รแกป้ญัห�เชงิ
โครงสร้�งอันจะนำ�ไปสู่ก�รป้องกันน้ำ�ท่วมที่ยั่งยืนม�กขึ้น

สาเหตุของความเปราะบางต่อน้�าท่วม
	 คว�มเปร�ะบ�งได้ถูกนิย�มไว้ว่�	คือ	“คว�มไม่ปลอดภัย
และคว�มอ่อนไหวในด้�นคว�มเป็นอยู่ของบุคคล	 ครัวเรือน	
หรือชุมชน	 ในก�รเผชิญกับสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง”	
(Moser,	1998,	3)	คว�มเปร�ะบ�งนี้จะม�กหรือน้อยขึ้นอยู่
กับคว�มสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและทรัพย�กรที่มีอยู่ในขณะที่
ประสบกับภัยธรรมช�ติ	(Cutter,	1993)	ตัวอย่�งเช่น	ช�วชุมชน
ร�ยได้น้อยมักมีระดับคว�มเปร�ะบ�งและเส่ียงต่อภัยธรรมช�ติ
ทีส่งูกว�่ผูท้ีม่รี�ยไดส้งูกว�่	เพร�ะมคีว�มส�ม�รถในก�รเลอืก
ทีอ่ยูอ่�ศยัทีเ่หม�ะสมและปลอดภยันอ้ยกว�่	อนัเปน็ผลม�จ�ก
คว�มย�กจนและโอก�สในก�รเข�้ถงึทรพัย�กรของรฐัทีจ่ำ�กดั	
(เช่น	สวัสดิก�รต่�งๆ)	และเป็นผลจ�กที่ตั้งของบ้�นเรือนในที่
ที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย	 จึงเป็นที่รับรู้อย่�ง
กว้�งขว�งว่�ผู้ที่มีคว�มเสี่ยงสูงที่สุดต่อภัยพิบัติคือ	 ผู้มีร�ยได้
น้อยท่ีบุกรุกอ�ศัยในท่ีดินผู้อ่ืน	(Wisner	et	al.,	2004,	9;	Adger,	
2006,	271;	Eriksen,	Klein,	Ulsrud,	Naess,	&	Brien,		2007;	
Nelson,	2011,	6)	จึงพอท่ีจะกล่�วได้ว่�ภัยธรรมช�ติไม่ใช่เพียง
ส�เหตุเดียวของคว�มเปร�ะบ�ง	 ห�กแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	เช่น	ก�รกระจ�ยทรัพย�กรที่ไม่เท่�เทียม	คว�มไม่
มั่นคงในที่ดิน	และคุณภ�พของที่พักอ�ศัย	เป็นต้น
	 ก�รศึกษ�เรื่องคว�มเปร�ะบ�งต่อภัยพิบัติมีหล�ย
แนวท�ง	 ห�กมีแนวท�งที่น่�สนใจแนวท�งหนึ่งที่ให้คว�ม
สำ�คญัตอ่ร�กของส�เหตคุว�มเสีย่งทีช่มุชนเผชญิ	Wisner	และ
คณะ	 (2004)	 ได้นำ�เสนอ	 “The	 pressure	 and	 release	
model	 for	 vulnerable	 analysis”	 หรือแผนภ�พคว�ม					
บีบคั้นและคว�มผ่อนคล�ยสำ�หรับวิเคร�ะห์คว�มเปร�ะบ�ง
ของชุมชนที่ศึกษ�	(ภ�พที่	1)
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ภาพที่ 1	แผนภ�พคว�มบีบคั้นและคว�มผ่อนคล�ยสำ�หรับวิเคร�ะห์คว�มเปร�ะบ�ง
ที่มา:	 ผู้เขียนแปลเป็นภ�ษ�ไทยจ�กต้นฉบับของ	Wisner	 และคณะ	 (2004);	 	United	Nations	Office	 for	Disaster	 Risk	
Reduction	(UNISDR)	(2004)	และ	Jordaan	(2006)

	 จ�กแผนภ�พที่	1	คว�มเสี่ยงต่อภัยพิบัติเกิดจ�ก	2	ส�เหตุหลัก	ด้�นหนึ่งคือภัยธรรมช�ติ	(Hazard)	ในกรณีศึกษ�นี้คือ
น้ำ�ท่วม	และอีกด้�นหนึ่งกล่�วถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รกับน้ำ�ท่วมของชุมชนเอง	ทั้งในด้�นก�ยภ�พ	
เช่น	คว�มไม่ได้ม�ตรฐ�นของที่อยู่อ�ศัยและระบบส�ธ�รณูปโภค	ด้�นเศรษฐกิจ	เช่น	คว�มย�กจน	อ�ชีพที่ไม่แน่นอน	และด้�น
สังคม	เช่น	ทุนท�งสังคม	และคว�มเหนียวแน่นของชุมชน	นอกจ�กนั้น	แผนภ�พข้�งต้นยังโยงคว�มเปร�ะบ�งไปถึงร�กส�เหตุ
ของคว�มเสี่ยงที่ชุมชนต้องเผชิญเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งกล่�วถึงปัจจัยด้�นก�รเมือง	 เช่น	 ก�รข�ดองค์กรชุมชนที่จะช่วยสนับสนุน
อำ�น�จในก�รต่อรองเพื่อนำ�ไปสู่ก�รเข้�ถึงทรัพย�กรส่วนกล�งได้อย่�งเท่�เทียม	

ชุมชนรายได้น้อย: คลองบึงไผ่และคลองบัวขวัญ
 1. คลองบึงไผ่
 ชุมชนคลองบึงไผ่	 เป็นชุมชนย่�นช�นเมืองมีนบุรีที่มีลักษณะและวิถีชีวิตแบบชนบท	 แม้ว่�ที่ตั้งของชุมชนจะอยู่ใน
กรุงเทพมห�นครก็ต�ม	ชุมชนประกอบไปด้วยบ้�น	28	หลัง	32	ครอบครัว	ประช�กรกว่�	200	คนบนเนื้อที่ประม�ณ	78	ไร่และ
ตัง้ถิน่ฐ�นม�น�นกว�่	100	ป	ีขณะทีบ่�้นหล�ยหลงัมทีะเบยีนบ�้นอย�่งถกูตอ้ง	ห�กมเีพยีงหลงัเดยีวเท�่นัน้ทีม่หีลกัฐ�นก�รแจง้
ครอบครองทีด่นิบนทีท่ีต่นอ�ศยัอยู	่ชมุชนตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่สีย่งเพร�ะช�วชมุชนสร�้งบ�้นเรอืนรมิคลองลำ�ไผท่ีเ่ชือ่มตอ่กบับงึขน�ด
ใหญท่�งด�้นเหนอืของชมุชนทีถ่กูจดัเตรยีมไวเ้ปน็ทีร่บัน้ำ�หรอืแกม้ลงิของเมอืงต�มพระร�ชดำ�รดิงัแสดงในภ�พที	่2	และมโีครงก�ร
พัฒน�พื้นที่รอบข้�งที่เหลือเป็นสวนส�ธ�รณะ	(ประณัฐด�	ถ�วรนยะ,	2540)		ด้วยเหตุนี้	ชุมชนจึงประสบกับปัญห�น้ำ�ท่วมใน
ระยะเวล�ที่ย�วน�นต่�งกันขึ้นอยู่กับปริม�ณน้ำ�ที่หล�กจ�กท�งภ�คเหนือของประเทศไทยในแต่ละปี	 โดยปกติน้ำ�จะท่วมขัง
ประม�ณ	1-2	เดือน	ในระดับคว�มสูงเฉลี่ย	10–20	เซนติเมตร	แต่ระยะเวล�น�นที่สุดที่ชุมชนประสบกับน้ำ�ท่วมต�มฤดูก�ลคือ	
6	เดือนในสภ�วะที่น้ำ�ท่วม	2	เดือนลด	1	เดือน	แล้วท่วมอีกสลับกันไป	

 ลำาดับความเปราะบาง 

รากสาเหต ุ ความบีบค้ัน สภาพที่ไม่ปลอดภัย ภัยพิบัติ 

การขาดซ่ึง                            
-องค์กรชุมชน                            
-ก�รฝกฝน                              
-ทักษะที่เหม�ะสม                           
-ก�รลงทุน                              
-ก�รส่ือส�รอย่�งเสร ี                              
-จริยธรรมพ้ืนฐ�น 

อิทธิพลจากภายนอก                 

-คว�มเจริญอย่�ง                  

รวดเร็วของเมือง                         

-ก�รเพ่ิมของประช�กร             

อย่�งรวดเร็ว                             

-ก�รจ่�ยคืนหนี้สิน                         

-ทรัพย�กรธรรมช�ต ิ                      

ที่ร่อยหรอ                               

-ก�รลดลงของผล                         

ผลิตท�งก�รเกษตร 

ความจำากัดใน     
การเข้าถึง                 
-อำ�น�จ                           
-โครงสร้�ง                            
-ทรัพย�กร 

คตินิยม                           

-ระบบท�งก�รเมือง                          

-ระบบท�งเศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อม                     

ทางกายภาพที่                    

เปราะบาง                                  

-ที่ตั้งที่อันตร�ย                              

-อ�ค�รและ

ส�ธ�รณูปโภคที่ไม่

ปลอดภัย                              

รายได้ที่เปราะบาง                       

-อ�ชีพที่ไม่มั่นคง                             

-ระดับร�ยได้ต่ำ�                       

สังคมที่เปราะบาง                           

-กลุ่มเส่ียง                               

-ข�ดสถ�บันชุมชน                                        

การรับมือต่อปจจัย

เสี่ยงสาธารณะ                         

-ข�ดก�รเตรียมพร้อมใน

ก�รรับมือกับภัยพิบัต ิ                        

-ก�รแพร่ระบ�ดของ                  

โรคประจำ�ท้องที ่

ความเสี่ยง =                       

ภัยพิบัติ x                         

ความเปราะบาง 

แผ่นดินไหว	

พ�ยุ	(ไซโคลน,			

เฮอริเคน,	ไต้ฝุ่น)	

น้ำ�ท่วม	

ภูเข�ไฟระเบิด	

ดินถล่ม	

คว�มแห้งแล้ง	

เชื้อโรคและสัตว	์

เทคโนโลยี	
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	 ประช�กรหนุ่มส�วส่วนใหญ่ในชุมชนมีอ�ชีพอยู่นอกชุมชนและจะกลับบ้�นเฉพ�ะสุดสัปด�ห์หรือวันหยุด	 ขณะที่อ�ชีพ
เดิมของช�วบ้�นส่วนใหญ่คือก�รทำ�น�	แต่ด้วยสภ�พรอบข้�งที่เปลี่ยนเป็นบ้�นจัดสรร	โรงง�น	และโรงเรียนขน�ดใหญ่	น้ำ�เสีย
ทีป่ลอ่ยสูน่�ข�้วจ�กโครงก�รเหล�่นัน้ทำ�ใหผ้ลผลติจ�กก�รปลกูข�้วไดผ้ลไมด่แีละปนเปือ้น	คนสงูอ�ยจุงึหนัม�ปลกูดอกบวัและ
พืชผัก	 เพื่อส่งข�ยตล�ดสดในลักษณะวันต่อวัน	นอกจ�กจะเปร�ะบ�งต่อน้ำ�ท่วมแล้ว	ชุมชนยังตกอยู่ในสภ�วะถูกไล่รื้อและยัง
คงเป็นกรณีพิพ�ทจนทุกวันนี้

ภาพที่ 2	ผังชุมชนคลองบึงไผ่	
ที่มา:	ว�ดโดยคณะผู้วิจัย

	 บ�้นหล�ยหลงัในชมุชนนีป้ลกูสร้�งดว้ยวสัดหุ�ง�่ยหรอืวสัดเุก่�ทีร่ือ้ทิง้ม�จ�กบ้�นอืน่	เชน่	ไมก้อ่สร้�ง	สงักะสี	และไมอ้ดั	
เปน็ตน้	สว่นใหญต่วับ�้นถกูยกสงูเพือ่หนน้ีำ�ในฤดนู้ำ�ทว่ม	บ�งครอบครวัปรบัใตถ้นุเปน็ทีท่ำ�กจิกรรมต�่งๆ	เชน่	ท�นอ�ห�ร	ทำ�ง�น	
ในฤดูที่ไม่มีน้ำ�ท่วม	เครื่องเรือนที่อยู่ใต้ถุนยกปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้�ยได้โดยง่�ย	ห้องน้ำ�ที่ใช้ประจำ�มักจะอยู่ในส่วนอ�ศัยชั้นสอง	
จะมีบ�งบ้�นที่สร้�งห้องน้ำ�แยกออกม�จ�กตัวบ้�นในบริเวณชั้นล่�ง	เกือบทุกหลังทำ�สะพ�นเดินเชื่อมต่อจ�กบ้�นไปสู่ถนนหลัก
ของชุมชนที่ถูกถมสูงกว่�ตัวบ้�น	(ภ�พที่	3)

ภาพที่ 3	ลักษณะบ้�นโดยทั่วไปในชุมชน
ที่มา:	ถ่�ยภ�พโดยคณะผู้วิจัย

 

บึง (แกมลิง) 

คลองลําไผ 

ท่ีนาเดิม 
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ภาพที่ 4	สภ�พน้ำ�ท่วมขังในต้นฤดูฝน	
ที่มา:	ถ่�ยภ�พโดยคณะผู้วิจัย

 2. คลองบัวขวัญ
	 ชุมชนคลองบัวขวัญ	 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองระบ�ยน้ำ�ย่�นนนทบุรีดังภ�พท่ี	 5	ประกอบไปด้วยบ้�นจำ�นวน	30	หลัง	
ประช�กร	196	คน	(Brown,	Croft,	Murray,	&	Ward,	2012)	บ้�นแต่ละหลังปลูกชิดติดกันเชื่อมต่อด้วยท�งเดินคอนกรีตกว้�ง	
1.20	เมตรตลอดทั้งชุมชน	ขณะที่ท�งเดินข้�งหนึ่งเป็นท�งเข้�บ้�นท�งเดินอีกข้�งหนึ่งติดคลองระบ�ยน้ำ�	ดังภ�พที่	6		เนื่องจ�ก
ตวับ�้นปลกูอยูร่มิตลิง่	ฐ�นร�กทีฝ่งัลงดนิจงึเปน็คอนกรตี	สว่นเส�ทีอ่ยูพ่น้เหนอืดนิขึน้ม�เปน็ไมแ้ละยกสงูเหนอืท�งเดนิหลกัของ
ชุมชนประม�ณ	20	เซนติเมตร	อย่�งไรก็ต�ม	ระดับพื้นในบ้�นบ�งหลังยังคงต่ำ�กว่�ท�งเดิน	 เนื่องจ�กไม่มีทุนทรัพย์ม�กพอใน
ก�รปรบัเปลีย่นหลงัจ�กสร�้งท�งเดนิ	ก�รยกพืน้นีไ้มช่ว่ยใหร้อดพน้จ�กน้ำ�ทว่มไดท้กุครัง้	โดยเฉพ�ะเวล�ทีฝ่นตกหนกัตดิตอ่กนั
และคลองไม่ส�ม�รถระบ�ยน้ำ�ได้ทัน	น้ำ�ในคลองจะเอ่อล้นเข้�ในบ้�นซ่ึงถึงแม้จะสูงเพียง	5–10	เซ็นติเมตร	แต่ก็สร้�งคว�มเสียห�ย
ให้กับเคร่ืองเรือนและข้�วของเคร่ืองใช้ท่ีต้องแช่น้ำ�หล�ยวัน	หล�ยครอบครัวจึงเปล่ียนผนังบ้�นที่ติดตั้งด้วยไม้อัดเป็นผนังซีเมนต์
สำ�เร็จซึ่งผุกร่อนได้ช้�กว่�	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ�คลองล้นเข้�บ้�น
	 ในปี	2520	 ท่ีดินริมตล่ิงของคลองเป็นท่ีรกร้�ง	ช�วชุมชนหล�ยคนปลูกบ้�นยื่นล้ำ�เหนือคลอง	16	ปีถัดม�ท�งสำ�นักง�น
เขตทอ้งถิน่รอ้งขอใหบ้้�นทีป่ลกูรกุล้ำ�คลองรือ้ถอนบ�งสว่นออกเพือ่ทีท่�งรฐัจะส�ม�รถขดุลอกทำ�คว�มสะอ�ดรบัมอืน้ำ�ทว่มได้
สะดวก	อย่�งไรก็ต�ม	ชุมชนเปิดเผยว่�หลังก�รขุดลอกครั้งใหญ่ครั้งนั้นก็ไม่ได้มีก�รขุดลอกจ�กท�งรัฐอีก	ช�วชุมชนเป็นผู้ดูแล
คลองไม่ให้ตื้นเขินกันเองเท่�ที่จะทำ�ได้	จนกระทั่งเดือนกรกฎ�คม	2555	หลังวิกฤตน้ำ�ท่วม	ท�งหน่วยง�นท้องถ่ินจึงได้ส่งเรือเข้�
ม�ทำ�คว�มสะอ�ดคลองครัง้ใหญอ่กีครัง้	พรอ้มทัง้ตดิตัง้ประตคูวบคมุน้ำ�บรเิวณหวัคลอง	เพือ่ควบคมุน้ำ�ไมใ่หท้ว่มในเขตเมอืง	ใน
เดือนมิถุน�ยน	2556	ชุมชนประสบน้ำ�ท่วมขังอีกครั้งหลังฝนตกหนักติดต่อกันภ�ยในเวล�ไม่กี่ชั่วโมง	เนื่องจ�กคลองไม่ส�ม�รถ
ระบ�ยน้ำ�ออกสู่คลองเส้นหลักหน้�ชุมชนได้เพร�ะสร้�งประตูน้ำ�ยังไม่แล้วเสร็จ	 น้ำ�เสียจ�กทั้งชุมชนรอบข้�งและในชุมชนเองที่
ขังอยู่ในคลองจึงไหลเข้�ท่วมบ้�นหล�ยหลัง	
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ภาพที่ 5	ผังชุมชนคลองบัวขวัญ	
ที่มา:	ว�ดโดยคณะผู้วิจัย

ภาพที่ 6	สภ�พบ้�นที่ปลูกริมคลองระบ�ยน้ำ�ในชุมชนคลองบัวขวัญ
ที่มา:	ถ่�ยภ�พโดยคณะผู้วิจัย

ภูมิปัญญาในการจัดการน้�าท่วม: บทวิเคราะห์จากประสบการณ์จริงของ 2 ชุมชน
	 ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พภ�ยในชุมชนเป็นหนท�งอันดับแรกที่จะช่วยลดคว�มเปร�ะบ�งต่อน้ำ�ท่วมที่		
ช�วชุมชนส�ม�รถจัดก�รได้ด้วยตนเองทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน	เช่นเดียวกับที่พบในกรณีศึกษ�ในประเทศต่�งๆ	ที่
ประสบปัญห�ภัยพิบัติ	 เช่น	บังคล�เทศ	 เวียดน�ม	และฟิลิปปินส์	 ชุมชนไม่ได้เป็นเพียงแค่เหยื่อที่ไม่ดิ้นรนต่อก�รเปล่ียนแปลง
สภ�พแวดล้อม	 ในท�งกลับกัน	 วิกฤตเหล่�น้ีส่งผลให้ช�วชุมชนสร้�งสรรค์วิธีก�รปรับตัวเพื่อรับมือกับน้ำ�ท่วมได้อย่�งน่�สนใจ	
(AdgerHuq,	Brown,	Conway,	&	Hulme,	2003,	181)	และเป็นก�รแก้ปัญห�ท่ีตรงประเด็น	ย่ิงไปกว่�น้ัน	ยังเป็นก�รทำ�ให้
ชุมชนได้ตระหนักถึงศักยภ�พท่ีชุมชนมีอยู่ด้วย	(Schilderman,	2004)

 

คลองประปา คลองบัวขวัญ 

ท่ีดินเอกชน 
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	 จ�กแผนภ�พคว�มบีบคั้นและคว�มผ่อนคล�ยสำ�หรับวิเคร�ะห์คว�มเปร�ะบ�ง	ดังที่ได้แสดงไว้ในภ�พที่	1	Wisner	และ
คณะ	 (2004)	 ได้นำ�เสนอปัจจัยสำ�คัญประก�รหนึ่งที่มีผลต่อระดับคว�มเปร�ะบ�งของชุมชน	 กล่�วคือ	 คว�มไม่ปลอดภัยของ
สภ�พแวดล้อมและคว�มเป็นอยู่ของชุมชน	โดยแบ่งออกเป็น	4	คุณลักษณะคือ	1)	สภ�พแวดล้อมที่เปร�ะบ�ง	2)	ระดับร�ยได้	
ที่ต่ำ�	3)	คว�มไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวในท�งสังคมของชุมชน	และ	4)	ก�รข�ดคว�มเตรียมพร้อมรับมือต่อภัยธรรมช�ติ	ห�กทั้ง	
4	คณุลกัษณะนีถ้กูสง่เสรมิใหม้ัน่คงม�กขึน้และชมุชนควบคมุไดด้ว้ยตนเอง	แนวโนม้ทีค่ว�มเสีย่งตอ่ภยัพบิตัทิีช่มุชนตอ้งประสบ
ก็จะลดลง	 ภูมิต้�นท�นต่อเรื่องก�รเปลี่ยนแปลงท�งธรรมช�ติก็จะแข็งแรงม�กยิ่งขึ้น	 (Jordaan,	 2006)	 จ�กก�รศึกษ�ชุมชน			
ทั้งสองแห่งภ�ยใต้กรอบก�รวิเคร�ะห์	 4	 คุณลักษณะดังกล่�ว	 ได้ค้นพบหล�กหล�ยวิธีก�รในก�รปรับตัวและจัดก�รกับภัย										
น้ำ�ท่วมที่ชุมชนสร้�งสรรค์ขึ้น	โดยส�ม�รถแยกออกเป็น	2	แนวท�ง	คือ	แนวท�งก�รเตรียมรับมือเพื่ออยู่ร่วมกับน้ำ�และแนวท�ง
ก�รป้องกันน้ำ�

 1. การเตรียมรับมือเพื่ออยู่ร่วมกับน้ำา	
	 ด้วยคว�มที่ไม่ต้องก�รละทิ้งบ้�นไปอยู่ที่อื่นในขณะที่อยู่ในภ�วะน้ำ�ท่วมชุมชน	 สม�ชิกในชุมชนจึงพย�ย�มห�แนวท�ง
ต่�งๆ	 ที่จะอ�ศัยอยู่ในบ้�นและดำ�เนินชีวิตให้เหมือนย�มปกติ	 คลองบึงไผ่มีภูมิประเทศเอ้ือต่อก�รปลูกพืช	 เล้ียงสัตว์	 ช�วบ้�น
หล�ยครอบครวัจงึทำ�แปลงผกัและปลกูพชืรบัประท�นไดใ้นพืน้ทีท่ีเ่คยเปน็ทีน่�เดมิบ�งสว่นและพืน้ทีท่ีเ่ปน็สว่นกล�งของชมุชน	
เช่น	ต�มท�งเดินหลัก	ตลิ่งริมคลอง	 เป็นต้น	ก�รทำ�สวนผักนี้นอกจ�กจะไว้รับประท�นในครัวเรือนแล้วยังส�ม�รถสร้�งร�ยได้
ให้แก่หล�ยครอบครัวโดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุที่ไม่ต้องก�รออกไปทำ�ง�นนอกบ้�น	อย่�งไรก็ต�ม		น้ำ�ท่วมในแต่ละปีทำ�คว�มเสียห�ย
ใหก้บัผลผลติเหล�่นี	้โดยเฉพ�ะน้ำ�ทว่มใหญใ่นป	ี2554	ทีพ่ชืผกัเกอืบทัง้หมดเสยีห�ย	จงึเกดิคว�มพย�ย�มทีจ่ะทำ�แปลงผกัชมุชน	
โดยดัดแปลงจ�กก�รปลูกบนพื้นดินที่ทำ�อยู่เป็นก�รปลูกผักลอยน้ำ�และผักลอยฟ้�	ห�กก�รทดลองทั้งสองยังไม่ได้รับผลตอบรับ
ในชุมชนที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ดีอย่�งเช่นในคลองบึงไผ่	 อันเนื่องม�จ�กว่�หลังน้ำ�ท่วมชุมชน	 ช�วบ้�นได้กลับม�ปลูกผักบนดิน
เชน่เดมิและใหผ้ลผลติจำ�นวนม�กในเวล�อนัสัน้	อกีทัง้ก�รดแูลรกัษ�ยงัยุง่ย�กนอ้ยกว�่ม�ก	ช�วชมุชนคลองบงึไผจ่งึกลบัม�ปลกู
พืน้บนดนิเชน่เดมิ	สว่นในคลองบวัขวญัก�รปลกูพชืผกัเพือ่ลดร�ยจ่�ยในครวัเรอืนมพีบบ้�ง	แตด่ว้ยขอ้จำ�กดัของพืน้ทีท่ีม่นีอ้ยจงึ
ไม่เป็นที่นิยมม�กเท่�ที่คลองบึงไผ่	(ภ�พที่	7)

 

ภาพที ่7	(ซ�้ย)	ก�รทดลองปลกูผกัลอยน้ำ�และเลีย้งปล�ทีช่มุชนคลองบงึไผ	่(กล�งและขว�)	ก�รปลกูผกัผลไมร้มิตลิง่และกระถ�ง
ที่ชุมชนคลองบัวขวัญ
ที่มา:	ถ่�ยภ�พโดยคณะผู้วิจัย

	 วธิกี�รลดร�ยจ�่ยเพิม่ร�ยไดอ้กีวธิกี�รหนึง่คอืก�รเลีย้งปล�และเลีย้งกบ	นอกจ�กจะเปน็ร�ยไดเ้สรมิของช�วชมุชนคลอง
บงึไผแ่ลว้	ในภ�วะน้ำ�ทว่มปล�และกบเปน็แหลง่อ�ห�รสดทีส่ะดวกทีส่ดุ	ปญัห�ทีป่ระสบคอื	ห�กน้ำ�ทว่มสงูเกนิกว�่บอ่เลีย้งสตัว์
ทั้งสองก็จะสูญห�ยไปอย่�งรวดเร็ว	 แนวคิดก�รปรับปรุงบ่อจึงเป็นหัวข้อหนึ่งในก�รว�งแผนปรับปรุงสภ�พแวดล้อมชุมชน	 ที่-
นอกจ�กจะลดคว�มเปร�ะบ�งท�งด�้นเศรษฐกจิครวัเรอืนแลว้ยงัเปน็ก�รว�งแผนเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสภ�วะข�ดแคลนอ�ห�ร
ในช่วงน้ำ�ท่วมอีกด้วย	อย่�งไรก็ต�มแนวท�งเพิ่มร�ยได้และลดร�ยจ่�ยนี้ไม่ปร�กฏในคลองบัวขวัญแต่อย่�งใด
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	 คว�มลำ�บ�กประก�รสำ�คัญประก�รหน่ึงย�มน้ำ�ท่วมหนักๆ	เช่น	ในปี	2554	ท่ีระดับน้ำ�ท่วมสูงเกือบ	1	เมตรเป็นเวล�ย�วน�น
กว่�	2	เดือนที่คลองบึงไผ่	และสูงกว่�	40-50	เซนติเมตรเป็นเวล�เกือบ	1	เดือนที่คลองบัวขวัญ	คือก�รดูแลผู้สูงอ�ยุและผู้ป่วย
ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้	 น้ำ�ด่ืมสะอ�ดและห้องน้ำ�ก็กล�ยเป็นส่ิงห�ย�กในภ�วะท่ีท้ังละแวกชุมชนจมอยู่ใต้น้ำ�และก�รเดินท�งเต็ม
ไปดว้ยอปุสรรค	คลองบวัขวญัจดัเตรยีมทีว่�่งในชมุชนสว่นหนึง่สร�้งเปน็ศนูยช์มุชนเพือ่เปน็ทีร่วมในก�รทำ�กจิกรรมรว่มกนั	ห�ก
แตใ่นคลองบงึไผไ่มม่ศีนูยด์งักล�่ว	(ภ�พที	่8)	ช�วบ�้นอ�ศยัทีว่�่งหน�้บ�้นของผูน้ำ�ชมุชนในก�รประชมุพดูคยุ	ชมุชนทัง้สองแหง่
มแีนวท�งในก�รรบัมอืกบัปญัห�ดงักล�่วคล�้ยคลงึกนั	คลองบงึไผม่องถงึก�รสร�้งศนูยช์มุชนใหมข่ณะทีค่ลองบวัขวญัมแีผนก�ร
ปรับปรุง	 ชุมชนทั้งสองแห่งยังเห็นตรงกันอีกว่�	 ในย�มวิกฤตศูนย์ชุมชนควรที่จะเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยน
เป็นบ้�นพักฉุกเฉินสำ�หรับผู้ที่พบกับคว�มย�กลำ�บ�กในก�รดูแลตนเอง	 ควรมีถังน้ำ�ดื่มขน�ดใหญ่ที่ม�กพอสำ�หรับคนในชุมชน
ทัง้หมด	ควรมหีอ้งน้ำ�กล�งทีอ่ยูบ่นทีส่งูพอทีน้่ำ�ทว่มไมถ่งึ	และและควรมคีรวักล�งทีท่กุคนส�ม�รถนำ�วตัถดุบิม�ผลติอ�ห�รแจก
จ่�ยกันได้ภ�ยในชุมชนเมื่อย�มจำ�เป็น	 ก�รจัดทำ�สำ�มะโนจำ�นวนประช�กรในชุมชนและก�รแยกประเภทโดยเน้นที่	 ผู้สูงอ�ยุ					
ผู้ป่วย	และเด็ก	ทำ�ให้ทร�บข้อมูลพื้นฐ�นในก�รปรับปรุงศูนย์ชุมชน	ประสบก�รณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ดังกล่�ว	เป็นผลให้ชุมชนเรียนรู้ที่
จะว�งแผนปรบัปรงุสภ�พแวดลอ้มชมุชนใหเ้อือ้ตอ่ก�รอยูร่ว่มกบัน้ำ�	อกีทัง้ยงัสง่ผลใหค้นในชมุชนหนัเข�้ม�พดูคยุกนั	ทำ�กจิกรรม
รว่มกนัอย�่งจรงิจงัม�กขึน้	และสร�้งคว�มเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัใหเ้กดิขึน้ในชมุชน	คณุลกัษณะเหล�่นีเ้ปน็ก�้วสำ�คญัทีช่ว่ยลด
คว�มเปร�ะบ�งต่อสภ�พคว�มเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รเตรียมก�รทั้งหมดยังคง
เป็นแผนที่รอก�รปฏิบัติ	 อุปสรรคที่ไม่ส�ม�รถทำ�ให้แผนก�รเตรียมรับมือกับน้ำ�ท่วมเหล่�นี้เป็นไปได้ก็คือ	 ชุมชนทั้งสองแห่งยัง
ข�ดทนุทรพัยใ์นก�รสร�้งและปรบัปรงุ	แตท่ีส่ำ�คญักว�่นัน้	ชมุชนทัง้สองแหง่ยงัข�ดกรรมสทิธใ์นพืน้ทีท่ีต่นเองอ�ศยัอยู	่ก�รลงทนุ
เหล่�น้ีจึงเป็นส่ิงท่ีช�วบ้�นหล�ยคนมองว่�เป็นคว�มเส่ียงประก�รหน่ึง	เพร�ะไม่ส�ม�รถแน่ใจได้ว่�ท้ังชุมชนจะถูกไล่ร้ืออีกเม่ือใด

 

ภาพที่ 8	 (ซ้�ย)	ที่ว่�งระหว่�งท�งเดินหน้�บ้�นผู้นำ�ชุมชนซึ่งถูกใช้เป็นที่ประชุม	 เพร�ะว่�ที่คลองบึงไผ่ไม่มีศูนย์ชุมชนที่รองรับ
ก�รทำ�กิจกรรมของชุมชนได้	(ขว�)	ศูนย์ชุมชนที่คลองบัวขวัญ	มักใช้เป็นที่ประชุมและทำ�กิจกรรมต่�งๆ	เช่น	ก�รต้อนรับสม�ชิก	
เครือข่�ย	เป็นที่จัดง�นประเพณีในชุมชน	เป็นต้น
ที่มา:	ถ่�ยภ�พโดยคณะผู้วิจัย

 2. การป้องกันน้ำา
	 คว�มพย�ย�มปรับสภ�พแวดล้อมในระดับครัวเรือนเพื่อก�รป้องกันน้ำ�มีหล�ยวิธี	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญ�ก�รรับมือกับน้ำ�				
อย�่งง�่ยๆ	ทีค่น้คดิขึน้จ�กประสบก�รณก์�รอยูร่ว่มกบัน้ำ�ม�หล�ยสบิป	ีโดยส�ม�รถแบง่ออกเปน็	2	วธิกี�ร	คอื	ก�รปรบัตวัแบบ
ชั่วคร�วและก�รป้องกันอย่�งถ�วร
	 -		การปรับตัวแบบช่ัวคราว	คือวิธีก�รท่ีช�วชุมชนประยุกต์ส่ิงของรอบตัว	เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน	
	 	 	ระหว่�งที่น้ำ�ท่วมขังภ�ยในบ้�น	 ตัวอย่�งเช่น	 ก�รใช้บล็อกคอนกรีตยกเครื่องเรือนสูงกว่�ระดับน้ำ�	 ใช้บล็อกคอนกรีต	
	 	 	หรือย�งรถยนต์ประกอบเข้�กับแผ่นไม้เป็นท�งเดินระหว่�งบ้�น	และก�รทำ�สุข�ช่ัวคร�วบนดินโดยยกโถส้วมให้สูงกว่�
	 	 	ระดับน้ำ�	(ภ�พท่ี	9)	
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ภาพที่ 9	(ซ้�ย)	ยกเครื่องเรือนให้สูงกว่�ระดับน้ำ�โดยใช้บล็อกคอนกรีตที่เตรียมไว้ในก�รทำ�กำ�แพงกันน้ำ�	(กล�ง)	ใช้ย�งรถยนต์	
รองแผ่นไม้เป็นท�งเดินติดต่อระหว่�งบ้�น	(ขว�)	ยกสุข�ชั่วคร�วให้สูงระดับน้ำ�ท่วมที่คลองบึงไผ่
ที่มา:	ว�ดโดยคณะผู้วิจัย

	 -		การป้องการอย่างถาวร	คือ	คว�มพย�ย�มท่ีจะป้องกันไม่ให้น้ำ�เข้�ในบ้�นเพ่ือไม่ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ข้�วของเคร่ืองใช้	
	 	 	เช่น	ก�รสร้�งกำ�แพงกันน้ำ�	ก�รยกพื้นบ้�นให้สูงกว่�ระดับน้ำ�ที่ท่วมประจำ�	ทั้งนี้ก�รป้องกันดังกล่�วจำ�เป็นต้องใช้
	 	 	เงินลงทุนเป็นเหตุให้มีเพียงบ้�นบ�งหลังเท่�นั้นที่เริ่มปรับปรุงอย่�งจริงจัง	(ภ�พที่	10)

 

ภาพที่ 10	(ซ้�ย)	บ้�นหล�ยหลังติดตั้งวัสดุทนน้ำ�	เช่น	แผ่นเรียบ	เพื่อป้องกันน้ำ�เข้�บ้�น	(กล�ง)	เมื่อมีก�รต่อเติมปรับปรุงภ�ยใน	
เจ้�ของบ้�นทำ�ก�รยกพื้นในส่วนที่ทำ�ใหม่	 ส่วนพื้นเดิมต้องรอเก็บเงินให้พอต่อก�รก่อสร้�ง	 (ขว�)	 บ้�นบ�งแห่งทำ�ก�รยกพื้น				
ทั้งหลังสูงกว่�ท�งเดินชุมชน	โดยอยู่ในระดับที่สูงกว่�ระดับน้ำ�ที่ท่วมเป็นประจำ�	
ที่มา:	ถ่�ยภ�พโดยคณะผู้วิจัย

	 	ห�กเมื่อพิจ�รณ�ในระดับชุมชนแล้ว	 ทั้งสองชุมชนมีคว�มพย�ย�มสร้�งคว�มร่วมมือภ�ยในชุมชนเพื่อป้องกันน้ำ�ในเชิง
ก�ยภ�พ	เช่น	ในคลองบึงไผ่	ช�วบ้�นพย�ย�มรวมตัวเพื่อประส�นกับหน่วยง�นภ�ยนอก	(เช่น	สำ�นักง�นเขต	และมูลนิธิต่�งๆ)	
ให้ช่วยเหลือเรื่องเงินทุนในก�รปรับระดับท�งเดินให้สูงกว่�ระดับน้ำ�	 ช่วยให้ก�รเดินท�งเข้�ออกได้สะดวกแม้ว่�น้ำ�อ�จจะท่วม
บ�้นกต็�ม	นอกจ�กนัน้แลว้	ช�วบ�้นไดใ้ชโ้อก�สง�นบญุต�่งๆ	ระดมทนุเพือ่ปรบัท�งเดนินีอ้กีดว้ย	สำ�หรบัในชมุชนคลองบวัขวญั
ที่ขน�ดคลองเล็กกว่�	ได้มีก�รรวมตัวกันเพื่อดูแลคลองไม่ให้ตื้นเขิน	โดนพย�ย�มรณรงค์ให้ไม่ทิ้งสิ่งของลงในคูคลอง	รวมถึงก�ร
ขุดลอกด้วยชุมชนเองห�กจำ�เป็น	รวมถึงก�รใช้สะพ�นที่ส�ม�รถยกออกได้โดยง่�ยในเวล�ที่เจ้�หน้�ที่เขตม�ลอกคลองและท�ง
ระบ�ยน้ำ�	



82 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

	 	ก�รรวมตัวในระดับชุมชนของชุมชนทั้งสองเป็นคว�ม
พย�ย�มสร้�งทุนท�งสังคมภ�ยในชุมชน	เพื่อที่จะนำ�ไปสู่ก�ร
ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมและจัดก�รน้ำ�ท่วมได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พกว่�ที่เป็นอยู่	 ทุนท�งสังคมนี้เป็นปัจจัยสำ�คัญ	
อันจะนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�สภ�พแวดล้อมชุมชน	
(Baud,	2000,	6)	ทั้งนี้	ชุมชนที่มีคว�มสัมพันธ์ภ�ยในเหนียว
แนน่ยอ่มมศีกัยภ�พทีจ่ะประสบคว�มสำ�เรจ็ในกจิกรรมต�่งๆ	
ของชมุชนสงูกว�่ชมุชนทีต่น้ทนุต่ำ�	(Chutapruttikorn,	2011,	
229)	และคว�มสมัพนัธใ์นชมุชนนีจ้ะแขง็แรงไดก้ต็อ้งเกดิจ�ก
ก�รท่ีชุมชนได้มีโอก�สทำ�กิจกรรมต่�งๆ	ร่วมกันอย่�งสม่ำ�เสมอ	
อย�่งไรกต็�ม	ก�รจะลดคว�มเปร�ะบ�งของชมุชนอย�่งยัง่ยนื
เป็นสิ่งที่ย�กเกินกว่�ที่ชุมชนจะจัดก�รเองได้ทั้งหมดแม้ว่�			
ชมุชนนัน้ๆ	จะมทีนุท�งสงัคมทีส่งูม�กกต็�ม	ก�รพฒัน�ชมุชน
จึงจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมีองค์กรภ�ยนอก	เช่น	นักวิช�ก�ร	
หนว่ยง�นรฐั	และแหลง่ทนุ	เข�้ม�เกีย่วขอ้ง	(Ebi	&	Semenza,	
2008)	 หน่วยง�นภ�ยนอกเหล่�นี้จึงเปรียบเสมือนปัจจัย
กระตุ้นให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กทั้งภ�ยในชุมชน
ระหว่�งชุมชน	และก�รเรียนรู้จ�กหน่วยง�นอื่นๆ		
	 	ชุมชนทั้งสองแห่งตระหนักถึงข้อจำ�กัดในก�รจัดก�ร	
น้ำ�ท่วมด้วยตัวชุมชนเองนี้เป็นอย�่งดี	 จึงเข้�เป็นสม�ชิกของ
เครือข่�ยสลัมสี่ภ�คร่วมกับชุมชนร�ยได้น้อยอื่นๆ	 เพื่อต่อสู้
เรียกร้องสิทธิก�รเช่�ที่ดินที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยหรือก�ร
ปฏริปูทีด่นิอย�่งเปน็ธรรมเพือ่ก�รแกป้ญัห�เชงิโครงสร�้ง	รวม
ถึงเป็นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับสังคมว่�	 ชุมชนร�ยได้น้อย
ไม่ได้เป็นผู้บุกรุกที่ดินผู้อื่นอย่�งผิดกฎหม�ย	 แต่ทุกคนมีสิทธิ
ต�มธรรมช�ติในก�รมีท่ีอยู่อ�ศัยท่ีม่ันคง	(ฤทธิรงค์	จุฑ�พฤฒิกร,	
อภิรดี	 เหล่�ด�ร�,	 พิษณุ	 ธนประสิทธิ์พัฒน�,	 และ	 ปีรพจน์	
เพชรมีศรี,	2556;	อคิน	รพีพัฒน์,	2552)	ชุมชนยังค�ดหวังที่
จะได้เข้�ร่วมโครงก�รก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยที่มั่นคง	 ซึ่งจะนำ�
ม�สู่ก�รเข้�ถึงแหล่งทุนและก�รปรับปรุงก�ยภ�พของบ้�น	
ชุมชน	 และคว�มเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัว	 อันจะเป็นก�ร
ชว่ยลดคว�มเปร�ะบ�งทัง้ด�้นสขุภ�พ	เศรษฐกจิ	และวถิชีวีติ
เพื่อให้เกิดคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รน้ำ�ท่วมและประเด็น
เปร�ะบ�งอื่นๆ	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและยั่งยืนต่อไป

บทสรุปการลดความเปราะบางของชุมชน
	 	จะเห็นได้ว่�ชุมชนทั้งสองแห่งมีคว�มพย�ย�มที่จะลด
สภ�พคว�มเปร�ะบ�งของชมุชนดว้ยภมูปิญัญ�ของชมุชนเอง	
ทั้งก�รปรับสภ�พแวดล้อมและก�รว�งแผนเพื่อรับมือกับ					
น้ำ�ทว่มต�ม	4	คณุลกัษณะทีเ่ปน็กรอบในก�รวเิคร�ะหก์�รลด
คว�มไม่ปลอดภัยของสภ�พแวดล้อมและคว�มเป็นอยู่ของ

ชุมชน	กล่�วคือ	
	 1.	 ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมชุมชน		จ�กก�รศึกษ�
ชมุชนทัง้สองแหง่	พบทัง้ก�รปรบัสภ�พบ�้นแบบชัว่คร�วเพือ่
อยูไ่ดใ้นสภ�วะน้ำ�ทว่ม	เชน่	ก�รยกเครือ่งเรอืนใหส้งูกว�่ระดบั
น้ำ�	ก�รสร�้งท�งเดนิชัว่คร�วเข�้บ�้น	และก�รยกสขุ�ชัว่คร�ว
ให้สูงกว่�ระดับน้ำ�	เป็นต้น	และก�รปรับสภ�พบ้�นแบบถ�วร
เพือ่ลดคว�มเสยีห�ยตอ่ทรพัยส์นิ	เชน่	ก�รยกพืน้บ้�นสงู	ก�ร
ใชผ้นงัซเีมนตก์นัน้ำ�	เปน็ตน้	โดยทัง้สองวธิกี�รนีเ้ปน็ภมูปิญัญ�
ท่ีเกิดข้ึนจ�กเรียนรู้แก้ปัญห�จ�กประสบก�รณ์จริงของช�วบ้�น
ในชมุชน	อนัเปน็ก�รแกป้ญัห�เฉพ�ะหน�้ทีช่ว่ยบรรเท�คว�ม
เปร�ะบ�งในระยะสั้นได้เป็นอย่�งดี
	 2.	 ก�รส่งเสริมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	จ�กก�รศึกษ�
ชุมชนทั้งสองแห่ง	 พบทั้งแนวท�งก�รเพิ่มร�ยได้และลดร�ย
จ่�ย	รวมถึงเป็นแหล่งอ�ห�รในย�มประสบภัย	เช่น	ปลูกพืช
รับประท�นได้	หรือเล้ียงสัตว์ท่ีอยู่ร่วมกับน้ำ�	อันเป็นก�รทดลอง
ของช�วบ�้น	เพือ่ลดภ�วะคว�มเครยีดด�้นเศรษฐกจิและก�ร
ข�ดแคลนอ�ห�รในภ�วะน้ำ�ท่วมที่ไม่ส�ม�รถออกไปทำ�ง�น
ไดต้�มปกต	ิซึง่เปน็ก�รสร�้งท�งเลอืกในก�รอยูร่ว่มกบัน้ำ�ทว่ม
ที่ลดก�รพึ่งพ�คว�มช่วยเหลือภ�ยนอกได้อย่�งน่�สนใจ
	 3.	 ก�รสร้�งคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่จะลดคว�มเปร�ะบ�งในระยะย�ว	 จ�กก�รศึกษ�
ชุมชนทั้งสองแห่ง	พบว่�นอกจ�กมีก�รรวมตัวกันว�งแผนทั้ง
ในก�รรบัมอืย�มน้ำ�ทว่ม	เชน่	ก�รสำ�รวจประช�กร	ก�รสำ�รวจ
จำ�นวนผู้สูงอ�ยุ	 ผู้ป่วย	 และเด็ก	 เพื่อจัดเตรียมก�รปรับปรุง
ศูนย์ชุมชนเป็นศูนย์พักพิงย�มน้ำ�ท่วม	 ชุมชนทั้งสองแห่งยัง
ประส�นคว�มร่วมมือไปกับชุมชนและหน่วยง�นอื่นภ�ยนอก
เพื่อขอก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ชุมชน	คว�มสัมพันธ์ในชุมชน
ทีแ่ขง็แรงจะเปน็ทนุท�งสงัคมทีจ่ะชว่ยใหก้�รพฒัน�ทีอ่ยูอ่�ศยั
ที่ค�ดหวังส�ม�รถเป็นจริงได้อย่�งยั่งยืน
	 4.	 ก�รเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมช�ติ	 จ�กก�ร
ศึกษ�ชุมชนทั้งสองแห่ง	 พบว่�มีก�รว�งแผนระยะกล�งและ
ระยะย�ว	 กล่�วคือ	 ก�รปรับปรุงศูนย์ชุมชนเป็นบ้�นพักพิง
ย�มประสบภัยพิบัติ	รวมถึงก�รติดต้ังถังน้ำ�ด่ืมชุมชน	ก�รติดต้ัง
ครัวกล�งและห้องน้ำ�ชุมชนในศูนย์ชุมชนเป็นแผนระยะกล�ง	
ที่ห�กได้รับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นท้องถิ่นก็ส�ม�รถ
ปฎิบัติได้ทันท	ี ในก�รรับมือกับภัยพิบัติอย�่งถ�วร	 ชุมชนทั้ง
สองแหง่มกี�รว�งแผนระยะย�วทีจ่ะพฒัน�ท�งก�ยภ�พและ
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้มีวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่มั่นคงม�กขึ้น	
โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�ก�ยภ�พของที่อยู่อ�ศัยให้เป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�นที่อยู่อ�ศัยต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	 อย่�งไรก็ต�ม	
ชมุชนทัง้สองแหง่ยงัไมส่�ม�รถทีจ่ะประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�ร
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เพิม่คว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รน้ำ�ทว่มในระดบัชมุชนไดอ้ย่�งเปน็รปูธรรมทีช่ดัเจนนกั	ดว้ยยงัข�ดคว�มเปน็เจ�้ของทีด่นิซึง่เปน็
ปจัจยัสำ�คญัหลกัในก�รสร�้งคว�มรว่มมอืภ�ยในชมุชน	เพร�ะห�กช�วบ�้นไดเ้ปน็เจ�้ของทีด่นิทีอ่�ศยัอยู	่คว�มเปน็เจ�้ของนีจ้ะ
ชว่ยลดคว�มเสีย่งทีต่อ่ก�รถกูไลร่ือ้	และชว่ยเพิม่คว�มมัน่คงท�งจติใจในก�รลงทนุเพือ่พฒัน�ทีอ่ยูอ่�ศยัของตนเองใหม้ัน่คงท�ง
ก�ยภ�พต่อไป

ภาพที่ 11	แผนภ�พแสดงก�รลดปัจจัยคว�มเปร�ะบ�งของชุมชนเพื่อจัดก�รกับน้ำ�ท่วม
ที่มา:	ผู้เขียนดัดแปลงข้อมูลจ�กของ	Wisner	และคณะ	(2004)

	 ในก�รจดัก�รเพือ่ลดคว�มเปร�ะบ�งตอ่ภยัน้ำ�ทว่มทีค่น้พบจ�กชมุชนคลองบงึไผแ่ละคลองบวัขวญั	ทัง้ในรปูแบบภมูปิญัญ�
ทอ้งถิน่และก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว�่งชมุชนและหนว่ยง�นภ�ยนอก	ต�ม	4	คณุลกัษณะทีก่ล�่วข�้งตน้นี	้อ�จกล�่วไดว้�่บ�ง
วิธีก�รช่วยบรรเท�คว�มเปร�ะบ�งในระดับชุมชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและชุมชนส�ม�รถจัดก�รด้วยตนเองได้	ซ่ึงวิธีก�รดังกล่�ว
ส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�เป็นองค์คว�มรู้สำ�หรับประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นที่ประสบปัญห�คล้�ยคลึงกัน	 อย่�งไรก็ต�ม	 ร�กปัญห�ที่
สำ�คัญ	 เช่น	 ก�รมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยที่มั่นคง	 จะนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห�ในระดับที่ส�ม�รถลดคว�มเสี่ยง
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