โครงการวิจัย ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก
กาญจนา ทองทั่วและคณะ
จากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
และนําเสนอความกาวหนา การอบรมใหความรูแกทีมวิจัย รวมทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวม การพูดคุย
แบบไมเปนทางการ ในการศึกษาครั้งนี้มี 5 โครงการยอยภายใตชุดโครงการซึ่งทั้ง 5 โครงการมีพื้นที่ศึกษา
รวมแลว 19 ชุมชน ที่กระจายกันอยูตามลุมแมน้ํามูลและลุมน้ําสาขาทั้งฝงอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง
อุบลราชธานี รวมทั้งการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ สามารถนําเสนอผลการศึกษาไดดังนี้
1. สถานการณน้ําทวมจังหวัดอุบลราชธานี
ในรอบ 50 ปที่ผานมา จังหวัดอุบลราชธานีประสบอุทกภัยจํานวน 24 ครั้ง ในจํานวนนี้ เปน
อุทกภัยใหญ จํานวน 10 ครั้ง และถึงขั้นรุนแรงมาก 5 ครั้ง คือในป พ.ศ.2481 2493 2521 2545และ2554
ตามลําดับ พิจารณาจากปริมาณน้ําฝนในจังหวัดอุบลราชธานี เขตภาคตจะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ยรายป
พบวา เมื่อสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมของทุกป จะมีปริมาณน้ําฝนสะสมราวรอยละ 90 ของฝนในแตละป
(จังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณน้ําฝนสะสมรายประหวาง 1 ,300- 1,800 มิลลิเมตร) และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย
ของแมน้ํามูลจะสูงสุดในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกป
ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําทวมไดกอใหเกิดผลกระทบในหลายพื้นที่ มีราษฏรจํานวนมากที่ไดรับความ
เดือดรอนซึ่งในอดีตที่ผานมาจํานวนประชากรที่ไดรับความเดือดรอนมีปริมาณไมมากนักโดยเฉพาะชุมชน
ในเขตเมือง เนื่องจากผูที่มาอยูในพื้นที่เหลานี้ตางก็รับรูวาพื้นที่สวนหนึ่งของชุมชนที่อยูติดริมน้ํามีโอกาสน้ํา
ทวมในบางป แตเมื่อเวลาผานไปที่ดีนที่อยูใกลเมืองมีราคาสูงขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครัวเรือน การ
เปนครอบครัวขยายจึงทําใหมีการบุกรุกที่สาธารณะเพิ่ม บางสวนก็ขยายที่อยูอาศัยโดยการปลูกบานซอนกัน
กับบานเลขที่เดิม เมื่อเกิดภาวะน้ําทวมจึงมีครอบครัว ประชากรที่ไดรับผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกป
2. อําเภอที่ไดรับผลกระทบสะสม
ในที่นี่ขอยกตัวอยางผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีในป 2554
ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เปนตนมา จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
จํานวนทั้งหมด 25 อําเภอ 167 ตําบล จาก 219 ตําบล (คิดเปนรอยละ 76 ) จํานวน 1,399 หมูบาน จาก 2,699
หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 87,563 ครัวเรือน จาก 475,789 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 19 ) จํานวน
391,463 คน จาก 1,813,088 คน (คิดเปนรอยละ 22 ) มีราษฎรอพยพทั้งสิ้น 10,373 คน โรงแรม/รีสอรท
5 แหง พื้นที่การเกษตร 348,152.758 ไรมีผูเสียชีวิต 9 ราย (รวบรวมจากตารางแบบรายงานสรุปความ

เสียหายจากสถานการณอุทกภัยประจําป 2554 จังหวัดอุบลราชธานี) ประมาณการมูลคาความเสียหาย
เทากับ 87,710,000 บาท 1 นับเปนมูลคาความเสียหายที่สูงมาก
0

3. สาเหตุของอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
1) สาเหตุจากธรรมชาติ
1.1)เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ รองมรสุมและลมประจําทองถิ่น เชนในป
2554 เกิดปรากฏการณลานีญา ฝนที่มาเร็วกวาปกติและปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศตั้งแตเดือนมกราคม –
ตุลาคม 2554 พายุ ป 2554 ประเทศไทยไดรับอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยออมจากพายุที่เคลื่อนตัวมาจาก
ทะเลจีนใต ทั้งหมด 5 ลูก ไดแก พายุโซนรอนไหหมา นกเต็น ไหถาง เนสาด และนาลแก
1.2)
การใชที่ดินริมตลิ่ง หรือพื้นที่น้ําหลาก ปาบุงปาทามทําใหสภาพพื้นที่รับน้ํามีความ
เปลี่ยนแปลงจึงเปนอุปสรรคในการรองรับ ซึมซับและการไหลของน้ํา
1.3)เมื่อปริมาณน้ําจากพื้นที่เหนือน้ํามูล น้ําชี และลําน้ําสาขาไหลลงมารวมกันกอนไหล
ผานลําน้ํามูลในพื้นที่ อําเมืองอุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ ซึ่งมีพื้นที่จํากัดของการระบายน้ํา ตาม
สภาพของลําน้ําจาก อําเภอเมือง ถึง อําเภอพิบูลมังสาหารซึ่งมีลักษณะเปนคอขวดและทองน้ํามีความลาดชัน
นอยมากรวมทั้งมีเกาะแกงธรรมชาติในแมน้ํามูลบริเวณดานทายน้ํา จึงเปนอุปสรรคขัดขวางการระบายน้ํา
2) สาเหตุจากการพัฒนาเมือง
พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วในระยะ 10 กวาป ที่ผานมา ในแง
การใชที่ดิน จากสภาพพื้นที่ที่ใชสําหรับการเกษตร อาชีพเพาะปลูก และการประมง คอยๆถูกเปลี่ยนไปเปน
ชุมชนเมืองมากขึ้น นับจากการสรางถนนเลี่ยงเมืองสาย 231 การถมที่สรางมหาวิทยาลัยราชธานี และ
หางสรรพสินคาตางๆ รวมทั้งการอนุมัติใหเชาที่ดินของราชพัสดุบริเวณริมถนนสถิตยนิมานกาลในชวงจาก
ใตสะพานรัตนโกสินธ 200 ปฝงอําเภอวารินชําราบทั้งสองขางทางยาวไปจนถึงสะพานขามกุดปลาขาวเปน
ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร สงผลใหพื้นที่แกมลิงที่เคยเปนที่รับน้ําที่ผานมาหายไปจากการถมที่
กอสรางหางสรรพสินคา รานคาตางๆมากมาย และ การกอสรางโครงสรางขวางทางน้ําธรรมชาติทําใหมี
ผลกระทบตอการระบายน้ําและกอใหเกิดปญหาน้ําทวมดวยเชนกัน
อยางไรก็ดีการเกิดภาวะน้ําทวมที่ผานมาสาเหตุหลักมาจากมวลน้ําชีไหลมารวมกันกับแมน้ํามูล
กอนไหลผานเขตเทศบาลเมืองนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวาริน ซึ่งมีขอจํากัดของขนาดชองระบาย
ลําน้ํา เพราะมีพื้นที่รับน้ําแคบลงไป พื้นที่รับน้ําไมเพียงพอ สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคม อันนี้เปนสาเหตุหลัก ในการทําใหปญหาน้ําทวมเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุปก็คือ
จังหวัดอุบลราชธานีเปนพื้นที่รองรับน้ําที่ไหลมาทั้งหมด มีขอสังเกตวาถายังไมมีการจัดระเบียบผังเมืองให
1

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี, บัญชีสรุปความเสียหายของราษฎร จาก
อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2554, 2554.

ชัดเจนและดูแลการกอสรางในการขยายเมืองใหมสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวมอาจมาจากสาเหตุของการระบาย
น้ําไมทันก็อาจจะเปนสาเหตุหลักในอนาคต
4. สถานการน้ําทวมในพื้นที่กรณีศึกษา
บานหาดสวนยา
บานหาดสวนยาจะเปนกลุมหมูบานแรกๆที่ถูกน้ําทวม พื้นที่จะถูกน้ําทวมเปนประจําแทบทุกปใน
อดีตน้ําจะทวมเร็วไปเร็ว ไมทวมนานเทาปจจุบันซึ่งบางป ชุมชนตองรอน้ําลดในศูนยพักพิงริมถนน 2-3
เดือนจึงจะไดอพยพกลับเขาสูบานเรือนของตน
บานชางหมอ
บานชางหมอประสบปญหาน้ําทวมทุกๆ ป ในแตละปจะมีระดับน้ําทวมมากนอยไมเทากันลักษณะ
การทวมเปนการทวมแบบคอยๆ ทวม ไมไดทวมแบบฉับพลัน ระดับน้ําจะคอยเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆ
เหมือนมดไต โดยเฉลี่ยปริมาณวันละ 10 – 15 เซนติเมตร และถาฝนไมตกตอเนื่องก็จะลดลง และหากฝนตก
มาอีกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก และในที่สุดก็จะลนตลิ่ง ริมฝงแมน้ํามูลมา โดยจะเริ่มไหลผานจากศาลาริมน้ําและ
ไหลผานวัด เมื่อน้ําเริ่มไหลผานวัดแลว ชาวบานก็จะเตรียมตัวอพยพ ซึ่งเปนเหมือนสัญญาณเตือนวาน้ําจะ
ทวมสูงขึ้น จะตองรีบอพยพยายไปอยูบนถนนกอน แลวยายไปอยูศูนยพักพิงโรงเรียนบานทาของเหล็กที่ไม
ไกลจากหมูบาน
ระดับความสูงของน้ําที่ทวม จะอยูประมาณชั้นสองของตัวบาน
(บานไมสองชั้น ) ประมาณ 2 เมตร
โดนน้ําทวมในระดับมาก ทวมประมาณ 2 เมตร ชาวบานคนใดที่มีบานไม 2 ชั้นก็สามารถอยูบนชั้น 2 ของ
ตัวบานได ในป 2521 และป 2545 เปนปที่ทวมหนักมากจะทวมจนถึงหลังคาบาน โดยทวมมาจากบริเวณทิศ
ตะวันออกของหมูบาน เพราะเปนที่ลุม และจะลนตลิ่ง น้ําจะไหลผานมาทางศาลาริมน้ํา และไหลผานวัดไป
จนกระทั่งทวมทั้งหมูบาน และมีระยะเวลาในการทวมตั้งแตเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเริ่มทวม
ในเดือนกันยายน และเริ่มลดลงในเดือนตุลาคม และลดลงจนสามารถยายเขามาอยูไดในเดือนพฤศจิกายน
ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานทัพไท
บานทากกแห บานทัพไท บานคูเดื่อ น้ําทวมใหญครั้งแรก เทาที่ชุมชนมีการจดจําไวคือ ป พ.ศ.2528
เปนสภาพการทวมที่มีระดับน้ําสูงมาก แตเปนการทวมในระยะสั้น ๆ ประมาณ 3-4 วันเทานั้น ไมมีความ
ชวยเหลือจากทางราชการชัดเจนเชนในปจจุบัน สวนน้ําทวมใหญ ป พ.ศ.2545 เปนการทวมใหญ กินพื้นที่
กวาง น้ําคอยๆทวมในบางพื้นที่ แตบางพื้นที่น้ําขึ้นเร็วมาก น้ําทวมเปนเวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งเปน
ระยะเวลายาวนานกวาอดีต
หลังจากนั้นก็ทวมแทบทุกปจนถึงป พ.ศ.2553 มีน้ําทวมเชนกัน แตไมมากนัก การสัญจรทางถนนยัง
สามารถไปมาได บานเรือนที่ถูกน้ําทวม จะพบบริเวณริมตลิ่ง เชนที่บานทัพไทย ซึ่งมีประมาณ 10 กวาหลัง
เปนบานเรือนของคนฐานะยากจนมีสภาพไมถาวรตั้งอยูระดับต่ํากวาถนนในหมูบาน
สวนน้ําทวมในป พ.ศ.2554 ที่ผานมา ถือวาเปนน้ําทวมใหญที่ทอดเวลานานกวาปที่ผานมา คือทวม
ประมาณ 3 เดือน ตั้งแตเดือน กันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน น้ําทวมขึ้นและลงประมาณ 2 หรือ 3 ละรอก

ผูนําบางคนเห็นวาชุมชนเกาะแกวทั้ง 3 หมูบานมีลักษณะคลายแองกะทะ โดยเฉพาะบานทากกแห และบาน
หาดคูเดื่อรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยูตอนลางของแมน้ําสายตางๆที่ไหลมารวมกันที่จังหวัด
อุบลราชธานี จึงทําใหการทวมมีระยะเวลานานกวาปที่ผานมา
บานทางอย
ปจจุบันพื้นที่ภายในหมูบานทางอยน้ําจะทวมไมถึงนอกจากฤดูกาลไหนที่มีความรุนแรงก็จะทําให
น้ําทวมไดเหมือนกันแตพื้นที่ที่ถูกน้ําทวมแทบทุกปคือ พี้นที่ทางการเกษตรซึ่งมีพื้นที่ติดริมแมน้ํามูล ฉะนั้น
ชาวบานจึงนิยมทํานาปรัง สวนนาปชาวบานจะหลีกเลี่ยงการทํานาแตจะปลูกผัก ที่มีระยะการเก็บเกี่ยวสั้น
และลงทุนในการผลิตไมมาก ถาเมื่อไรเกิดภัยน้ําทวมก็ขาดทุนเพียงเล็กนอย
เทศบาลเมืองวารินชําราบ
มีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมจํานวน 14 ชุมชน ไดแก ชุมชนเกตุแกว ชุมชนดีงาม
ชุมชนทาบงมั่ง ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนสุข 1 ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนทากอไผ
ชุมชนกุดปลาขาว ชุมชนลับแล ชุมชนคูยาง ชุมชนวัดวารินทราราม ชุมชนกุดเปงหมู 6 และชุมชนกุดเปงหมู
16 ซึ่งชุมชนทั้ง 14 แหงมีลักษณะการตั้งบานเรือนขนานไปกับแมน้ํามูลและลําน้ําสาขา
เนื่องจากทั้ง 14 ชุมชนจะมีที่ตั้งของชุมชนอยูในจุดที่มีน้ําทวมมาตั้งแตดั้งเดิมแตในอดีตการทวม
ของน้ําจะใชเวลาไมนาน 1-2 สัปดาหนานที่สุดก็ไมเกิน 1 เดือนน้ําก็จะถูกระบายลงแมน้ําโขงออกสูทะเลแต
ปจจุบันทวมนานถึง3 เดือนซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาที่ดินริมถนนที่อยูในเสนเศรษฐกิจเชื่อมระหวาง
อําเภอวารินชําราบกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี ที่เดิมเคยเปนแกมลิงรับน้ําที่ลนมาจากแมน้ํามูลแตปจจุบันถูก
ถมสรางเปนอาคารพานิช ศูนยการคา ฯลฯ สรางความเดือดรอนใหแกชุมชนเปนอยางมากแมจะทราบวา
ชุมชนตองถูกน้ําทวมทุกปแตระยะเวลาที่ทวมจะยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆจึงทําให ชุมชนมีความกังวลกับ
สภาวะน้ําทวมในปจจุบัน
5. ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติน้ําทวมซ้ําซาก
ทั้ง 19 ชุมชนใน 5 โครงการวิจัยยอยในชุดโครงการชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่น้ําทวม
ซ้ําซากสวนใหญเปนชุมชนในเขตเมืองสองฝงของแมน้ํามูลซึ่งมีอาชีพ วิถีชีวิตตามบริบทสภาพของพื้นที่
และศักยภาพของบุคคล จึงทําใหไดรับผลกระทบที่แตกตาง หลากหลาย ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้
1) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
จากการศึกษาพบวาชุมชนที่มีพื้นที่ทํากินดานการเกษตรเชนบานทางอยพื้นมีที่เกษตรกรรม
กวา 1,500 ไร เสียหายทั้งหมด และไดสงผลกระทบตอเกษตรผูเลี้ยงโค ผูเลี้ยงปลากระชังในชุมชน อีก
จํานวน 8 ราย หรือคิดเปนรอยละ 6.45 ของผูเสียหาย สําหรับอาชีพการทํานานั้นผลกระทบที่เกิดขึ้น สงผลให
ผลผลิตเสียหายและรายไดลดลง ขาดรายไดและไมมีขาวกิน ความรุนแรงของความเสียหายที่เกษตรกรไดรับ
ทั้งนี้เนื่องจากมวลน้ําจํานวนมากและทวมขังเปนระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่ไมนอย จึงสงผลใหขาวที่กําลังตั้งทองเสียหายทั้งหมด สงผลใหเกษตรกรขาดทั้งรายได อีกทั้ง

จะตองดิ้นรนในการหาเงินเพื่อไปซื้อขาวกิน สวนพันธุขาวที่เกษตรกรปลูกและไดรับความเสียหายพบวามี
หลากหลายสายพันธุอาทิ กข.10 กข.6 ขาวเตี้ย ขาวหอมมะลิ ขาวหอมทุง ฯลฯ
สวนชุมชนบานชางหมอที่มีอาชีพ ปนหมอก็จะไมสามารถผลิตสินคาออกมาจําหนายไดเนื่องจาก
ตองอพยพมาอยูศูนยพักพิงวัสดุ อุปกรณในการผลิตไมสามารถนํามาผลิตไดจึงทําใหขาดรายไดมาจุนเจือ
ครอบครัวในขณะเดียวกันกองดินสําหรับปนเตาก็ถูกน้ําพัดไปบางแตก็ไมทั้งหมด แตกองแกลบดําที่เปน
สวนผสมสําหรับปนเตา จะเสียหายมากที่สุด น้ําจะพัดหายไปหมดหรือชุมชนทีประกอบอาชีพเปนแพอาหาร
เชนบานคูเดื่อซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัด ชวงน้ําทวมจะไมสามารถทําการคาขายไดเลยจําเปนตองปด
กิจการไปโดยปริยาย
สวนชุมชนที่มีอาชีพรับจาง ขาราชการ พนักงานเชนชุมชนหาดสวนยา ชุมชนเกตุแกว ชุมชนหาด
สวนสุข ฯลฯ จะไมมีผลกระทบตออาชีพเนื่องจากยังออกไปทํางานไดตามปกติแตจะมีคาใชจายสูงขึ้นจาก
การเดินทางที่ตองอาศัยเรือรับจางไปกลับวันละประมาณ 20-40 บาท สวนที่เปนรานคาเกือบทั้งหมดจะนํา
สินคาออกมาจําหนายในบริเวณศูนยพักพิง
นอกจากรายไดจะไมกอเกิดในชวงของการเกิดน้ําทวมยังกอใหเกิดคาใชจายจากการอพยพยาย
สิ่งของในครอบครัวที่ไมมีรถและหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือชาไมทันการทวมของน้ํา บางครัวเรือน
ถึงกับสรางปญหาหนี้สินใหกับครอบครัวภายหลังน้ําลดเลยที่เดียว
2) ผลกระทบดานสังคม
จากการศึกษาพบวา
ในชุมชนที่มีฐานะยากจนชาวบานสวนใหญจะปลูกบานเดี่ยว เปนบาน
ไมสองชั้น และบานชั้นเดียว ไมมั่นคงสรางใหพอคุมแดด คุมฝนเทานั้น และเวลาน้ําทวมจะไดไมเสียหาย
อะไรมากมาย แตสภาพบานเรือนที่สรางไมมั่นคงจะมีความเสียหายจากการโดนลมพัด ประตูหนาตางบวม
ผุพัง กลอนขึ้นสนิม โดยเฉพาะบานที่ใกลตลิ่งก็จะมีปญหามากเรื่องที่ดินทรุดตัวกอใหเกิดบานพัง ในสวน
ของคนที่มีฐานะบานจะกอสรางดวยปูนเปนสวนใหญก็จะมีความเสียหายจากการแตกราว สีกะเทาะ
การคมนาคม สัญจรไปมาในชุมชนมีความยากลําบากและเพิ่มคาใชจายในการเดินทางที่ใช
สําหรับการเดินทางโดยเรือเพื่อกลับเขามาดูแลทรัพยสินที่เกรงวาจะมีมิจฉาชีพมาขโมย หรือผูที่มีบานสอง
ชั้นที่ยังพออาศัยไดไมไดออกมาก็ตองเดินทางออกมาทํางาน สงลูกไปโรงเรียน คาใชจายในสวนนี้อยางต่ํา
วันละ 40 บาท ครอบครัวที่มีเรือก็จะหมดคาใชจายไปกับคาน้ํามันในการสัญจร
ในขณะเดียวกันการเกิดภาวะน้ําทวมก็มีสวนดีในสวนของการสรางความสัมพันธ ความ
สามัคคี เอื้อเฟอตอกันของคนในชุมชนที่เมือเกิดวิกฤติจะรวมมือรวมใจกันในการอพยพ ขนยายและดูแล
ผูดอยโอกาสในชุมชน แตก็มีบางเหมือนกันในกลุมที่ไปอยูศูนยพักพิงที่ตองอยูรวมกันกับคนจํานวนมากทํา
ใหเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแวง ปญหาการลักขโมย ฯ
3) ผลกระทบดานสุขภาพ
จากการศึกษาพบวาสวนมากโรคที่เกิดในระหวางน้ําทวม จะเปนโรคเล็ก ๆ นอย ๆ เชน
ไขหวัด ที่รางกายปรับตัวไมทัน เกิดจากการตากฝน และอากาศชื้น ผื่นคัน น้ํากัดเทา เชื้อรา ตาง ๆฉี่หนู ตา

แดง และโรคที่เปนโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน ความดัน เปนตน ไมไดมีโรคติดตอ การไปรักษาจะไป
รักษาที่โรงพยาบาลวารินชําราบ เพราะอยูใกล หรือหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนที่มาตั้งเปนหนวยเฉพาะกิจ
ในพื้นที่น้ําทวมซึ่งจะมีพยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขอยูประจําหนวย
ระหวางน้ําทวมสวนใหญจะมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากไมคุนเคยกับ
สถานที่ ที่อยูอาศัยไมสะดวก ไมเหมือนอยูที่บาน นอนไมหลับ อาหารการกินไมมีความอรอยเหมือนกับ
รับประทานอยูบาน หวงบานเรือนที่หมูบาน วางงานไมไดทําอะไร บางครั้งรูสึกทอ และการขาดรายไดที่จะ
ใชจายจุนเจือครอบครัว จากขอมูลพบวาคนที่มีความเครียดในระดับสูงคือกลุมเกษตรกรที่สูญเสียผลผลิต
ทางการเกษตรทั้งหมดจึงเกิดความเครียดจากการเสียดายทั้งเงินทุนและผลผลิตที่สูญเสีย รวมทั้งกลุมคนที่
ตองหาเชากินค่ําในภาวะน้ําทวมจะทําใหเพิ่มคาใชจายทั้งจากการอพยพและการเดินทาง สวนใหญแกปญหา
ดวยการยืมหนี้นอกระบบ
4) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณและรวบรวมขอมูลพบวาถนนในชุมชน หมูบานสวนใหญที่ลาดยางไว
เมื่อน้ําทวมและน้ําลดลงยางมะตอยจะหลุดออกไป ทําใหถนนเกิดเปนหลุมเปนบอ สัญจรไปมาไมสะดวก
สวนชุมชนที่อยูริมแมน้ําจะพบวาตลิ่งทรุดตัวลง และทําใหบานเรือนที่ตั้งอยูใกลกับตลิ่ง จะตองยายออกมา
หรือขยับยายที่อาศัยออกมา เพราะกลัวตลิ่งทรุดลง
ในภาวะน้ําทวมเปนภาวะที่มีขยะ สิ่งสกปรกลอยมากับน้ําจํานวนมากโดยเฉพาะชวงที่น้ํา
ลดระดับจนแหงแลวในชุมชน หมูบานตามบานเรือนและสถานที่สาธารณะตางๆเชนวัด โรงเรียน ศาลา
กลางบานจะมีขยะทิ้งคางไวในแตละที่ในปริมาณมาก
ปใดที่มีการสภาวการณทวมของน้ํานานเชนป 2554 พบวาการทวมนาน ทําใหน้ํามีสภาพ
เนาเสีย เนื่องจากน้ําที่นิ่งไมไหลไปไหน โดยเฉพาะชวงระยะทายๆของการทวม เชนพื้นที่บานทัพไทย จาก
การสํารวจพบวามีปญหามากที่สุดโดยชาวบานตอบวา สภาพน้ําเปนน้ํานิ่งไมไหล รอยละ 43.4 และน้ําเนา
เสีย รอยละ 30.3 ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนเกือบครึ่งในชุมชนที่ตองผจญกับภาวะน้ําเนาเสีย น้ําทวมขังสงผลให
เสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ
6. ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ
1) องคความรูในการจัดการน้ําทวม
ในการรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณชุมชนพบวาจากอดีตจนถึงปจจุบันมีหลายความเชื่อและ
องคความรูที่เกี่ยวของกับภาวะน้ําทวมที่ยังดํารงอยูและถูกสงตอจากรุนสูรุนขอนําเสนอรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) การใชภูมิปญญาชาวบานในการสังเกตการไหลของน้ําจากทางตอนบนของแมน้ํา จะมีระดับ
เทาไหร น้ําขึ้นเรื่อยหรือเปลา และถาน้ํามาแรงก็จะมีสิ่งของไหลมาตามลําน้ํา เชน ทอนไม ซึ่งเปนจุดที่จะ
สังเกตเห็นความเร็วและความแรงของระดับน้ําที่กําลังมา

(2)ชาวบานมีการนําเอาเสาทอนไมไปปกไวริมตลิ่ง สังเกตระดับของน้ําในแมน้ํา เพื่อจะไดรูวาน้ํา
ขึ้นถึงระดับใดแลว ควรที่จะอพยพเลยหรือไม
(3) ชาวบานเชื่อวาถาปใดมีเดือนแปด สองหนแสดงวาปนั้นฝนจะแลง โอกาสน้ําจะทวมมีนอยมาก
(4) เมื่อมีปญหาสุขภาพที่ปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ชาวบานจะใชการแชเทาดวยน้ําเกลืออุนๆ และใส
ขมิ้นหรือสมุนไพรอื่นๆ ลงไปดวยทําใหอาการทุเลาเร็วขึ้น
(5) ชาวบานที่อยูในพื้นที่ที่น้ําจะทวมแทบทุกปบางสวนที่มีฐานะดีก็จะสรางแพลอยน้ําแบบถาวรไว
ใชในภาวะน้ําทวมเลยและบางครอบครัวหลังน้ําลงจะนํามาทําเปนแพขายอาหาร แตบางสวนที่ยากจนก็ไมมี
ความสามารถในการซื้อวัสดุมาสรางได
(6) มีการสรางแครสูงติดกับเพดานบาน เพื่อใชในการเก็บสิ่งของตางๆใหพนน้ํา ซึ่งพบมากที่บาน
ทากกแห ในทํานองเดียวกัน หลายครอบครัว มีการผูกสิ่งของขนาดใหญกับคานบาน ใหพนน้ํา เชน การผูก
ตูเย็น ตูเสื้อผาใหลอยพนน้ํา ในชวงน้ําทวม
2) ศักยภาพชุมชนดานเศรษฐกิจ
อาชีพของคนในพื้นที่วิจัยทั้ง 19 ชุมชนมีความหลากหลายเชน ขาราชการ เกษตรกรรมทํานา ทํา
สวนดอกไม สวนผัก เลี้ยงปลาในกระชัง คาขายทั้งขายของชํา รานอาหาร แพอาหาร รับจางทั่วไป ฯลฯ
ฉะนั้นเมื่อเกิดภาวะน้ําทวมจึงมีวิธีการจัดการ ปรับตัวใหสอดคลองกับอาชีพที่แตกตางกันเชน
(1) เลี้ยงปลาในกระชัง ในชวงน้ําทวมชาวบานที่ทําแพปลาจะนําเชือกมารัด ยึด แพปลาไวกับเสาที่
แนนหนา ไมใหแพปลาไหลไปตามน้ํา
(2) รานคา สวนใหญเมื่ออพยพขึ้นมาอยูในศูนยพักพิงก็จะทําการเปดรานคาขายเหมือนเดิมโดยนํา
สินคาที่ขนขึ้นมาดวยออกมาจําหนายกับชาวชุมชนที่อพยพมาอยูดวยกันเอง
(3) อาชีพที่ออกนอกชุมชน เชน การรับจางทั่วไป ขาราชการ พนักงาน สวนใหญจะตองมีคาใชจาย
เพิ่มในการเดินทางสัญจรทางเรือสําหรับกลุมที่ยังอยูในบานพักของตนในพื้นที่น้ําทวม
(4) การปรับตัวของชุมชน จะใชจายอยางประหยัด มากยิ่งขึ้นเนื่องจากขาดรายไดประจําบางสวนที่
ทําไมไดแตก็มีการหารายไดเสริมเชนการออกเรือไปหาปลา การพายเรือรับจาง
รับจางขนของ บาง
ครอบครัวถาฉุกเฉินมากก็จะใชวิธียืมญาติหรือกูนอกระบบ
(5) ชาวบานสวนใหญจะไมมีการประกอบอาชีพในระหวางน้ําทวม เชนที่บานชางหมอที่เปน
หมูบานทําเตาที่ใชถานเปนเชื้อเพลิง จะตองใชเตาอบ พื้นที่ในการปน ที่วางวัสดุสวนผสม จึงไมสามารถ
ประกอบอาชีพไดเลยหรือแพอาหารของชุมชนบานคูเดื่อน้ําทวมจะตัดหมูบานใหกลายเปนเกาะทันที่ ลูกคา
เขาไปไมได
3) ศักยภาพชุมชนดานที่อยูอาศัย
จากการสัมภาษณพบวาบานเรือนของชุมชนในปจจุบันเปนบานชั้นเดียวเปนสวนมากสวนใหญให
เหตุผลวา การสรางบานชั้นเดียวราคาไมสูงมากและใชในการคาขายของได ไมกลัวน้ําทวมเพราะที่ผานมาก็
ทวมไมสูงมาก มีทวมหนักๆก็หางกันเกือบ 10 ปจึงไมกังวล แตเมื่อเกิดภาวะน้ําทวม จะมีการนําเอากระสอบ

ทรายมาวางเปนแนวคันกั้นน้ํา และขนยายสิ่งของไวบนชั้น 2 ของบานหรือขึ้นไวบนที่สูงถาเปนบานชั้นเดียว
จะยายของขึ้นที่สูงโดยการตอโตะ แครที่พักใหสูงพอที่จะวางสิ่งของได ของใชที่ขนไดก็จะนําไปฝากไวกับ
ญาติหรือคนรูจักที่บานน้ําไมทวมหรือในศูนยพักพิงกอน สวนบานที่หลังคาสูงก็จะทําเปนรอกมัดสิ่งของชัก
รอกใหขึ้นไปอยูติดกับคานบาน และบางสวนจะหา อุปกรณใกลตัวมาทําแพ ปลูกติดกับบานไวอยูอาศัยเปน
การปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับที่อยูอาศัย
ชวงน้ําลดลงถาไมเสียหายมากจะชวยกันซอมแซมเองแตถาเสียหายมากก็ใชการจางชางมาซอม
บานบางหลังที่สามารถยกสูงไดก็มีการดีดบานใหสูงขึ้น มีการ ทําสะพานแบบยกขึ้นลงได เมื่อใชกับการ
สัญจร
4) ศักยภาพชุมชนดานการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
ชุมชนที่ทําการเกษตรสวนใหญเชนบานทางอยไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทํานาจากการทํานาปมา
เปนการทํานาปรังแทน โดยอาศัยการสูบน้ําจากแมน้ําชี และแมน้ํามูล ขึ้นมาใชในการทํานาเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติน้ําทวมอันจะกอใหเกิดความเสียหายกับเกษตรกรเชน พอสอน พวงเขียว ( 2555) ไดเลาถึงการทํา
นาวา “...ทํานาแบบไมไถ ไมหวานและไมดํา รอเกี่ยวอยางเดียว …พอถึงเดือนมกราคมก็เริ่มทํานาปรังโดย
ปลูกขาวพันธุ กข. 10 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 4 เดือน และหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใชรถเกี่ยวเมื่อเดือน
เมษายน พบวาเมล็ดขาวรวงเยอะมาก พอเขาเดือนพฤษภาคมฝนเริ่มตกและดินมีความชื้น พอเลยคิดวาเพื่อ
ประหยัดเรื่องเมล็ดพันธุจึงใชรถไถใหญติดเครื่องปนเลย จากนั้นเมล็ดขาวไดงอกเยอะมากและขาวขึ้นสวย
จึงเอาปุยเคมีไปหวานบาง และน้ําปนี้ก็ไมทวมจึงไดผลผลิตดีมาก จากนาไรครึ่งไดผลผลิตถึงหกสิบกระสอบ
ซึ่งกระสอบหนึ่งๆก็ประมาณสามสิบกิโลกรัม... ” จึงนับวาเปนการปรับอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อลดตนทุนการ
ผลิตและลดความเสี่ยง
สวนสัตวเลี้ยงเชน หมู ไก เปด วัว ควาย จะมีวิธีการจัดการที่หลากหลายเชน ทําแพเพื่อใหสัตวเลี้ยง
ไดอยูอาศัย เคลื่อนยายไปอยูในที่สูง หรืออพยพออกจากบริเวณน้ําทวม นําไปฝากบานญาติ รวมทั้งบางครั้ง
ตองตัดใจนําไปขายในราคาถูก
5) ศักยภาพชุมชนดานการอพยพ
ชวงป 2493 ชาวบาน สวนใหญจะยายสิ่งของดวยเรือหาปลา และบางสวนจะยายดวยเกวียน
เนื่องจากวาสมัยกอนไมคอยมีรถและการสัญจรก็ไม สะดวกเหมือนเชน ทุกวันนี้ แตปจจุบันจะ ขนยายดวย
รถยนตและเรือทองแบน และเรือหาปลาเกือบทั้งหมด
การอพยพขนยายในอดีต จะไมมีหนวยงานใดมาชวยไมวาจะเปนอุปกรณการขนยายหรืออุปกรณ
สรางที่อยู อาศัย ในศูนยพักพิง จนกระทั่งตอ มาในป 2543จนถึงปจจุบัน จะมีหนวยงานราชการ ภาคเอกชน
และหนวยงานปกครองสวน ทองถิ่น จะเขามาใหบริการในการอพยพขนยาย รวมกับชุมชนชาวบาน ทําให
การขนยายไมลําบากและเปนเรื่องยุงยากเชนในอดีต และสามารถจัดการไดในเวลาอันรวดเร็วกอใหเกิด
ความเสียหายนอยกวาอดีต

ปจจุบันจะมีการวางแผนในการอพยพ โดยมีวิธีการและการวางแผนรวมกันระหวางชาวบานกับผูนํา
ชุมชนถึงการอพยพเปนลําดับขั้นตอน เพื่อเตรียมตัวอพยพ ยายออกจากบาน โดยประสานงานกับองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก เมื่อมีการประกาศของผูนําชุมชนใหอพยพกลุมแรกที่อพยพคือ เด็ก คนชรา
คนปวย คนพิการและสัตวเลี้ยงจะนําไปไวในที่ปลอดภัย คนที่แข็งแรงจะอยูในบานจนกวาจะอยูตอไปไมได
จึงอพยพออกมาเนื่องจากเกรงวาเมื่อไมมีใครเฝาบานจะถูกงัดและขโมยของที่ไมไดขนขึ้นมาดวย
6) ศักยภาพชุมชนดานการจัดการศูนยพักพิง
ศูนยพักพิงสวนใหญจะถูกกําหนดเปนจุดที่ไมไกลจากชุมชนเนื่องจากวาถาไปอยูไกลก็จะเพิ่ม
คาใชจายใหกับชาวบานที่ตองเที่ยวเขาไปดูบานที่ถูกน้ําทวมและกลุมที่มีอาชีพนอกชุมชนสวนใหญจะ
ทํางานในตัวเมืองที่อยูไมไกลจากศูนยพักพิง ในการกอสรางเพิงพักในศูนยฯ ชุมชนชาวบานจะชวยกันสราง
ซึ่งวัสดุอุปกรณสวนใหญไดจากการยืมจากอปท.เชน เสา สังกะสี ผาใบ ตะปู ผสมผสานไปกับสิ่งที่ชาวบาน
มีเชน แคร ผาใบไวนิล ไมกระดานพื้นฯ
ในการรักษาความปลอดภัย จะมีการจัดเวรยามโดยมาจากความสมัครใจของชาวบาน รวมกันกับ
กรรมการหมูบานดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก ประสานงานกับหนวยงานตางๆใหกับชาว
ชุมชน
7) ศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ชาวบานสวนใหญในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากจะปรับตัวกับสภาพน้ําทวมไดคอนขางดีเมื่อมีการเจ็บปวย
จะไปโรงพยาบาลดวยตนเองหรือบางครั้งก็ซื้อยากินเองซึ่งเปนยาที่เคยกินเคยใชอยูแลว
ชุมชนที่อยูติดริมน้ําที่มีเรือพายไวสําหรับการแขงขันก็ถือโอกาส จัดกิจกรรมซักซอมฝพาย หรือบาน
ทากกแห ก็จะมีการนํากิจกรรมการละเลนทางน้ําในอดีต กลับมาเลนกันในชวงน้ําทวม เชน การแขงขันพาย
เรือเล็ก กีฬาทางน้ํา เพื่อคลายเครียด
ชาวบานสวนใหญจะใช การพูดคุยสนทนากับคนในครอบครัว ญาติ และเพื่อนๆ รวมทั้ง การสวด
มนต และนั่งสมาธิ โดยมีการนําหลักศาสนาทั้งคริสตและพุทธ มาใช ในการลดภาวะความเครียด ความกังวล
และความเบื่อหนายที่ไมสามารถกลับเขาบานไดในชวงเกิดวิกฤติน้ําทวม
7. การจัดการภัยพิบัติน้ําทวมซ้ําซากในชุมชน
จากการรวบรวมขอมูลและการลงพื้นที่ติดตามใน โครงการวิจัยทั้ง 5 โครงการ รวมทั้ง การสัมภาษณ
ชุมชนพบวา การจัดการภัยพิบัติน้ําทวมซ้ําซากในชุมชนที่ผานมา ประกอบดวย ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ การ
ปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูบูรณะ
รวมทั้งปญหา อุปสรรคในการจัดการภัยพิบัติและแนวทางการแกไขที่ผานมา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การปองกันและลดผลกระทบ
ชาวบานและผูนําชุมชนตางๆสวนใหญจะไดรับการซักซอมแผนการอพยพจากสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยอบรมผานกลุมอพปร.ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ํา

ทวมซึ่งอปท.ในแตละพื้นที่ก็จะนําความรูลงไปขยายผลตอในชุมชนและจะมีบางชุมชนที่อยูในแผนงานของ
เหลากาชาดเขต 7 จะไดรับการฝกอบรม มีการจัดตั้งคณะทํางาน ซักซอมแผนการอพยพตางๆจากหนวยงาน
เหลากาชาดอยางเขมขนเชน บานชางหมอ บานดอนงิ้ว ชุมชนบูรพา ฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้ เปนขั้นตอนของการ
จัดการความเสี่ยง ที่ชุมชนเองก็ใหความสนใจเขารวมเปนอยางดี แตอยางไรก็ดีหนวยงานองคเชนนี้ก็จะมี
ขอจํากัดในการทํางานที่มีกลุมเปาหมายในแตละปจํากัดประมาณ 5-6 พื้นที่ไมสามารถทํางานครอบคลุมได
ทั่วทั้งจังหวัด ฉะนั้นในพื้นที่ศึกษาวิจัยทั้ง 5 โครงการจึงมีเพียงบานชางหมอ บานดอนงิ้วที่เคยไดรับการ
ฝกอบรมและจัดตั้งคณะกรรมการรับมือภัยพิบัติอยางจริงจัง
จากการสัมภาษณทั้งอปท.และชุมชนพบวาในชุมชนสวนใหญไมเคยทําแผนในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของชุมชนเขาไวในแผนประจําปที่ตองจัดสงใหอปท.เลยและชาวบานคิดวาเปนหนาที่
ของอปท.มากกวาเปนหนาที่ของชุมชนในการใหความชวยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย
ในพื้นที่ที่ทําการเกษตรจะมีการปรับตัวจากการทํานาปมาเปนการทํานาปรัง ปรับแผนการผลิตและ
การหารายไดจากแหลงอื่นเชนการหาของปา การรับจางทั่วไป การหาปลา มาเปนรายไดชวงน้ําทวมแทน
2) การเตรียมความพรอม
เมื่อถึงชวงฤดูฝนจะมีการแจงเตือนระดับน้ําและเฝาระวังจากผูใหญบานผานทางหอกระจายขาว ทั้ง
ชวงเชา และชวงเย็น ชาวบานเตรียมเก็บของที่จําเปนขึ้นที่สูง ถาบานไหนเปนบานสองชั้น ก็จะเก็บของขึ้น
ชั้นสอง สวนของที่ไมจําเปนหรือไมเอาแลวก็จะทิ้งไวขางลาง และจัดบริเวณรอบบานใหเรียบรอย สะอาด
สะอาน เพื่อไมใหสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ มาแอบซอนตามบานเรือนรวมทั้งมีการเตรียมสิ่งของที่จําเปนตอง
ใชเพื่อรอเตรียมอพยพไปยังไปยังศูนยพักพิงเชนชุมชนบานชางหมอจะมีขั้นตอนการเตรียมอพยพดังนี้
(1)
ผูนําชุมชนประกาศแจงเตือนระดับน้ํา
(2)
ผูนําชุมชนประกาศเตรียมอพยพ โดยแจงผานหอกระจายขาวหมูบาน
(3)
จัดเตรียมรถที่ใชในการอพยพสิ่งของ คน และอื่นๆ
(4)
อพยพไปยังศูนยพักพิงโรงเรียนเปนบานทาของเหล็ก โดยแบงออกเปน 3 โซน
จากการสัมภาษณพบวาชุมชนสวนใหญเมื่อมีการอพยพจะขึ้นไปอยูในจุดเดิมที่เคยอยู แตก็มีอยูบาง
ที่มีการทะเลาะเบาะแวงกันในการแยงที่ตั้งของพักชั่วคราว ซึ่งก็ไมถือวาเปนปญหาใหญของชุมชนสามารถ
จัดการกันเองได สิ่งของที่นําออกไปดวยสวนใหญจะเปนของใชสวนตัว เครื่องใชไฟฟาเชน พัดลม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องเสียง ถาเปนบานชั้นเดียวและคาดวาน้ําจะขึ้นสูงจะนําไปฝากบานญาติหรือผูกไวกับไม
คานบานสวนบานสองชั้นจะนําไปเก็บไวชั้นบน
3) การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ในภาวะฉุกเฉินเมื่อน้ําทวมถึงบานเรือนแลวชุมชนในแตละพื้นที่ตางก็มีการจัดการตนเองตาม
ศักยภาพและบริบทของชุมชนที่มีความแตกตางกันทั้งในเรื่องสภาพแวดลอม ฐานะของคนในชุมชน รวมทั้ง
ความสามารถในการบริหารจัดการชวยเหลือของอปท.ซึ่งสามารถแบงเปนประเด็นตางๆไดดังนี้

(1) การอพยพ
เมื่อประสบภัยน้ําทวม สิ่งแรกที่ชาวบานมีการจัดการคือการอพยพ ขนยายสิ่งของ ซึ่งการขนยาย
มักจะดําเนินการกันเอง โดยชุมชนจะรวมดวยชวยกันในการขนยายสิ่งของตางๆ มีการจัดตั้งกลุมชวยเหลือ
กันเองในชุมชน มีการจัดหาเรือกันเองกอนที่จะไปขอความชวยเหลือจากหนวยงาน บางสวนก็ทําการจาง
เชนรถยนตและแรงงานของเพื่อนบานมาชวยเหลือ รถขนยายสวนใหญจะเปนของหนวยงานราชการ
องคการปกครองสวนทองถิ่น และมณฑลทหารบกที่ 6 ซึ่งแตละสวนถามีการประสานความตองการไว
ลวงหนาจะไมเกิดความลาชา
ในการตัดสินใจวาจะอพยพเมื่อไร ชาวบานจะใชการดูระดับน้ําและความแรงความเร็วของน้ําเปน
เกณฑซึ่งแตละหมูบานจะมีเกณฑที่แตกตางกันเชนบานชางหมอเปนหมูบานที่อยูติดริมแมน้ําเมื่อน้ําขึ้นมาถึง
ถนนบริเวณวัด ที่อยูริมน้ํา ก็จะเริ่ม ทําการอพยพ จะทยอยทําการขนยาย ไปเรื่อยๆโดยใชพาหนะ คือ เรือและ
รถที่มาจากการชวยเหลือของเทศบาลตําบลคําน้ําแซบและ มณฑลทหารบกที่ 6 รวมทั้ง หนวยงานภาครัฐที่
จังหวัดสงมาชวยเหลือ บางครัวเรือนก็ไดรถของชาวบานที่เปนญาติพี่นองตัวเองมาชวยเหลือ
จากขอมูล โครงการวิจัย เสริมสรางศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการสุขภาวะของ
ชุมชนกับภัยน้ําทวมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทัพไทย เมืองวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี โดย อนุวัฒน วัฒนพิชญากูลและคณะ ที่ไดสํารวจความคิดเห็นของชาวบาน 3 หมูบาน
ที่อาศัยอยูใกลบริเวณถนนเลี่ยงเมืองที่บานคูเดื่อพบวาชาวบานสวนใหญ รอยละ 55.1 ไมอพยพ คือยังคงอยู
บานตนเอง โดยยายขึ้นชั้นสอง ทั้งนี้อาจมีบางคนไปพักที่ศูนยพักพิงชั่วคราวโดยเฉพาะเวลากลางวัน เพื่อรอ
คอยรับความชวยเหลือและอยูพูดคุยกับเพื่อนๆเพื่อติดตามขาว ชาว บานหาดคูเดื่อ สวนใหญถึง รอยละ 89.2
ไมอพยพ โดยยังคงอาศัยบานชั้นสอง และเก็บขาวของบนแพของตนเองเนื่องจากบานคูเดื่อเปนสถานที่
ทองเที่ยวริมแมน้ํามูล ชุมชนจึงมีอาชีพเปนแพรานอาหารใหกับผูที่มาพักผอนและรับประทานอาหารเมื่อเกิด
ภาวะน้ําทวมแพอาหารตางๆเหลานี้จะถูกแปรสภาพเปนที่อยูอาศํย ประชากรสวนใหญในชุมชนถือวามี
ฐานะปานกลางถึงดี สําหรับบานที่ยากจนและมีชั้นเดียวจะอพยพไปที่วัดหาดคูเดื่อและโรงเรียนหาดคูเดื่อ
ซึ่งไดรับความรวมมือในการใหที่พักดี
สวนบานทากกแหมีการอพยพมากที่สุด และไดสถานที่รองรับการอพยพที่สะดวกสบายพอสมควร
โดยเฉพาะเรื่องหองสุขา คือ อาคารสํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี และ โรงแรมบานไมงาม ซึ่งเปน
สวนงานราชการและภาคเอกชนที่อยูไมไกลจากชุมชนอนุเคราะหใหใชเปนศูนยพักพิงบางสวน
สวนบานทัพไทย มักจะ อพยพไปที่ ต.อะไหลยน ตมากที่สุด รอยละ 33.3เนื่องจากอยูใกลหมูบาน
และเปนที่วางที่กวางขวาง มีสวนนอยที่ไป ที่วางตรงขามหางโฮมฮับ และที่ดินวางเปลาของบริษัท กาวหนา
ไกสด โดยเปนการไปกอเพิงพักพิงชั่วคราว จากวัสดุของตนเอง หรือใชเต็นทพลาสติก สวนที่พักพิงหรือ
เต็นทของอบต.แจระแมมักจะใชสําหรับกิจการสวนรวม เชนเก็บพักของบริจาค จุดแจกของบริจาค

ในสวนของการอพยพพบวาถาไมถึงจุดที่วิกฤติจริงๆชาวบานจะไมยายไปอยูศูนยพักพิง แมจะยาย
ออกไปในบางสวนก็จะมีคนเฝาดูแลทรัพยสินอยูในบานที่ถูกน้ําทวมเนื่องจากเกรงการถูกงัดฝาบาน ขโมย
ขาวของที่ไมไดนําขึ้นมาดวย
ทีมวิจัยไดทําการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนถึง เหตุผลที่ ชุมชนไมยายบานหนีน้ําทวมไปที่อื่น
พบวาชุมชนสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่มาเปนเวลานานบางชุมชนอยูมาเปน 100 กวาปเชนชุมชนหาดสวนยา
บานทัพไท บานทากกแห บานคูเดื่อ ฯ เปนที่อยูของบรรพบุรุษมีความผูกพัน ที่สําคัญอยูใกลเมือง
สะดวกสบายทั้งเรื่องของการทํามาหากินและการศึกษาของลูกหลาน ไมมีเงินไปซื้อที่ดินใกลเมืองซึ่งตอนนี้
ราคาสูงมาก ขอยกตัวอยางของบางพื้นที่จากการสํารวจพบวา เหตุผลที่ชาวบานไมยายไปที่อื่น ไมเกี่ยวกับ
ความสบายจากการรอคอยความชวยเหลือ เหตุผลสําคัญที่ชาวบานไมยาย บานหนีน้ําทวมไปที่อื่น พบวา
สวนใหญ รอยละ 44.9 ตอบวา เพราะอยู ที่นี่มาแตปูยาตายาย ซึ่งหมายความถึง การอยูมานานและความรูสึก
ผูกพันกับที่ดินที่เปนบานเกิดเมืองนอน เหตุผลรองลงมาคือ คุนเคยกับ การอยูที่นี่ มีความสุขที่ไดอยูที่นี่ และ
ไมมีเงินไปซื้อที่อื่น รอยละ 18.6, 16.4และ 16.0 ตามลําดับ โดยชาวบานทากกแหบานมีความเห็นเปน
สัดสวนสูง มากกวาชาวบานหมูอื่นๆ ดังตารางที่ 6.1
ตารางที่6.1 แสดงเหตุผลที่ทานไมยายบานหนีน้ําทวมไปที่อื่น
เหตุผลที่ทานไมยายบานหนีน้ําทวมไปที่อื่น
จํานวนสัดสวน (รอยละ)
เพราะอยูมาแตปูยาตายาย
คุนเคยกับอยูที่เดิม
มีความสุขที่ไดอยูที่นี่
ไมมีเงินไปซื้อที่อื่น
ญาติพี่นองอยูดวยกัน

บานทัพไทย
N=99

บานทากกแห
N=61

บานหาดคูเดื่อ
N=65

เฉลี่ย
N=225

37.4
6.1
7.1
12.1
4.1

75.3
44.1
42.5
24.5
24.5

27.7
13.8
6.2
13.8
1.5

44.9
18.6
16.4
16.0
8.9

แมจะเปนพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําทวมทุกป และผลจากการถมที่มากขึ้นทําใหความเสี่ยงที่จะประสบ
ภัยน้ําทวมมีมากขึ้น แตชาวบานในพื้นที่ก็ยังไมทีทาวาจะยายไปที่อื่น บางครั้งถูกสังคมบางสวนกลาวหา
ผูประสบภัย วาตองการอยูในพื้นที่น้ําทวม เพื่อรอรับความชวยเหลือ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบวาไม
สอดคลองกับทัศนะดังกลาว ชาวบานอาศัยอยูที่ดินแหงนี้มานับรอยป ซึ่งเปนถิ่นเกิดของบรรพบุรุษ และ
ภาวะน้ําทวมก็เปนเรื่องปกติของพื้นที่ทางธรรมชาติ ที่ไมไดสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตมากนัก หากแต
ปญหาน้ําทวมในระยะหลังเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยมากกวาจากปจจัยทางธรรมชาติซึ่งเปนปญหา
ที่รัฐไมสามารถจัดการไดสงผลตอระยะเวลาและระดับน้ําที่ทวมสรางความเดือดรอนมากกวาในอดีต

(2) การจัดการดานอาชีพ
ในชวงของการเกิดภาวะน้ําทวมคนที่มีอาชีพในชุมชนสวนใหญจะสูญเสียรายไดที่เกิดจากอาชีพเดิม
เกือบทั้งหมด มีเพียงบางสวนที่ยังคงดําเนินการไดเชนรานขายของชําซึ่งจะยกรานมาไวในศูนยพักพิงแต
รายไดก็จะลดลงหรือกลุมที่ทํางานเปนขาราชการ ลูกจาง รับจางในองคกรหนวยงานตางๆที่ไมอยูในพื้นที่น้ํา
ทวม แตชาวบานสวนใหญพอวางงานก็จะมีหลายอาชีพเพิ่มขึ้นในระหวางน้ําทวมเชน รับจางทั่วไปแลวแต
ใครจะจางโดยจะไดคาแรงวันละ 200-300 บาท บางก็ไปหาปลามีรายไดวันละ 200 – 500 บาทขึ้นกับชนิด
ของปลาที่จับได คนที่มีเรือก็จะแจวเรือรับจางเนื่องจากยังมีคนอาศัยอยูในบานที่น้ําทวมอยูสวนหนึ่งจึงตอง
เดินทาง เขาออกไปทํางาน รายไดประมาณ 300-500 บาทตอวัน
(3) การสัญจร/การเดินทางระหวางน้ําทวม
การสัญจรหรือการเดินทางระหวางน้ําทวม ชาวบานจะเขาออกจากบานและศูนยพักพิงโดยเรือ
รับจาง จะเขาออกวันละ 2 เที่ยว เชา เย็น คาเรือไปกลับเที่ยวละ 20-30 บาท โดยใชเรือหางยาวรับจาง ของคน
ในหมูบานวัตถุประสงคในการเดินทางเขาออกคือ ออกไปทํางาน สวนใหญจะ เขาไปดูแลความเรียบรอย
และสิ่งของทรัพยสินที่ถูกน้ําทวมและเก็บไวที่บานตัวเองซึ่งอาจมีขโมยเอาสิ่งของที่ไมได นําไปดวย มีชุมชน
สวนนอยที่มีเรือเปนของตนเอง
เมื่อระดับน้ําสูงจนมองไมเห็นขอบถนน ชุมชนจะชวยกันทํา สัญลักษณริมถนนและ บริเวณที่ ระดับ
น้ําลึกเพื่อปองกันการพลัดตกและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน
(4) การจัดการในศูนยพักพิง
ในสวนที่ชุมชน จัดการกันเองคือการสรางเพิงพักโดยมีวัสดุ อุปกรณที่ยืมจากอปท.และบางสวนก็
เปนของชุมชนที่เตรียมมาจากในชุมชนของตน บางจุดก็มีเต็นทของหนวยงานใหบริการ ชุมชนก็จะไปจับ
จองอยูกันเปนกลุมๆตามที่อปท.เปนผูกําหนดจุดตางๆซึ่งจะมีสาธารณูปโภคเชนจุดน้ําดื่ม น้ําใช หองน้ําไว
ใหบริการ
อาหารและน้ําดื่มจะไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ เอกชนที่นําเขามาบริจาค แตอยางไรก็ดีสิ่งที่
ไดรับบริจาคบางสวนก็ไมสอดคลองกับความตองการและไมพอเพียง ชุมชนก็ยังตองนําเงินไปซึ้อหามาเพิ่ม
ทั้งอาหารและของใชในครัวเรือนบางครอบครัวรายจายจะอยูประมาณ 200-300 บาทตอวัน
ดานความปลอดภัย ชุมชนจะจัดตั้งเวรยามดูแลกันเองตลอด 24 ชั่วโมงซื่งจะเปนอาสาสมัครตาม
ความสมัครใจ
(5) การจัดการดานสุขภาพ
ในศูนยพักพิงจะมีจุดบริการสุขภาพ โดยมีศูนยอํานวยการดานสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ก็จะมี
การดูแลตนเองเบื้องตนทั่วไป คือ จะมียาสามัญประจําบาน แจกใหทุกครัวเรือน ถาหากมีอาการหนักก็จะมี
รถพยาบาลนําไปสงโรงพยาบาล ปญหาสุขภาพกายที่สําคัญและพบมากที่สุด คือ เทาเปอย น้ํากัดเทา คัน เชื้อ
รา รองลงมาก็จะเปนไขตัวรอน หวัด ปวดเมื่อย สวนดานสุขภาพจิตจะพบวาถาน้ําทวมนานเกิน 1 เดือน
ชุมชนจะเริ่มมีความเครียด ทั้งความหวงกังวลบานที่ถูกน้ําทวม และการขาดรายไดรวมทั้งรายจายที่เพิ่มขึ้น

ทั้งที่เกิดจากการยืมเงินนอกระบบและการไมมีงานทํา
(6) การจัดการดานการถายอุจาระในชวงน้ําทวมของชาวบาน
การถายอุจาระในชวงน้ําทวม นับวาเปนประเด็นสําคัญ เพราะอาจนํามาซึ่งโรคติดตอทางน้ําได
แมทางหนวยงานสาธารณสุขจะแจกถุงดําเพื่อรองรับอุจาระ แตปรากฏวา ชาวบานมีการใชถุงดําเพียงรอยละ
28.4 เทานั้น และพบวามีถุงดําลอยไปตามน้ําทวมจํานวนไมนอยเชนกันสวนใหญจะเปนชุมชนที่อาศัยอยูใน
บานน้ําทวมที่หองน้ําใชไมไดในระหวางน้ําทวม
(7) การจัดการดานการดัดแปลงอุปกรณชวยในชวงน้ําทวม
พบวา ในชวงน้ําทวม ชาวบานมีการดัดแปลงอุปกรณตางๆ เพื่อชวยในการจัดการตางๆ ดวย
ตัวเอง เชน การทําแครขึ้นสูงเพื่อเก็บของ การทําแพลอยน้ําเก็บของหรือสําหรับทําครัวปรุงอาหาร การทํา
สวมลอยน้ํา การทําสะพานลอยน้ํา การทําเสื้อชูชีพสําหรับเด็กนักเรียนที่ตองเดินทางไปโรงเรียน สวนใหญ
ชาวบานคุนชินกับสถานการณน้ําทวมจึงไมพบนวตกรรมใหมๆที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน
4) การฟนฟูบูรณะ
ภายหลังจากน้ําลดระดับพอจะสัญจรโดยรถยนตได ชาวบานสวนใหญก็จะขนขาวของกลับบานทัน
ที่โดยไมรอคําสั่งของทางราชการจะทําความสะอาดและซอมแซมบานเรือนที่อยูอาศัยกอนจึงมาชวยกันทํา
ความสะอาดในพื้นที่สวนกลางของชุมชนเชน ศาลากลางบาน วัด โรงเรียน ฯ ซึ่งแตละที่จะไดรับความ
เสียหายจากการพัดพาสิ่งสกปรกเขามาไวในสวนตางๆของบานรวมทั้งความแรงของกระแสน้ําจะทําใหผนัง
หลังคาสังกะสีหลุดหายไป ชาวบานจะใชเวลาในการปรับสภาพบานเรือนและชุมชนใหเขาสูสภาพเดิม
ประมาณ1-2 เดือน
8. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาที่ผานมา
การเกิดอุทกภัยแตละครั้งนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งทรัพยสินและโอกาสของชาวบานแตชาวบาน
สวนใหญก็ยอมรับสภาพวาชุมชนตั้งอยูในพื้นที่น้ําทวมถึงในอดีตการทวมของน้ําไมยาวนานเนื่องจากไมมี
สิ่งกีดขวางทําใหระบายไดเร็วแตปจจุบันมีทั้งการถมที่สาธารณะ การสรางถนนขวางทางน้ํา การถมที่ปลูก
สรางบานเรือน หางสรรพสินคา จึงทําใหการอยูกับน้ําของชุมชนมีความยากลําบากเพิ่มมากขึ้น จากการลง
พื้นที่วิจัยและรวมพูดคุยกับชุมชนชาวบานพบปญหาดานตางๆรวมทั้งแนวทางการแกไขที่ผานมาดังนี้
1) การอพยพ ชาวบานสวนใหญไมมีรถสําหรับขนของจึงตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐและ
บางครั้งมาจากการตัดสินใจที่ลาชาในการขนยายของชาวบานเองที่ประเมินระดับการทวมของน้ําผิด เมื่อจะ
ขนของจึงมีความยากลําบากที่ตองใชเรือในการขนทําใหเสียคาใชจายสูงและเสียเวลามากในการจัดการ
การแกไขปญหาที่ผานมาผูนําชุมชนประสานขอมูลจากศูนยบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดที่
ประเมินสถานการณและแจงระดับน้ํามาเปนระยะๆเพื่อเตือนใหประชาชนทราบ ผูนําชุมชนก็จะใชหอ
กระจายขาวแจงใหกับลูกบานไดทราบขอมูลเปนระยะๆ

2) ที่อยูอาศัย ชุมชนชาวบานสวนใหญอาศัยอยูในบานชั้นเดียวและบานบางหลังเปนบานไมเกาไม
แข็งแรงจึงไดรับความเสียหายจากการทวมขังของน้ํา สงผลใหบานเรือนเสียหายดังนี้
(1)ความเสียหายของพื้นบาน บริเวณบาน ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ น้ําทวมพื้นกระดานบานฉีกขาด
พื้นปูนแตกราวและกระแสน้ําจะกัดเซาะทําใหบานทรุดตัว ระดับความเสียหายจะอยูในระดับปานกลางถึง
มาก
การซอมแซมคือ จะคอยๆซอมแซมไปเรื่อยๆ เชน ตองถมที่ดินใหม เทพื้นใหม เปนตน
(2) ความเสียหายของฐานราก เสา เสาบานผุกรอนและแตกเสียหาย และเหล็กที่เปนโครงสรางที่ใชรับ
แรงเกิดสนิม กอใหประสิทธิภาพของการรับแรงนั้นไมดี ซึ่งความเสียหายของฐานราก เสา นี้นับวาอยูใน
ระดับที่คอนขางมาก
การซอมแซม ในสวนของเหล็กที่เกิดสนิมนั้น เบื้องตนไดมีการใชทาสีกันการเกิดสนิม และในสวน
ของเสาที่แตกราวนั้น เบื้องตนชาวบานจะนําปูนมาฉาบซอมแซมสวนที่แตกราว ซึ่งในการซอมแซมเบื้องตน
เหลานี้ก็สามารถปองกันในระยะของปลายเหตุเพียงเทานั้น
(3) ความเสียหายของผนังบาน สวนใหญผนังบานในชมชุม เชนบานหาดสวนยาจะเปนผนังที่ทําดวย
ปูน เมื่อเกิดแรงกระแทกจากน้ํา หรือการเกิดซึมเซาะไหลผานมากๆ จะทําใหประสิทธิภาพนั้นไมดี และเกิด
การแตกราวได และสีที่ใชทาผนังก็เกิดการหลุดลอกออก ซึ่งความเสียหายในดานผนังบานนี้อยูในระดับ
ปานกลาง ถึง มาก
การซอมแซม ในเบื้องตนชาวบานจะชวยกันฉาบปูนเคลือบ ซอมแซมสวนที่เสียหายชํารุดทีละอยาง
(4) ความเสียหายของหลังคา / เพดาน ในสวนของฝาเพดานเกิดการแตกราว จากการที่เรือวิ่งผาน ทําให
น้ําเกิดแรงกระเพื่อม ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการทวมขังเวลานานๆ ก็จะเกิดรอยเปอนจากน้ําทวม และ
อาจจะเกิดเชื้อรา ได สวนหลังคาบานก็ เกิดรูรั่วเหมือนกัน ซึ่งความเสียหายในดานผนังบานนี้อยูในระดับ
ปานกลาง ถึง มาก
การซอมแซมนั้น เบื้องตนชาวบานจะคอยๆ ทยอยซื้อชิ้นสวนที่พอจะซื้อไดมาซอมแซมกอน
อยางเชน สังกะสี กระเบื้อง เปนตน
การแกไขปญหาที่ผานมา ชุมชนบางสวนพยายามดีดบานใหสูงขึ้น มีการของบประมาณมาทําถนน
ใหสูงขึ้นแตก็พบวาสรางความขัดแยงใหกับคนในชุมชนที่มีบานต่ํากวาระดับถนนซึ่งคาดวาเมื่อน้ําทวมจะ
ทําใหเกิดการทวมขังที่ยาวนานขึ้นรวมถึงการเกิดน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็นและยุงลาย กรณีนี้พบที่ชุมชนบาน
หาดสวนยา
3) อาชีพ/รายได ในชวงของน้ําทวมทําใหชาวบานสูญเสียอาชีพและรายได บางครอบครัวไมมีงาน
ทําเปนภาวะที่จํายอม บางพื้นที่เชนบานทางอยเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนวิถีการทํานาปมาเปนนาปรัง
ที่ผานมีหนวยงานราชการเชนกรมพัฒนาชุมชนเขาไปสอนอาชีพเสริมใหกับชาวบานแตก็พบวาไม
สอดคลองกับความตองการและพื้นฐานความสามารถของชุมชนเชนการสอนสานตะกรา ใหกับชุมชนบาน

ชางหมอซึ่งมีทักษะการปน พอน้ําลดชุมชนก็ไมนําความรูไปตอยอดและสรางรายไดใหกับตนเองจึงเปนการ
สูญเปลาในการอบรม
4) การสัญจรไปมา เนื่องจากเรือในชุมชนที่อปท.ใหยืมมาใชงานมีจํากัดไมเพียงพอกับความตองการ
ใชงานของคนในชุมชน จึงทําใหชุมชนเสียคาใชจายในการจางเรือเพื่อเดินทางเขาออกในหมูบานตกวันละ
20-30 บาทตอเที่ยว
การแกไขปญหาที่ผานมา ไดมีการตกลงการใชเรือของคนในชุมชนแลวแตปรากฏวาชาวบานไม
เคารพกฎกติกา ไมสงคืนตามเงื่อนไข ชุมชนเองก็ไมมีมาตรการในการจัดการ
5) สาธารณูปโภคในชุมชน ระหวางที่เกิดอุทกภัยและหลังจากน้ําลดระดับจนชุมชนสามารถเดินทาง
กลับเขาที่อยูอาศัยในชุมชนไดแลวพบวาสาธารณูปโภคสวนกลางไดรับความเสียหายหลายระบบเชน
(1) ความเสียหายของระบบไฟฟา ในดานนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องมาจากสายไฟชํารุด
หรือขาด กระแสไฟไหลผานน้ํา อาจจะทําใหเกิดไฟฟาชอตได และอาจจะทําใหสายไฟเกิดความเสียหายได
ซึ่งความเสียหายในดานผนังบานนี้อยูในระดับ ปานกลาง
การซอมแซม เนื่องจากระบบไฟฟานี้ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับอุปกรณที่เปนชิ้นสวน
เล็กๆ ซึ่งชาวบานมีกําลังพอที่จะซื้อหามาซอมแซมเองได
(2) ความเสียหายของระบบประปา ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ ทอ PVC แตกหัก เนื่องจากเรือวิ่งมา
ชน ซึ่งระดับความเสียหายของระบบประปาจะอยูในระดับปานกลาง
การซอมแซม ตองซื้อทอ PVC มาเปลี่ยนใหม
(3) ความเสียหายของระบบสุขาภิบาล ( สวม ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ เวลาน้ําทวมจะมีโคลน
ไหลเขาไปอุดตัน โถสวม รูระบายน้ํา กระเบื้องและผนังแตกราวทําใหสวมเกิดความเสียขึ้น ระดับความ
เสียหายจะอยูในระดับปานกลางถึงมาก ในดาน
การซอมแซมชาวบานจะคอยๆซอมทีละอยาง เชน รื้อฝาทอสวมออกเปลี่ยนใหม
(4) ถนนในชุมชนไดรับความเสียหายเปนหลุมเปนบอหลังน้ําลด
การซอมแซม จะแจงไปที่อปท.และนําดินเหนียวหรือหาปูนมาเททับลงไปใหสามารถสัญจรได
กอนที่หนวยงานภาครัฐจะเขามาดําเนินการซอมแซม
6) การใชชีวิตในศูนยพักพิง
จากการระดมความคิดเห็น
จากชุมชนของ โครงการวิจัย การบริหารจัดการปญหาน้ําทวมของ
เทศบาลเมืองวารินชําราบโดยชุมชนเปนศูนยกลางกรณีศึกษา ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชํา
ราบ ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม โดย เอกราช บุญเริงและคณะสามารถรวบรวมปญหาไดดังนี้
ปญหา
สภาพปญหาและการแกไขแบบเดิม
ความตองการในอนาคต
1) น้ําดื่ม
- จากเทศบาล(จัดสรรจากผู - ไดตามจํานวนบริจาค เฉลี่ย 1 ใหเทศบาลเพิ่ม
แพค (6 ขวด) ตอการจัดสรร 1 - ตูน้ําดื่มตั้ง (ฟรี) ตามจุด
บริจาค)

ปญหา

- จากกรมทรัพยากร
ตั้งให 3 แท็งค ตอ2 ชุมชน
สงน้ํา 3 วัน/ครั้ง (2000 ลิตร)
2) หองน้ํา

3) การรักษาพยาบาล

สภาพปญหาและการแกไขแบบเดิม
ความตองการในอนาคต
อพยพ
ครั้ง เฉลี่ย 2 ครั้งตอ 1 อาทิตย ( 1
โหล ตอครอบครัว/ อาทิตย)
- 5 จุดใหญ (ใหม)
- 500 ลบ. / 1 ขวด
1) วัดวาริน 3 ตู
2) นครชัยแอร
3) เกตุแกว
4) เชิงสะพานเสรี
5) ตลาดแสนสบาย
**หมายเหตุ ** 1 ตู / 40-50
ครัวเรือน
- เพิ่มแท็งคน้ํา (กรมทรัพยากร)

- จัดหองน้ําใหกอนที่น้ําจะมา
ใหพรอมกอนการอพยพ
- เชิงสะพานตองการใหมี
หองน้ําแบบลอยน้ํา ฝงละ 3
จุด
- ใหมีหองน้ําแบบลอยน้ํา
สําหรับแตละชุมชน (ชุมชน
ละ 1-2 จุด)
- ควรมีขอเสนอตอชุมชนใน
การใชหองน้ําของเอกชน
**หมายเหตุ **ควรมีกิจกรรมจัด
อบรมผูใชหองน้ําของเอกชน
- 3 จุดสํารับผูอพยพ
- ไมตองแจกยา เอางบไปใชใน
- กาชาดไปดูผูที่ไมอพยพ 2 ครั้ง / กิจกรรมอื่น (เพราะสวนใหญ
เดือน
ยาไมคอยไดใช) เพราะไมตรง
- ปริมาณยาไมเพียงพอ
กับความตองการ ชุมชน
- ยาไมตรงตามความตองการ
สามารถไปหาหมอได
- ตัดยาบางชนิดออก (เชน ยาธาตุ
-

4 จุดเชิงสะพาน
ไปใชในตลาดแสนสบาย
3 จุด (ทาบงมั่ง+เกตุแกว)
ไปใชของกรมที่ดิน+ปมน้ํามัน
จัดใหเฉพาะศูนยอพยพ
หองน้ําเต็มเร็ว
หองน้ําไมเพียงพอ (โดยเฉพาะ
ชวงเชา)
- หองน้ําสกปรก (ไมยอมหิ้วน้ําไป)

ปญหา

4) เรือของเทศบาล

5) อุปกรณกอสราง+ ที่อพยพ

6) การระบายน้ํา

สภาพปญหาและการแกไขแบบเดิม

- วัดวาริน : มี 2 ลํา ไมพอใช
- ทาบงมั่ง ดีงาม กุดปลาขาว ได

ความตองการในอนาคต
น้ําแดง) และนํางบไปเพิ่ม
ปริมาณยาที่จําเปนเชน ยาทา
ผด ผื่นคัน แกปวดเมื่อย ยาแก
ทองรวง ยากันยุง
- จุดรักษาพยาบาลใหมีแพทย
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชนจักษุ
แพทย
- เพิ่มขนาดของเรือ
- เปนเรือทองแบน

จากกาชาด(ขนาดเล็ก), ของตัวเอง, - มีเครื่องยนตพรอมใชงาน
เรือรับจาง
(ขอเสนอของชุมชน กรรมการ
- ดอนงิ้ว กุดเปงหมู 6 : ไมมีปญหา
ชุมชนเปนผูดูแลจัดระบบการ
- หาดสวนสุข : ไมพอ, ขนาดเล็ก, ใชประโยชน)
คุณภาพไมดีไมเหมาะสม
- จัดเรือทองแบนชุมชนละ 1 ลํา
- สังกะสี (ใหยืม) 15 แผน
- อีก 1 ปขางหนา : ใหเทศบาลมา
- ไมยูคา (ใหยืม) 15 ทอน
สรางเปนที่พักสําเร็จรูป
- ผายาง (ใหยืม) 20 เมตร
แบงเปนชุมชนอยางชัดเจน
- ใหซื้อทุกป
- อีก 1-5 ป ขางหนา : ศูนยพักพิง
- ไมพอ
ถาวร
- ทอระบายเล็ก อุดตันงาย
- ขยายทอใหใหญ
- ไมไดระดับ (ไมมีความลาดเอียง) - มีความลาดเอียงของทอ
- ไมมีทอระบายน้ํา (ชุมชนดีงาม) - สํารวจชุมชนที่ไมมีทอระบาย
น้ํา
- ขุดลอกทอระบายน้ํากอนที่
ชุมชนหาดสวนสุข 1

จากขอมูลขางตนจะพบวา การเขาไปอาศัยอยูในศูนยพักพิง ที่มีผูประสบภัยจํานวนมาก ปญหาที่
ตามมาก็มีปริมาณมากเชนกัน การที่ทองถิ่นและหนวยงานราชการจะเขาไปดูแลและใหการสนับสนุนทุก

เรื่องเปนเรื่องยาก การหาทางออกที่ถาวรและการจัดระบบการเขาพักอาศัย จําเปนตองเปนประเด็นที่
หนวยงานองคกรทั้งภาคสวนตางๆ ภาคประชาชนที่เกี่ยวของตองมาหาทางออกรวมกันอยางจริงจัง
9. การจัดการอุทกภัยของภาครัฐ
การจัดการอุทกภัยของภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีแบงออกเปน 2 สวนโดยสวนกลางในระดับ
จังหวัดจะมีหนวยงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี(ปภ.)เปนหนวยงาน
หลักและมีหนวยงานในสวนตางๆเขามาทํางานประสานรวมกัน ในการดําเนินงานทุกระยะของการจัดการ
ภัยพิบัติทั้งกอนเกิดภัย เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นและภายหลังจากภัยพิบัติผานพนไป โดยเปนศูนยกลางในการ
บริหารจัดการกลางใหกับองคกรหนวยงานในพื้นที่ของจังหวัดเชน เหลากาชาดที่ 7, พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย,ศูนยการแพทยฉุกเฉิน,กองพันทหารบกที่ 6,สํานักงานเกษตรจังหวัด,สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด,สํานักงานชลประทานที่7 ฯใหเขามาปฏิบัติการรวมกันอยางเปนระบบ เรียกวา
ศูนยอํานวยการ
เฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถลม จังหวัดอุบลราชธานี สวนในระดับพื้นที่
จะมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อุทกภัยเปนองคกรหลักที่ใหการดูแล จัดการภัยพิบัติรวมกับชุมชน
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานในแตละระดับดังนี้
1) การจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากการสนทนากลุมทั้งผูปฏิบัติการและผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งรวบรวม
จากเอกสารการปฏิบัติการชวงเกิดภัยพิบัติน้ําทวมในพื้นที่วิจัยทั้ง 5 โครงการคือเทศบาลเมืองวารินชําราบ
เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ องคการบริหารสวนตําบลแจระแม องคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย พบวาแตละ
อปท.มีความเขมขนในการรับมือภัยพิบัติที่แตกตางกันตามจํานวนพื้นที่ที่อยูในเขตรับผิดชอบที่ตองผจญกับ
ภัยน้ําทวมเชนเทศบาลวารินชําราบมีพื้นที่เสี่ยงตอการถูกน้ําทวม 14 ชุมชนจาก 24 ชุมชน องคการบริหาร
สวนตําบลแจระแม ถาน้ําทวมปกติทุกปจะมีหมูบานที่ไดรับผลกระทบ 4 หมูบานจาก 10 หมูบาน องคการ
บริหารสวนตําบลบุงหวายพื้นที่ในชุมชนทั้ง 17 หมูบานไมทวมแต ทวมที่นาของชุมชน 2 หมูบานคือหมู 6
กับ15 จะถูกน้ําทวมทั้งหมด ในขณะที่เทศบาลตําบลคําน้ําแซบมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 หมูบานแตมีพื้นที่น้ําทวม
เพียง 2 หมูบานที่ถูกน้ําทวมทุกป ฉะนั้นการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจึงมีการจัดการที่แตกตางกันทั้งระยะ
กอนเกิดน้ําทวม ระยะเกิดน้ําทวมและภายหลังน้ําลดแลวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ระยะเวลากอนเกิดน้ําทวม
กอนเกิดภัยน้ําทวมหนวยงานในอปท.จะมีขั้นตอนการทํางานอยู2ขั้นตอนคือ
(1) การปองกันและลดผลกระทบ
จากการสนทนากลุมพบวา อปท.สวนใหญมีฐานขอมูลในสวนของ
ภาพถายทางอากาศ
จํานวนประชากร ครัวเรือนที่ถูกน้ําทวม ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานที่ถูกจัดเก็บไวในหนวยงานเมื่อเกิดภัย
พิบัติน้ําทวมในชวงเดือนสิงหาคมเปนตนไปขอมูลเหลานี้จะถูกสงใหกับศูนยเฉพาะกิจฯของจังหวัด

เปนระยะๆบางอปท.ที่มีเวปไซดจะนําขอมูลเหลานี้เผยแพรเชนเทศบาลเมืองวารินชําราบ แตยังไมมี
การจัดทําขอมูลสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อจัดทําฐานขอมูล
ดานน้ําทวมให
สมบูรณ ทันสมัย สามารถเชื่อมตอ ระบบขอมูลไดในระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ แตขอมูลสวนใหญจะ
ถูกใชกับหนวยงานที่เขามาชวยเหลือเชนขอมูลดานจํานวนครัวเรือนที่ประสบภัยเพื่อขอถุงยังชีพ
ขอมูลดานระดับน้ําใหกับสํานักชลประทาน ขอมูลดานสุขอนามัยใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอมูลศูนยอพยพฯใหกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
การสงตอขอมูลจากอปท.ถึงหนวยงานในระดับจังหวัดจะมีการสงขอมูลพื้นที่ที่ไดรับ
ความเสียหาย จํานวนผูประสบภัยและขอมูลผูปวยในพื้นที่ไปใหศูนยเฉพาะกิจฯระดับอําเภอโดยทาง
อําเภอจะเปนผูดําเนินกระจายขอมูลตอในระดับจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ อปท.สวนใหญจะ
ดําเนินการเปนขั้นตอนไมสงตรงใหกับทางจังหวัดกอนดําเนินการแจงตอหนวยงานในระดับพื้นที่
อปท.ทั้งหมดไมมี
การทํางานวิจัยหรือ นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ําทวมแตมีการทํา
แผนงานงบประมาณประจําปไวเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยธรรมชาติ โดยงบประมาณจะถูก
นํามาใช ชวยเหลือใหชุมชนสามารถรับมือกับน้ําทวมได เชน ชวยในเรื่องอาหาร ถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณใน
การสรางที่พักพิง หองน้ํา หองสวม ยานพาหนะเรือ รถยนตขนของ เปนตน
มีขอสังเกตจากเทศบาลเมืองวารินชําราบวา
ผูประสบภัยมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกป
เปนครอบครัวขยายที่ไมมีบานเลขที่เปนบานที่ขยายเพิ่มขึ้นจากครอบครัวเดิม เทศบาลจึงประสานให
ชาวบานมาทําเรื่องขอบานเลขที่ซึ่งมีชาวบานมาติดตอแลวประมาณ 30% โดยทางเทศบาลไดกําหนด
ลักษณะที่จะเรียกวาบาน คือ บานตองไมใชเพิงพัก เพื่อลดความขัดแยงเมื่อมีการจายคาชดเชย
ในพื้นที่บางแหงจะพบการกัดเซาะตลิ่งทุกปที่เกิดน้ําทวม
เชนบานชางหมออปท.ไมมี
การปองกัน อุทกภัย โดยใชธรรมชาติหรือปรับปรุงระบบนิเวศนเนื่องจากเปนพื้นที่ลาดชันมากจึงไม
สามารถใชพืชมาปลูกแกไขปญหาตลิ่งพังได อปท.ไดประสานหนวยงานในระดับจังหวัดเชนกรม
โยธาธิการจังหวัด จึงไดมีการดําเนินการสรางเขื่อนเพื่อปองกันการกัดเซาะตลิ่งทั้งสองฝงของแมน้ํามูล
ขณะนี้กําลังอยูในชวงของการดําเนินการ ซึ่งชุมชนมองวาไมสามารถปองกันน้ําทวมได
แตเพื่อปองกัน
การกัดเซาะของกระแสน้ําที่จะทําใหตลิ่งพังเนื่องจากเปนการปองกันที่ไดผลในระยะยาว
(2) การเตรียมความพรอม
เมื่อถึงฤดูฝนอปท.จะมีการเตรียมการในทุกระดับเพื่อเตรียมรับการเกิดอุทกภัย เชนเทศบาล
เมืองวารินชําราบ จะมีการเตรียมความพรอมโดยแตละหนวยยอย อาทิ กองชาง กองสวัสดิการสังคม กอง
คลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุข แตละกองจะแตงตั้งบุคคลากรขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ เพื่อดูแลชุมชนที่
ไดรับผลกระบทจากอุทกภัย จัดระเบีย บศูนยพักพิงชั่วคราว และจักระบบระเบียบการแจกถุงยังชีพ เพื่อให
ไดรับอยางทั่วถึงทุกชุมชนที่เดือดรอน แผนงานที่เตรียมไวจะเปนแผนเฉพาะกิจ การปฏิบัติการขึ้นอยูกับ
สถานการณ และเหตุการณเฉพาะหนาโดยมีการแบงหนาที่กันดังนี้

งานปองกัน เปนจุดแรกๆ ที่คอยแจงเตือนชุมชน ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เรื่องน้ําดื่ม
อุปโภค บริโภค ติดตามสถานการณ ตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เมื่อน้ํามีระดับถึง 6M.20 ชุมชนแรกที่ตอง
อพยพคือชุมชนเกตุแกว
กองสวัสดิการสังคม รับขึ้นทะเบียน ชาวบานจะมาแจงเมื่อน้ําทวมถึงบานของตนเอง โดยผูนํา
ชุมชน หรือชาวบานมาแจงเอง
กองชาง จะดูแลที่อยูอาศัย น้ํา ไฟฟา ที่พักชั่วคราว คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องของการขน
ยายสิ่งของของชุมชน
กองสาธารณสุข ดูแลเรื่องขยะ สิ่งแวดลอมและตั้งจุดบริการดานสุขภาพในจุดที่กําหนด
งานวิชาการ ประชาสัมพันธใหความรูในเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับน้ําทวม
กองคลัง ดูแลงบประมาณจัดซื้อจัดจาง
กองอื่นๆ จะเขามาสนับสนุนตามเหตุการณเฉพาะหนา
สวนอปท.ที่ไมมีพื้นที่น้ําทวมในปริมาณมากจะใชแผนเดิมที่ทํามาทุกๆป ไดแก การจัดเตรียมที่
พักพิง เต็นท หองน้ํา จัดสรรงบประมาณสําหรับ ดูแลอาหาร น้ําดื่ม พรอมประสานหนวยงานอื่นๆเขามา
ชวยเหลือชุมชนตามสถานการณ
ในการแจงเตือนภัยทุกระดับจะมีการประสานขอมูลใหชุมชนในพื้นที่ไดรับรูขอมูลขาวสาร
เพื่อที่จะเตรียมรับมือน้ําทวม โดยการดูระดับน้ําฝนที่ตก และน้ําที่ปลอยจากเขื่อน พรอมไดคํานวณระยะทาง
ที่น้ําจะเดินทางมาถึงในวันไหน จากนั้นจะแจงใหกับทางชุมชนเพื่อที่จะเตรียมพรอมที่จะรับมือ ซึ่งใชการ
ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของหมูบาน บางชุมชนจะมีการแตงตั้งมิเตอรเตือนภัยซึ่งเปนอาสาสมัคร
ไมมีคาตอบแทนเพื่อเปนผูแจงขาวสารใหกับคนในชุมชนไดรับขาวความเคลื่อนไหวของระดับน้ําจาก
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ในขณะเดียวกันชุมชนที่มีพื้นที่ริมแมน้ําจะไดรับการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาจาก
อุทกภัยจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีและเหลากาชาดจังหวัดเขต 7 เปน
ประจําทุกปรวมทั้งอปท.เองก็ไดมีการสง อปพร. ไปอบรมรวมกับทาง ปภ.จังหวัด เพื่อเตรียมความพรอมใน
การรับมือกับภัยตางๆไดเปนการเสริมสราคง วามพรอมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
มีขอสังเกตวาการตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวสําหรับผูที่ตองการอพยพ จะตองมีภาวะน้ําทวมแลวจึง
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากติดที่ระเบียบปฏิบัติของภาคราชการที่ไมอนุญาตจัดซื้อจัดจางกอนได ตองรอ
ใหจังหวัดประกาศเปนเขตพื้นที่ภัยพิบัติกอนจึงจะดําเนินการได จึงเปนขอจํากัดหนึ่งในการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐที่ไมสามารถเตรียมการไวลวงหนากอนได แตก็มีบางอปท. เชนเทศบาลเมืองวารินชําราบ ที่
มีการดําเนินงานจัดเตรียมศูนยพักพิงใหชุมชน โดยจะเริ่มกอนที่น้ําจะมา จะมีการปรับพื้นที่ สรางที่พักพิง
บริการไฟฟา น้ําประปา น้ําดื่ม และหองน้ําชั่วคราวโดยไมรอน้ําทวมกอนและเริ่มใหชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบ ยืมอุปกรณในการสรางที่พักชั่วคราว ภายหลังน้ําลดเมื่อรื้อถอนเสร็จ ใหนํามาสงคืนกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อที่จะไดนํามาใชตอไปในปที่เกิดอุทกภัยอีกครั้ง

การเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาจากอุทกภัยในบางพื้นที่ เชนเทศบาล
เมืองวารินชําราบ ชุมชน ไดประสานกับโครงการหมูบานมั่นคงของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.) ไดมี
การเจรจาตกลงกับชุมชนในการอพยพชาวบานขึ้นมาจากพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก เชน บานเกตุแกว เดิมอยูที่
สาธารณะ น้ําทวมทุกป ไดขยับขยายใหชาวบานยายที่อยูที่ไมมีเอกสารสิทธิ์มาทําเอกสารสัญญาเชาพื้นที่
ปลูกสรางบานเรือนในที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ถมสูงแลวซึ่งอยูไมไกลจากที่อยูเดิมทําใหชาวบาน
ไมตองหวงเรื่องการถูกไลที่ และปญหาเรื่องของน้ําทวมอีกตอไป
1.2 ระยะเวลาระหวางเกิดภัยน้ําทวม
เมื่อเกิดภัยน้ําทวมอปท.จะตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ สําหรับแจงเหตุ และมีระบบการ
เชื่อมตอกับหนวยงานอื่นๆทันทีและจะจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจอยูตามศูนยพักพิงชั่วคราว คอย
ใหบริการเรื่องตางๆแกผูประสบภัยและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ การเชื่อมโยงระบบติดตอสื่อสารระหวาง
หนวยงานใหใชงานไดขณะเกิดภัยสวนใหญจะใชผานทางโทรศัพทและวิทยุสื่อสาร สวนการสื่อสารกับ
ชุมชน ชาวบานจะใชผานทางวิทยุ (รายการขาวบานเฮา) ผูนําชุมชน อสม.ประจําหมูบาน เวทีประชาคม
หมูบานและระบบเสียงตามสาย
ในการดูแลการชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน และสถานการณวิกฤติจะมีรถของหนวยกูภัยพรอม
เจาหนาที่ประจําศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ พรอมใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
ภารกิจหลักประการหนึ่งของหนวยงานอปท.คือการนําของที่มีผูบริจาคมากระจายใหกับ
ผูประสบภัยใหทั่วถึงซึ่งถือวาเปนงานที่หนักมากที่ตองผจญกับความไมมีวินัยและความไมพอใจของ
ผูประสบภัยที่รูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากการกระจายของบริจาคที่มีผูนํามามีปริมาณและมูลคา
ที่แตกตางกัน รวมทั้งบางครั้งผูบริจาคก็ไมแจงผานศูนยเฉพาะกิจของอปท. นําเขาไปแจกเองในจุดที่ตองการ
ทําใหไมสามารถจัดระเบียบได
1.3 ระยะเวลาหลังจากเกิดภัยน้ําทวม
การชวยเหลือผูประสบภัยหลังน้ําลดจะเปนในสวนของการอพยพขนยายสิ่งของจากศูนยพัก
พิงกลับเขาบานพักโดยอปท.สวนใหญจะมีรถบรรทุกใหบริการและจัดการสภาพแวดลอมของชุมชนเชนการ
จัดทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะของชุมชน ซอมแซมถนนที่เสียหาย ซอมแซมไฟฟา น้ําประปา ใหใชการ
ไดอยางเดิมรวมทั้งการนําขยะที่มากับน้ําที่ทับถมในสวนตางๆของหมูบานออกไปจากชุมชน
ภายหลังกลับเขาสูบานเรือนของผูประสบภัยเรียบรอยทาง อปท.จะมีการรายงานและติดตาม
ประเมินผลความเสียหายของทรัพยสินและบานเรือนในพื้นที่ประสบภัย โดยการสํารวจและเก็บขอมูลจาก
เวทีประชาคมในชุมชน เพื่อเปนขอมูลในการชดเชยที่ภาครัฐไดจัดสรรใหตามเกณฑที่กําหนด
บาง
อปท. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการชวยเหลือบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ พบวา
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับ 70 % แตมีประมาณ 30% ที่ไมพอใจเนื่องมาจาก ความไม
พอใจกรรมการ ของชุมชน และความไมเขาใจในนโยบายการชดเชยคาเสียหายของ ภาครัฐ

จากการชดเชยที่ผานมาปรากฏวามีจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากการแจงไวในสําเนา
ทะเบียนบานจึงไมสามารถรับเงินชดเชยไดทําใหเกิดปญหากับชุมชน ชุมชนบางสวนสะทอนวา “คน
เดียวนี้คอยแตจะรับ เมื่อไมไดก็โกรธในอดีตน้ําทวมไมมีใครมาจายคาชดเชย ชุมชนก็ชวยตัวเองไดแต
พอรัฐเขามาชวยเหลือทําใหชุมชนไมชวยเหลือตนเอง เรียกรองใหคนอื่นมาชวย” สิ่งเหลานี้อาจทําให
ตองทบทวนวิธีการเขามาชวยเหลือของภาครัฐที่ทําใหชุมชนออนแอลงหรือไม
ในการจัดการน้ําทวมระหวางการเกิดน้ําทวมและการฟนฟูหลังเกิดน้ําทวมคาใชจายในการ
บรรเทาสาธารณะภัย ที่แตละอปท.ใชจายไป ประมาณ 300,000 -1,000,000บาท ใชจาย ไปในการจัด ซื้อ
วัสดุ อุปกรณ ทําที่พักพิง, ประปา, ไฟฟา, สาธารณูปโภค, คาอาหารบุคลากร, คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาเชื้อเพลิงในการขนสง และคาวัสดุอุปกรณที่มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นใน
ทุกป คาใชจายในการบรรเทาสาธารณภัย ของอปท.ที่ไมสูงมาก เนื่องจาก อปท.แตละแหงจะ มีภาคี
เครือขายเขามาชวยเหลือจํานวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขามาใหการชวยเหลือ
1.4 ขอเสนอแนะจากฝายปฏิบัติการ ของ อปท.ตอหนวยงานอื่นๆและชุมชน
(1) ขอเสนอตอ ระดับนโยบายของ ภาครัฐ
จากการสัมภาษณระดับปฏิบัติการไดมีขอเสนอตอหนวยงานกลางของภาครัฐดังนี้
1) ควรมีการกําหนดคาชดเชยเปนราคากลาง เชน บานไมชดเชยเทาไหร บานปูน
ชดเชยเทาไหร หรืออาจประเมินความเสียหายเปนตารางเมตร ไมตองประเมินปลีกยอยเหมือนปจจุบันที่
พิจารณารายละเอียดปลีกยอย เชน ใชสังกะสีกี่แผนหรือตะปูกี่ตัว เปนตน
2) ขอมูล ที่ตองใชในการเตรียมตั้งรับภัยพิบัติจากสวนกลาง ไมสามารถควบคุมได
เนื่องจากขอมูลไมนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหอปท.ในแตละพื้นที่บริหารจัดการ ลําบาก เชน
การประกาศใหพื้นที่เตรียมพรอมเรื่องน้ําทวมเพราะจะมีการปลอยน้ําจากเขื่อนภายใน
1-2 สัปดาห ทํา
ให อปท. ตองเตรียมพรอมตั้งรับในชวงเวลาดังกลาว แตปรากฏวาไมมีน้ําทวมแตอยางใด ทําให
อปท.
ตองเสียเวลาและงบประมาณสําหรับการเตรียมการดังกลาว
3) ควรจัดทําผังชุมชน ทุก ชุมชนที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม ทําขอมูลใหเปนปจจุบัน
ตลอด วาน้ําทวมกี่เมตรจึงจะถึงหมูบานนั้นๆ เพื่อการปองกันผลกระทบ ไมใหเกิดความเสียหายมาก
4) ควรจะสนับสนุนการแกไขปญหาที่ถาวร เชน การสรางเขื่อนกันตลิ่ง เนื่องจาก
อปท.ขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการไดเพราะตองใชงบประมาณจํานวนมาก
(2) ขอเสนอตอชุมชน
ในการใหความชวยเหลือของอปท.ตอชุมชนในพื้นที่น้ําทวมไดมีขอเสนอแนะตอชุมชนดังนี้
1) ชุมชนตองมาทําทะเบียนบานเพื่อขอรับการชวยเหลือเวลาเกิดภัยพิบัติหากไมมี
บานเลขที่ ทาง อปท.จะไม สามารถรับรองใหได
2) ชาวบานที่เสี่ยงตอน้ําทวมควรยายมาอยู ในพื้นที่ ที่ อปท.จัด เตรียมไว ให จะเปน
แนวทางการแกไขปญหาที่ถาวร

3) ชุมชนควรจะมีกระบวนการแกไขปญหาของตนเองที่ชัดเจน เชน มีการรวมกลุม
เครือขาย มีแผนงานการจัดการกับปญหาของตนเองโดยแตละชุมชนควร
จัดทํา แผนของ ชุมชน ตนเอง
แลวนําแผนมาเสนอที่ อปท.เพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณไดเพียงพอตอความจําเปนในพื้นที่
4) ชุมชนควรใหความสนใจในการเตือนภัย และติดตามขอมูลขาวสาร ในชวงวิกฤติ
เพื่อชวยเหลือตนเองกอนในเบื้องตนเนื่องจากชาวบานเปนผูมีประสบการณจากน้ําทวมทุกป
5) ชาวบานควรสรางเครือขายระหวางชุมชนใกลเคียงที่น้ําไมทวม จะไดชวยเหลือ
กันระหวางชุมชนกับชุมชน
6) ควรสงเสริมชาวบาน ให พึ่งตนเองใหมากที่สุด ไมตองรอการพึ่งพิงจากรัฐ หาก
ชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองก็จะทําให อปท.ใชเงินไปพัฒนาดานอื่นได เชน ดานอาชีพ เสริมรายได
คุณภาพชีวิต
2) การจัดการภัยพิบัติของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี
จากการสัมภาษณและเอกสารรายงานการประชุม ขอมูลการดําเนินงานของศูนยอํานวยการเฉพาะ
กิจพบวากอนเกิดอุทกภัยในสวนของศูนยเฉพาะกิจฯจะมีการดําเนินงานประสานเชื่อมรอยกับหลายองคกร
หนวยงานเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและตั้งรับกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นตามสถานการณในแตละปซึ่งมีความ
รุนแรงแตกตางกันรวมทั้งการบูรณะฟนฟูหลังจากน้ําลดโดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
2.1 ขั้นตอนเตรียมพรอมรับสถานการณ กอนน้ําทวม
เมื่อถึงชวงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆจะมีการประชุมเตรียมพรอม
รับมืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้นโดยมีการประเมินสถานการณและกําหนดจุดเสี่ยงที่สงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยของชุมชนริมฝงแมน้ํามูลและลุมน้ําสาขาตางๆโดยมีการดําเนินการดังนี้
(1) มีการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหกับหนวยงานตาง ๆ จัดทําแกมลิง การบล็อก
น้ํา เสริมขอบถนน พรองน้ําในลําน้ํา การหนวงน้ํา ดันน้ําเพื่อเรงผลักดันน้ํา
(2) ระดมสรรพกําลัง เชิญประชุมหนวยงานทีเกี่ยวของในการชวยกันปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม ในดานงบประมาณ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ขาวของเครื่องใชในการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
น้ําทวม
(3) จัดประชุมติดตามสถานการณ
(4) การเฝาระวังและติดตามสถานการณจัดเจาหนาที่เฝาระวังและติดตามสภาพอากาศ
,
ตรวจสอบขอมูลปริมาน้ําฝน , ประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลม
(5) การแจงเตือนภัย
(6) การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2.2 ขั้นปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (ระยะที่น้ําทวม)
(1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก (ความรุนแรงระดับ 1)

(2) กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ความรุนแรงระดับ2) ผูอํานวยการจังหวัดเขาควบคุม
สถานการณ
(3) การควบคุมสถานการณในภาวะฉุกเฉิน
การปฏิบัติการคนหาระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน)
การปฏิบัติการคนหาระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน)
การปฏิบัติการคนหาระยะ 48 - 72 ชั่วโมง ( 2 - 3 วัน )
การปฏิบัติการคนหาหลังระยะ 72 ชั่วโมง ขึ้นไป (หลัง 3 วัน ขึ้นไป)
(4) การอพยพ
(5) การรายงานขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน
(6) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
(7) การรับบริจาค
(8) กรณีสาธารณภัยขนาดใหญหรือสาธารณภัยที่จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญหรืออุปกรณ
พิเศษ (ความรุนแรงระดับ 3) เกินขีดความสามารถของผูอํานวยการจังหวัดที่จะควบคุมสถานการณ
ประกาศยุติภัย
2.3 ขั้นปฏิบัติการหลังเกิดภัย (ระยะหลังน้ําลด)
(1) ชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย
(2) การประเมินความเสียหายและความตองการในเบื้องตน
(3) การฟนฟูบูรณะ
(4) การสงมอบภารกิจภายหลังเกิดภัย
2.3.1 ปญหาและอุปสรรค
(1) (1)ความแมนยําการคาดการณสภาพอากาศพายุฝนมีขอจํากัด ทําใหบริหารจัดการน้ําคาด
เคลื่อน สงผลใหหนวยงานอื่นคาดเคลื่อน
(2) ศักยภาพของ อปท. ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(3) อัตรากําลังเจาหนาที่ และยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ
(4) ขอจํากัดการใชจายเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉิน
(5) การเมืองกับการจัดการน้ําทวม การชวยเหลือผูประสบภัย
(6) การชวยเหลือสงเคราะห การสํารวจขอมูล การประเมินความเสียหาย การกําหนดจํานวน
เงินชวยเหลือที่แตกตางกัน การองเรียน การไมพอใจ ของผูประสบภัย
(7) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใชเอกสาร
2.3.2 แนวทางการแกไขปญหา
(1) ติดตามขาวสารผานเทคโนโลยี หลายรูปแบบ

(2) การสั่งการเปนทางการผานนายอําเภอ ใหรายละเอียดแนวการปฏิบัติ การนําเงินทดรอง
ราชการ ผวจ.ไปชวยเหลือ อปท.
(3) ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางานทุกวันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและการบูรณาการ
รวดเร็ว ทันที ใชกําลังทหาร เรือนจํา อปพร.
(4) ปรับรูปแบบการใชจายเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉิน การจัดสรรวงเงิน การมอบ
อํานาจกระจายให นายอําเภอ หนวยงาน การขอทําความตกลงกับหนวยงานเจาของระเบียบ การชี้แจง
ราษฎรถึงหลักเกณฑอัตราจายเงินชวยเหลือ
(5) จัดหาแหลงเงินอื่น บริจาค จัดคอนเสิรต เงินกองทุน เพื่อบริหารจัดการสนองตอบ
นโยบาย รวดเร็ว คลองตัว
2.3.3 สิ่งที่อยากเห็นการแกไขปญหาน้ําทวมจังหวัดอุบลราชธานี
(1) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหา การบูรณาการของทุกหนวยงาน
องคกร ในสถานการณฉุกเฉิน
(2) การบังคับใชกฎหมายผังเมือง
(3) การลงทุนของรัฐในการปองกันไวกอนฟนฟู ทั้งการใชโครงสรางและไมใชโครงสราง
(4) การปรับเปลี่ยนทัศนคติประชาชนที่อยูในพื้นที่น้ําทวม ปรับวิถีใหเขากับพื้นที่ลุมที่น้ํา
ทวมถึงทุกป
(5) ชุมชนมีความพรอมและเขมแข็งในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน (Community Base
Disaster Risk Management “CBDRM” )
จากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐพบวาตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนที่อยูในพื้นที่น้ําทวม และการปรับวิถีชีวิตของตนเองใหสอดคลองกับสภาพปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก และอีกอยางหนึ่งก็คือ ตองการเห็นชุมชนจัดการตนเอง ได ซึ่งมีการเตรียมความพรอมในการ
รับมือ และแนวทางแกไขปญหาดวยตนเอง โดยไมไดหวังพึ่งแตเพียงหนวยงานของภาครัฐในการใหความ
ชวยเหลือ สิ่งเหลานี้สอดคลองกับกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ที่มุงการแกไขปญหาจากชุมชน และ
ชุมชนเปนผูไดรับประโยชน และใชประโยชนจากงานวิจัย สิ่งที่สําคัญของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ก็คือ สราง
คน สรางพื้นที่ สรางปญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
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น้ําทวมซ้ําซาก กรณีศึกษา : บานทางอย ตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี.
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เอกราช บุญเริงและคณะ.รายงานความกาวหนา โครงการวิจัย การบริหารจัดการปญหาน้ําทวมของเทศบาล
เมืองวารินชําราบโดยชุมชนเปนศูนยกลางกรณีศึกษา ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชํา
ราบ ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม.2556.

