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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ภาวะโลกร้ อนเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติในช่วงหนึ่งล้ านปี ที่ผ่านมา ซึ่งโลกของเรานัน้ มี
ทั ้งโลกร้ อนและโลกเย็นปรับเปลี่ยนกันไป โลกร้ อน เรียกว่า ยุคน ้าแข็งละลาย ส่วนโลกเย็น เรีย กว่า
ยุคน ้าแข็ง โดยทั ้งสองภาวะนี ้จะสลับหมุนเวียนกันเป็ นวัฏจักรทางธรรมชาติ เมื่อโลกร้ อนแล้ วก็ จะ
ปรับสมดุลด้ วยการปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อจะให้ โลกเย็นลง โดยมีกระบวนการภายในโลกที่จะทา
ให้ โลกเย็นลง และมีแนวโน้ มว่าจะมีกระแสน ้าเย็นไหลมาจากขั ้วโลกแทนที่ก ระแสนา้ อุ่น แต่ภาวะ
โลกร้ อ นในยุ ค ปั จจุ บั น นี ถ้ ื อ ได้ ว่ า เป็ นปรากฏการณ์ พิเ ศษที่เ รี ย กว่ า โลกร้ อ นสุดขั ว้ (ธนวัฒ น์
จารุพงษ์ สกุล, 2554)
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้ เกิดขึ ้นเป็ นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากภาวะโลกร้ อน โดยได้ สร้ างความเสียหายทั ้งต่อชีวิต ทรัพย์ สิน ระบบเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อมคิดเป็ นมูล ค่ามหาศาล ประชากรที่ได้ รับผลกระทบจากภัย พิบัติทั่วโลกมีจานวนถึง
4,000 ล้ านคน จานวนผู้เสียชีวิตประมาณ 2 ล้ านคน ประชากรจานวนมากต้ องกลายเป็ นผู้อพยพ
ไร้ ที่อยู่อาศัยและทาให้ ชุมชนล่มสลาย (สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ, 2554)
โดยเมื่อต้ นเดือนพฤษภาคม 2551 ได้ เกิ ดเหตุก ารณ์ ทางภัย พิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง
ติดต่อกันใน 3 ประเทศ คือ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เกิ ดเหตุก ารณ์ พายุไซโคลนนาร์ กิสเข้ า
ถล่ ม ดิน ดอนสามเหลี่ย มปากแม่น า้ อิ ระวดี รวมถึ ง นครย่ า งกุ้ งในประเทศพม่า และเมื่อ วัน ที่
11 พฤษภาคม 2551 เกิ ดเหตุก ารณ์ พายุทอร์ นาโดพัดถล่ม 3 รัฐของสหรัฐอเมริ ก า สร้ างความ
เสียหายให้ แก่บ้านเรือนและประชาชนกว่า 9 หมื่นคน ส่งผลให้ ไม่มีไฟฟ้ าใช้ และจากนัน้ เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2551 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 8 ริ ก เตอร์ ในมณฑลเสฉวนทางตอนกลาง
ของประเทศจีน สร้ างความเสียหายมากกว่าหมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ มีผ้ ูเสีย ชี วิตกว่า 30,000 คน
และกว่า 5 ล้ านคนไร้ ที่อยู่อาศัย ซึ่งเหตุก ารณ์ ที่ก ล่าวมาข้ างต้ นนี เ้ ป็ นตัวอย่ างที่แ สดงให้ เห็นถึง
ความสาคัญของภัยพิบัติทางธรรมชาติ (สานักส่งเสริมและประมวลชน ส่วนส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
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, 2554) จากเหตุการณ์ดงั กล่าวนี ไ้ ด้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั่วโลก สาหรับประเทศ
กาลังพัฒนาอย่างประเทศไทยจึงควรตระหนักในเรื่องภัยพิบัติที่จะเป็ นอุปสรรคสาคัญในการบรรลุ
ถึงเป้ าหมายการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของสังคมมนุษย์ให้ ดีขึ ้น
ได้ มีหน่ วยงานวิทยาศาสตร์ จากหลายประเทศทาการศึก ษาค้ นคว้ า เรื่ องวิก ฤตภัย พิบัติ
ทางธรรมชาติ ในอนาคต พบว่า ภัย พิบัติในอนาคตที่จะเกิ ดขึน้ นัน้ ไม่ได้ เ กิ ดจากดิน นา้ ลม ไฟ
เพียงอย่างเดียวแต่เปลือกโลกจะมีการเคลื่อนตัวและบรรยากาศที่ห่อหุ้มจะมีก ารเปลี่ย นแปลงไป
ด้ วย (สานัก ข่ าวอิสรา, 2554 : ออนไลน์ ) รวมทั ้งประเทศไทยก็ มีโอกาสที่จะเกิ ดภัย พิบัติทาง
ธรรมชาติได้ เช่นกัน อีก ทั ้งนัก วิชาการด้ านธรณี วิทยาและนัก พยากรณ์ อากาศยังได้ มีคาเตือนว่า
ประเทศไทยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติเช่นเดียวกับประเทศอื่น โดยภัย พิบัติทางธรรมชาติที่น่า
เป็ นห่วงมากที่สดุ คือ พายุ นา้ ท่วม ตามมาด้ วยดินถล่ม อันเนื่ องมาจากภาวะโลกร้ อน ส่งผลให้
อุณ หภูมิ ผิ ว นา้ ในมหาสมุท รสูง ขึ น้ ท าให้ เ กิ ด พายุโ ซนร้ อนในหลายพื น้ ที่ ทัง้ ในสหรั ฐ อเมริ ก า
ฟิ ลิปปิ นส์ และมีโอกาสเกิดพายุทางทะเลจีนใต้ เข้ ามายังประเทศไทยมากขึน้ ด้ วย (สานัก ส่งเสริ ม
และประมวลชน ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่ วม, 2554) โดยในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา ได้ เกิ ดภัย พิบัติทาง
ธรรมชาติรุนแรงติดต่อกันหลายครั ้งในพื ้นที่ต่างๆ ทัว่ โลก ทาให้ เป็ นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นคนทั่วโลกหัน
กลับมาสนใจภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ ้น
ปั ญหาภาวะโลกร้ อนนัน้ ส่ งผลทาให้ ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูก าล รู ปแบบการตกของฝน
เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ปริ มาณนา้ ฝนอาจมีมากผิ ดปกติโดยฝนตกมาครัง้ หนึ่งมากกว่าทั ้งปี
รวมกันเสีย อีก หรื อฝนตกในช่ วงที่ ไม่ เคยมีฝ นตกมาก่ อน ทาให้ เกิ ด ปั ญหาสภาพภูมิ อากาศที่
เลวร้ ายลง เช่น ภาคใต้ ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทาให้ เกิ ดภัย พิบัติ ทางธรรมชาติที่มนุษย์
ต้ องเผชิญมากขึ ้นโดยเฉพาะเรื่องน ้าท่วม รวมทั ้งเกิดแผ่นดินถล่ม ภัย แล้ ง และเกิ ดไฟป่ าในหลาย
พื ้นที่ของประเทศ ส่งผลให้ ก ารบริ หารจัดการนา้ ทั ้งระบบทาได้ ย ากขึน้ (ธนวัฒน์ จารุ พงษ์ สกุล ,
2554) และในอนาคตประเทศไทยอาจมีปริ มาณนา้ ฝนมากขึน้ ฉะนัน้ การระบายนา้ ออกสู่ทะเล
ควรมีการระบายที่ถูกต้ อง เป็ นระบบและรวดเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อด้ านอื่น (สานัก ข่ าวอิสรา,
2554 : ออนไลน์)
ประเทศไทยในอดีตนั น้ เคยมีประสบการณ์ ในการเผชิ ญกับภัย พิ บัติทางธรรมชาติตาม
ฤดูกาล อาทิ น ้าท่วม พายุ และภัยแล้ ง ซึ่งเกิ ดขึน้ อยู่บ่อยครัง้ ในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทย
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ต้ องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั ้งมากขึ ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จของ
ประเทศมากขึน้ เช่ น การเกิ ดคลื่นยัก ษ์ สึนามิ เมื่อปี 2547 รวมทั ้งการเกิ ดอุทกภัย เมื่ อปลายปี
2553 และต่อเนื่ องถึงอุทกภัย ทางภาคใต้ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งนับเป็ นเหตุก ารณ์ ที่มีความ
รุนแรงมากที่สดุ ครัง้ หนึ่งของประเทศ (สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ, 2554)
โดยในช่ วงตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา นา้ ท่วมเป็ นภัย พิบัติทางธรรมชาติที่สาคัญในประเทศ
ไทย พื ้นที่ นา้ ท่ วมได้ ข ยายมากขึน้ และมีผ้ ู เสีย ชี วิต จานวนมาก ซึ่งผู้เ สีย ชี วิตจากสถานการณ์
น ้าท่วมครั ้งที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากโดนไฟฟ้ าดูดพบในเขตเมืองของภาคกลางเป็ นส่วนใหญ่
เพราะฉะนั ้นการให้ ความรู้ความเข้ าใจประชาชนเรื่ องวิธีป้องกันการโดนไฟฟ้ าดูด รวมถึงโรคต่างๆ
ที่มากับน ้าท่วมจึงเป็ นเรื่องที่สาคัญมาก (กัญญาภัค จัดวงษ์ , 2555) ดังนั ้น จากเหตุก ารณ์ นา้ ท่วม
ปี 2554 ที่เกิดความเสียหายจานวนมาก จึงมีความจาเป็ นที่ต้องมีก ารแก้ ไขปั ญหานา้ ท่วม ซึ่งการ
แก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมที่จะไม่ให้ เกิดเลยทั ้งลุ่มนา้ นัน้ ทาได้ ย าก หรื อเป็ นไปได้ ย ากมากในความเป็ น
จริง ทุกสังคมต้ องการการบริหารจัดการกับน ้าท่วมให้ เกิดความสูญเสีย น้ อยที่สุดโดยมี ค่าลงทุนที่
เหมาะสม การแก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมในลักษณะบูรณาการจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ น และต้ องพิจารณาจาก
หลากหลายมิติพร้ อมกัน เช่น มิติที่เป็ นมาตรการแก้ ไขปั ญหานา้ ท่วมทั ้งที่ใช้ สิ่งก่ อสร้ างและไม่ใช้
สิ่งก่อสร้ าง มิติที่เป็ นมาตรการแก้ ไขที่ต้นเหตุ มิติที่เป็ นมาตรการป้ องกันพื ้นที่เป้ าหมาย มิติก าร
เฝ้ าติดตามและบริหารจัดการน ้าท่วมทั ้งระบบ (ธนวัฒน์ จารุพงษ์ สกุล, 2554)
ประเด็นเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่ องอุทกภัย จึงเป็ นโจทย์ ใหญ่ ที่สาคัญใน
กระแสโลกปั จจุบันอย่างมาก การคาดการณ์ เรื่ องภัย พิบัติทางธรรมชาติแ ละอุทกภัย ชี ใ้ ห้ เห็นถึง
แนวโน้ มความถี่และความรุ นแรงที่มีมากขึน้ วิก ฤตจากภัย พิบัติทางธรรมชาติจึงได้ ได้ ก ลายเป็ น
“วาระโลก” ที่มีองค์กร เครือข่าย ในประเทศต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในเรื่ องดังกล่าวเป็ นจานวนมากให้
ความสาคัญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในมิติข องการเรี ย นรู้ แ ละการศึก ษา แต่ในสังคมไทยสมัย ก่ อน
อาจจะยังไม่หยิ บ ยกประเด็นเรื่ องภัย พิบัติทางธรรมชาติหรื อเรื่ องอุทกภัย ศึก ษามาเป็ นประเด็น
สาคัญในโลกแห่งการเรียนรู้มากนัก (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคณะ, 2554)
ปั ญหาของการเรียนรู้ ที่พบในขณะนี ้ คือ นัก เรี ย น นัก ศึก ษาที่จบการศึก ษาด้ านภัย พิบัติ
ภูมิ ศ าสตร์ หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง มองว่ า เมื่ อ จบออกไปแล้ ว ไม่ มี ง านท า จึ ง มี จ านวนผู้ ที่ ใ ห้
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ความสนใจที่จะศึก ษาอย่ างจริ งจังน้ อ ย ส่งผลให้ คนไทยขาดความรู้ ที่จะรับมือหากเกิ ดภัย พิบัติ
ทางธรรมชาติ เพระฉะนั น้ คนไทยนัน้ จึ ง ควรมี ค วามตระหนั ก และเรี ย นรู้ ว่ า พื น้ ที่ที่ เ ราอยู่ มี
ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติมากน้ อยเพีย งใด และจะเกิ ดเหตุก ารณ์ อะไรขึน้ บ้ าง ส่วนเรื่ องของ
การอพยพหนี ภัย ก็ เ ป็ นเรื่ องที่ สาคัญ สิ่ง เหล่ านี เ้ ป็ นบทเรี ย นที่ ต้อ งมีก ารให้ ความรู้ กับเยาวชน
รวมถึงชุมชน เพื่อให้ เกิ ดความตระหนัก ไม่ควรที่จะหวังพึ่งแค่ระบบการเตือนภัย ทุก คนควรหัน
กลับ มาให้ ค วามสนใจกั บ ชุ มชน โรงเรี ย น และการศึก ษา ไม่ ค วรให้ ความสนใจเพี ย งแค่ เรื่ อ ง
สิ่งก่อสร้ างเพื่อจะป้ องกันเพียงอย่างเดียว (สานักข่าวอิสรา, 2554 : ออนไลน์)
ส่วนในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงที่แต่ละประเทศจะเผชิ ญกับภั ย พิบัตินัน้ ประเทศ
ไทยติดอันดันที่ 85 จากดัชนี ความเสี่ย งทั ้งหมด 173 ประเทศทั่วโลก โดยมีก ารแบ่ งการประเมิน
เป็ น 4 ด้ าน ดังต่อไปนี ้ (สานักข่าวอิสรา, 2554 : ออนไลน์)
1. โอกาสเผชิญภัยพิบัติ
2. ศักยภาพพื ้นฐานในการรองรับผลกระทบ
3. ขีดความสามารถในการจัดการรับมือกับภัย พิบัติ
4. ความสามารถในการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติ
โดยสิ่งที่ประเทศไทยยังบกพร่ อง คือ เรื่ องของขี ดความสามารถในการจัดการรับมือกับ
ภัยพิบัติ เพราะไม่มีการจัดการเตรียมรับมือ รวมถึงเรื่องการจัดการในระยะยาวที่ยังมีน้อยมาก จึง
มีความเสี่ย งอยู่ มากในเรื่ องของการรั บ มือ ซึ่งในส่วนนี ต้ ้ องอาศัย ความรู้ แ ละทัก ษะที่ ทุก คนใน
สังคมต้ องมี เรื่องนี ้ไม่เกี่ยวกับด้ านวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดีย ว แต่เชื่ อมโยงถึงเรื่ องค่านิ ย ม และ
จิตสานึกด้ วย ซึง่ หากประเทศไทยจะเพิ่มขี ดความสามารถในการรับมือกับภัย พิบัติ ต้ องเป็ นการ
เรียนรู้ทั ้ง สังคม ชุมชน และท้ องถิ่นโดยให้ การจัดการส่วนกลางนั ้นเป็ นเพียงส่วนหนึ่ง และสร้ างขี ด
ความสามารถของแต่ล ะพื น้ ที่ ขึ น้ มาเป็ นอี ก ส่ วนหนึ่ ง สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ขึ น้ มาใหม่ ให้
โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรู้และพึง่ พิงได้ ของชุมชน หรื อให้ เป็ นแบบอย่ างในเรื่ องของการจัดการนา้
และอยากเห็นกระบวนการภูมิปัญญาที่สะสมมาในอดีต เช่ น ลัก ษณะบ้ านใต้ ถุนสูง รู ปแบบการ
เพาะปลูกของเกษตรกรในลุ่มน ้า และการเลือกใช้ และปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่
และปริมาณน ้า ซึง่ เป็ นการแสดงถึงวิวฒ
ั นาการในการปรับตัวเมื่อเผชิ ญกับภัย พิบัติทางธรรมชาติ
ของประชาชน (สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ, 2554) ให้ ได้
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กลับมาใช้ เป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ ชุมชน ที่จะนามาเป็ นภูมิต้านทานที่สาคัญที่สุด เพราะเรื่ องนี ้
ไม่ใช่เรื่องของความรู้หรือทักษะเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การมีจิตสานึกที่ดีต่อธรรมชาติด้วย
กระบวนการเรียนรู้ชุมชนจะส่งเสริ มให้ ชุมชนเกิ ดศัก ยภาพในการจัดการกับปั ญหาด้ วย
ตนเอง โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการสร้ างขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับ
สภาพอากาศที่ แ ปรปรวนและภัย พิ บัติ ดัง นี ้ (ศูนย์ เครื อ ข่ า ยงานวิ เคราะห์ วิจั ย และฝึ กอบรม
การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2553)
1. การสร้ างความตระหนักรู้ เพื่อให้ ชุมชนเกิ ด ความเข้ าใจถึงผลกระทบและความเสี่ย งที่
อาจจะเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ ้นตามมาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลที่จะเกิดขึ ้นกับชุมชนของตน
2. การสร้ างความรู้ เพื่ อถ่ ายทอดให้ ชุ มชนสามารถใช้ ใ นการหาทางเลือกต่า งๆ และ
แนวทางดาเนินการที่เหมาะสมกับอนาคต และสถานการณ์เสี่ยงที่แตกต่างกัน
3. การสร้ างความสามารถด้ านเทคนิ ค ในการกาหนดรู ปแบบวิธีก ารดาเนิ นการต่างๆ ที่
เหมาะสมเพื่อปรับวิถีชีวิตหรือทิศทางการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
4. การสร้ างกลไกเพื่ อ สนั บ สนุน เงิ น ทุ น และทรั พ ยากรที่ จ าเป็ นในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การปรับตัว
5. การปรั บ ปรุ ง และจัด ตัง้ การจัด การ / ระเบี ย บ กฎหมาย / องค์ ก รและกลไกที่ จ ะ
สนับสนุนและเอื ้อให้ ชุมชนสามารถพัฒนาการดาเนินการเพื่อสร้ างความเข้ มแข็ งทนทานต่อความ
เสี่ยงต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
ทั ้งนี ้จึงควรให้ ความสาคัญในเรื่องการเรียนรู้ และกระบวนการสอนในเรื่ องของการรับมือ
กับภัยพิบัติให้ แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนด้ วย โดยให้ มีการเรียนรู้เกี่ ย วกับภัย พิบัติทางธรรมชาติ
ทั ้งนี ้ประเทศไทยจะต้ องมีการจัดการที่เหมาะสม เพราะหากไม่รีบปฏิบัติอาจเกิ ดการสุ่มเสี่ย งต่อ
การมีน ้าท่วมขังถาวรในอนาคต โดยเฉพาะปี 2555 ประเทศไทยมีโอกาสเผชิ ญกั บมหาอุทกภัย
ใหญ่อีกครั ้ง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์ ลานิ นญ่ า ฝนจะตกหนัก มากกว่าปกติ หาก
ไม่ได้ รับ การจัด การที่เหมาะสม กรุ งเทพมหานครอาจเกิ ดนา้ ท่ วมถาวรขึน้ ได้ (สานัก ข่ าวอิสรา,
2554 : ออนไลน์)
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การปรั บ ตัวเป็ นสิ่ง ที่บุคคลจะต้ องปฏิ บัติอยู่ เสมอในการแก้ ปั ญหา ซึ่งอาจจะเกิ ดจาก
ตัวเอง สิ่งแวดล้ อมรอบตัวหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ ย วข้ อง และการปรับตัวเป็ นกระบวนการที่ซับซ้ อน
เกี่ ย วข้ องกับ สิ่งต่างๆ คือ การเรี ย นรู้ แ ละการเข้ าใจตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม การใช้ ความ
เข้ าใจตนเองเพื่อกาหนดเป้ าหมายที่เป็ นจริงให้ กับตนเอง เป็ นการใช้ ความสามารถของตนเองเพื่อ
ควบคุมสิ่งแวดล้ อมและโชคชะตาของตนเอง เพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายของตนเอง ความไวต่อการ
รับรู้ความต้ องการ และความไม่สบายใจของผู้อื่น เพื่อสามารถให้ ความช่ วยเหลือ และใช้ ชีวิตกับ
ผู้อื่นได้ อย่างดี (ฉันทิพย์ ปี เลย์, 2546)
ดังนั ้น การปรับตัวต่ออุทกภัย จึงเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะมนุษย์ ต้องการอยู่ในสภาวะสมดุล
ระหว่างตัวเองกับ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งบางครัง้ สิ่งแวดล้ อมก็ จะมีอิทธิ พลเหนื อมนุษย์ แต่ในบางกรณี
มนุษย์ ก็ สามารถเอาชนะสิ่งแวดล้ อมได้ การปรับตัวมีความมุ่งหมายที่สาคัญ 2 ประการ คื อ
(กันยา สุวรรณแสง, 2536)
1. ปรับตัวเพื่อเอาชนะสิ่งแวดล้ อม
2. ปรับตัวเพื่อให้ เข้ าได้ กับสิ่งแวดล้ อม คือ ยอมตามสิ่งแวดล้ อม เมื่อไม่สามารถจะ
เอาชนะสิ่งแวดล้ อม ซึง่ มีพลังเหนือกว่าได้ ก็ทาให้ ตัวเองสอดคล้ องตามสิ่งแวดล้ อมนัน้ เพื่อรัก ษา
สมดุลไว้
ในการวิจัยครั ้งนี ผ้ ้ ู วิจัย สนใจวิเคราะห์ก ารเรี ย นรู้ ข องชุมชนเพื่ อพัฒนาความสามารถใน
การปรับตัวต่ออุทกภัย ในพื ้นที่ภาคกลาง โดยศึก ษาจากกรณี ศึก ษาที่มีก ารเรี ย นรู้ ในการปรับตัว
ต่ออุทกภัย อาทิเช่น ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และ ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็ นหนึ่ งในพื ้นที่ที่ ประสบปั ญหาน า้ ท่ว มสูงราวหนึ่งเมตรครึ่งถึง สองเมตร
ยาวนานติดต่อกันหลายเดือน ดังนั ้นการดารงชี วิตอยู่กับนา้ ของประชาชนกว่า 5,000 คน จึงเป็ น
สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทางเลือกเดียวที่จะมีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัย มากที่สุด คือ การรู้ จัก
ปรับตัวและต่อสู้กับน ้าท่วม อย่างไรก็ ตามด้ วยข้ อมูลและความช่ วยเหลือกันของเครื อข่ ายตาบล
สุขภาวะภาคกลาง โดยสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) ทาให้ การเตรียมการเป็ นไปอย่างรัดกุมและผ่อนหนัก เป็ นเบาลงได้ ทาให้ ชาวบ้ าน
สามารถดาเนินชีวิตต่อสู้อยู่ท่ามกลางน ้าที่ท่วมสูงได้ ดี (หนังสือพิมพ์มติชน, 2554)
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คลองมหาสวัสดิ์เป็ นคลองสายหลักที่เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ น ้าเริ่มเข้ าท่วมกรุ งเทพมหานคร
ได้ ซึง่ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ได้ กล่าวถึงพื ้นที่นี ้ว่า ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานครมีความพยายามของชาวบ้ าน โรงเรียน ครู และเครื อข่ ายชุมชน คือ
เมื่อน ้าท่วมทางออกไม่ใช่ แ ค่ก ารอพยพเท่านัน้ แต่จะสามารถอยู่ร่วมกับนา้ ได้ โดยเวลาที่สังคม
เผชิญกับวิกฤต จะเห็นได้ ชัดเจนว่า ชุมชนไหนที่มีทุนเดิมที่ดี เช่ น ทุนทางด้ ายกายภาพที่เข้ มแข็ ง
ทุนด้ านจิ ตใจ หรื อ ทุน ทางด้ า นศีล ธรรม จะเผชิ ญกั บวิก ฤตได้ ดี ก ว่ าชุม ชนที่ไม่ มีก ารสะสมทุน
เหล่ านี ไ้ ว้ ก่ อ น โดยทุนเหล่ านี เ้ ป็ นสิ่ งที่ สาคัญ เพราะเป็ นบทเรี ย นที่จ ะช่ วยสร้ างสัง คมไทยให้
เข้ มแข็ง ในชุมชนแต่ละชุมชนถ้ ามีความเข้ มแข็ งเป็ นพื ้นฐานมาก่ อน ความเข้ มแข็ งในระดับต่อๆ
มาก็จะง่ายขึ ้น ถ้ าปั ญหาพื ้นฐานบางประการชุมชนดูแลจัดการกัน ได้ ภาระก็จะน้ อยลง หน่ วยงาน
ที่จะต้ องดูแลในเรื่องอื่นๆ จะได้ จัดสรรกาลังไปดูแ ลเรื่ องสาคัญที่ชุมชนอื่นดูแ ลกันเองไม่ได้ จริ งๆ
ซึง่ สิ่งเหล่านี ้เป็ นบทเรียนที่ได้ เรียนรู้มากจากชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และที่ชุมชนนี ้แต่เดิมได้ มองว่า
นา้ ท่วมกับ บทบาทของชุมชนยัง ไม่เห็นชัด คล้ ายกับว่าพอเกิ ด นา้ ท่วมแล้ ว ชุมชนต้ องพึ่งความ
ช่วยเหลือจากภายนอกเป็ นหลัก ทาให้ ชุมชนเหมือนภาชนะที่ว่างเปล่า ไม่มีศัก ยภาพใดๆ ที่จะ
ดูแลกันเองได้ แต่ในความเป็ นจริงแล้ วชุมชนนี ้เป็ นชุมชนที่ตระหนักว่ามีความต้ องการอะไร และก็
สามารถที่จะดึงเอาศัก ยภาพของชุมชนออกมาใช้ แ ก้ ปัญหาได้ ยกตัวอย่ างเช่ น เป็ นชุมชนที่อยู่
ริมคลองอยู่แ ล้ ว ศัก ยภาพในการเดินทางด้ วยเรื อก็ มีอยู่เป็ นทุนเดิมอยู่แ ล้ ว แต่พอภายหลังการ
เดินทางด้ วยเรื อในคลองมหาสวัสดิ์ถูก ยกเลิก ไป เพราะคลองได้ ถูก ทาให้ เป็ นคลองสาหรับ การ
ระบายน ้า ส่วนผู้คนก็หนั ไปใช้ รถในการเดินทาง แต่พอเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมขึน้ จากแต่ก่อนที่เคย
เดิน ทางด้ วยเรื อ ปั จจุบั นถ้ าหากว่า การเดิ นทางด้ ว ยรถนัน้ ขาดไป เรื อก็ น่ าจะเป็ นสิ่ง ที่ช่ว ยให้
กลับมามีศกั ยภาพที่ดีในการเดินทางได้ (ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร, 2554)
ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึง มีค วามสนใจที่ จะศึก ษาการนาเสนอคู่มื อการปรั บตัวต่ อภัย ธรรมชาติ
จากผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อจะได้ เป็ นแนวทางที่ดีสาหรับประชาชนในชุมชนได้ นาไป
ปฏิบัติใช้ ในการที่จะเตรียมพร้ อมที่จะปรับตัวและรับมือกับปั ญหาอุทกภัย ได้ และพร้ อมรับมือใน
สถานการณ์ที่ต้องเผชิ ญหน้ ากับ อุทกภัย ที่เกิ ดขึน้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การให้ ความรู้ เกี่ ย วกับการ
เตรียมความพร้ อมรับมืออุทกภัยสาหรับประชาชนในชุมชน ที่สามารถนาไปถ่ ายทอดต่อได้ เพราะ
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เมื่อประชาชนในชุมชนมีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกับการปรับตัว ต่ออุทกภัย แล้ ว ก็ จะสื่อสาร
และเผยแพร่ข้อมูลออกไปสู่ชุมชนและสังคมในที่สดุ
คาถามของการวิจัย
1. กระบวนการ วิธีการ และผลการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัยเป็ น
อย่างไร
2. คู่มือการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัย ในพื ้นที่
ภาคกลางเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ และผลการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่อ
อุทกภัย
2. เพื่อนาเสนอคู่มือการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่อ
อุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง
นิยามศัพท์
การเรี ยนรู้ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรีย นรู้ และผลการเรี ย นรู้ ที่ช่วยให้ ชุมชน
เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัวต่ออุทกภัย
กระบวนการเรี ยนรู้ หมายถึง ขัน้ ตอนการเรี ย นรู้ เพื่อเตรี ย มความพร้ อมและปรับตัวต่อ
อุทกภัยของชุมชน ได้ แ ก่ การวิเคราะห์ปั ญหา การแสวงหาทางออก การดาเนิ นการปฏิบัติ การ
ประเมินผล
วิธีการเรี ยนรู้ หมายถึง วิธีก ารหรื อลัก ษณะการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการเตรี ย มความ
พร้ อมและปรับตัวต่ออุทกภัย
ผลการเรี ยนรู้ หมายถึง การปรับตัวที่แ สดงถึง ความสามารถในการเตรี ย มความพร้ อม
และปรับตัวต่ออุทกภัย โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
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1. ด้ านความเป็ นอยู่ หมายถึง การดาเนินชีวิตประจาวันในเรื่องของอาหารการกิน การ
สัญจร การประกอบอาชีพ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองเมื่อเกิดอุทกภัย
2. ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน หมายถึง การดูแลที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และสิ่งของที่
จาเป็ นต่างๆ
3. ด้ านสุขภาพ หมายถึง การดูแลในเรื่องสุขภาพกาย จิต และสุขอนามัย
4. ด้ านการสื่อสาร หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอุทกภัย
5. ด้ านภูมิปัญญา หมายถึง นวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอุทกภัย หรือการคิดประดิษฐ์
สิ่งของต่างๆ อย่างสร้ างสรรค์แบบชาวบ้ าน
ชุมชน หมายถึง พื ้นที่ที่เคยประสบอุทกภัย และมีก ารเรี ย นรู้ ในการปรับตัวต่ออุทกภัย ที่
อยู่ในพื ้นที่ภาคกลาง
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัย อันตรายต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติ โดยในงานวิจัย นี ไ้ ด้
กาหนดให้ เป็ นในเรื่องของอุทกภัย
อุทกภัย หมายถึง สภาวะน ้าที่ไหลเอ่อ ภัยที่เกิดขึ ้นเนื่องจากมีนา้ เป็ นสาเหตุไม่ว่าจะเป็ น
น ้าท่วมหรือน ้าป่ า แล้ วส่งผลกระทบต่อประชาชน
คู่ มื อ หมายถึ ง หนั ง สื อ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ เพื่ อ ปรั บ ตัว ต่ อ อุ ท กภัย มี 5
องค์ประกอบ ดังนี ้ ความหมายของอุทกภัย สาเหตุข องการเกิ ดอุทกภัย ปั ญหาที่เกิ ดจากอุทกภัย
ขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย และการเรียนรู้เพื่อปรับตัวต่ออุทกภัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั ้งนี ้เป็ นการศึกษาการนาเสนอคู่มือการปรับตัวต่อภัย ธรรมชาติจากผลการ
วิเคราะห์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีขอบเขตดังนี ้
1. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ขอบเขตด้ านเนื ้อหาในการศึกษาครั ้งนี ้เป็ นการศึกษาการวิเคราะห์การเรียนรู้ ของชุมชนใน
การปรับ ตัว ต่ออุท กภัย โดยผู้ วิจัย ได้ ศึก ษาขัน้ ตอนและแนวคิดของกระบวนการเรี ย นรู้ วิธีก าร
เรี ย นรู้ และผลการเรี ย นรู้ ที่ส่ง ผลต่อการปรับตัวต่ออุทกภัย เพื่ อนามาวิเคราะห์ก ารเรี ย นรู้ ข อง
ชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย
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2. ขอบเขตด้ านพื ้นที่
พื ้นที่ที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ ที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
และมีการปรับตัวต่ออุทกภัย
3. ขอบเขตด้ านประชากร
3.1 บุคลากรหน่วยงานราชการ ผู้นาชุมชน และประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่เคย
ประสบอุท กภัย ได้ แก่ ชุ ม ชนบางกระเจ็ ด ต าบลหัว ไผ่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด สิ ง ห์ บุ รี ชุ ม ชน
บ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ด้ านชุมชน และด้ านอุทกภัย
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. องค์ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และการปรับตัวเป็ นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานทางราชการ ชุมชน และประชาชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัย
2. คู่มือเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และหน่วยงานทางราชการในพื ้นที่ภาคกลาง
ได้ ศกึ ษา เรียนรู้ รวมทั ้งนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัย
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บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การน าเสนอคู่มื อ การปรั บ ตัว ต่ อ ภัย ธรรมชาติ จ ากผลการวิ เ คราะห์
การเรียนรู้ชุมชน” ได้ ทบทวนเอกกสารจากตารา บทความ รวมไปถึงงานวิจัย ต่างๆ ที่เกี่ ย วข้ องกับ
งานวิจัยเรื่องดังกล่าว ซึง่ มีหวั ข้ อและรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาตลอดชีวิต
1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชี วิต
1.2 ความจาเป็ นของการศึกษาตลอดชีวิต
1.3 ลักษณะสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
1.4 หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.2 ประเภทการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.3 หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ตอนที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 ลักษณะสาคัญของการศึกษาตามอัธยาศัย
3.3 ประเภทและรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย
ตอนที่ 4 กระบวนการเรียนรู้
4.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรู้
4.2 ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้
4.3 องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
5.1 ความเป็ นมาและแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
5.2 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
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5.3 กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ตอนที่ 6 การปรับตัว
6.1 ความหมายของการปรับตัว
6.2 สาเหตุของการปรับตัว
6.3 แนวทางการปรับตัว
6.4 ลักษณะของการปรับตัวที่ดี
6.5 การปรับตัวต่ออุทกภัย
ตอนที่ 7 อุทกภัย
7.1 ความหมายและลักษณะของอุทกภัย
7.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
7.3 ความเสียหายจากอุทกภัย
7.4 วิกฤตอุทกภัยปี 2554
ตอนที่ 8 ชุมชน
8.1 ความหมายของชุมชน
8.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของตาบลหัวไผ่
8.3 ข้ อมูลทัว่ ไปของตาบลบางระกา
8.4 ข้ อมูลทัว่ ไปของแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
ตอนที่ 9 การพัฒนาคู่มือ
9.1 แนวทางการพัฒนาคู่มือ
9.2 ลักษณะของคู่มือที่ดี
ตอนที่ 10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
10.1 งานวิจัยในประเทศ
10.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ตอนที่ 11 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตอนที่ 1 การศึกษาตลอดชีวิต
1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
UNESCO (1970) การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ ผ้ เู รียนได้
พัฒนาความรู้และทักษะด้ านต่างๆ โดยใช้ วิธีก ารทุก ๆ อย่ างที่เป็ นไปได้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย น
ได้ พฒ
ั นาบุคลิกภาพ เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาโดยภาพรวมทั ้งหมด ตั ้งแต่ก ารศึก ษาของเด็ก
ไปจนถึ งการศึก ษาสาหรับ ผู้ใ หญ่ อย่ า งต่อเนื่ อง ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ รับการพัฒนาศัก ยภาพ ให้ ผ้ ูเรี ย น
สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เพื่อให้ ผ้ เู รียนคิดได้ และนาไปปฏิบัติได้
Faure (1972) กล่ า วถึ ง การศึก ษาตลอดชี วิต ว่ า เป็ นหลัก การจัด การศึก ษา ซึ่ง รวม
การศึกษาทุกระบบ ทุกหน่วย ทุกแหล่งไว้ ด้วยกันทั ้งหมดและเป็ นการพัฒนาการศึกษาในทุกส่วน
Dave (1976) ได้ ให้ นิยามของ การศึก ษาตลอดชี วิต เป็ นการศึก ษาทั ้งในระบบโรงเรี ย น
การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น และการศึก ษาตามอัธยาศัย ซึ่งเน้ นความยื ดหยุ่น ในด้ านเวลา
สถานที่ เนื ้อหา และเทคนิคการเรียนรู้ รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ระหว่าง
ตนเองกับผู้อื่น และมีรูปแบบการเรียนรู้มากมาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตลอดชี วิต
เป็ นการศึก ษาที่เกิ ดจากการผสมผสานระหว่างการศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่ างต่อเนื่องตลอดชี วิต
รุ่ง แก้ วแดง (2543) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตลอดชี วิตเป็ นการที่ผ้ ูเรี ย นสามารถ
เรี ย นรู้ ได้ ในการศึก ษารู ป แบบต่ างๆ ทั ้งการศึก ษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดย
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ หลากหลาย และครอบคลุมการเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต
สุนทร สุนันท์ชัย (2543) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตลอดชี วิตเป็ นการศึก ษาทั ้งหมด
ของชีวิต คือ ตั ้งแต่เกิดจนตาย มีความมุ่งหมายให้ คนปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นการศึก ษาที่เกิ ดจากแรงจูง ใจของตนเอง จากแหล่ง
การเรียนรู้ทั ้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
สุมาลี สังข์ศรี (2544) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตลอดชี วิต หมายถึง ภาพรวมของ
การศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ ้นตลอดชีวิตตั ้งแต่เกิดจนตาย เป็ นการมุ่งพัฒนาบุคคลให้ ปรับตัวเข้ า
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กับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของคน และพัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่ องให้ ได้ เต็มศัก ยภาพ ซึ่ง
การศึกษาตลอดชี วิตยังครอบคลุมการศึก ษาทุก รู ปแบบ ทั ้งการศึก ษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย จากแหล่ง การเรี ย นรู้ ในชุม ชนและสังคม เกิ ดขึ น้ ได้ ทุก ที่ ทุก เวลา ซึ่ง
การศึกษาตลอดชีวิตจะต้ องสอดคล้ องกับวิถีชีวิตและการดาเนินชีวิตของบุคคล
จากความหมายของการศึก ษาตลอดชี วิตสามารถสรุ ปได้ ว่า การศึก ษาตลอดชี วิต เป็ น
การศึก ษาที่จั ดให้ แ ก่ บุคคลตั ้งแต่เกิ ดจนตาย ซึ่งมีหลายรู ปแบบผสมผสานกันทั ้งการศึก ษาใน
ระบบ การศึก ษานอกระบบ และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย เพื่ อพัฒนาบุ ค คลให้ มีความรู้ ทัก ษะ
ต่างๆ ในการดาเนินชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ และให้ เหมาะสมกับการเปลี่ย นแปลงต่อสภาพสังคม
ในปั จจุบัน
1.2 ความจาเป็ นของการศึกษาตลอดชีวิต
สุนทร สุนันท์ชัย (2543) ได้ สรุปความจาเป็ นและเหตุผลของการศึกษาตลอดชี วิต ไว้ 4
ด้ าน คือ
1. ด้ านปรัชญา สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มนุษย์ต้องสามารถปรับตนเองให้ เข้ า
กับการเปลี่ยนแปลงและควบคุมการให้ เข้ ากับการศึก ษาที่เป็ นเครื่ องมือพัฒนามนุษย์ ไปสู่ความ
สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2. ด้ านจิตวิทยา การศึกษาตลอดชีวิตมีความจาเป็ นเพราะมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ ทกุ
ช่วงวัย ซึ่ง ในวัย ผู้ใหญ่ ก็ สามารถเรี ย นรู้ ได้ โดยความสารถบางอย่ างอาจเสื่ อมลงไปตามวัย เช่ น
ความเร็วในการตอบสนอง บุคคลในช่ วงที่อายุมากขึน้ ก็ จะยุติก ารเรี ย นรู้ ลงได้ สาเหตุนัน้ อาจมา
จากการขาดแรงจูงใจ
3. ด้ านสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาตลอดชีวิตมีความจาเป็ นเพราะสังคมมีความ
ซับซ้ อน มนุษย์จาเป็ นที่จะต้ องฝึ กอบรมเพื่อที่จะได้ ร้ ูจักเลือกในสิ่งที่เป็ นประโยชน์กับตนเองและ
ส่วนร่วม
4. ด้ านเศรษฐกิจ การศึกษาตลอดชีวิตมีความจาเป็ นในการพัฒนามนุษย์เพื่อสามารถ
ประกอบอาชีพได้ ด้วย การศึกษาในโรงเรี ย นช่ วยให้ ผ้ ูเรี ย นมีพื ้นฐานทางวิชาสามัญเหมาะสมกับ
การเข้ าสู่ระบบการจ้ างงาน บุคคลนั ้นจะต้ องมารับการฝึ กอบรมให้ มี ทัก ษะจากนายจ้ างอีก แสดง
ให้ เห็นว่าบุคคลที่ได้ รับ การศึก ษาในระบบจะต้ องนามาจัดเพิ่ มประสบการณ์ แ ละทัก ษะความรู้
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ต่างๆ ในการเรียนรู้ การศึกนอกระบบและต้ องทาอย่ างต่อเนื่ องตลอดชี วิตเพื่ อให้ มีทัก ษะต่างๆ ที่
ทันสมัยอยู่เสมอ
สุมาลี สังข์ศรี (2544) การศึกษาตลอดชีวิตมีความจาเป็ นต่อชีวิตมนุษย์ในทุกช่ วงวัย
เพราะ มนุษย์ต้องเผชิ ญกับ ความเปลี่ย นแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อการศึก ษาตลอด
ชีวิตเข้ ามาสู่ระบบการศึกษานั ้น ความจาเป็ นของการที่ต้องมีการศึกษาตลอดชี วิตกล่าวได้ ดงั นี ้
1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมในปั จจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็วมาก ปั ญหาของสังคมมีความซับซ้ อนมากขึน้ เช่ น ปั ญหาความเป็ นอยู่ การด้ อยโอกาส
ทางการศึกษา ยังมีผลกระทบไปถึงปั ญหาทางสภาพจิตใจด้ วย จากสภาพปั ญหานี เ้ ป็ นเหตุทาให้
บุคคลควรได้ รับ การศึก ษา ได้ รับ ความรู้ จะช่ วยให้ บุคคลสามารถเผชิ ญกับสภาพปั ญหาต่างๆ
และสามารถปรับตัวดาเนินชีวิตอยู่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม
2. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของโลกและประเทศ
ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีผลกระทบอย่างมากต่อความเป็ นอยู่ต่อการดาเนิ นชี วิตของ
ประชาชนในทุกประเทศเพราะเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหลักในการดาเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงในทาง
เศรษฐกิจทาให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีก ารจัดการศึก ษาเพื่อให้ ผ้ ูเรี ย นมีความรู้ แ ละ
ทักษะทางด้ านวิชาการและวิชาชี พเพีย งพอและสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
นอกจากนัน้ ยังต้ องให้ ความรู้ แ ละทัก ษะที่ ช่วยให้ บุคคลสามารถพึ่งตนเองได้ จึงจาเป็ นที่บุคคล
ต้ องเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ
3. ความก้ าวหน้ าของวิทยาการและเทคโนโลยี ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยี
พัฒ นาการที่ ก้ าวหน้ าและรวดเร็ วมาก นั ก วิ ช าการ นั ก การศึก ษา นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ศึก ษา
ค้ นคว้ าวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ อย่ างต่อเนื่ อง มีผลต่อการดาเนิ นชี วิต บุคคลจึง
ต้ องเรียนรู้อยู่เสมอทุก ช่ วงชี วิตของชี วิตเพื่อให้ สามารถติดตามได้ ทันความก้ าวหน้ าเหล่ านี ้ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
4. การแพร่กระจายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้ อมูลข่าสาร ในปั จจุบันข้ อมูล
ข่าวสารที่มีการเผยแพร่อย่างมากมายประกอบด้ วยความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาชี พ
เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอยู่ สุขภาพ พลานามัย อาหาร ครอบครัว ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้ อ ม ตลอดจน
ความรู้สาขาวิชาต่างๆ เพราะฉะนั ้นบุคคลจึงควรจะเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ เหล่านี ้ ควรมีทัก ษะ
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ที่จะเข้ าถึงความรู้ข้อมูลเหล่านี ้ เพื่อให้ มีความรู้ เท่าทันและนามาใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างเต็มที่ และ
บุคคลต้ องมีความสามารถที่จะวิเคราะห์และเลือกรับข้ อมูลสารที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองได้
5. ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านโครงสร้ างของประชากร โดยทัว่ ไปแล้ วโครงสร้ าง
ประชากรของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีประชากรวัย เด็ก มากที่สุด รองลงมาเป็ นวัย รุ่ นและวัย
ผู้ใ หญ่ ต ามล าดับ และจ านวนประชากรที่ มี จ านวนน้ อยที่ สุด คือ วัย สูง อายุ แต่ ในปั จ จุ บั น นี ้
โครงสร้ างประชากรในหลายประเทศมีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ างเห็นได้ ชัด คือ จานวนเด็ก แรก เกิ ด
ลดลง จานวนประชากรผู้สูง อายุเพิ่ มขึน้ มาก จานวนประชากรที่มากที่ สุดคือวัย ผู้ใหญ่ หรื อวัย
ทางาน เพราะฉะนั ้นการจัดการศึกษาจึงจาเป็ นต้ องขยายออกไปสู่ประชากรวัย แรงงาน วัย ผู้ใหญ่
ตอนกลาง และวัย สูง อายุด้วย ต้ องให้ มีก ารจัดการศึก ษาให้ แ ก่ คนสูงอายุทุก กลุ่มอายุ ซึ่งก็ คื อ
การศึกษาตลอดชีวิต
6. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปั จจุบันประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยโดยให้ ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพ มีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนในการปกครองประเทศและมีสิทธิเสรีภาพในการศึก ษาหาความรู้ ประเทศต่างๆ ได้
ตระหนักถึงวามสาคัญของการศึก ษาที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แ ละพัฒนาประเทศชาติ
เพราะฉะนั ้นจึงมุ่งเน้ นให้ ประชาชนได้ รับการศึก ษาอย่ างทั่วถึง มีสิทธิ ได้ รับการศึก ษาอย่ างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน การศึก ษาถื อเป็ นสิทธิ ขัน้ พื ้นฐานของประชาชน และจากประสบการณ์ ที่
หลายประเทศได้ น าแนวคิด การศึก ษาตลอดชี วิตไปสู่ก ารปฏิบั ติต่ างเห็นพ้ องกันว่ าการศึก ษา
ตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาสาหรับสังคม สาหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงดังเช่นปั จจุบัน
7. การศึกษาที่มีอยู่ยังไม่เอื ้อให้ บุคคลได้ รับการศึกษาตลอดทุกช่วงชี วิต การศึกษาที่จัด
อยู่ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกแม้ ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วก็ ตามยังเน้ นที่ ก ารศึก ษาในระบบโรงเรี ย น
ซึง่ เป็ นการศึกษาเพียงช่วงต้ นของชีวิตเท่านัน้ ซึง่ การศึกษาสาหรับบุคคลในช่วงอายุอื่นๆ ที่พ้นจาก
วัยเรียนมาแล้ วก็มีความสาคัญไม่แพ้ กัน แต่เท่าที่ เป็ นอยู่ก ารศึก ษาหลังวัย เรี ย นในประเทศต่างๆ
จัดอยู่ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษานอกระบบหรื อการศึก ษาตามอัธยาศัย ก็ ตามยังทาได้ น้อยเมื่อเทีย บ
กับการศึกษาในระบบ
สรุปได้ ว่า การศึกษาตลอดชีวิตมีความจาเป็ นต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติเป็ นอย่ าง
มาก เป็ นการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต และผสมผสานให้ เข้ ากับการดาเนิ นชี วิตของบุคคลได้ ถ้ า
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ในสั ง คมใดหรื อ ประเทศใดจั ด การศึก ษาตลอดชี วิ ต ได้ ก็ จ ะสามารถพั ฒ นาทัง้ บุ ค คลและ
ประเทศชาติได้
1.3 ลักษณะสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
Dave (1973) ได้ สรุปลักษณะสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต ไว้ 20 ประการคือ
1. ความหมายของการศึกษาตลอดชี วิต ประกอบไปด้ วยคา 3 คา คือ ชีวิต (Life) ตลอด
ชี วิต (Lifelong) และการศึก ษา (Education) ซึ่ง ทั ้ง 3 ค านี ม้ ีค วามหมายเกี่ ย วข้ องกัน เป็ น
การศึก ษาตลอดชี วิต (Lifelong Education) หมายถึง การเรี ย นรู้ ข องบุคคลที่มีความยาวนาน
ตลอดชีวิต
2. การศึกษานั ้นไม่ได้ สิ ้นสุดลงหลังจากที่สาเร็จการศึกษาในระบบโรงเรียนเท่านั ้นแต่
การศึกษานั ้นควรจะเป็ นกระบวนการการศึกษาตลอดชี วิต คือ จะต้ องเกี่ ย วข้ องกับชี วิตตลอดทุก
ช่วงวัย ไม่จากัดเรื่องเวลา และสถานที่
3. การศึกษาตลอดชีวิต ไม่ได้ หมายถึงเฉพาะการศึกษาผู้ใหญ่ เท่านั ้น แต่เป็ นการศึกษา
ตั ้งแต่เกิดจนตาย เช่ น การศึก ษาก่ อนวัย เรี ย น ระดับประถมศึก ษา มัธยมศึก ษา และการศึก ษา
ระดับ อื่น ๆ ดังนัน้ การศึก ษาตลอดชี วิต จึงเป็ นการศึก ษาเพื่อเพิ่มพูน พัฒนาทัก ษะการเรี ย น
การศึกษาที่ฝึกฝนทักษะในทุกระดับการศึกษาเข้ าด้ วยกัน
4. การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นการศึกษาที่รวมเอาการศึกษาประเภทต่าง ๆ ไว้ ประกอบ
ไปด้ วย การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึก ษานอกระบบ (Non-formal Education)
และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)
5. จุดเริ่มต้ นของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้จากในบ้ าน ชีวิตในครอบครัว ถือ
เป็ นการเรียนรู้อนั ดับแรกและมีความสาคัญที่สดุ ของการศึกษาตลอดชี วิต ซึ่งทาให้ แ ต่ละบุคคลได้
เรียนรู้บทบาทและหน้ าที่ของตนเองที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทสังคม
6. บทบาทอีกประการหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการศึกษาตลอดชี วิต คือ ชุมชนมีบทบาท
ที่สาคัญในระบบการศึกษาตลอดชีวิต ทาหน้ าที่ในการให้ ก ารปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกันทาให้ บุคคล
ได้ เรียนรู้ในการทาหน้ าที่ของตนเอง ทางด้ านประกอบอาชี พ ที่ต้องศึก ษาทางด้ านอาชี พ และด้ าน
ความรู้ทวั่ ไปจนตลอดชีวิต
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7. สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการฝึ กอบรมต่างๆ เป็ น
แหล่ ง ที่ ใ ห้ ก ารศึก ษาที่ ส าคัญ และเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการพัฒ นาการศึก ษาตลอดชี วิ ต ซึ่ ง
สถาบันการศึกษา เหล่านี ้จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ แต่จะต้ องใช้ ความร่ วมมือจากทุก ภาคส่วนใน
การสร้ างความร่วมมือในการให้ บุคคลได้ มีการศึกษาตลอดชี วิต
8. การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และใช้ วิธีการเชื่อมโยงกันระหว่าง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ ทั ้งนี ้จะต้ องใช้ ความเกี่ยวข้ องกับชีวิตบุคคลเป็ นฐานในการเชื่ อมโยง
9. การศึกษาตลอดชีวิต คือ การบูรณาการเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ แก่ชีวิต ซึง่ ใช้
บทบาทต่างๆ ทั ้งชีวิต และสังคม ในมิติต่างๆ มาเพื่อเสริมสร้ างการศึกษาตลอดชี วิตให้ แก่บุคคล
10. การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นเครื่องบ่งบอกถึงความมีป ระชาธิปไตยทางด้ านการศึกษา
ซึง่ การศึกษาตลอดชี วิตมีลัก ษณะที่มีความเป็ นสากล และเป็ นการศึก ษาที่เปิ ดโอกาสให้ ทุก คน
ได้ รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
11. การศึกษาตลอดชีวิตมีความยืดหยุ่นในด้ านเนื อ้ หา วัสดุอปุ กรณ์ เทคนิคการเรียนรู้
และระยะเวลาในการศึกษา
12. การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ การศึกษามีก ารปรับปรุงเนื ้อหา
สื่อ เครื่องมือทางการศึกษา เพื่อนามาให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ
13. การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นการจัดการศึกษาที่นาเอารูปแบบการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบ
และวิธีการใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ การศึกษาตลอดชี วิตมีความเหมาะสมที่สุดกับสภาพการเรี ย นการ
สอนของจริง
14. การศึกษาตลอดชีวิต ประกอบไปด้ วย ความรู้ทวั่ ไป และความรู้ที่เป็ นทักษะเฉพาะ
ด้ าน อย่ างไรก็ ตามความรู้ ทั ้งสองส่วนนี ไ้ ม่ได้ มีความแตกต่างกัน แต่จะมีความสัมพันธ์ กันโดย
ธรรมชาติของเนื ้อหาสาระ
15. การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่จะนามาสู่ความสาเร็จของ
บุคคล และสังคม สามารถทาได้ โดยอาศัยกระบวนการที่ผ่านการศึกษาตลอดชีวิต
16. การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นสิ่งที่เติมเต็มความต้ องการของผู้เรียนในระบบโรงเรียนที่ไม่
สามารถเรียนรู้จากความต้ องการของผู้เรียนได้
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17. เป้ าหมายสุดท้ ายของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การพัฒนาบุคคลให้ มีคณ
ุ ภาพของ
ชีวิตที่ดีขึ ้น
18. สิ่งสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับการจัดการศึกษา คือ การเข้ าถึงโอกาส
ทางการศึกษาของทุกคน แรงจูงใจในการเรียน และความสามารถในการเรียนรู้
19. การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นเครื่องมือสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้ บุคคลได้ เรียนรู้
ตามกาลังศักยภาพของตนเอง โดยเป็ นการนาเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ ซึง่ เป็ นแกนกลางที่สาคัญ
ของการศึกษารูปแบบอื่นๆ
20. ในขั ้นการปฏิบัติการ หรือการนาไปใช้ กล่าวได้ ว่า การศึกษาตลอดชีวิตจะเป็ นจุด
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ให้ เกิดความสัมพันธ์กัน
สรุปได้ ว่า ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การศึก ษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เน้ นความยืดหยุ่นในด้ านเวลา สถานที่ เนื ้อหา และเทคนิ คการเรี ย นรู้ ซึ่งรวมไป
ถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง การที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบุคคลอื่น และยังมีรูปแบบและวิธีก ารเรี ย นรู้
ต่างๆ ที่ทกุ คนต้ องการที่จะเรียนรู้ได้ อย่างมากมาย
1.4 หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
Delors (1996) หลัก การของการศึก ษาตลอดชี วิ ต คณะกรรมาธิ ก ารนานาชาติ ได้ ท า
รายงานเสนอต่อยูเนสโก เรื่อง การเรียนรู้ : ขุมทรัพย์ ในตน ซึ่งเนื อ้ หาได้ ก ล่าวถึง สี่เสาหลัก ในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ แก่
1. การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) เป็ นการเรียนที่เน้ นองค์ความรู้ มีการศึกษา
เฉพาะเจาะลึกในบางวิชาที่สนใจ โดยความรู้ ต่างๆ นัน้ สามารถแสวงหาความรู้ ได้ อยู่ตลอดเวลา
และศึกษาได้ ตลอดชีวิต
2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ จริง (Learning to do) เป็ นการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะ
และศักยภาพของมนุษย์ เพื่อที่จะสามารถทาให้ ผ้ เู รี ย นมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ ในสังคม
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3. การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) เป็ นการเรียนรู้ที่มนุษย์จะ
สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความรัก และเคารพซึ่งกันและกัน โดยอาศัย วัฒนธรรม
สังคม ชุมชน ซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานสาหรับการต้ องพึง่ พาอาศัยกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมทั ้งปั จจุบัน
และอนาคตได้
4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) เป็ นการเรียนรู้ที่เน้ นให้ มนุษย์พฒ
ั นาคุณภาพ
ชี วิต และสามารถปรับ ตัวให้ อยู่ในสังคมที่ เปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ วได้ อย่ างมีความสุข ทุก คน
จาเป็ นต้ องมีความเป็ นอิสระ และรู้จักตัดสินใจ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ (2544) กล่า วว่ า การศึก ษาตลอดชี วิ ต
สาหรับสังคมไทยมีหลักการดังต่อไปนี ้
1. หลักความจาเป็ น เป็ นการทาให้ ทกุ คนตระหนักถึงความจาเป็ นของการศึกษาตลอด
ชีวิต ที่มีความเกี่ยวข้ องกับชีวิตของทุกคน
2. หลักความเชื่อมัน่ จะต้ องอยู่บนพื ้นฐานความเชื่อมัน่ ว่าบุคคลต่างๆ สามารถเรียนรู้
ในเรื่องต่างๆ ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. หลักความครอบคลุม มีความครอบคลุมในการศึกษาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. หลักความเสมอภาค บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้ าถึงโอกาสได้ อย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีข้อจากัดเรื่องต่างๆ เพื่อที่จะทาให้ บุคคลทุกกลุ่มได้ รับการศึกษาอย่ างเสมอภาคในทุก รูปแบบ
5. หลักการผสมผสาน เป็ นการจัดการศึกษาที่ควรผสมผสานการศึกษาหลายรูปแบบ
เพื่อตอบสนองความต้ องการและช่วยพัฒนาบุคคลได้ อย่างเต็มศักยภาพ
6. หลักการเทียบโอน เป็ นการเชื่อมโยงให้ มีการเทียบโอนการเรียนรู้ทั ้งในระบบเดียวกัน
และระหว่างการศึกษาทั ้ง 3 รูปแบบ เพื่อให้ บุคคลได้ สามารถเรี ย นรู้ ตามความต้ องการได้ ต่อเนื่ อง
ตลอดชีวิต
7. หลักของความหลากหลายและเป็ นประชาธิปไตย ควรส่งเสริมให้ จัดการศึกษาที่มี
ความหลากหลาย มีกิจกรรมเนื อ้ หาสาระต่างๆ ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เรี ย นรู้ ตามความต้ องการของตนเอง
เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้เรียน
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8. หลักความยืดหยุ่น ควรจัดการศึกษาแบบลดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรค
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั ้งควรจัดสรรวิธีเรียน และเวลาให้ มีความสอดคล้ องกับ ความต้ องการ
ของผู้เรียน เพื่อที่ผ้ เู รียนจะได้ วางแผนทั ้งในเรื่องเวลา และสถานที่เรียนไว้ ล่วงหน้ า
9. หลักความต่อเนื่อง การจัดการศึกษาต้ องจัดให้ ต่อเนื่ อง เพื่อที่ผ้ เู รียนสามารถใช้
บริการ หรือ เข้ าไปศึกษาหาความรู้ที่หลากหลายในสถานที่หรือแหล่งเรีย นรู้ ได้ ตลอดเวลาที่ผ้ ูเรี ย น
ต้ องการ
10. หลักความสะดวกและเข้ าถึงได้ ง่าย การศึกษาตลอดชีวิตต้ องให้ ผ้ เู รียนเข้ าถึงได้ ง่าย
และสะดวกในการที่จะเข้ าไปใช้ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และต้ องเปิ ดกว้ างสาหรับประชาชนทุกคน
11. หลักความผสมกลมกลืน การศึกษาควรจัดให้ กลมกลืนกับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
และต้ องให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ดความสนใจและอยากที่จะเรี ย นอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อที่จะให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ดการ
เรียนรู้ที่เป็ นสุข
12. หลักความสัมพันธ์กับชีวิต เป็ นการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต เพื่อที่จะได้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการดารงชีวิต และนาไปใช้ ได้ จริงในการดารงชีวิตของผู้เรียน
13. หลักการแสวงหาความรู้ กระบวนการที่ส่งเสริมให้ บุคคลได้ ตระหนักในการเรียนรู้ที่
ตนเองมีความสนใจ และนาตนเองเข้ าไปสู่การเรี ย นรู้ และเป็ นการส่งเสริ มให้ บุคคลได้ เรี ย นรู้ โดย
การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
14. หลักความสาคัญของชุมชน การเรียนรู้สามารถเกิดขึ ้นได้ จากหลายๆ แหล่งการ
เรียนรู้ ไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นจากภายในโรงเรี ย นเท่านัน้ ซึ่ง ชุมชนมีความเกี่ ย วข้ องในวิถีชีวิตของ
ทุกคน จึงเป็ นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ
15. หลักการมีส่วนร่วม การจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะประสบความสาเร็จได้ นั ้น จะต้ อง
ได้ รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้ อง ทั ้งจากสถาบันการศึก ษาและแหล่งการเรี ย นรู้ ทุก
ประเภท
สรุปได้ ว่า หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต มีความสาคัญต่อผู้เรี ย นเป็ นอย่ างมาก ต้ อง
เริ่มที่จะเรียนเพื่อรู้ เพื่อที่จะได้ นาความรู้ไปพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ และนาไปใช้ ปฏิบัติได้ จริ งใน
ชีวิต โดยการเรี ย นรู้ นัน้ ต้ องเน้ นไปในด้ านที่พัฒนาผู้เรี ย นให้ เรี ย นรู้ แ ละปรับตัวให้ เท่าทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้ านอย่างมีประสิทธิ ภาพและคุณภาพ เพื่อที่จะได้ อยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข
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ซึ่งการเรี ย นรู้ ที่จะนาไปใช้ ในชี วิตประจาวันต้ องให้ ความสาคัญในเรื่ องที่ต้องคานึงถึงผู้เรี ย นจะ
สามารถเรี ย นรู้ ได้ ตลอดชี วิ ต และผู้ เรี ย นต้ อ งได้ เลือ กเรี ย นตามความต้ องการของตนเอง จะได้
พัฒนาได้ อย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
2.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
Sheffield และ Diejomaoh (1972) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็ นคาที่มีความหมายกว้ างมาก ซึง่ ครอบคลุมการศึกษาหลายๆ ด้ าน เช่ น การฝึ กอบรม การสอน
นอกระบบ เป็ นต้ น เริ่มตั ้งแต่การเรียนของแต่ละบุคคล จากการเรี ย นรู้ ในครอบครัว ไปถึงจนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ เพื่อตอบสนองความต้ องการให้ ผ้ ูไม่มีโอกาสเรี ย นในระบบได้ มีโอกาส
เรี ย นรู้ เพื่อให้ ผ้ ูจบการศึก ษาจากในระบบมีโอกาสได้ พัฒนาความสามารถของตนเองจากการ
ฝึ กฝนเพิ่มเติมที่นอกระบบโรงเรี ย นได้ จัดขึน้ และยังส่งเสริ มให้ ผ้ ูที่ทางานได้ มีโอกาสได้ ฝึกฝน
เพิ่มเติม เพื่อทาให้ มีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ ้น
Coombs (1974) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรีย นเป็ นกิ จกรรการศึก ษา
ที่จัดขึ ้นโดยอยู่นอกระบบการศึกษาภาคปกติ ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่ม่งุ เน้ นให้ บริ ก ารแก่ ผ้ ูเรี ย น โดยมี
การกาหนดเป้ าหมายและความมุ่งหมายให้ ผ้ ูขาดโอกาสทางการศึกษาได้ รับการศึกษา
อุ่นตา นพคุณ (2523) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ นกิ จกรรมที่
จัดขึ ้น โดยมีวัตถุป ระสงค์ที่จะให้ ความรู้ แ ก่ ประชาชนที่สามารถกาหนดเป้ าหมายของตนเองได้
เพื่อให้ เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิ ย มที่ดี โดยมีก ารจัดขึน้ ในระยะเวลาสั ้น หลัก สูตรมีความ
ยืดหยุ่น ประหยัดงบประมาณ และตอบสนองความต้ องการ ความสนใจของผู้เรียนและชุมชนได้
รั ต นา พุ่ ม ไพศาล (2528) ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ น
การศึกษาสาหรับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน เป็ นการจัดการศึก ษาที่ตอบสนอง
ความต้ องการของผู้เรียนตามที่ผ้ เู รียนต้ องการ
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2533) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ น
กิจกรรมที่มีรูปแบบไม่แน่นอน จัดขึน้ ตามความเหมาะสม และความต้ องการของผู้เรี ย นยึดหลัก
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ปรัชญาที่ว่าการศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรี ย นให้ ร้ ู จัก ใช้ ความคิดตัดสินใจ
สามารถเรี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง รวมทัง้ มี อิ ส ระจากสิ่ ง แวดล้ อ มมากที่ สุด โดยมี วิ ธี ก ารเป็ น
ส่วนประกอบที่จะทาให้ คนสมบูรณ์ ยิ่ งขึน้ ดังนัน้ จึงเป็ นกิ จกรรมการศึก ษาที่ จัดเพื่อคนทุก คนใน
สังคม
อาชัญ ญา รั ตนอุบ ล (2542) ให้ ค วามหมายไว้ ว่า การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ น
กิจกรรมการจัดการศึก ษาที่เปิ ดโอกาสให้ กับผู้ที่ไม่ได้ รับการศึก ษาในระบบโรงเรี ย น เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทัก ษะ และทัศนคติ ต่างๆ ให้ สามารถด ารงชี วิ ตอยู่ใ นสังคมได้ อย่ า งมีความสุข โดยจั ด
การศึก ษาให้ สนองความต้ องการและความสนใจของผู้เรี ย น เพื่อนาไปใช้ ในการแก้ ปั ญหาของ
ผู้เรียนได้ ด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษานอกระบบ
เป็ นการศึก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการก าหนดจุ ด มุ่ง หมาย รู ป แบบ วิ ธี ก ารจั ด การศึก ษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่ อนไขสาคัญของการสาเร็ จการศึก ษา
โดยเนื ้อหาและหลัก สูตรจะต้ องมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ สภาพปั ญหาและความต้ องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
สุมาลี สังข์ ศรี (2545) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ นกิ จกรรม
การศึกษาทุกรูปแบบที่จัดให้ บ ริ ก ารแก่ ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้ ผ้ ูเรี ย นได้ รับทัก ษะ ความรู้
ความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติในการประกอบอาชี พ และรับรู้ ข้ อมูลข่ าวสารต่างๆ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลในการดาเนินชีวิต และปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้
ความหมายไว้ ว่า การศึกษานอกระบบเป็ นกิ จกรรมการศึก ษาที่มีก ลุ่มเป้ าหมายผู้รับบริ ก ารและ
วัตถุป ระสงค์ ข องการเรี ย นรู้ ที่ ชัดเจน มีรูปแบบ หลัก สูต ร วิธีก ารจัดและระยะเวลาเรี ย นหรื อ
ฝึ กอบรม ที่ยื ดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้ องการและศัก ยภาพในการเรี ย นรู้ ของ
กลุ่มเป้ าหมายนัน้ และมีวิธีก ารวัดและประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทาง
การศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
สรุปได้ ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็ นกิจกรรมการศึก ษาที่จัดขึน้ โดยอยู่นอกระบบ
การศึก ษาภาคปกติ ซึ่ง ประกอบด้ ว ยเนื อ้ หา วิ ธี ก ารสอน สื่ อ ต่ า งๆ มี ลัก ษณะยื ด หยุ่ น และ
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หลากหลาย เพื่อสนองความต้ องการของผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ รวมทั ้งได้ รับความรู้
ความสามารถทั ้งในด้ านความรู้ทั่วไปและวิชาชีพ ซึง่ ทาให้ ผ้ เู รียนมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
2.2 ประเภทการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
Knowles (1950) ได้ แ บ่ ง กิ จกรรมการจั ด การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น แบ่ ง ตาม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน มี 6 ลักษณะ ดังนี ้
1. ด้ านความรู้ เช่น การบรรยาย การอภิปราย เป็ นต้ น
2. ด้ านความเข้ าใจ เช่น การยกตัวอย่างประกอบกรณี ศกึ ษา เป็ นต้ น
3. ด้ านทักษะ เช่น การสาธิ ต การซ้ อม เป็ นต้ น
4. ด้ านทัศนคติ เช่น การให้ คาปรึกษา การอภิปรายอย่างอิสระ เป็ นต้ น
5. ด้ านค่านิยม เช่น การสัมมนา การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้ น
6. ด้ านความสนใจ เช่น การจัดทัศนศึกษา การจัดฉายภาพยนตร์ เป็ นต้ น
Coombs (1974) ได้ แบ่งกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไว้ 4 ด้ าน คือ
1. การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ บุคคลได้ มีโอกาสการ
เรียนรู้ในการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็ น เพื่อให้ เข้ าใจทักษะในการดารงชีวิต
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ช่วยเสริมสร้ างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในด้ านการทางาน
3. การศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชน เป็ นการส่งเสริมให้ ประชาชนได้ เรียนรู้ เพื่อนาความรู้ไป
ใช้ ในชุมชนของตนเอง เพื่อที่จะปกครองตนเองได้
4. การศึกษาเพื่ออาชีพ ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ รวมถึงความสามารถ
ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ได้ แ บ่ งประเภทการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นไว้ 5 ประเภท
โดยคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายดังนี ้
1. การศึกษาแม่และเด็กหรือการศึกษาครอบครัวเป็ นกิจกรรมมุ่งเน้ นแม่และเด็ก
2. กิจกรรมองค์การเยาวชนเป็ นการจัดการศึกษาให้ แก่เยาวชนอันเป็ นกาลังของการ
พัฒนาประเทศ
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3. การศึกษาผู้ใหญ่เป็ นการจัดการศึกษาให้ กับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไปเพื่อให้ โอกาส
เสริ ม ความรู้ และใช้ เวลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ พื่ อ ที่ ส ามารถน าความรู้ มาใช้ ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน
4. การศึกษาชุมชนเป็ นการจัดการศึกษาให้ แก่ชุมชนเพื่อเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิ ดการ
พัฒนาในทุกๆ ด้ าน
5. การศึกษาพิเศษเป็ นการจัดการศึกษาให้ กลุ่มชุมชนในสภาพแวดล้ อมที่ แตกต่างกัน
ในสังคม เช่ น กลุ่มชนในพื ้นที่ ห่างไกล และได้ สรุ ปการจัดเนื อ้ หากิ จกรรมการศึก ษานอกระบบ
โรงเรียนโดยแบ่งได้ ดงั ต่อไปนี ้คือ
1. การศึกษาขั ้นพื ้นฐานและการศึกษาต่อเนื่ อง ได้ แก่ การศึกษานอกระบบสายสามัญ
ระดับประถมศึกษา ระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้ นและระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย การศึก ษาเพื่ อ
ชุมชนในเขตภูเขา
2. การศึกษาด้ านทักษะอาชีพ คือ กิจกรรมฝึ กอาชีพเพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ทกั ษะที่เป็ น
ประโยชน์เพื่อการประกอบตามความต้ องการในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาขาเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปกรรมและหัตถกรรม
3. การให้ บริการข่าวสารข้ อมูลและสารสนเทศต่างๆ ได้ แก่ กิจกรรมการจัดห้ องสมุด
ประชาชนจังหวัด ห้ องสมุดประชาชนอาเภอ ห้ องสมุดประชาชนตาบล ที่อ่านหนังสือและแหล่ง
ความรู้ประจาหมู่บ้าน ห้ องสมุดเคลื่อนที่ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยุศกึ ษา โทรทัศน์ เพื่ อการศึก ษา
ตลอดจนหนังสือวารสารและสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เป็ นต้ น
4. การศึกษาด้ านสุขภาพอนามัยการปรับปรุงชี วิตความเป็ นอยู่ในครอบครัวชุมชนและ
สิ่งแวดล้ อมคือความรู้ทกั ษะและทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ แก่ การป้ องกันรัก ษารัก ษา
โรคภัย ไข้ เ จ็ บ สุข ภาพอนามัย โภชนาการบริ โ ภค ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ในครอบครัว และการ
วางแผนครอบครัว เป็ นต้ น
5. การศึกษาเพื่อสันติภาพและด้ านการเมืองการปกครอง ได้ แก่ การสร้ างความสงบ
เรียบร้ อยการปกครองในระดับต่างๆ องค์การประชาชนการใช้ สิทธิ แ ละหน้ าที่ ในกระบวนการทาง
สังคม เช่น กิจกรรมเพื่อชุมชน การเสียภาษี อากร การเลือกตั ้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองประเทศ เป็ นต้ น
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6. การศึกษาด้ านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล ได้ แก่ กิจกรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา นันทนาการ การใช้ เวลาว่างหรื องานอดิเรก เช่ น
ดนตรี การละคร กีฬา พักผ่อน เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่า กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ นการจัดการศึก ษาให้ กับคนที่
ไม่ได้ รับการศึกษาในโรงเรี ย นหรื อขาดโอกาสทางการศึก ษา มีความยื ดหยุ่นปรับเปลี่ย นไปตาม
ความต้ องการของผู้เรียน และต้ องคานึงถึงความต้ องการ เพื่อ ประโยชน์ สูงสุดของผู้เ รี ย นที่จะไป
ช่วยพัฒนาสังคม และเพิ่มวุฒิทางการศึกษา รวมทั ้งทาให้ ประชาชนมีความรู้ ทางทัก ษะอาชี พมาก
ขึ ้น
2.3 หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ได้ เสนอหลัก สาคัญของหลัก การการจัดการศึก ษานอกระบบ
โรงเรียน มี 6 ประการ ดังนี ้
1. ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการเรียนรู้ที่เน้ นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการสอน
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั ้น ตอนกระบวนการของการจัดการเรี ย นรู้ รวมไปถึงการมีโอกาสในการ
วิพากษ์ วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การแก้ ปัญหาของผู้เรียนเอง
2. หลักสูตรมีทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่น เป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้รวมไปถึงหลักสูตรด้ วยตัวผู้เรียนเอง เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการสูงสุดของผู้เรียน
3. ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็ นทางการ คือ เป็ นการสร้ างความเป็ นกันเองระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน ที่ทาให้ เห็นถึงบทบาทที่มีความเสมอภาคกัน ยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน
4. ความไว้ วางใจในทรัพยากรท้ องถิ่น เป็ นการนาเอาทรัพยากรในท้ องถิ่นมาจัด
การศึกษา ทาให้ ได้ ทรัพยากรที่ราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เนื่องจากทาให้ ผ้ ูเรี ย นได้
เห็นของจริงซึง่ เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตการทางานของผู้เรียนด้ วย
5. การนาไปใช้ ประโยชน์ในทันที เป็ นกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี ้เป็ นการ
สร้ างและพัฒนาทัก ษะ สมรรถนะที่พร้ อมนาเอาไปใช้ งานได้ ทันทีเนื่ องจากมาจากเป็ นกิ จกรรม
ระยะสั ้น มีความเป็ นปั จจุบันและมีผลกระทบต่อผู้เรี ย นในทางตรง ดังนัน้ ผู้เรี ย นจึงเกิ ดความ
สนใจเพื่อเอาความรู้ดงั กล่าวนี ไ้ ปใช้ งาน

27

6. โครงสร้ างมีความยืดหยุ่น หรือมีโครงสร้ างไม่สงู เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ระบบโรงเรี ย นหากมีก ารควบคุมสูงความยื ดหยุ่นต่า การที่เน้ นผู้เรี ย นเป็ นศูนย์ ก ลางจะประสบ
ปั ญหาในการนาไปใช้ ดังนั ้น เพื่อให้ เกิดความราบรื่นในการเรียนรู้จึงควรมีความยื ดหยุ่นหรื อมีก าร
ควบคุมที่ไม่สงู มากจึงจะใช้ วิธีการที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ เสนอหลักการของการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นไว้ 10 ประการ
ดังต่อไปนี ้
1. หลักความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสในการเข้ า
รับ บริ ก ารทางการศึก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กับ การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นจะต้ อ งได้ รั บ
การศึกษาเข้ าถึงโอกาสได้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงผู้ที่พลาด ขาด ด้ อย โอกาสทางการศึกษา
2. หลักการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็ นการสนองตอบต่อความต้ องการของ
ผู้เรียนที่ต้องการจะเรียนรู้ จะต้ องมีการกระจายโอกาสทางการศึก ษาไปถึงแก่ ก ลุ่มบุคคลที่อยู่ใน
พื ้นที่ห่างไกลได้ รับโอกาสอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
3. หลักความต่อเนื่อง ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้ แก่ผ้ รู ับบริการที่มี
ความหลากหลาย การพัฒนาแหล่งเรี ย นรู้ ร่ วมถึงการมีส่วนร่ วมของทุก ภาคส่วนในสังคมในการ
สร้ างแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ าใช้ บริ ก ารได้ ซึ่งจะก่ อให้ เกิ ดความต่อ เนื่ องในการเรี ย นรู้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักความยืดหยุ่น ในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะต้ อง
อาศัย ความยื ดหยุ่น ในการจัดการเรี ย นรู้ รู ปแบบ วิธีก าร รวมไปถึงการวัดและประเมินผลด้ วย
เพื่อทาให้ ผ้ เู รียนได้ มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ สอดคล้ องตามความสามารถของตนเอง
5. หลักการสนองความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย การจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะต้ องอาศัยหลักการที่ว่า ยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ย นรู้ ผู้
ที่นาความรู้ไปใช้ คือผู้เรียน ดังนั ้น การขับเคลื่อนกิ จกรรมต่างๆ จะต้ องมาจากความต้ องการของ
ผู้เรียนเป็ นหลัก
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6. หลักความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิต หลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้ แก่ผ้ เู รียนนอกระบบโรงเรียนจะเกิ ดขึน้ ได้ และมีประสิทธิ ภาพดีที่สุดคือ จะต้ องมี
ความสอดคล้ องกับชีวิตการทางาน รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้เรี ย นด้ วย จึงจะทาให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ดความ
ตระหนักในกิจกรรมการเรียนรู้นั ้นๆ
7. หลักความหลากหลาย ในการส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนให้ เกิดความรู้ การจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ ให้ ผ้ ู เรี ย นจะต้ อ งมีความหลากหลาย ใช้ รูปแบบการศึก ษาหลากหลายรู ปแบบ เทคนิ ค
วิธีการต่างๆ มาบูรณาการเพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเอง
8. หลักความเป็ นประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะเกิดขึ ้น
ได้ ก็ด้วยอาศัยหลักของความเป็ นประชาธิ ปไตย ที่ผ้ ูเรี ย นจะเรี ย นรู้ เรื่ องใดก็ ตาม ก็ จะต้ องมาจาก
ความสนใจในการเรียนรู้เรื่องนั ้นๆ ซึง่ ผู้เรียนจะเรียนได้ ดี เมื่อผู้เรียนมีความพร้ อมที่จะเรียนรู้
9. หลักการมีส่วนร่วม การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึง่ เป็ นมวลประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เกิดขึ ้น นอกระบบโรงเรียน หน่วยงานที่จะส่งเสริ มการเรี ย นรู้ นัน้ ไม่จาเพาะว่าจะต้ อง
เห็นหน่วยงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน แต่ต้องมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนให้ เกิ ดการ
ขับ เคลื่อ นขององค์ความรู้ ไปสู่ผ้ ูเรี ย น ดังนัน้ จะต้ อ งอาศัย ภาคี เครื อข่ า ยในการร่ วมกันสร้ า ง
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
10. หลักการพึง่ พาตนเอง ในการเรียนรู้การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะต้ องมาจาก
ผู้เรี ย นที่มีแ รงจูงใจในการเรี ย นมาจากตนเอง ซึ่งเป็ นลัก ษณะของผู้ใหญ่ ที่จะเรี ย นรู้ อันมาจาก
ความต้ องการของตนเอง อีกทั ้ง ผู้ใหญ่จะต้ องพึง่ พาคนอื่นน้ อยลงและพึ่งพาตนเองมากขึน้ ดังนัน้
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะต้ องเน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สรุ ป ได้ ว่ า หลัก การของการศึก ษานอกระบบโรงเรี ยนจะต้ องสร้ างความยื ด หยุ่ น
หลากหลายให้ ตรงกับความต้ องการและความสนใจของผู้เรียน ทั ้งในด้ านวิธีการเรียน เนื อ้ หา และ
การประเมินผล ซึ่งจะต้ องให้ ความสาคัญกับความเสมอภาค รวมไปถึงการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้ ผ้ เู รียนสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ย นสามารถแก้ ปั ญหาได้ ด้วยตนเอง และพัฒนา
ศักยภาพความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั ้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนด้ วย

29

ตอนที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย
Coombs (1973) ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย คื อ กระบวนการ
การศึกษาตลอดชีวิต ซึง่ สามารถหาได้ จากความรู้ ทัก ษะ ทัศนคติ และจากประสบการณ์ รวมถึง
สิ่งแวดล้ อมต่างๆ เช่น ครอบครัว สังคม หรือแหล่งการเรี ย นรู้ ต่างๆ โดยเป็ นการศึก ษาที่ไม่มีแ บบ
แผนมากนัก ไม่มีระบบ แต่เป็ นการเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต
Evan (1981) กล่ า วว่ า การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด จาก
สถานการณ์ต่างๆ หรือแหล่งความรู้ เพื่อที่จะให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง
La Belle (1982) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตามอัธยาศัย เป็ นการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติ ความเข้ า ใจในประสบการณ์ ชี วิ ต ประจ าวัน รวมไปถึ ง
สิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัวของผู้เรียน
ปฐม นิคมานนท์ (2532) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตามอัธยาศัย เป็ นกระบวนการ
ตลอดชี วิ ต เพื่อสร้ างความคิด ค่ านิ ย ม ทัก ษะ และความรู้ ต่างๆ เช่ น การเรี ย นรู้ จากครอบครั ว
เพื่อนบ้ าน จากการทางาน รวมไปถึงสื่อสารมวลชนต่างๆ
สุนทร สุนันท์ชัย (2532) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึก ษาที่ทา
ให้ ได้ รับความรู้ ทัก ษะ เจตคติต่างๆ รวมถึงได้ จากประสบการณ์ ที่มาจากครอบครัว ชุมชน หรื อ
จากการทางาน รวมทั ้งแหล่งการเรียนรู้ในที่ต่างๆ
พระราชบั ญญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ความหมายของการศึก ษาตาม
อัธยาศัย ไว้ ว่ า เป็ นรู ป แบบการศึก ษารู ปแบบหนึ่ งอย่ างเป็ นทางการ ในกฎหมายแม่บ ทเพื่ อ
การศึกษาของชาติ โดยอธิบายไว้ ในมาตรา 15 (3) ว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึก ษาที่ ให้
ผู้เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองตามความสนใจ ศัก ยภาพ ความพร้ อม และโอกาส โดยศึก ษาจาก
บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ”
กรมการศึก ษานอกโรงเรี ย น (2544) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตามอัธยาศัย เป็ น
การศึกษาที่เกิดขึ ้นตามวิถีชีวิตที่เป็ นการเรียนรู้หรือจากประสบการณ์ บุคคล ครอบครัว หรื อชุมชน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัก ษะและพัฒนาคุณภาพชี วิต โดยมีลัก ษณะสาคัญ คือ ไม่มีหลัก สูตร ไม่มี
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เวลาเรี ย นที่ แ น่ น อน ไม่ จ ากั ด อายุ ไม่ มี ก ารลงทะเบี ย น ไม่ มี ก ารสอน และไม่ มี ก ารรั บ
ประกาศนียบัตร ส่วนสถานที่มีหรือไม่มีก็ได้ สามารถเรียนได้ ตลอดเวลาและเกิดขึ ้นได้ ในทุกช่วง
วัยตลอดชีวิต
ชัย ยศ อิ่ม สุว รรณ์ (2544) ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เป็ นการจั ด
การศึก ษาที่เกิ ดขึน้ ตามวิถี ชีวิต สภาพแวดล้ อม และจากประสบการณ์ มีแ หล่งความรู้ ต่างๆ ไว้
เพื่อให้ บุคคลได้ เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจ ศัก ยภาพ ความพร้ อม และโอกาส เพื่อช่ วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ กับผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
วิศนี ศิลตระกูล และอมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (2544) ให้ ความหมายไว้ ว่า การศึก ษาตาม
อัธยาศัย หมายถึง วิธีการที่หลากหลายที่นาไปสู่ก ารเรี ย นรู้ โดยการผลัก ดันให้ ผ่านกระบวนการ
สนทนา ที่เกี่ยวข้ องกับการสารวจและขยายประสบการณ์ โดยไม่อาจทานายล่วงหน้ าได้ เป็ นสิ่งที่
อุบัติขึ ้นทันที
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้
ความหมายไว้ ว่า การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาวันของบุคคล ซึ่ง
บุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้ องการ โอกาส
ความพร้ อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
สรุปได้ ว่า การศึก ษาตามอัธยาศัย คือ การศึก ษาที่จัดให้ กับผู้เรี ย นแบบไม่มีระบบ โดย
การเรียนรู้จะเกิดขึ ้นเองตามโอกาสจะอานวย เป็ นการเรี ย นรู้ ที่เกี่ ย วข้ องกับครอบครัว สังคม และ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึง่ จะช่วยสร้ างความเข้ าใจ ความสามารถ และทักษะใหม่ๆ ให้ เกิ ดขึน้ ได้ อยู่
ตลอดเวลาที่ผ้ เู รียนต้ องการที่จะเรียนรู้ทกั ษะต่างๆ
3.2 ลักษณะสาคัญของการศึกษาตามอัธยาศัย
ลักษณะของการศึก ษาตามอัธยาศัย มีเอกลัก ษณ์ ที่ เฉพาะ (ทองอยู่ แก้ วไทรฮะ, 2544)
ดังนี ้
1. การศึกษาตามอัธยาศัยมีรูปแบบที่อธิบายได้ ไม่ชัดเจน และไม่สามารถจับต้ องได้
เหมือนในการศึกษาในระบบโรงเรียน แต่ร้ ูว่ามีอยู่เพราะเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินชี วิต
2. การศึกษาที่เกิดขึ ้นในสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ จึงมีหลายวัตถุประสงค์และไม่
จาเป็ นต้ องเพื่อการศึกษาเท่านั ้น
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3. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระบบอื่นๆ ไม่สามารถแยก
ออกได้ อย่างชัดเจน คือ บุคคลสามารถใช้ การศึก ษาตามอัธยาศัย ได้ ในระหว่างการเรี ย นในระบบ
ไปพร้ อมกัน แต่ต้องมีก ารเชื่ อมโยงการศึก ษาในหลายๆ รู ปแบบ เช่ น การจัดทัศนศึก ษา การ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ สามารถเกี่ยวโยงกับการเรียนการสอน
4. การศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็ นการศึกษาที่มีความหลากหลายรูปแบบ และวิธีการที่
ไม่เป็ นทางการได้ ไม่จากัด
5. การศึกษาตามอัธยาศัยไม่จาเป็ นต้ องมีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอน ไม่จากัด
อายุไม่มีแม้ แต่สถานที่เรี ย นที่ ไหนก็ ได้ ลัก ษณะการเรี ย นรู้ ส่วนใหญ่ เป็ นการเรี ย นเพื่ อความรู้ แ ละ
นันทนาการอีกทั ้งยังไม่จากัดเวลาเรียนอีกด้ วย
6. การศึกษาตามอัธยาศัย มีเรื่องการกาหนดเวลาในการเรียนรู้เป็ นตัวแปร และควบคุม
ได้ น้อยมาก ดังนั ้น การประเมินผลจึงอยู่ที่ผ้ เู รียน
7. การศึกษาตามอัธยาศัยต้ องสอดคล้ องกับการดาเนินชีวิต เป็ นลักษณะเฉพาะบุคคล
สัมผัส รวมทั ้งเป็ นการเลือกรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ในการดาเนินชี วิต
8. การศึกษาตามอัธยาศัยมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็ นลักษณะเฉพาะที่ อาจะไม่เกิดผล
แบบเดิมทุกประการ
9. การศึกษาตามอัธยาศัยที่เกิดขึ ้น อาจเป็ นสิ่งที่จูงใจหรือไม่จูงใจก็ได้ ไม่สามารถ
คาดหมายล่วงหน้ าได้
10. การศึกษาตามอัธยาศัยนัน้ เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ซึง่ หมายถึงการทาตามอาเภอใจ
ของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถวิธีการเรียนด้ วยตนเอง
11. การศึกษาตามอัธยาศัยมีลกั ษณะของการอาสาสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม เป็ นการไม่
ผูกพันแต่มีใจที่จะเรียนรู้จึงจาเป็ นต้ องมีการปฏิสมั พันธ์
12. การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถได้ ตลอดเวลา จึงเกิดขึ ้นได้ ตลอดทุกที่ทกุ เวลาและ
ทุกสถานการณ์
13. การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึน้ ในทุกช่วงเวลาไปตลอดชีวิต เพราะเป็ นส่วนหนึ่งใน
การดาเนินชีวิต ดังที่มีคากล่าวที่ว่าการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นกระบวนการจากอุบัติขึ น้ ของชี วิต
จนสิ ้นอายุขัย
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ลักษณะที่สาคัญของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย กล่าวได้ ดงั นี ้ (อุดม เชยกีวงศ์, 2544)
1. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการสืบทอดทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น และ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อลูกหลานจะได้ สืบทอดเรียนรู้ต่อไป
2. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่แสดงให้ เห็นถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์และ
สะท้ อนถึงคุณประโยชน์ของการศึกษา รวมถึงมนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้ได้ ตลอดชีวิต
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่ช่วยให้ มนุษย์สามารถเรียนรู้และรับรู้ใน
ความรู้ที่ต้องการได้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
4. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่สามารถช่วยหล่อหลอมผู้เรียนที่ได้ รับการ
เรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน และสังคม
5. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการพัฒนาผู้เรียนจากองค์ความรู้ที่ได้ จากการเรียนรู้
ที่มาจากประสบการณ์การทางานด้ วย
สรุปได้ ว่า การศึกษาตามอัธยาศัยมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ เป็ นการศึก ษาที่ผ้ ูเรี ย นสามารถ
เรียนรู้ได้ ตามความต้ องการ แต่ไม่จากัดอายุ และแบบแผนการเรี ย นที่แ น่ นอน สามารถเรี ย นรู้ ได้
ตลอดชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็ นการเรียนรู้เพื่อนาไปประกอบอาชี พ สามารถพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
ผู้เรียนได้ ซึง่ ต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์ก รต่างๆ ที่จะเข้ ามา
ช่วย รวมทั ้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.3 ประเภทและรู ปแบบของการศึกษาตามอัธยาศั ย
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2544) ได้ สรุปถึงหลักการจัดของการศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ ดงั นี ้
1. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้ องขึ ้นอยู่กับความสนใจของ
ผู้เรียนที่จะเรียนรู้อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาตามความสนใจ
2. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นวิถีชีวิต เป็ นวัฒนธรรมของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องการที่
จะเรี ย นรู้ อ ยู่ ตลอดเวลา จะตั ้งใจหรื อ ไม่ ก็ต าม แต่ ไม่ สามารถจะปฏิเ สธที่ จะเรี ย นรู้ ได้ เพราะ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต
3. สังคมแห่งการเรียนรู้ ต้ องสร้ างบรรยากาศ และสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม เพื่อ
เอื ้ออานวยให้ ผ้ เู รียนสามารถเรียนรู้ได้ ตามความสนใจของตนเอง
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4. การส่งเสริมให้ บุคคลสามารถเข้ าถึงการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ องมีการกระจายแหล่ง
การเรียนรู้ไปตามสถานที่ที่หลากหลาย เพื่อสะดวกต่อการใช้ บริ ก าร นัก การศึก ษาตามอัธยาศัย
ต้ องเสริ มช่ วยประสานงาน พร้ อมทั ้งขอความร่ วมมือทัง้ จากหน่ วยงานทั ้งภาครั ฐ เอกชน และ
ชุมชนต่างๆ ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
5. การส่งเสริมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย ควรส่งเสริมทั ้งในด้ านการอ่าน การเขียน การพูด
และการฟัง เพื่อเสริมสร้ างความรู้ และสนับสนุนให้ ผ้ เู รียนรู้จั กการคิดเป็ น รวมทั ้งวิเคราะห์ให้ ได้
วิศนี ศิลตระกูล และอมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (2544) ได้ แ บ่ งประเภทของการศึก ษาตาม
อัธยาศัย ไว้ 4 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ดงั นี ้
1. การศึกษาตามอัธยาศัยในวิถีชีวิต มีลกั ษณะเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ แม้ มี
การจัดกระทาก็มิใช่เพื่อการศึกษาโดยตรง เช่น ครอบครัว สภาพแวดล้ อมรอบๆ ตัว สังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้ อม ทางธรรมชาติ
2. การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการคุณภาพชี วิต เป็ นการจัดกระทาโดยองค์การสถาบัน
เพื่อจุดประสงค์ทางการศึก ษาทั ้งโดยตรงและโดยอ้ อม เช่ น แหล่งความรู้ ในชุมชน ศาสนสถาน
แหล่งศิลปวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สื่อมวลชน แหล่งนันทนาการ แหล่งท่องเที่ย ว
3. การศึกษาตามอัธยาศัยตามธรรมชาติแหล่งสังคมเป็ นกิจกรรมที่ครอบคลุมการ
พัฒนาชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยื น เช่ น กิ จกรรมเสริ มสร้ างประชาธิ ปไตย
เช่น เวทีชาวบ้ านการทาประชาพิจารณ์ การทาจดหมายข่าว กิจกรรมสารวจชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. การศึกษาตามอัธยาศัยโดยอาศัยงานวัฒนธรรม เกิดจากการผสมผสานการละเล่น
การแสดงออก และการเลียนแบบท่าทาง ถ่ายทอดผ่ านทางงานศิลปะการแสดง เช่ น สื่อพื ้นบ้ าน
สื่อบันเทิง การแสดงแบบจาลอง
สรุปได้ ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นรู ปแบบการศึก ษาที่มีความหลากหลาย โดยสิ่งที่
เอื ้ออานวยต่อการเรียนรู้จะขึ ้นอยู่กับสภาพแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัวของผู้เรี ย น ซึ่งผู้เรี ย นสามารถ
เรี ย นรู้ ได้ ด้วยตนเอง และสามารถเรี ย นรู้ ร่ วมกัน ในชุ มชนตามสถานการณ์ ต่ างๆ โดยรวมแล้ ว
รูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็ นกิจกรรมการเรี ย นรู้ หรื อเป็ นกิ จกรรมการศึก ษาที่จัดขึน้
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ที่เกิดขึ ้นตามสถานการณ์ต่างๆ ทั ้งที่เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติหรื อผู้เรี ย นสร้ างกันขึน้ มาเองก็ ได้ เช่ น
การพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือสืบค้ นสิ่งต่างๆ รวมทั ้งแหล่งการเรียนรู้ และสื่อต่างๆ ด้ วย
ตอนที่ 4 กระบวนการเรี ยนรู้
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่งชาติ (2543) โดยวิ จิตร ศรี สอ้ า น ได้ กาหนด
กระบวนการเรียนรู้ไว้ 2 ประเภท คือ (1) กระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรี ย น ซึ่งเป็ นการจัดการ
โดยสถานศึก ษา อาศัย ระบบชั น้ เรี ย นเป็ นหลัก มีห ลัก สูตรกาหนดไว้ ตามระดับและประเภท
การศึกษา เพื่อให้ บุคคลได้ เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลัก สูตร และ (2) กระบวนการเรี ย นรู้ ในวิถี
ชีวิต เป็ นการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ และสภาพแวดล้ อมต่างๆ ที่สัมพันธ์ กับวิถีชีวิตของบุคคลทั ้ง
ที่จงใจสร้ างขึ ้นและที่มีอยู่เอง
ส่วนคาว่า “การเรียนรู้ (Learning)” มีขอบเขตที่ ครอบคลุมความหมาย 2 ประการ คือ 1)
การเรียนรู้ในความหมายของ “กระบวนการเรี ย นรู้ (learning process)” ซึ่งหมายถึงวิธีก ารต่างๆ
ที่ช่วยให้ บุคคลเกิดการเรียนรู้ และ 2) การเรียนรู้ ในความหมายของ “ผลการเรียนรู้ (learning
outcome)” ซึ่งได้ แ ก่ ความรู้ ความเข้ าใจในสาระต่างๆ ความสามารถในการกระทาและการใช้
ทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั ้งความรู้สกึ หรือเจตคติอันเป็ นผลที่เกิ ดขึน้ จากกระบวนการเรี ย นรู้
หรื อ การใช้ วิ ธีก ารเรี ย นรู้ กล่า วอี ก นั ย หนึ่ งได้ ว่ า การเรี ย นรู้ มี ลัก ษณะเป็ นทั ้งผลลัพธ์ อัน เป็ น
เป้ าหมาย (ends) และวิธี ก ารที่น าไปสู่เ ป้ าหมาย (means) ซึ่ง ลัก ษณะทัง้ สอง นั บ เป็ น
องค์ป ระกอบที่สัมพันธ์ กันและส่งผลตกกระทบต่อกัน หากบุคคลมีวิธีก ารแสวงหาความรู้ ที่ดีมี
ประสิทธิ ภาพและเหมาะสมสาหรับตน บุคคลนัน้ ก็ ย่อมมีโอกาสที่จะเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจใน
สาระหรื อกระบวนการต่างๆ ได้ อย่ างกระจ่ าง ถ่ องแท้ แ ละลึก ซึ ้ง เกิ ดความรู้ สึก หรื อเจตคติไป
ในทางที่ เหมาะสมและเกิ ดการเปลี่ย นแปลงทางด้ านการกระทาหรื อ พฤติก รรมไปในทางที่พึ ง
ประสงค์ (อดุลย์ วังศรีคณ
ู , 2543)
ในการเรี ย นรู้ บุคคลจาเป็ นต้ องใช้ วิธีก ารเรี ย นรู้ วิธีใดวิธีหนึ่ง แต่เนื่ องจากกระบวนการ
เรียนรู้เป็ นวิธีการ ดังนั ้น กระบวนการเรียนรู้ จึงเกิดขึ ้นลอยๆ ไม่ได้ จาเป็ นต้ องมีสาระที่ เรี ย นรู้ ควบคู่
ไปด้ วยกันเสมอ เปรียบเสมือนฝาแฝดที่ต้องอยู่ติดกันตลอดเวลา ดังนั ้น วิธีก ารเรี ย นรู้ กับ สาระการ
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เรี ย นรู้ จึงต้ องควบคู่ไ ปด้ วยกั นเสมอ เมื่ อใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ หรื อ วิธีก ารเรี ย นรู้ ในการเรี ย นรู้
เนื ้อหาสาระต่าง ๆ แล้ ว ผลที่เกิดตามมาก็คือ จะเกิดความเข้ าใจหรือไม่เข้ าใจในสิ่งที่เรี ย นและการ
เรียนรู้ที่เกิดมักเกิดขึ ้นควบคู่ไปด้ วยกันเสมอก็คือ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับกระบวนการในการ
เรียนรู้นั่นเอง ดังนั ้น ผลการเรียนรู้จึงมี 2 ส่วน คือ
1) ส่วนที่เป็ นความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับสาระที่เรียนรู้
2) ส่วนที่เป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ หรื อวิธีก ารเรี ย นรู้ อันเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเรี ย นรู้
ต่อไป
ดัง นั น้ เมื่ อ พูด ถึ ง “การเรี ย นรู้ ” สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเข้ ามาเกี่ ย วพัน ด้ ว ยเสมอก็ คื อ เรื่ อ ง (1)
กระบวนการเรียนรู้ (2) สาระเรียนรู้ และ (3) ผลการเรียนรู้
กระบวนการเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ยส่ว นที่เป็ นความรู้ ความเข้ าใจ ทัก ษะและเจตคติ
เกี่ยวกับสาระที่เรียนรู้ แ ละส่วนที่เป็ นกระบวนการหรื อวิธีก ารในการเรี ย นรู้ บุคคลทุก คนเกิ ดมามี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง แม้ จะไม่มีผ้ สู อนก็สามารถเรียนรู้ได้ (ทิศนา แขมมณี, 2545)
4.1 ความหมายของกระบวนการเรี ยนรู้
วิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540) ได้ กล่าวถึง กระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุมชน ซึ่งเป็ นการเรี ย นรู้ ที่
ชุมชนเป็ นผู้สร้ าง ประกอบด้ วยกระบวนการต่างๆ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา ทั ้งของตนเอง ชุมชน และเชื่ อมโยงสิ่งเหล่านี เ้ ข้ า
กับสังคมไทยตลอดจนสังคมโลก
2. การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเอง และชุมชนด้ วยวิธีก ารต่างๆ เช่ น การ
ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ
3. การสร้ างสรรค์กิ จกรรมที่เป็ นผลจากการตัดสินใจของตนเองและชุมชน ในแง่ ข อง
ชุมชนกิจกรรมที่ทาขึ ้นนี อ้ าจเรี ย กว่า กิ จกรรมเครื อข่ าย เพราะเป็ นตัวชัก จูงและเชื่ อมโยงคนเข้ า
ด้ วยกัน
4. การประเมินผลกิจกรรม และนาผลที่ได้ ไปแก้ ไขปรับปรุงกระบวนการทั ้งหมด
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สุนทร สุนันท์ชัย (2543) ได้ กล่าวถึง กระบวนการเรี ย นรู้ ว่า ประกอบด้ วยขัน้ ตอนต่างๆ 6
ขั ้นตอน คือ
1. ตระหนักในปั ญหา หมายถึง การเข้ าใจว่าเรื่องใดเป็ นปั ญหาที่ต้องแก้ ไข
2. การหาทางเลือกที่หลากหลาย หมายถึง การกาหนดทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา
3. ก าหนดทางเลือกที่เ หมาะสม หมายถึง การตัด สินใจเลื อกทางเลือ กที่ค าดว่ าจะ
แก้ ปัญหาได้
4. การเรียนรู้ปฏิบัติการ หมายถึง การดาเนินการตามทางเลือก
5. การปรับปรุงแก้ ไข หมายถึง การรวบรวมข้ อมูล และปรับปรุงแก้ ไข
6. การประเมินผล หมายถึง การสรุปผลการปฏิบัติการ
อดุลย์ วังศรีคณ
ู (2543) ได้ สรุปเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ข องชุมชน ไว้ ว่า กระบวนการ
เรี ย นรู้ ข องชุมชน หมายถึ ง ลาดับ ขัน้ ตอนที่สมาชิ ก ในชุมชนเข้ ามารวมกลุ่ม เพื่อแก้ ปั ญหาขอ ง
ชุมชนหรือสร้ างสรรค์สิ่งดีงามให้ กับชุมชน โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ แสวงหาทางเลือก ดาเนิ นการ
และประเมิน ซึ่งกระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุมชนนี ป้ ระกอบด้ วยกระบวนการเรี ย นรู้ ในวิถีชีวิตหรื อ
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวระบบโรงเรียน
มณนิ ภา ชุ ติบุตร และคณะ (2544) ได้ ให้ ความหมายของค าว่ากระบวนการเรี ย นรู้ ว่ า
หมายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมอันเนื่องมาจากได้ รับประสบการณ์ และ
เป็ นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
สมศรี จินะวงษ์ (2544) กล่าวว่า ความรู้ ข องมนุษย์ มิใช่ เป็ นคุณสมบัติข องปั จเจกบุคคล
หากแต่เป็ นกระบวนการทางสังคม มนุษย์ ระดับปั จเจกแม้ จะรับรู้ จากภายนอกที่มากระทบใน
ลัก ษณะของรู ป รส กลิ่น และเสีย งก็ ตาม แต่ก ารแปลความหมายหรื อการให้ คุณค่าต่อสิ่งที่มา
กระทบนั ้นต้ องผ่านกรอบวัฒนธรรม เป็ นตัวกลั่นกรองสิ่งที่ควรรู้ หรื อในทางพุทธศาสนาที่ กล่าว
ว่า ต้ องผ่านกระบวนการทาง “จิ ต” คือ ความ “กาหนดได้ -หมายรู้ ” นั่นเอง และกรอบวัฒนธรรม
หรือจิตนี่เองที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ในการเรี ย นรู้ ที่จะมีชีวิตอยู่รอดของมนุษย์ นัน้
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจากการเรียนรู้ในระยะเริ่มแรกจะเป็ นไปเพื่อการตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน
ในการดารงชีวิตในเรื่องปั จจัย สี่ คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ยารัก ษาโรค และที่อยู่อาศัย ดังนัน้ การ
เรียนรู้เมื่อแรกของมนุษย์เกิดขึ ้นจึงเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ทิศ นา แขมมณี (2545) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ ากระบวนการเรี ย นรู้ ว่า หมายถึ ง
ขั ้นตอนหรือวิธีการต่างๆ ที่ผ้ จู ัดจัดขึ ้นเพื่อช่วยสนับสนุนให้ บุคคลเกิ ดการเรียนรู้
สรุปได้ ว่า กระบวนการเรี ย นรู้ เป็ นการพยายามแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับตนเอง และ
ชุมชน โดยการทาความเข้ าใจกับปั ญหาให้ ชัดเจนด้ วยการลงมือมือปฏิบัติจริ ง และสรุ ปบทเรี ย น
เพื่อปรับปรุงแก้ ไข จะได้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
4.2 ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู้
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) ได้ ศกึ ษาถึงลักษณะกระบวนการเรี ย นรู้ ข องบุคคลที่มีลัก ษณะ
เป็ นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติของมนุษย์เป็ นดังนี ้
1. การลองผิดลองถูก โดยในอดีตมนุษย์เรียนรู้ที่จะดารงชีวิตและรักษาเผ่าพันธุ์ของตน
ให้ อยู่รอดด้ วยการหาอาหาร ต่อสู่กับธรรมชาติ ฯลฯ จากนัน้ มนุษย์ ก็ได้ สะสมความรู้ ความเข้ าใจ
ของตนไว้ แล้ วถ่ายทอดส่งต่อให้ ลกู หลาน จนกลายเป็ นจารีต ธรรมเนียม หรื อข้ อห้ ามในวัฒนธรรม
ในการสัง่ สมดังกล่าวนี ้ มนุษย์จะมีภมู ิปัญญาในการดารงชีพมากขึ ้น และมีความเสี่ยงน้ อยลง
2. การลงมือกระทาจริง เป็ นการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง แล้ วถ่ายทอดต่อไปยังรุ่น
ลูกหลานแบบค่อยเป็ นค่อยไปจนกลายเป็ นธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติ
3. การสาธิตวิธีการ เป็ นการสัง่ สอนด้ วยการบอกเล่า (Oral Tradition) และการสร้ าง
องค์ความรู้ไว้ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร (Literacy Tradition) โดยทั่วไปการถ่ ายทอดภูมิปั ญ ญาของ
ชาวบ้ านจะนิยมการสาธิตวิธีการและการสอนเป็ นวาจา ส่วนในกรณี ที่เป็ นศิลปะ วิทยาการระดับ
ที่มีความซับซ้ อนหรือลึกซึ ้ง จึงจะใช้ วิธีลายลักษณ์ในรูปของตารา เช่ น ตารายา ตาราโหราศาสตร์
ฯลฯ หรือผูกเป็ นวรรณกรรม คาสอนภาษิ ต คู่มือ ฯลฯ ขึ ้นอยู่กับความสะดวกและความสอดคล้ อง
กับพื ้นฐานของชาวบ้ าน
4. พิธีกรรม เป็ นการเรียนรู้ในเชิงจิตวิทยาที่มีอานาจโน้ มน้ าวให้ คนที่มีส่วนร่วมรับเอา
คุณภาพและแบบอย่ างพฤติก รรมที่ต้องการเน้ นเข้ าไว้ ในตัว เป็ นการตอกย า้ ความเชื่ อ กรอบ
ศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบัติ และความคาดหวังโดยไม่ต้องใช้ ก ารจาแนกแจกแจง
เหตุผล แต่ใช้ ศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ ข องพิธีก รรมเป็ นการสร้ างกระแสความเชื่ อและพฤติก รรมที่
พึงประสงค์ โดยจะเน้ นผลที่เกิดต่อการสานึกของผู้มีส่วนร่วมเป็ นสาคัญ
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5. ศาสนา ไม่ว่าจะเป็ นหลักคาสอน ศีล ตลอดจนพิธีกรรม และกิจกรรมทางสังคมที่มีวดั
เป็ นศูนย์กลางของชุมชนในเชิงการเรียนรู้ ล้วนมีส่วนตอกยา้ ภูมิปั ญญาที่เป็ นอุดมการณ์ แ ห่งชี วิต
ให้ กรอบและบรรทัดฐานความประพฤติ และให้ ความมัน่ คงอบอุ่นทางจิตใจ เป็ นที่ยึดเหนี่ ย วแก่ คน
ในการเผชิญชีวิต ในการเผชิญชีวิตบนความไม่แ น่ นอนอันเป็ นสัจธรรมอย่ างหนึ่งสถาบันศาสนา
จึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนที่อยู่รวมกันเป็ นหมู่เหล่า สาหรับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ ศาสนา
จึงเป็ นหลักในการหล่อหลอมบ่ มเพาะทั ้งความประพฤติ สติปั ญญา และอุดมการณ์ แ ห่งชี วิตไป
พร้ อมๆ กั น ถื อได้ ว่ าการศึก ษาที่มีลัก ษณะเป็ นองค์รวมและมีอิ ทธิ พลต่ อชี วิตของคนที่นับถื อ
ศาสนานั ้นๆ ทั ้งโดยตรงและโดยอ้ อม อีกทั ้งเป็ นแก่นและกรอบในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
(Socialization)
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันทั ้งในทางชาติ
พันธุ์ ถิ่นฐานทากิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ย นกับคนต่างวัฒนธรรม ทาให้ เกิ ดกระบวนการเรี ย นรู้
ขยายตัวมีความคิดใหม่ วิธีการใหม่เข้ ามาผสมกลมกลืนบ้ าง ขัดแย้ งกันบ้ าง ก่อให้ เกิ ดการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายทั ้งในด้ านสาระ รูปแบบ และวิธีการ กระบวนการเรี ย นรู้ ข องคนไทยในสังคมไทย จึงมี
พลวัตส่วนหนึ่ง ไปกับ กระแสเทคโนโลยี ข้ อมูลข่ าวสารอันทันสมัย ขณะเดีย วกันก็ มีก ารกระจาย
เครือข่ายและการขยายตัวของการเรี ย นรู้ ก ว้ างขวางหลากหลายมากอย่ างไม่เคยปรากฏมาก่ อน
สังคมไทยจึงกลายเป็ นสังคมแห่งการเรี ย นรู้ ที่มีทางเลือก (Option) ให้ แ สวงหามากมายไม่ร้ ู จบ
และมีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีภมู ิปัญญาทั ้งเก่าใหม่ให้ พิจารณาอยู่อย่างเอกอนันต์
7. การผลิตซ ้าทางวัฒนธรรม (Culture Reproduction) เป็ นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้ น
การแก้ ปัญหาทั ้งทางสิ่งแวดล้ อม ทางเศรษฐกิ จและสังคม โดยการพยายามเลือกเฟ้ นเอาความ
เชื่อและธรรมเนี ยมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคมประเพณี มาผลิตซ ้าทางวัฒนธรรม
8. ครูพกั ลักจา เป็ นกระบวนการเรียนที่แอบเรียน แอบเอาอย่าง แอบลองทาดูเป็ น
วิธีการธรรมชาติและธรรมดาของคนในการเรียนรู้จากผู้อื่น โดยการตามเฝ้าสังเกตอยู่เงี ย บๆ แล้ ว
รับเอามาเป็ นของตนเมื่อสามารถทาได้ จริง
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นอกจากนี ้ สีลาภรณ์ นาครทรรพ์ (2538) ได้ กล่าวถึงลักษณะสาคัญของกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนไว้ ดงั นี ้
1. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ของแต่ละ
คนจะเกิดขึ ้นในกระบวนการที่ได้ มีก ารพูดคุย แลกเปลี่ย นความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ปั ญหา
และข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ปั ญหาระหว่างคนในชุมชนด้ วยกัน นอกจากนี ก้ ระบวนการเรี ย นรู้
ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ยังทาให้ เกิ ดพลังของสติปั ญญาที่ได้ จากการระดมสมอง ทาให้ สามารถหาทาง
ออกที่ดีที่สดุ และเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายได้ เนื่องจากคนที่มาเรี ย นรู้ ร่วมกันเป็ นคนในชุมชน เขา
ย่ อมเป็ นผู้ร้ ู ที่ดีที่ สุดเกี่ ย วกับ ปั ญ หาของตนเองและชุมชน ได้ มีป ระสบการณ์ ข องการทดลอง
ทางเลือก การแก้ ปัญหาต่าง ๆ มาแล้ วในชีวิตจริง การพูดคุย ถกเถี ย งของคนในชุ มชน จึงเป็ นการ
นาเอาประสบการณ์จริงมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อหาทางแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ
2. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็ นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการ
เรี ย นรู้ ข องชุมชนเป็ นเรื่ องของความพยายามที่จะหาทางแก้ ปั ญหาในชี วิ ตจริ ง พลวัตของการ
เรียนรู้เกิดขึ ้นจากการได้ พดุ คุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปั ญหา สาเหตุข องปั ญหา และ
หาแนวทางแก้ ปัญหา เมื่อได้ แ นวทางแล้ วสมาชิ ก ก็ นาไปลงมือปฏิบัติ เมื่อได้ ทดลองทาตามที่ได้
ตกลงไว้ แล้ ว ได้ ผลเป็ นอย่างไร มีปั ญหาอุปสรรคอะไรเกิ ดขึน้ ก็ ก ลับมาทบทวนวิเคราะห์ร่วมกับ
กลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ ต่อไปอีก การคิดทาทบทวนวิเคราะห์ทาจึงหมุนวนไป และส่งผลต่อการ
ยกระดับ สติ ปั ญญาของสมาชิ ก ในกลุ่ม /ชุมชน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี เรี ย ก
กระบวนการนี ว้ ่า กระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ปฏิสัมพันธ์ จากการกระทาร่ ว มกัน (Interactive
Learning Through Action)
3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็ นการเรียนรู้จากปั ญหาในชีวิตจริง (Problem
Oriented) และเป็ นการเรียนรู้เพื่อพยายามแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจริงๆ การเรี ย นรู้ ข องชุมชนจึงมิได้ มี
ความหมายเพียงยกระดับความคิด สติปัญญาของคนในชุมชน แต่ยังหมายถึงการช่ วยแก้ ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ อันเป็ นผลที่คนในชุมชนสามารถเห็นเป็ นรู ปธรรมได้ เมื่อ
ชุมชนสามารถช่วยกันแก้ ปัญหาของตนเองได้ ความมั่นใจในศัก ยภาพของตนเองก็ จะสูงขึน้ และ
กล้ าที่จะริเริ่มคิดค้ นหาทางเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้ ดีขึ ้น
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4. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็ นการเรียนรู้และทางานร่วมกันในลักษณะเป็ น
เครื อข่ าย เครื อข่ ายเป็ นลัก ษณะของความสัมพันธ์ ในแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง ความเชื่ อมโยง
ระหว่างคนที่เข้ ามาสัมพันธ์กันเป็ นเครือข่ายนี ้ คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน การ
แลกเปลี่ยนความคิดหรือทรัพยากรระหว่างกันและกันตามความสมัครใจ มีการช่ วยเหลือกันมีก าร
ติดต่อสื่อสารถึงกันสม่าเสมอแต่ไม่มีการบังคับบัญชา สัง่ การ ไม่มีโครงสร้ าง อานาจ เครื อข่ ายจึง
มีลกั ษณะค่อนข้ างหลวม จุดร่ วมของคนหรื อชุมชนที่เข้ ามาเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ าย มัก จะได้ แ ก่
การมีแนวคิดคล้ ายกัน มีความสนใจหรือทางานในเรื่องประเภทเดียวกัน โดยนัย เครื อข่ ายในแต่ละ
ชุมชนก็คือ กลุ่มคนที่เข้ าร่วมกันเรียนรู้และร่วมกันทางาน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นเอง แต่ใน
ระดับที่สงู กว่าชุมชนขึ ้นมา คาว่าเครือข่ายมักจะถูกใช้ โดยนัยว่า หมายถึง องค์ก รชุมชนในหลายๆ
แห่งที่มีวตั ถุประสงค์หรือกิจกรรมที่คล้ ายคลึงกัน ร่วมกัน หรือเชื่อมโยงกัน อาทิ เครื อข่ ายลุ่มนา้ ใน
ภาคเหนือ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายออมทรัพย์ เป็ นต้ น องค์ก รชุมชนที่ร่วมกันอยู่
ในเครือข่ายเหล่านี ้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และติดต่อสื่อสารถึงกันเป็ นระยะๆ
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ ว่า การกระตุ้นให้ เกิ ดกระบวนการเรี ย นรู้ ของชุม ชนก็ คือ การจั ด
กิจกรรมกระบวนการเรี ย นรู้ ในรู ป แบบต่างๆ ให้ เกิ ดขึน้ ในชุมชนนั่นเอง โดยการจัดกิ จกรรมเพื่อ
เสริมสร้ างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนั ้น สีลาภรณ์ นาครทรรพ (2539) ได้ นาเสนอไว้ ว่า การจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ในการพัฒนากระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุมชนที่ สาคัญ ได้ แ ก่ การศึก ษาดูงาน
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลใหม่อนั จะนามาซึง่ การสร้ างภูมิปัญญา และการจัดเวทีแ ลกเปลี่ย นการเรี ย นรู้ อัน
เป็ นเครื่ อ งมื อในการระดมสมองของชาวบ้ านในการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ใหม่ ร่ ว มกัน และในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมจากกันและกัน ทั ้งในระดับชุมชนและระหว่ างชุมชน ซึ่งอาจจัดได้ หลาย
ลักษณะ เช่น เวทีเพื่อสรุ ป บทเรี ย นจากการศึก ษาดูงาน เวทีเพื่อวิเคราะห์ปั ญหาและข้ อมูลใหม่
เวทีเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ ปาริ ช าติ วลัย เสถี ย ร และคณะ (2543) ได้ รวบรวมเทคนิ ค วิ ธีก าร และ
กระบวนการในการเสริมสร้ างการเรียนรู้ โดยแบ่งแยกออกเป็ น 12 วิธีการ ดังนี ้
1. จาแนกตามกลุ่มเป้ าหมายและระดับของงาน
1.1 ระดับบุคคล ได้ แก่ การสังเกต การบันทึกข้ อความ การถ่ายภาพวีดีโอ การ
นาเสนอต่อที่ประชุม การฝึ กถามตอบ โดยใช้ เหตุผลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ การค้ นหาคาตอบ
จากหนังสือและจากการพูดคุย และการฝึ กเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ
1.2 ระดับกลุ่ม ได้ แก่ การประชุม การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต การจัดนิทรรศการ
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1.3 ระดับชุมชน ได้ แก่ การรณรงค์ด้วยสื่อและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
การฝึ กงาน การจัดห้ องสมุดและศูนย์ข้อมูล การฝึ กอบรม การศึก ษาดูงาน การสัมมนา การสาธิ ต
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดเวทีเพื่อการรณรงค์
1.4 ระดับเครือข่าย ได้ แก่ การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม การประชุมสัมมนา การ
ประสานงานกับหน่วยราชการ
1.5 การจัดการศึกษาสาหรับเด็ก ได้ แก่ การละเล่น การเล่านิทานและการลองทา
การจัดการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่ ได้ แ ก่ การบอกเล่า การประกอบพิธีก รรมทางศาสนา การสาธิ ต
การจัดทัศนศึกษา
2. จาแนกตามลักษณะการให้ ความรู้
2.1 การให้ การศึกษาทางตรง ได้ แก่ การเยี่ยมบ้ าน / ไร่นา การประชุม การสาธิต
การจัดทัศนศึกษา
2.2 การให้ การศึกษาทางอ้ อม ได้ แก่ การจัดนิทรรศการ การให้ การศึกษาผ่าน
ผู้นา การใช้ โสตทัศนูปกรณ์ การจัดห้ องสมุดชุมชน / ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
3. เทคนิ คการประชุมอย่ างมีส่วนร่ วม เป็ นการใช้ เวทีก ารประชุมเพื่อแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลอื่น โดยเรียนรู้ที่จะใช้ เหตุผลของการตัดสินใจร่ วมกัน มีขัน้ ตอน
ดังนี ้
3.1 การรวบรวมสถานการณ์ หรือสภาพปั ญหาของชุมชน โดยวิธีการวาด
แผนภูมิความคิด
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3.2 การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา และแนวทางแก้ ไข โดยการแสดงความ
คิดเห็นด้ วยการเขียนหรือการพูดคุย
3.3 การสรุปแนวทางในการแก้ ปัญหา เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันในการพัฒนา
ชุมชน
4. เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้ วยกระบวนการกลุ่ม ได้ แก่
4.1 กระบวนการกลุ่ม เน้ นให้ ผ้ เู รียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ ต้ องร่วมกันคิด
ร่วมกันทา สร้ างสรรค์ความรู้โดยกลุ่ม ทุกคนจะต้ องเรียนรู้จากกลุ่มให้ มากที่สดุ ซึง่ อาจจัดกิ จกรรม
ของกระบวนการกลุ่ม เพื่อการเรี ย นรู้ แ บบมีส่วนร่ วม เช่ น เกม บทบาทสมมติ และการอภิปราย
กลุ่ม เป็ นต้ น
4.2 การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ มีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แบ่ งปั นทรัพยากรการเรี ย นรู้ รวมทั ้งเป็ นกาลังใจให้ แ ก่ กันและกัน และต้ องมีความรับผิ ดชอบ
ร่วมกัน เช่น การเล่าเรื่องรอบวง มุมสนทนา คู่ตรวจสอบ การร่วมกันคิด
4.3 การเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์ความรู้ เป็ นวิธีการเรียนรู้ที่ต้องแสวงหาความรู้
และสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ วยตนเอง ความแข็งแกร่ง ความเจริญงอกงามในความรู้ จะเกิ ดขึน้
เมื่อผู้เรียนได้ มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับคนอื่นๆ หรื อได้ พบสิ่งใหม่ๆ แล้ วนา
ความรู้มาเชื่อมโยงกับบริบทที่เกิดขึ ้น
5. การเรี ย นรู้ จากภูมิปั ญญาชาวบ้ าน มีวิธีก ารถ่ ายทอดที่หลากหลายตามเนื อ้ หา และ
กลุ่มเป้ าหมาย ได้ แก่
5.1 การถ่ายทอดแบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น การบอกเล่าโดยตรง การ
บอกเล่าโดยผ่านพิธีกรรม การบันเทิง
5.2 การถ่ายทอดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5.3 การถ่ายทอดแบบผ่านสื่อมวลชน
6. การสร้ างเวทีก ารเรี ย นรู้ ข องชุมชน จะอยู่ในรู ปของเครื อข่ ายการเรี ย นรู้ โดยการการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชาวบ้ านด้ วยกันเอง และระหว่างชาวบ้ านกับนักวิชาการ
6.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการยกระดับข้ อมูล
6.2 การเชื่อมประสานผู้นาในชุมชน
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7. การเรียนรู้ชีวิตและจิตสานึก เพื่อแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง คือ
7.1 ต้ องเรียนรู้สภาพชีวิตที่เป็ นจริงของตัวเอง
7.2 เน้ นวิธีการแก้ ปัญหาด้ วยทัศนคติที่ว่าทุกปั ญหามีทางแก้
7.3 การมีความคิดวิพากษ์ วิจารณ์เพื่อที่จะได้ คิดเป็ น
8. การใช้ สื่อเพื่อเสริมสร้ างการเรียนรู้ โดยบทบาทของสื่อจะต้ องเป็ นฝ่ ายกระตุ้นจิ ตสานึก
ให้ ประชาชน มีความคิด และมีความสามารถตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ และสื่อจะต้ องปราศจากการ
ครอบงาจากภายนอก นอกจากจะอยู่ในรูปของเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สไลด์ และ
สิ่งพิมพ์ แล้ วยังมีสื่อพื ้นบ้ าน ซึ่งจะเป็ นภาษาถิ่ นและสามารถสื่อสารให้ เข้ าใจได้ ง่ายในท้ องถิ่ น
เช่น เพลงพื ้นบ้ าน การละเล่น กีฬา ประเพณี และพิธีกรรม
9. การฝึ กทักษะอาชีพ ในโรงเรียนฝึ กอาชีพนอกจากจะสอนในเรื่ องของการพัฒนาอาชี พ
แล้ ว ยังเน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ พฒ
ั นาการคิด ในทางการแก้ ปัญหา ซึ่งทุก คนสามารถช่ วยกันคิด ช่ วยกัน
แก้ ไขปั ญหา โดยมีความรู้สกึ สนิทชิดเชื ้อกัน และช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
10. เทคนิ ค A ‟ I ‟ C เป็ นการระดมความคิ ดในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้า น ให้
ความสาคัญต่อการระดมความคิด และการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก ในชุมชนพื ้นฐานของความเท่า
เทียมกัน เป็ นกระบวนการที่นาเอาคนเป็ นศูนย์ ก ลาง เนื่ องจากคนนัน้ มีส่วนเกี่ ย วข้ องทั ้งหมดใน
ชุมชน ร่วมกันวางแผนและทาเพื่อผลแห่งการพัฒนาชุมชนของตน
11. เทคนิ คการแก้ ปั ญหาและพัฒนาตนเองด้ วย “ระบบคู่สัญญา” ใช้ ในการแก้ ปั ญหา
และพัฒนาตนเอง โดยใช้ วิธีการให้ ผ้ แู ก้ ปัญหาคิดเป็ น วางแผนในการแก้ ปัญหา อย่างเป็ นระเบี ย บ
และขัดเจนขึ ้น มีก ารควบคุมการแก้ ปัญหาของตนเองภายใต้ ก ารรับรู้ ข องคู่สัญญา ซึ่งทาหน้ าที่
รับรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการแก้ ปัญหาของผู้ปฏิบัติ ขั ้นตอนหลักๆ มีดงั นี ้
11.1 การหาคู่สญ
ั ญา
11.2 การตั ้งปณิธาน และขอคาแนะนาจากคู่สญ
ั ญา
11.3 การวางแผนในการแก้ ปัญหา
11.4 ทาสัญญากับคู่สญ
ั ญา
11.5 ลงมือปฏิบัติตามแผนและบันทึกผลส่งคู่สญ
ั ญา
11.6 ประเมินผลการปฏิบัติ และปรับปรุงแผนการปฏิบัติ
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12. กระบวนการทาความกระจ่ างค่า นิ ย ม (Value Clarification) ช่ ว ยให้ บุค คลเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจตั ้งเป้ าหมาย และวางแผนในชี วิต ตลอดจนพัฒนาความคิดเพื่อ
การดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความหมาย การกระจ่างค่านิ ย มจะทาให้ บุคคลประสบความสาเร็ จ
ในวิธีการสร้ างค่านิยมของตนเองภายใต้ สถานการณ์ที่กาหนดไว้ ตลอดจนส่งเสริ มที่จะนาค่านิ ย ม
อื่นๆ ของบุคคลอื่น มาเป็ นแหล่งข้ อมูลดิบสาหรับตนเอง และสิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการนี ้ คือ
การเอื ้ออานวยที่จะสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดกับการกระทาของบุคคลเข้ าด้ วยกัน
สรุปได้ ว่า ลักษณะของกระบวนการเรี ย นรู้ ของชุมชน เป็ นการเรี ย นรู้ ร่วมกันหลายๆ คน
ที่มาทากิจกรรมร่วมกัน มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการกลุ่ม มีก ารพูดคุย แลกเปลี่ย นความคิดเห็น มี
การนาเอาประสบการณ์ จ ริ งมาแลกเปลี่ย นกัน เพื่ อแก้ ปั ญหา เป็ นการเรี ย นรู้ แ ละการทางาน
ร่วมกันในลักษณะเป็ นเครือข่าย การเรียนรู้เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึน้ ได้ ทุก เวลา ทุก สถานที่ และ
เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ บุคคลเกิดความตื่นตัวใฝ่ รู้ มีความสนุกผูกพันกับสิ่งที่เรี ย นรู้ นัน้ และควร
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาชี วิตและสังคมอย่ างยั่งยื น ปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม
และสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม สามารถเอื ้ออานวยให้ บุคคลเกิดการเรียนรู้ที่ดี
4.3 องค์ ประกอบของกระบวนการเรี ยนรู้
สุพจน์ แสงเงิ น และคณะ (2546) ได้ ก ล่าวถึง องค์ประกอบของกระบวนเรี ย นรู้ ซึ่งเป็ น
รากฐานที่สาคัญของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีอยู่ 3 ประการ คือ
1. เครือข่ายและองค์กรชาวบ้ าน การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนจาเป็ นอย่าง
ยิ่ งที่จะต้ องให้ ก ารส่งเสริ มและสนับสนุนเครื อข่ ายและองค์ก รชาวบ้ าน เครื อข่ ายเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการเชื่อมส่วนต่างๆ เข้ าหากัน ส่วนองค์กรชาวบ้ านเป็ นเครื่องมือในการจัดการทั ้งในด้ าน
ผลผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และการเรียนรู้ของชุมชน เครือข่าย และองค์ก รชาวบ้ าน จึงมี
บทบาทเสริมและสนับสนุนซึง่ กันและกันในกระบวนการเรียนรู้
2. ระบบข้ อมูลและสารสนเทศ การเรียนรู้ของชุมชนจาเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูลข่าวสารและ
ความรู้ ในระยะแรกการเรียนรู้อาจใช้ ข้ อมูลข่ าวสารและความรู้ ในชุมชน เมื่อกระบวนการเรี ย นรู้
เข้ มแข็งและกว้ างขวางขึ ้น ข้ อมูลข่าวสารและความรู้จากภายนอกเป็ นสิ่งจาเป็ น
3. สถาบันการเรียนรู้ของชุมชน ซึง่ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่มีความ
มัน่ คงต่อเนื่อง อันเป็ นปั จจัยที่นาไปสู่การเรียนรู้ของชุมชน
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อนุชาติ พวงสาลี และอรทัย อาจอ่า (2541) ได้ กล่าวถึงกระบวนการเรี ย นรู้ และการขยาย
การเรียนรู้ของชุมชนว่า
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน นับเป็ นหัวใจสาคัญที่ทาให้ ชุมชนเข้ มแข็ งได้ เนื่ องจากเป็ น
การยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ หาทางเลือกของการแก้ ปั ญหา การ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ ปั ญหา และการสรุ ปบทเรี ย น เพื่อยกระดับสติปั ญญาให้ สูงขึ น้
กระบวนการดัง กล่าวเป็ นกระบวนการที่ครอบคลุมทั ง้ เรื่ องการปลุก จิ ตสานึก ของคน ในการที่
มุ่งมั่นจะแก้ ปั ญหาและพึ่งตนเอง และเรื่ องของการพัฒนาความรู้ และทัก ษะในการจัดการกั บ
ปั ญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่สามารถช่ วยยกระดับสติปัญญาของปั จเจกบุคคล และชุมชนได้
จะต้ องมีลกั ษณะเป็ นการเรีย นรู้ ที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ หรื อการทากิ จกรรมต่างๆ นพ.ประเวศ
วะสี เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบมีปฏิสัมพันธ์ จากการกระทาร่ วมกัน
(interactive learning through action)” หรืออีกนัยหนึ่ง คือ กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบ learning by
doing ซึ่ง นัก การศึก ษาทั่วไปคุ้น เคยกั น ดีนั่ น เอง อย่ า งไรก็ ดี จุ ดต่ า งที่ เ น้ นเพิ่ มขึ น้ มา คื อ
กระบวนการเรียนรู้มิใช่การเรียนรู้ของปั จเจกบุคคลเท่านั ้น แต่เป็ นการเรียนรู้ร่วมกันของคนหลายๆ
คนที่มาทากิจกรรมร่วมกัน โดย ประสบการณ์ ข องนัก พัฒนาชนบท ได้ ให้ ข้ อสรุ ปถึงกระบวนการ
เรียนรู้ที่ช่วยยกระดับสติปัญญาของปั จเจกบุคคล และชุมชนว่า มีขั ้นตอนหลักๆ 3 ขั ้น คือ
ขั ้นที่ 1 การแสวงหาและพัฒนาระบบคุณค่าใหม่ข องปั จเจกบุคคล หรื อผู้นาชุมชน โดย
ผ่านกระบวนการเสวนา ศึกษาดูงาน เพื่อให้ ได้ มาซึง่ “ข้ อมูลใหม่” แล้ วนามาทดลองปฏิบัติ จนเห็น
ผลและได้ รับบทเรียนที่เป็ นรู ป ธรรม จนสรุ ปเป็ น “ระบบคุณค่าใหม่ ” ที่สอดคล้ องกับตนเอง และ
สมาชิก และเป็ นแบบอย่างให้ คนอื่นได้
ขั ้นที่ 2 การเชื่อมโยงผู้นาชุมชนที่มี “ระบบคุณค่าใหม่” โดยการเปิ ดเวทีแลกเปลี่ย นให้ เกิ ด
การวิเคราะห์แ ละเชื่ อมโยงข้ อมูลต่าง ๆ ในชุมชน และการทากิ จกรรมร่ วมกันของกลุ่มกิ จกรรม
ต่างๆ ในเชิงพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกันที่เป็ นจริงนี ้ จะส่งให้ เกิ ดความเป็ นองค์ก ร
ของชุมชนนั ้น เกิดการตั ้งกฎระเบียบ กติกา และการจัดการของชุมชน
ขั ้นที่ 3 การเชื่อมโยงองค์กรชุมชน และผู้นาแต่ละชุมชน แต่ละท้ องถิ่ นที่มี ปั ญหาร่ วมกั น
เช่ น กรณี ที่มีปั ญหาเกี่ ย วกับ การใช้ ป่าผื นเดีย วกัน ลุ่มนา้ เดีย วกัน ปลูก พืชหรื อเลี ้ยงสัตว์ ชนิ ด
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เดีย วกัน โดยการเปิ ดเวทีช าวบ้ า นให้ มี ก ารแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ข้ อมูลซึ่งกั นและกัน พัฒ นาขี ด
ความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน และพัฒนามาเป็ นเครื อข่ ายการเรี ย นรู้ แ ละความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีความสนใจ หรือปั ญหาร่วมกัน
สรุปได้ ว่า องค์ประกอบของกระบวนการเรี ย นรู้ ทุก คนมีก ารเรี ย นรู้ อยู่ตลอดเวลา ทั ้งการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ที่เกิดจากการสอนของบุคคลอื่น ซึ่งวิธีก ารเรี ย นรู้ กับเนื อ้ หาสาระ
ของการเรียนรู้นั ้นจะมีความสัมพันธ์และมีผลต่อกันและกัน ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ ส่วนหนึ่งจะเป็ น
ผลที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรี ย นรู้ ของชุมชนจะเกิ ดจากการรวมตัว กัน
เป็ นกลุ่มหรื อองค์ก รชุมชน เพื่อหาทางออกร่ วมกัน แลกเปลี่ย นความรู้ ถ่ ายทอดประสบการณ์
เป็ นไปโดยธรรมชาติ เพื่อให้ ตรงกับ ความต้ องการของชุมชน โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ถึงปั ญหา
ของตนเองและชุมชนร่วมกัน การแสวงหาทางออกที่เหมาะสม การนาไปสู่การปฏิบัติจริ ง รวมทั ้งมี
การประเมินผลและปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสม
ตอนที่ 5 การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่
5.1 ความเป็ นมาและแนวคิดการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่
การเรี ย นรู้ ของผู้ใ หญ่ มี ความส าคัญ และเป็ นที่ร้ ู จั ก มากขึ น้ โดยเริ่ ม จากมี ผ้ ูค้ น พบว่ า
ผู้ใหญ่สามารถเรีย นรู้ ได้ และที่สาคัญผู้ใหญ่ มีความสนใจและความสามารถที่แ ตกต่างจากเด็ก
และในอีก ด้ า นก็ ได้ ก ล่าวถึงการเรี ย นรู้ ข องผู้ใหญ่ ไว้ ว่าเป็ นการหาความรู้ ใหม่โดยการวิเคราะห์
ประสบการณ์และการคิดทบทวนจนเกิดความรู้ใหม่ (Knowles, 1980)
แนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของ Lindeman (1926) มีประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ผู้ใหญ่จะตระหนักว่าตนเองมีความอยากจะเรียนในสิ่งที่สนใจและมีความต้ องการที่
จะเรียนรู้ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ใู หญ่พร้ อมที่จะเรียนรู้แล้ ว
2. ผู้ใหญ่พร้ อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับชีวิตจริง (Life-centered) ดังนั ้น
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ควรเน้ นเนื ้อหาสาระที่มาจากสถานการณ์จริงในชี วิต
3. ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ซงึ่ ถือได้ ว่าเป็ นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีและเป็ นประโยชน์ในการ
เรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่
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4. ผู้ใหญ่มีความต้ องการที่จะชี ้นาตนเอง (Self-directing)
5. ผู้ใหญ่เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ ้น จะมีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยควรให้
ความสาคัญในเรื่องของเวลา สถานที่ รูปแบบการเรี ย นรู้ และความเร็ วช้ าของกิ จกรรมการเรี ย นรู้
สาหรับผู้ใหญ่
สรุ ป ได้ ว่า การเรี ย นรู้ ข องผู้ใหญ่ เป็ นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งไม่ได้ แ ยกเฉพาะเป็ นการศึก ษาของ
ผู้ใหญ่หรือเด็ก แต่จะเป็ นการคิดในแบบว่าการศึก ษาผู้ใหญ่ นัน้ มีความเหมาะสมและช่ วยให้ เด็ก
เรียนรู้ได้ ดีด้วย โดยจะต้ องเรียนรู้ได้ เมื่อมีความต้ องการ เกิดความสนใจ และเป็ นเรื่ องที่เกี่ ย วข้ อง
ในสถานการณ์ของชี วิตจริง ส่วนใหญ่แล้ วผู้ใหญ่จะสามารถเรียนรู้ได้ ดีต่อเมื่อการเรี ย นรู้ นัน้ มาจาก
ประสบการณ์ของผู้ใหญ่โดยตรง ทาให้ ผ้ ใู หญ่จะเกิดความรู้ ทักษะต่างๆ และพัฒนาศัก ยภาพของ
ตนเองไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5.2 หลักการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่
Knowles (1980) ได้ ก ล่าวถึง Andragogy ว่าเป็ นศาสตร์ แ ละศิลป์ ในการช่ วยเหลือให้
ผู้ใหญ่เรียนรู้ มีหลักการและความเชื่อ ดังนี ้
1. มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self Concept) เมื่อผู้ใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั ้งทางร่างกาย
จิตใจ และมีวฒ
ุ ิภาวะพร้ อม ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพึง่ พาผู้อื่นไปสู่ก ารชี น้ าตนเอง (Self
Directing) ดังนัน้ การเรี ย นรู้ ที่เหมาะสมสาหรั บผู้ใหญ่ ควรเป็ นวิธีที่ให้ ผ้ ูใหญ่ ชีน้ าตนเองในการ
เรียนรู้
2. ประสบการณ์ของผู้เรียน (Experience) ผู้ใหญ่สะสมประสบการณ์มาเป็ นเวลานาน
ช่ วยเป็ นการเพิ่มประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ หม่ๆ และมีคุณ ค่าต่อการเรี ย นรู้ ถื อ ได้ ว่าเป็ นแหล่ ง
ความรู้ ที่สาคัญของผู้ใ หญ่ ซึ่งพื ้นฐานประสบการณ์ ที่เพิ่ มขึน้ เป็ นการขยายฐานที่จ ะเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ อีกด้ วย
3. ความพร้ อมที่จะเรียนรู้ (Readiness to Learn) บุคคลที่เป็ นผู้ใหญ่จะบรรลุวฒ
ุ ิภาวะ
ผู้ใหญ่ก็จะมีความพร้ อมที่จะเรี ย นรู้ แ ละจะเรี ย นรู้ ได้ ดีที่ สุดเมื่อผู้เรี ย นมีความต้ องการที่จะเรี ย นรู้
รวมทั ้งเรียนรู้ในสิ่งที่จาเป็ นและมีประโยชน์กับชีวิต ทาให้ ผ้ ใู หญ่ให้ ความสาคัญและความจาเป็ นที่
ต้ องเรียนรู้เพื่อนาไปประยุก ต์ใช้ ในชี วิตจริ ง ซึ่งช่ วงวัย นี เ้ องจะเกิ ดช่ วงเวลาที่เหมาะสมที่จะสอน
เพื่อให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. การเห็นคุณค่าของเวลา (Time Perspective) ผู้ใหญ่จะใช้ เวลาในการเรียนรู้เพื่อ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที และนามาใช้ ได้ ในชี วิตจริ ง แต่เด็ก จะใช้ เวลาในการเรี ย นรู้ ในโรงเรี ย น
เป็ นเวลานานและนาไปใช้ ในอนาคต หรือนาไปใช้ ในชั ้นที่สงู ขึ ้นต่อไป
สรุปได้ ว่า หลักการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Andragogy แสดงให้ เห็นว่าความสาคัญในการ
รับรู้ตนเองของผู้ใหญ่ในเรื่องของการเรี ย นรู้ นัน้ จะต้ องสามารถชี น้ าตนเองในการเรี ย นรู้ ต่างๆ ได้
และต้ องจัดสภาพในการเรียนรู้ให้ เอื ้อต่อผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิ ภาพที่สุด รวมทั ้งต้ อง
ให้ ผ้ ใู หญ่ได้ เรียนรู้ตามความสามารถและความต้ องการเพื่อให้ เกิ ดประโยชน์ ที่สามารถนาไปใช้ ได้
ทันที
5.3 กระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่โดยภาพรวมโดยทัว่ ไปมี 4 ประเด็นหลัก ซึง่ แต่ละประเด็นหลักจะมี
เอกลักษณ์และมีกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มีรายละเอียดดังนี ้ (Brookfield, 1986)
1. การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self ‟ Directed Learning) กระบวนการเรียนรู้ด้วย
การนาตนเองจะเน้ น ในกระบวนการที่ ผ้ ูใ หญ่ สามารถควบคุม การเรี ย นรู้ ของตนเอง สามารถ
กาหนดวิธีการเรียนรู้ให้ บรรลุเป้ าหมายด้ วยตนเอง การกาหนดทรัพยากรที่เหมาะสม การตัดสินใจ
ใช้ วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้ วยตนเอง และการประเมินผลความก้ าวหน้ าด้ วยตนเอง
นอกจากนี ้ต้ องทาความเข้ าใจถึงปั จจัยที่เกี่ ย วข้ อง ได้ แ ก่ ประสบการณ์ ที่มีมาของผู้ใหญ่
ธรรมชาติของสิ่งที่เรียนรู้และที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะวัฒนธรรม การเมืองในขณะนั ้น
2. การไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) มีกระบวนการที่ดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้ องอยู่ 3 ประการ ดังนี ้ (1) เป็ นกระบวนการที่เกิ ดจากการที่ผ้ ูใหญ่ สร้ างคาถามขึน้ และ
ก าหนดกรอบสมมติ ฐานขึ น้ มาใหม่ สิ่ ง ที่ ไม่ เ ป็ นที่ย อมรับ จะถู ก แทนที่ด้ ว ยปั ญญา (2) เป็ น
กระบวนการที่ผ้ ใู หญ่ สร้ างมุมมองทางเลือกโดยอาศัยแนวคิด การปฏิบัติ รู ปแบบของเหตุผลและ
มโนคติ (3) เป็ นกระบวนการที่ผ้ ูใหญ่ ย อมรับถึงขอบเขตอานาจของคุณค่าทางวัฒนธรรมและ
เข้ าใจถึงความหมายที่เด่นชัดของสภาพที่เป็ น “ธรรมชาติ” ที่เป็ นอยู่จริง
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะ
เกี่ยวกับภูมิหลังของประสบการณ์ และประสบการณ์ จะถูก นามาเป็ นทรัพยากรในการเรี ย นรู้ ใช้
อ้ างอิง ซึง่ เป็ นเรื่องที่สาคัญที่นักการศึกษาผู้ใหญ่ต้องคานึง สิ่งที่สร้ างประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข อง
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ผู้ ใหญ่ ใ นการด าเนิ น การที่ แ พร่ ห ลาย เช่ น เกม กรณี ศึก ษา บทบาทสมมติ ในการสะสม
ประสบการณ์ ข องการเรี ย นรู้ ของผู้ ใหญ่ มี มุม มองที่ เ ป็ นอัน ตราย 2 ประการ ประการแรก
ประสบการณ์ ที่ไ ด้ รั บ ไม่ ใช่ สิ่ งที่ เป็ นกลาง เป็ นประสบการณ์ ที่ ค่อ นข้ า งจะมีก รอบ มี ข อบเขต
ประการที่สอง ปริ มาณหรื อระยะเวลาของประสบการณ์ ไม่ใช่ สิ่งที่จาเป็ น เช่ น ทางานทางด้ า น
การศึกษาผู้ใหญ่มา 30 ปี มีประสบการณ์เท่ากับคนที่ทางานเพียงปี เดีย ว เนื่ องด้ วยเป็ นการทาซ ้า
ถึงสามสิบครั ้งเท่านั ้น
4. การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn) ความสามารถของผู้ใหญ่ในการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้เพื่อสร้ างทักษะในสถานการณ์ต่างๆ สถานการณ์ ที่ยากจะมุ่งไปที่ผ้ ูใหญ่ ในวัย ทางาน
การเรียนรู้จะเป็ นทักษะที่แสดงออกนอกเหนือไปจากการเรี ย นรู้ วิชาการ เป็ นสิ่งที่เด่นจากผลผลิต
งานวิจัยและการเรียนรู้ทกุ ๆ วันหาได้ จากการจัดกิจกรรม จากงานที่หลากหลาย
รูปแบบของประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เป็ นการที่จะช่ วยให้ ผ้ ู ใหญ่ เกิ ดการเรี ย นรู้
ซึง่ ในแต่ละขั ้นตอนของกระบวนการมีความสาคัญทั ้งสิ ้น มีดงั ต่อไปนี ้ (Knowles, 1990)
ขั ้นตอนที่ 1 สร้ างบรรยากาศความเป็ นกันเอง เป็ นการแสดงการยอมรับในเอกลัก ษณ์ ข อง
ผู้เรียนผู้ใหญ่แต่ละบุคคล แสดงความยินดีที่ได้ ร้ ูจักและยอมรับในความแตกต่างและความเป็ นตน
ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็ นการเคารพในศัก ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ข องแต่ละบุคคล ความรู้ สึก นี จ้ ะ
พัฒนาต่อไปเป็ นความรู้ สึก เคารพซึ่งกันและกัน เป็ นความรู้ สึก ไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็ น
ผลดีต่อไปคือ กล้ าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขั ้นตอนที่ 2 จัดโครงสร้ างทางกายภาพ ห้ องเรียนมีบรรยากาศที่ไม่เป็ นทางการ ขนาดของ
โต๊ ะและเก้ าอี ้เหมาะกับผู้ใหญ่ นั่งสบาย การจัดโต๊ ะและเก้ าอี ้ หลีก เลี่ย งการจัดแบบห้ องบรรยาย
ต้ องจัดให้ อยู่ในลักษณะล้ อมวงคุยกันเพื่อเอื ้อต่อการสื่อสารแบบสองทางของสมาชิ ก ทุก คน ขณะ
พูด ทุกคนได้ มองเห็นผู้พูด ทั ้งนี เ้ พื่อมุ่งกระตุ้นให้ มีก ารแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ที่ผ้ ูเรี ย นผู้ใหญ่
สะสมติดตัวมา
ขั ้นตอนที่ 3 ผู้สอนอานวยความสะดวกให้ ผ้ เู รี ย นวิเคราะห์ความต้ องการของตนเอง ตาม
ความเชื่ อเบื อ้ งต้ นของ andragogy ที่ผ้ ูใหญ่ มีความต้ องการที่จะนาตนเอง นั่นคือผู้เรี ย นผู้ใหญ่
บอกว่าต้ องการสิ่งใดได้ และหากติดขัดผู้สอนต้ องช่วยแนะนาวิธีก ารหรื อเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ความต้ องการของผู้เรียน การที่ผ้ เู รียนเป็ นผู้ระบุความจ้ องการของตนเอง มีข้ อดีคือ ศัก ดิ์ศรี ข อง
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มนุษย์ ได้ ระบุความต้ องการของตัวเอง และเกิ ดความมุ่งมั่นผูก พันต่อเป้ าหมายที่ตนเองเป็ นผู้
กาหนด
ขั ้นตอนที่ 4 ผู้สอนช่วยให้ ผ้ เู รีย นกาหนดวัตถุประสงค์ที่เป็ นจริ งได้ ในทางการศึก ษาการ
เขียนความต้ องการให้ อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์ก ารศึก ษาที่เหมาะสม ผู้เรี ย นผู้ ใหญ่ บางคนอาจ
สามารถเขียนได้ เอง หากติดขัดผู้สอนต้ องช่ วยแนะนาและให้ ความสะดวก ข้ อดีข องการที่ผ้ ูเรี ย น
เป็ นผู้กาหนดวัตถุป ระสงค์ข องการศึก ษาของตนเองทาให้ วิเคราะห์ความต้ องการของตนเองได้
และภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของตนเอง รวมทั ้งผูก พันมุ่งมั่นและยอมรับ ในสิ่งทีผ้ ูเรี ย นได้
ระบุด้วยตนเอง
ขั ้นตอนที่ 5 การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนเลือกวิธีการเรีย นรู้ เลือกกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ูเรี ย น
ชอบและมัน่ ใจที่จะกระทา หากติดขัดผู้สอนต้ องแนะทางเลือก ช่วยบอกข้ อดี ข้ อจากัดของแต่ละ
วิธีการเรียนรู้ มอบการตัดสินใจให้ อยู่ในความรับผิ ดชอบของผู้เรี ย น สอดคล้ องกับการรับรู้ ตนเอง
ที่จะชี ้นาตนเองของผู้ใหญ่และเปิ ดโอกาสให้ ได้ ใช้ ประสบการณ์เดิมมาใช้ ในการเรี ยนรู้ อย่างเต็มที่
ขัน้ ตอนที่ 6 ผู้เรี ย นดาเนิ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยมี ผ้ ูสอนเป็ นพี่ เลี ้ยงเพื่อให้ เกิ ด ความ
มัน่ ใจ เมื่อติดขัดหรือต้ องการความช่วยเหลือ ผู้เรียนกับผู้สอนมีโอกาสเรียนรู้จากกันและกัน
ขัน้ ตอนที่ 7 ประเมินความก้ าวหน้ าของการเรี ย นรู้ ด้ วยตนเองเป็ นระยะ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ย น
ตัดสินใจในการกระทาของตนเองตามกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ได้ ถ้ าจาเป็ นต้ องดัดแปลงหรื อยื ดหยุ่น
ส าหรั บ การประเมิ น ในขั น้ สุด ท้ า ยเป็ นขั น้ ตอนที่ ส าคัญ มาก ที่ ผ้ ู เรี ย นจะทราบว่ า ตนเองถึ ง
จุดมุ่งหมายที่ตนก าหนดไว้ แ ล้ วหรื อยัง ยั งขาดอีก เท่าไร การประเมินตนเอง (self-assessment
หรื อ self-evaluation) ขัน้ นี จ้ ะมีข้ อดีที่ก ลายเป็ นการวิเคราะห์ความต้ องการหรื อความขาดของ
ผู้เ รี ย นด้ ว ยตนเองอี ก ครั ง้ ถ้ ายั งไม่ ไปถึง จุ ดมุ่งหมายที่ต้ อ งการ ผู้เ รี ย นทราบว่ าขาดอี ก เท่า ไร
ผู้เรียนเป็ นผู้ระบุความขาดหรือความต้ องการเอง ทาให้ เกิ ดความต้ องการที่ จะเรี ย นรู้ ต่อไป ทาให้
วงจรของกระบวนการเรี ย นรู้ จากขัน้ ตอนที่ 7 ย้ อนไปบรรจบเป็ นขัน้ ตอนที่ 3 (re-assessment of
learning need) กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จึงเกิ ดอย่ างต่อเนื่ อง ด้ วยการชี น้ าตนเอง สมศัก ดิ์
ศรีความเป็ นมนุษย์ผ้ ใู หญ่สอดคล้ องตามแนวทางมนุษย์นิยมได้ เป็ นอย่างดี
สรุปได้ ว่า กระบวนการเรี ย นรู้ ข องผู้ใหญ่ จะให้ ความสาคัญกับประสบการณ์ ข องผู้เรี ย น
และต้ องค านึงถึงความต้ องการของผู้เ รี ย นด้ วย ทั ้งในด้ า นเนื อ้ หา วิธีก ารหรื อเทคนิ ค ต่างๆ ที่ มี
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ความหลากหลายตามความเหมาะสม และสอดคล้ องกับคุณสมบัติ ความสนใจของผู้เรี ย นในแต่
ละกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกัน รวมทั ้งสภาพบริ บ ทแวดล้ อมต่างๆ เพื่อที่จะให้ ผ้ ูเรี ย นที่เป็ น
ผู้ใหญ่มีศกั ยภาพในการดาเนินชีวิตที่พฒ
ั นามากขึ ้นอย่ างมีประสิทธิ ภาพ
ตอนที่ 6 การปรั บตัว
สิ่งมีชีวิตจาเป็ นต้ องมีการปรับตัวในด้ านต่างๆ จึงจะสามารถดารงชี วิต ที่เป็ นสุข ได้ ทั ้งใน
เรื่ องอาหาร ที่อ ยู่อาศัย สิ่งแวดล้ อม การดารงชี วิ ตก็ จ าเป็ นที่จะต้ องมีก ารปรั บตัว ให้ เ ข้ ากั บ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ สามารถอยู่ได้ อย่างปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งแต่ละคนจะมีรูปแบบของการ
ปรับตัวแตกต่างกัน การปรับตัวที่เหมาะสม จะทาให้ บุคคลมีสขุ ภาพจิ ตดี ส่วนบุคคลที่ไม่สามารถ
ปรับ ตัวได้ จะเกิ ดความไม่สบายใจ เกิ ดความเครี ย ด หรื อความคับข้ องใจ ทาให้ ก ารดาเนิ นชี วิ ต
เป็ นไปได้ ด้วยความลาบาก เป็ นผลให้ เกิ ดสภาพจิ ตใจไม่ดีแ ละเกิ ดเสื่อมทางจิ ตได้ ดังนัน้ การ
ปรับตัวจึงเป็ นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง สาหรับมนุษย์ทกุ คนที่จะไม่อาจมองข้ ามไปได้ ในเรื่ อง
การปรับตัวของมนุษย์ ได้ รวมรวบรายละเอียดไว้ ดังนี ้
6.1 ความหมายของการปรั บตัว
การปรับตัวเป็ นกระบวนการทางจิ ตวิทยาที่บุคคลนามาใช้ เพื่อให้ บรรลุถึงความต้ องการ
ต่างๆ ของตนเอง สังคม และสิ่ง แวดล้ อ มที่เป็ นอยู่ ซึ่งการปรับตัวของแต่ล ะคนจะมีลัก ษณะ
อย่างไรนั ้นขึ ้นอยู่กับสภาพแวดล้ อมหรือสถานการณ์ ที่บุคคลกาลังเผชิ ญอยู่ ได้ มีผ้ ูให้ ความหมาย
ของการปรับตัวไว้ ดงั นี ้
ศุภนิตย์ วัฒนธาดาการ (2518) การปรับตัว คือ การเปลี่ย นแปลงของบุคคลทั ้งทางกาย
(Physical) และทางจิต (Mental) ให้ อยู่ในลักษณะที่สมดุลกับสิ่งแวดล้ อม
ชวนพิศ ทองทวี (2522) การปรับตัว คือ การที่มนุษย์ พยายามเอาชนะความคับข้ องใจที่
เกิดจากมีอปุ สรรคมากีดขวางนาไปสู่จุดหมายที่ต้องการเพื่อรักษาสมดุลของชีวิต
ทองหล่อ วงษ์ อินทร์ (2523) เมื่อมีความคับข้ องใจ หรื อความขัดแย้ งในใจเกิ ดขึน้ คนเรา
ย่ อมหาวิธีก ารต่างๆ ที่จะขจัดความคับข้ องใจให้ หมดไป หรื อเพื่อแก้ ไขสถานการณ์ นัน้ ให้ ดีขึ น้
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อย่างน้ อยก็เพื่อระบายความเครียดให้ เบาบาง การกระทาเพื่อให้ หลุดพ้ นจากความอึด อัดไม่สบาย
ใจนี ้ เราเรียกว่า “การปรับตัว”
ผ่องพันธ์ มณี รัตน์ (2525) ให้ ความหมายการปรับตัว คือ การที่ปัจเจกบุคคล 2 คนหรื อ
กลุ่ม ปรับพฤติกรรมของตนเองให้ เข้ ากันได้ หรื ออยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข ในสังคม การปรับตัว
อาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงท่าที พฤติกรรมนี ้จะมีผลมาจากกระบวนการที่
สาคัญทางวัฒนธรรมและสังคม
สุชา จัน ทน์ เ อม (2542) ให้ ค วามหมายไว้ ว่า การปรั บตัว คือ กระบวนการที่ แ สดงถึ ง
พฤติกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ทาเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ซึง่ ทุกคนจะปรับตัวในการดารงชี วิตอยู่ เพื่อสนอง
ความต้ องการทางกาย จิตใจ และสังคมในการแก้ ปัญหาต่างๆ
ลัก ขณา สริ วัฒน์ (2545) ได้ ให้ ความหมายของคาว่าการปรับตัวไว้ ว่า เป็ นการที่บุคคล
สามารถสร้ างหรือขัดเกลาพฤติกรรมให้ เข้ ากับแบบแผนของสังคม หรือสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ย นแปลง
ให้ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการทาให้ มีชีวิตอยู่อย่ างปกติสุข ทั ้งกายและจิ ตใจ ไม่เกิ ดผล
เสียต่อตนเองและผู้อื่น
เติมศักดิ์ คทวณิช (2549) ได้ ให้ ความหมายของการปรับตัว คือ ความพยายามของบุคคล
ในการที่จะหาวิธีลดภาวะความตึงเครี ย ดทางอารมณ์ ที่เกิ ดจากความไม่สมปรารถนาในสิ่งที่ตน
หรื อ สังคมคาดหวัง รวมไปถึงการปรับ พฤติ ก รรมต่ างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ สถานการณ์ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมที่เผชิญอยู่ ความพยายามดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ สามารถดาเนิ นชี วิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ได้ กล่าวไว้ ว่า การปรับตัว หมายถึง กระบวนการที่บุคคล
ใช้ ความพยายามในการปรับตัวตนเองเพื่อเผชิ ญกับสภาพปั ญหาความอึดอัดใจความคับข้ องใจ
ความเครี ย ด ความทุก ข์ ใ จ ความวิตกกั งวลต่างๆ จนเป็ นสภาพที่ บุคคลนัน้ ๆ สามารถอยู่ใ น
สภาพแวดล้ อม หรือปั ญหานั ้นๆ ได้ ถ้ าบุคคลปรับตัวแล้ วสามารถอยู่ ในสภาพแวดล้ อมได้ อย่ างมี
ความสุขนั ้น แสดงว่าบุคคลนั ้นมีสขุ ภาพจิตที่ดี แต่ถ้าบุคคลปรับตัวแล้ วยังมีความทุก ข์ ใจไม่สบาย
ใจอยู่ ความรู้สกึ ดังกล่าวนั ้นอาจจะส่งผลทาให้ บุคคลนั ้นเป็ นบุคคลที่สขุ ภาพจิ ตที่ไม่ดี
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สรุปได้ ว่า การปรับตัว เป็ นการที่มนุษย์พยายามปรับสภาพของปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้ กับ
ตนเองเพื่อให้ สามารถใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้ อย่ างเป็ นสุข และสามารถช่ วยในการ
สร้ างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ ดี
6.2 สาเหตุของการปรั บตัว
การที่มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้ องการทั ้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
ตนเองนั่นเอง นั่นคือ เมื่อไม่ได้ ในสิ่งที่ตนต้ องการมนุษย์ จะต้ องกระทาการอย่ างใดอย่ างหนึ่งเพื่อ
ปรับตัวเองและสิ่งแวดล้ อมให้ มีความสมดุลกัน
ศุภลัคน์ จารุ รัตน์ จามร (2532) ได้ อธิ บายสาเหตุข องการปรับตัวไว้ ว่า สาเหตุที่ทาให้
บุคคลต้ องเกิดการปรับตัวมี 2 ประการใหญ่ๆ ได้ แก่
1. สาเหตุทางกายภาพ เช่น อากาศร้ อนเกินไป หรืออากาศหนาวจัดเกินไป หรือร่างกาย
ได้ รับบาดเจ็บ เป็ นต้ น ทาให้ ร่างกายต้ องปรับสภาพให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นผลให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย และอาจปรากฏออกมาในลัก ษณะต่างๆ เช่ น ความเหนื่ อยล้ า ความ
เฉื่อยชา หรือความตกใจกลัว เป็ นต้ น
2. สาเหตุทางจิตวิทยา แม้ จะไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายโดยตรง
แต่ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ได้ แก่
2.1 ความคับข้ องใจ (frustration) หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ ้นจากการมีอปุ สรรคที่
ทาให้ ไม่สามารถไปถึงเป้ าหมาย ผลที่เกิดขึ ้นเป็ นเหตุให้ เกิ ดอารมณ์ ด้านลบ เช่ น โกรธ กลัว วิตก
กังวล เครี ย ด ฯลฯ ซึ่ง สัมพัน ธ์ กับ สรี ระของบุค คล ทาให้ เกิ ดพฤติ ก รรมต่างๆ กัน อุปสรรคหรื อ
สาเหตุที่ทาให้ เกิดความคับข้ องใจ ได้ แก่
2.1.1 สาเหตุทางกายภาพ (physical factors) เป็ นความคับข้ องใจที่
เกิดจากสิ่งแวดล้ อมที่ไม่มีชีวิตเป็ นอุปสรรค เช่น สภาพดินฟ้ าอากาศ ฝนแล้ ง นา้ ท่วม เป็ นเหตุให้
เกิดความคับข้ องใจแก่เกษตรกร คนที่รีบเดินทางแต่ฝนตกหรือรถเสีย ทาให้ ล่าช้ า ก่ อให้ เกิ ดความ
คับข้ องใจแก่คนนั ้น เป็ นต้ น
2.1.2 สาเหตุทางจิตวิทยา (physical factors) เป็ นความคับข้ องใจที่
เกิดจาก
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2.1.2.1 สาเหตุทางสังคม (social factors) เป็ นความคับข้ องใจ
อันเกิ ดจากการอยู่ รวมกันเป็ นกลุ่ม หรื อ อยู่ใ นสังคมที่ต้ องมี ความสัม พันธ์ ต้องพึ่งพาอาศัย กั น
สาเหตุทางสังคมย่ อมก่ อให้ เกิ ดความคาดหวัง ความกดดันให้ เกิ ดความคับข้ องใจ เช่ น ที่มีน้อง
ใหม่ ความรั ก ความเอาใจใส่ จากมารดาถู ก แบ่ ง ไป ท าให้ เ กิ ดความต้ องการทางใจและความ
ต้ องการทางสังคม หากเด็กไม่ได้ รับการตอบสนองเต็มที่ ก่อให้ เกิดความคับข้ องใจ
2.1.2.2 สาเหตุจากสภาพส่วนบุคคล (personal factors) เป็ น
ความคับข้ องใจอันเกิดจากความจากัด ความบกพร่อง หรือการขาดทางร่ างกาย เช่ น ความพิก าร
เกิดการเจ็บป่ วยเป็ นเวลานาน การขาดเสน่ ห์หรื อความงาม การขาดเชาว์ปัญญา เป็ นต้ น หาก
วางเป้ าหมายไว้ เกินสภาพส่วนบุคคลย่อมทาให้ ไม่สามารถถึงเป้ าหมายได้ เช่ น คนที่เชาว์ปั ญญา
ไม่ดี เรียนไม่เก่ง แต่อยากเรียนระดับอุดมศึกษา คนที่ไม่สวยอยากเป็ นเทพี
2.2 ความขัดแย้ ง (conflict) หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ ้นมีสาเหตุ 2 สาเหตุขึ ้นไป
ซึ่ง มี ค วามส าคัญ เท่ า ๆ กั น เกิ ด ขึ น้ ในเวลาเดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น และไม่ ส ามารถเลื อ ก
ตอบสนองสาเหตุทั ้งหมดในครั ้งเดียวกันได้ จึงจาเป็ นต้ องเลือกเพีย งสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ความ
ขัดแย้ งนี ้เกิดขึ ้นเมื่อเหตุการณ์ หรื อเป้ าหมายที่ต้องการที่พึงปรารถนาที่น่าสนใจดึงดูดใจหลายๆ
อย่างเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ทาให้ เกิดทัศนคติสองทางก่ากึ่งกันสภาพการณ์ เช่ นนี ้ คนเราจะปรับตัวเมื่อ
เกิดความไม่สบายใจ ความวิตกกังวล ความคับข้ องใจและความเครียด
กันยา สุวรรณแสง (2536) สาเหตุที่ก่อให้ เกิดการปรับตัว มีดงั นี ้
1. แรงขับและความต้ องการ
ในชีวิตของบุคคลมีความต้ องการเป็ นพื ้นฐาน เช่น ความต้ องการทางกาย และความ
ต้ องการทางจิต ความต้ องการทั ้งสองนี ้ทาให้ เกิดแรงขับ เช่น เกิดความหิว เป็ นแรงขับให้ มนุษย์ ดิ ้น
รน แสวงหาเพื่อสนองความอยากของตน ถ้ าเกิ ดอุป สรรคมาขัดขวางไม่สามารถสนองความ
ต้ องการ ไม่สามารถหามาบ าบัดความอยากได้ ร่างกายก็ จะแสดงพฤติก รรมออกมาในรู ปต่างๆ
เพื่อให้ คลายจากความกระวนกระวาย อันเนื่ องมาจากความอยาก พฤติก รรมที่แ สดงออกมาเพื่อ
คลายความทุรนทุรายนี ้เรียกว่า การปรับตัว
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2. แรงกระตุ้นจากสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว หรือการที่มีสิ่งแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไปทา
ให้ คนมีปั ญหาในการปรับ ตัวให้ ทันตามภาวะสังคมที่เปลี่ย นแปลงไป เช่ น ราคาสิ่งของแพงขึน้
แฟชั่นการแต่งกาย การเป็ นอยู่ การคมนาคม ความเจริ ญทางวัตถุ ต่างก็ ก ระตุ้นให้ มนุษย์ วิ่งตาม
ตลอดเวลาต้ องตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของสังคม มีปัญหามาให้ แ ก้ ตลอดเวลา ถ้ าแก้ ได้ ก็มีความสุข
ถ้ าแก้ ไม่ได้ ก็เกิดความคับข้ องใจ กระวนกระวายใจ จึงหาทางปรับตัวโดยวิธีการต่าง ๆ
3. เจตคติ ความสนใจ จุดหมายของชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไป จึงจาเป็ นต้ องปรับ
พฤติกรรม
สรุปได้ ว่า สาเหตุที่มนุษย์มีการปรับตัว เป็ นเพราะว่า เพื่อตอบสนองความต้ องการทั ้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั ้น มนุษย์ จึงจาเป็ นต้ องมีก ารปรับตัวตลอดชี วิตและตลอดเวลาให้
เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆ ของสังคม
6.3 แนวทางการปรั บตัว
กันยา สุวรรณแสง (2536) ได้ กล่าวว่ามนุษย์ เป็ นสัตว์สังคม ต้ องอยู่ร่วมกับคนอื่นควรจะ
ทาอย่างไร นอกจากทาให้ เป็ นที่สขุ ใจกับตัวเองแล้ ว ก็ต้องให้ เป็ นไปตามแนวคิดของสังคมอื่นๆ อีก
ด้ วย เรื่ อ งแนวคิด ของสังคมนี ้ บางที ก็เป็ นอุปสรรคในการดารงชี วิตของคนเราอยู่ม ากในทาง
จิ ตวิทยา กล่าวว่า การเปลี่ย นแปลงในการปรับตัวของบุคคลนัน้ มีอยู่ 2 ทางด้ วยกัน คือ การ
ปรับ ตัวภายในกับ การปรับ ตัวภายนอก ผู้ ที่มีก ารปรับตัวภายในของตัว เองได้ ดี เรี ย กว่า Well
Adjusted และส่ว นลัก ษณะการปรับ ตัว เข้ ากับ ภายนอก (สิ่งแวดล้ อม) ได้ ดี เรี ย กว่ า Well
Adapted และเรี ย กบุ ค คลที่ มี ก ารปรั บ ตัว ทัง้ ภายในและภายนอกได้ ดี ทัง้ คู่ว่ า เป็ นคนที่ มี
บุคลิกภาพที่มีบูรณาการ (Integrated Personality) ดังนั ้นถ้ ามนุษย์ จะต้ องปรับตัวตามแนวกว้ าง
ๆ ก็คงจะเป็ นในเรื่อง
1. ปรับตัวให้ อยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยกันเอง
2. ปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพดินฟ้ าอากาศ
3. ปรับตัวให้ เข้ ากับระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมในท้ องถิ่น
4. ปรับตัวให้ เข้ ากับแนวคิดทางสังคม ไม่เป็ นคนขวางโลก
5. ปรับตัวให้ เข้ ากับตัวของตัวเอง
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พิจารณาจากข้ อ 1 - 4 เป็ นเรื่องของการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมภายนอก ที่เรี ย กว่า
Adaptation ส่วนข้ อที่ 5 นั ้นคือ การปรับตัวภายในที่เรียกว่า Adjustment
สรุปได้ ว่า แนวทางการปรับตัว มนุษย์ จะปรับตัวเพื่อการดารงชี วิตให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม
ต่า งๆ รอบข้ างได้ และที่ สาคัญ มนุษ ย์ ก็ ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากับ ตัว ของตัวเองให้ ไ ด้ ก่ อ น จึ ง จะ
สามารถเข้ ากับบุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
6.4 ลักษณะของการปรั บตัวที่ดี
กันยา สุวรรณแสง (2533) ได้ อธิบายถึงหลักในการปรับตัวที่ดีสรุปได้ ดงั นี ้
1. หลักแห่งความจริง จะต้ องยอมรับและยึดหลักความจริง ก่อนทาต้ องคิดพิจารณาให้
รอบคอบเสีย ก่ อนว่ามีเหตุผล และเป็ นทางที่เป็ นไปได้ จริ งแล้ วจึงตัดสินใจกระทาลงไปมิฉะนัน้
อาจจะต้ องสูญเสียบางประการ
2. หลักแห่งความมีใจกล้ าพอ พร้ อมที่จะเผชิญกับความขัดแย้ งตลอดเวลาที่กาลัง
ดาเนินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่เราต้ องการ ไม่กลัวความยากลาบาก ไม่ก ลัวการเสี่ ย งอันตราย
กล้ าหาญเพียงพอและพร้ อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยไม่หวัน่ ไหว
3. การยอมรับตัวเอง ต้ องพิจารณาดูตวั เองว่า มีความมุ่งหวังอะไร มีความสนใจด้ าน
ใดบ้ าง ต้ องเข้ าใจตัวเอง จะต้ องยอมรับทั ้งความสาเร็ จและความล้ มเหลวต่าง ๆ ต้ องรู้ จัก จุดอ่อน
ของตนเองรู้ว่าควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งใดบ้ างที่จะนาตนไปสู่ความพลาดหวังและเรี ย นรู้ ว่าทาอย่ างไร
จึงจะอยู่กับผู้อื่นได้ ต้ องยอมรับสภาพแห่งความเป็ นจริ งของตนเอง รู้ จัก ตนเองดี ทั ้งในด้ านความ
ถนัด ความสามารถ ความต้ องการ และจุดอ่อนของตน จะได้ ประมาณตนเองว่า ควรดาเนิ นการ
อย่างไรจึงจะดีที่สดุ
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ได้ ก ล่าวไว้ ว่า ลัก ษณะของบุคคลที่ปรับตัวได้ ดี เป็ น
บุคคลที่มีลกั ษณะ ดังนี ้
1. รู้จักและเข้ าใจตนเองอย่างถ่องแท้ โดยปราศจากอคติ
2. ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็ น กล่าวคือ เป็ นผู้ที่มี “ความพอใจในตนเอง”
3. ใจกว้ าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4. มองโลกในแง่ดี มีความคิดทางบวกมากกว่าความคิดด้ านลบ
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5. มีความเชื่อมัน่ ในตนเองไม่ตกอยู่ภายใต้ ความกดดันจากบุคคล หรือสถานการณ์อื่น
ใด
6. รู้จักควบคุมอารมณ์ และรู้จักจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสม หรือที่เรียกว่า “มี
ความฉลาดทางอารมณ์” (Emotional Quotient)
7. สามารถเผชิญกับปั ญหาหรืออุปสรรคใด ๆได้ ด้วยความมีสติและใช้ ปัญญาในการ
แก้ ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้
8. มักจะประสบความสาเร็จในชีวิตส่วนตัว การงาน และอาชีพ
9. สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
โกศล วงศ์สวรรค์ และ เลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์ (2551) ได้ ก ล่าวถึงบุคคลที่ปรับตัว ได้ ดี ซึ่ง
มีลกั ษณะดังนี ้
1. สามารถควบคุมความคับข้ องใจที่เกิ ดขึ ้นในจิตใจได้ ดี
2. สามารถแก้ ปัญหาได้ โดยอาศัยข้ อเท็จจริง
3. รู้จักความสามารถของตนเอง
4. มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
5. เป็ นผู้ที่ยอมคล้ อยตามสังคม แต่ไม่จาเป็ นต้ องทาตามตลอดเวลา
6. เป็ นผู้ที่ยอมรับความผิดพลาดของผู้อื่น
7. เป็ นผู้ที่ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง
สรุ ป ได้ ว่า บุ คคลที่ ป รับ ตัว ได้ ดีคื อ บุคคลที่ประสบความสาเร็ จในการแก้ ปั ญหาที่เกิ ด
ขึ ้นกับตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการรู้ จัก และยอมรับตนเอง บุคคลที่ปรับตัวได้ ดีก็จะมี
ความสุข และตรงกันข้ ามหากปรับตัวไม่ได้ ก็เป็ นทุกข์
6.5 การปรั บตัวต่ ออุทกภัย
เมื่อเกิดอุทกภัยแล้ ว บ้ านที่พัก อาศัย ต้ องประสบปั ญหา และเกิ ดความเสีย หาย ควรเริ่ ม
ด้ วยการตั ้งสติ เพราะถ้ าเป็ นทุกข์อย่างเดีย ว ก็ จะเสีย สุข ภาพจิ ต แม้ บ้านอาศัย จะไม่มีแ ล้ ว ซึ่งถ้ า
ลองมองย้ อนกลับไปในอดีตแล้ วจะทาให้ เข้ าใจชีวิตมากขึ ้น เพราะตอนเกิดใหม่ๆ ก็ ไม่มีอะไรติดตัว
มา ไม่ มีอ าหาร ที่ อ ยู่อ าศัย เครื่ อ งนุ่ง ห่ ม และยารั ก ษาโรคติด ตัวมา เท่า ที่ ร่า งกายมีค วามสูง
มากกว่าตอนเกิดก็ถือว่ามีกาไรแล้ ว อาจจะสูญเสีย แต่ไม่ข าดทุน ถ้ ายังมีชีวิตก็ ยังมีโอกาส และ
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เป็ นสิ่งที่จะสามารถเรียนรู้ได้ อยู่ตลอดชี วิ ตในโอกาสนัน้ ๆ ซึ่งหลังนา้ ท่วมให้ เริ่ มทาการตรวจสอบ
ด้ วยจิตที่สงบ ดูบ้านว่าเกิดปั ญหาใดเพิ่มขึ ้นบ้ าง รวมถึงโครงสร้ างของบ้ านด้ วย เมื่อเปรี ย บเทีย บ
กับก่อนน ้าท่วม เช่น มีสตั ว์อะไรเข้ ามาพักอาศัย ในบ้ าน และตรวจสอบเรื่ องระบบไฟฟ้ าว่าเกิ ดไฟ
รั่ว หรือลัดวงจรที่ไหนบ้ าง
การเตรียมรับสถานการณ์ ก่อนนา้ ท่วม เหตุก ารณ์ อุทกภัย ที่เกิ ดขึน้ ในรอบหลายปี ที่ผ่าน
มาได้ สร้ างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานในพื ้นที่ที่นา้ ท่วม โดย
ทางรัฐและหน่วยงานที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบต้ องทาการป้ องกันและฟื น้ ฟู ระบบสาธารณูปโภค
ที่สาคัญก่อน อาจไม่สามารถช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ อย่ างทันที ดังนัน้ ประชาชนจึงควรมีความ
พร้ อมในการเตรียมรับสถานการณ์น ้าท่วมเพื่อป้ องกัน และบรรเทาภัย ที่จะเกิ ดขึน้ ได้ การป้ องกัน
ตัวเองและความเสียหายจากน ้าท่วม ควรมีการเตรียมการไว้ ล่วงหน้ า เพราะหากรอให้ มีก ารเตื อน
ภัย เวลามักจะไม่เพียงพอ ด้ วยคาถามต่อไปนี ้ เช่ น ภายในละแวกใกล้ เคีย งในรอบหลายปี ที่ผ่าน
มา เคยเกิดน ้าท่วมสูงที่สดุ เท่าไหร่ เป็ นต้ น ซึง่ การเตรี ย มความพร้ อมก่ อนนา้ ท่วม ควรปฏิบัติดังนี ้
(คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2554)
1. คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินเมื่อเกิดนา้ ท่วม
2. ทาความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. เรียนรู้เส้ นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สดุ
4. เตรียมอุปกรณ์ทาอาหารฉุกเฉิน แหล่งอาหารและไฟฉาย
5. นารถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ ในพื ้นที่ที่ปลอดภัย
การแก้ ไขวิกฤตโลกร้ อน คงไม่เหมือนที่เรารู้ สึก ว่าอากาศมันร้ อน แล้ วแค่ถ อดเสื อ้ เปิ ดพัด
ลมเป่ าให้ หายร้ อน แต่ความเป็ นจริ งแล้ ว ชัน้ บรรยากาศของโลกเปรี ย บเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ว่า
หากมีอะไรเกิดสมดุลผิดธรรมชาติไป โลกก็จะปรับกลไกเพื่อให้ เข้ าสู่สมดุลอันใหม่ สภาวะโลกร้ อน
ที่เราเจอในปั จจุบัน นับเป็ นสมบัติของคนศตวรรษที่ 19 หรื อเมื่อ 200 ปี ที่แ ล้ วสร้ างไว้ ให้ เรา พวก
เราอยู่ในศตวรรษที่ 21 ก าลังจะสร้ างสมบัติก้ อนใหญ่ ให้ คนรุ่ นต่ อไปในศตวรรษที่ 22 และ 23
ฉะนั ้นทางรอดอันหนึ่งของมนุษย์รุ่นปั จจุบันก็ คือ การใช้ ภูมิปั ญญาในอดีตผสมผสานกับปรัชญา
ความพอเพียง ถ้ าเราสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับโลกที่กาลังแปรปรวนไปในสภาวะโลกร้ อนสุดขัว้ ได้
เราก็อยู่ได้ ลูกหลานของเราก็ไม่เดือดร้ อนมากขึ ้น การแก้ ไขต้ องลงสู่ทุก ระดับ ทาให้ มนุษย์ ทุก คน
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ตระหนั ก ว่า นี่ คื อ ภัย ที่ไ ม่ ไ ด้ ก ระทบกั บ ใครคนใดคนหนึ่ ง ทุก การกระท าของเราไม่ไ ด้ ก ระทบ
เฉพาะตัวเราเท่านั ้น แต่กระทบไปทัว่ ทั ้งหมด ถึงแม้ เราไม่ได้ ทาเอง แต่คนอื่ นทาก็ ก ระทบเราอยู่ดี
และกระทบถึงลูกหลานของเราเพราะมันเป็ นเรื่องของฟ้ า (ธนวัฒน์ จารุพงษ์ สกุล, 2554)
มหาอุทกภัยปี 2554 ที่เกิดขึ ้น มีผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตของประชาชนคนไทยอย่ าง
ยิ่ง เพราะ “น ้า” ได้ เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่ างไปจากเดิม ระยะแรกที่ถูก นา้ ท่วมหลายคน
ต้ องพยายามปรับ ตัวให้ อยู่ กับ ธรรมชาติ ให้ ไ ด้ เป็ นการด ารงอยู่อ ย่ างเหมาะสม ทัง้ ยัง ต้ องเฝ้ า
ป้ องกันอันตรายที่มากับน ้าด้ วยวิธีการต่างๆ บางคนไม่อาจทนกับสภาพที่เกิ ดขึน้ อย่ างไม่ร้ ู ตัว ทา
ให้ ปรับตัวไม่ได้ จาเป็ นต้ องย้ ายที่อยู่อาศัย หลายคนที่เจอเหตุก ารณ์ แ ล้ วปรับตัวไม่ได้ ทาให้ เกิ ด
ปั ญหาสุขภาพจิตตามมา เกิดความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ซึมเศร้ า บางรายถึงขัน้ คิดฆ่า
ตัวตาย เพราะบ้ านและทรัพย์ สินทั ้งหมดถูก พัดหายไปไม่เหลือ แต่แ ท้ จริ งแล้ ว ท่ามกลางวิก ฤต
ย่อมมีทางออก วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้ ชิดกับนา้ เป็ นคาตอบที่ชัด เจน การมุ่งหมาย
เอาชนะ หรื อเปลี่ ย นแปลงธรรมชาติเป็ นสิ่งที่ย าก แต่ก ารปรับตัว มองหาโอกาสที่จะอ ยู่อย่ า ง
สอดคล้ องกับธรรมชาติ ย่อมเป็ นวิถีทางที่ดีที่จะอยู่กับน ้าได้ ซึง่ มหาอุทกภัย ปี 2554 ที่เกิ ดขึน้ ชนิ ด
ไม่มีใครคาดคิด ได้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์แบบชาวบ้ านขึ ้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดทาให้ เกิ ด
สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ แต่สามารถนาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อ
โดยเหตุก ารณ์ นา้ ท่วมใหญ่ ปี 2554 นอกจากจะส่งผลต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของ
ผู้คนแล้ ว อีกทางหนึ่งกลับเป็ นโอกาสของสินค้ าน ้าท่วม ซึ่งมีทั ้งที่เกิ ดจากภูมิปั ญญาคนไทย หรื อ
สิน ค้ า สั่ง น าเข้ าจากต่ า งประเทศ โดยเฉพาะช่ ว งที่ ป ริ ม าณน า้ ไม่ ล ดลง แต่ ก ลับ เริ่ ม เน่ า เสี ย
ประชาชนต้ องหาซื ้อรองเท้ าบูท กางเกงแก้ ว ไว้ สวมใส่เดินลุย นา้ เข้ า -ออกบ้ าน ป้ องกันเชื อ้ โรค
สินค้ าต่างๆ ที่นาออกมาวางขายเกิดเป็ น ตลาดเฉพาะกิจ ขึน้ ในหลายพื ้นที่ อาทิ เสื ้อชู ชีพ เรื อ ซึ่ง
มีร าคาแตกต่ า งกั น ไป แล้ ว แต่ ว่ า ใครจะอยู่ ไกล-ใกล้ พื น้ ที่ น า้ ท่ ว ม นั บ เป็ นการพัฒ นาสิ น ค้ า
หลากหลายรู ป แบบ ที่ น ามาประยุก ต์ ใ ช้ กั บ สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งลงตัว (กองบรรณาธิ ก าร
ประชาชาติธุรกิจ มติชน ข่าวสด, 2555)
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สรุปได้ ว่า การปรับตัวต่ออุทกภัย เป็ นการเตรี ย มความพร้ อม และปรับตัวต่ออุทกภัย ซึ่ง
สามารถสรุปออกมาเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านความเป็ นอยู่ หมายถึง การดาเนินชีวิตประจาวันในเรื่องของอาหารการกิน การ
สัญจร การประกอบอาชีพ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองเมื่อเกิดอุทกภัย
2. ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน หมายถึง การดูแลที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และสิ่งของที่
จาเป็ นต่างๆ
3. ด้ านสุขภาพ หมายถึง การดูแลในเรื่องสุขภาพกาย จิต และสุขอนามัย
4. ด้ านการสื่อสาร หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอุทกภัย
5. ด้ านภูมิปัญญา หมายถึง นวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอุทกภัย หรือการคิดประดิษฐ์
สิ่งของต่างๆ อย่างสร้ างสรรค์แบบชาวบ้ าน
ตอนที่ 7 อุทกภัย
7.1 ความหมายและลักษณะของอุทกภัย
วัชรี วีระพันธ์ และคณะ (2534) ได้ จาแนกลัก ษณะของนา้ ท่วมเป็ น 2 ลัก ษณะ ซึ่งขึน้ อยู่
กับลักษณะภูมิประเทศ ดังนี ้
1. น ้าท่วมขัง เป็ นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ ้นจากปริมาณน ้าสะสมจานวนมากที่ไหล
บ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่าเข้ าท่วมอาคารบ้ านเรื อน ได้ รับความเสีย หาย ในเขตเมือง
ใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายนา้ ไม่ดีพอ มี
สิ่งก่อสร้ างกีดขวางทางระบายน ้า หรือเกิดน ้าทะเลหนุนสูงกรณีพื ้นที่อยู่ใกล้ ชายฝั่ งทะเล
2. น ้าท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ ้นในที่ราบต่าหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ ภเู ขา ต้ นน ้า
เกิดขึ ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ทาให้ จานวนนา้ สะสมมีปริ มาณมาก
จนพื ้นดิน และต้ นไม้ ดดู ซับไม่ไหวไหลบ่ าลงสู่ที่ราบต่าอย่ างรวดเร็ วมีอานาจทาลายรุ นแรงระดับ
หนึ่ง ที่ทาให้ บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทาให้ เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
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เทพพรรณี เสตสุบรรณ (2541) อุทกภัย หมายถึง อันตรายจากนา้ ท่วม มหาสมุทร และ
แม่น ้าสูงมาก จนท่วมท้ นล้ น ฝั่ งและตลิ่ง ไหลท่วมบ้ านเรื อน ด้ วยความรุ นแรงของกระแสนา้ ทา
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็ นจานวนมาก
สรุปได้ ว่า การเกิดอุทกภัยมีทั ้งแบบน ้าท่วมขัง เกิ ดจากปริ มาณนา้ สะสมเป็ นจานวนมาก
โดยไหลบ่าจากที่สงู ไปยังที่ต่า และแบบน ้าท่วมฉับพลัน เกิ ดขึน้ ในที่ราบต่าหรื อที่ ราบลุ่ม โดยฝน
ตกหนักต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ทาให้ จานวนน ้าสะสมมีปริมาณมาก
7.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
Alexander (1993) จาแนกอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในสถานที่ที่เกิดได้ คือ เป็ นอุทกภัยที่
เกิดขึ ้นบริเวณชายฝั่ งทะเล อุทกภัยที่เกิดขึ ้นบริเวณลาน ้าหรื อแม่นา้ อุทกภัย ที่เกิ ดขึน้ บริ เวณปาก
แม่น ้า และอุทกภัยที่เกิดขึ ้นบริเวณอื่นๆ เช่น เขื่อนพังทลาย
เทพพรรณี เสตสุบรรณ (2541) ได้ สรุปสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ดังนี ้
1. หย่อมความกดอากาศต่า
2. พายุหมุนเขตร้ อน ได้ แก่ พายุดีเปรสชั่น, พายุโซนร้ อน, พายุใต้ ฝนุ่
3. ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่า
4. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
5. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
6. เขื่อนพัง
สรุปได้ ว่า สาเหตุของการเกิ ดจากอุทกภัย นอกจากจะเกิ ดจากธรรมชาติ โดยเกิ ดขึน้ ใน
สถานที่บริเวณชายฝั่ งทะเล แม่น ้า แล้ วนั ้น อุทกภัยมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ด้วย
7.3 ความเสียหายจากอุทกภัย
วัชรี วีระพันธ์ และคณะ (2534) ได้ แ บ่ งอันตรายและความเสีย หายที่เกิ ดจากอุทกภัย ไว้
ดังนี ้
1. น ้าท่วมอาคารบ้ านเรือน สิ่งก่อสร้ างและสาธารณสถาน ซึง่ จะทาให้ เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก บ้ านเรื อนหรื ออาคารสิ่งก่ อสร้ า งที่ไม่แ ข็ งแรงจะถูก กระแสนา้ ที่
ไหลเชี่ยวพังทลายได้ คนและสัตว์พาหนะและสัตว์เลี ้ยงอาจได้ รับอันตรายถึงชี วิตจากการจมนา้
ตาย
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2. เส้ นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดเป็ นช่วงๆ โดยความแรงของกระแสน ้า
ถนน และสะพานอาจจะถูกกระแสน ้าพัดให้ พงั ทลายได้ สินค้ าพัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจะได้ รับ
ความเสียหายมาก
3. ระบบสาธารณูปโภค จะได้ รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟ้ า และประปา
ฯลฯ
4. พื ้นที่การเกษตรและการปศุสตั ว์จะได้ รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา ทุกประการ
ที่กาลังผลิดอกออกผล อาจถูกน ้าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี ้ยง ตลอดจนผลผลิตที่
เก็ บ กัก ตุน จะได้ รับ ความเสีย หาย และยั ง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ โดยทั่วไป เกิ ดโรคระบาด
สุขภาพจิตเสื่อม เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่า ความเสียหายจากอุทกภัยจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทางกายภาพ และจิตใจ
ของบุคคลในสังคมที่ได้ รับผลกระทบ รวมทั ้งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้ วย
7.4 วิกฤตอุทกภัยปี 2554
วิก ฤตอุทกภัย ในปี 2554 มีสาเหตุหลัก ๆ ที่ทาให้ เกิ ดอุทกภัย ในครัง้ นี ้ คือ เมื่อพิจารณา
ข้ อมูลปริ ม าณน า้ ฝนเดือนต่อ เดื อน ของพื น้ ที่ ภาคกลางและภาคเหนื อแล้ ว พบว่าตัง้ แต่เ ดื อ น
มีนาคม จนถึง กรกฎาคม 2554 ปริ มาณนา้ ฝนจะสูงกว่าในปี 2553 ซึ่งรวมปริ มาณนา้ ฝนภาค
กลางและภาคเหนือ ระหว่างเดือน 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม พบว่าในปี 2553 มีปริ มาณนา้ ฝน
2,711.3 มิล ลิ เมตร จะต่ า กว่ าปี 2554 ซึ่ง มีป ริ ม าณน า้ ฝน 3,490 มิ ลลิ เมตร โดยในปี 2554
มากกว่าปี 2553 ในช่ วงเลาเดีย วกันคิดเป็ นร้ อยละ 28.72 ในช่ วงที่ มีพายุในช่ วงเดือนสิงหาคม
2554 มีปริมาณนา้ ฝนสูงสุด 78.7 มิลลิเมตรต่อวัน เพีย ง 1 วัน และช่ วงระหว่าง 1 ‟ 10 ตุลาคม
2554 มีปริมาณน ้าฝนสูงสุดเพียง 1 วัน คือวันที่ 2 ตุลาคม 2554 โดยมีปริ มาณฝนในวันนัน้ 79.20
มิลลิเมตร ฉะนั ้นการบริหารการระบายนา้ ต้ องพิจารณาอย่ างรอบคอบตั ้งแต่เดือนมีนาคม 2554
(คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2554)
ส่วนสถานการณ์น ้าในเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่ อนภูมิพล เขื่ อนสิริกิ ต์ิ เขื่ อนแควน้ อย และ
เขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ อยู่ในภาวะวิกฤต โดยที่เขื่ อนภูมิพลมีปริ มาณนา้ 98% เขื่ อนสิริกิ ติ์มีป ริ มาณ
น ้า 99% เขื่อนแควน้ อยมีปริมาณน ้า 98% และเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ มีป ริ มาณนา้ 136% ซึ่งมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่กรมชลประทานจะต้ องระบายน ้าออกจากเขื่อนอย่ างต่อเนื่ อง ลงมาทางใต้ เขื่ อน
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ประกอบกับมีฝนตกหนักในหลายพื ้นที่ติดต่อกันยาวนาน โดยภายหลัง จากเกิ ดฝนตกต่อเนื่ องกัน
นานหลายวันจนส่งผลให้ แม่น ้าลาคลองเริ่มมีปริมาณนา้ เป็ นจานวนมาก ประกอบกับ เขื่ อนที่กัก
เก็บน ้าไว้ เริ่มมีปริมาณน ้าที่สงู ขึ ้น จึงต้ องมีการระบายน ้าออกอย่างต่อเนื่ อง แต่นา้ ก็ มีปริ มาณมาก
ขึน้ ได้ ไ หลมารวมตัว กั นที่ แม่น า้ 4 สาย คื อ ปิ ง วัง ยม น่ า น แล้ ว ก็ ไ ด้ ไหลมารวมกั นที่ แ ม่ น า้
เจ้ าพระยา เมื่อปริมาณนา้ เริ่ มมากขึน้ เรื่ อยๆ ทาให้ ก ารระบายนา้ ติดขัด ปริ มาณนา้ ก็ ได้ เข้ าท่วม
จังหวัดนครสวรรค์ แบบไม่ทนั ตั ้งตัวในช่วงต้ นเดือนตุลาคม โดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าปริ มาณนา้ จะ
มากมายจนสามารถท่วมเมือ งได้ ทั ้งเมือ ง หลังจากนั น้ น า้ ก็ ไ ด้ เข้ าท่ว มจัง หวัดชัย นาท จัง หวัด
อ่า งทอง จั ง หวัด สิ ง ห์ บุ รี มาจนถึ ง จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จากนั น้ น า้ ก็ ไ ด้ เ ข้ ามาเริ่ ม ใกล้
กรุงเทพมหานคร แต่น ้าก็เข้ าท่วมจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีก่อน หลังจากนัน้ นา้ ก็ ได้ แ ผ่
ขยายออกไปตามแรงดัน น ้าบางส่วนก็ไหลงสู่ท่งุ นา แต่น ้าก็ได้ ทาให้ แ ม่นา้ ท่าจี นมีปริ มาณที่สูงขึน้
ส่ง ผลให้ บ างพื น้ ที่ ในจั ง หวัด นครปฐมถูก น า้ ท่ วมด้ ว ยเช่ น กัน แต่ทุก ฝ่ ายก็ ไ ด้ ช่ว ยกั นปกป้ อง
กรุงเทพมหานครอย่างสุดความสามารถ แต่ในที่สดุ น ้าก็ได้ ไหลเข้ าท่วมจนได้ เริ่ มจากปริ มาณนา้ ก็
ได้ ท าลายคัน กัน้ นา้ ในหลายจุด ไหลเข้ าท่ ว มนิ ค มอุตสาหกรรมหลายแห่ ง โดยที่ โรงงานผลิ ต
รถยนต์ต้องปล่อยรถจมน ้าหลายร้ อยคัน โรงงานอุตสาหกรรมต้ องทิ ้งเครื่ องจัก รจมนา้ ผู้คนก็ ต้อง
อพยพย้ ายหนีกัน และปริมาณน ้าก็ค่อยๆ แทรกซึมเข้ ามาตามท่อระบายนา้ ทาให้ นา้ เริ่ มท่วมที่ 5
แยกลาดพร้ าว แล้ วก็ได้ เข้ าท่วมถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ อีกด้ วย ส่วนทางด้ านพื ้นที่โซนตะวันตก
ของแม่น ้าเจ้ าพระยาก็วิกฤตหนักเช่นกัน ซึง่ น ้าที่ขังอยู่นานในหลายพื ้นที่ได้ เริ่ มกัดเซาะกาแพงปูน
และน ้าก็ได้ ไหลลงสู่คลองประปา ส่งผลให้ ผ้ ูคนตื่นตระหนก เพราะไม่มั่นใจถึงความสะอาดของ
น ้าประปาในบางจุดที่เริ่มเปลี่ยนสี โดยผู้คนที่ประสบปั ญหานา้ ท่วมก็ ได้ มีก ารขนสิ่งของที่มีค่าไป
เก็ บ ไว้ บ นที่สูง มีก ารกัก ตุนสิ นค้ าที่จาเป็ น ทาให้ สินค้ าเริ่ มขาดตลาด เนื่ อ งจากส่วนหนึ่งซื ้อไป
บริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยด้ วย ขณะที่ผ้ คู นต่างอพยพหนีออกจากพื ้นที่ที่ถูก นา้ ท่วม ย้ าย
ไปอยู่ที่ศนู ย์พกั พิงชั่วคราวที่ทางการเตรี ย มไว้ ให้ แล้ วนารถยนต์ขึน้ ไปจอดบนอาคารจอดรถ บน
ทางด่วน และสะพานข้ ามแยกต่างๆ กันเป็ นจานวนมาก ไว้ เว้ นแม้ กระทัง่ กองทัพที่นารถถังไปจอด
ไว้ บ นถนนลอยฟ้ าโทลล์เวย์ ถนนสายสาคัญต่างๆ ก็ ได้ ก ลายเป็ นคลอง เช่ น ถนนวิภาวดีรังสิ ต
ถนนพหลโยธิ น ถนนรามอินทรา ถนนบรมราชชนนี ถนนตลิ่งชัน ‟ สุพรรณบุรี ถนนเพชรเกษม
เป็ นต้ น โดยถนนต่างๆ เหล่านี ต้ ่างจมนา้ กันหมด รถเล็ก ไม่สามารถผ่ านได้ ซึ่งมีระดับนา้ สูง 20
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เซนติเมตรถึง 2 เมตรในบางจุด รวมถึงท่าอากาศยานดอนเมืองก็ถูกนา้ ท่วมสูง รถยนต์หลายคันที่
หนีน ้าไปจอดที่สนามบินก็จมเกือบทั ้งคัน ด้ านพื ้นที่ชัน้ ในก็ ต้องหวาดวิตกกันมาก โดยทั ้งรัฐและ
เอกชนได้ สร้ างบังเกอร์กระสอบทรายวางวางเป็ นแนวยาวป้ องกันอาคารและสถานที่สาคัญ เมื่อ
น ้าจากแม่น ้าเจ้ าพระยาไหลล้ นเขื่อนกั ้นที่ท่าพระจันทร์ ทาให้ นา้ ใกล้ เข้ าท่วมพระบรมมหาราชวัง
(วัดพระแก้ ว ) แต่ ป ริ มาณก็ ม าไม่ ถึง โดยมี ก ารเร่ งสูบนา้ และดัน นา้ ลงสู่ทะเลด้ วยเรื อ ดัน นา้ ที่
ปากอ่าว และการสร้ างถุงทรายยัก ษ์ หรื อบิ๊ ก แบ็ ก สกัดกัน้ นา้ เข้ ากรุ งเทพมหานครได้ ในหลายจุด
เหตุการณ์อทุ กภัยครั ้งนี ้ถือว่าร้ ายแรงที่สดุ ในรอบ 50 ปี ในหลายพื ้นที่ถูก นา้ ท่วมขัง นานร่ วมเดือน
บางพื ้นที่ท่วมนานมากกว่า 1 เดือน ผู้คนต่างเกิ ดความเครี ย ด ความกดดัน บางคนรอขอความ
ช่วยเหลือ บางคนห่วงบ้ านไม่ยอมย้ ายออก บางคนต่อสู้กับน ้า มหาอุทกภัย ในปี 2554 จึงถื อได้ ว่า
หนักหนาสาหัส เพราะน ้าล้ นออกจากทางเดินปกติ การระบายนา้ จึงเป็ นเรื่ องที่ย าก กว่านา้ จะถูก
ดันลงทะเลและไหลลงแม่น ้าก็ใช้ เวลานานเลยทีเดีย ว (กองบรรณาธิ ก ารประชาชาติธุรกิ จ มติชน
ข่าวสด, 2555)
สรุปได้ ว่า จากการที่เกิดฝนตกต่อเนื่ องกันนานหลายวัน มีผลทาให้ แ ม่นา้ ลาคลองต่างๆ
เริ่มมีปริมาณที่มากขึ ้นเรื่อยๆ ประกอบกับเขื่ อนที่กัก เก็ บนา้ มีปริ มาณที่สูงขึน้ เรื่ อยๆ ทาให้ ต้องมี
การระบายนา้ ออกอย่ างต่อเนื่ อง จนกระทั่งทาให้ เกิ ดมวลนา้ ขนาดใหญ่ ไหลมารวมตัวกัน เป็ น
สาเหตุทาให้ เ กิ ด มหาอุทกภัย ในปี 2554 ที่มีผ ลกระทบหนัก หนาสาหัส เพราะนา้ ล้ นออกจาก
ทางเดินปกติ การระบายน ้าจึงเป็ นเรื่องที่ทาได้ ยากขึ ้น กว่าน ้าจะถูกระบายออกลงสู่ทะเลและไหล
ลงสู่แม่น ้าต้ องใช้ ระยะเวลานาเลยทีเดียว
ตอนที่ 8 ชุมชน
8.1 ความหมายของชุมชน
ประเวศ วะสี (2535) ได้ ให้ ความหมายของชุมชน (Community) ว่าเป็ นการรวมตัวกัน
ของกลุ่มชนที่มีวตั ถุป ระสงค์ร่วมกัน อาจเป็ นการรวมตัวกันตามพื ้นที่หรื อไม่ใช่ พื ้นที่ก็ได้ สมาชิ ก
ของชุมชนมีก ารติ ดต่อ สื่อสารกั น มี ค วามเอื อ้ อาทรต่อกั น มี ก ารกระทากิ จกรรมร่ วมกั น มี ก าร
เรียนรู้ของชุมชน มีองค์ก รชุมชนหรื อองค์ก รชาวบ้ าน องค์ก รชุมชน ไม่ใช่ สภาตาบล สภาตาบล
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เป็ นองค์กรการปกครอง องค์กรชุมชนเป็ นองค์กรการจัดการของชาวบ้ าน ส่งเสริ มให้ ชุมชนจัดการ
เรื่องของตัวเองให้ มากที่สดุ รวมทั ้งการจัดการป่ าไม้ และทรัพยากรท้ องถิ่ นอื่นๆ ให้ ชุมชนเชื่ อมโยง
กันเป็ นเครือข่าย
กาญจนา แก้ วเทพ (2538) ได้ คาจ ากัดความของชุ มชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัย ใน
อาณาบริเวณเดีย วกัน มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด มีฐานะและอาชี พที่คล้ ายคลึงกัน มีลัก ษณะของ
การใช้ ชีวิต ร่ วมกั น มีค วามเป็ นอันหนึ่ง อันเดี ย วกั น ตั ้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครื อญาติ
จนถึงระดับหมู่บ้านและใหญ่กว่าระดับหมู่บ้าน และผู้ที่อาศัย อยู่ในชุมชน มีความรู้ สึก ว่าเป็ นคน
ชุม ชนเดี ย วกั น นอกจากนี ย้ ั ง มี ก ารดารงรั ก ษาคุณ ค่ า และมรดกทางวัฒ นธรรมและศาสนา
ถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้ วย
เฉลี ย ว บุ รี ภั ก ดี และคณะ (2545) ได้ กล่ า วถึ ง ความหมายของชุ ม ชนว่ า ชุ ม ช น
(Community) หมายถึง กลุ่มคนหรือบริเวณที่กลุ่มคนนั ้นๆ อยู่ร่วมกันได้ ทั ้งๆ ที่แ ต่ละคนแตกต่าง
กันหรือหลากหลายในชุมชนนั ้น เช่น ความแตกต่างในด้ านความต้ องการ เชื อ้ ชาติ ศาสนา ภาษา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ เป็ นต้ น
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิ ราช (2545) กล่าวไว้ ว่า ชุมชนมีความหมายแบ่ งได้ เป็ น 2
ลักษณะ คือ
1. ชุมชนพื ้นที่ ได้ แก่ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ
2. ชุมชนหน้ าที่ ได้ แก่ การที่บุคคลตั ้งแต่ 2 คน ขึ ้นไปมารวมกันเป็ นกลุ่มกาหนดระเบียบ
แบบแผนข้ อบังคับขึ ้นเพื่อประกอบหน้ าที่ ภารกิ จใดภารกิ จหนึ่งขึน้ เป็ นองค์ก รหนึ่ง โดยอาจมีชื่อ
แตกต่างกันไป เช่น ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท เป็ นต้ น
องค์ประกอบของชุมชนจะประกอบด้ วย ประชาชนหรื อคน ความสนใจร่ วมกันอาณาเขต
บริ เวณหรื อ พื ้นที่ การปฏิ บัติ ต่ อกั น ความสัม พันธ์ ข องสมาชิ กที่ ผูก พันให้ อยู่ ร่ วมกั นในชุม ชน
ประกอบกันขึน้ มาเป็ นชุมชน ดังนัน้ ชุมชนจึงไม่ได้ หมายถึงคนใดคนหนึ่งแต่หมายถึงองค์รวม
ทั ้งหมดในชุมชนนั ้น จึงอาจรวมตัวกันในลักษณะขององค์กรชุมชน
สรุ ป ได้ ว่ า ชุ ม ชน หมายถึ ง บุ ค คลหลากหลาย กลุ่ม มารวมตัว กั น ในบริ เ วณเดี ย วมี
กฎระเบี ย บ ข้ อบั งคับ เดี ย วกั น มี ความรู้ สึก ที่ ดีต่ อกั น มี ความคิ ดเห็ นที่ ส อดคล้ อ งกั น และท า
กิจกรรมที่ดีเป็ นประโยชน์ด้วยกัน
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8.2 ข้ อมูลทั่วไปของตาบลหัวไผ่
ประวัติความเป็ นมา
เดิมขึ ้นอยู่กับ ตาบลสนามแจง อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ต่อมามีก ารจั ดตั ้งตาบลใหม่
โดยรวมบางส่วนของ ตาบลสนามแจง บางส่วนของ ตาบลโพกรวม อาเภอเมืองสิงห์บุรี และตาบล
งิ ้วราย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็ นตาบลใหม่ ให้ ชื่อว่า "ตาบลหัวไผ่"
สภาพทั่วไปของตาบลหัวไผ่
เป็ นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื ้อที่ 17.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,819 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือ

ติดต่อ ตาบลโพธิ์ชัย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศใต้

ติดต่อ ตาบลบางขาม อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และตาบล
บางมัญ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลมหาสอน, ตาบลบางขาม อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก

ติดต่อ ตาบลบางมัญ, ตาบลโพกรวม อาเภอเมือง และตาบลงิ ้วราย
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จานวนประชากร
จานวนประชากร 2,641 คน และจานวนหลังคาเรือน 4,971 หลังคาเรือน
ข้ อมูลอาชีพ
อาชีพหลัก ทานา ทาสวน ทาไร่
อาชีพรอง รับจ้ างทัว่ ไป
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน
สถานที่สาคัญ
1. วัดตะโหนด
2. วัดโพธิ์ชัย
3. วัดข่อย
4. วัดสามเกลียว
5. วัดธรรมสังเวช
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6. บึงบางกระเจ็ด
7. สภาวัฒนธรรมตาบลหัวไผ่
8. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
9. สถานีตารวจชุมชน (สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี, 2555)
8.3 ข้ อมูลทั่วไปของตาบลบางระกา
สภาพทั่วไปของตาบลบางระกา
ตาบลบางระก า อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ห่างจากอาเภอบางเลนประมาณ 17
กิโลเมตร มีเนื ้อที่รวมทั ้งสิ ้นประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 11,000 ไร่ มีแ ม่นา้ ท่าจี น
ไหลผ่ าน ภูมิป ระเทศเป็ นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ จะขาดแคลนนา้ ในฤดูแ ล้ งบ้ างเป็ นบางปี ที่น า้
เหนือเขื่อนขาดแคลน แบ่งพื ้นที่ตาบลออกเป็ นสองฝั่ ง ตั ้งอยู่ฝั่งตะวันออก 9 หมู่บ้าน ฝั่ งตะวันตก
6 หมู่บ้าน มีคลองทั ้งหมด 28 สาย ระยะทาง 60 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ

ติดต่อ ตาบลลาพญา ตาบลบางปลา

ทิศใต้

ติดต่อ ตาบลบางแก้ วฟ้ า ตาบลบางพระ อาเภอนครชัยศรี

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลนราภิรมย์ ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
ทิศตะวันตก

ติดต่อ ตาบลดอนพุทธรา และตาบลบ้ านหลวง อาเภอดอนตูม

จานวนประชากร
จานวนประชากรทั ้งสิ ้น 1,242 ครัวเรือน มีประชากรทั ้งสิ ้น 4,613 คน เป็ นชาย 2,288 คน
เป็ นหญิง 2,325 คน
ข้ อมูลอาชีพ
อาชีพหลัก ทานา ทาสวน ทาไร่และเลี ้ยงสัตว์
อาชีพเสริม จักสานไม้ ไผ่ น ้าพริก กะปิ อิฐ
สถานที่สาคัญ
1. วัดสุขวัฒนาราม (วัดบางระกา) ตั ้งอยู่หมู่ที่ 8 ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแลง หลวง
พ่อแดงและเขตอภัยทาน วังมัจฉา บริเวณท่าน ้าสุขวัฒนาราม
2. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา ตั ้งอยู่หมู่ที่ 8
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3. โรงเรียนระดับปฐมศึกษา จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ตั ้งอยู่หมู่ที่
8 โรงเรียนบ้ านหนองแปรง ตั ้งอยู่หมู่ที่ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ตั ้งอยู่หมู่ที่ 3
การคมนาคม
เดินทางจากอาเภอบางเลนถึงตาบลบางระกา โดยทางรถยนต์ใช้ เส้ นทางถนนสายบาง
เลน - ดอนตูม (ทางหลวงหมายเลข 3296) ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร (ยุทธชัย สกุล พฤทธิ์ ,
2552)
8.4 ข้ อมูลทั่วไปของแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
คลองมหาสวัสดิ์ หรือ คลองชัยพฤกษ์ เป็ นคลองที่เริ่ มต้ นจากคลองลัดบางกรวยหรื อ
คลองบางกอกน้ อย ใกล้ วั ด ชั ย พฤกษมาลา ไหลผ่ า นเป็ นเส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า งอ าเภอบาง
กรวย จั ง หวัด นนทบุ รี กั บ เขตตลิ่ ง ชั น และเขตทวี วัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ผ่ า นอ าเภอพุท ธ
มณฑล ไปออกแม่นา้ ท่าจี นที่ตาบลงิ ว้ ราย อาเภอนครชัย ศรี จังหวัดนครปฐม รวมความยาว 28
กิโลเมตร
ที่ตงั ้ และอาณาเขต
เขตทวีวฒ
ั นา เป็ น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุ งธน
เหนือ ปั จจุบันพื ้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม มีลาคลองหลายสายที่สามารถนานา้
ไปใช้ ในการท าสวนผลไม้ อย่ า งไรก็ ตาม พื น้ ที่ เ กษตรเหล่ า นั น้ กาลัง ถูก แทนที่ที ล ะน้ อ ยด้ ว ย
โครงการหมู่บ้ านจั ดสรรซึ่งเรี ย งรายอยู่ ตามถนนสายหลัก ในพื น้ ที่ ตั ้งอยู่บ นพื ้นที่ฝั่ งขวาแม่น า้
เจ้ าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือฝั่ งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิก าดังนี ้
ทิศเหนือ

ติดต่อ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีคลองมหาสวัสดิ์เป็ นเส้ นแบ่ง
เขต

ทิศใต้

ติดต่อ เขตบางแค และเขตหนองแขม มีคลองบางเชือกหนัง คลองทวี
วัฒนา และคลองบางไผ่เป็ นเส้ นแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อ เขตตลิ่งชัน มีถนนกาญจนาภิเษกฝั่ งตะวันออกเป็ นเส้ นแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อ อาเภอสามพราน และอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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ที่มาของชื่อเขต
สานักงานเขตทวีวฒ
ั นาตั ้งชื่อตาม คลองทวีวฒ
ั นา เป็ นคลองที่มีความยาวมาก ไหลผ่าน
พื ้นที่ของเขตในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้
ประวัติความเป็ นมา
โดยเริ่ ม แรกนั น้ ท้ อ งที่ เ ขตทวี วัฒ นาอยู่ ใ นการปกครองของ อ าเภอตลิ่ง ชั น ของจัง หวัด
ธนบุรี โดยเป็ นส่ว นหนึ่งของตาบลศาลาธรรมสพน์ (เดิมเรี ย กว่าตาบลศาลาท าศพ) เนื่ องจาก
ตาบลนี ม้ ีอ าณาเขตกว้ างขวางและมี ป ระชากรเพิ่ มขึ น้ กระทรวงมหาดไทยจึง ได้ โ อนพื น้ ที่ 7
หมู่บ้านทางทิศใต้ ของตาบลนี ้มาจัดตั ้งเป็ น ตาบลทวีวฒ
ั นา ในเดือนธันวาคม 2500
ภายหลังได้ มีก ารยุบ รวมจังหวัดธนบุรีแ ละจังหวัดพระนคร เปลี่ย นฐานะเป็ นจังหวัดนคร
หลวงกรุ งเทพธนบุรี และต่ อมาเปลี่ย นเป็ นกรุ งเทพมหานคร ซึ่งได้ เปลี่ ย นการเรี ย กตาบลและ
อาเภอใหม่ ต าบลทวี วัฒ นาจึ งได้ รับ การเปลี่ ย นแปลงฐานะเป็ น แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่ง ชั น
กรุงเทพมหานคร
ต่อมาท้ องที่แขวงทวีวฒ
ั นาและแขวงศาลาธรรมสพน์ (รวมกับท้ องที่ แ ขวงฉิ มพลี แขวงบาง
ระมาด แขวงบางพรม และแขวงบางเชือกหนัง เฉพาะทางฟากตะวันตกของถนนกาญจนาภิเษก)
ก็ ได้ รับ การยกฐานะขึ น้ เป็ น เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เปลี่ยนแปลงพื ้นที่เขตตลิ่งชันและจัดตั ้งเขตทวีวฒ
ั นา มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 6 มีนาคม 2541
การแบ่ งเขตการปกครอง
เขตทวีวฒ
ั นาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 2 แขวง ได้ แก่
1. ทวีวฒ
ั นา
2. ศาลาธรรมสพน์
สถานที่สาคัญ
1. สวนทวีวนารมย์และตลาดธนบุรี
2. ถนนอุทยาน
3. พระตาหนักทวีวฒ
ั นา
4. บ้ านพิพิธภัณฑ์
5. โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่

70

6. ที่ประสานงานชมรมรักถิ่นเขตทวีวฒ
ั นา (โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่)
7. สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ ) (สภา
องค์กรชุมชน, 2555)
ตอนที่ 9 การพัฒนาคู่มือ
9.1 แนวทางการพัฒนาคู่มือ
ในการพัฒนาคู่มือ ได้ มีนักการศึกษาให้ แนวคิดและขั ้นตอนการพัฒนาคู่มือไว้ ดังนี ้
อาทิตยา โล่ห์พฒ
ั นานนท์ (2535) ได้ กาหนดขั ้นตอนในการสร้ างคู่มือไว้ 3 ขั ้นตอน คือ
1. การวางแผนร่างคู่มือ
2. การเตรียมข้ อมูลในการสร้ างคู่มือ
3. การทดสอบคู่มือ
ยุพเรศ วังยายฉิม (2540) ได้ เสนอแนวทางการพัฒนาคู่มือ ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อวิเคราะห์เนื อ้ หา และรูปแบบของคู่มือ
2. วิเคราะห์ลกั ษณะของผู้ใช้ ค่มู ือ
3. กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื ้อหา ความคิดรวบยอดในการให้ ความรู้
4. สารวจรายละเอียดและกาหนดจุดประสงค์ในการให้ ความรู้
5. เขียนเนื ้อหาของคู่มือให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม
6. ออกแบบลัก ษณะรู ป เล่ม ภาพประกอบ และจัดพิมพ์ตามกระบวนการผลิต นาไป
ทดลองใช้ กับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพของคู่มือ
สกุณา ยวงทอง (2542) ได้ กาหนดขั ้นตอนการพัฒนาคู่มือ ดังนี ้
1. ศึก ษาข้ อมูลเบื อ้ งต้ นที่เกี่ ย วข้ องกับงานวิจัย จากเอกสาร ตารา หลัก สูตร งานวิจัย
ต่างๆ
2. วิเคราะห์ผ้ ใู ช้ ค่มู ือ
3. กาหนดวัตถุประสงค์และกาหนดขอบข่ายเนื ้อหากว้ างๆ ของคู่มือ
4. สารวจรายละเอียดของกาหนดจุดศึกษาในคู่มือ
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5. เขียนเนื ้อหาของคู่มือตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายเนื ้อหากว้ างๆ ของคู่มือ
6. ออกแบบรู ป เล่ม ภาพประกอบ จัดพิมพ์ ทดลองใช้ ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ของคู่มือ
7. แก้ ไข ปรับปรุงนาไปใช้ กับกลุ่มทดลองเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อ มูล
คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และมาเรี ย ม นิ ลพันธุ์ (2542) ได้ ก ล่าวถึง การจัดทาคู่มือจะต้ อ ง
คานึงถึงความจาเป็ นของการสร้ างคู่มือ เพราะคู่มือจะเป็ นแหล่ งของความรู้ ข องผู้ที่ต้องการศึก ษา
และสามารถที่จะนาไปปฏิบัติได้ ทนั ที ในการเขียนคู่มือนัน้ ไม่จาเป็ นต้ องอาศัย ผู้เชี่ ย วชาญเท่านั น้
ที่จ ะเป็ นผู้ สร้ างขึ น้ มา และผู้ ใช้ คู่มื อ ก็ ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งมีค วามเชี่ ย วชาญเช่ น กัน เพราะหากมี
ผู้เชี่ยวชาญแล้ ว คู่มือก็จะไม่มีความจาเป็ นอีก ต่อไป เพราะผู้ เชี่ ย วชาญจะให้ คาแนะนาเพื่อแก้ ไ ข
หรือปรับปรุงเท่านั ้น เช่น ปรับปรุงในส่วนที่ต้องมีการเพิ่มเติมให้ มีความสมบูรณ์ขึน้
ขั ้นตอนในการพัฒนาคู่มือมี 3 ขั ้นตอน ดังนี ้
1. วางแผนร่างคู่มือ คาถามต่อไปนี ้จะเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจการวางแผนร่ างคู่มือ
1.1 จุดหมายของคู่มือคืออะไร นั่นคือต้ องการให้ ผ้ ใู ช้ นาไปใช้ อย่างไร ใช้ เพื่ออะไร
หรือใช้ เมื่อไร เช่น คู่มือในการแก้ ปัญหา ใช้ ค่มู ือกากับการปฏิบัติหรือใช้ ก่อนการปฏิบัติงาน
1.2 ใครเป็ นผู้ใช้ ค่มู ือ ถ้ ากาหนดผู้ใช้ ค่มู ือ จะทาให้ ถึงทราบถึงความต้ องการของ
ผู้ใช้ ทนั ที พยายามสร้ างคู่มือที่มีผ้ ใู ช้ ประเภทเดียวกันเท่านัน้ เป็ นการยากที่จะทาคู่มือสาหรับผู้ใช้
หลายประเภท เพราะผู้ใช้ อาจมีระดับการศึก ษาที่ต่างกัน ดังนัน้ ความต้ องการในแต่ละระดับจึง
แตกต่างกัน และเป็ นการยากที่จะทาคู่มือให้ สามารถครอบคลุมความต้ องการทั ้งหมดได้ ในทุก
ระดับ การสร้ างคู่มือที่มีผ้ ใู ช้ ประเภทเดียวกัน จะทาให้ ค่มู ือนั ้นมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
1.3 การสอบถามผู้ใช้ ว่า พวกเขาต้ องการคู่มือแบบไหน เช่น ไม่ต้องการเนื ้อหา
มากหรือต้ องการรู ป ภาพประกอบ การสร้ างต้ องพยายามสร้ างให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้
มากที่สดุ
1.4 คู่มือนี ้จะใช้ ที่ไหน
1.5 คู่มือจะใช้ อย่างไร เช่น ถ้ าผู้ใช้ ต้องการใช้ เพื่อประกอบขั ้นตอนในการปฏิบัติ
ผู้สร้ างคู่มือควรจะมีร่างขั ้นตอนการทางานประกอบ
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1.6 เนื ้อหาข้ อมูลในคู่มือ จะต้ องทาให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูถึงสิ่งที่ตนเองต้ องการ มีความถนัด
และสนใจ และเป็ นสิ่งที่ผ้ ใู ช้ นาไปปฏิบัติได้
1.7 ในการกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ทาอย่างไรจะทาให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าใจ
วิธีการใช้ ค่มู ือ
1.8 การกาหนดข้ อมูลในแต่ละขั ้นตอน กาหนดอย่างไร
1.9 การลาดับเนื ้อหาในการเขียน ลาดับอย่างไร
2. การเตรียมข้ อมูลในการพัฒนาคู่มือ
2.1 การเขียนหัวข้ อใหญ่และหัวข้ อย่อย
2.2 จัดลาดับหัวข้ อเหล่านั ้น
2.3 วางแนวการนาข้ อมูลใส่ในแต่ละหัวข้ อ
2.4 เริ่มต้ นเขียนเนื ้อหา โดยการใช้ คาง่ายๆ และสั ้นๆ อธิบายความหมายศัพท์
เฉพาะได้ มีการยกตัวอย่างและลาดับของเนื ้อหาต้ องมีความต่อเนื่อง
2.5 วางแผนการสาธิตตัวอย่าง
3. การทดสอบคู่มือ ทดสอบในเรื่องต่อไปนี ้
3.1 เนื ้อหาคู่มือ
3.2 รูปแบบ
3.3 ผลกระทบ
ในการทดสอบนัน้ เราควรกาหนดผู้ ทาการทดสอบและวิธีก ารทดสอบ หลังจากนัน้ นา
คู่มือไปตรวจสอบและนาผลที่ได้ มาทาการแก้ ไข
สรุปได้ ว่า แนวทางการพัฒนาคู่มือ เป็ นขั ้นตอนเพื่อสร้ างคู่มือให้ ดีแ ละมีประสิทธิ ภาพ ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ เป็ นรูปแบบ แนวทางในการจัดกิจกรรม และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ส่วนมากแล้ วจะมี
การกาหนดแนวทางการพัฒนาคู่มือไว้ 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การศึก ษาข้ อมูลพื ้นฐาน 2) การพัฒนา
โครงร่างคู่มือ 3) การทดลองใช้ ค่มู ือ 4) การประเมินผล และปรับปรุงแก้ ไขคู่มือ
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9.2 ลักษณะของคู่มือที่ดี
ในการพัฒนาคู่มือขึ ้นมานั ้น จาเป็ นจะต้ องคานึงถึงลัก ษณะของคู่มือเป็ นสาคัญ เพราะผู้
ที่ใช้ หรือศึกษาคู่มือนั ้นจะให้ ความสนใจหรือไม่ ขึ ้นอยู่กับลักษณะของคู่มือ
บุญเกื ้อ ควรหาเวช (2530) ได้ กล่าวว่า ในการพัฒนาคู่มือนั ้น ควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี ้ คือ
1. ใช้ ภาษาชัดเจนเข้ าใจง่าย
2. ใคร่ ครวญถึงปั ญหา และสถานการณ์ ต่างๆ อย่ างทะลุปรุ โปร่ ง เพื่อให้ ผ้ ูใช้ เข้ าใจ
นาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรออกแบบคู่มือให้ สวยงามน่าหยิบอ่าน
4. ควรมีรูปภาพหรือการ์ ตนู ประกอบ เพื่อให้ น่าสนใจ
5. หากเป็ นเล่มควรทาปกให้ สวยงามและทนทานต่อการใช้ เขียนหน้ าปกให้ เด่นชัดคู่มือที่
ใช้ สาหรับหน่วยงานเพียงวิชาเดียว ควรใช้ สีเดียวเพื่อง่ายต่อการบ่งชี ้
6. แม้ จะกาหนดหัวข้ อไว้ ตามองค์ประกอบข้ างต้ น ผู้ทาคู่มืออาจตัดหรื อเพิ่มหัวข้ อใดตาม
ความเหมาะสมก็ได้
คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และมาเรี ย ม นิ ลพันธุ์ (2542) ได้ แ ยกลัก ษณะที่ดีข องคู่มือออกเป็ น 3
ด้ าน คือ
1. ด้ านเนื ้อหา
1.1 เนื ้อหาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือควรตรงกับเรื่องที่ศกึ ษา และไม่ยากจน
เกินไป จนทาให้ ไม่มีผ้ ูที่สนใจหยิบอ่าน
1.2 การนาเสนอเนื ้อหาควรให้ เหมาะสมกับพื ้นความรู้ของผู้ที่จะศึกษา
1.3 ข้ อมูลที่มีในคู่มือ ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้ ได้
1.4 เนื ้อหาควรเหมาะสมที่จะนาไปอ้ างอิงได้
1.5 ควรมีกรณีตวั อย่างประกอบในบางเรื่อง เพื่อจะได้ ทาความเข้ าใจง่าย
1.6 ควรมีการปรับปรุงเนื ้อหาของคู่มือให้ ทนั สมัยเสมอ
2. ด้ านรูปแบบ
2.1 ตัวอักษรที่ใช้ ควรมีตวั โต และมีรูปแบบที่ชัดเจนอ่านง่ายเหมาะกับผู้ใช้ ค่มู อื
2.2 ควรมีภาพหรือตัวอย่างประกอบเนื ้อหา
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2.3 ลักษณะการจัดรูปเล่มควรทาให้ น่าสนใจ
2.4 การใช้ ภาษาควรให้ เข้ าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ใช้ ค่มู ือ
2.5 ระบบการนาเสนอควรเป็ นระบบจากง่ายไปยากหรือเป็ นเรื่องๆ
3. ด้ านการนาไปใช้
3.1 ควรระบุขั ้นตอน วิธีการใช้ ค่มู ือให้ ชัดเจน
3.2 มีแผนภูมิ ตาราง ตัวอย่างประกอบให้ สามารถนาไปปฏิบัติได้ จริง
3.3 มีข้อมูลที่สามารถใช้ เพื่อประสานงานต่างๆ ได้ สะดวกรวดเร็ว
3.4 บอกสิทธิประโยชน์และข้ อควรปฏิบัติให้ เข้ าใจง่าย
สรุปได้ ว่า ลักษณะของคู่มือที่ดี ควรมีรูปแบบ ขนาดรู ปเล่มเหมาะสม ตัวอัก ษรอ่านง่ าย
ชัดเจนรู ป ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื อ้ หา และการนาเสนอแต่ละขัน้ ตอนต้ องมีความชัดเจน
เนื ้อหา วัตถุประสงค์ข องคู่มือต้ องกาหนดให้ ชัดเจน ระบุข อบข่ ายเนื อ้ หาคู่มือให้ ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ เข้ าใจง่ าย ส่วนคู่มือที่เกี่ ย วข้ องกับการศึก ษาเนื อ้ หาความรู้ ต้องมีความเหมาะสม
ตรงกับความต้ องการและความจาเป็ น ซึง่ การกาหนดขั ้นตอนการจัดทาคู่มือต้ องชัดเจน
ตอนที่ 10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจัยได้ ศกึ ษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการนาเสนอคู่มือการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติจากผล
การวิเคราะห์การเรียนรู้ชุมชน ซึง่ ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ ดังนี ้
10.1 งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้และการปรับตัวผู้วิจั ยได้ นาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
ยิ่งยง เทาประเสริ ฐ และคณะ (2538) ได้ ศึก ษากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการปรับตัวของ
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศกึ ษา บ้ านป่ าห้ า ตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชี ย งราย พบว่า
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากชนบทไปสู่ชุมชนเมือง มีเหตุปั จจั ย หลัก 2 ทาง คือ แรงฉุดจาก
กระแสนิยมสากลที่มากับ การสื่อสารในรู ปแบบ และแรงผลัก แรงดึง จากการพัฒนาประเทศให้
ทันสมัย ของรัฐบาล ซึ่งเน้ นการพัฒนาด้ านเศรษฐกิ จเป็ นหลัก มาตลอด ระยะเวลา 35 ปี ตั ้งแต่
แผนพัฒนาด้ านเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ‟ 7 ดังนัน้ ชุมชนกึ่งเมือ ง กึ่งชนบท จึง
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ปรากฏทางผ่ านของการปรับ ตัวทางสังคม ที่เกิ ดจากการเรี ย นรู้ แ ละการปรับตัวของชุมชนเป็ น
ความจาเป็ นพื ้นฐานของชุมชนที่พยายามจะดารงความอยู่รอดในสภาพการณ์ ใหม่ๆ และเป็ น
ปฏิกิ ริย าธรรมชาติที่ ชุม ชนจะต้ อ งตอบสนองโดยอัต โนมัติต่ อแรงบี บ คั ้นของสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนไป ทั ้งนี ้ก็เพื่อความอยู่รอดและความหวังในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่คิดว่าดีก ว่าเดิม ซึ่งก็
ไม่จาเป็ นจะต้ องจริ งหรื อถูก ต้ องเสมอไปทุก สภาพการณ์ อันเป็ นบทเรี ย นทัง้ ความสาเร็ จ และ
ความสูญเสียที่ชุมชนจะต้ องเรี ย นรู้ แล้ วปรับตัวในระดับชุมชนกับการเรี ย นรู้ แ ละการปรับตัวใน
ระดับครอบครัวและปั จเจกบุคคล ชุมชนจะดารงอยู่ได้ ท่ามกลางความเปลี่ย นแปลงจาเป็ นต้ อง
เรียนรู้และปรับตัวให้ ทนั และให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่แ ปรเปลี่ย นอย่ างรวดเร็ ว กระบวนการเรี ย นรู้
และการปรับตัวของชุมชนจาเป็ นต้ องอาศัยศักยภาพและความแข็งแกร่ งของชุมชนนับตั ้งแต่ ผู้นา
ชุมชนที่เข้ มแข็ ง มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยังเอื ้ออานวย มีทาเลที่ตั ้งที่ได้ เปรี ย บ กรณี กึ่งเมือง กึ่ง
ชนบทมีทรัพยากรบุคคลที่มีพื ้นฐานทางวัฒนธรรมเดิมเข้ มแข็ ง แม้ จะต้ องเปลี่ย นไปตามยุคสมัย
แต่ยังสามารถผสมผสานสิ่งเก่าสิ่งใหม่ได้ อย่างกลมกลืนและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ข องชุม ชน
นับว่าเป็ นก้ าวแรกที่สาคัญเพราะจะนามาซึง่ การเรียนรู้และปรับตัวที่ชาญฉลาดในเกื อบทุก เรื่ อง มี
ขี ดความสามารถที่ จะสรรสร้ างและแสวงหาทางเลือกที่หลากหลายสาหรั บการแก้ ปั ญหาของ
ชุมชนและครอบครัวอันเป็ นเหตุที่จะพาให้ ชุมชนอยู่รอด
วรรณี ดวงดีทวีรัตน์ (2540) ได้ ศกึ ษาเกี่ ย วกับ การปรับตัวของครอบครัวในชุมชนชนบท
ในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมมี
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและครอบครั ว มี ค วามหลากหลายในการประกอบอาชี พ อาชี พ ภาค
เกษตรกรรมถูก ลดความสาคัญลง มี ก ารประกอบอาชี พอื่น เช่ น การรั บจ้ างทั ้งในประเ ทศและ
ต่างประเทศ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติมีลดลง ความสาคัญระหว่างสมาชิ ก ในครอบครัวได้ รับ
ผลกระทบจากอิทธิ พลของสื่อ และสิ่ งยั่วยุจ ากสังคมภายนอก ประเพณี ค่านิ ย มและความเชื่ อ
บางอย่างของชุมชนและครอบครัวได้ รับผลกระทบ เนื่องจากชุมชนให้ ความสนใจกับการทานาหา
เลี ้ยงชี พ ท าให้ ไม่มีเ วลา วัย รุ่ นมีก ารคบหาเพื่อนต่า งเพศและตัดสินใจเลื อกคู่ครองเองมากขึ น้
ผู้หญิ งออกทางานช่ ว ยหารายได้ เกิ ดความห่างเหินของสมาชิ ก ในครอบครั ว ค่า ใช้ จ่ายในการ
บริโภคและการซื ้อหาสิ่งของจากร้ านค้ ามาใช้ มากขึ ้น

76

คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ (2546) ได้ ทาวิจัย เรื่ อง การพัฒนากระบวนการเรี ย นรู้ เรื่ อง
สมุนไพร ชุมชนปลัก ไม้ ลาย พบว่า กระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุมชน มีก ารเรี ย นรู้ ทั ้งแบบในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยผ่ านการดูแ บบอย่ าง ผ่ านกิ จกรรม ผ่ านสื่อบุคคล การอบรม
สัมมนา ดูงานและการทางานพัฒนา สาหรับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุมชน
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ โดยผ่ านกระบวนการจัดการเรี ย นการสอนแบบบูรณาการ
การจัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับสมุนไพรในโรงเรียน การให้ ความรู้และพัฒนาผ่ านกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สงู อายุ กลุ่มเยาวชน เป็ นต้ น และแหล่งการเรี ย นรู้ ในชุมชน เช่ น สื่อ ป้ าย
นิทรรศการ กิจกรรมในลักษณะการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ แ ละการเสวนาในชุมชน เครื อข่ าย
การเรียนรู้ในชุมชนจะมีกลุ่มกิจกรรม องค์กร หน่วยงาน ทั ้งจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
หลายกลุ่มที่มีระบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในหลายลักษณะ เช่น แบบพึง่ พา แบบร่วมมือ แบบ
มีส่วนร่วม แบบมีส่วนได้ ส่วนเสีย และแบบเครือญาติ เป็ นต้ น
สุพจน์ แสงเงิ น และคณะ (2546) ได้ ทาวิจัย เรื่ อง กระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการ
พัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชน : ศึกษากรณี แผ่ นดินทองคอยรุ ดตั๊ก วา พบว่าชุมชนแผ่ นดินทอง
คอยรุ ดตั๊ก วา เป็ นชุมชนที่มีเป้ าหมายหลัก ในการเรี ย นรู้ เพื่อการพัฒนาสมาชิ ก ในชุมชนให้ เป็ น
บุคคลที่มีคณ
ุ ภาพทั ้งร่างกาย สติปัญญาและจิ ตใจ โดยการเรี ย นรู้ ดังกล่าวเกิ ดจากการเรี ย นรู้ ทั ้ง
ในระบบโรงเรี ย น นอกระบบโรงเรี ย น และการเรี ย นรู้ ในวิ ถี ชี วิ ต (การเรี ย นรู้ ตามอัธ ยาศัย )
ปั จจัยพื ้นฐานที่ก่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนมี 5 ประการ คือ จิ ตสานึก ร่ วมภายในชุมชน
ความต้ องการปั จจัยพื ้นฐานในการดารงชีวิต แรงผลักดันจากผู้นาชุมชน การสร้ างเครื อข่ ายชุมชน
และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อศึกษาถึงองค์ประกอบหลัก ของกระบวนการเรี ย นรู้
พบว่าประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลักคือ แหล่งการเรี ยนรู้ องค์ความรู้ และวิธีก ารเรี ย นรู้ ในส่วน
ของการศึกษาขั ้นตอนของกระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุมชน พบว่ามี 5 ขัน้ ตอน คือ การรับรู้ แ ละการ
ตระหนักในปั ญหา การวิเคราะห์ปั ญหา การกาหนดแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา การดาเนิ นการ
แก้ ไขปั ญหาและการประเมินผลในการแก้ ไขปั ญหา โดย 5 ขัน้ ตอนนี เ้ กิ ดจากการเรี ย นรู้ โดยผ่ าน
การปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทาขึ ้นภายใต้ กรอบแนวคิด “รู้ อดีต คิดปั จจุบัน
ทันอนาคต”
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จากผลการศึก ษางานวิจัย สรุ ปได้ ว่ า การเรี ย นรู้ เพื่อการปรับตัวส่วนใหญ่ จะมีลัก ษณะ
เป็ นการปรับเปลี่ย นรู ป แบบวิธีก ารเพื่อสร้ างความหลากหลายทางอาชี พ การปรับตัวต่อภาวะที่
เปลี่ยนไปของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการทาข้ อตกลงเพื่อที่จะใช้ ทรัพยากรร่ วมกันอย่ างยั่งยื น
ซึง่ ยังพบอีกว่าการเรียนรู้ที่จะปรับตัวของชุมชนที่จะสามารถดารงอยู่ได้ ต่อการเปลี่ย นแปลงต่างๆ
นั ้น ต้ องมีศกั ยภาพและความเข้ มแข็งของชุมชน เช่น มีผ้ ูนาชุมชนที่ดี ทรัพยากรมีใช้ แ ละใช้ อย่ าง
เป็ นประโยชน์ เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ทาให้ ชุมชนสามารถอยู่ได้ เมื่อโลกได้ เปลี่ย นแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการปรับตัวต่อภัยพิบัติผ้ วู ิจัยได้ นาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
จิ รพันธ์ ไตรทิพจรั ส (2548) ได้ ศึก ษาวิจัย เรื่ อง ผลกระทบจากภัย พิบัติคลื่นสึนามิ และ
ความต้ องการความช่ วยเหลือของประชาชนจัง หวัดภูเก็ ต พบว่ า ประชาชนกลุ่มตัวอย่ างได้ รั บ
ผลกระทบจากคลื่ นสึน ามิ ร้ อยละ 89.98 โดยผลกระทบที่ไ ด้ รั บเกิ ด ขึ น้ กั บ ตนเองมากที่ สุด
รองลงมา ญาติพี่น้อง และเพื่อน โดยผู้ประสบภัย ในจังหวัดภูเก็ ต ได้ รับผลกระทบจากภัย พิบัติ
คลื่นสึนามิดงั นี ้
1. เครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย
2. สถานที่ประกอบการเสียหาย
3. ตกงานหลังเกิดภัยสึนามิ
4. ไม่มีรายได้ หลังเกิดภัยสึนามิ
5. ยานพาหนะเสียหาย
6. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
7. บุตรธิดาไม่มีเงินค่าอาหาร และค่าใช้ จ่ายเล่าเรียน
8. ที่อยู่อาศัยเสียหาย
9. ญาติพี่น้องเสียชีวิต
10. บุตรธิดาได้ รับผลกระทบ และไม่มีสถานที่เรียน
11. ญาติพี่น้องได้ รับบาดเจ็บ
12. ญาติพี่น้องสูญหาย
13. ที่ดินเสียหาย
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14. ผลกระทบด้ านจิตใจ ได้ แก่ มีความเครียดอย่างเห็นได้ ชัด หมดหวัง และหมดอาลัย
ในชี วิต เนื่ องจากความสูญ เสีย ที่ เกิ ดขึ น้ มีพ ฤติก รรมหลีก หนี สัง คม ไม่สามารถทางานหรื อเข้ า
สังคมได้ จมอยู่กับความสูญเสีย
15. ผลกระทบทางด้ านร่างกาย ได้ แก่ ตื่นเต้ นตกใจง่าย นอนไม่หลับ เมื่อยล้ า ภูมิคมุ กัน
ของร่างกายลดลง เบื่ออาหาร ระบบย่อยอาหารผิดปกติ
สิท ธิ ศัก ดิ์ เท่ า ธุรี (2544) ได้ ท าการศึก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ และการปรั บ ตัว ของ
ประชาชนบ้ านน ้าก้ อภายหลังเกิ ดภัย พิบัติจ ากอุท กภัย ในปี 2544 พบว่า สภาพทั่ว ไปของบ้ า น
น ้าก้ อภายหลังจากการเกิ ดอุทกภัย มีการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่การตั ้งถิ่ นฐานจากที่เคยตั ้งที่อยู่อาศัย
อยู่ใกล้ บริเวณลาน ้าไปอยู่ในพื ้นที่ที่มีความสูงกว่าเดิมและมีประชาชนบางส่วนที่อพยพไปอยู่ที่อื่น
ปล่อยพื ้นที่ที่เคยเป็ นที่อยู่อาศัย และพื ้นที่ก ารเกษตรให้ เป็ นพื ้นที่รกร้ างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ
และสถานบริการของภาครัฐที่ได้ รับความเสียหายจากอุทกภัย ได้ ดาเนิ นการปรับปรุ งและสามารถ
เปิ ดให้ บริการแก่ประชาชนได้ ตามปกติ และกาลังมีการดาเนินการของภาครัฐในการก่อสร้ าง อ่างเก็ บ
น ้า การขุดลอกลาห้ วย คลองต่างๆ ในพื ้นที่บ้านนา้ ก้ อ เพื่อประโยชน์ ในการทาการเกษตรและการ
ป้ องกันความรุนแรงจากอุทกภัย การรับรู้ ข องประชาชนบ้ า นนา้ ก้ อ ต่อ อุท กภัย มีก ารรับ รู้ อ ยู่ ใ น
ระดับ สูง ทั ้งในด้ านสาเหตุข องการเกิดอุทกภัย ด้ านความรุ นแรงจากการเกิ ดอุทกภัย และด้ านการ
บรรเทาความรุ นแรงจากการเกิ ดอุทกภัย การปรับตัวของประชาชนบ้ านนา้ ก้ อเพื่อบรรเทาความ
รุนแรงจากการเกิดอุทกภัยครั ้งใหม่ มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูง ทั ้งในด้ านการยอมรับความสูญเสีย
จากอุทกภัย ด้ านการลดความสูญเสียจากอุทกภัย และด้ านการแสวงหาทางเลือกใหม่เพื่อบรรเทา
ความรุ น แรงจากอุท กภัย นอกจากนี ย้ ั งพบว่ า ความเสี ย หายที่เ กิ ด ขึน้ กับ บ้ า นน า้ ก้ อส่ งผลให้
ประชาชนหมู่บ้านอื่น มีความตื่นตัวและมีความตระหนัก ต่ออุทกภัย มากกว่าเดิมและภาครัฐก็ ให้
ความสาคัญกับอุทกภัยมากขึ ้น ซึง่ ภาครัฐมีการดาเนินการในด้ านการเตือนภัย การช่ วยเหลือและ
ฟื น้ ฟูสิ่งต่างๆ ภายหลังเกิดอุทกภัยด้ วยความรวดเร็ วกว่าแต่ก่อน
อาทิตย์ เลิศล ้า (2546) ได้ ทาการวิจัย เรื่ อง ความต้ องการของผู้ประสบภัย นา้ ท่วม และ
การจัดการแก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมในพื ้นที่บ้านลาปาว อาเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าความ
ต้ องการของผู้ประสบภัยน ้าท่วม มีความต้ องการ 2 ช่วง คือ ช่วงที่น ้าท่วม และช่ วงที่นา้ ลด ในช่ วง
ที่น ้าท่วมสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือประกอบด้ วยข้ าวสาร อาหารซึ่งเป็ นอาหารท้ องถิ่ น เสื ้อผ้ า
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เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ ในชีวิตประจาวัน เครื่องใช้ ในครัวเรื อน เงิ น สาหรับใช้ ในชี วิตประจาวัน การ
ดูแ ลสุข ภาพ ส่ ว นความต้ อ งการหลังน า้ ลด สิ่ ง ที่ ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อประกอบด้ วย วัส ดุ
ซ่อมแซมบ้ านเรือน ห้ องน ้า ห้ องส้ วม ความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร พื ้นที่อยู่อาศัย และ
ที่ดินทาการเกษตรแห่งใหม่หรือปรับถมพื ้นที่อยู่อาศัย เดิมให้ สูงขึ น้ ในส่วนของการช่ วยเหลือจาก
รัฐ สิ่งที่ผ้ ปู ระสบภัยเห็นว่าควรได้ รับการปรับปรุ ง ประกอบด้ วย ความรวดเร็ วของการช่ วยเหลือ
เช่น วัสดุในการซ่อมแซมบ้ านเรือน ความครอบคลุม ความโปร่งใส การช่วยเหลือในระยะยาว การ
แก้ ไขปั ญหานา้ ท่วม และเงิ นทุน ในการปลูก มันสาปะหลัง เลี ้ยงวัว ควาย และจัดพาหนะ และ
ตลาดจาหน่ายผัก สิ่งที่ต้องการมากที่สดุ คือ การขอขยายขนาดความยาวของตาข่ ายจับปลาจาก
10 เมตร เป็ น 30 เมตร สาหรับการแก้ ไขโดยองค์กรของรัฐจะมีหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบหลายระดับ
ทั ง้ ระดั บ ประเทศ ระดั บ จั ง หวั ด แต่ ร ะดั บ ที่ อ ยู่ ใ กล้ กั บ ประชาชน คื อ ระดั บ อ าเ ภอซึ่ ง มี
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระดับอาเภอ มีบทบาทในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ที่ เ กิ ด ขึ น้ แต่ จ ากการศึก ษาพบว่ า องค์ ก รดัง กล่า วยั ง ไม่ ไ ด้ ทาตามบทบาทหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นันทรี ย า โลหะไพบู ลย์ กุล (2550) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อง “ศัก ยภาพการดูแ ลตนเองของ
ประชาชนในภาวะน ้าท่วม กรณีศกึ ษาน ้าท่วมจังหวัดชัย นาท” มีรูปแบบการศึก ษาเป็ นการศึก ษา
เชิงคุณภาพ โดยได้ เรียนรู้ทกุ ข์ (ความเดือดร้ อน) ของประชาชนขณะเกิ ดนา้ ท่วม การพึ่งพาตนเอง
ของประชาชนในการแก้ ไขปั ญหาทั ้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และศึก ษารู ปแบบใน
การให้ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนทั ้งในช่ วงก่ อน ระหว่าง และหลังนา้
ท่วม ได้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนและเป็ นองค์รวม สรุปผลการวิจัยในครั ้งนี ้
1. การรับรู้ข่าสารน ้าท่วม การให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัวกับประชาชนจะสื่อสารได้ ดีกว่าหอ
กระจายข่าวเพียงอย่ างเดียว การสื่อสารกับประชาชนต้ องใช้ รูปแบบที่หลาหลาย
2. การเรียนรู้การเตรียมตัวก่อนน ้าท่วม ประชาชนเรียนรู้จากประสบการณ์และใช้
ศัก ยภาพของตนเองในการแก้ ไขปั ญ หาของตนเองและชุ ม ชน ก่ อ นได้ รั บ การช่ วยเหลือ จาก
หน่วยงานอื่น
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3. สรุปปั ญหา (ทุกข์) ของชาวบ้ าน ประชาชน มีปัญหาด้ านการเดินทางขณะน ้าท่วม ไม่
มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินถูกขโมย การดารงชีวิตประจาวันเปลี่ยนไป ประชาชนปรับตัวตามศัก ยภาพ
การงาน อาชี พ ประชาชนบางส่ว นไม่มี ง านท าขาดรายได้ ได้ รั บผลกระทบด้ า นจิ ต ใจ ได้ รั บ
ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม มีปั ญหาสุข ภาพ การได้ รับอุบัติเหตุ หกล้ ม สัต ว์มีพิษกัด และไฟฟ้ า
ซ็อต
จากผลการศึกษางานวิจัย สรุปได้ ว่า อุทกภัย เมื่อทราบสาเหตุเวลาที่เกิ ด มนุษย์ พอจะมี
เวลาเตือนภัยและบรรเทาภัยอุทกภัยได้ เพื่อไม่ให้ ภยั พิบัติข ยายวงกว้ างออกไปหรื อให้ มีเวลาของ
ภัย พิบัติที่สั ้นที่สุด และสามารถด าเนิ นกิ จกรรมทางสังคม เศรษฐกิ จ ได้ จะต้ องมีก ารศึก ษาท า
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับรู้อทุ กภัย รวมไปถึงมีการปรับตัวต่อภาวะอุทกภั ย เพื่อลดความสูญเสีย
จากอุทกภัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคู่มือผู้วิจัยได้ นาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
กันทิมา เอมประเสริ ฐ (2543) ได้ ศึก ษาเรื่ อง การพัฒนาคู่มือการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้
โครงงาน ในระดับประถมศึก ษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิ ภาพของ
คู่มือการจั ดการเรี ย นรู้ โดยใช้ โ ครงงาน ในระดับประถมศึก ษา กลุ่มตัวอย่ างเป็ นครู ผ้ ูส อนใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี เป็ นการวิจัยและพัฒนาโดยดาเนิ นการเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 สารวจข้ อมูลพื ้นฐานโดยการศึก ษาหลัก สูตรประถมศึก ษาปั จจุบันแนวการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ แนวทางการจัดการ
เรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงาน และสภาพการจัดการเรี ย นการสอนในปั จจุบัน ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาคู่มือ
โดยจัดทาคู่มือฉบับ ร่ างซึ่งประกอบด้ วย คาชี แ้ จงการใช้ ค่มู ือ วัตถุประสงค์ หลัก การ แนวการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน แนวทางการประเมินการเรี ย นรู้ และเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ย นรู้
โดยใช้ โครงงาน แล้ วนาคู่มือให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ นามาปรับปรุงแก้ ไขหาประสิ ทธิ ภาพขัน้ ตอน
ที่ 3 ทดลองใช้ ค่มู ือ โดยให้ ครูผ้ สู อนจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานในทุกวิชาตามกลุ่มประสบการณ์
ต่างๆ และขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุ งคู่มือที่พัฒนาขึน้ โดยการประเมินคุณภาพคู่มือ
ประเมินผลการเรียนโครงงานของนักเรียน และประเมินโดยผู้เชี่ ย วชาญ ผลการศึก ษาสรุ ปได้ ดังนี ้
1) คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน ในระดับประถมศึกษาประกอบด้ วย คาชี แ้ จงการใช้ ค่มู ือ
วัตถุประสงค์ หลักการ แนวการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงาน แนวทางการประเมินผลการเรี ย นรู้
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และเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงาน 2) คู่มือการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงาน ใน
ระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพ จากหาประสิทธิ ภาพทั ้งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มย่ อย และ
แบบกลุ่มใหญ่ ผลปรากฏว่า ครูสอนสามารถเขียนแผนการสอนของตนเองโดยการบูรณาการและ
นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้โครงงาน และครูผ้ สู อนในโรงเรียนแกนนาปฏิรูปกระบวนการ
เรี ย นรู้ และโรงเรี ย นที่ไม่เ ป็ นแกนนาปฏิรู ปกระบวนการเรี ย นรู้ ก็สามารถจั ดการเรี ย นรู้ ไ ด้ ในทุก
ระดับชั ้น และทุกกลุ่มประสบการณ์
นุดี รุ่งสว่าง (2543) ได้ ศกึ ษาเรื่องการพัฒนาคู่มือการสร้ างหลักสูตรระดับโรงเรี ย นสาหรับ
ครู ป ระถมศึก ษา โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพของคู่มื อ การสร้ าง หลัก สูต ร
ระดับประถมศึก ษา มีขัน้ ตอนการพัฒนาคู่มือ 4 ขัน้ ตอนคือ 1) การสารวจข้ อมูลพื ้นฐาน 2) การ
พัฒนาคู่มือ 3) การทดลองใช้ ค่มู ือ 4) การประเมินผลคู่มือ กลุ่มตัวอย่ างได้ แ ก่ ครู ประถมศึก ษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษา อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึก ษามีดังนี ้ ผล
การสารวจข้ อมูลพื ้นฐาน ครูและผู้เกี่ยวข้ องต้ องการให้ มีก ารพัฒนาคู่มือการสร้ างหลัก สูตรระดับ
โรงเรียน ผลการพัฒนาคู่มือ คู่มือประกอบด้ วย คาชี ้แจงการใช้ ค่มู ือและเนื อ้ หา การสร้ างหลัก สูตร
ระดับโรงเรียนครอบคลุมความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับ การสร้ างหลักสูตรและกระบวนการสร้ างหลัก สูตร
ระดับโรงเรี ย น ผลการทดลองใช้ ค่มู ือ ครู มีก ารศึก ษาคู่มือและปฏิบัติกิจกรรมตามลาดับเป็ นไป
ตามกาหนดระยะเวลา ผลการประเมินคู่มือ ครูมีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องการสร้ างหลัก สูตรระดับ
โรงเรี ย นสามารถสร้ างหลัก สูตรระดับโรงเรี ย นได้ 18 หลัก สูตร เป็ นหลัก สูตรที่อยู่ในระดับดี 15
หลักสูตร และอยู่ในระดับปานกลาง 3 หลักสูตร
จากผลการศึกษางานวิจัย สรุปได้ ว่า การใช้ ค่มู ือ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึก ษาจะทาให้
ผู้ใช้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ได้ มากกว่า และดีกว่า เพราะเป็ นการทาความเข้ าใจด้ วยตัวเอง คู่มือจะ
เป็ นเครื่องมือในการตอบปั ญหา และแก้ ปัญหาได้ ทนั ทีที่ต้องการ คู่มือจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ผ้ ูใช้ จะ
ได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ ได้ ด้วยตนเองตลอดเวลาและทันที

82

10.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ผ้ วู ิจัยได้ นาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
Saljo (1979) ได้ ศึก ษาวิจัย กลุ่มผู้เรี ย นผู้ใหญ่ ในเรื่ องที่เกี่ ย วกับการเรี ย นรู้ ผ้ ูใหญ่ เพื่อ
ค้ นหาความหมายของการเรียนรู้ พบว่า
1. การเรียนรู้เป็ นการเพิ่มปริมาณความรู้ เป็ นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ ้น
2. การเรียนรู้เป็ นการเพิ่มความจา การเก็บบันทึกข้ อมูล
3. การเรียนรู้เป็ นข้ อเท็จจริง ทักษะ และวิธีการที่สามารถนามาใช้ ได้
4. การเรียนรู้เป็ นการทาความเข้ าใจ หรือความหมายที่เป็ นนามธรรม
5. การเรียนรู้เป็ นการแปลและทาความเข้ าใจความจริงที่แตกต่างกันในแต่ละวิธี
Billington (1988) ได้ ศกึ ษาวิจัยในระดับปริญญาเอก เกี่ ย วกับการเรี ย นรู้ ผู้ใหญ่ พบว่า มี
ปั จจัย 7 ประการ ที่มีผลต่อการเรี ย นรู้ ผ้ ูใหญ่ และมีส่วนกระตุ้นให้ ผ้ ูใหญ่ เกิ ดการเรี ย นรู้ เกิ ดการ
พัฒนาปั จจัยดังกล่าว ได้ แก่
1. สิ่งแวดล้ อมที่ผ้ เู รียนรู้สกึ ปลอดภัย และการสนับสนุนความต้ องการของแต่ละบุคคล
2. สิ่งแวดล้ อมที่สนับสนุนให้ เกิดอิสรภาพทางปั ญญา สนับสนุนประสบการณ์ และเกิด
ความคิดสร้ างสรรค์
3. สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ที่อบอุ่น มีความเป็ นเพื่อน ได้ รับการยอมรับ ความเคารพ
ยอมรับในประสบการณ์ การได้ แสดงความคิดเห็นในชั ้นเรียน
4. การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง สามารถตอบสนองความต้ องการของตนเอง
5. การเริ่มต้ น ความสาเร็จ ความท้ าทายทางปั ญญา สิ่งที่น่าประทับใจ สิ่งเหล่านี ้จะเป็ น
สิ่งที่ท้าทายบุคคลให้ เกิดการเรียนรู้ ความท้ าทายต้ องไม่ไกลเกินไป หรือง่ายเกินไป
6. การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาตรงข้ ามกับการเรียนรู้ที่รับฟังอย่ างเดียว มีปฏิสมั พันธ์ในการ
เรียนรู้มีการสนทนา พูดคุยเพื่อให้ เกิดแนวคิดใหม่ในการทางาน การทดลอง การฝึ กปฏิบัติ จะช่ วย
ตรวจสอบความเป็ นจริงในทางทฤษฎี และช่วยให้ ผ้ ไู ด้ พฒ
ั นาดีขึ ้น
7. การสะท้ อนกลับ เป็ นกลไกที่สาคัญที่ทาให้ ผ้ เู รียนได้ แสดงออก แสดงความสามารถ
แสดงความต้ องการในการเรียนรู้ จะเป็ นประโยชน์ที่จะนาไปพัฒนาปรับปรุงของผู้ส อนได้
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McEnvoy (1990) ได้ ศึก ษาพบว่ า ผู้ ใหญ่ จ ะเกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ ดีที่ สุด โดยมี ปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้ องจานวน 7 ประการ
1. ผู้เรียนผู้ใหญ่มีความเกี่ยวข้ องกับเป้ าหมายการเรียนรู้
2. ผู้เรียนผู้ใหญ่ถูกกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้โดยตรง
3. หน้ าที่ของนักการศึกษาจะต้ องเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้มากกว่าที่จะ
เป็ นครูผ้ สู อน
4. ผู้เรียนผู้ใหญ่จะเรียนรู้ตามรูปแบบของตนเอง
5. มีการสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
6. ผู้เรียนผู้ใหญ่จะใช้ ประสบการณ์ของตนเองมาใช้ ในกระบวนการเรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้ จะต้ องเกี่ยวข้ องกับสภาวะหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใหญ่
โดยตรง
Massey and Osbome (2004) ได้ ทาการศึก ษาเรื่ องการเสริ มพลัง อานาจและการ
ประเมินพบว่า เป็ นสิ่งที่ต้องดาเนินการไปควบคู่กัน ซึง่ จะส่งผลดีต่อผู้เรียน โดยเฉพาะเมื่อนาไปใช้
ในการจั ด การเรี ย นการสอนผู้ ใหญ่ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ล้ ว ผู้ เรี ย นควรได้ รั บ การประเมิ น
ประสบการณ์ก่อนที่ผ้ สู อนจะนาข้ อมูลเหล่านัน้ มาเป็ นฐานในการเสริ มสร้ างพลังอานาจ และได้
เสนอแนะว่า การเสริมสร้ างพลังอานาจที่เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการศึก ษาชัน้ สูงของผู้ใหญ่ นัน้
ต้ องอาศัยการอภิปรายให้ เหตุผล กระตุ้น หรือต่อรองในขณะที่เรียนรู้ด้วย
จากผลการศึกษางานวิจัย สรุปได้ ว่า การที่จะทาให้ เกิดการเรี ย นรู้ ที่เกี่ ย วข้ องกับกิ จกรรม
ที่เป็ นความจริง และใช้ ประโยชน์จากบริบททางสังคมและทางกายภาพอย่ างมีจุ ดมุ่ง หมาย ควรที่
จะให้ มีกระบวนการที่จะพัฒนาการเรี ย นรู้ และวิธีก ารสอน รวมถึง การประเมินความต้ องการที่
จาเป็ น ส่วนสภาพแวดล้ อมในการเรียนรู้ต้องเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางมีความร่วมมือซึ่งกันและกัน
เพื่อจะได้ ผลลัพธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็ นทักษะที่ดีในอนาคต
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ เพื่อจัดการกับปั ญหาภัยพิบัติผ้ วู ิจัยได้ นาเสนองานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องดังนี ้
Chen, Liu and Chan (2002) ได้ ศึก ษาเรื่ อง รู ปแบบการจัดการภัย พิบัติโดยผสมผสาน
การใช้ ชุมชนเป็ นฐานในประเทศไต้ หวัน กรณีศกึ ษาหมู่บ้านฉางอัน โดยการเสริ มสร้ างพลังชุมชน
ให้ ร่วมมือกันช่ วยเหลือภัย พิบัติ การเตรี ย มพร้ อมรับมือต่อสถานการณ์ ฉุก เฉิ น และการตอบโต้
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น โดยการใช้ กระบวนการปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุม ชน ผล
การศึก ษาพบว่า ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการภัย พิบัติ เกิ ดการเรี ย นรู้ ในการวิเคราะห์
สภาวะการเกิดภัยพิบัติ เรียนรู้ในการค้ นหาปั ญหา เรียนรู้ ในการพัฒนาวิธีก ารแก้ ปั ญหา และการ
สร้ างวิธีการที่ให้ องค์กรมีภาระหน้ าที่ในการจัดการภัยพิบัติ นอกจากนี ้ การฝึ กอบรมหลัก สูตรการ
จัดการขั ้นต้ น และการจัดทาแผนงานด้ านภัย พิบัติ ได้ ถูก นามาใช้ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการ
ดาเนินงานของชุมชน โดยหลักพื ้นฐานในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ระยะหรื อขัน้ ตอนของกระบวนการ
ดาเนินงาน ซึง่ ประกอบด้ วยการริเริ่ม การประเมิน และการปฏิบัติ
Much and others (2006) ศึกษาเรื่องการพัฒนาอย่ างยั่งยื นของแหล่งนา้ การจัดหานา้
สะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม หรือการเตรียมการด้ านสุข าภิบาลในสถานการณ์ ฉุก เฉิ นอย่ าง
ยั่งยืน ซึง่ อธิบายถึงความจาเป็ นของสุข าภิบาล (สุข อนามัย ) ที่เกี่ ย วข้ องสัมพันธ์ ระหว่างคนกับ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ ในที่นี ้จาเพาะเจาะจงของการจัดหาและเตรี ย มชุดอุปกรณ์ สุข าสาหรับเอาไว้ ใช้ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเขตชนบทที่มีรายได้ น้อย โดยศึกษาใน 3 กรณี คือ เหตุก ารณ์ พายุเฮอริ เคนใน
ประเทศเอลซาวาดอร์ สงครามกลางเมืองในประเทศอัฟกานิ สถาน และเหตุก ารณ์ แ ผ่ นดินไหวใน
ประเทศปากี สถาน โดยจากการวิเคราะห์ก รณี ที่ศึก ษา พบว่า การจัดเตรี ย มระบบวิธีก ารที่ดีใน
ระยะยาวสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็ นสิ่งที่ควรกระทาก่ อนเกิ ดเหตุก ารณ์ ฉุก เฉิ นมากกว่าการเข้ า
ไปในพื ้นที่ สาหรับ ชุดอุป กรณ์ สุข าที่สามารถช่ วยให้ ชีวิตอยู่ได้ ในยามฉุก เฉิ นต้ องเหมาะสมและ
ใช้ ได้ ในพื ้นที่ โดยมีเกณฑ์ที่ควรพิจารณาประกอบด้ วย ความตระหนักและความรู้ ในการช่ วยเหลือ
ชีวิตเบื ้องต้ น ความสะดวกในการขนส่ง เคลื่อนย้ าย และการติดตั ้งที่รวดเร็ วของชุดอุปกรณ์ ที่ได้
มาตรฐาน ระดับ และความต่ อเนื่ องของเหตุก ารณ์ ฉุก เฉิ น และกฎระเบี ย บที่วางไว้ สาหรับการ
เตรียมการด้ านสุขาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ สาหรับเหตุก ารณ์ ภาวะฉุก เฉิ นในเมืองที่มีรายได้
น้ อย ได้ มีก ารเสนอให้ ใช้ ชุ ดอุป กรณ์ สุข าเป็ นการเสริ ม การจัด การสิ่ง ปฏิกู ลได้ อย่ างเหมาะสม
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โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเหตุก ารณ์ ที่เกิ ดขึน้ ในกรณี ตัวอย่ างที่ศึก ษาครัง้ นี ้ การใช้ หลุมหรื อบ่ อเป็ น
สถานที่ ข องห้ อ งสุข า คงจะใช้ ไ ม่ ได้ เ ป็ นระยะเวลานานๆ และได้ เสนอแนะว่ า ควรสนั บสนุน
ความสามารถขององค์ก รในชุม ชนให้ มีค วามรู้ ความชานาญอย่ างแพร่ ห ลายและสร้ างความ
ตระหนักในการจัดการระบบการรองรับสิ่งขับถ่ายด้ วยวิธีใหม่ๆ และรัฐบาลต้ องจริ งใจและมุ่งมั่นที่
จะต้ องพัฒนาหรือเข้ าร่วมดาเนินการจัดการพื ้นที่ที่ได้ รับความเดือดร้ อนนั ้น
จากผลการศึกษางานวิจัย สรุ ปได้ ว่า การจัดการภัย พิบัติในชุมชนนัน้ ชุมชนต้ องมีความ
พร้ อมและเตรียมการที่จะดูแลตนเองเพื่อลดความสูญเสียหรื อลดอันตรายที่มีต่อชี วิตจากภัย พิบัติ
ทางธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน ซึง่ จะเป็ นการเสริมสร้ างศัก ยภาพของ
ชุมชนให้ เข้ มแข็งต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการปรับตัวต่ออุทกภัยผู้วิจัยได้ นาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
Burton and Kates (1964) ได้ ศึก ษาภาวะอุทกภัย ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ย นแปลง
ของภูมิอากาศและอุตนุ ิยมวิทยา ต่อมาในปี 1968 ได้ เสนอการศึกษาในการปรับตัวของประชาชน
ต่อภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ ้น โดยการปรับตัวต่อเหตุก ารณ์ ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับตัว
จากภาวะอุทกภัย โดยการลดความรุ นแรงของภาวะอุทกภัย ซึ่งสามารถใช้ ก ารวางแผนการใช้
ที่ดิน โดยมีสิ่งปกคลุมดินรวมไปถึงการควบคุมการไหลบ่ าของนา้ สามารถทาได้ โดยการทาที่กัก
เก็บน ้า คันดินกั ้นน ้า ผนังกั ้นลาน ้า เพื่อลดการไหลบ่าของน ้า จะสามารถช่ วยลดอัตราการไหลบ่ า
ของน ้าได้ การปรับลดความสูญเสีย โดยกาหนดระดับเตือนภัย อาจมีก ารเคลื่อนย้ ายและเตรี ย ม
ตัวฉุกเฉิน การออกแบบสิ่งปลูกสร้ าง การเปลี่ย นแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดินและการเคลื่อนย้ าย
แบบถาวร ด้ านการลดความสูญเสีย จะมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้ แ ก่ 1) การกระจายความสูญเสีย
จะมีองค์ก รของรัฐ เข้ ามาดูแ ลช่ วยเหลือ ให้ คาแนะนา เช่ น การบรรเทาสาธารณภัย โดยความ
ช่วยเหลือด้ านต่างๆ การมีประกันอุทกภัย เป็ นต้ น 2) การวางแผนสาหรับการลดความสูญเสีย จัด
ให้ มีการเตรียมการล่วงหน้ าสาหรับสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการประกันอุทกภัย และการทนอยู่
ในสภาพความสูญเสีย จะขึน้ กับ ปั จจัย ของแต่ละบุคคลที่สามารถทนอยู่กับความสูญเสีย ได้ ใน
การศึ ก ษานี ไ้ ม่ ส ามารถระบุ ปั จจั ย เกี่ ย วกั บ การตอบสนองของมนุ ษ ย์ ต่ อ ภัย ธรรมชาติ อั น
เนื่องมาจากความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย์ ที่จะเลือกปั จจัย อื่นๆ ที่จาเป็ นในการทนอยู่
กับภัยธรรมชาติชนิดนั ้นๆ เช่น กรณีภาวะอุทกภัย ในเขตที่ราบลุ่มแม่นา้ จะมีผลกระทบน้ อยมาก
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ต่อประชาชนที่ประกอบกิจกรรมอยู่ในเขตพื ้นที่อทุ กภัยดังกล่าว สาเหตุดังกล่าวอาจใช้ ปั จจัย การ
คุ้ม ทุน ทางเศรษฐกิ จ มาช่ วยพิจ ารณา จะพบได้ ว่า ในบริ เวณที่ร าบลุ่มแม่น า้ ซึ่งมี ค วามอุด ม
สมบูรณ์อนั เนื่องมาจากการตกตะกอนทับถมของแร่ ธาตุ ถึงแม้ ใช้ ในการเพาะปลูก ได้ ปีละ 1 ‟ 2
ครั ้ง หรือมีความเสี่ยงต่อความสูญเสียสูง แต่ผลผลิตที่ได้ มีความคุ้มกับการลงทุน
จากผลการศึก ษางานวิจั ย สรุ ป ได้ ว่า อุทกภัย ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายของชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน ซึง่ มนุษย์ที่ประสบปั ญหาภัยธรรมชาติดังกล่าว จะทาให้ สภาพเศรษฐกิ จ และสังคมใน
พื ้นที่นั ้นตกต่าลงด้ วย และยังไม่สามารถปรับตัวต่อภัย ธรรมชาติได้ ก็ จะไม่สามารถดารงชี วิตอยู่
กับภัยธรรมชาติได้ เช่ นกัน ถึงแม้ จะมีก ารพยากรณ์ อากาศ หรื อการเตือนภัย ล่วงหน้ า รวมไปถึง
การได้ รับความช่ วยเหลือจากองค์ก รต่างๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชนหรื อองค์ก รอิสระที่ต้องช่ วยกัน
พยายามให้ ข้อมูล และความเข้ าใจแก่ประชาชนในเรื่องของอุทกภัยมากขึ ้นด้ วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคู่มือผู้วิจัยได้ นาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
Seymour (1999) ได้ ศกึ ษาวิจัยเรื่องการวิจัยการพัฒนา และความน่ าเชื่ อถื อของคู่มือการ
นิ เ ทศของอาจารย์ ใหญ่ ใ นการประสมประสานการน าเทคโนโลยี ยุ ค ข้ อมูล ข่ า วสารมาใช้ ใน
ห้ องเรี ย น โดยมีความคิ ดว่าเทคโนโลยี ยุคข้ อมูล ข่ าวสารท าให้ ธุรกิ จ และอุตสาหกรรมทั่วโลก
เปลี่ยนแปลง การนาเทคโนโลยีทางข้ อมูลข่าวสารมาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในห้ องเรี ย นจะทา
ให้ เกิดรูปแบบของการปฏิสมั พันธ์ใหม่ๆ ในสิ่งแวดล้ อมของการเรี ย นรู้ ซึ่งจะมีก ารใช้ รูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือกัน แทนที่รูปแบบเดิม การใช้ ก ลยุทธการนิ เทศแบบเดิมล้ มเหลวเพราะขาดการ
สื่อสารที่ทนั สมัย จากการวิจัยในเรื่องนี ้ทาให้ มีการผลิตคู่มือ เพื่อช่ วยในการนิ เทศของครู ใหญ่ กับ
ครูในห้ องเรียน โดยใช้ ความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข้ อมูลข่ าวสารสมัย ใหม่เข้ ามาใช้ โดย
คู่มือจะมีก ารอธิ บ ายการใช้ ข้ อมูล พื ้นฐานทางเทคโนโลยี การเรี ย นรู้ การนิ เทศที่ใช้ ข้ อมูลทาง
เทคโนโลยี ซึง่ คู่มือที่สร้ างขึ ้นนี ้นับได้ ว่าเป็ นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ต่อผู้บริ หารในการทาการนิ เทศ
ภายในห้ องเรียน
Mollica ‟ Minson (2000) ได้ ศกึ ษาวิจัย เรื่ อง การศึก ษาพัฒนา และการปฏิบัติตามคู่มือ
สาหรับพ่อแม่ที่อยู่ในสถานการณ์หย่ าร้ าง โดยการวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ และเทคนิ ค
บางประการแก่ผ้ ปู กครองในการสังเกตปฏิกิริย า การแสดงออกของลูก ที่มีผลกระทบมาจากการ
หย่าร้ างของพ่อแม่ โดยในคู่มือจะช่วยให้ พ่อแม่ผ้ ูปกครองได้ เรียนรู้และทาความเข้ าใจถึงระดับของ

87

การพัฒนาการในด้ านความคิด สังคม และอารมณ์ ข องเด็ก ตั ้งแต่อายุ 12 ขวบลงไป โดยอ้ างถึง
แนวคิดทฤษฏีข องอีริค อีริคสัน (Erik Erikson) และยี น เพีย เจ (Jean Piaget) แหล่งข้ อมูลของ
คู่มือนี ้ได้ นาเอาผลการวิจัยต่างๆ จากหลายๆ แหล่ง รวมทั ้งบทความจากนิตยสารต่างๆ มารวมกัน
แล้ วสรุ ป เป็ นข้ อมูลเพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่าย ผลจากการทดลองใช้ ค่มู ือนา้ ทาให้ พ่อแม่ ผู้ปกครองได้
เข้ าใจว่าถึงแม้ จะมีการหย่าร้ างเกิดขึ ้น แต่หน้ าที่ข องความเป็ นพ่อแม่มิได้ สิ ้นสุดลง นอกจากนี ย้ ัง
ทาให้ พ่อแม่ ได้ เห็นว่าการหย่าร้ างก่อให้ เกิดผลเสียอย่างไรต่อสถาบันครอบครัว
จากผลการศึกษางานวิจัย สรุปได้ ว่า คู่มือเป็ นแหล่งความรู้ ข องผู้ศึก ษา และที่สาคัญจะ
เป็ นตัวช่วยให้ มีความเข้ าใจมากขึ ้นและสามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งในการพัฒนาคู่มื อ
ต้ องเริ่ มจากศึก ษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาคู่ มือ แล้ ว ทดลองใช้ คู่มือ พร้ อมทั ้งประเมินและ
แก้ ไขปรับปรุงคู่มือ
ตอนที่ 11 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ ศึก ษาเรื่ อ งการเรี ย นรู้ โดยได้ น าหลั ก แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
กระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการปรับตัวต่ออุทกภัย มาสรุ ปและ
สัง เคราะห์ ซึ่ง ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึก ษาการเรี ย นรู้ ของชุ มชนเพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถในการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติ รายละเอียดมีดงั นี ้
กระบวนการเรี ยนรู้
ผู้วิจัย นาแนวคิดกระบวนการเรี ย นรู้ ข อง วิมลลัก ษณ์ ชูชาติ (2540), สุนทร สุนันท์ชัย
(2543) และอดุลย์ วังศรี คูณ (2543) เนื่ องจากทั ้ง 3 แนวคิด ได้ ศึก ษาถึงกระบวนการเรี ย นรู้ ของ
ชุมชน ซึง่ สามารถนามาใช้ กับชุมชนได้ และมีความสอดคล้ องกับงานวิจัย ของเรา ผู้วิจัย จึงนามา
ศึกษาและสังเคราะห์สร้ างเป็ นแนวคิดกระบวนการเรี ย นรู้ ของงานวิจัย เพื่อนามาวิเคราะห์ก าร
เรี ย นรู้ ข องชุม ชนเพื่ อพัฒนาความสามารถในการปรั บตัวต่ ออุทกภัย โดยผู้วิ จัย สัง เคราะห์ ไ ด้
ทั ้งหมด 4 ขั ้นตอน ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ปัญหา
2. การแสวงหาทางออก
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3. การดาเนินการปฏิบัติ
4. การประเมินผล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การวิเคราะห์ ปัญหา
ขั ้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์มาจากกระบวนการเรี ย นรู้ ข องนัก ทฤษฎี
และงานวิจัยที่ได้ เสนอสาระสาคัญไว้ ดงั นี ้
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา วิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540)
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์ อดุลย์ วังศรีคณ
ู (2543)
โดยสรุปได้ ว่าขั ้นตอนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาทั ้งของตนเอง ชุมชน และเชื่ อมโยงปั ญหา
ต่างๆ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นมาเพื่อจะนาไปสู่การหาแนวทางการในการแก้ ไขปั ญหานั ้น
2. การแสวงหาทางออก
ขั ้นตอนการแสวงหาทางออก ผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์มาจากกระบวนการเรี ย นรู้ ข องนัก ทฤษฎี
และงานวิจัยที่ได้ เสนอสาระสาคัญไว้ ดงั นี ้
- การแสวงหาทางออกที่เหมาะสม วิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540)
- การหาทางเลือกที่หลากหลาย สุนทร สุนันท์ชัย (2543)
- แสวงหาทางเลือก อดุลย์ วังศรีคณ
ู (2543)
โดยสรุปได้ ว่าขั ้นตอนนี ้เป็ นการแสวงหาทางออกโดยกาหนดทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา
ที่เหมาะสมกับตนเอง และชุมชนด้ วยวิธีก ารต่างๆ เช่ น การประชุม การสัมมนา การศึก ษาดูงาน
และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ
3. การดาเนินการปฏิ บัติ
ขั ้นตอนการดาเนินการปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์มาจากกระบวนการเรียนรู้ ข องนัก ทฤษฎี
และงานวิจัยที่ได้ เสนอสาระสาคัญไว้ ดงั นี ้
- การเรียนรู้ปฏิบัติการ สุนทร สุนันท์ชัย (2543)
- ดาเนินการ อดุลย์ วังศรีคณ
ู (2543)
โดยสรุปได้ ว่าขั ้นตอนนี ้เป็ นการดาเนินการปฏิบัติที่ดาเนินการตามทางเลือก หลังจากที่ได้
มีการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ ปัญหาได้
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4. การประเมินผล
ขั ้นตอนการประเมินผล ผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์มาจากกระบวนการเรี ย นรู้ ข องนัก ทฤษฎีแ ละ
งานวิจัยที่ได้ เสนอสาระสาคัญไว้ ดงั นี ้
- การประเมินผลกิจกรรม วิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540)
- การประเมินผล สุนทร สุนันท์ชัย (2543)
- ประเมิน อดุลย์ วังศรีคณ
ู (2543)
โดยสรุปได้ ว่าขั ้นตอนนี ้เป็ นการสรุปผลการปฏิบัติการ และประเมินผลกิ จกรรมการเรี ย นรู้
ต่างๆ และนาผลที่ได้ ไปแก้ ไขปรับปรุงกระบวนการทั ้งหมดหรือสรุปผลการแก้ ไขปั ญหา
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางการสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
นักทฤษฎี /
งานวิจัย
วิมลลักษณ์

สาระสาคัญของแนวคิดทฤษฎี

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ชูชาติ (2540) ปั ญหา
2. การแสวงหาทางออก
3. การสร้ างสรรค์กิจกรรม
4. การประเมินผลกิจกรรม
สุนทร สุนันท์ชัย 1. ตระหนักในปั ญหา
2. การหาทางเลือกที่หลากหลาย
(2543)
3. กาหนดทางเลือกที่เหมาะสม
4. การเรียนรู้ปฏิบัติการ
5. การปรับปรุงแก้ ไข
6. การประเมินผล
อดุลย์ วังศรี คณ
ู 1. ร่วมกันคิดวิเคราะห์
2. แสวงหาทางเลือก
(2543)
3. ดาเนินการ
4. ประเมิน

สาระสาคัญ ที่นามาใช้ ในงานวิจัย
1. การวิเคราะห์ ปัญ หา
เป็ นการวิ เ คราะห์ ปั ญหาทั ง้ ข อง
ตนเอง ชุมชน และเชื่ อมโยงปั ญหาต่างๆ
ให้ เข้ ากับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ น้ เพื่อจะได้
น าไปสู่ ก ารหาแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหา
2. การแสวงหาทางออก
เป็ นการแสวงหาทางออกโดยกาหนด
ทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสม
กับตนเอง และชุ มชนด้ วยวิ ธีก ารต่างๆ
เช่น การประชุม การสัมมนา การศึก ษาดู
งาน และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ
3. การดาเนินการปฏิ บัติ
เ ป็ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่
ดาเนินการตามทางเลือก หลังจากที่ ได้ มี
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะ
แก้ ปัญหาได้
4. การประเมินผล
เป็ นการสรุ ปผลการปฏิบัติ ก าร และ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ และ
นาผลที่ได้ ไปแก้ ไขปรับปรุ งกระบวนการ
ทั ้งหมดหรือสรุปผลการแก้ ไขปั ญหา
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วิธีการเรี ยนรู้
ในการวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ นาวิธีก ารเรี ย นรู้ จาก เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) ซึ่ง
ได้ ศกึ ษาถึงลักษณะกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการเรียนรู้ ที่เกิ ดขึน้ ตาม
ธรรมชาติข องมนุษย์ โดยผู้วิจัย ได้ นาวิ ธีก ารเรี ย นรู้ ที่เหมาะสมกับงานวิจัย ของเรามาใช้ เพราะ
สามารถนาไปศึก ษาและวิเคราะห์วิธีก ารเรี ย นรู้ ข องงานวิจัย เราได้ ผู้วิจัย จึงสรุ ปวิธีก ารเรี ย นรู้ ที่
สาคัญออกมาได้ 5 วิธี ดังนี ้
1. การลองผิดลองถูก
2. การปฏิบัติจริง
3. การสาธิต
4. การแลกเปลี่ยนความรู้
5. ครูพกั ลักจา
การปรั บตัวต่ ออุทกภัย
ผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์การปรับตัวต่ออุทกภัย จากการศึก ษาหนังสือของ คานาย อภิปรัชญา
สกุล (2554), ธนวัฒน์ จารุพงษ์ สกุล (2554) และกองบรรณาธิ ก ารประชาชาติธุรกิ จ มติชน ข่ าว
สด (2555) โดยใจความสาคัญมีดงั นี ้
เมื่อเกิดอุทกภัยแล้ ว บ้ านที่พัก อาศัย ต้ องประสบปั ญหา และเกิ ดความเสีย หาย ควรเริ่ ม
ด้ วยการตั ้งสติ เพราะถ้ าเป็ นทุก ข์ อย่ างเดีย ว ก็ จะเสี ย สุข ภาพจิ ต ซึ่งหลัง นา้ ท่วมให้ เริ่ ม ทาการ
ตรวจสอบด้ วยจิ ตที่สงบ ดูบ้ านว่าเกิ ดปั ญหาใดเพิ่มขึน้ บ้ าง รวมถึงโครงสร้ างของบ้ านด้ วย เมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ ก่ อนนา้ ท่วม เช่ น มีสัตว์อะไรเข้ ามาพัก อาศัย ในบ้ าน และตรวจสอบเรื่ องระบบ
ไฟฟ้ าว่า เกิ ดไฟรั่ ว หรื อ ลัด วงจรที่ไ หนบ้ า ง การเตรี ย มรั บสถานการณ์ ก่อ นน า้ ท่ วม เหตุก ารณ์
อุท กภัย ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในรอบหลายปี ที่ ผ่ า นมาได้ ส ร้ างความเสี ย หายแก่ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนและหน่วยงานในพื ้นที่ที่นา้ ท่วม ดังนัน้ ประชาชนจึงควรมีความพร้ อมในการเตรี ย มรับ
สถานการณ์ น า้ ท่ วมเพื่ อป้ องกั น และบรรเทาภัย ที่จ ะเกิ ดขึ น้ ได้ การป้ องกั นตัว เองและความ
เสี ย หายจากน า้ ท่ ว ม ควรมี ก ารเตรี ย มการไว้ ล่ ว งหน้ า โดยมหาอุท กภัย ปี 2554 ที่ เ กิ ด ขึ น้ มี
ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างยิ่ง เพราะ “นา้ ” ได้ เปลี่ย นแปลงหลายสิ่ง
หลายอย่างไปจากเดิม ระยะแรกที่ถูกน ้าท่วมหลายคนต้ องพยายามปรับตัวให้ อยู่กับธรรมชาติให้
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ได้ เป็ นการดารงอยู่อย่ างเหมาะสม ทั ้งยังต้ อ งเฝ้ าป้ องกันอันตรายที่มากับนา้ ด้ วยวิธีก ารต่างๆ
บางคนไม่อาจทนกับ สภาพที่เกิ ดขึน้ อย่ างไม่ร้ ู ตัว ทาให้ ปรับตัวไม่ได้ จาเป็ นต้ องย้ ายที่อยู่อาศัย
หลายคนที่เจอเหตุก ารณ์ แ ล้ วปรับ ตัวไม่ได้ ทาให้ เกิ ดปั ญหาสุข ภาพจิ ตตามมา เกิ ดความเครี ย ด
วิตกกังวล นอนไม่หลับ ซึมเศร้ า บางรายถึงขั ้นคิดฆ่าตัวตาย เพราะบ้ านและทรัพย์ สินทั ้งหมดถูก
พัดหายไปไม่เหลือ แต่แท้ จริงแล้ ว ท่ามกลางวิกฤตย่อมมีทางออก วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่อยู่
ใกล้ ชิดกับน ้า เป็ นคาตอบที่ชัดเจน การมุ่งหมายเอาชนะ หรือเปลี่ย นแปลงธรรมชาติเป็ นสิ่งที่ย าก
แต่การปรับตัว มองหาโอกาสที่จะอยู่อย่างสอดคล้ องกับธรรมชาติ ย่ อ มเป็ นวิถีทางที่ดีที่จะอยู่กับ
นา้ ได้ ซึ่ง มหาอุทกภัย ปี 2554 ที่ เกิ ดขึ น้ ชนิ ด ไม่ มีใ ครคาดคิ ด ได้ เ กิ ด ความคิด สร้ างสรรค์ แ บบ
ชาวบ้ านขึ ้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดทาให้ เกิ ด สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ แต่สามารถนาไปใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ อย่ า งไม่ น่าเชื่ อ ซึ่ง เหตุก ารณ์ น า้ ท่ว มใหญ่ ปี 2554 นอกจากจะส่ งผลต่อการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของผู้คนแล้ ว อีก ทางหนึ่งกลับเป็ นโอกาสของสินค้ านา้ ท่วม ซึ่งมีทั ้งที่เกิ ดจากภูมิ
ปั ญญาคนไทย อาทิ เสื ้อชูชีพ เรือ ทางรอดอันหนึ่งของมนุษย์รุ่นปั จจุบันก็ คือ การใช้ ภูมิปั ญญาใน
อดีตผสมผสานกับปรัชญาความพอเพียง ถ้ าเราสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับโลกที่กาลังแปรปรวนไป
ในสภาวะโลกร้ อนสุดขั ้วได้ เราก็อยู่ได้
ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ได้ ว่าการปรับตัวต่ออุทกภัยแบ่งออกเป็ นทั ้งหมด 5 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านความเป็ นอยู่ หมายถึง การดาเนินชีวิตประจาวันในเรื่องของอาหารการกิน การ
สัญจร การประกอบอาชีพ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองเมื่อเกิดอุทกภัย
2. ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน หมายถึง การดูแลที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และสิ่งของที่
จาเป็ นต่างๆ
3. ด้ านสุขภาพ หมายถึง การดูแลในเรื่องสุขภาพกาย จิต และสุขอนามัย
4. ด้ านการสื่อสาร หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอุทกภัย
5. ด้ านภูมิปัญญา หมายถึง นวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอุทกภัย หรือการคิดประดิษฐ์
สิ่งของต่างๆ อย่างสร้ างสรรค์แบบชาวบ้ าน
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กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
1. การวิเคราะห์ปัญหา
2. การแสวงหาทางออก
3. การดาเนินการปฏิบตั ิ
4. การประเมินผล
วิธีการเรียนรู้ของชุมชน

กระบวนการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ของชุมชน
ในการปรับตัวต่ ออุทกภัย

1. การลองผิดลองถูก
2. การปฏิบตั ิจริง
3. การสาธิต
4. การแลกเปลี่ยนความรู้
5. ครู พกั ลักจา
กระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรี ยนรู้
และผลการเรียนรู้ของชุมชนที่เป็ น
กรณีศึกษาในการปรับตัวต่อ
อุทกภัย

ผลการเรียนรู้ในการปรับตัวต่ออุทกภัย
ประกอบไปด้ วย 5 ด้ าน คือ
1. ด้ านความเป็ นอยู่
2. ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน
3. ด้ านสุขภาพ
4. ด้ านการสื่อสาร
5. ด้ านภูมิปัญญา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

คู่มือการ
เรียนรู้ เพื่อ
ปรับตัวต่ อ
อุทกภัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยเรื่อง การนาเสนอคู่มือการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์ก ารเรี ย นรู้
ชุมชน เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึง่ ผู้วิจัย ได้ ใช้ วิธีก ารดาเนิ นการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการปรับตัวต่อ
อุทกภัย และเพื่อนาเสนอคู่มือการเรี ย นรู้ ข องชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ อ
อุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง โดยผู้วิจัย แบ่ งขัน้ ตอนของการวิจัย เป็ น 2 ขัน้ ตอน ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์ก ระบวนการ วิธีก าร และผลการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการปรับตัว ต่อ
อุทกภัย
ขัน้ ที่ 2 นาเสนอคู่มือการเรี ย นรู้ ข องชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่อ
อุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง
ขัน้ ที่ 1 วิ เคราะห์ ก ระบวนการ วิธี การ และผลการเรี ยนรู้ ของชุ มชนในการปรั บ ตัวต่ อ
อุทกภัย
เพื่อเป็ นการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นและวิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ย นรู้ ข อง
ชุมชนในการปรับ ตัวต่ออุทกภัย ผู้วิจัย ศึก ษาข้ อมูลกรณี ศึก ษาที่ดีข องชุมชน 3 แห่ง และศึก ษา
เอกสาร ข้ อมูลต่างๆ ผ่ านตารา วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เน็ ต งานวิจัย ที่เกี่ ย วข้ อง รวมทั ้งการ
สัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานราชการ ผู้นาชุมชน และประชาชนในชุมชน ในแต่ละแห่ง รวม 45 คน
เพื่อรวบรวมนาความรู้ที่ได้ มาสรุปเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นตามกรอบแนวคิดการวิจัย
กรณีศึกษา
ผู้วิจัยใช้ วิธีการเลือกกรณีศกึ ษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเป็ นกรณี
ตัวอย่ างที่ดี ใช้ ศึก ษาและเก็ บ ข้ อ มูล กระบวนการ วิธี ก าร และผลการเรี ย นรู้ ของชุ มชนในการ
ปรับ ตัวต่ออุท กภัย จากชุม ชนทั ้ง 3 แห่ง เก็ บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ กับบุคลากรหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ผู้น าชุ มชน ประชาชนในชุ มชนแห่ง ละ 15 คน โดยผู้วิ จัย มีเ กณฑ์ใ นการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี ้
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เกณฑ์ ข องผู้ วิ จั ย ในการคั ด เลื อ กกรณี ศึก ษาชุ ม ชนเพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ระบวนการ
วิธีการ และผลการเรี ยนรู้ ของชุมชนในการปรั บตัวต่ ออุทกภัย
1. เป็ นชุมชนที่เคยประสบกับปั ญหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554
2. เป็ นชุมชนที่อยู่ในพื ้นที่ภาคกลาง
3. เป็ นชุมชนที่มีการเรียนรู้ในการปรับตัวต่ออุทกภัย
4. เป็ นชุมชนที่พร้ อม และสมัครใจในการให้ ข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
วิธีการ และผลการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย
เกณฑ์ ของผู้วิจั ยในการคัดเลื อกเอกสารที่ เกี่ย วข้ อ งเพื่อ วิเคราะห์ กระบวนการ
วิธีการ และผลการเรี ยนรู้ ของชุมชนในการปรั บตัวต่ ออุทกภัย
1. เป็ นเอกสารที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ยนรู้ของ
ชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย
2. เป็ นเอกสารที่จัดทาขึ ้นระหว่างปี พ.ศ. 2540 ‟ 2555
3. เป็ นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ โดยปรากฏสถานที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์ และชื่อผู้
พิมพ์หรือผู้โฆษณาอย่างชัดเจน
เกณฑ์ ของผู้วิจัยในการคัดเลือกกรณีศึกษาที่ใช้ เก็บข้ อมู ล จากแบบสั มภาษณ์ ซึ่ง
เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants)
1. มีประสบการณ์ในการประสบกับปั ญหาอุทกภัยโดยตรง
2. ได้ รับความช่วยเหลือหรือเป็ นแกนนาในการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย
3. เป็ นผู้ที่พร้ อมและสมัครใจในการให้ ข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ
และผลการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยสร้ างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจัย เก็ บข้ อมูลจากกรณี ศึก ษาที่ดี
ของชุมชน โดยมีขั ้นตอนในการสร้ างเครื่องมือวิจัยดังนี ้
1. นาข้ อสรุ ป ที่ได้ จากการศึก ษาข้ อมูล จากการศึก ษาเอกสาร ข้ อมูลต่างๆ ผ่ านตารา
วารสาร หนังสือ อินเตอร์เน็ต งานวิจัย ที่เกี่ ย วข้ องทั ้งในประเทศและต่างประเทศ นามาสร้ างเป็ น
เครื่องมืองานวิจัยที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย
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2. นาเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ฉบับร่ างเสนอให้ อาจารย์ ที่ปรึก ษาเพื่อขอคาแนะนา และ
พิจารณาตรวจสอบแก้ ไขตามความเหมาะสม
3. ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือราชการ ขอ
เชิญเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย และส่งหนังสือขอเชิ ญเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือ
วิจัย แก่ ผ้ ูทรงคุณวุฒิทั ้ง 5 ท่าน ด้ วยตนเองพร้ อมน าเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ ร่ างที่ผ่านการ
พิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านชุมชน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึก ษา 1
ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุทกภัย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษาตลอดชีวิต 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ องของการใช้ ภาษา การตั ้งข้ อคาถาม ฯลฯ
4. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กับผู้นาชุมชน 1 คน นัก พัฒนา
ชุมชน 1 คน ครูการศึกษานอกโรงเรีย นในชุมชน 1 คน ผู้เชี่ ย วชาญด้ านอุทกภัย 1 คน ชาวบ้ านที่
เคยประสบกับ ปั ญหาอุทกภัย 1 คน ที่ไม่ใช่ ก ลุ่มตัวอย่ า งเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ข องข้ อ
คาถามที่ครอบคลุมเนื ้อหา และความเหมาะสมในการนาไปใช้ (รวมทั ้งสิ ้นจานวน 5 ท่าน ในการ
ทดลองใช้ แบบสัมภาษณ์ )
5. ปรับปรุงแก้ ไขภาษาให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ตู อบแบบสัมภาษณ์ เข้ าใจข้ อคาถามมาก
ขึ ้น แล้ วสร้ างแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อดาเนินการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย
การศึก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้ องมี วิธี ก ารศึก ษาดังนี ้ ผู้ วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้ อมูล ด้ ว ยแบบ
วิเคราะห์เอกสาร ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารที่เกี่ ย วข้ องเพื่อ รวบรวมนาความรู้ ที่ได้ มาสรุ ป
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นตามกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปเป็ นประเด็นในแบบวิเคราะห์เอกสาร
การศึกษาจากกรณี ศึก ษาที่ดีข องชุมชนมีวิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ดังนี ้ ผู้วิจัย นาแบบ
สัมภาษณ์ ไปใช้ กับ กรณี ศึก ษาที่ดีข องชุมชนตามเกณฑ์ที่ได้ กาหนดทั ้ง 3 แห่ง โดยผู้วิจัย ทาการ
เก็ บ ข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-depth interview) กับ ผู้ให้ ข้ อมูลที่สาคัญ (Key
Informants) ประกอบด้ วย ชาวบ้ าน ครู ผู้นาชุมชน ตามเกณฑ์ที่ได้ ระบุไว้ รวมทั ้งสิ ้น 45 คน
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลกระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย โดยมี
ขั ้นตอนดังนี ้
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1. ผู้วิจั ย ติด ต่อประสานงานกับ กรณี ศึก ษาที่ใช้ ใ นการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์เ พื่อนั ด
หมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือราชการ ขอ
ความอนุเคราะห์ขอเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจัย และส่งหนังสือขอความร่ วมมือในการสัมภาษณ์ ด้วย
ตนเอง
3. ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ ได้ นัดหมาย
4. ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื อ้ หา
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัย
การศึกษาเอกสารที่เกี่ ย วข้ องมีวิธีก ารวิเคราะห์ข้ อมูล ดังนี ้ การวิเคราะห์ข้ อมูลจากการ
วิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัย ได้ ใช้ วิธีก ารวิเคราะห์เนื อ้ หา และวิธีอุปนัย เชิ งวิเคราะห์ โดยนาข้ อมูล
กระบวนการ วิ ธี ก าร และผลการเรี ย นรู้ มาเรี ย บเรี ย งและจาแนกอย่ า งเป็ นระบบ จากนั น้
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ลดทอนข้ อมูล สกัดสาระ และสร้ างข้ อสรุ ป โดยยึดหลัก การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้ างข้ อสรุปโดยการจาแนกข้ อมูลแบบไม่ใช้ ทฤษฎี ตามที่ สุภางค์ จันทวานิ ช
(2551) เสนอไว้ คือ จาแนกข้ อมูลที่วิเคราะห์ตามความเหมาะสมของข้ อมูลและจาแนกข้ อมูลชนิ ด
ง่ า ยๆ ก่ อ นแล้ ว พิ จารณาความสัม พัน ธ์ ข องข้ อ มูล อธิ บ ายถึง ความสัม พัน ธ์ แ ละสาเหตุข อง
ปรากฏการณ์โดยยึดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เอกสารเป็ นหลัก ประกอบกันกับการปรึก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
การศึกษาจากกรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชนมีวิธีการวิเคราะห์ข้ อมูล ดังนี ้ ผู้วิจัย วิเคราะห์แ ละ
สรุป ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ตามแนวทางที่ สุภางค์ จันทวานิ ช (2551) และชาย โพธิ สิตา
(2550) เสนอไว้ ดังนี ้
1. การประมวลข้ อ มูล กระบวนการ วิ ธีก าร และผลการเรี ย นรู้ ที่ ได้ จากการจดบัน ทึก
ระหว่างการสัมภาษณ์ และข้ อมูลที่ได้ จากแถบบันทึก เสีย งระหว่างการสัมภาษณ์ นามาตีความ
ข้ อมูล และจัดหมวดหมู่
2. การวิเ คราะห์ ข้ อมูล กระบวนการ วิธีก าร และผลการเรี ย นรู้ ที่ ได้ จากการสัมภาษณ์
ชุมชนทั ้ง 3 แห่ง มาวิเคราะห์เนื อ้ หาด้ านความจริ ง และวิเคราะห์เนื อ้ หาด้ านความหมายของ
คาพูด เปรียบเทียบกันเพื่อสร้ างความชัดเจนในความคิดเห็นที่เป็ นทัศนะ เป็ นการกาหนดประเด็น
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ความเห็นที่ได้ แ บ่ งเป็ นประเด็นย่ อยๆ โดยไม่มีก ารปรับแต่งข้ อมูล จากนัน้ จาแนกประเด็นย่ อย
ออกเป็ นหมวดหมู่ตามหมวดคาถาม สาหรับข้ อมูลที่ได้ นอกเหนื อจากคาถามก็ แ ยกไว้ อีก ส่วนหนึ่ง
นาผลที่ได้ มาเรียบเรียงในลักษณะของการพรรณนา
3. การสร้ างข้ อสรุป ผู้วิจัยดาเนินการเชื่อมข้ อมูลกระบวนการ วิธีก าร และผลการเรี ย นรู้ ที่
ได้ จากการเปรียบเทียบข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน และแสดงความสัมพันธ์ ข องข้ อมูลอย่ างเป็ นรู ปธรรมใน
ลัก ษณะพรรณนา โดยผู้ วิ จั ย ได้ ตัด ทอนข้ อมูล ให้ เ หลื อ แต่ คุณ ลัก ษณะร่ ว มที่ มี ค วามหมาย
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ ข องข้ อมูล ซึ่งเป็ นคาตอบชั่วคราวที่จะต้ องตรวจสอบอีก ครัง้ และเมื่อ
ตรวจสอบเรี ย บร้ อยแล้ วจะทาการยื นยันข้ อสรุ ปเพื่ อ นาข้ อสรุ ป ไปสังเคราะห์ข้ อมูล ในภาพรวม
ต่อไป
4. การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปข้ อมูลกระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ย นรู้ ภาพรวมใน
ขั ้นตอนสุดท้ าย ผู้วิจัยใช้ วิธีแบบอุปนัย คือ รวบรวมข้ อมูลที่เป็ นรู ปธรรมในลัก ษณะพรรณนา ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นข้ อมูลแยกย่อย มารวมเข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างเป็ นข้ อสรุปเชิ งนามธรรม ในลัก ษณะของ
บทสรุ ป หรื อแบบแผนของกระบวนการทางความคิด เกี่ ย วกับ กระบวนการ วิธี ก าร และผลการ
เรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย
ขัน้ ที่ 2 นาเสนอคู่มือการเรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่อพัฒ นาความสามารถในการปรั บตัวต่ อ
อุทกภัยในพืน้ ที่ภาคกลาง
การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ ข องชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัว ต่ออุทกภัย
ในพื ้นที่ภาคกลาง ผู้วิจั ย ดาเนิ นการโดยสร้ างคู่มือให้ สอดคล้ องกับข้ อ มูลพื ้นฐานที่ ได้ จากการ
วิเคราะห์ข้ อมูลและสรุ ป ผลกระบวนการ วิธีก าร และผลการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการปรับตัวต่อ
อุทกภัย จากขัน้ ที่ 1 ในการพัฒนาคู่มือประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้ 1) การสร้ างโครงร่ างคู่มือ
ฉบับร่าง 2) การตรวจสอบโครงร่างคู่มือ 3) การปรับปรุงแก้ ไข โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การสร้ างคู่มือฉบับ ร่ าง โดยการนาข้ อมูลพื ้นฐาน ที่วิเคราะห์จากการศึก ษา และการ
สัมภาษณ์ ตามขั ้นที่ 1 ตลอดจนนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัย ที่เกี่ ย วข้ องกั บ
กระบวนการ วิธีการ และผลการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย มาพัฒนาโครงร่ างคู่มือ
ซึง่ ประกอบด้ วย 1) ความหมายของอุทกภัย 2) สาเหตุข องการเกิ ดอุทกภัย 3) ปั ญหาที่เกิ ดจาก
อุทกภัย 4) ขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย และ 5) การเรียนรู้เพื่อปรับตัวต่ออุทกภัย
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2. ตรวจสอบคู่มือฉบับ ร่ าง โดยนาคู่มือฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึก ษาวิทยานิ พนธ์
เพื่ อ ขอค าแนะน าในส่ วนที่ บ กพร่ องเกี่ ย วกั บ สานวนภาษา และความเหมาะสมของข้ อ มูล ที่
นามาใช้ แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข หลังจากนั ้นนาคู่มือที่ได้ รับการแก้ ไขแล้ วมาจัดสนทนากลุ่ม ซึ่ง
การสนทนากลุ่มนี จ้ ัด ขึน้ เพื่อเป็ นเวทีอิสระในการแลกเปลี่ย นความคิดเห็นจากผู้เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ ด้านการปฏิบัติ โดยจัดสนทนากลุ่มในชุมชนทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด
ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน
จั ง หวั ด นครปฐม แ ละชุ ม ชนคลองมหาสวั ส ดิ์ แ ข วงศาลาธรรมสพน์ เข ตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบความถูก ต้ องและความเหมาะสมของคู่มือการเรี ย นรู้ ข องชุมชน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง
3. นาคู่มือที่ได้ รับการตรวจสอบจากการสนทนากลุ่มไปปรับปรุงแก้ ไข
กรณีศึกษา
ผู้วิจัย ใช้ วิธีก ารเลื อกกรณี ศึก ษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อจั ด
สนทนากลุ่มในชุมชนทั ้ง 3 แห่ง ได้ แก่ ชุมชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบคู่มือการเรี ย นรู้ ข องชุมชนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง โดยกาหนดผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
10 ท่าน ซึ่งผู้วิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มสนทนาตามแนวคิดของ Stewart, Shamdasani and Rook
(1990) ที่เสนอว่าขนาดของผู้ทรงคุณวุฒิควรมีประมาณกลุ่มละ 6 ‟ 12 คน เพื่อให้ ได้ รับคาตอบที่
เพียงพอต่อประเด็นคาถามที่ต้องการวิจัย ผู้วิจัยกาหนดเลือกผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่ม ดังนี ้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. ผู้นาชุมชน
4. เจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. ชาวบ้ านในชุมชน
6. เจ้ าหน้ าที่ด้านอุทกภัย
7. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
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8. ผู้อานวยการโรงเรียนในชุมชน
9. ครูโรงเรียนในชุมชน
10. ครูการศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ ผลจากการศึก ษาวิจั ย ขัน้ ที่ 1 มาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการกาหนดแนวทางการ
สนทนากลุ่ม นาแนวทางการสนทนากลุ่มที่ได้ ให้ อาจารย์ ที่ปรึก ษาตรวจสอบความถูก ต้ องของ
เนื ้อหา ความเหมาะสมในการเรียงข้ อคาถามหลัก และคาถามรอง นาข้ อเสนอที่ได้ จากอาจารย์ ที่
ปรึก ษาไปปรับ ปรุ งแก้ ไข จากนั น้ นาแนวทางการสนทนากลุ่มให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิทางด้ านชุมชน
อุทกภัย และการศึก ษาตลอดชี วิต จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื อ้ หา และความ
เหมาะสมในการเรียงข้ อคาถามหลักและคาถามรอง จากนัน้ นาข้ อเสนอที่ได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิไป
ปรับปรุงเป็ นแนวทางการสนทนากลุ่ม โดยมีขั ้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี ้
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือราชการ ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าร่วมประชุมกลุ่ม แจ้ งสถานที่ใน
การสนทนากลุ่ม คือ ศาลาประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา
10.00 - 12.00 น. ห้ องประชุมองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลบางระกา วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา
10.00 - 12.00 น. ที่ทาการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00น.
2. จัดทาเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม โดยสรุ ปเนื อ้ หาของการวิเคราะห์ข้ อมูลที่ได้
จากการศึก ษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ ก รณี ศึก ษาที่ดีข องกระบวนการ วิธีก าร และผลการ
เรียนรู้ของชุมชนในการปรับ ตัวต่ออุทกภัย สรุ ปเป็ นประเด็นที่จะใช้ ในการสนทนา โดยนาไปให้
ด้ วยตนเองก่อนการจัดสนทนากลุ่มล่วงหน้ า 1 สัปดาห์
3. จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้ แ ก่ เอกสารแนวทาง
การสนทนากลุ่ม แบบจดบันทึกข้ อมูลการสนทนา เทปบันทึก เสีย ง เทปบันทึก ภาพ กล้ องถ่ ายรู ป
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็ น รวมทั ้งอาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก
4. ซักซ้ อมทาความเข้ าใจระหว่างผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย ในการทาหน้ าที่จดบันทึก ระหว่าง
การจัดสนทนา เพื่อให้ เข้ าใจขัน้ ตอนของการเก็ บรวบรวมข้ อมูล และการประสานงานต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นระหว่างการสนทนา
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5. เมื่อจบการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยรายงานการสนทนากลุ่ม
6. ผู้วิจัยนาข้ อเสนอแนะที่เป็ นประเด็นที่น่าสนใจที่ได้ จากการสนทนา สรุ ปออกมาในรู ป
ของความเรียง
การเก็บรวบรวมข้ อมู ลในการวิจัย
ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่ม โดยคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่มตามที่ได้ กาหนดไว้ จานวน
10 ท่าน เพื่อนาเสนอคู่มือการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย ในวัน เวลา และสถานที่
ตามความเหมาะสม
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์และสรุป ข้ อมูลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ ตามแนวทางที่สุภางค์ จันทวานิ ช
(2551) และชาย โพธิสิตา (2550) เสนอไว้ ดังนี ้
1. การประมวลข้ อมูลการเรียนรู้ของชุมชนที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ได้
จากแถบบันทึกเสียง นามาตีความข้ อมูล และจัดหมวดหมู่
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของชุมชนที่ได้ จากแถบบันทึก เสีย ง มาวิเคราะห์เนื อ้ หา
ด้ านความจริ ง และวิเคราะห์เนื อ้ หาด้ านความหมายของคาพูด เปรี ย บเทีย บกันเพื่อสร้ างความ
ชัดเจนในความคิดเห็นที่เป็ นทัศนะ เป็ นการกาหนดประเด็นความเห็นที่ได้ แ บ่ งเป็ นประเด็นย่ อยๆ
โดยไม่มีก ารปรับ แต่งข้ อมูล จากนัน้ จาแนกประเด็นย่ อยออกเป็ นหมวดหมู่ตามหมวดคาถาม
สาหรับข้ อมูลที่ได้ นอกเหนือจากคาถามก็ แ ยกไว้ อีก ส่วนหนึ่ง นาผลที่ได้ มาเรี ย บเรี ย งในลัก ษณะ
ของการพรรณนา
3. การสร้ า งข้ อ สรุ ป ผู้วิ จัย ด าเนิ น การเชื่ อมข้ อ มูล การเรี ย นรู้ ข องชุ มชนที่ไ ด้ จ ากการ
เปรียบเทียบข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน และแสดงความสัมพันธ์ ข องข้ อมูลอย่ างเป็ นรู ปธรรมในลัก ษณะ
พรรณนา โดยผู้วิจัย ได้ ตัดทอนข้ อมูลให้ เหลือ แต่คุณลัก ษณะร่ วมที่มีความหมาย พิจารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ ข องข้ อมูล ซึ่งเป็ นคาตอบชั่วคราวที่จะต้ องตรวจสอบอีก ครัง้ และเมื่อตรวจสอบ
เรียบร้ อยแล้ วจะทาการยืนยันข้ อสรุปเพื่อนาข้ อสรุปไปสังเคราะห์ข้ อมูลในภาพรวมต่อไป
4. การสังเคราะห์ข้ อมูล เพื่อสรุ ปข้ อมูล การเรี ย นรู้ ข องชุมชนภาพรวมในขัน้ ตอนสุดท้ าย
ผู้วิจัย ใช้ วิธีแ บบอุป นัย คือ รวบรวมข้ อมูลที่เป็ นรู ปธรรมในลัก ษณะพรรณนา ซึ่งมีลัก ษณะเป็ น
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ข้ อมูลแยกย่อย มารวมเข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างเป็ นข้ อสรุปเชิ งนามธรรม ในลัก ษณะของบทสรุ ปหรื อ
คู่มือการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “การนาเสนอคู่มือการปรับตัวต่อต่อภัย ธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์ก าร
เรียนรู้ชุมชน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการ
ปรับ ตัวต่ออุทกภัย และเพื่อนาเสนอคู่มือการเรี ย นรู้ ข องชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวต่ออุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ก รณี ศึก ษาที่ดี ข องชุม ชนที่มี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่อการปรั บตัวต่ อ
อุทกภัย
ตอนที่ 2 ผลการเสนอคู่มือการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
ต่ออุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง
โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ กรณี ศึก ษาที่ ดี ข องชุ มชนที่มี ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อการปรั บตั ว ต่ อ
อุทกภัย
ผลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ ของกรณีศกึ ษาที่ 1 คือ ชุมชนบางกระเจ็ ด
ตาบลหัว ไผ่ อาเภอเมือง จัง หวัด สิง ห์บุรี โดยแบ่ งเป็ นประเด็น ตามกรอบแนวคิด การวิจัย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
“ชุมชนบางกระเจ็ด”
ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์ บุรี
ประวัติความเป็ นมา
เดิมขึ ้นอยู่กับ ตาบลสนามแจง อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ต่อมามีก ารจั ดตั ้งตาบลใหม่
โดยรวมบางส่วนของ ต าบลสนามแจง บางส่ว นของ ตาบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุ รี และ
ตาบลงิ ้วราย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็ นตาบลใหม่ ให้ ชื่อว่า "ตาบลหัวไผ่"
อาณาเขต/ที่ตงั ้
ตั ้งอยู่ ห่างจากอาเภอเมื องสิ งห์บุรี เป็ นระยะทาง 15 กิ โลเมตร มี เ นื อ้ ที่ 17.31 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 10,819 ไร่
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ทิศเหนือ

ติดต่อ ตาบลโพธิ์ชัย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศใต้

ติดต่อ ตาบลบางขาม อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี, ตาบลบางมัญ
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และตาบลเขาสอคอน อาเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลมหาสอน และตาบลบางขาม อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี
ทิศตะวันตก

ติดต่อ ตาบลบางมัญ, ตาบลโพกรวม อาเภอเมือง และตาบลงิ ้วราย
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภูมิประเทศ
เป็ นที่ราบลุ่ม ดินมีลกั ษณะเป็ นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก
จานวนประชากร
จานวนประชากรทั ้งสิ ้น 4,971 ครัวเรือน มีประชากรทั ้งสิ ้น 2,641 คน เป็ นชาย 2,374 คน
เป็ นหญิง 2,330 คน
ข้ อมูลอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่ น ทานา ทาสวน และทาไร่ ส่วนอาชี พ
รอง คือ รับจ้ างทั่วไป และยังมีอาชี พเสริ ม คือ หัตถกรรมในครัวเรื อน พร้ อมทั ้งยังมีห ลากหลาย
ธุรกิจ ได้ แก่ ปั ม้ น ้ามัน โรงสี และอู่ซ่อมรถ เป็ นต้ น
การคมนาคม
การคมนาคมของตาบลหัวไผ่ เป็ นการคมนาคมทางบกมีถ นนสายสิงห์ บุรี ‟ หัวไผ่ เป็ น
ถนนสายหลักในการติดต่อ
สถานที่สาคัญ
1. วัดตะโหนด
2. วัดโพธิ์ชัย
3. วัดข่อย
4. วัดสามเกลียว
5. วัดธรรมสังเวช
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6. บึงบางกระเจ็ด
7. สภาวัฒนธรรมตาบลหัวไผ่
8. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
9. สถานีตารวจชุมชน
ผลที่เกิดจากอุทกภัยของชุ มชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมื อง จังหวั ด
สิงห์ บุรี
ชุมชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัด สิงห์บุรี เป็ นพื ้นที่ที่ประสบปั ญหานา้
ท่วมสูง ราวหนึ่ งเมตรครึ่งถึ งสองเมตร ยาวนานติดต่อ กันหลายเดือ น โดยได้ รับ ผลกระทบจาก
อิทธิพลพายุโซนร้ อน และอิทธิพลจากร่องมรสุมกาลังแรง ประกอบกับการระบายนา้ ที่มีปริ มาณ
มากเป็ นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย ซึง่ ส่งผลกระทบให้ ประชาชนได้ รับความเดือดร้ อนในชี วิต และ
ทรัพย์ สิน เป็ นจานวนมาก โดยในช่ วงที่วิก ฤตนา้ ท่วมเริ่ ม แรกๆ ประตูระบายนา้ บางโฉมศรี เกิ ด
พังทลายลง ส่งผลให้ น ้าไหลเข้ าท่วมพื ้นที่ล่มุ น ้าเจ้ าพระยาตอนล่างในจังหวัดสิงห์บุรี โดยเกิ ดขึน้
เร็ วมากและรุ นแรงกว่ าครัง้ ไหนๆ ความทุก ข์ ย ากล าบากก็ ไ ด้ เกิ ด ขึน้ มาเรื่ อยๆ โดยเกิ ด ความ
เสียหายทางด้ านทรัพย์สิน บ้ านเรือนและเงินทอง และผลผลิตทางการเกษตร รวมทั ้งร่ างกายและ
จิตใจที่ถูกกระทบอย่างสูง ในช่วงที่ประตูน ้าระบายน ้าบางโฉมศรี พังทลาย ทาให้ ชาวบ้ านต้ องเจอ
กับกระแสน ้าที่มีความเชี่ ย ว ซึ่งการได้ รับผลกระทบจากนา้ ท่วมครัง้ นี ้ ได้ มี ก ารรับมือกับนา้ ที่มา
มากและเร็วกว่าทุกปี พร้ อมทั ้งไปเฝ้ าระวังประตูระบายนา้ บางโฉมศรี ไม่ให้ พัง และมีก ารประชุม
กันเพื่อปรึกษาหารือ รวมกาลังกันออกมาช่ วยป้ องกัน กรอกทรายลงกระสอบ ทาพนังกัน้ นา้ แต่
เมื่อถึงเวลาจริงๆ ตรงคอสะพานบางโฉมศรี เกิ ดมีปั ญหา ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ คอสะพานบาง
โฉมศรีก็พงั จริงๆ แต่อย่างไรก็ตามแม้ ว่าจะอุดน ้าที่คลองบางโฉมศรีได้ ก็อาจจะเกิ ดนา้ ท่วมได้ โดย
ยังมีประตูระบายนา้ อีก 2 จุดเหนื อขึน้ ไป ซึ่งหากมีก ารจัดการรับมือที่ดีก ว่านี ้ ก็ จะช่ วยไม่ให้ นา้
ท่วมพื ้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว แต่สดุ ท้ ายนา้ ก็ ได้ เข้ า ท่วมพื ้นที่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ด้ วยระดับน ้าที่สงู ประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตร ทาให้ ประชาชนรู้ สึก เครี ย ด
ดังนั ้น เวลาเกิดอะไรขึ ้นต้ องช่วยเหลือตัวเองก่ อน ซึ่งการอยู่กับนา้ เป็ นเดือนๆ ได้ นัน้ ต้ องจัดการ
ระบบในเรื่องการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารด้ วย และควรอยู่ด้วยกันแบบเอื ้อเฟื อ้ ช่ วยเหลือกันไปเพราะ
ทุกคนก็ลาบากด้ วยกันทั ้งนั ้น โดยจากผลที่เกิดจากอุทกภัยจึงนาไปสู่การแก้ ปัญหาอุทกภัย ดังนี ้
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1. กระบวนการเรี ยนรู้
ชุมชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็ นพื ้นที่ที่ประสบปั ญหานา้
ท่วมสูงราวหนึ่งเมตรครึ่งถึงสองเมตร ยาวนานติดต่อกันหลายเดือน ดังนัน้ การดารงชี วิตอยู่กับนา้
ของคนในชุมชนจึงเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทางเลือกเดียวที่จะมีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัย
มากที่สดุ คือ การรู้จักปรับตัวและต่อสู้กับนา้ ท่วม โดยกระบวนการเรี ย นรู้ เพื่อเตรี ย มความพร้ อม
ต่อปั ญหาอุทกภัย ของชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีก ารเตรี ย ม
ความพร้ อม ดังนี ้ องค์กรในระดับชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อบต.) ได้ มีก ารวิเคราะห์
สภาพปั ญหาของน ้าท่วมที่เกิดขึ ้น โดยทาการสารวจข้ อมูลหาความต้ องการต่างๆ แล้ วจะค้ นพบ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น หลังจากนั ้นเรียกผู้นาชุมชนมาประชุม เพื่อปรึก ษาหารื อ และเตรี ย มการวางแผน
ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน
“...มีก ารสารวจข้ อมูลของประชาชนว่าประชาชนในชุมชนมีค วามเดือดร้ อนและความ
ต้ องการในเรื่องใดบ้ าง เพื่อจะได้ มาเป็ นข้ อมูลในการเตรียมการน ้าท่วม...”
(สมบุญ โสภา, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
“…มีก ารประชุม ชี แ้ จง หลังจากสารวจข้ อมูล แล้ วทาการวิ เคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิ ด
ขึ ้นกับประชาชน ซึง่ ในการดาเนินงานจะของบประมาณจากส่วนกลาง...”
(วันวิสาข์ ธรรมกรณ์, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...ปั ญหาน ้าท่วมเป็ นปั ญหาที่แก้ ไขยาก พอเขื่อนบางโฉมศรี พัง นา้ ก็ ไหลไปท่วมที่ลพบุรี
แล้ วจากลพบุรีก็ ไหลย้ อนกลับ มาท่วมที่ชุมชนอย่ างรวดเร็ ว จนไม่สามารถป้ องกันได้ เนื่ องจาก
ระดับน ้าสูงประมาณเกื อบ 5 เมตร จึงมีก ารจัดประชุมผู้นาชุมชนอย่ างเร่ งด่วน เพื่อหาทางที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปั ญหาน ้าท่วม...”
(เสน่ห์ โกสุมา, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
หาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหานา้ ท่วม โดยมีก ารปรึก ษาหารื อ ซึ่งในเบื อ้ งต้ นก็ ได้ มีก าร
จัดตั ้งศูนย์กลางในการแจกจ่ายสิ่งของและกระจายการดูแ ลช่ วยเหลือกันให้ ทั่วถึง ซึ่งทางชุมชน
ปฏิบัติงานร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ย วข้ อง ได้ แ ก่ เครื อข่ าย
ตาบลสุขภาวะภาคกลาง โดยสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
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เสริมสุขภาพ(สสส.) ทาให้ การเตรียมการเป็ นไปอย่างรอบคอบและสถานการณ์เบาลงได้ ทาให้ คน
ในชุมชนสามารถดาเนินชีวิตต่อสู้กับน ้าที่ท่วมสูงได้ ดี
“...เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ขนาดนี ้เป็ นสิ่งที่ไม่เคยประสบกันก่ อน เพราะเมื่อเปรี ย บเทีย บ
กับเหตุการณ์น ้าท่วมในปี พ.ศ. 2538 นั ้นก็ไม่ท่วมใหญ่มากถึงขนาดนี ้ โดยการแก้ ไขปั ญหานา้ ท่วม
ของชุมชนในเบื ้องต้ น จะมีการเรียกประชุมฝ่ ายกานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และพนักงานของหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ ย วข้ อง มารับทราบข้ อมูล เพื่อจะได้ ลงไปให้ ความ
ช่วยเหลือชาวบ้ านได้ อย่างรวดเร็ วที่สดุ ...”
(เอนก สว่างวงศ์, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
“...การติดต่ อประสานในเรื่ องของที่ มาแจกจ่ าย จะมีจุดศูนย์ ก ลางอยู่ที่อบต. โดยของ
บริ จ าคได้ มี ก ารประสานขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ และก็ จ ะประสานกับ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านให้ มารับของไปแจกจ่ายให้ กับคนในชุมชนต่อไป โดยมีก ารทากันเป็ นระบบแบบแผน
แล้ วก็จะไม่เกิดปั ญหาความวุ่นวายใดๆ ตามมา...”
(ธนวรรณ นาคน ้า, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
“...ในเรื่องของของบริจาคก็จะร่วมมือกันพายเรือกันมา เพื่อรับของบริ จาคจากทางหน่ วย
ราชการและเอกชนที่ น ามาแจก ก็ มี ค วามรู้ สึก ถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ ที่ อุดมสมบู ร ณ์ ซึ่ง ที่ ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางในชุมชนจะมีการใช้ หน่วยงานทางราชการ(อบต.) วัด หรือบ้ านไหนที่ใหญ่ โต ตามความ
สะดวกในตอนนั ้นโดยอาจจะใช้ บ้านของผู้ใหญ่ บ้านก็ ได้ จากเหตุก ารณ์ นา้ ท่วมจะแถบไม่ต้องไม่
ใช้ เงินเลยในช่วงนั ้นซึง่ ก็จะชอบในตรงนี ้...”
(พิฆเนศคร์ ศรี รัง, สัมภาษณ์ , 25 มกราคม 2556)
“...ประสานกับผู้นาชุมชน ให้ ช่วยดูแลชาวบ้ านกันตลอดเวลา เพราะจะมีก ารแบ่ งโซนกัน
ดูแล หรือกระทัง่ การแจกจ่ายของ โดยมีด้วยกัน 4 โซน เช่นโซนวัดข่อย ก็ แ บ่ งดูแ ลหมู่ 5 หมู่6 และ
หมู่13 เป็ นต้ น ซึง่ แบ่งตามอาณาเขตบริเวณที่อยู่ใกล้ เคีย งกันเพื่อจะได้ ดูแ ลกันอย่ างทั่วถึงโดยให้
กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. คอยดูแลชาวบ้ าน รวมทั ้งดูแ ลการสัญจรทางเรื อเพื่อออกไป
รับของบริจาคและติดต่อหน่วยงานราชการ...”
(สมบุญ โสภา, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
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“...จะพยายามที่จะเพิ่มอาชีพเสริมให้ ประชาชน จะสนับสนุน ให้ ปลูก พืชผัก สวนครัว เช่ น
มะละกอ ตะไคร้ และโหระพา เป็ นต้ น โดยจะมีการแจกของเหล่านี ้ไปให้ เลย พวกโหระพา มะกรู ด
มะนาว เพื่อให้ ประชาชนมีกินมีใช้ ก่ อน โดยจะได้ ไม่ต้องไปรอพึ่งของบริ จาคที่อาจจะไม่เพีย งพอ
ความต้ องการของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบกันเยอะ...”
(วันวิสาข์ ธรรมกรณ์, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...เราคงจะแก้ ไขปั ญหาหลังจากที่นา้ ท่วมไปแล้ ว ส่วนในตอนขณะที่นา้ ท่วมอย่ างดีเรา
แค่เอาข้ าวสารไปแจก เอานา้ ไปให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน และยัง ได้ รับการช่ วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการเอาน ้าไปแจกเอาข้ าวสารอาหารแห้ งไปให้ ซึ่งสามารถบรรเทาความ
ทุกข์ร้อนของชาวบ้ านในขณะช่วงน ้าท่วมได้ ...”
(เสน่ห์ โกสุมา, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...ในชุมชนมีการวางแผน ถามข่าว และประกาศให้ ชาวบ้ านได้ ร้ ู ว่านา้ จะมาเมื่อไหร่ โดย
เรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ มารับข้ อมูลข่าวสาร และนาข่ าวสารไปประกาศให้ ชาวบ้ านได้ รับรู้
เพื่อที่จะได้ มีการเตรียมความพร้ อมต่อนา้ ท่วม...”
(กุญช์ชญา ขวัญนาค, สัมภาษณ์ , 28 มกราคม 2556)
แบ่ งภารกิ จหน้ า ที่ให้ กับ ผู้นาชุม ชนแต่ล ะคนไปปฏิบัติ เพื่อที่จะได้ เป็ นศูนย์ รวมในการ
ติดต่อประสานงานต่างๆ เช่นในเรื่องเฝ้ าระวังน ้าท่วม ติดตามข่ าวสาร และติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐที่เข้ ามาช่วยเหลือ เป็ นต้ น
“...มีการเตรียมความพร้ อมว่าน ้ามาจะทาอย่ า งไร เช่ น ในด้ านการทาอาหารการกิ น การ
คมนาคม รวมทั ้งการดูแ ลเด็ก เล็ก และคนชรา ต้ องมีก ารเตรี ย มความพร้ อมในเรื่ องนี ก้ ันอย่ างไร
ซึง่ ส่วนใหญ่ก็จะรู้ตวั เองก่อน มีการเตรี ย มตัวก่ อนแล้ ว นอกจากบางบ้ านที่ย ากจน จะมีก ารดูแ ล
เป็ นพิเศษ โดยจะให้ อพยพไปอยู่ที่วดั และมีการกระจายข่าวสารนา้ ท่วม ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะเชื่ อข่ าว
ที่ผ้ ใู หญ่บ้านบอกล่วงหน้ าว่าน ้าท่วมแน่จากในปี 2554 ที่เกิดขึ ้น...”
(พิฆเนศคร์ ศรี รัง, สัมภาษณ์ , 25 มกราคม 2556)
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“...มีการเตรียมกิจกรรมโดยจะมองในเรื่องของเป้ าหมายชี วิตเป็ นสาคัญ ขึน้ อยู่ กับความ
ต้ องการเป็ นหลัก กิจกรรมที่ว่า คือ ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานในเรื่องถนน น ้า สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการต่างๆ ที่ได้ รับความเสียหายจากน ้าท่วม...”
(วันวิสาข์ ธรรมกรณ์, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...วิธี ข องเราที่จ ะไปหาประชาชนโดยผ่ า นทางผู้น าชุ ม ซึ่งประชาชนจะไม่ ค่อ ยได้ ม า
ประชุม เพราะว่าแค่นี ้ก็เครีย ด เรื อ แพก็ ไม่ค่อยจะมี ซึ่งหลังจากนา้ ท่วมแล้ วทางอบต.ก็ จะมีก าร
ติดตามสถานการณ์ความเป็ นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ ชิด...”
(เอนก สว่างวงศ์, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
“...ชาวบ้ านในชุมชนช่วยกันกั ้นน ้าในสถานที่สาคัญๆ ของชุมชน เช่ น หน่ วยงานราชการ
วัด เป็ นต้ น ชาวบ้ านร่ วมมือร่ วมใจช่ วยกันกัน้ ทัง้ ในช่ วงเช้ า กลางวัน เย็ น และในช่ วงกลางค่ า
กลางคืนก็ เ ปลี่ย นเวรสลับ กันคอยตระเวนดูระดับนา้ ซึ่งในช่ วงนี เ้ ป็ นช่ วงที่ชาวบ้ านสามัคคีกั น
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพราะทุกคนเดือดร้ อนด้ วยกัน...”
(ธนวรรณ นาคน ้า, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
2. วิธีการเรี ยนรู้
เมื่อเกิ ดปั ญหานา้ ท่วมขึน้ ทางชุมชนก็ ได้ มี ก ารวิเคราะห์ สภาพปั ญหาที่เกิ ดขึน้ เพื่อหา
แนวทางในการแก้ ปั ญหา จะได้ นาไปปฏิบัติ ซึ่งทาให้ เกิ ด วิธีก ารเรี ย นรู้ ข องชุมชนบางกระเจ็ ด
ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี ้
- ใช้ ประสบการณ์ในอดีต ซึง่ ทางชุมชนจะรู้ว่านา้ น่ าจะมาในเดือนสิงหาคม จึงต้ องมีก าร
เตรียมความพร้ อมในเรื่ องของน ้าดื่ม ข้ าวสาร พร้ อมทั ้งไปเฝ้ าระวังประตูระบายน ้าบางโฉมศรี
- เรียนรู้จากการสังเกตจากคนรอบข้ าง หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น และทางชุมชน
จะมีการพึง่ พาตนเองเป็ นหลัก ต้ องมองว่านา้ ท่วมที่เกิ ดขึน้ เป็ นปั ญหาของเรา จะรอให้ คนอื่นมา
ช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ได้ โดยเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นต้ องมีการช่วยเหลือตนเองก่อน
- เรียนรู้จากการที่มีหน่วยงานจากทางราชการ และหน่ วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชนที่ได้
เข้ ามาช่วยเหลือ ว่ามีแผนการและวิธีการในการเตรี ย มความพร้ อมใดบ้ างที่ทาให้ ตนเองสามารถ
อยู่ร อดจากน า้ ท่ว มได้ และทาให้ คนในชุม ชนเกิ ดความมั่นใจในการที่จ ะอยู่ ร่วมกับน า้ ท่ว มได้
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พร้ อมทั ้งสามารถพึง่ พาอาศัย ขอความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานที่เข้ ามาช่ วยเหลือได้ และไม่เกิ ด
ความเครียด
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้ เรี ย นรู้ กับปั ญหาที่เกิ ดขึน้ ใน
เวทีการประชุม
- จัดฝึ กอบรม เพื่อเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ เกิดการเรียนรู้
“...มีการทาประชาคมหมู่บ้าน ให้ ประชาชนเสนอข้ อมูลในการวางแผนเตรี ย มการกันเข้ า
มา โดยจุดศูนย์กลางในการประชุมจะใช้ สถานที่ข องอบต. แล้ วในช่ วงนา้ ท่วมก็ จะเป็ นสถานที่ไว้
แจกจ่ายสิ่งของบริจาค และมีการแจกจ่ายงบประมาณไปยังพื ้นที่ต่างๆ ในชุมชน...”
(กุญช์ชญา ขวัญนาค, สัมภาษณ์ , 28 มกราคม 2556)
“...มีการทาโรงเรียนครอบครัวขึ ้น ซึง่ จะมองไปถึงเยาวชน โดยจะสอนเด็ก ให้ แ ก้ ปั ญหาว่า
ถ้ าเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมเราจะอยู่อย่างไร ซึ่งจะสอนให้ เด็ก ว่ายนา้ เป็ น มีก ารทาวารี บาบัด จะใช้
สถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(อนามัย) มีเป็ นบ่ อ โดยปูพื ้นฐานให้ เด็ก เล็ก ที่มาเรี ย นใน
ศูนย์เด็กเล็ก โดยในหนึ่งอาทิตย์เด็กก็จะมาฝึ กว่ายน ้าสักหนึ่งวัน อันนี ้อย่างน้ อยเป็ นการช่ วยเหลือ
ตนเองได้ ในเบื ้องต้ น โดยเป็ นการทาให้ เด็กรู้ว่าเวลาน ้าท่วมจะอยู่แบบไหน จะอยู่อย่ างไร ซึ่งจะให้
ความสาคัญในการฝึ กตั ้งแต่ในช่วงวัยเด็กเลย...”
(วันวิสาข์ ธรรมกรณ์, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...ใช้ ประสบการณ์ที่เคยถูกน ้าท่วมมาบ่อยๆ ประชาชนก็ จะเรี ย นรู้ ที่จะอยู่ กับนา้ อย่ างไร
ปรับตัวที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับน ้า ก็จะมีประสบการณ์แล้ วว่าควรจะเตรียมเรือ เตรี ย มอาหาร พอนา้
ท่วมไม่ร้ ูจะไปไหนก็จะอยู่บ้านฟังวิทยุดโู ทรทัศน์ แก้ เครียดไปเรื่อยๆ...”
(เสน่ห์ โกสุมา, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...เรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ซึ่ง สมัย ก่ อนการเดินทางถนนยังเข้ าไม่ถึง โดยแต่เดิมแล้ ว
พื ้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกน ้าท่วมก็ จะเป็ นพื ้นที่นาเป็ นส่วนใหญ่ ก็จะมีก ารใช้ เรื อกันเป็ นปกติ แต่พอใน
ปั จจุบันมีถนนขึ ้นมาการใช้ เรือก็ลดน้ อยลง เมื่อประสบกับน ้าท่วมประชาชนส่วนใหญ่ ก็จะไม่มีก าร
เตรี ย มการในเรื่ อ งเรื อ แต่ พ อหลัง จากเหตุ ก ารณ์ น า้ ท่ ว มแล้ ว นั น้ ประชาชนจึ ง เห็ น ว่ า เรื อ มี
ความสาคัญก็ได้ มีการเตรียมเรือกันมากขึ ้น...”
(เอนก สว่างวงศ์, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
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“...มีก ารปรั บ สภาพให้ อยู่ ได้ โดยที่ว่า เคยใช้ ร ถ แต่ ณ.ตอนนัน้ ก็ ต้อ งหัน มาใช้ เรื อเป็ น
พาหนะในการเดินทางกัน และส่วนใหญ่ ก็จะว่า ยนา้ กันเป็ น พายเรื อกันเป็ นในช่ วงที่นา้ ท่วม สิ่ง
เหล่านี ้ก็เป็ นวิธีการเรียนรู้ ที่จะต้ องปรับตัว โดยปกติบางคนว่ายนา้ กันไม่เป็ น พายเรื อกันไม่เป็ น
แต่พอถึงเวลานั ้นจริงๆ ทุกคนจาเป็ นจะต้ องทาสิ่งเหล่านี ้ให้ เป็ น...”
(สาธิต ขวัญนาค, สัมภาษณ์ , 28 มกราคม 2556)
“...ใช้ ประสบการณ์ที่เคยประสบกับน ้าท่วมมาเป็ นวิธีการเรี ย นรู้ ทาให้ ได้ ทราบว่าครัง้ หน้ า
จะมีวิธีป้องกันอย่างไร มีการเตรียมและร่วมกันวางแผนถ้ าเกิ ดมีนา้ มาต้ องทาอย่ างไร เช่ น มีก าร
ปรับพื ้นลุ่มก็ ทาการถมให้ สูง และเตรี ย มสถานที่ที่ไว้ สาหรับเป็ นที่อพยพของประชาชนให้ พร้ อม
รวมทั ้งผู้ นาก็ ใช้ พื ้นที่ที่เป็ นของสาธารณะถมที่ดิ นให้ สูง ไว้ สาหรับย้ ายคนในชุ มชนไปอยู่ในที่ ที่
ปลอดภัย และรวมถึงสัตว์เลี ้ยง เช่น พื ้นที่ของวัดที่ว่าสูงแล้ วก็ถมที่ไว้ ให้ สงู ยิ่งขึ ้น...”
(สมบุญ โสภา, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
“...คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ที่เคยเจอมาในอดีตแล้ วนามาปรับใช้ กับเรื่ อง
น ้าท่วมที่เกิดขึ ้นในปี ที่ผ่านมา...”
(สันธาน เฟื่ องฟุ้ง, สัมภาษณ์ , 2 กุมภาพันธ์ 2556)
“...เรี ย นรู้ จากหน่ วยงานเอกชน โดยจากการที่ ชุม ชนทาเครื อข่ ายของตาบลสุข ภาวะ
(สสส.) กลุ่มในเครือข่ายทั ้งหมดจะมาช่วยบริจาคข้ าว ปลา อาหารแห้ ง อยู่เป็ นประจาและกรมเจ้ า
ท่ากับป้ องกันสาธารณภัยก็ได้ มีการส่งเรือเข้ ามาช่ วยเหลือดูแ ลยามเกิ ดอุทกภัย รวมทั ้งมีก ารเข้ า
มาให้ ความรู้ฝึกอบรมการช่วยเหลือตนเองยามเกิดอุทกภัย ...”
(รังสิมนั ตุ์ เทียนศรี, สัมภาษณ์ , 28 มกราคม 2556)
“...ในส่วนของผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ จะมีก ารฝึ กเก็ บอาหารและถนอมอาหาร โดยร่ วมมือ
กับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ซึง่ จะจัดโครงการในเรื่ องของการถนอมอาหาร เช่ น การแปรรู ปปลา
ให้ มาเป็ นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการทาปลาร้ า ปลาส้ ม จะช่วยให้ เป็ นกิ จกรรมเสริ ม ช่ วงนา้ ท่วม
ของคนในชุมชนได้ ...”
(ประชา พิมหอม, สัมภาษณ์ , 5 กุมภาพันธ์ 2556)
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“...วิธีการเรียนรู้ของคนในชุมชนมีก ารไปเรี ย นรู้ ด้วยตนเองมาจากปราชญ์ ชาวบ้ าน เพื่อ
จะได้ ความรู้ในการฝึ กอาชีพมาใช้ ได้ จริงในชีวิตประจาวัน และยามที่เกิดน ้าท่วม...”
(ธนวรรณ นาคน ้า, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
3. ผลการเรี ยนรู้
3.1 ด้ านความเป็ นอยู่
ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็ นพื ้นที่ที่ มีนา้ ท่วมสูงแต่
สาหรั บ คนในชุ มชนส่ ว นใหญ่ ที่ ต้ องเผชิ ญกั บ ปั ญ หาน า้ ท่ ว มที่ มี ร ะยะเวลาการท่ ว มที่ น าน ก็
สามารถอยู่ร่วมกับน ้าได้ โดยคนในชุมชนมีการปรับตัวในด้ านความเป็ นอยู่ ดังนี ้
- คนในชุมชนสามารถประกอบอาหารกิ นเองได้ ในช่ วงที่มีนา้ ท่วมขังเป็ นระยะเวลานาน
ซึง่ วัตถุดิบต่างๆ สามารถออกไปหาซื ้อที่ตลาดในเมืองได้
- การสัญจรก็ ได้ มีก ารจัดให้ มีเรื อคอบรับส่งคนเดินทางเข้ า - ออกภายในชุมชน ซึ่งเรื อ
เดินทางจะวิ่งบริการทั ้งวันตั ้งแต่เช้ าจนถึงหกโมงเย็น เมื่อออกไปพ้ นน ้าท่วมก็ จะสามารถต่อรถเข้ า
ไปซื ้อหาอาหารในตลาดได้
- คนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ จ ะหาปลาหรื อ ใช้ เบ็ ด ในการตกปลามากิ น เป็ นอาหารเพื่ อ
ดารงชีวิตในยามประสบกับน ้าท่วม เพราะปลาในช่วงนา้ ท่วมมีจานวนมาก และในบางครัง้ คนใน
ชุมชนก็จับปูนิ่มมากินกันเป็ นอาหารได้ อีก อย่ างหนึ่ง ซึ่ง นอกจากจับมากิ น เป็ นอาหารแล้ วคนใน
ชุมชนก็ นาปลาที่จับ ได้ ไปขาย เพื่อสร้ างรายได้ ในตอนที่นา้ ยัง ไม่ลด อีก ทั ้งยัง นาไปแบ่ งปั นกั บ
เพื่อนบ้ างภายในชุมชน
“...ที่อยู่อาศัยที่เป็ นบ้ านชั ้นเดียวก็จะท่วมมิดไปเลย ก็จะอพยพไปอยู่ที่วัด เพราะวัดนา้ จะ
ไม่ท่วม โดยปกติบ้านที่เป็ นบ้ านสูง น ้าจะท่วมแค่ชัน้ ล่าง อาหารการกิ น เช่ น มาม่า ปลากระป๋ อง
รวมทั ้งอาหารกล่องก็ ได้ รับความช่วยเหลือจากที่อื่น และคนในชุมชนก็ หาปลามารับประทานเป็ น
อาหารด้ วยตนเอง...”
(สมหมาย ไทยถาวร, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
“...ถ้ าบ้ านสองชัน้ ก็ จะไม่มีผลกระทบ แต่จะมีผลกระทบกับบ้ านชัน้ เดีย ว โดยจะมีก าร
ย้ ายไปอยู่ตามวัด โรงเรียน อาคารสูง หรือในที่ราบสูงที่น ้าท่วมไม่ถึง...”
(สมบุญ โสภา, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
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“...จากสิ่งที่โชคร้ ายก็ยังมีโชคดีอยู่ กล่าวคือ ชาวบ้ านอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้ เงิ นเลย มีอาหาร
และปลากระป๋ องมาแจก ส่วนปลาก็ ไหลมาจากที่อื่นแสดงว่ ามีความอุดมสมบูรณ์ มาก ถื อได้ ว่า
อาหารในช่วงนั ้นมีมากมายเหลือเกิน...”
(พิฆเนศคร์ ศรี รัง, สัมภาษณ์ , 25 มกราคม 2556)
“...เรื่องที่อยู่อาศัย ไม่ ค่อยมีปั ญหา เพราะ ทางราชการได้ ให้ ชาวบ้ านย้ ายไปอยู่ที่วัดกัน
โดยส่วนมากจะไม่ค่อยไปอยู่กัน เนื่องจากสภาพสังคมเป็ นชนบทที่ มีความเอื ้ออาทรซึ่งกันและกัน
ซึง่ บ้ านหลังไหนที่เป็ นสองชัน้ ก็ ช่วยเหลือให้ คนที่มีบ้านชัน้ เดีย วมาพัก พิงอาศัย ได้ ชาวบ้ านส่วน
ใหญ่ก็จะย้ ายไปอยู่บ้ านใกล้ ๆ ที่เป็ นบ้ านสองชัน้ แต่ก็ได้ มีก ารให้ วัดเป็ นศูนย์ ก ลางในการจัดให้
เป็ นศูนย์อพยพ แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้ านก็จะไม่ค่อยไปอยู่กัน...”
(กุญช์ชญา ขวัญนาค, สัมภาษณ์ , 28 มกราคม 2556)
“...ไฟฟ้ าส่วนใหญ่ในชุมชนจะไม่ถูกตัด เพราะการไฟฟ้ าจะเข้ ามาทาการยกมิเตอร์ ให้ สูง
พ้ น เหนื อ ระดับ น า้ ที่ ค าดว่ า จะมาถึ ง พอรู้ ว่ า น า้ มาการไฟฟ้ าก็ จ ะเอื อ้ เฟื ้อ ดูแ ล ซึ่ง จะมี ค วาม
ปลอดภัยในตรงนี ้และสามารถใช้ งานได้ ...”
(รังสิมนั ตุ์ เทียนศรี, สัมภาษณ์ , 28 มกราคม 2556)
“...ในเรื่องของการเดินทางจะต้ องเปลี่ย นมาใช้ ทางเรื อกันมาขึน้ และในเรื่ องที่อยู่อาศัย
ของคนในชุมชนส่วนมากจะเป็ นบ้ านยกสูง จะไม่ค่อยมีบ้านที่อยู่ในพื ้นที่ต่า ซึง่ จะมีส่วนน้ อยมี่เป็ น
บ้ านพื ้นที่ต่าก็จะมาอยู่ตามที่พกั ที่ทางราชการจัดให้ ...”
(ธนวรรณ นาคน ้า, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
“...มีก ารเตรี ย มพร้ อมเรื อและเสื ้อชูชีพ เพราะในช่ วงนา้ ท่วมต้ องนามาใช้ เดิน ทางและ
ป้ องกันอันตรายจากการจมน ้า...”
(เสน่ห์ โกสุมา, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
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“...เคยสัญจรไปมาสะดวกแค่ 10 - 15นาที ก็ ถึงสิงห์บุรี(ตัวเมือง)แล้ ว แต่ในช่ วงนา้ ท่วม
ต้ องใช้ ระยะเวลาถึง 1 ชั่วโมง ซึง่ ถ้ าไป - กลับก็ใช้ เวลา 2 ชั่วโมงกว่าหรือเกื อบ 3 ชั่วโมง ระยะทาง
จากที่นี่ไปขึ ้นที่สายเอเชีย ก็ต้องเปลี่ยนเป็ นใช้ เรื อเป็ นพาหนะ และช่ วงระหว่างการรอเรื อจะต้ อง
เน้ นในเรื่องความอดทน เพราะต้ องรอระยะเวลากว่าเรื อจะมาและกว่าเรื อจะไปซึ่งต้ องดูจังหวะ
ตรงนี ้ให้ ดี...”
(วันวิสาข์ ธรรมกรณ์, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...สภาพพื ้นที่จากการที่โดนน ้าชะล้ างและเกิ ดการทับทมในสิ่งต่างๆ จะทาให้ นาข้ าวให้
ผลผลิตดีในปี นั ้น เหมือนกับไม่ต้องใส่ปยเลย
ุ๋
แล้ วพวกแมลงต่างๆ ก็ไปกับน ้าเยอะด้ วย...”
(ประวิทย์ นาคแท้ , สัมภาษณ์ , 25 มกราคม 2556)
3.2 ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิน
ชุมชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีก ารดูแ ลความปลอดภัย ใน
ทรัพย์สินในช่วงที่น ้าท่วม โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
- แบ่งภารกิจหน้ าที่กันอย่างชัดเจน เพื่อให้ เป็ นการกระจายการดูแ ลช่ วยเหลือกันได้ อย่ าง
ทัว่ ถึง ผู้ดแู ลรับผิดชอบ มีดงั ต่อไปนี ้
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- เจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- กานัน
- และผู้ใหญ่บ้านรวมทั ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะรับผิดชอบชุมชน จะแบ่งกันเป็ น
หลังคาเรือน หนึ่งหมู่บ้านมีกี่หลังก็แบ่งกันดูแลรับผิดชอบกันให้ ทวั่ ถึง
“...มีการประสานกับผู้นาชุมชน ให้ ช่วยดูแ ลชาวบ้ านกันตลอดเวลา เพราะจะมีก ารแบ่ ง
โซนกันโดยให้ กานัน ผู้ใหญ่ บ้ าน และสมาชิ ก อบต. คอยดูแ ลชาวบ้ านในเรื่ องความปลอดภัย ใน
ทรัพย์สิน...”
(สมบุญ โสภา, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)

115

“...ในเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน ส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยมีข โมย เนื่ องจากสภาพชุมชน
ที่ชาวบ้ านในชุมชนมีความรัก กันดี รู้ จัก กัน ซึ่งในบางชุมชนอาจจะไม่มีในตรงนี ้ โดยเฉพาะส่วน
ใหญ่แล้ วในชุมชนนี ้จะเป็ นคนในพื ้นที่ที่อยู่ด้วยกันมานานและพึง่ พาอาศัยกัน ช่วยเหลื อซึ่งกันและ
กัน...”
(สมหมาย ไทยถาวร, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
“...ด้ านทรัพย์ สิ นส่วนมากจะย้ า ยขึน้ ข้ า งบน แต่ก็มีส่ว นที่ย้ ายไม่ทันก็ จ ะจมนา้ เช่ น ตู้
เสื ้อผ้ า และพืชผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวไม่ทนั ก็จะเสียหาย...”
(ธนวรรณ นาคน ้า, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
“...ภายในชุมชนไม่ค่อยมีขโมย แต่ก็มีบ้าง เช่ น พอปิ ดบ้ านไม่อยู่ในช่ วงนา้ ท่วมก็ มีคนจะ
ไปพยายามที่จะขโมยของ ทางชุมชนก็มีการสอดส่องดูแ ลให้ เจ้ าหน้ าที่ไปตรวจสอดส่องดูแ ล ขับ
เรือผ่านไปผ่านมา จะได้ เป็ นการปรามๆ ขโมยได้ อีกทางหนึ่ง...”
(เสน่ห์ โกสุมา, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
3.3 ด้ านสุขภาพ
ชุมชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในช่ วงขณะนา้ ท่วมจะมีก าร
ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมงด้ วยวิธีการต่างๆ ดังนี ้
- ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบล(อบต.) ได้ ติด ต่ อประสานงานกับ แพทย์ เพื่ อ เข้ า มา
ช่วยเหลือในด้ านสุขภาพให้ กับคนในชุมชนในช่ วงน ้าท่วม
- มีรถพยาบาลอยู่ประจาในขณะที่น ้าท่วม รถพยาบาลต้ องเตรี ย มตัวให้ พร้ อมที่จะรับส่ง
ผู้ป่วยตรงท่าเรือที่ทางอบต.กาหนดไว้
- ผู้ น าชุ ม ชนจะไม่ ปิ ดโทรศั พ ท์ เพราะถ้ าเกิ ด เหตุฉุ ก เฉิ น มี ค นเจ็ บ ไข้ ได้ ป่ วยก็ จะ
ประสานงานกันได้ ตลอดเวลา การทาเช่นนี จ้ ะทาให้ คนในชุมชนเกิ ดความมั่นใจไม่ว่าจะเจ็ บป่ วย
เวลาใดก็ตามก็สามารถรับบริการได้ ทนั ที
- การที่จะอยู่กับน ้าท่วมได้ นั ้น ต้ องทาให้ คนในชุมชนไม่ร้ ูสกึ เครียดหรือให้ เครีย ดน้ อยที่สุด
- ในช่วงเวลาที่จะมีอะไรเกิดขึ ้น คนในชุมชนต้ องช่ วยเหลือตัวเองให้ ได้ มากที่สุดก่ อน ซึ่ง
ถ้ ารอรับแต่ความช่วยเหลือจากคนอื่นอาจจะไม่ทนั การ
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“...ในเรื่องของสุขภาพ จะมีการเตรีย มยาให้ พร้ อมและเพีย งพอกับความต้ องการของคน
ในชุ มชน แต่ ถ้ า พบว่ ากลุ่ม ไหนที่ มีอ าการหนัก ก็ จะให้ อพยพไปอยู่ใ นตัวเมือง และก็ ไ ด้ มี ก าร
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของสาธารณสุข ชุ มชนและโรงพยาบาลชุ มชน ให้ เข้ ามาช่ วยดูแ ล
สุขภาพของคนในชุมชนในช่วงที่เกิดน ้าท่วม...”
(สมหมาย ไทยถาวร, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
“...มีการประสานกับหมอ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของหมู่บ้านให้ เข้ ามาช่ วย
ดูแลประสานในเรื่ องของสุข ภาพของคนในชุมชนยามที่ต้องประสบกับปั ญหานา้ ท่วมเป็ นระยะ
เวลานาน...”
(สมบุญ โสภา, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
“...ฝ่ ายผู้ใหญ่บ้านก็จะมีหอกระจายข่าว เพื่อประกาศข่าวเกี่ยวกับน ้าท่วมที่ได้ มาจากทาง
ราชการมาเตือนในเรื่องของ โรคภัยไข้ เจ็บ แล้ วก็มีสขุ ภัณฑ์ยามาแจก รวมถึง ยารัก ษาโรคพื ้นฐาน
ยาทาแก้ โรคผิวหนัง ยาลดน ้ามูก และยาไข้ หวัด เป็ นต้ น ก็ เริ่ มมีความรู้ สึก ว่าถึงแม้ จะลาบากอยู่
กับน ้าเป็ นเวลานานๆ แต่ก็มีการให้ ความช่วยเหลือเป็ นอย่ างดี ต้ องยอมรับว่านา้ ใจคนไทยในช่ วง
นั ้นดีมากจริงๆ...”
(พิฆเนศคร์ ศรี รัง, สัมภาษณ์ , 25 มกราคม 2556)
“...มีโรคน ้ากัดเท้ า ซึง่ จะมีหมออนามัย มาตั ้งจุดศูนย์ ก ลางอยู่ที่อบต. เพราะนา้ ท่วมน้ อย
มาดูแลรักษาสุขภาพให้ กับคนในชุมชนในช่วงน ้าท่วม...”
(ธนวรรณ นาคน ้า, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
“...มีการเจ็ บ ป่ วยด้ วยโรคไข้ หวัด ไข้ เลือดออก สุข ภาพจิ ต และความเครี ย ดเหล่านี เ้ ป็ น
เรื่องที่น่าเป็ นห่วง ก็มีหมอเข้ าไปดูแลโดยทางอบต.ได้ ประสานกับทางสาธารณสุข...”
(เสน่ห์ โกสุมา, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...มีการเตรียมรองเท้ าบูทไว้ ใช้ ในช่ วงน ้าท่วมให้ พร้ อม เพื่อป้ องกันโรคน ้ากัดเท้ า...”
(ราตรี โพดนิ่ ม, สัมภาษณ์ , 2 กุมภาพันธ์ 2556)
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“...ประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื ้นที่อยู่แ ล้ ว ส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยอพยพไป นอกเสีย จาก
ผู้สงู อายุที่จะลาบากในเรื่ องของการรัก ษาพยาบาลที่เจ็ บป่ วย ก็ จะได้ รับการอพยพไปนอกพื ้นที่
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย...”
(วันวิสาข์ ธรรมกรณ์, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
3.4 ด้ านการสื่อสาร
ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัว ไผ่ อาเภอเมือ ง จังหวัดสิ งห์ บุรี ในช่ วงนา้ ท่ วมมีก ารให้
ความสาคัญในเรื่องของการส่งข่าวสารให้ กับคนในชุมชนได้ รับรู้กันเป็ นอย่างดี เช่น
- คนในชุมชนสามารถต่อสายตรงถึง ผู้นาชุมชนได้ ตลอดเวลา ทาให้ เป็ นสิ่งที่สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ สะดวกมากขึ ้น
- แจ้ งเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ข องนายกอบต.ให้ กั บ คนในชุ ม ชนได้ มี ทุก คน เพราะจะท าให้
บริหารงานได้ ง่ายขึน้ เช่ น สมมติร้ ู ว่ามีคนไม่ได้ ข องบริ จาค นายกอบต.ก็ ต้องชวนผู้นาชุมชนลง
พื ้นที่นาของบริจาคไปให้ คนในชุมชนด้ วยตนเอง
- มีการสื่อสารส่งข้ อมูลข่าวสารระหว่างชุมชนกับ พื ้นที่ตาบลใกล้ เคีย งที่จะต้ องเผชิ ญกับ
น ้าที่ไหลบ่าลงมาก่อน คือ เขตอาเภออินทร์บุรี ซึง่ ประกอบไปด้ วย ตาบลน ้าตาล เทศบาลอินทร์ บุรี
ตาบลท่างาม ตาบลชีน ้าร้ าย และส่งข่าวต่อไปยังเครื อข่ ายในเขตจังหวัดลพบุรี เช่ น ตาบลมหสร
ตาบลบางขาม เพื่อรวมกาลังกันออกมาช่วยป้ องกัน กรอกทรายลงกระสอบ ทาพนังกั ้นน ้า
“...ทางอบต. มีก ารสื่อสารผ่ านผู้นาท้ องถิ่ น กานัน ผู้ใหญ่ บ้านให้ ก ระจายกันไปเพื่อส่ง
ข้ อมูลข่าวสารให้ ชาวบ้ านรับรู้...”
(เสน่ห์ โกสุมา, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
“...การสื่อสารจะใช้ โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข่าวสาร และในชุมชนก็ จะใช้ หอกระจาย
ข่าวในการแจ้ งข่าวสารให้ ชาวบ้ านรับรู้...”
(สมบุญ โสภา, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
“...มีการใช้ หอกระจายข่าว โดยทุกหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าวใช้ เตือนและแจ้ งข่ าวให้ กับ
ชาวบ้ าน ยกตัวอย่างเช่น เรื่ องโรคเท้ าเปื่ อยก็ จะมีก ารประกาศให้ ชาวบ้ านได้ ระวังโรคนี ไ้ ว้ ย ามที่
เกิดน ้าท่วม เป็ นต้ น...”
(พิฆเนศคร์ ศรี รัง, สัมภาษณ์ , 25 มกราคม 2556)
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“...พอถึงหน้ าน ้ามาก็จะมีการติดตามผลอยู่ตลอดเวลา รวมถึงจะประชาสัมพันธ์ ในเรื่ อง
ของอาชี พ เกษตรกรรมจะให้ ร ะงั บ การท าก่ อ นอย่ า พึ่งลงทุน กับ ทานา เพราะอาจจะทาให้ น า
เสีย หาย ซึ่งท าไปก็ ไ ม่ค้ ุมค่ ากับ ค่า เสีย หาย ไม่ค้ ุมกั บค่ าทดแทน ซึ่งชาวบ้ านก็ เชื่ อ ในการแจ้ ง
ข่าวสารไป...”
(เอนก สว่างวงศ์, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
“...ในการสื่อสาร การประสานงาน จะมีการแบ่งกลุ่มทีมงานของผู้ใหญ่ และกลุ่มของเด็ก
เยาวชน ซึ่งจะแบ่ งไปตามจุดต่ างๆ ในชุมชน เพื่อสื่อสารและประสานงานตามจุดต่างๆ นัน้ ได้
อย่างรวดเร็ว โดยจะทราบถึงความต้ องการและปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น...”
(วันวิสาข์ ธรรมกรณ์, สัมภาษณ์ , 24 มกราคม 2556)
3.5 ด้ านภูมิปัญญา
ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีก ารใช้ ภูมิปั ญญาที่มีใน
ชุมชนที่เกิดขึ ้นในช่วงน ้าท่วมมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี ้
- เมื่อผู้นาชุมชนได้ ลงไปสารวจพื ้นที่แ ล้ วเห็นว่าช่ วงนา้ ท่วมมีปลาเป็ นจานวนมาก จึงให้
คนในชุมชนทาเครื่องปลาร้ า หรือหมัก ดองกันไว้ มากๆ เพื่อเก็ บไว้ เป็ นอาหารได้ แล้ วทางชุมชนก็
จะเป็ นผู้ที่รับซื ้อไปให้ เครื อข่ายที่เข้ ามาช่ วยเหลือ ซึ่งสามารถสร้ างรายได้ ให้ กับคนในชุมชนได้ อีก
ทางหนึ่ง
- ทาเสื ้อชูชีพขึ ้นมาใช้ กันเอง เพราะในช่วงน ้าท่วมเสื ้อชูชีพขาดแคลนเป็ นจานวนมาก โดย
ทามากจากถุงปุ๋ ยและเย็บกับกระสอบ แล้ วก็ใช้ ข วดนา้ ที่เหลือใช้ ก็เป็ นเสื ้อชูชีพที่ประดิษฐ์ ขึน้ เอง
หนึ่งตัวที่พร้ อมใช้ งานได้
“...ชาวบ้ านนาปลาที่จับ ได้ เอามาทาเป็ นปลาร้ า ซึ่งทาในโอ่งหรื อไหก็ ได้ โดยจากความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติที่มีอยู่มากในช่วงน ้าท่วมแล้ ว อีกสิ่งหนึ่งที่ สังเกตได้ คือ ปลาในช่ วงนา้ ท่วม
นี ้เป็ นปลาที่อร่อยที่สดุ เพราะปลานัน้ ได้ กินอาหารในหลายๆ ประเภท เช่ น ปลาตะเพีย น กิ นไป
แล้ วสามารถรู้ได้ เลยว่าเป็ นปลาที่อร่อยกว่าปลาชนิดอื่นๆ เลย...”
(พิฆเนศคร์ ศรี รัง, สัมภาษณ์ , 25 มกราคม 2556)
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“...มีการทาเสื ้อชูชีพขึ ้นเอง โดยใช้ ถุงปุ๋ ยเย็บกับกระสอบประมาณ 10 กว่าลูก และใช้ ข วด
น ้า เพื่อช่วยเหลือป้ องกันการจมน ้าได้ โดยนามาใช้ แทนเสื ้อชูชีพ เนื่องจากเสื ้อชูชีพไม่เพียงพอ...”
(สมบุญ โสภา, สัมภาษณ์ , 1 กุมภาพันธ์ 2556)
“...ให้ คนในชุมชนประดิษฐ์ ดอกไม้ จันทน์ ในช่ วงที่เกิ ดนา้ ท่วม ซึ่งปั จจุบันก็ ยังสามารถ
นามาเป็ นอาชีพเสริมได้ ด้วย...”
(ธนวรรณ นาคน ้า, สัมภาษณ์ , 4 กุมภาพันธ์ 2556)
“...หน้ าน ้าท่วมปลาก็จะหาง่ าย ก็ จะสามารถนาความรู้ ที่ได้ จากการไปเข้ าร่ วมโครงการ
ถนอมอาหารมาใช้ เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ในช่วงระหว่างน ้าท่วม...”
(ศุภรดา โอภาส, สัมภาษณ์ , 5 กุมภาพันธ์ 2556)
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สรุ ป
ชุมชนที่ 1 ชุมชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์ บุรี
กระบวนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ พบว่า ผู้นาชุมชนร่วมกับชาวบ้ านในชุมชนวิเคราะห์
ถึงสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น แล้ วหาแนวทางใน
การรับมือและเตรียมความพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัย จากนั ้นจึงให้ ผ้ นู าชุมชนกระจายข้ อมูลข่ าวสาร
ให้ ทุก คนได้ รั บ ทราบและปฏิ บั ติ ต าม โดยเรี ย นรู้ จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ ข้ ามาช่ ว ยเหลื อ
นอกจากนั น้ ชาวบ้ านยัง ได้ เรี ย นรู้ จากการฝึ กอบรม เช่ น ได้ มีก ารจั ดอบรมการว่ ายนา้ สาหรั บ
เยาวชนเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย
ผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านความเป็ นอยู่ ชุมชนมี ก ารปรับตัวในด้ านการเดินทางโดยสัญจรทางเรื อแทนการ
การสัญจรทางรถยนต์ มีการเตรียมเรือและเสื ้อชูชีพไว้ ให้ พร้ อม และย้ ายไปอยู่ศนู ย์พกั พิง คือ วัด
2) ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีการขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ นและมีค่าขึน้ ไปไว้ บนชัน้
สองของบ้ าน มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมที่อยู่อาศัย จากบ้ านชัน้ เดีย วให้ เป็ นบ้ านสองชัน้ ผู้นา
ชุมชนเป็ นแกนหลัก ในการเข้ ามาดูแ ลความปลอดภัย ในทรัพ ย์ สิน และคนในชุมชนก็ ยัง มีก าร
ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้ แก่ตนเองและเพื่อนบ้ าน
3) ด้ านสุข ภาพ มีก ารติ ด ต่ อประสานกับ แพทย์ แ ละหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องให้ เข้ ามา
ช่วยเหลือรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ ้นมากับ น ้า และคนในชุมชนมีก ารสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกัน
น ้ากัดเท้ า
4) ด้ านการสื่อสาร มีก ารแจ้ งข่ าวสารให้ แ ก่ คนในชุ มชนโดยหอกระจายข่ าว มี ก ารใช้
โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานและแจ้ งข่ าวสาร และติดตามข่ าวสารจากโทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ์
5) ด้ านภูมิปัญญา มีการทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก มีการสร้ างเรือขึ ้นมาจากโฟม มี
การสร้ างส้ วมลอยน ้า มีการถนอมอาหาร และประดิษฐ์ ดอกไม้ จันทน์
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ภาพที่ 2 แผนผังการเรี ยนรู้ ในการปรั บตัวต่ ออุทกภัยของชุมชนบางกระเจ็ด
ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์ บุรี
การสรุป สภาพปั ญหา

สังเกตสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ ้น
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และแสดงความ
คิดเห็น

อดีต

ปั จจุบัน

เป้ าหมาย 5 ด้ าน

วิธีการ

- ด้ านความเป็ นอยู่
- ด้ านความปลอดภัยใน

จัดฝึ กอบรม

ทรัพย์สิน
- ด้ านสุขภาพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวที
การประชุม

ติดต่อหน่วยงาน

- ด้ านการสื่อสาร

ต่างๆ ที่เข้ ามา

- ด้ านภูมิปัญญา

ช่วยเหลือ

สัญจรทาง

ขนย้ ายสิง่ ของ

ประสานกับแพทย์ให้

แจ้ งข่าวสาร

ทาเสือ้ ชูชีพจาก

เรือ

ไปไว้ บนชัน้ สอง

เข้ ามาช่วยเหลือรักษา

ใช้ หอกระจายข่าว

ขวดพลาสติก

เตรียมเสือ้ ชู

ผู้นาชุมชน

โรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มา

ในการแจ้ งข่าวสาร

การถนอมอาหาร

ชีพไว้ ให้ พร้ อม

สอดส่องดูแล

กับน ้า

ใช้ โทรศัพท์ในการ

ประดิษฐ์

อพยพไปอยู่

ความปลอดภัย

คนในชุมชนสวมใส่

ติดต่อประสานงาน

ดอกไม้ จันทน์

ทีว่ ัด

ในทรัพย์สิน

รองเท้ าบูทเพือ่ ป้องกัน
น ้ากัดเท้ า
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ผลจากการวิเคราะห์ เอกสารและการสัมภาษณ์ ข องกรณี ศึก ษาที่ 2 คือ ชุมชนบ้ านบาง
ระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็ นประเด็นตามกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
“ชุมชนบ้ านบางระกา”
ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประวัติความเป็ นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ก าร
บริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่งตั ้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตาบลบางระกา เดิม
สถานที่ตั ้งเป็ นที่ดินของวัดสุข วัฒนาราม ทางวัดได้ บริ จาคให้ เป็ นสถานที่ตั ้งองค์ก ารบริ หารส่วน
ตาบลบางระกาเมื่อปี 2539 ปั จจุบันองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลบางระกา จัดเป็ นองค์ก ารบริ หาร
ส่วนตาบลขนาดเล็กมีพื ้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน
อาณาเขต/ที่ตงั ้
ตาบลบางระก า อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ ข องอ าเภอบางเลน
ระยะห่า งจากอ าเภอบางเลน ประมาณ 17 กิ โลเมตร มี เนื อ้ ที่ร วมทั ้งสิ ้นประมาณ 30 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 11,000 ไร่
ทิศเหนือ

ติดต่อ ตาบลลาพญา ตาลบคลองนกกระทุง ตาบลบางปลา

ทิศใต้

ติดต่อ ตาบลบางแก้ วฟ้ า ตาบลบางพระ อาเภอนครชัยศรี

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลนราภิรมย์ ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
ทิศตะวันตก

ติดต่อ ตาบลดอนพุทรา และตาบลบ้ านหลวง อาเภอดอนตูม

ภูมิประเทศ
เป็ นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ พื ้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นสีเขี ย ว มีแ ม่นา้ ท่าจี นไหลผ่ าน แบ่ งตาบล
ออกเป็ นสองฝั่ ง คือ ฝั่ ง ตะวันออก 9 หมู่บ้ าน ฝั่ ง ตะวันตก 6 หมู่บ้า น มีคลองทัง้ หมด 28 สาย
ระยะทาง 60 กิโลเมตร
จานวนประชากร
จานวนประชากรทั ้งสิ ้น 1,242 ครัวเรือน มีประชากรทั ้งสิ ้น 4,613 คน เป็ นชาย 2,288 คน
เป็ นหญิง 2,325 คน
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ข้ อมูลอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ มีก ารประกอบอาชี พหลัก ได้ แ ก่ ทานา ทาสวน ทาไร่ และเลี ้ยงสัตว์
ส่วนอาชีพเสริม ได้ แก่ จักสานไม้ ไผ่ น ้าพริก กะปิ และอิฐ
การคมนาคม
การคมนาคมของตาบลบางระกา ต้ องโดยสารทางรถยนต์ โดยเดินทางจากอาเภอบาง
เลนถึงตาบลบางระก าจะใช้ เส้ นทางถนนสายบางเลน - ดอนตูม (ทางหลวงหมายเลข 3296)
ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร
สถานที่สาคัญ
1. วัดสุขวัฒนาราม (วัดบางระกา) ตั ้งอยู่หมู่ที่ 8 ประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลาแลง หลวง
พ่อแดงและเขตอภัยทาน วังมัจฉา บริ เวณท่าน ้าสุขวัฒนาราม
2. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา ตั ้งอยู่หมู่ที่ 8
3. โรงเรียนระดับปฐมศึกษา จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ตั ้งอยู่หมู่ที่ 8
โรงเรียนบ้ านหนองแปรง ตั ้งอยู่หมู่ที่ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ตั ้งอยู่หมู่ที่ 3
ผลที่เ กิดจากอุท กภัยของชุ มชนบ้ านบางระกา ต าบลบางระกา อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีนา้ ไหลเข้ าท่วม
พื ้นที่ เป็ นนา้ ที่ เ อ่อ ล้ น มาจากทุ่ง พระยาบั น ลื อ และเป็ นพื น้ ที่ สุด ท้ า ยที่ รั บน า้ มาจากจัง หวัด
ปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี เพราะเป็ นทางผ่ านของนา้ ในฝั่ งตะวันตกลงสู่แ ม่นา้ เจ้ าพระยา ซึ่ง
ในช่วงที่น ้าท่วมบ้ านเรือนของประชาชนได้ รับความเสีย หายและเกิ ดนา้ ท่วมขัง โดยท่วมนานกว่า
3 เดือน พื ้นที่ทางการเกษตรของประชาชนได้ รับ เสีย หาย ซึ่ง พื ้นที่ทางการเกษตรที่ ได้ รับความ
เสียหายเป็ นพื ้นที่นาข้ าว พื ้นที่ปลูกต้ นไทร ต้ นรัก กุ้ย ช่ าย สวนมะม่วง และผัก ชี ฝรั่ง เป็ นต้ น โดย
ทั ้งหมดอยู่ในสภาพแห้ งเฉาตายจากน า้ ที่ท่ว มสูง รวมทัง้ สวนกล้ วยไม้ หลายแห่ง ก็ ได้ รั บความ
เสีย หาย ทาให้ เกษตรกรในพื ้นที่ ต้องใช้ ชีวิตอยู่ด้วยความยากลาบาก เพราะไม่ได้ ประกอบการ
อาชีพหลักที่ใช้ ทามาหาเลี ้ยงชี พนาน 3 เดือน โดยเจ้ าหน้ าที่ก รมชลประทานได้ ลงพื ้นที่ เพื่อติดตั ้ง
เครื่องสูบน ้าที่ป ระตูระบายนา้ คลองบางควาย เพื่อเร่ งสูบ นา้ ออกจากนาข้ าวในพื ้นที่ให้ เร็ วที่สุด
เพราะพื ้นที่ตาบลบางระก าเป็ นจุดรับนา้ จากทุก พื ้นที่แ ละเป็ นจุดสุดท้ ายที่คาดว่านา้ จะแห้ ง ซึ่ง
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ระดับ นา้ ก็ จะลดระดับ ลงจนเข้ า สู่ภาวะปกติแ ละสามารถประกอบอาชี พทางการเกษตรได้ ใน
ฐานะที่เป็ นพื ้นที่รองรับน ้าเพื่อป้ องกันไม่ให้ นา้ เข้ าท่วมกรุ งเทพมหานคร พื ้นที่ในชุมชนบ้ านบาง
ระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ต้ องเผชิญกับวิก ฤตนา้ ท่วมหนัก นา้ ท่วมปี
2554 จึงมีระดับ นา้ ที่เ ข้ าท่วมพื ้นที่ มากยิ่ งกว่านา้ ท่วมใหญ่ เมื่อปี 2549 อีก หลาย 10 เซนติเมตร
แต่ท างชุ มชนก็ ไ ด้ มี ก ารวางแผนรั บ มือ นา้ ท่วมใหญ่ มานานร่ ว มเดือน อี ก ทั ้งยัง เตรี ย มการโดย
คาดการณ์ระดับน ้าสูงสุดไว้ 1 เมตร ซึง่ จากเหตุการณ์นา้ ท่วมใหญ่ ในพื ้นที่นับจากเมื่อปี 2538 ซึ่ง
เกิดความเสียหายหนักเนื่องจากชาวบ้ านไม่ได้ เตรี ย มการรับมือ จนกระทั่งเมื่อปี 2549 แม้ ความ
รุนแรงจะน้ อย แต่คนในชุมชนใช้ การทาคันกั ้นพื ้นที่ของตัวเองไว้ ไม่ให้ น ้าท่วม ทาให้ สุดท้ ายนา้ ไหล
เข้ าท่วม ภายในคืนเดีย วนา้ ก็ ท่วมหมดทั ้งตาบลโดยไม่ทัน ตั ้งตัว ซึ่งต้ องใช้ เวลาเป็ นปี กว่าความ
เสียหายทั ้งพืชผลทางการเกษตร และบ้ านเรื อนจะฟื น้ ฟูได้ หมด โดยหลังจากเหตุก ารณ์ เหล่านี ้
ชาวบ้ านทัง้ ลุ่ม แม่น า้ ท่า จี น จั งหวัด นครปฐม ได้ ร่ วมกั นพูด คุย เพื่อ หาทางออก เพราะหากยั ง
แก้ ปัญหากันแบบเดิมๆ ทุกคนก็คงต้ องเจอกับความเสียหายกันอีก ถึงแม้ จะดูเป็ นวิก ฤตที่น่าหวั่น
วิตก แต่สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ประชาชนในชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐมก็เตรียมพร้ อมที่จะรับมือ พร้ อมกับการตระหนัก ต่อภาวะความเปลี่ย นแปลงของ
โลก หากปริมาณน ้าเพิ่มขึ ้นทุกปี จะต้ องมีการหาทางแก้ ไข เพื่อที่จะพร้ อมปรับตัวอยู่กับนา้ ให้ ได้
จากผลที่เกิดจากอุทกภัยต่างๆ นี ้ จึงนาไปสู่การแก้ ปัญหาอุทกภัย ดังนี ้
1. กระบวนการเรี ยนรู้
ชุมชนบ้ านบางระก า ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็ นชุมชนที่นา้
ท่วมสูงราวหนึ่งเมตรจนถึงสองเมตร เป็ นหลายเดือน ซึง่ การดารงชี วิตอยู่กับนา้ ของประชาชนกว่า
5,000 คน จะต้ องมีการปรับตัวและอยู่ร่วมกับน ้าให้ ได้ โดยพื ้นที่ที่ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบาง
ระก า อ าเภอบางเลน จั ง หวัด นครปฐม เป็ นพื น้ ที่ ร องรั บ น า้ เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ น า้ เข้ าท่ ว ม
กรุงเทพมหานคร ชุมชนจึง ต้ องเผชิ ญกับวิก ฤตนา้ ท่วมที่หนัก ชุมชนจึงมีก ารวางแผนเตรี ย มการ
รับมือกับเหตุการณ์ น ้าท่วม และฟื น้ ฟูหลังน ้าท่วมเพื่อให้ คนในชุมชนอาศัยอยู่ได้ ซึ่งมีก ารวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อเตรี ย มรับ มือกับ นา้ ท่วม โดยใช้ งบประมาณของท้ องถิ่ นเป็ นหลัก ร่ วมกับความ
ช่ วยเหลือจากหน่ วยงานในส่วนอาเภอและจังหวัด ทาให้ เกิ ดความคล่องตัวในการจัดการและ
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บริหารงบประมาณ ซึง่ การเตรียมการไว้ ล่วงหน้ า หรือคาดการณ์สิ่งต่างๆ ไว้ จะทาให้ ปั ญหาที่ใหญ่
กลายเป็ นสิ่งที่เล็ก และสามารถแก้ ไขหรือหาทางออกได้ มีการเตรียมการดังนี ้
องค์ก รในระดับ ชุมชน เช่ น องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น (อบต.) จัดประชุมผู้นาชุมชน,
นักวิชาการภายนอกชุมชน และผู้ที่เกี่ ย วข้ องทั ้งหมดเพื่อหาทางรับมือและเตรี ย มความพร้ อมต่อ
ปั ญหาอุทกภัย
“…เราเตรียมตัวมาตั ้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม พอมีข่ าวฝนตกนา้ ท่วมในลุ่มนา้ ยมจาก
พายุนกเตน เราประชุมเตรียมแผนรับน ้าท่วมกันเลย...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...มีก ารประชุม เพื่อ แจ้ งข่ าวสารล่วงหน้ า ก่ อนนา้ จะท่ว ม มี ก ารคาดคะเนว่า นา้ จะมา
เมื่อไหร่และมีปริมาณมากน้ อยแค่ไหนเพื่อที่จะได้ รับมือได้ ถูก...”
(ไพรัช เส็งประชา, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...มีก ารจัด ประชุม ซึ่งยิ่ งถ้ า เป็ นช่ วงฤดูที่นา้ จะมาหรื อฝนตกชุก ตรงนี จ้ ะประชุ มกั น
ค่อนข้ างถี่ โดยให้ ผ้ ทู ี่เกี่ ยวข้ องมีส่วนร่วมในการเข้ าร่ วมประชุม รับทราบข้ อมูลได้ อย่ างทั่วถึง ส่วน
กระบวนการให้ ข้อมูลข่าวสารจะแจ้ งโดยใช้ หอกระจายข่าว...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
โดยผู้นาชุมชน และผู้ที่เกี่ ย วข้ อง รวมทั ้งนัก วิชาการภายนอกชุมชนร่ วมกันวิเคราะห์ถึง
สภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นทั ้งของตนเองและชุมชนเพื่อร่วมกันหาวิธีการในการรับมือต่อปั ญหาอุทกภัย
“...ใช้ ข้อมูลพื ้นฐานเดิม หลายปี ชุมชนถูกน ้าท่วมเป็ นประจาอยู่แ ล้ ว พอมีข่ าวว่าจะถูก นา้
ท่วมอีก ผู้นาระดับต่างๆ เช่น นายกอบต. สมาชิกอบต. กานัน และผู้ใหญ่บ้าน จะไม่แตกกัน มีก าร
รวมตัวกันเพื่อพูดคุย ทาแผนร่วมกัน และให้ ผ้ สู งู อายุที่มีประสบการณ์เสนอความคิดเห็นได้ โดยให้
เอามาถ่ายทอดร่วมกันและกัน คือ ภายในชุมชนอยากเห็นการมีส่วนร่วม...”
(ฉลอง ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)

126

“...ร่ ว มกันคิด เพื่อหาวิธีในการอยู่ร่ วมกับน า้ ด้ วยการพึ่งตนเองเป็ นหลัก ไม่ใช่ ว่ารอแต่
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยดูจากวิถีชีวิตของปู่ ย่ าตายายที่เคยดารงมาในอดีต และเตรี ย ม
ความพร้ อมอยู่เสมอหากเกิดวิกฤติน ้าท่วมขึ ้นอีกครั ้ง เช่ น เตรี ย มเรื อ หรื อสิ่งของใดสามารถเก็ บไว้
ที่สงู ได้ ก็จะเก็บไว้ ตลอด...”
(สมศักดิ์ วันบรรจบ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
หลังจากนั น้ ทีม งานของผู้น าแต่ ล ะกลุ่ม ร่ วมกั น หาแนวทางในการแก้ ปั ญ หาโดยการ
ปรึกษาหาหรือและวางแผนงานโครงการต่างๆ ตามหน้ าที่แ ละภาระงานที่ตนเองได้ รับมอบหมาย
โดยผู้นาชุมชนแต่ละคนจะได้ แบ่งหน้ าที่และลักษณะงานที่จะนาไปปฏิบัติให้ เหมาะสม
“...ผู้น าชุม ชนมีก ารรวมตัวกั น เพื่อ คิด และทาแผนงานร่ วมกั น รวมทั ้งมีก ารถ่ ายทอด
ชี ้แจง และทาความเข้ าใจเพื่อจะได้ นาไปปฏิบัติได้ ถูกต้ อง...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...มีการดาเนินการพูดคุย วางแผน ในการจัดการชุมชน หรือวางแผนต่อว่าจะบล็อกยังไง
ถ้ าน ้ามันมา เพื่อจะได้ ป้องกันชุมชนไว้ ให้ อยู่จากน ้าท่วม...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...มีการประสานความร่วมมือในการแบ่งงาน และกระจายข่าวต่างๆ ผ่ านผู้นาชุมชนเพื่อ
ไปถึงชาวบ้ านให้ รับทราบ...”
(นิตยา สุนทรศารทูล, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
นาแผนงานที่ได้ วางแผนร่วมกันไว้ นาไปดาเนินการปฏิบัติก าร และมีก ารติดตามประเมิน
แผนปฏิบัติการโดยผู้นาชุมชน นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
“...ทางอบต. จะประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดการฝึ กอบรมในการช่ วยเหลือ
ตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์น ้าท่วม รวมถึงการแนะนาวิธีการปฏิบั ติเพื่อเป็ นการฟื น้ ฟูหลังเหตุก ารณ์
น ้าท่วม และมีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมของชาวบ้ าน...”
(ชัชวาล ศรีปิ่นเป้ า, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
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“...หลังจากน ้าท่วมก็มีการทาเวทีประชาคมเพื่อประชุมกันในทุก ๆ เดือน เพื่อสอบถามว่า
แต่ละครัวเรือนเป็ นอย่างไรบ้ าง และหาแนวทางในการปรับปรุงเรื่องของการประกอบอาชี พในการ
ทาการเกษตร...”
(สมศักดิ์ วันบรรจบ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาติดตั ้งเครื่ องวัดระดับนา้ ที่แ ม่นา้ เพื่อให้
รู้ว่าถ้ าน ้าขึ ้นสูงถึงระดับนี ้จะท่วมเข้ ามาในหมู่บ้านระดับไหน...”
(ไพรัช เส็งประชา, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...มีกระบวนการทางานเชิ งวิจัย เล็ก ๆ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม โดยมาทาใน
พื ้นที่เกี่ยวกับระดับน ้าให้ ได้ เห็นว่า ถ้ าน ้าท่วมอีก จะท่วมเท่าไหร่ ให้ เห็นทั ้งชุมชน ซึ่งพอนา้ มา ก็ ร้ ู
ได้ ว่า อีกกี่เซนติเมตรที่ชุมชนนี ้จะท่วม ซึง่ จะทาให้ เตรียมอพยพได้ โดยเมื่อก่ อนจะไม่สามารถบอก
ได้ ว่าน ้าจะต้ องท่วมเท่าไหร่ ...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
2. วิธีการเรี ยนรู้
ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ พยายามสร้ าง
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีวิธีการเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย ดังนี ้ ตั ้งแต่ตอนเกิ ดนา้
ท่วมใหญ่ในชุมชน เมื่อปี 2538 คนในชุมชนก็ ไม่ได้ เตรี ย มการรับมือกับนา้ ท่วมได้ อย่ างทันถ่ วงที
ทาให้ เกิ ดความเสีย หายหนัก ให้ กับคนในชุมชน จนกระทั่งเมื่อปี 2549 ได้ เกิ ดนา้ ท่วมขึน้ อีก แต่
ความรุนแรงจะน้ อยกว่า โดยคนในชุมชนใช้ ก ารทาคันกัน้ พื ้นที่ข องตัวเองไว้ ไม่ให้ นา้ ท่วม ทาให้
สุดท้ ายน ้าไหลบ่า ภายในคืนเดียวทาให้ น ้าท่วมหมดทั ้งชุมชนโดยที่คนในชุมชนยังไม่ทันได้ ตั ้งตัว
ทาให้ เกิ ดความเสีย หายทั ้งพืชผลทางการเกษตร และบ้ านเรื อ นต้ องใช้ เวลาเป็ นปี กว่าเพื่อที่จ ะ
สามารถฟื น้ ฟูได้ ทั ้งหมด ซึง่ หลังจากเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ ้นทาให้ คนในชุมชนเกิ ด วิธีก ารเรี ย นรู้
จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อที่จะเตรียมพร้ อมต่ออุทกภัย
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“...ชุมชนมีประสบการณ์เจอน ้าท่วมกันมาก่อน หลังจากนั ้นหลายคนเริ่ มใช้ วิธีก ารปรับตัว
เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ หรื อแม้ แ ต่อบต. ก็ เริ่ มเรี ย นรู้ กันแล้ วว่าการที่เราทุ่มทุนไปกับการป้ องกันนา้
สุดท้ ายเงินที่ท่มุ ทุนไปก็ไม่ค้ มุ ค่า โดยเพียงแค่กั ้นกระสอบทราย แต่ในปี ที่แ ล้ ว เราเปลี่ย นเป็ นทุ่ม
ทุนกับการที่จะอยู่กับน ้าได้ อย่างไร โดยการสร้ างกระบวนการ คือ นา้ มาอพยพตรงไหน อพยพไป
แล้ วจะทาให้ คนในชุมชนมีรายได้ ช่วงระหว่างน ้าท่วมได้ อย่ างไร...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...วิธีการเรี ย นรู้ คือ มีป ระสบการณ์ ฉะนัน้ ประสบการณ์ ที่มีอยู่ พอนา้ มาก็ จะสามารถ
ปรับตัวและวางแผนได้ เลย...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...มีการเรียนรู้จากอดีต นาวิถีชีวิตที่เคยใช้ มาปรับเปลี่ย นเพื่อให้ ดารงชี วิตร่ วมกับนา้ ได้
ในปั จจุบัน...”
(ปั ณณธร ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)
“...มีการเรียนรู้จากประสบการณ์อยู่เรื่อยๆ เนื่องจากบริเวณนี ้น ้าท่วมเป็ นประจาอยู่เสมอ
...”
(ไพรัช เส็งประชา, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...เมื่อก่อนตอนเด็กๆ ก็เคยใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับนา้ มาบ้ าง แต่พอเวลาผ่ านไปนานก็ ต้องมา
เริ่มปรับตัวใหม่โดยการนึก ว่าตอนเด็ก ๆ เราเคยดารงชี วิตอยู่อย่ างไร เช่ น การใช้ เรื อ การเก็ บผัก
และการหาปลา...”
(สมศักดิ์ วันบรรจบ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...ปกติน ้าก็ท่วมบ้ างไม่ท่วมบ้ างอยู่แล้ ว เลยทาให้ เกิดการปรับตัวอยู่กับนา้ ได้ ดีขึน้ เรื่ อยๆ
...”
(เสน่ห์ ปิ่ นเวหา, สัมภาษณ์ , 11 มกราคม 2556)
“...เกิดจากการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในอดีตแล้ วก็ลองทาตามความคิดที่ผุดขึน้ มาในตอน
นั ้น...”
(สุโข เพชรเกษม, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
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คนในชุมชนทั ้งลุ่มแม่นา้ ท่าจี น จ.นครปฐมร่ วมพูดคุย กันเพื่อหาทางออก เพราะหากยัง
แก้ ปัญหากันแบบเดิมๆ ทุกคนก็คงต้ องพบกับความเสีย หายกันอีก ซ ้าแล้ วซ ้าเล่า คนในชุมชนได้
ร่วมกับชุมชนข้ างเคียงเพื่อร่วมกันวางแผน โดยหากพื ้นที่ไหนคาดว่านา้ ต้ องท่วมจะเตรี ย มอพยพ
คนไปยังพื ้นที่ส่วนกลางที่จัดเตรียมไว้ ส่วนเส้ นทางที่คิดว่าจะเป็ นเส้ นทางสัญจรหลัก จะมีก ารทา
คันดินกั ้น หรือพื ้นที่สาคัญ เช่น พื ้นที่เขตเศรษฐกิจ พื ้นที่มีชุมชนอยู่หนาแน่ น สถานที่ราชการ จะ
ทาระบบบล็อกน ้าเพื่อรักษาพื ้นที่ และผันน ้าลงไปในพื ้นที่แ ก้ มลิงรับนา้ โดยนา้ ท่วมปี 2554 นี ้ จึง
มีการคาดการณ์ได้ ว่า ระดับน ้าที่เข้ าท่วมชุมชนจะมีมากยิ่งกว่าน ้าท่วมใหญ่ เมื่อปี 2549 อีก หลาย
10 เซนติเมตร แต่ข่ าวคราวที่น่าตื่นตระหนกนี ก้ ลับไม่ทาให้ เกิ ดความวิตกกังวลให้ คนในชุมชน
บ้ านบางระก า เพราะในชุมชนได้ มี ก ารวางแผนรับ มือนา้ ท่วมใหญ่ ม านานร่ วมเดือ น อีก ทั ้งยั ง
เตรีย มการโดยคาดการณ์ ระดับ นา้ สูงสุดไว้ ถึง 1 เมตร รวมทั ้งมีก ารจัดฝึ กอบรมเพื่อสร้ างอาชี พ
เสริมขึ ้นมาในช่วงน ้าท่วม
“...มีการลองผิดลองถูกโดยการอาศัย ดูจากเพื่อนบ้ านบ้ าง หรื อชุมชนรอบข้ างบ้ าง และ
อบต. ก็มีการกิจกรรมให้ ความรู้ในเรื่องการเกษตรเพื่อให้ มีพืชผัก สวนครัวที่สามารถนาใช้ กินได้ ใ น
ขณะที่น ้าท่วม...”
(สมศักดิ์ วันบรรจบ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...เรียนรู้จากการที่อบต. จัดกิจกรรมฝึ กอบรมต่างๆ เพื่อให้ สามารถดารงชี วิตอยู่กับนา้ ได้
เช่น ฝึ กทาขนม ฝึ กทาอาชีพเสริมต่างๆ...”
(ไพรัช เส็งประชา, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...อาศัยการเรียนรู้จากศูนย์สาธิตหรือศูนย์การเรี ย นรู้ เนื่ องจากมีปราชญ์ ชาวบ้ านหลาย
คนเข้ ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน ...”
(มีชัย อรุณภู่, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
“...มีมลู นิธิเพื่อนพึง่ พายามยากส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาจัดฝึ กอบรมเกี่ ย วกับการพึ่งพาตนเอง
ยามเกิดเหตุภยั พิบัติฉุกเฉินทางอุกทกภัย โดยเนื อ้ หาจะเป็ นการแนะนาในการปฏิบัติตน รวมถึง
การทาน ้ายาล้ างจานของใช้ ในครั วเรื อน การใช้ ปุ๋ ยชี วภาพ การทาเกษตรอินทรี ย์ การปลูก พืชไว้
ทานเองเวลาน ้าท่วม และการเลี ้ยงหมูหลุม...”
(ชัชวาล ศรีปิ่นเป้ า, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
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“...เราพยายามจะวางแผนการช่ วยเหลือตัวเอง โดยตอนนี เ้ ราได้ ดาเนิ นการให้ ชุมชน
ฝึ กอบรม หลังจากฝึ กอบรมหลายครั ้งแล้ ว ก็เกิดการทาสิ่งต่างๆ ใช้ เอง เช่ น การทาสบู่ ทายาสระ
ผม น ้ายาล้ างจาน เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องให้ คนในชุมชนพึง่ พาตนเองแล้ ว โดยจะไปรอแต่ความช่ วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ ...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
3. ผลการเรี ยนรู้
3.1 ด้ านความเป็ นอยู่
คนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มี
การปรับตัวในด้ านความเป็ นอยู่ ดังนี ้
- ถึงแม้ จะประกอบอาหารกัน เองในบ้ าน แต่ก็มี โครงการครัวเพื่อ ผู้ประสบภัย ซึ่ งจะมี
อาหารมื ้อเย็ น หนึ่ง มื ้อแจกฟรี ทุก วันให้ กับ ผู้ประสบอุทกภัย ในชุม ชน นอกจากนี ท้ างชุม ชนก็ มี
โครงการส่งอาหารช่วยเหลือคนในชุมชนในเบื ้องต้ นด้ วย โดยมี แ ม่บ้านช่ วยกันทาอาหารเพื่อแจก
คนในชุ มชน ซึ่งถ้ า บ้ านหลังไหนไกลผู้ นาชุม ชนก็ จ ะนาไปแจก ถ้ าบ้ า นหลัง ไหนใกล้ ก็ใ ห้ มารั บ
อาหารเอง
- มีหน่วยงานต่างๆ ได้ ส่งถุงยังชี พและนา้ เข้ ามาให้ แต่ก็ได้ มีก ารคาดการณ์ กันไว้ ว่าการ
ช่วยเหลืออีกไม่นานก็คงจะน้ อยลง ซึ่งก็ ต้องมีก ารวางแผนที่จะช่ วยเหลือตนเอง ในกรณี ถ้ าไม่มี
หน่วยงานเข้ ามาช่วยเหลือแล้ ว ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ ได้ โดยได้ มีก ารนาเงิ นในส่วนต่างๆ ที่พอ
มีจากโครงการอื่น ปรั บ โครงการที่ ไม่ เกี่ ย วกับ โครงสร้ า งพื น้ ฐาน มาทาในส่ว นของโครงสร้ า ง
พื ้นฐานชุมชนให้ ดีก่อน
- ในช่วงน ้าท่วมอาชี พที่พอจะทาได้ คือ การปลูก ผัก บุ้งตามริ มแม่นา้ ถื อว่าเป็ นอาชี พที่
สร้ างรายได้ ที่ดี เพราะผักบุ้งจะขายดีและไม่เกิดความเสียหายในช่ วงนา้ ท่วม คนในชุมชนที่ปลูก ก็
จะลงเรือไปส่งตามที่ท่าเรือแล้ วจะมีรถรับส่งไปขายที่ตลาดในเมืองด้ วย
- การเดินทางส่วนใหญ่จะใช้ เรือ ดังนั ้นการเดินทางของคนในชุมชนจะใช้ เรื อ ในการซื ้อหา
อาหารหรือเดินทางไปข้ างนอก แม้ ระยะทางจะไกลมากและใช้ เวลากันหลายชั่วโมง
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- อาชีพเรือรับจ้ างเป็ นอาชีพที่คนในชุมชนจะทากันเพื่อเป็ นรายได้ ในยามทุก ข์ ย าก และ
ถือเป็ นการช่วยเหลือซึง่ กันและกันอีกทางหนึ่งเพราะราคาค่าเรือจะไม่มีการเอาเปรี ย บคนทุก ข์ ย าก
เหมือนกัน
- การทานา จากเมื่อก่อนเคยทากันปี ละ 3 ครัง้ ก็ ได้ มีก ารแนะนาให้ ทากันแค่ปีละ 2 ครัง้
โดยในฤดูที่ 3 ไม่ต้องทา เป็ นการพักดินไว้ เตรียมรับน ้าท่วมในช่ วงปลายปี และให้ เกษตรกรหันไป
ทาอาชีพที่อยู่กับน ้าได้ อย่างเช่น ปลูกผักบุ้ง ผักกระเฉดแทน
- ถึงแม้ ว่าชุมชนบ้ านบางระกาจะมีประชากรจานวนมาก แต่ก็สามารถดูแ ลช่ วยเหลือซึ่ง
กันและกันได้ ซึ่งชุมชนมีก ารปรับ ตัว ในเรื่ องที่ อยู่อาศัย โดยมีก ารเตรี ย มศูนย์ อพยพไว้ ให้ สาหรับ
บ้ านที่มีชั ้นเดียวและน ้าท่วมขัง
- คนในชุมชนจะพึง่ พาตนเอง โดยมีการเปลี่ยนอาชีพเป็ นการหาปลา และหากิ นตามสิ่งที่
พอมีตามวิถีชีวิตชาวบ้ าน
“...เรื่องที่อยู่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่ก็ปรับตัวมานานแล้ ว เนื่ องจากแถวนี เ้ ป็ นที่ลุ่ ม ส่วน
ใหญ่ ป ลูก บ้ านสองชัน้ แต่อี ก ส่วนหนึ่งซึ่ง เป็ นชุมชนที่เ กิ ดใหม่ก็มีปัญ หาเรื่ องที่อยู่ อาศัย โดยจะ
อพยพย้ ายไปนอกพื ้นที่...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...เบื ้องต้ นมีการดูว่าบ้ านใดที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะมีการเคลื่อนย้ ายไปยั งศูนย์ พัก พิง
ส่วนทางด้ านอาชีพ คือ หากบ้ านไหนมีเรือก็จะนาเรือมารับจ้ างในการขนส่ง...”
(สมศักดิ์ วันบรรจบ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...อาหารที่สามารถหากินได้ ตลอดก็คือปลา และทางอบต. จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแ ลและ
อานวยความสะดวกในเรื่องของอาหาร ส่วนที่อยู่อาศัยก็ต้องย้ ายขึ น้ ไปอยู่บนชั ้นสอง...”
(ปั ณณธร ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)
“...การปรับตัวอีกอย่างคือน ้ามาปลาเยอะ อาหารการกินก็เลยกิ นแต่ปลาเป็ นอาหารหลัก
และเป็ นอาชีพได้ ด้วย ซึง่ สามารถสร้ างรายได้ ได้ ...”
(ฉลอง ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)
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“...เรื่องการสัญจรเป็ นปั ญหาที่ใหญ่ เดินทางกันไม่ได้ ต้ องหันมาใช้ ก ารเดินทางทางเรื อ
...”
(บุญยืน เพ็งเพ่งพิศ, สัมภาษณ์ , 11 มกราคม 2556)
“...ปรับเปลี่ยนชีวิตในการเดินทางจากเดินทางโดยรถยนต์ไปทางานก็ เปลี่ย นมาเป็ นใช้
เรือในการเดินทางแทน หรือบางทีก็อาจจะพักที่ทางานเลย ส่วนเรื่องการกิ นอยู่นัน้ เวลานา้ ท่วมจะ
ไม่มีร้านค้ าหรือร้ านอาหาร จึงต้ องรู้จักเก็บตุนอาหารเพื่ อที่จะใช้ ให้ เพีย งพอมาก และที่สาคัญ คือ
ความปลอดภัยของชีวิตจากเหตุการณ์ไฟฟ้ าช็อต เมื่อน ้าท่วมทางส่วนกลางจะรี บประสานงานกับ
ทางไฟฟ้ าเพื่อให้ เข้ ามาดูแลและแก้ ไขให้ ทนั ท่วงที...”
(นิตยา สุนทรศารทูล, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...ช่วงที่น ้าท่วมจะไม่มีรายได้ ก็ได้ มีการตั ้งครัวเพื่อทาอาหารเลี ้ยงคนในชุมชน...”
(เสน่ห์ ปิ่ นเวหา, สัมภาษณ์ , 11 มกราคม 2556)
“...นา้ ท่ วมปี 2554 ที่ ผ่ านมา ถ้ าครอบครั ว ไหนไม่ พ ร้ อมไม่ส ะดวกเรื่ อ งการประกอบ
อาหาร ทางส่วนกลางก็ จะประกอบอาหารแล้ วไปให้ ไปส่งถึงบ้ าน โดยมีผ้ ใู หญ่บ้าน สมาชิ ก อบต.ที่
ดาเนินการและช่วยบอกว่า บ้ านไหนบ้ างที่ไม่สะดวก ซึ่ง ไม่ใช่ ว่าบ้ านนี ย้ ากจนแล้ ว จะทอดทิ ้งใน
ชุมชนจะให้ ความเสมอภาคกันเท่าเทียมกัน...”
(มานะชัย สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 12 มกราคม 2556)
“...หันมาปลูกพืชเกษตรที่มีอายุสั ้น เช่น พวกถั่ว แตง หรือดอกไม้ ก็จะเป็ นดาวเรื อง เพราะ
พวกที่เป็ นพืชระยะยาวที่เคยปลูก เช่น กุยช่าย กุหลาบ นั ้นใช้ การลงทุนเยอะและใช้ ระยะเวลานาน
กว่าจะเก็บเกี่ยวได้ หากได้ รับความเสียหายก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ...”
(ไพรัช เส็งประชา, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากที่เคยทาไร่ พืชยืนต้ นมาเป็ นการทาไร่ กับพวกพืชระยะสั ้น
เปลี่ยนแปลงพื ้นที่ทางการเกษตรโดยทาคันป้ องน ้า...”
(สุโข เพชรเกษม, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
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“...ทุ่งนาจะทากันแค่สองรอบ แล้ วก็ปล่อยน ้าท่วมเลย ซึ่งก็ จะทาให้ ไม่เสีย หายอะไรมาก
โดยเมื่อก่อนจะปลูกพวกมะม่วง ชมพู่ มะนาว และพวกไม้ ผลต่างๆ ซึ่งจะทาให้ นา้ ท่วมเสีย หาย
หมด...”
(ชัชวาล ศรีปิ่นเป้ า, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...การปลูกข้ าวควรทาปี ละสองครั ้ง จะไม่ทาหนสาม เพราะว่าจะมีปัญหาความเสี่ย งและ
เกิดความเสีย หายขึน้ ได้ ส่วนการปลูก พืชผั ก พยายามทาคันล้ อมให้ พ้น แล้ วก็ พยายามปลูก พืช
อายุไม่ข้ามปี จะทาให้ สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทนั ก่อนช่วงที่น ้าจะมา...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...ปรับวิถีการทาอาชีพที่อยู่กับน ้าได้ หันมาปลูกผักบุ้งกันเยอะ ในช่วงน ้าท่วม...”
(ประณต ขานิล, สัมภาษณ์ , 12 มกราคม 2556)
3.2 ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิน
ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อก่ อนนา้ ท่วมไม่
ค่อยมี จะมีก็นานๆ ครั ้ง คนในชุมชนจึงคิดว่าน ้าคงไม่ท่วม จึงนิ ย มปลูก บ้ านพื ้นติดดิน แต่ตั ้งแต่ปี
2549 เป็ นด้ วยพื ้นที่ชุมชนที่เป็ นพื ้นที่ราบลุ่ม จึงถูกน ้าท่วมล้ นฝั่ งจากแม่นา้ ท่าจี น และเกิ ดนา้ ท่วม
เกิดน ้าท่วมบ่อยเรื่อยมา ดังนั ้น เพื่อแก้ ปัญหาน ้าท่วมและสร้ างความปลอดภัย ให้ แ ก่ ทรัพย์ สินจึงมี
คาแนะนา คือ ในเรื่องของการขออนุญาตปลูกสร้ างบ้ านเรือนโดยทางอบต. จะแนะนาให้ ปลูก บ้ าน
ยกพื ้นใต้ ถุนสูง ซึง่ จะทาให้ คนในชุมชนลาบากน้ อยที่สดุ และอยู่กับน ้าได้ ทาให้ สามารถช่ วยเหลือ
ตนเองได้ ในเบื ้องต้ น
“...ด้ านทรั พย์ สิ นจะไม่ค่อยได้ รั บความเสี ย หายมากนั ก เนื่ องจากบ้ า นแถวนี อ้ ยู่ ติดริ ม
แม่น ้า น ้าท่วมเป็ นประจาอยู่แล้ ว จึงเก็บข้ าวของไว้ ชั ้นสูงอยู่ตลอด...”
(ไพรัช เส็งประชา, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเก็บไว้ อยู่บนที่สงู จากที่เคยยกขึ ้นไว้ ตอนน ้าท่วมก็เอาไว้ อย่ างนัน้
เลย ยกเว้ นของที่จาเป็ นจริงๆ จึงจะนาลงมาใช้ ข้างล่าง...”
(มีชัย อรุณภู่, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
“...เรื่องของหายจะไม่มีเลย และชาวบ้ านก็มีการเตรียมทาร้ านเพื่อยกของขึ ้นเก็บไว้ ...”
(เสน่ห์ ปิ่ นเวหา, สัมภาษณ์ , 11 มกราคม 2556)
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“...ถ้ าเป็ นเอกสารสาคัญจะเก็บใส่กระเป๋ าไว้ อย่ างดี เพื่อเตรี ย มพร้ อมต่อการเคลื่อนย้ าย
...”
(ฉลอง ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)
“...ถ้ ารู้ว่าน ้าจะท่วมก็ควรที่จะเก็บของมีค่าไว้ กับตัวก่อน...”
(ปั ณณธร ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)
“...การปรับตัวในตอนนี ้ที่ทาได้ คือ การยกร้ าน ทาร้ าน โดยมีระดับนา้ ปี 2554 บอกแล้ ว
ว่าน ้าจะมาประมาณไหน คนในชุมชนที่ทายกร้ านเก็ บข้ าวเก็ บของต่างๆ ไว้ ส่วนใหญ่ จะไม่เอา
สิ่งของลงมาหมด จะนาสิ่งของลงมาใช้ แค่เฉพาะที่จาเป็ นเท่านั ้น...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...มีแนวคิดที่จะทาการป้ องกัน โดยติดตั ้งกล้ องวงจรปิ ดทั ้งชุมชน เพื่อดู แ ลคนในชุมชน
แล้ วก็มีเจ้ าหน้ าที่ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรือน(อปพร.) ก็จะมีเวรออกตรวจ...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...ที่ชุมชนนี จ้ ะอยู่กัน อย่ างพึ่งพากัน เป็ นหูเป็ นตาซึ่ง กันและกัน ดูแ ลซึ่งกั นและกัน มี
ความเอื ้ออาทร...”
(สุโข เพชรเกษม, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
3.3 ด้ านสุขภาพ
ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ มีก ารวางแผน
ด้ านสุขภาพของคนในชุมชนก่อนน ้าจะท่วม โดยในเรื่องของสุขภาพก่ อนที่นา้ จะท่วมทางชุมชนได้
เตรียมแผนการ ดังนี ้ เรื่องยารักษาโรคได้ ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริ มสุข ภาพตาบล โดยได้ มี
การเตรียมยาที่ใช้ กันเป็ นประจา นาไปแจกจ่ายให้ คนในชุมชนไว้ ล่วงหน้ า เช่น ยาเบาหวานหรื อยา
ที่กินเป็ นประจา ทางชุมชนได้ มีการจัดในเรื่องยารัก ษาโรคไว้ เรี ย บร้ อย ส่วนปั ญหาเรื่ องนา้ กัดเท้ า
เป็ นปั ญหาที่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ได้ มีการนายาไปแจกจ่ ายให้ กับคนในชุมชนไว้ ใช้ เมื่อนา้ ท่วม
มาถึง
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“...ปรึกษาโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลมีเรื อเคลื่อนที่ ทางอบต.ก็ ให้ รถบริ ก าร ก็ จะ
นาชาวบ้ านไปรวมเป็ นจุดๆ เป็ นมุมๆ ให้ หมอเข้ าไปตรวจ หรื อแม้ แ ต่พอหลังจากนา้ ลด ก็ มีที ม
วิทยาลัย การพยาบาลของนครปฐมที่กาลังเรี ย นอยู่ ลงมาช่ วยทุก ครัวเรื อนตรวจเยี่ ย ม ไม่ว่าจะ
ด้ านจิตวิทยาและด้ านต่างๆ...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...ผู้ใหญ่บ้านมีการช่วยลดปั ญหาความเครียดให้ แก่ลูก บ้ านโดยการเข้ าไปพูดคุย และให้
กาลังใจ ส่วนทางด้ านอสม. มีก ารเข้ าไปดูแ ลเรื่ องโรคภัย ไข้ เจ็ บ เช่ น มือเท้ าเปื่ อย และดูแ ลเรื่ อง
การกาจัดยุง เนื่องจากพวกพืชผัก พืชสวน ไร่นามีการเน่าเปื่ อยก็ยิ่งทาให้ ยุงชุม รวมถึงการแจกถุ ง
ยังชีพ...”
(สมศักดิ์ วันบรรจบ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...อสม. จะคอยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่ วยเรื อ้ รังหรื อผู้ป่วยติดเตีย ง
จะมีก ารไปรับ ยาจากโรงพยาบาลสุข ภาพชุมชนหรื อไม่ก็โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น เพื่ อนามา
แจกจ่ายให้ แก่ผ้ ปู ่ วย...”
(มีชัย อรุณภู่, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
“...ทางอบต. จะมี เจ้ าหน้ าที่ค อยดูแ ลเรื่ องความเจ็ บป่ วย หากบ้ านไหนมี ผ้ ูป่ วยหรื อ
ต้ องการเคลื่อนย้ ายก็สามารถแจ้ งมาทางอบต. ได้ ทางอบต.ก็จะส่งเรือไปรับ...”
(ปั ณณธร ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)
“...มีทีมชุดอสม. ในการออกตรวจสุขภาพของชาวบ้ าน...”
(ชัชวาล ศรีปิ่นเป้ า, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...ด้ านสุขภาพจะมีทีมอสม. ช่วยดูแล ซึง่ อสม. ของชุมชนเป็ นทีมที่เข้ มแข็ ง จะไปช่ วยกัน
จัดการช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนในช่ วงน ้าท่วม...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
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3.4 ด้ านการสื่อสาร
ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีก ารรับรู้ ข้ อมูลนา้
ท่วม ดังนี ้
- ผู้นาจะเป็ นที่พึ่ง ให้ คนในชุ มชน โดยจะต้ องร่ วมมือกันในการหาทางช่ วยเหลือคนใน
ชุมชน และนาข่ าวสารไปบอกกับ ชาวบ้ านโดยตรง พร้ อมทั ้งสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กับคนใน
ชุมชน
- คนในชุมชนต้ องได้ รับรู้ข้ อมูลข่ าวสารเกี่ ย วกับนา้ ท่วมที่ สามารถเชื่ อถื อได้ แ ละเป็ นจริ ง
ซึง่ จะช่วยให้ พงึ่ พาตนเองก่อนได้
- ถ้ าไม่มีหน่วยงานเข้ ามาช่วยเหลือ คนในชุมชนก็ ต้องดูแ ลตนเองก่ อนเท่าที่ทาได้ ซึ่งจะ
ทาให้ ชุมชนสามารถอยู่รอดและผ่านพ้ นวิกฤตนา้ ท่วมไปได้
“...มีการใช้ หอกระจายข่าวในการแจ้ งประกาศเรื่ องของโรงครัว การรับอาหาร แจกถุงยัง
ชีพ หรือมีกิจกรรมต่างๆ ก็จะประกาศทางหอกระจายข่ าวให้ ชาวบ้ านได้ รับทราบ ส่วนผู้นาชุมชน
จะมีการโทรศัพท์ประสานกันเพื่อทาหน้ าที่การกระจายข่ าวไปยังลูก บ้ านของตนเอง เนื่ องจากนา้
ท่วมจึงไม่สามารถส่งหนังสือทางราชการได้ ...”
(สมศักดิ์ วันบรรจบ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...ตอนที่น ้าท่วมมีก ารส่งสัญญาณคือการจุดพลุ เพื่อให้ ชาวบ้ านรู้ กันว่าต้ องไปช่ วยกัน
ป้ องน ้าตามตาแหน่งพลุที่เห็น และก็มีการใช้ โทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร...”
(เสน่ห์ ปิ่ นเวหา, สัมภาษณ์ , 11 มกราคม 2556)
“...จะมีการกระจายข่าวผ่านผู้นาชุมชนและใช้ หอกระจายข่าว...”
(ปั ณณธร ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)
“...ในส่วนราชการเวลาจะส่งเอกสารราชการไปยังภายนอกจะใช้ ก ารส่งอีเมลล์ก่อนเพื่อ
ความรวดเร็ว แล้ วจึงส่งเอกสารตามไปทีหลัง...”
(ชัชวาล ศรีปิ่นเป้ า, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...จะใช้ หอกระจายข่ าวในการประชาสัมพันธ์ ในทุก ๆ เรื่ อง เพื่อให้ ชาวบ้ านได้ รับทราบ
ข่าวเป็ นระยะๆ...”
(สุโข เพชรเกษม, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
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“...รู้ ข้ อมูล ข่ า สารจากคนภายนอกที่ ติ ด ตามสถานการณ์ น า้ ท่ วม โดยติ ด ตามดูท าง
โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ซึง่ มีการบอกสภาวะของน ้าในเขื่อนตั ้งแต่เดือนนี ถ้ ึงเดือนนี ม้ ันมีเท่าไหร่
...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...ใช้ ระบบสื่อสารโดยตรง เช่น หอกระจายข่ าวก็ ยังใช้ ได้ นา้ ท่วมก็ ยังพอใช้ กันได้ อยู่ ซึ่ง
จะประกาศให้ คนในชุมชนเตรียมยกของขึน้ ที่สูง หรื อแม้ แ ต่ระบบไฟฟ้ า ก็ ได้ ประสานกับทางการ
ไฟฟ้ าให้ มายกมิเตอร์ขึ ้นให้ พ้นนา้ และศูนย์อพยพต่างๆ ก็ได้ ประสานเรื่องไฟฟ้ าด้ วย...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
3.5 ด้ านภูมิปัญญา
ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็ นพื ้นที่ ที่ต้องอยู่
กับน ้าให้ ได้ ต้ องปรับตัว ปรับ วิถี ชีวิต โดยพื ้นที่ก ว่าร้ อยละ 40 ได้ ถูก ปล่อยให้ เป็ นพื ้นที่รองรับนา้
และคาดว่าพื ้นที่ถึงร้ อยละ 70 จะถูกท่วม ถึงแม้ จะเป็ นวิกฤตที่น่าวิตกกังวล แต่สิ่งที่เกิ ดขึน้ เป็ นสิ่ง
ที่คนในชุมชนบ้ านบางระก าจะต้ องเตรี ย มรับมือกับนา้ ท่ วม พร้ อมกับจะต้ องตระหนัก ถึงภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก หากปริมาณน ้าเพิ่มขึ ้นทุก ปี จะต้ องร่ วมกันหาทางแก้ ไข และพร้ อมที่
จะปรับตัวอยู่กับน ้าให้ ได้
- ได้ มีการประสานความร่วมมือกันของ "เครือข่ายชมรมคนรัก แม่นา้ ท่าจี น" ตั ้งแต่ จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม ไปจนถึงจังหวัดสมุทรสาคร มีการประชุมกันทุก เดือน
เพื่อหาทางออก รวมทั ้งการผลักดันน ้าในแม่น ้าให้ ลงสู่ทะเล โดยใช้ ภูมิปัญญาชุมชน
- มีการออกแบบใบพัดสาหรับผลักดันน ้า เป็ นใบพัดใหญ่ๆ คล้ ายใบพัดเรื อ แต่มีแ ค่ใบพัด
เปล่าๆ ที่ใช้ มอเตอร์ ไม่มีเรื อ และเมื่อนาความคิด แบบร่ างใบพัดไปขอความช่ วยเหลือจากกรม
ชลประทาน จึงได้ ใบพัดผลักดันน ้ามาใช้ ครั ้งแรกในปี 2550 เป็ นจานวนถึง 20 ตัว
- ได้ เ ดิ นเครื่ องให้ ใ บพัด เรื อดันน า้ ให้ ไหลเร็ วขึ น้ เพื่ อ ลดปริ ม าณนา้ ที่ มาจาก จั งหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดนนทบุรี จากนั ้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ก็ จะผลัก ดันต่อกันไปเป็ นทอดๆ อีก
ทั ้งยังมีความร่วมมือกันระว่าง "แม่นา้ ‟ คลอง - ชุมชน" โดยมีก ารสูบนา้ ในคลองออกมาสู่แ ม่นา้
เพื่อรักษาระดับน ้าเมื่อมีฝนตกลงมา
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“...มีคนปลูกบ้ านด้ วยแพแล้ ว มีตวั อย่ างอยู่บ้านหนึ่ง เพราะว่าเขาได้ ถูก นา้ ท่วมเสีย หาย
มากเมื่อปี ที่แล้ ว ก็เลยลงทุนสร้ างเป็ นบ้ านอยู่ในแพ เนื่องจากที่บ้านของเขามีบ่อนา้ ขนาดใหญ่ นี่
คือการเปลี่ยนวิธี โดยเขาบอกว่า ถึงน ้ามายังไง เขาก็อยู่ได้ ไม่กลัว...”
(ณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...ส่วนใหญ่จะปรับปรุงบ้ านโดยการยกใต้ ถุนสูง หรือไม่ก็สร้ างเป็ นบ้ านแพลอยนา้ ไปเลย
...”
(มีชัย อรุณภู่, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
“...มีการทาเสื ้อชูชีพจากถุงพลาสติก แบบชั่วคราว แล้ วช่ วงนา้ ท่วมก็ จะหาเรื อได้ ย ากจึง
ดัดแปลงโฟมเอามาใช้ ในการขนส่งโดยการนั่งบนโฟมแทนเรื อ...”
(ไพรัช เส็งประชา, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...ถ้ าบ้ านไหนไม่มีเรือก็จะมีการใช้ โฟมขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้ ขึน้ ไปอยู่บนโฟมแทนเรื อได้
...”
(เสน่ห์ ปิ่ นเวหา, สัมภาษณ์ , 11 มกราคม 2556)
“...มีการถนอมอาหารเพื่อให้ เก็บไว้ ได้ นาน เช่ น การทาปลาตากแห้ ง ปลาเค็ม เนื่ องจาก
ปลาจะหาได้ ง่ายอยู่แล้ วในช่วงน ้าท่วม...”
(ปั ณณธร ปิ่ นทองคา, สัมภาษณ์ , 10 มกราคม 2556)
“...คนในชุมชนบางคนมีการปลูกผักบนผักโป่ ง เพื่อทาเป็ นพืชลอยน ้า...”
(สุโข เพชรเกษม, สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2556)
“...การปรับตัวเรื่องของพืชผักต่างๆ ที่เราต้ องใช้ ประกอบอาหาร อันนี ต้ ้ องบอกว่าบางจุด
สามารถที่จะปลูกในสภาวะยกขึ ้นวางได้ เช่น ตะไคร้ ข่ า กระเพรา โหระพา ใบมะกรู ดหรื ออื่นๆ ที่
เราต้ องใช้ ในชีวิตประจาวัน อันนี ้ปลูกลงกระถางไว้ แล้ วก็ยกไว้ ให้ พ้นน ้า...”
(สมเกียรติ สุนทรอาไพ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
“...แนะนาภูมิปัญญาในรูปแบบง่ายๆ คือ สวนครัวลอยนา้ โดยใช้ แ ผ่ นโฟมวางบนพื ้นนา้
นาพืชผักไปปลูกบนนั ้นได้ เลย แล้ วผูกเอาไว้ ซงึ่ ก็จะทาให้ ลอยน ้าได้ แล้ ว...”
(สมศักดิ์ วันบรรจบ, สัมภาษณ์ , 8 มกราคม 2556)
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“...ในศูนย์ เรี ย นรู้ มีก ารสร้ างลัก ษณะแพ ซึ่งจะสามารถเลี ้ยงเป็ ดได้ เลี ้ยงไก่ ไว้ ในแพได้
แล้ วนอกจากอาหารที่เป็ นปลาแล้ ว เรายั งมีประเภทไข่ ที่เราไม่ต้องไปหาซื ้อ เราไม่จาเป็ นต้ องไป
ร้ องขอถุงยังชี พใคร...”
(ชัชวาล ศรีปิ่นเป้ า, สัมภาษณ์ , 7 มกราคม 2556)
“...สิ่งที่คิดว่าเป็ นภูมิปัญญาที่เกิดขึ ้นมาในช่วงน ้าท่วม คือ คนในชุมชนสามารถอยู่กับนา้
ได้ ไม่ว่าจะต่อเรือ ต่อแพกันเองได้ ...”
(กฤษณา ช่างทุ่งใหญ่, สัมภาษณ์ , 14 มกราคม 2556)
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สรุ ป
ชุมชนที่ 2 ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
กระบวนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ พบว่า ผู้นาชุมชนจัดประชุมโดยร่ วมกับ ผู้ที่เกี่ ย วข้ อง
ทั ้งหมดในชุม ชนเพื่ อร่ วมกั นวิ เ คราะห์ ถึง สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ น้ ทั ้งของตนเองและชุม ชนจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจุบัน รวมทั ้งร่ วมกันหาแนวทางในการรับมือและเตรี ย มความพร้ อม
ต่อปั ญหาอุทกภัย โดยการปรึก ษาหารื อ จากนัน้ ทีมงานของผู้นาแต่ละกลุ่ม ร่ วมกันวางแผนงาน
และโครงการต่ างๆ ตามหน้ าที่ แ ละภาระงานที่ตนเองได้ รับมอบหมาย ซึ่ง ผู้น าแต่ ละคนจัดตัง้
ทีมงานของตนเองเพื่อแบ่งหน้ าที่และลักษณะงานที่จะไปทาให้ เหมาะสม แล้ วจึงนาแผนงานที่ได้
ร่ วมกันวางไว้ ไปดาเนิ นการปฏิบัติก าร โดยมีก ารเรี ย นรู้ จากหน่ วยงานต่างๆ ที่เข้ ามาช่ วยเหลื อ
เรี ย นรู้ จากการฝึ กอบรมอาชี พ และเรี ย นรู้ จ ากการจั ดเวทีป ระชาคม และมี ก ารติ ดตามและ
ประเมินแผนปฏิบัติการ
ผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านความเป็ นอยู่ คนในชุม ชนหาอาหารในการด ารงชี วิต เช่ น การจั บปลามาเป็ น
อาหารหลักในการดาเนินชีวิต และนาไปขายเพื่อสร้ างรายได้ ผู้นาชุมชนร่ วมกันจัดตั ้งโรงครัวขึน้
เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการจัดทาและแจกจ่ายอาหารให้ แก่คนในชุมชน และติดต่อประสานงานการ
ไฟฟ้ าเพื่อยกมิเตอร์ให้ สงู ขึน้ จะได้ พ้นระดับนา้ ที่จะท่วมสูง การเดินทางได้ เปลี่ย นการสัญจรทาง
รถยนต์ให้ เป็ นการสัญจรทางเรือจนกว่าน ้าจะลด มีการปรับ ตัวด้ านของอาชี พเกษตรกรรมในเรื่ อง
การปลูก พืช ระยะยาวเป็ นพื ชระยะสัน้ เพื่อ จะได้ เ ก็ บ เกี่ ย วพืช ผลทางการเกษตรได้ รวดเร็ ว ขึ น้
นอกจากนัน้ ยังมี ก ารจัดฝึ กอบรมอาชี พที่เกี่ ย วกั บของใช้ จาเป็ นในบ้ านเรื อนหรื อเครื่ องประดับ
ตกแต่งต่างๆ เพื่อสร้ างรายได้ และยังสามารถนามาใช้ ได้ ในชี วิตประจาวัน ได้
2) ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีการขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ นและมีค่าขึน้ ไปไว้ บนชัน้
สองของบ้ านส่วนในพื ้นที่ที่มีน ้าท่วมสูงมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมที่อยู่อาศัย จากบ้ านชัน้ เดีย ว
ให้ เป็ นบ้ านสองชั ้น ผู้นาชุมชนมีการจัดเวรยามขึน้ มาดูแ ลความปลอดภัย ทรัพย์ สินภายในชุมชน
พร้ อมทั ้งจะมีการติดตั ้งกล้ องวงจรปิ ดขึ ้นมาภายในชุมชนเพื่อช่ วยดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สิน
3) ด้ านสุขภาพ ผู้นาชุมชนให้ เจ้ าหน้ าที่จากสาธารณสุข เข้ ามาสารวจรายชื่ อชาวบ้ านที่
อาจจะเป็ นผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงถ้ าเป็ นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักก็นายาไปแจกจ่ ายแต่ถ้ าเป็ นผู้ป่วยที่
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มีอ าการหนั ก ก็ ใ ห้ อ พยพผู้ป่ วยออกมา และมี ก ารติด ต่ อ ประสานกั บ แพทย์ แ ละหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ องให้ เข้ ามาช่ วยเหลื อรัก ษาโรคต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ มากับนา้ ระหว่างเกิ ดอุทกภัย มีก ารแบ่ ง
ทีมงานของอาสาสมัครสาธารณสุขออกไปดูแลอาการของผู้ป่วยและพูดคุย ให้ กาลังใจ และคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีการสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ า
4) ด้ านการสื่อสาร มีการใช้ วิทยุชุมชนประกาศเตือนและให้ ข้ อมูลข่ าวสารต่างๆเกี่ ย วกับ
น ้าท่วมแก่คนในชุมชน และยังมีการบอกข่าวสารโดยตรง รวมทั ้งมีการใช้ โทรศัพท์แ ละวิทยุสื่อสาร
ในการติดต่อประสานงานและแจ้ งข่าวสาร มีการสอบถามข้ อมูลข่ าวสารโดยตนเองกับผู้ที่เข้ ามา
ช่วยเหลือและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์
5) ด้ านภูมิปัญญา มีการสร้ างบ้ านแพลอยนา้ ปลูก พืชผัก สวนครัวลอยนา้ สร้ างแพลอย
น ้าไว้ สาหรับเลี ้ยงเป็ ด-ไก่ ทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก สร้ างเรือขึ ้นมาจากโฟม สร้ างส้ วมลอยนา้
มีการจุดพลุเพื่อเป็ นสัญญาณเรียกรวมตัวชาวบ้ านให้ มาช่ วยกันสร้ างคันกัน้ นา้ และใช้ แ กลลอน
น ้าหรือขวดพลาสติกมาใช้ เป็ นเครื่ องทุ่นแรงในการทาให้ สิ่งของลอยน ้า
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ภาพที่ 3 แผนผังการเรี ยนรู้ ในการปรั บตัวต่ ออุทกภัยของชุมชนบ้ านบางระกา ตาบล
บางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ปั จจุบัน

อดีต

นาประสบการณ์ ในอดีต
มาร่ วมวิเคราะห์

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
แสดงความคิดเห็น

การสรุ ปสภาพปั ญหา

วิธีการ
เป้ าหมาย 5 ด้ าน

เวทีการประชุม

- ด้ านความเป็ นอยู่

ติดต่อหน่วยงาน

จัดฝึ กอบรม

- ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน
- ด้ านสุขภาพ

ต่างๆ ที่เข้ ามา

- ด้ านการสื่อสาร

ช่วยเหลือ

- ด้ านภูมิปัญญา

จับปลามาเป็ น

ขนย้ าย

เจ้ าหน้ าที่จาก

แจ้ งข่าวสาร

สร้ างบ้ านแพลอย

อาหาร

สิ่งของไปไว้ บน

สาธารณสุขสารวจ

ใช้ หอ

น ้า

สัญจรทางเรือ

ชัน้ สอง

รายชื่ อผู้ป่วย

กระจายข่าว

ปลูกพืชผักสวน

ในการแจ้ ง

ครัวลอยน ้า

ข่าวสาร

สร้ างแพลอยน ้าไว้

ใช้ โทรศัพท์

สาหรับเลีย้ งเป็ ด - ไก่

ในการติดต่อ

 ทาเสือ้ ชูชีพขึน้ มา

ประสานงาน

กันเอง

ปรับเปลี่ยนมา

ผู้นาชุมชน

ปลูกพืชระยะสัน้

จัดเวรยามดูแล

จัดตังโรงครั
้
ว

ความปลอดภัย
ทรัพย์สิน

 ประสานแพทย์ให้ เข้ า
มาช่วยเหลือรักษาโรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นมากับน ้า
อาสาสมัคร
สาธารณสุขออกไปดูแล
อาการของผู้ป่วยและ
พูดคุยให้ กาลังใจ
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ผลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ ข องกรณี ศึก ษาที่ 3 คือ ชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่ งเป็ นประเด็น ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
“ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์”
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒ นา กรุ งเทพมหานคร
ประวัติความเป็ นมา
โดยเริ่ มแรกนั น้ ท้ อ งที่เ ขตทวี วัฒนาอยู่ใ นการปกครองของอ าเภอตลิ่ง ชัน ของจัง หวัด
ธนบุรี โดยเป็ นส่ว นหนึ่งของตาบลศาลาธรรมสพน์ (เดิมเรี ย กว่าตาบลศาลาท าศพ) เนื่ องจาก
ตาบลนี ม้ ีอ าณาเขตกว้ างขวางและมี ป ระชากรเพิ่ มขึ น้ กระทรวงมหาดไทยจึง ได้ โ อนพื น้ ที่ 7
หมู่บ้านทางทิศใต้ ของตาบลนี ้มาจัดตั ้งเป็ น ตาบลทวีวฒ
ั นา ในเดือนธันวาคม 2500
ภายหลังได้ มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีแ ละจังหวัดพระนคร เปลี่ย นฐานะเป็ นจังหวัดนคร
หลวงกรุ งเทพธนบุรี และต่ อมาเปลี่ย นเป็ นกรุ งเทพมหานคร ซึ่งได้ เปลี่ ย นการเรี ย กตาบลและ
อาเภอใหม่ ต าบลทวี วัฒ นาจึ งได้ รับ การเปลี่ ย นแปลงฐานะเป็ น แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่ง ชั น
กรุงเทพมหานคร
ต่อมาท้ องที่แ ขวงทวีวัฒนาและแขวงศาลาธรรมสพน์ (รวมกับท้ องที่ แ ขวงฉิ มพลี แขวง
บางระมาด แขวงบางพรม และแขวงบางเชื อ กหนัง เฉพาะทางฝั่ งตะวันตกของถนนกาญจนา
ภิ เ ษก ) ก็ ได้ รั บ การยกฐานะขึ น้ เป็ น เขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เปลี่ ย นแปลงพื น้ ที่เ ขตตลิ่ง ชัน และจัด ตั ้งเขตทวีวัฒนา มี ผลตั ้งแต่วันที่ 6
มีนาคม 2541
เขตทวีวฒ
ั นาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 2 แขวง ได้ แก่
1. ทวีวฒ
ั นา
2. ศาลาธรรมสพน์
อาณาเขต/ที่ตงั ้
เขตทวีวฒ
ั นา เป็ น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุ งธน
เหนือ ปั จจุบันพื ้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม มีลาคลองหลายสายที่สามารถนานา้
ไปใช้ ในการท าสวนผลไม้ อย่ า งไรก็ ตาม พื น้ ที่ เ กษตรเหล่ า นั น้ กาลัง ถูก แทนที่ที ล ะน้ อ ยด้ ว ย
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โครงการหมู่บ้ านจั ดสรรซึ่งเรี ย งรายอยู่ ตามถนนสายหลัก ในพื น้ ที่ ตั ้งอยู่บ นพื ้นที่ฝั่ งขวาแม่น า้
เจ้ าพระยาของกรุ ง เทพมหานครหรื อ ฝั่ ง ธนบุ รี สานั ก งานเขตทวี วัฒ นาตั ้งชื่ อ ตาม คลองทวี
วัฒนา เป็ นคลองที่มีความยาวมาก ไหลผ่านพื ้นที่ของเขตในแนวตะวันตกเฉี ย งเหนื อ - ตะวันออก
เฉียงใต้ มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ

ติดต่อ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีคลองมหาสวัสดิ์เป็ นเส้ นแบ่ง
เขต

ทิศใต้

ติดต่อ เขตบางแคและเขตหนองแขม มีคลองบางเชือกหนัง คลองทวี
วัฒนา และคลองบางไผ่เป็ นเส้ นแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อ เขตตลิ่งชัน มีถนนกาญจนาภิเษกฝั่ งตะวันออกเป็ นเส้ นแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อ อาเภอสามพรานและอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภูมิประเทศ
คลองมหาสวัสดิ์ หรื อ คลองชั ย พฤกษ์ เป็ นคลองที่ เริ่ ม ต้ น จากคลองลัดบางกรวยหรื อ
คลองบางกอกน้ อย ใกล้ วั ด ชั ย พฤกษมาลา ไหลผ่ า นเป็ นเส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า งอ าเภอบาง
กรวย จั ง หวัด นนทบุ รี กั บ เขตตลิ่ ง ชั น และเขตทวี วัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ผ่ า นอ าเภอพุท ธ
มณฑล ไปออกแม่นา้ ท่าจี นที่ตาบลงิ ว้ ราย อาเภอนครชั ย ศรี จังหวัดนครปฐม รวมความยาว 28
กิโลเมตร
สถานที่สาคัญ
1. สวนทวีวนารมย์และตลาดธนบุรี
2. ถนนอุทยาน
3. พระตาหนักทวีวฒ
ั นา
4. บ้ านพิพิธภัณฑ์
5. โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่
6. ที่ประสานงานชมรมรักถิ่นเขตทวีวฒ
ั นา (โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่)
7. สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรื อ
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ผลที่เกิดจากอุทกภัย ของชุมชนคลองมหาสวัส ดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร เกิ ดนา้ ท่วม
โดยมีระยะเวลาการท่วมที่ยาวนาน ซึง่ มีน ้าปริ มาณมากจากจังหวัดนนทบุรีแ ละจังหวัดปทุมธานี
ได้ ไ หลเข้ าท่ว มพื น้ ที่ สถานการณ์ ระดั บน า้ บริ เวณคลองทวี วัฒ นา ที่ ประตูร ะบายน า้ คลองทวี
วัฒนาได้ มีปริมาณน ้าเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก ซึง่ บริเวณใกล้ เคียง อาทิ วัดปุรณาวาส เริ่ มมีนา้ ไหลเข้ า
ท่วมพื ้นที่บ ริ เ วณวัดแล้ ว โดยทางกรุ งเทพมหานครได้ ประกาศเตื อนให้ คนในชุ มชนอพยพทัน ที
เพราะสถานการณ์น ้าท่วมในพื ้นที่เขตทวีวฒ
ั นาเริ่ มมี สถานการณ์ รุนแรงขึ น้ เรื่ อยๆ เนื่ องจากมวล
น ้าจากจังหวัดนนทบุรีแ ละจังหวัดปทุมธานี ได้ ไหลลงสู่แ ม่นา้ เจ้ าพระยาจนมีปริ มาณสูงแทบจะ
ไหลผ่านแนวกาแพงเข้ าท่วมบ้ านเรือนที่อยู่ริมนา้ จึงต้ องให้ ประชาชนที่อาศัย อยู่บริ เวณริ มแม่นา้
เจ้ าพระยา และริมคลองมหาสวัสดิ์ รีบอพยพออกจากบ้ านเรื อน โดยปริ มาณนา้ ที่สูงขึน้ จะทาให้
ไหลเข้ าท่วมบ้ านเรื อ น หากไม่รีบ อพยพจะได้ รับความเสี ย หายจ านวนมาก โดยสถานการณ์ มี
ความรุ นแรงมาก ซึ่งทางเขตทวีวัฒนาก็ ได้ มีก ารจัดเตรี ย มศูนย์ พัก พิงชั่วคราวในโรงเรี ย นสังกัด
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับประชาชนแล้ ว แต่ประชาชนในเขตทวีวัฒนา โดยเฉพาะที่แ ขวงศาลา
ธรรมสพน์ เกิดความกังวลโดยอยากให้ เร่ งการระบายนา้ ในคลองมหาสวัสดิ์ เพราะอาจจะได้ รับ
ผลกระทบ เพราะประชาชนต้ องใช้ ชี วิ ตตอยู่กั บ ระดับน า้ ที่สูง เกื อ บ 1 เมตร แต่ ห ากมี ความ
จาเป็ นต้ อ งเร่ ง การระบายน า้ เพื่อ เป็ นการแบ่ ง เบาความเดื อดร้ อ น ก็ พ ร้ อ มที่จ ะยอมรับ ท าให้
ประชาชนบางส่วนไม่สามารถกลับ เข้ าไปอาศัย ในบ้ านได้ เพราะนา้ ยังท่วมสูง อยู่ ประชาชนต้ อง
มาอาศัยในที่พกั ชั่วคราว โดยนา้ ท่วมที่สูงเป็ นช่ วงๆ ทาให้ รถเล็ก ไม่สามารถผ่ านได้ ประชาชนที่
ต้ องเข้ า - ออกภายในชุม ชน ต้ องอาศัย เรื อรับจ้ างซึ่ง มีราคาที่ ค่อนข้ างแพง ส่วนรถจี เอ็มซีข อง
ทหารที่มาให้ บริการก็มีประชาชนจานวนมากรอใช้ บริ ก ารเต็มทุก เที่ย ว จากผลที่เกิ ดจากอุทกภัย
จึงนาไปสู่การแก้ ปัญหาอุทกภัย ดังนี ้
1. กระบวนการเรี ยนรู้
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานครเป็ นพื ้นที่ที่
ประสบปั ญหานา้ ท่ว มสูง โดยในช่ วงนา้ ท่วมมีก ารประกาศแจ้ งเตือนให้ เตรี ย มการอพยพคนใน
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานครออกจากบ้ านเรื อน
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เพราะมวลน ้าเหนือจากเหตุการณ์นา้ ท่วมใหญ่ ข องประเทศได้ ไหลเข้ ามาถึงอาเภอบางใหญ่ แ ละ
อาเภอบางกรวยมากขึ ้น ส่งผลให้ น ้าในคลองมหาสวัสดิ์ และคลองทวีวัฒนาเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็ ว
ซึง่ จะทาให้ เกิดน ้าท่วมหลังเขื่อนภายใน 3 วัน สิ่งที่คนในชุมชนได้ มีก ารเตรี ย มความพร้ อมและทา
ตามข้ อเสนอของประกาศ คือ ไปอยู่ที่ศนู ย์พกั พิงที่สานักงานประกาศ
“...ในช่วงที่น ้าท่วมมาก ทางเขตทวีวฒ
ั นาก็ได้ มีการประกาศว่าจะปิ ดศูนย์ ที่ชุมชนนี ้ แล้ ว
ให้ อพยพไปศูนย์พกั พิงจุดอื่น เพราะที่ศูนย์ นีไ้ ม่ สามารถส่งอะไรมาช่ วยได้ ซึ่งไม่สามารถดูแ ลได้
อย่างทัว่ ถึง เพราะน ้าได้ ขึ ้นสูงขึ ้นเรื่อยๆ...”
(โชติ แสงไสว, สัมภาษณ์ , 16 มกราคม 2556)
“...ตอนช่วงน ้าท่วมทางเขตก็ ได้ เข้ ามาแล้ วบอกให้ คนในชุมชนอพยพออกไปอยู่ที่อื่นที่มี
ความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...”
(บุญชัย ทวีทรัพย์เกษม, สัมภาษณ์ , 16 มกราคม 2556)
“...ทาการอพยพโดยทาตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่...”
(เกวลิน เลิศพินิจชนะชัย, สัมภาษณ์ , 19 มกราคม 2556)
การดารงชีวิตอยู่กับน ้าของประชาชนจึงเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทางเลือกเดีย วที่
จะมีชีวิตอยู่รอด คื อ ต้ องมีก ารปรับตัวกั บปั ญหานา้ ท่วม ซึ่งพอทราบข่ า วดังกล่าวคนในชุมชน
ไม่ได้ แ ตกตื่นกับ เรื อ้ งนา้ มากนัก ขัน้ ตอนในการแก้ ไขปั ญหานี ข้ องชุมชนมี 2 วิธี คือ ต้ องอพยพ
ออกไปไกลๆ กับไม่ยอมออกจากชุมชนที่อยู่เลย โดยเลือกที่จะอยู่กับน ้า สิ่งสาคัญในการอยู่กับนา้
คือ การรู้ ที่ จะอยู่ให้ ได้ จึงมี นัก วิชาการและอาสาสมัค รจากภายนอกชุ มชนได้ ตัดสิ นใจเข้ ามา
สารวจสถานการณ์และผลกระทบในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ หลังจากนั ้นวิเคราะห์สถานการณ์ แ ละ
ผลกระทบโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
“...ทางชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอมอพยพกัน และทางเขตก็ได้ บอกกับผมว่า ถ้ าคนอื่นไม่ไปลุง
ตุ้ยก็ต้องอพยพ ผมก็ เลยบอกไปว่าผมจะไปได้ ยังไง ในเมื่อคนอื่นไม่ไปกัน ผมจะทิ ้งไปได้ ไง ผม
บอกผมไปที่อื่นไม่ได้ ผมจะอยู่จนกระทัง่ คนสุดท้ าย ซึง่ ทางเขตก็เลยบอกว่าถ้ าลุงตุ้ย ตัดสินใจแบบ
นี ้ ลุงตุ้ยก็ต้องเป็ นคนรับ ผิ ดชอบของเสีย หายต่างๆ จะต้ องรับผิ ดชอบทุก อย่ างถ้ า มีอะไรเกิ ดขึน้
ทางเขตก็ให้ หนังสือผมเซ็นเป็ นคนรับผิดชอบ สุดท้ ายก็สามารถอยู่ได้ จนกระทั่งนา้ ลด ถ้ าตอนนัน้

147

ผมบอกไปว่าผมรับ ผิ ดชอบไม่ไหว ทางเขตก็ คงไม่ให้ อยู่ในชุมชนได้ ผมก็ เลยบอกว่าผมยอมรับ
แล้ วผมก็เซ็นยอมรับ แล้ วก็สามารถอยู่กระทัง่ จนจบเหตุการณ์น ้าท่วม...”
(สวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...คุณ หมอโกมาตรเป็ นคนวางแผนให้ กั บ คนในชุ ม ชนทั ้งหมด โดยเริ่ ม ต้ น จากการ
วางแผนในเรื่องไฟฟ้ าดับ ก็ได้ มีการเตรียมเครื่องปั่ นไฟ และพร้ อมทั ้งเตรียมนา้ มันในการเอาไว้ เติม
เครื่องปั่ นไฟให้ เพียงพอ แม้ กระทัง่ ในเรื่องของปั ม้ น ้าก็เ ตรียมไว้ ...”
(วีรพล ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...ผู้นาชุมชนได้ ใช้ เรือเพื่อนาถุงยังชี พเข้ าไปแจกช่ วยเหลือคนที่ไม่ย อมออกจากบ้ านมา
อยู่ที่ศนู ย์อพยพ...”
(ภัทรา อุดมสันติสขุ , สัมภาษณ์ , 19 มกราคม 2556)
มีการให้ คนในชุมชนช่วยกันคิดผ่านการหารือกับครู และผู้นาชุมชน ซึ่งผู้นาชุมชนจะรู้ จัก
จุดต่างๆของชุมชน เพื่อที่จะช่วยกันค้ นหาทรัพยากรในชุมชนสร้ างศูนย์ อพยพให้ เป็ นที่อยู่รอดให้
ได้ และปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ ปัญหา หลังจากนั ้นจึงได้ มีก ารลงมือปฏิบัติทันที
โดยใช้ โรงเรี ย นคลองมหาสวัสดิ์ที่มีอ าคารสูงให้ เป็ นศูน ย์ พัก พิง เพื่อเป็ นจุ ดที่ให้ คนในชุมชนได้
อพยพมาอยู่อาศัย
“...ทางชุมชนมีการวางแผนระยะสั ้น เพราะทราบว่าน ้ามาแล้ ววางแผนก็ คือขนของหนี นา้
ถ้ าอยู่บ้ านชัน้ เดีย ว และก็ มี ก ารย้ ายขึน้ ไปอยู่ที่ สูงสาหรับบ้ านที่เป็ นสองชัน้ นาเอาเฉพาะของ
สาคัญๆ ขึ ้นไปด้ วย...”
(สวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...ในเรื่องการจัดการของในศูนย์อพยพมีระบบสต็อกของบริ จาค ยา อาหาร ที่นอน และ
หมอน ฯลฯ...”
(โชติ แสงไสว, สัมภาษณ์ , 16 มกราคม 2556)
“...มีการจัดการพื ้นที่ในศูนย์อพยพให้ เป็ นสัดส่วนโดยจัดให้ คนแก่ แ ละผู้ป่วยอยู่ในบริ เวณ
ที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ าย ควรจัดให้ ใกล้ ห้องน ้าและใกล้ ห้องพยาบาล...”
(ทูล เควิงค์, สัมภาษณ์ , 17 มกราคม 2556)
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“...ต้ อ งเตรี ย มพื น้ ที่ ค รั ว หนี น า้ ห้ อ งพยาบาล ห้ อ งเก็ บ สต็ อ กของ ฝ่ ายต้ อ นรั บ และ
ลงทะเบียน และฝ่ ายบริหาร แล้ วต้ องมีการจัดระเบียบที่พกั อาศัย ในศูนย์ อพยพ โดยมีก ฎระเบี ย บ
ที่ชัดเจน และสื่อกับผู้เข้ าพักในศูนย์อพยพให้ ได้ ร้ ูตั ้งแต่ต้น ...”
(ประจวบ สุขสุแพทย์, สัมภาษณ์ , 21 มกราคม 2556)
“...ในชุ มชนมีถัง นา้ ที่ ไม่ ได้ ใ ช้ ถูก ทิ ้งไว้ อยู่ ที่ท้ ายโรงเรี ย นถูก ถอด และมีอ าสาสมัค รมา
ยกขึ ้นไปไว้ ที่ชั ้น 3 เพื่อเป็ นระบบนา้ สารอง เพราะที่ชัน้ 3 มีก๊ อกนา้ สาหรับเด็ก นัก เรี ย นดื่มนา้ ที่
โรงเรียนในกทม. ข้ อดี คือ มีระบบน ้ากรองให้ ใช้ ในโรงเรียนที่เป็ นศูนย์อพยพ...”
(วีรพล ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
2. วิธีการเรี ยนรู้
คนในชุ มชนคลองมหาสวัส ดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ส่วนมากจะไม่อพยพออกจากชุมชน โดยจะใช้ โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์เป็ นศูนย์ พัก พิงของชุมชน
วิธีกาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัยของชุมชนจะมาจากนพ.โกมาตร จึงเสถี ย รทรัพย์ นัก
มานุษยวิทยา และทีมสื่ออิสระอาสา ที่ลงพื ้นที่ชุมชนค้ นคิดเตรี ย มความพร้ อม โดยท่ามกลางข่ าว
การให้ “อพยพ” หนีน ้าท่วม ทิศทางข้ อเสนอที่ให้ ผ้ คู นในพื ้นที่เสี่ย ง “อพยพ”ออกไปจากชุมชน แต่
สุด ท้ า ยแล้ ว คนในชุ มชนเลื อ กที่ จ ะไม่อ พยพ และพยายามที่ จ ะอยู่ กับ น า้ ให้ ไ ด้ โดยมี ที มจาก
ภายนอกชุมชนเข้ ามาช่วยเหลือคนในชุมชนด้ วย แต่คนที่อพยพหนี นา้ ท่วมก็ จะไปพัก ที่บ้านญาติ
ซึง่ ชุมชนก็ช่วยกันสร้ างศูนย์พกั พิงในชุมชน เพื่อจะได้ อยู่อยู่กับนา้ ได้ นานๆ จะได้ ไม่เป็ นภาระของ
ผู้อื่น และมีการจัดฝึ กอบรมอาชีพด้ วย
“...คุณหมอโกมาตร เป็ นคนวางแผนตั ้งแต่เริ่มต้ น มีการทางานเป็ นขัน้ ตอน เช่ น วางแผน
ในเรื่ องไฟไม่มี ได้ เอาเครื่ องไฟมาให้ และเตรี ย มทุก สิ่งทุก อย่ าง แม้ ก ระทั่งแนะนาให้ เปลี่ย นมา
เดินทางกันทางเรือในช่วงน ้าท่วมสูง ซึง่ ช่วยทาให้ คนในชุมชนสามารถเรี ย นรู้ ได้ ว่าถ้ า นา้ มาควรทา
อย่างไร...”
(สวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...เรียนรู้จากประสบการณ์ ที่เคยประสบมาก่ อนจากในอดีต ทาให้ ในช่ วงเหตุก ารณ์ นา้
ท่วมสามารถพึง่ พาตนเองได้ อยู่กับน ้าได้ ...”
(ทูล เควิงค์, สัมภาษณ์ , 17 มกราคม 2556)
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“...มีก ารฝึ กอบรมอาชี พที่เกี่ ย วกับของใช้ จาเป็ นในบ้ านเรื อนหรื อเครื่ องประดับตกแต่ง
ต่างๆ เพื่อสร้ างรายได้ ให้ กับคนในชุมชนและสามารถทาเป็ นอาชีพเสริ มได้ ...”
(กิตติ พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์ , 21 มกราคม 2556)
“...วิธีการเรี ย นรู้ เกิ ดจากการที่มีก ารลองผิ ดลองถูก ที่จะพยายามปรับตัวให้ อยู่กับนา้ ได้
จนสามารถรู้ได้ ว่าพอน ้ามาควรมีการเตรียมการอย่างไรบ้ าง...”
(ศิริชัย พรหมดี, สัมภาษณ์ , 17 มกราคม 2556)
3. ผลการเรี ยนรู้
3.1 ด้ านความเป็ นอยู่
คนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เป็ น
ชุมชนที่อยู่ริมนา้ ดังนัน้ การปรับ ตัวในด้ านความเป็ นอยู่ข องคนในชุมชนจึงมีความหลากหลาย
ดังนี ้
- คนในชุมชนส่วนใหญ่ เคยใช้ เรื อ เป็ นพาหนะในการเดินทาง จึง มีเรื อเตรี ย มพร้ อมไว้
สาหรับเจอเหตุการณ์น ้าท่วม พอเกิดสถานการณ์น ้าท่ วมจึงเปลี่ย นการเดินทางและขนส่ง มาเป็ น
ทางเรือเพื่อขนส่งสิ่งที่จาเป็ นในสถานการณ์ แบบนี ้
- คนในชุมชนร่ วมมือกันทาโป๊ ะเรื อไว้ สารอง ในกรณี ที่ระดับนา้ สูงขึน้ จนไม่สามารถใช้
รถยนต์ได้ ซึ่ง จะยั งสามารถส่งอาหารสิ่ง ของเข้ า มาสนั บสนุน ทางคลองมหาสวัสดิ์ไ ด้ จึ ง เป็ น
เป้ าหมายสาคัญที่ช่วยทาให้ ศนู ย์อพยพอยู่ได้ ด้วย ถึงแม้ น ้าจะท่วม
- ในช่วงที่เกิดน ้าท่วมขึ ้นได้ มีการหาปลานามาทาเป็ นอาหารหลัก เนื่ องจากพื ้นที่ชุมชนมี
น ้าหลากก็จะมีปลามากมายในคลองนี ้ คนในชุมชนก็ จะเอาฉมวกมาต่อเข้ ากับสายเบ็ ดและรอก
เบ็ด พอได้ ปลาก็ปล่อยสายเอ็นและสาวปลาขึ ้นมา
“...ของมาส่งที่ชุมชนไม่ได้ เลยเพราะนา้ มาเยอะ ก็ ต้องมีก ารลากเรื อไปเอาของ ให้ เด็ก
ประมาณ 7 - 8 คน โดยใช้ เรื อที่คุณหมอโกมาตรเอามาให้ ไว้ ใช้ ใส่ข อง ซึ่งจะช่ วยกันลากทวนนา้
เพื่อไปเอาของ นามาให้ คนที่อยู่ในศูนย์...”
(สวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
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“...จากเหตุการณ์น ้าท่วม คนในชุมชนจะใช้ เรื อในการเดินทาง ซึ่งวิถี ชีวิตของคนไทยใน
อดีตก็ใช้ เรือในการเดินทางไปมาอยู่แล้ ว...”
(กิตติ พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์ , 21 มกราคม 2556)
“...มีการหาปลามาเป็ นอาหาร โดยคนในชุมชนนามาเป็ นอาหารในการดารงชี วิตช่ วงนา้
ท่วมและก็มีการแบ่งปั นซึง่ กันและกัน...”
(กฤษฎา ผดุงเจริญ, สัมภาษณ์ , 17 มกราคม 2556)
“...คนในชุมชนอยู่กันแบบ ถ้ าใครว่างก็ไปตกปลาขึ ้นมาเพื่อเอามาเป็ นอาหาร แบ่ งปั นกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่ งกันทาคนละไม้ คนละมือ ร่ วมมือกันเกิ ดความสามัคคี ช่ วยกันชนิ ด
ที่ว่าหล่อให้ เป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน...”
(โชติ แสงไสว, สัมภาษณ์ , 16 มกราคม 2556)
“...มีการจัดตั ้งศูนย์พกั พิงไว้ สาหรับคนในชุมชนที่ถูกน ้าท่วมสูง...”
(เกวลิน เลิศพินิจชนะชัย, สัมภาษณ์ , 19 มกราคม 2556)
“...มีการจัดตั ้งครัวไว้ เป็ นจุดศูนย์กลางในการแจกจ่ายอาหารในศูนย์อพยพ...”
(วีรพล ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...ได้ รับการช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกินจากหน่วยงานภายนอก...”
(ทูล เควิงค์, สัมภาษณ์ , 17 มกราคม 2556)
“...หม้ อแปลงไฟฟ้ าตามบ้ านเรือนได้ มีการยกให้ สูงขึน้ เหนื อกว่าระดับที่จะท่วม เพราะว่า
ถ้ าน ้าท่วมก็จะทาให้ หม้ อแปลงไฟฟ้ าระเบิดได้ ...”
(ประจวบ สุขสุแพทย์, สัมภาษณ์ , 21 มกราคม 2556)
3.2 ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิน
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดยการนา
ของผู้ นาชุม ชน ครู และนัก วิช าการภายนอก ร่ ว มมื อกั บคนในชุ มชนมีก ารช่ ว ยกั นดูแ ลความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน ดังนี ้
- มีการจัดการกับระบบไฟ โดยเข้ าตรวจสอบอาคารต่างๆ และช่ วยกัน ตัดกระแสไฟ เพื่อ
ความปลอดภัย มีการจัดเตรียมไฟสารอง โดยค้ นหาเครื่องปั่ นไฟสารอง
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- ระบบน ้า ทางชุมชนได้ มีระบบน ้าสารอง ที่สะอาดปลอดภัย ทั ้งนา้ ดื่ม นา้ ใช้ ซึ่งองค์ก าร
อนามัยโลกกาหนดให้ มีน ้าสะอาด 5 ลิตรต่อคนต่อวัน แต่ในสถานการณ์วิกฤต อาจลดน้ อยลงได้
- ระบบความปลอดภัย ต้ องมีก ารป้ องกัน อุบั ติเ หตุ คนร้ าย หรื อภัย ซ า้ เติม อื่น ๆ ต้ อ ง
ถ่ายรูปผู้เข้ าพักในศูนย์อพยพทั ้งครอบครัว เพื่อให้ ร้ ูว่าใครเป็ นใคร และหากมีเด็ก พลัดหลงหรื อสูญ
หาย ก็จะมีรูปไว้ สาหรับการติดตาม
- มีอาสาสมัคร (รปภ.) ช่วยดูแ ลความปลอดภัย คอยตรวจตราทรัพย์ สินของคนในชุมชน
และแบ่งอาสาสมัครบางกลุ่มไปช่วยดูแลที่ศนู ย์อพยพ
“...ทรัพย์สินมีการย้ ายรถมอเตอร์ไซด์ ขึ ้นไปไว้ ชั ้นบนที่น ้าท่วมไม่ถึง และก็ มีก ารย้ ายตู้เย็ น
ขึ ้นไปไว้ ด้วย...”
(สวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...คนในชุมชนมีการขนของหนีน ้าถ้ าอยู่บ้านชั ้นเดียว ก็ขนแทบไม่ทั น บางบ้ านรถราก็ ถูก
น ้าท่วม ก็มีการย้ ายสิ่งของที่สาคัญไปอยู่ที่สงู ...”
(เกวลิน เลิศพินิจชนะชัย, สัมภาษณ์ , 19 มกราคม 2556)
“...ใช้ โรงเรียนที่เป็ นตึกหลายชั ้นให้ เป็ นที่สาหรับคนในชุมชนได้ อพยพย้ ายขึน้ ไปอยู่ที่ ชัน้
สอง เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและใช้ อาศัยอยู่ยามที่เกิดน ้าท่วมในระดับที่สงู ...”
(วีรพล ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
3.3 ด้ านสุขภาพ
ชุม ชนคลองมหาสวัส ดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี วัฒนา กรุ ง เทพมหานคร มีก าร
ปรับตัวในด้ านสุขภาพ ดังนี ้
- แยกเด็ก คนแก่ คนป่ วย และคนพิการ ออกจากพื ้นที่ในชุมชนที่ถูก นา้ ท่วม โดยกลุ่มคน
เหล่านี ้ต้ องได้ รับการดูแลจากแพทย์ เป็ นพิเศษ จัดที่พัก พิงที่ปลอดภัย ไม่ต้องย้ ายซ ้า ถ้ า ย้ ายออก
จากชุมชนได้ ก็ควรย้ ายออก
- ระบบการรักษาพยาบาล มีหน่วยดูแลผู้ป่วย แต่ถ้าเป็ นผู้ป่วยที่ต้องการการดูแ ลต่อเนื่ อง
จากแพทย์ ควรออกมาอยู่ที่ศนู ย์พกั พิงใหญ่ที่มีบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์
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- เตรียมความพร้ อมเรื่องสถานที่ การเดินทาง และการอยู่ร่วมกันในศูนย์ อพยพ ต้ องช่ วย
ให้ คนในชุมชนได้ ดแู ลซึง่ กันและกันอย่างทัว่ ถึง ทั ้งร่ างกายและจิ ตใจโดยมีเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
มาให้ บริการและให้ คาแนะนาในการดูแลสุขภาพในช่วงนา้ ท่วม
“...ในช่วงน ้าท่วมมีการได้ รับบาดเจ็บจากเศษแก้ ว สังกะสี และกระจกแตกในเวลาที่ลงไป
เดินในน ้าแล้ วไม่ใส่รองเท้ าก็เหยียบสิ่งเหล่านี ้จนเกิดบาดแผล ซึง่ ก็จะช่ วยเหลือดูแ ลซึ่งกันและกัน
ระหว่างคนในชุมชน...”
(สวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...มีการประสานให้ เจ้ าหน้ าที่จากสาธารณสุขเข้ ามาช่วยดูแลการทาแผลและเตรี ย มยาไว้
ให้ กับคนในชุมชนด้ วย...”
(วีรพล ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...มีการสารวจเพื่อขนย้ ายคนที่เจ็ บป่ วยและคนท้ องให้ ออกมาอยู่ที่ศูนย์ อพยพ ซึ่งจะมี
การดูแลเป็ นพิเศษ...”
(โชติ แสงไสว, สัมภาษณ์ , 16 มกราคม 2556)
“...มีหน่วยแพทย์เข้ ามารักษาดูแลในเรื่องเจ็บป่ วยและความเครียดของคนในชุมชน...”
(บุญชัย ทวีทรัพย์เกษม, สัมภาษณ์ , 16 มกราคม 2556)
3.4 ด้ านการสื่อสาร
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร มี ระบบการ
สื่อสารที่ดีดงั นี ้
- ภายในศูนย์ แ ละเชื่ อมโยงกับภายนอก เพื่อขอการสนับสนุนและความช่ วยเหลือเมื่อ
จาเป็ น
- มีการเตรียมการและประกาศข่าวให้ ชาวบ้ านเตรียมการที่จะอพยพ โดยได้ มีก ารกาหนด
แล้ วว่าจะให้ ไปอยู่ที่ไหน
- มีการเตรียมจัดหาถุงยังชีพ พอเกิดเกตุการณ์น ้าท่วมขึน้ ก็ ได้ มีก ารนัดหมายสื่อสารจุดที่
จะให้ ไปรับถุงยังชีพ โดยต้ องแจกจ่ายถุงยังชีพให้ ทวั่ ถึง
- มีก ารหารถที่สูง น า้ ท่ว มไม่ถึ ง หรื อ หาเรื อเพื่อ ที่จะเข้ าไปช่ วยเหลือ ชาวบ้ านและบอก
ข่าวสารชาวบ้ านโดยตรง
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- มี ก ารคิ ด เตรี ย มการประสานกั บ ทางราชการ เพื่ อ รั บ ข้ อ มูล ข่ า วสารและขอความ
ช่วยเหลือในช่วงน ้าท่วม
“...ใช้ สื่อโทรทัศน์ ในการขอความช่ วยเหลือโดยออกข่ าวของสรยุทธ และวันรุ่ งขึน้ ก็ ได้ มี
ทหารเรือเอาเครื่องสูบน ้าเข้ ามาสูบน ้าออกให้ ...”
(กฤษฎา ผดุงเจริญ, สัมภาษณ์ , 17 มกราคม 2556)
“...การสื่อสารจะมีหวั หน้ าทางฝ่ ายราชการคอยดูแ ล ทาการติดต่อสื่อสารกับชุมชน เพื่อ
คอยอานวยความสะดวกในช่วงนา้ ท่วม...”
(สวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...เมื่อมีข่าวสารน ้าท่วมที่จาเป็ นเร่ งด่วนเข้ ามานัน้ ผู้นาชุมชนจะเป็ นคนที่คอยกระจาย
ข่ าวให้ กั บ คนในชุ มชนรับ รู้ ข่ าวสารกัน อย่ า งทั่ว ถึง และมีก ารบอกต่ อส่ ง ข่ าวสารซึ่งกั นและกั น
ระหว่างคนในชุมชน...”
(กิตติ พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์ , 21 มกราคม 2556)
“...แจ้ งข่าวสารและเตรียมการที่จะอพยพให้ ชาวบ้ านย้ ายออกไปอยู่ที่ ที่ไม่ถูก นา้ ท่วมเพื่อ
พักอาศัยชั่วคราวซึง่ ก็ได้ มีการจัดตั ้งศูนย์พกั พิงขึ ้นทั ้งภายในพื ้นที่ข องชุมชนหรื อนอกเขตพื ้นที่เพื่อ
อพยพชาวบ้ านที่ถูกน ้าท่วมสูงมาพักอาศัยอยู่ชั่วคราว...”
(วีรพล ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
3.5 ด้ านภูมิปัญญา
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในช่ วงนา้
ท่วมมีการคิดในเรื่องของภูมิปัญญาส่วนใหญ่ เกี่ ย วข้ องในด้ านความเป็ นอยู่ที่ค่อนข้ างจะลาบาก
จึงมีการสร้ างสิ่งของขึ ้นมาเพื่อบรรเทาทุกข์ในช่วงน ้าท่วม ดังนี ้
- ทาร่องน ้ารอบบ้ าน เพื่อป้ องกันน ้าทะลัก ซึง่ ก็ช่วยป้ องกันน ้าได้ พอสมควร
- มีระบบสุขาภิบาล เช่น สุขาเคลื่อนที่จาก กทม. สุขาลอยน ้า และเก้ าอี ้สุขา
- มีระบบการกาจัดขยะ โดยต้ องมีเรือขนขยะเข้ าไปเก็บขยะเป็ นระยะๆ
“...สร้ างส้ วมลอยน ้าขึ ้นมา เนื่องจากช่วงนั ้นสุขาในแต่ละบ้ านถูกน ้าท่วมเสีย หาย จึงสร้ าง
ส้ วมลอยน ้าท่วมขึ ้นมาใช้ กันช่วงคราวในชุมชน...”
(ทูล เควิงค์, สัมภาษณ์ , 17 มกราคม 2556)
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“...สร้ างสุขาขึ ้นมา โดยทามาจากเก้ าอี ้เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ แก่ชาวบ้ านในชุมชน...”
(กิตติ พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์ , 21 มกราคม 2556)
“...ทาคันดินป้ องกันน ้าท่วมรอบๆ ชุมชน พร้ อมทั ้งทาเป็ นร่ องนา้ รอบบ้ าน พอนา้ ท่วมคัน
ดินกั ้นน ้าก็เอาอยู่ น ้าก็จะถูกสกัดกั ้นก่อนเข้ าท่วมชุมชนในบางส่วน...”
(วีรพล ลิ ้มตระกูล, สัมภาษณ์ , 15 มกราคม 2556)
“...น ้าในแม่น ้าลาคลองเน่าเสียจากเหตุนา้ ท่วม จึงมีก ารใช้ อีเอ็มบอลเพื่อป้ องกันนา้ เสีย
...”
(กฤษฎา ผดุงเจริญ, สัมภาษณ์ , 17 มกราคม 2556)
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สรุ ป
ชุ ม ชนที่ 3 ชุ ม ชนคลองมหาสวั ส ดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี วั ฒ นา
กรุ งเทพมหานคร
กระบวนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ พบว่า ผู้นาชุมชนร่วมกับ นัก วิชาการภายนอกชุมชน
ทาการสารวจสถานการณ์ แ ละผลกระทบในชุมชน หลังจากนัน้ ร่ วมกันวิเคราะห์ถึง สถานการณ์
และผลกระทบที่เกิดขึน้ โดยมีก ารแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ในอดีตและปั จจุบัน เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางในการแก้ ปั ญหาและเตรี ย มความพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัย จากนัน้ จึง นาแผนงานที่ไ ด้
ร่ วมกั นวางไว้ ไปดาเนิ นการปฏิบั ติก าร พร้ อมทั ้งมีก ารจัดการฝึ กอบรมอาชี พ เพื่อเป็ นการเพิ่ ม
รายได้ ขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และติดตามสถานการณ์ อย่ างต่อเนื่ องโดยผู้นาชุมชน
และนักวิชาการภายนอกชุมชน
ผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านความเป็ นอยู่ ผู้นาชุมชนมีการจัดตั ้งศูนย์ พัก พิงภายในพื ้นที่ข องชุมชนเพื่ออพยพ
ชาวบ้ านที่ถูกน ้าท่วมสูงมาพัก อาศัย อยู่ชั่วคราว มีก ารจัดตั ้งโรงครัวขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์ ก ลางในการ
จัดทาและแจกจ่ายอาหารให้ แ ก่ คนในชุมชน และติดต่อประสานงานการไฟฟ้ าเพื่อยกมิเตอร์ ให้
สูงขึ ้นจะได้ พ้นระดับน ้าที่จะท่วมสูง ส่วนการเดินทางได้ เปลี่ย นการสัญจรทางรถยนต์ให้ เป็ นการ
สัญจรทางเรือจนกว่าน ้าจะลด นอกจากนั ้นยังมีการจัดฝึ กอบรมอาชี พที่เกี่ ย วกับของใช้ จาเป็ นใน
บ้ านเรือนหรือเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ เพื่อสร้ างรายได้ และในแต่ละบ้ านมีก ารเตรี ย มเรื อเพื่อไว้
ใช้ ในยามฉุกเฉิน
2) ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีการขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ นและมีค่าขึน้ ไปไว้ บนชัน้
สองของบ้ าน ผู้นาชุมชนมีการจัดเวรยามขึ ้นมาดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิ นภายใน
3) ด้ านสุข ภาพ คนในชุมชนส่วนใหญ่ มีก ารสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันนา้ กัด มีก าร
ติดต่อประสานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ เข้ ามาช่ วยเหลือรัก ษาโรคต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ มา
กับน ้า
4) ด้ านการสื่อ สาร มีก ารบอกข่ า วสารโดยตรง รวมทั ้งมี ก ารใช้ โ ทรศัพ ท์ในการติดต่ อ
ประสานงานและแจ้ งข่ า วสาร มีก ารสอบถามข้ อมูลข่ าวสารจากเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ และติดตาม
ข่าวสารจากโทรทัศน์
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5) ด้ านภูมิปัญญา ทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก สร้ างส้ วมลอยน ้า และมีการใช้ อีเอ็ม
บอลเพื่อป้ องกันน ้าเสีย

157

ภาพที่ 4 แผนผังการเรี ยนรู้ ในการปรั บตัวต่ ออุทกภัยของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
และแสดงความคิดเห็น
วิธีการ
อดีต

ปั จจุบนั

เป้าหมาย 5 ด้ าน

จัดฝึ กอบรม

ติดต่อหน่วยงาน

- ด้ านความเป็ นอยู่

ต่างๆ ที่เข้ ามา

- ด้ านความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน

ช่วยเหลือ

- ด้ านสุขภาพ
- ด้ านการสื่อสาร
- ด้ านภูมปิ ั ญญา

สัญจรทางเรือ

ขนย้ ายสิง่ ของไป

ประสานกับแพทย์

แจ้ งข่าวสาร

สร้ างส้ วมลอย

เตรียมเรือเพือ่ ไว้

ไว้บนชั ้นสอง

ให้ เข้ ามาช่วยเหลือ

สอบถาม

น ้า

ใช้ ในยามฉุกเฉิน

ผู้นาชุมชนจัดเวร

รักษาโรคทีเ่ กิดขึน้ มา

ข้อมูลข่าวสาร

ใช้ อีเอ็มบอลเพื่อ

ยกมิเตอร์ ไฟฟ้าให้

ยามดูแลความ

กับน ้า

จากเจ้ าหน้ าที่

ป้องกันนา้ เสีย

สูงพ้ นระดับน ้าท่วม

ปลอดภัยของ

คนในชุมชนสวม

ของรัฐ

 จัดตั ้งโรงครัว

ทรัพย์สิน

ใส่รองเท้ าบูทเพือ่

จัดตั ้งศูนย์พกั พิง

ป้องกันนา้ กัดเท้ า
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สรุ ป
ชุมชนทัง้ 3 แห่ ง
กระบวนการเรี ย นรู้ และวิ ธีก ารเรี ย นรู้ พบว่า ผู้นาชุมชนมีก ารจัด ประชุ ม เพื่ อวิเคราะห์
สภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นร่วมกับคนในชุมชน โดยการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ในอดีต และปั จจุบัน
รวมทั ้งสังเกตสถานการณ์ต่างๆ ที่เ กิ ดขึน้ แล้ วหาแนวทางการแก้ ปั ญหาในการรับมือเพื่อเตรี ย ม
ความพร้ อ มต่อ ปั ญหาอุท กภัย โดยการปรึก ษาหารื อ และกระจายข้ อมูล ข่ าวสารให้ ทุก คนได้
รับ ทราบ เพื่ อนาไปปฏิบัติ ตาม โดยคนในชุม ชนยั งได้ เรี ย นรู้ จ ากการฝึ กอบรมต่างๆ เช่ น จั ด
ฝึ กอบรมอาชี พที่เกี่ ย วกับ ของใช้ จาเป็ นในบ้ านเรื อนหรื อเครื่ องประดับ ตกแต่ งต่างๆ เพื่ อสร้ า ง
รายได้ แ ละยั ง สามารถน ามาใช้ ได้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ได้ พร้ อมทัง้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น
แผนปฏิบัติการ
ผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านความเป็ นอยู่ คนในชุมชนมีการจับปลามาเป็ นอาหารหลัก ในการดาเนิ นชี วิต และ
นาไปขายเพื่อสร้ างรายได้ ผู้นาชุมชนร่วมกันจัดตั ้งโรงครัวขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์ ก ลางในการจัดทาและ
แจกจ่ายอาหารให้ แก่คนในชุมชน และติดต่อประสานงานการไฟฟ้ าเพื่อยกมิเตอร์ ให้ สู งขึน้ จะได้
พ้ นระดับ นา้ ที่จะท่วมสูง การเดินทางได้ เปลี่ย นการสัญจรทางรถยนต์ให้ เป็ นการสัญจรทางเรื อ
จนกว่าน ้าจะลด มีการปรับเปลี่ย นจากการปลูก พืชระยะยาวเป็ นพืชระยะสั ้นเพื่อจะได้ เก็ บเกี่ ย ว
พืชผลทางการเกษตรได้ รวดเร็ วขึน้ และในแต่ละบ้ านมีก ารเตรี ย มเรื อและเสื ้อชูชีพไว้ ใ ห้ พร้ อ ม
สาหรับการใช้ งาน
2) ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีการขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ นและมีค่าขึน้ ไปไว้ บนชัน้
สองของบ้ านส่วนในพื ้นที่ที่มีน ้าท่วมสูงมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมที่ อยู่อาศัย จากบ้ านชัน้ เดีย ว
ให้ เป็ นบ้ านสองชั ้น ผู้นาชุมชนมีการจัดเวรยามขึ ้นมาดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินภายในชุมชน
3) ด้ านสุขภาพ ผู้นาชุมชนให้ เจ้ าหน้ าที่จากสาธารณสุข เข้ ามาสารวจรายชื่ อชาวบ้ านที่
อาจจะเป็ นผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงถ้ าเป็ นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักก็นายาไปแจกจ่ ายแต่ถ้ าเป็ นผู้ป่วยที่
มีอ าการหนั ก ก็ ใ ห้ อ พยพผู้ป่ วยออกมา และมี ก ารติด ต่ อ ประสานกั บ แพทย์ แ ละหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ องให้ เข้ ามาช่ วยเหลื อรัก ษาโรคต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ มากับนา้ ระหว่างเกิ ดอุทกภัย มีก ารแบ่ ง
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ทีมงานของอาสาสมัครสาธารณสุขออกไปดูแลอาการของผู้ป่วยและพูดคุย ให้ กาลังใจ และคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีการสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ า
4) ด้ านการสื่อสาร มีการใช้ วิทยุชุมชนประกาศเตือนและให้ ข้ อมูลข่ าวสารต่างๆเกี่ ย วกับ
น ้าท่วมแก่คนในชุมชน และยังมีการบอกข่าวสารโดยตรง รวมทั ้งมีการใช้ โทรศัพท์แ ละวิทยุสื่อสาร
ในการติดต่อประสานงานและแจ้ งข่าวสาร มีการสอบถามข้ อมูลข่ าวสารโดยตนเองกับผู้ที่เข้ ามา
ช่วยเหลือและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์
5) ด้ านภูมิปัญญา มีการสร้ างบ้ านแพลอยนา้ ปลูก พืชผัก สวนครัวลอยนา้ สร้ างแพลอย
น ้าไว้ สาหรับเลี ้ยงเป็ ด-ไก่ ทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก สร้ างเรือขึ ้นมาจากโฟม สร้ างส้ วมลอยน ้า
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ภาพที่ 5 แผนผังสรุ ปการเรี ยนรู้ ในการปรั บตัวต่ ออุทกภัยของทัง้ 3 ชุมชน
อดีต

ปั จจุบนั

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และแสดงความคิดเห็น

สังเกตสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ ้น

การสรุป สภาพปั ญหา

เป้าหมาย 5 ด้ าน
- ด้ านความเป็ นอยู่

วิธีการ

ติดต่อหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้ ามา
ช่วยเหลือ

เวทีการประชุม

- ด้ านความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน
- ด้ านสุขภาพ
- ด้ านการสื่อสาร

จัดฝึ กอบรม

- ด้ านภูมปิ ั ญญา

จับปลามาเป็ น

ขนย้ ายสิง่ ของ

เจ้ าหน้ าทีจ่ าก

แจ้ งข่าวสาร

ปลูกพืชผักสวน

อาหาร

ไปไว้ บนชัน้ สอง

สาธารณสุขสารวจ

ใช้ หอกระจาย

ครัวลอยน ้า

สัญจรทางเรือ

ผู้นาชุมชนจัด

รายชื่อผู้ป่วย

ข่าวและวิทยุ

สร้ างแพลอย

ปรับเปลี่ยนมา

เวรยามดูแลความ

 ประสานแพทย์ให้ เข้ า

สื่อสารเพือ่ แจ้ ง

น ้าไว้ สาหรับเลีย้ ง

ปลูกพืชระยะสัน้

ปลอดภัยทรัพย์สิน

มาช่วยเหลือรักษาโรค

ข้ อมูลข่าวสาร

เป็ ด-ไก่

ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มากับน ้า

น ้าท่วม

 ทาเสือ้ ชูชีพ

อาสาสมัคร
สาธารณสุขออกไปดูแล
อาการของผู้ป่วยและ
พูดคุยให้ กาลังใจ

ขึน้ มากันเอง
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ตอนที่ 2 ผลการเสนอคู่มือการเรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่อพัฒ นาความสามารถในการปรั บตัว
ต่ ออุทกภัยในพืน้ ที่ภาคกลาง
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลกระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการ
ปรับ ตัวต่ออุทกภัย ที่ได้ จากการศึก ษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ ก รณี ศึก ษาชุมชนทั ้ง 3 แห่ง
ได้ แก่ ชุมชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบาง
ระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร แล้ วนาผลที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน เพื่อจัดทาคู่มือการเรี ย นรู้ ข องชุมชน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง โดยนาเสนอให้ อยู่ในรู ปของ
ความเรียง แล้ วนาคู่มือที่มี 5 องค์ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ความหมายของอุทกภัย 2) สาเหตุข องการ
เกิดอุทกภัย 3) ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย 4) ขัน้ ตอนในการเตรี ย มความพร้ อมต่ออุทกภัย และ 5)
การเรียนรู้เพื่อปรับตัวต่ออุทกภัย เพื่อใช้ เป็ นประเด็นในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) ทั ้ง 3
แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2556 ณ ศาลาประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ ซึง่ ประกอบไปด้ วยผู้เชี่ ย วชาญ ทั ้งหมด 10
ท่าน ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2556 ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา ซึ่งประกอบไปด้ วยผู้เชี่ ย วชาญ ทั ้งหมด
10 ท่าน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่
22 เมษายน 2556 ณ ที่ทาการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ซึง่ ประกอบไปด้ วยผู้เชี่ ย วชาญ ทั ้งหมด 10
ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลในตอนที่ 1 นามาทาเป็ นร่ างคู่มือมี 5 องค์ ประกอบ ซึ่งแต่
ละองค์ ประกอบมีรายละเอียดดังต่ อไปนี ้
1. ความหมายของอุทกภัย
ความหมายของอุทกภัย คือ ภัยที่เกิดจากน ้าท่วม หรื อเกิ ดจากสภาวะที่นา้ ไหลเอ่อล้ นฝั่ ง
แม่น ้าเข้ าท่วมบ้ านเรือน ก่อให้ เกิดความเสียหายและอันตรายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
2. สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีสาเหตุ ดังนี ้
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1. ฝนตกหนักจากพายุ ฝนฟ้ าคะนอง เป็ นพายุที่มีป ริ มาณฝนตกหนัก มาก จนทาให้ พื ้นที่
ที่อยู่ในที่ต่าเกิดน ้าท่วม
2. ผลจากน ้าทะเลหนุน น ้าทะเลมีระดับสูงขึ ้นจนน ้าเอ่อล้ นตลิ่ง ทาให้ เกิดน ้าท่วม
3. ฝนตกหนักในป่ าบนภูเขา ปริมาณน ้าบนภูเขามีมาก และไหลเชี่ ย วอย่ างรุ นแรงลงสู่ที่
ราบเชิงเขา ทาให้ เกิดน ้าท่วมฉับพลัน
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทาของมนุษย์
1. เกิดจากการตัดไม้ ทาลายป่ า
2. การขยายเขตเมืองรุกล ้าเข้ าไปในพื ้นที่ล่มุ ต่า
3. การก่อสร้ างขวางทางน ้าธรรมชาติ
4. การสร้ างทางระบายน ้าของถนนไม่เพียงพอ
5. การบริหารจัดการน ้าที่ไม่ดี
3. ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย
ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย มีปัญหาดังนี ้
1. นา้ ท่วมอาคารบ้ านเรื อน และพื ้นที่ทางการเกษตรเสีย หาย รวมถึงคนและสัตว์อาจ
เสียชีวิตได้
2. เส้ นทางการคมนาคมถูกตัดขาด ทาให้ การเดินทางไม่สะดวก
3. ระบบสาธารณูปโภคได้ รับความเสียหาย เช่น ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์
4. ทาให้ เกิดโรคระบาดที่มากับน ้า และเกิดความเครียด สุขภาพจิตเสื่อม
4. ขัน้ ตอนในการเตรี ยมความพร้ อมต่ ออุทกภัย
ขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย มีดงั นี ้
1. องค์กรในระดับชุมชน เช่น อบจ. อบต. เทศบาล และสานักงานเขต เป็ นต้ น จัดประชุม
ผู้นาชุมชนและผู้ที่เกี่ ย วข้ อ งเพื่อวิเคราะห์ถึง สภาพปั ญหาอุทกภัย พร้ อมทั ้งหาวิ ธีก ารรับมือต่ อ
อุทกภัย
2. ในที่ประชุมจะร่วมกันหาแนวทางการแก้ ปัญหาจะได้ นาไปวางแผนและแบ่ งหน้ าที่งาน
ในการรับมือต่ออุทกภัย
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3. โดยหัวหน้ างานแต่ละฝ่ ายด าเนิ นการปฏิ บั ติตามแผนงานที่ได้ รับมอบหมาย มีก าร
กระจายงานเพื่อให้ คนในชุมชนได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการรับมือต่ออุทกภัย
4. หลังจากนั ้นติดตามและประเมินผลแผนงาน
5. การเรี ยนรู้ เพื่อปรั บตัวต่ ออุทกภัย
5.1 ด้ านความเป็ นอยู่
การปรับตัวในด้ านความเป็ นอยู่ มีดงั นี ้
- มีการหาอาหารในการดารงชี วิต เช่น จับปลาที่มากับน ้ามาใช้ ในการทาอาหาร
- จัดตั ้งโรงครัวเพื่อจัดทาและแจกจ่ายอาหาร
- ปรับตัวในด้ านการเดินทางมาใช้ การเดินทางโดยเรือ
- จัดฝึ กอบรมอาชีพให้ แก่คนในชุมชน เช่น ทาน ้ายาล้ างจาน ยาสระผม เป็ นต้ น
5.2 ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิน
การปรับตัวในด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีดงั นี ้
- ควรขนย้ ายสิ่งของที่มีค่าไปไว้ บนที่สงู
- ควรปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากชั ้นเดียวให้ เป็ นสองชั ้น
- ผู้นาชุมชนจัดเวรยามคอยดูแลความปลอดภัย ในทรัพย์สินของคนในชุมชน
- คนในชุมชนต้ องช่วยกันสอดส่องดูแ ลความปลอดภัย ในทรั พย์ สินของตนเองและเพื่อน
บ้ านข้ างเคียง
5.3 ด้ านสุขภาพ
การปรับตัวในด้ านสุขภาพ มีดงั นี ้
- ผู้นาชุมชนร่ วมกับ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ทาการสารวจรายชื่ อของคนในชุมชนที่เป็ น
ผู้ป่วย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดเตรียมยาและแจกจ่ายยาให้ แก่ผ้ ปู ่ วย
- มีการประสานกับแพทย์เพื่อให้ มารักษาโรคต่างๆ ที่มากับน ้าให้ กับคนใน
- ควรจัดตั ้งทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยดูแลอาการเจ็บป่ วยทางร่ างกายและจิ ตใจ
สาหรับผู้ที่ประสบอุทกภัย
- คนในชุมชนต้ องสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ า

164

5.4 ด้ านการสื่อสาร
การปรับตัวในด้ านการสื่อสาร มีดงั นี ้
- ผู้ นาชุ มชนใช้ วิ ทยุชุ มชนและวิทยุ สื่อสารเพื่อประชาสัม พันธ์ ข้ อมูลต่า งๆ ที่เกี่ ย วกั บ
อุทกภัย
- ติดต่อประสานงานให้ ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน
- คนในชุมชนใช้ โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารและขอความช่วยเหลือจากผู้นาชุมชน
- คนในชุมชนควรสอบถามข้ อมูลด้ วยตนเองจากหน่วยงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ย วข้ องด้ าน
อุทกภัย
- ติดตามสถานการณ์อทุ กภัยจากโทรทัศน์
5.5 ด้ านภูมิปัญญา
การปรับตัวในด้ านภูมิปัญญา มีดงั นี ้
- สร้ างบ้ านแพลอยน ้า โดยการใช้ ไม่ไผ่ในการสร้ างตัวบ้ านและต่อพื ้นบ้ านเป็ นแพ และใช้
แกลลอนน ้าผูกติดล้ อมรอบตัวแพเพื่อเป็ นการช่วยพยุง ตัวให้ สามารถลอยน ้าได้ ดียิ่งขึ ้น
- ปลูกพืชผักสวนครัวลอยน ้า คือ การปลูกพืชผัก สวนครัวบนแพที่ลอยนา้ หรื อนากระบะ
ใส่ดินที่ปลูกพืชผักสวนครัวไปวางไว้ บนแพ
- สร้ างแพลอยน ้าเพื่อใช้ สาหรับการเลี ้ยงเป็ ดและไก่
- ประดิษฐ์ เสื ้อชูชีพด้ วยตนเองโดยใช้ ถุงยังชีพมาตัดเป็ นตัวเสื ้อ แล้ วนาขวดพลาสติก ใส่ใน
ถุงและมัดให้ แน่น หลังจากนั ้นนาไปใส่ที่ด้านหน้ าและด้ านหลังของเสื ้อ
จากการจัดสนทนากลุ่ ม (Focus Group) เพื่อนาเสนอคู่มือการเรี ยนรู้ ของชุมชน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรั บตัวต่ ออุทกภัยในพืน้ ที่ภาคกลาง ทัง้ 3 ชุมชน ได้ แก่
ชุมชนบางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมื อง จังหวัดสิ งห์ บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบล
บางระก า อ าเภอบางเลน จั ง หวั ดนครปฐม และชุ มชนคลองมหาสวั ส ดิ์ แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมี ประเด็นในการสนทนามี องค์ ประกอบ 5
ด้ าน ดังนี ้ 1) ความหมายของอุทกภัย 2) สาเหตุของการเกิดอุทกภั ย 3) ปั ญ หาที่เกิดจาก
อุทกภัย 4) ขัน้ ตอนในการเตรี ยมความพร้ อมต่ ออุทกภัย และ 5) การเรี ยนรู้ เพื่อปรั บตัว
ต่ ออุทกภัย สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี ้
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1. ความหมายของอุทกภัย
ผู้วิ จัย สรุ ป ประเด็ นที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ม ซึ่ง ผู้เ ชี่ ย วชาญได้ เ สนอความคิด เห็น ว่ า
ความหมายของอุทกภัยในคู่มือมีความถูก ต้ องครบถ้ วน และชัดเจนดี มีเนื อ้ หาที่ครอบคลุม และ
เข้ าใจง่าย เป็ นประโยชน์กับผู้ที่อ่านคู่มือเล่มนี ้ แต่ควรปรับภาษาในบางคาให้ เข้ าในได้ ง่ายขึน้ และ
ควรเป็ นภาษาที่ไม่เป็ นทางการจนเกินไป จนคนที่อ่านความหมายของอุทกภัย ในคู่มือเล่มนี เ้ ข้ าใจ
ได้ ยากจนเกินไป ในภาพรวมเป็ นความหมายที่ดี ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
“...ความหมายของอุทกภัย ในคู่มือ พออ่านแล้ ว โดยรวมมีความถูก ต้ องและครอบคลุม
ความหมายของคาว่า “อุทกภัย” แล้ ว...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลหัวไผ่ )
“...ควรปรับภาษาในบางคาให้ เข้ าใจได้ ง่าย เช่ น คาว่า “อุทกภัย ให้ เป็ น นา้ ท่วม” เพื่อให้
ประชาชนทัว่ ไปได้ อ่านแล้ วเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น...”
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...เป็ นความหมายที่สั ้น กะทัดรัด แต่สามารถเข้ าใจได้ ง่าย...”
(ชาวบ้ านชุมชนบางกระเจ็ ด)
“...ในคู่มือ มีค วามหมายของอุท กภัย ที่ ครอบคลุม แล้ ว สามารถเข้ าใจได้ ง่ าย มี ความ
เหมาะสม...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา)
“...ภาษาที่ใช้ ในความหมายของอุทกภัยเข้ าใจง่ าย และถูกต้ องชัดเจน...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...เป็ นความหมายที่ถูกต้ อง และเข้ าใจง่าย...”
(ชาวบ้ านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...ความหมายของอุทกภัยในคู่มือมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ แล้ ว...”
(ประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เป็ นความหมายที่สามารถเข้ าใจได้ ง่าย...”
(กรรมการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
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“...ความหมายเข้ าใจได้ ง่าย และเป็ นประโยชน์กับผู้ที่ได้ อ่านความหมายในคู่มือนี ้...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
2. สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
ผู้วิ จัย สรุ ป ประเด็ นที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ม ซึ่ง ผู้เ ชี่ ย วชาญได้ เ สนอความคิด เห็น ว่ า
สาเหตุข องการเกิ ด อุท กภัย ทัง้ จากธรรมชาติ และจากการกระทาของมนุษย์ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครอบคลุม และชัดเจนเป็ นอย่างดี เป็ นประโยชน์ ต่อคนที่ได้ อ่านคู่มือเล่มนี ้ แต่ควรปรับเนื อ้ หาให้
สั ้นลง และยัง ได้ ใ จความที่ สาคัญ อยู่ ซึ่งโดยภาพรวมในประเด็น สาเหตุข องการเกิ ด อุทกภัย
ครอบคลุมแล้ ว เนื อ้ หาในประเด็นนี ม้ ีความเหมาะสมมีใจความที่สาคัญที่สามารถทาให้ ผ้ ูที่อ่าน
คู่มื อ นี เ้ ข้ าใจได้ ง่ า ย โดยภาพรวมแล้ ว สาเหตุข องการเกิ ด อุท กภัย ครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ตามที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
“...ถูกต้ อง และชัดเจนดี ไม่ได้ นอกเหนือไปจากประเด็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย...”
(ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลหัวไผ่ )
“...สาเหตุข องการเกิ ด อุทกภัย จากธรรมชาติ แ ละจากการกระท าของมนุษย์ เนื อ้ หา
โดยรวมดี และถูกต้ อง รวมทั ้งเป็ นประโยชน์สาหรับคนที่ได้ อ่านคู่มือเล่มนี ้...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...ในส่วนของสาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทาของมนุษย์ ควรปรับให้ มีเนื อ้ หาที่
สั ้นๆ แต่เข้ าใจง่าย ไม่ควรใส่รายละเอียดเยอะเกินไป...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...เนื ้อหาสาเหตุของการเกิดอุทกภัยมีความถูกต้ อง และชัดเจน โดยมีความครอบคลุมใน
ประเด็นนี ้...”
(ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลบางระกา)
“...สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในคู่มือเล่มนี ้ มีเนื ้อหาที่เข้ าใจได้ ง่าย...”
(อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน)
“...สาเหตุข องการเกิ ดอุทกภัย จากธรรมชาติแ ละจากการกระทาของมนุษ ย์ โดยรวมมี
เนื ้อหาที่เหมาะสม และครบถ้ วน...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลบางระกา)
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“...ถูกต้ อง และชัดเจน เป็ นประเด็นที่มีความน่าสนใจดี...”
(รองประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...สาเหตุข องการเกิ ด อุทกภัย จากธรรมชาติ แ ละจากการกระท าของมนุษย์ เนื อ้ หา
โดยรวมถูกต้ อง มีประโยชน์...”
(ผู้อานวยการโรงเรียนตั ้งพิรุฬห์ธรรม)
“...สาเหตุของการเกิดอุทกภัยมีเนื ้อหาที่เข้ าใจง่าย และครอบคลุม...”
(กรรมการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
3. ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย
ผู้วิ จัย สรุ ป ประเด็ นที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ม ซึ่ง ผู้ เชี่ ย วชาญได้ เ สนอความคิด เห็น ว่ า
ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย มีความถูกต้ อง ซึง่ ในช่วงที่เกิดน ้าท่วมจะมีปั ญหาในเรื่ องของการสัญจร
โดยพอหลังจากน ้าท่วมแล้ วจะทาให้ การสัญจรจะไม่ค่อยสะดวก ถนนขรุ ข ระเสีย หาย สร้ างความ
เสียหายให้ กับ พืชผลทางการเกษตร มีปั ญหาเรื่ องที่อยู่อาศัย ซึ่งในคู่มือได้ ระบุปั ญหานี อ้ ยู่ด้วย
รวมทั ้งการสื่อสารไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์หรือไฟฟ้ าก็มีสะดุดหรือใช้ งานไม่ได้ บ้าง ควรเพิ่มปั ญหาใน
ด้ านการประกอบอาชีพในคู่มือ โดยในตอนน ้าท่วมไม่สามารถทานา ทาสวนได้ รวมทั ้งอาชี พต่างๆ
หยุดชะงัก และอาชี พรับ จ้ างทั่วไปจะขาดรายได้ เหตุก ารณ์ นา้ ท่วมใหญ่ ได้ สร้ างความเสีย หาย
ให้ กับชาวบ้ านเป็ นอย่ างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชี วิตประจาวัน ไม่ว่าจะอาหารการกิ นอะไร
ต่างๆ ซึง่ น ้าท่วมต้ องใช้ เวลาเป็ นปี กว่าความเสีย หายของพืชผลทางการเกษตรและบ้ านเรื อนจะ
ฟื น้ ฟูก ลับ มาได้ หมด โดยนา้ ที่ไหลมาเร็ ว และแรงดันของนา้ ที่ทะลัก เข้ ามาจะทาความเสีย หาย
รุนแรงกว่าปล่อยให้ น ้าค่อยๆ ไหลเอ่อขึ ้นมาเองตามธรรมชาติ ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
“...ในคู่มือมีความถูกต้ องในเรื่องของปั ญหาคมนาคม ซึ่งก็ ต้องยอมรับสภาพให้ ได้ ว่า ใน
เมื่อน ้าท่วมมันหนีไม่ออกแล้ ว ก็ต้องอยู่ตามวิถีที่ต้องอยู่ร่วมกับน ้า...”
(รองนายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
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“...คู่มือเล่มนี ้ยังไม่มีเนื ้อหาปั ญหาในเรื่องของการกินอยู่ต่างๆ ซึ่งก็ ต้องมีก ารปรับ ในเรื่ อง
ของการกิ นอาหาร จะไม่ค่อยได้ ซื ้ออาหารกิ นเอง เพราะขาดอาชี พ ทาให้ ข าดรายได้ แต่ต้องมี
ภาระค่าใช้ จ่ ายที่มากขึน้ โดยมี ก ารเปลี่ย นจากที่เคยซื ้อของกิ น ในตลาดราคาแพงหรื อสิ่ งที่เรา
อยากกิน มาเป็ นต้ องกินในสิ่งที่มนั มีอยู่...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบางกระเจ็ด)
“...คู่มือได้ กล่าวถึงปั ญหาในเรื่องของการสัญจร ซึง่ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ จริ งในช่ วงนา้ ท่วม
เพราะ จากที่เคยสัญจรไปมาสะดวกใช้ ระยะเวลาไม่นาน แต่พอนา้ ท่วมก็ สัญจรไปมาลาบากใช้
ระยะเวลานาน ซึง่ ต้ องหันมาใช้ เรือเป็ นพาหนะ จะต้ องมีความอดทนสูงในช่วงน ้าท่วม...”
(ชาวบ้ านชุมชนบางกระเจ็ ด)
“...สามารถเพิ่มปั ญหาน ้าท่วมในเรื่องสร้ างความเสียหายให้ กับพืชผลทางการเกษตร เช่ น
ข้ าว พืช ผัก และต้ นไม้ ต่างๆในคู่มือนี ้ได้ ...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...สามารถเพิ่มปั ญหาในเรื่ องของความสะดวกสบายน้ อยลงได้ หรื อการดาเนิ นความ
สะดวกต่างๆ ต้ องใช้ ความอดทนซึง่ จากที่เคยอยู่แ อร์ ก็ไม่ได้ อยู่แ อร์ ในช่ วงนา้ ท่วมในคู่มือเล่มนี ไ้ ด้
...”
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...ปั ญหาในเรื่องการสัญจรถือได้ ว่าเรื่องใหญ่ เลย เดินทางไม่ได้ ต้ องใช้ การเดินทางทาง
เรือเป็ นเนื ้อหาที่ถูกต้ องในคู่มือนี .้ ..”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา)
“...คู่มือเล่มนี ้มีเนื ้อหาที่ถูกต้ องเกี่ยวกับน ้าท่วมโดยจะสร้ างความเดือดร้ อนในเรื่ องของที่
อยู่อาศัย ถนนหนทางต่างๆ เสียหายไปกับกระแสน ้าที่ท่วมมา...”
(อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน)
“...คู่มือนี ้ควรเพิ่มปั ญหาในเรื่องของอาชี พที่ไม่มีระหว่างนา้ ท่วม เพราะนา้ ท่วมนานมาก
ท่วมตั ้งแต่เดือนตุลาคม กว่าจะแห้ งก็เข้ าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาคือท่วมที่หลัง แต่ว่านา้ ขัง
ท่วมนาน...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้ านบางระกา)
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“...เพิ่ มปั ญ หาไม่ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ท าให้ ข าดรายได้ ในช่ ว งนา้ ท่ว ม ข้ าวของ
เครื่องใช้ ต่างๆ ที่จาเป็ นจะมีราคาแพงขึ ้นในช่วงน ้าท่วมไปในคู่มือด้ วย...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...ในช่วงน ้าท่วมก็เกิดปั ญหาน ้าเน่าเสีย เนื่องจากสารเคมีที่ไหลมากับนา้ เพิ่มไปในคู่มือ
ได้ ...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เกิ ด ปั ญ หาในด้ านที่ อยู่ อาศัย การเป็ นอยู่ ในช่ วงนา้ ท่วมจะอยู่กั นอย่ างลาบาก ซึ่ง
บางส่วนจะอยู่กันไม่ได้ ต้องอพยพย้ ายออกไปอยู่ข้ างนอก การช่ วยเหลือบางทียังมีความล่าช้ า มี
เนื ้อหาในคู่มือที่ถูกต้ อง...”
(กรรมการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
4. ขัน้ ตอนในการเตรี ยมความพร้ อมต่ ออุทกภัย
ผู้วิ จัย สรุ ป ประเด็ นที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ม ซึ่ง ผู้เ ชี่ ย วชาญได้ เ สนอความคิด เห็น ว่ า
ขัน้ ตอนในการเตรี ย มความพร้ อมต่ออุทกภัย ในคู่มื อมี เนื อ้ หาที่ถู ก ต้ องโดยชุม ชนจะมี ก ารจั ด
ประชุมผู้นาชุมชนโดยใช้ ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ ้นในอดีตมาปรับใช้ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ อุ ทกภัย
ที่เกิ ด ขึน้ อยู่ในตอนนั น้ เพื่อหาทางรับมื อและเตรี ย มความพร้ อ มต่อ ปั ญหาอุทกภัย จากนัน้ ให้
ชาวบ้ านได้ เตรี ย มความพร้ อมและปฏิบัติ ตาม พร้ อมทัง้ ติดตามและประเมินผลด้ วย เพื่อจะได้
กลับมาดูถึงความผิดพลาด โดยจะได้ ปรึกษาหารือกันใหม่ว่า ความผิ ดพลาดเกิ ดจากตรงไหน ใน
คู่มือ เล่ม นี ส้ ามารถเพิ่ มการร่ ว มกัน วิเคราะห์ถึง สภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ กั บนัก วิชาการภายนอก
ชุมชนด้ วยเพื่อร่วมกันหาวิธีก ารในการรับมือและเตรี ย มความพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัย และต้ อง
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ข่ าวสารสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกี่ ย วกับนา้ ท่วมให้ ชาวบ้ านได้ รับทราบโดย
นัก วิชาการภายนอก ผู้นาชุ มชน หรื อหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อง รวมทั ้งสื่ อต่างๆ เช่ น โทรทัศน์ แ ละ
หนังสื อพิม พ์ก็ มี ความจาเป็ นในการรับ ข่ าวสารไปในคู่มื อด้ ว ย พร้ อมทัง้ มีก ารติ ดตามประเมิ น
แผนการปฏิบัติโดยนักวิชาการภายนอกและผู้นาชุมชน ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
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“...คู่มือเล่มนี ้มีการกล่างถึงการประชุมชี ้แจงและค้ นหาปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับประชาชน เช่ น
บ้ านไหนน ้าท่วมบ้ าง จะมีการสารวจข้ อมูลผู้ที่ประสบอุทกภัยและก็ของบประมาณจากส่วนกลาง
มาเพื่อเตรียมการรับมือน ้าท่วมเป็ นข้ อมูลที่เกี่ ย วข้ องในเรื่ องขัน้ ตอนในการเตรี ย มความพร้ อมต่อ
อุทกภัย...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...ใช้ ประสบการณ์ที่เคยถูกน ้าท่วมบ่อยครั ้ง ก็จะทาให้ มีประสบการณ์ ในการเตรี ย มการ
อย่ างไรเมื่อเกิ ดนา้ ท่วมเนื อ้ หาข้ อมูลนี ส้ ามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้ ในขัน้ ตอนในการเตรี ย มความ
พร้ อมต่ออุทกภัยได้ ...”
(ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลหัวไผ่ )
“...คู่มือเล่มนี ้มีการเชื่ อมโยงการใช้ ประสบการณ์ ที่เคยเจอมาในอดีตมาปรับใช้ กับเรื่ อง
ขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่อนา้ ท่วม...”
(ชาวบ้ านชุมชนบางกระเจ็ ด)
“...ควรเพิ่ ม การประชาสั ม พัน ธ์ และติ ด ตามข่ า วสารฟั ง วิ ท ยุ ดู โ ทรทัศ น์ เพื่ อ จะได้
เตรียมการได้ ถูกต้ องตามสถานการณ์ ไว้ ในคู่มือได้ ...”
(ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลหัวไผ่ )
“...กระบวนการเรี ย นรู้ นอกจากจะมีก ารจัดประชุมผู้นาชุมชนและการวิเคราะห์แ ล้ ว ใน
คู่มือควรเพิ่ม กระบวนการในการแจ้ งข่าวสารให้ กับคนในชุมชนด้ วยเพื่อจะได้ มีก ารร่ วมมือกัน ซึ่ง
ต้ องมีการแจ้ งข่าวสารอยู่ในขั ้นตอนนี ้ด้ วย...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลบางระกา)
“...กระบวนการการเรียนรู้มีการจัดประชุมผู้นา วิเคราะห์ จัดทีมการทางาน และควรเพิ่ม
กระบวนการในการแจ้ งข่าวสารให้ กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการร่วมมือป้ องกันระวังภัย ในคู่มือนี ้...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา)
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“...คู่มือนี ้มีเนื ้อหาที่ถูกต้ องซึง่ มีผ้ ูนาชุมชนประชุมกัน จัดเวทีประชุมกันบ่ อยๆ ว่านา้ จะมา
เป็ นการเตรียมความพร้ อมในระดับผู้นา แต่ว่าพอถึงคราวเหตุก ารณ์ เฉพาะหน้ าเข้ าจริ งๆ จะเป็ น
หน้ าที่ของชาวบ้ านจะต้ องร่วมกันรับผิดชอบ และก็จะระดมแรงกันง่ายมาก เพราะทุก คนอยากจะ
เอาตัวรอดเหมือนกัน ถ้ าผู้นาไม่รอดลูกบ้ านก็ไม่รอด...”
(กรรมการชุมชนบ้ านบางระกา)
“...การเรียนรู้จากประสบการณ์ ข องคนรุ่ นใหม่ๆ จะไม่มีประสบการณ์ กับนา้ ท่วม ซึ่ง ใน
คู่มือควรมีเนื อ้ หาในเรื่ องที่ต้องอาศัย ผู้ที่อายุม ากๆ จะทันกับเหตุก ารณ์ นา้ ท่วม คนรุ่ นใหม่ที่ไ ป
เรียนและทามาหากินนอกพื ้นที่จะอยู่กับนา้ ไม่ค่อยได้ จะกลับมารับพ่อแม่ให้ ย้ ายไปอยู่ข้ างนอก
ทั ้งๆ ที่พ่อแม่ไม่อยากไป เพราะพ่อแม่อยู่กันได้ แต่ช่วงหลังจะไม่มีรอยต่อช่ วงที่จะอยู่กับนา้ ซึ่งคน
รุ่นใหม่จะอยู่กับน ้าได้ ยาก...”
(ชาวบ้ านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...ในคู่มือนี ้จะช่วยให้ คนรุ่นใหม่ร้ ูว่าต้ องศึก ษาจากประสบการณ์ ในอดีต ของผู้เฒ่าผู้แ ก่
ปู่ ย่า ตายาย ซึ่งจะคล้ ายๆ เหมือนทาการฉี ดวัคซีนให้ กับเด็ก ให้ มีภูมิค้ มุ กัน เด็ก รุ่ นใหม่จะยัง ไม่
ค่อยมีภูมิ ค้ มุ กันเรื่ อ งนา้ ท่ว ม คื อ ยัง ไม่รั บรู้ ไม่ เคยรู้ ว่ าต้ อ งเรี ย นรู้ อ ย่ างไร ต้ อ งอยู่ยัง ไง เรื่ องนี ้
เหมือนเป็ นวัคซีนให้ กับเด็ก...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...คนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่ จ ะบอกว่าปรั บตัวอยู่ไม่ได้ ลาบาก ซึ่งคนสมัย ก่ อ นอยู่กับนา้ ได้
เหมือนกับกรณีที่ว่าพอไฟดับก็จะอยู่กันไม่ได้ ร้ อน ไฟก็ไม่มีมอง แต่คนรุ่นก่ อนอยู่ตะเกี ย ง พัดลมก็
ไม่มี แอร์ก็ไม่มี แต่ก็อยู่กันได้ จึงต้ องให้ คนรุ่นใหม่ต้องมีการเรียนรู้ จากคู่มือนี ใ้ นเรื่ องอยู่กับนา้ ท่วม
ให้ ได้ ...”
(อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน)
“...พอกั ้นอิฐบล๊ อกเมตรครึ่ง พอกัน้ เสร็ จนา้ ก็ ผุดๆ มา เอาไม่อ ยู่ แค่คืนเดีย วนา้ ขึน้ มาเร็ ว
มาก ซึง่ คลองที่นี่เป็ นพื ้นที่ที่เตี ้ย แต่ได้ มีการสู้กับนา้ ซึ่งสู้ถึ งที่สุดก็ เอาไม่อยู่ ทาการกัน้ บ้ าน กัน้ ที่
ต่างๆ มีการได้ รับแจ้ งข่าวว่าน ้าจะมา ซึง่ ทาให้ ต้องเตรีย มตัวให้ เรี ย บร้ อยซึ่งเพิ่มเนื อ้ หาตรงนี ไ้ ปใน
คู่มือได้ ...”
(กรรมการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
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“...คู่มือมีความถูกต้ องโดยในช่วงน ้าท่วมพอน ้าจะมา ควรแจ้ งข่ าวสารให้ ชาวบ้ านได้ รับรู้
...”
(ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...สามารถเพิ่มขั ้นแรกต้ องช่วยเหลือตนเองก่อน พอหลังจากนั ้นจะมีหน่ วยงานต่างๆ เข้ า
มาช่วยเหลือลงไปในคู่มือได้ ...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เพิ่มการติดตามข่ าวสารในช่ วงที่เกิ ดนา้ ท่วม โดยสานัก งานเขตต้ องแจ้ งข่ าวสารน า้
ท่วมเข้ ามาด้ วยเช่นกัน พร้ อมทั ้งต้ องเฝ้ าดูสถานการณ์น ้าที่ประตูระบายนา้ ในคู่มือด้ วยได้ ...”
(ประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เพิ่มใส่ประสบการณ์ที่เคยเจอน ้าท่วมกันมาแล้ ว ต้ องใช้ ประสบการณ์ ที่เคยประสบกัน
มาว่าควรเตรียมการอย่างไร ทาให้ ร้ ูหลักการในช่วงน ้าท่วมกันพอสมควรไปในคู่มือนี ้...”
(ผู้อานวยการโรงเรียนตั ้งพิรุฬห์ธรรม)
5. การเรี ยนรู้ เพื่อปรั บตัวต่ ออุทกภัย
5.1 ด้ านความเป็ นอยู่
ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้ จากการสนทนากลุ่ม ซึง่ ผู้เชี่ ย วชาญได้ เสนอความคิดเห็นว่า คู่มือ
เล่มนี ้ในเรื่องของการปรับตัวด้ านความเป็ นอยู่มีเนื อ้ หาที่ถูก ต้ อง ชัดเจน โดยต้ องจับปลามาเป็ น
อาหารหลักในการดาเนินชี วิต ผู้นาชุมชนร่วมกันจัดตั ้งโรงครัวขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์ ก ลางในการจัดทา
และแจกจ่ายอาหารให้ แก่คนในชุมชน ปรับเปลี่ยนการสัญจรทางรถยนต์ให้ เป็ นการสัญจรทางเรื อ
จนกว่าน ้าจะลด ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชระยะยาวเป็ นพืชระยะสั ้น เช่ น ผัก บุ้ง ผัก คะน้ า เป็ น
ต้ น เพื่อจะได้ เก็ บ เกี่ ย วพืชผลทางการเกษตรได้ รวดเร็ วขึน้ นอกจากนัน้ ควรจัดฝึ กอบรมอาชี พที่
เกี่ยวกับของใช้ จาเป็ นในบ้ านเรือนหรือเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ เพื่อสร้ างรายได้ แ ละยังสามารถ
นามาใช้ ได้ ในชีวิตประจาวันได้ และในแต่ละบ้ านควรเตรี ย มเรื อและเสื ้อชูชีพไว้ ให้ พร้ อมสาหรับ
การใช้ งาน เนื ้อหาการปรับตัวด้ านความเป็ นอยู่ ในคู่มือเล่มนี ม้ ีรายละเอีย ดในเรื่ องอาหารซึ่งส่วน
ใหญ่คนในชุมชนจะเน้ นไปในทางหาปลาเพื่อนามาเป็ นอาหาร และในชุมชนสัญจรทางเรื อแทน
การการสัญจรทางรถยนต์ จัดฝึ กอบรมอาชี พ เช่ น ทานา้ ยาล้ างจาน ยาสระผม เป็ นต้ น เพื่อเป็ น
การสร้ างรายได้ ขณะที่ประสบอุทกภัย ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
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“...ตอนน ้าท่วมอาหารการกินก็จะอุดมสมบูรณ์ ดี ซึ่งส่วนใหญ่ จะหนัก ไปทางปลา เพราะ
หาได้ ง่ายที่สดุ ในตอนนั ้นเป็ นเนื ้อหาที่นาไปใส่ในคู่มือได้ ถูกต้ อง...”
(ชาวบ้ านชุมชนบางกระเจ็ ด)
“...ในคู่มือมีเนื ้อหาที่ถูกต้ องในเรื่องของการปรับสภาพให้ อยู่ได้ กับนา้ ท่วม โดยจากที่เคย
ใช้ รถในการสัญจร แต่ในช่วงนั ้นก็ต้องหันมาใช้ เรือเป็ นพาหนะในการสัญจรแทน...”
(พนักงานองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...การเดิน ทางในช่ ว งที่ เกิ ด นา้ ท่ ว มต้ อ งใช้ ก ารเดิน ทางทางเรื อ เป็ นหลัก เป็ นข้ อมูล ที่
ถูกต้ องในการปรับตัวด้ านความเป็ นอยู่ของคู่มือเล่มนี ้...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...ในคู่มือมีเ นื อ้ หาของการฝึ กอบรมอาชี พต่างๆ ที่พ อจะทาได้ ในช่ วงนา้ ท่วม เช่ น ท า
น ้ายาล้ างจาน ยาสระผม และเย็บปั กถักร้ อยต่างๆ เพื่อจะได้ เป็ นการเพิ่มอาชี พเสริ มให้ ประชาชน
เป็ นข้ อมูลที่นาไปใช้ ได้ จริงในช่วงน ้าท่วม...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...เตรียมเรือให้ พร้ อม เพื่อใช้ ในการสัญจรในช่ วงนา้ ท่วม และต้ องเตรี ย มเสื ้อชูชีพไว้ ให้
พร้ อมด้ วยสามารถนาไปเป็ นเนื ้อหาของคู่มือได้ ...”
(รองนายกองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...อาชีพที่มาในช่วงน ้าท่วมจะมีการจับปลาที่มีมากเนื ้อหานี ้ในคู่มือมีความถูกต้ อง...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา)
“...การจัดตั ้งโรงครัวเพื่อเป็ นศูนย์ ก ลางไม่แ น่ ใจว่าจะทาให้ ชาวบ้ านเคยตัวหรื อเปล่า แต่
เป็ นส่วนหนึ่งในการช่ วยเหลือเบื อ้ งต้ น ณ. วันนัน้ ที่เกิ ดเหตุก ารณ์ นา้ ท่วมก็ ควรใส่เนื อ้ หานี ไ้ ว้ ใน
คู่มือเล่มนี ้...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...เนื ้อหาที่ถูกต้ องในคู่มือ คือ ช่วงน ้าเยอะจะใช้ เรื อได้ ให้ ก ารเข้ าออกและสัญจรสะดวก
ขึ ้น...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
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“...ควรใส่เนื ้อหาในเรื่องปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้ เป็ นพืชระยะสั ้น เพื่อจะได้ เก็ บเกี่ ย วให้
ทันก่อนที่น ้าจะท่วมไว้ ในคู่มือนี ้...”
(ชาวบ้ านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...คู่มือมีเนื ้อหาการสัญจรที่ถูกน ้าท่วมสูงควรหันมาสัญจรกันทางเรื อที่ถูกต้ อง...”
(รองประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...สามารถเพิ่มการเดินทางเข้ า - ออกชุมชนจะลาบากมาก แต่ก็สามารถเดินทางได้ โดย
ทางรถไฟได้ ด้วยลงไปในคู่มือ...”
(กรรมการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เพิ่ม เรื่ องในชุมชนจะมีปั ญหาเรื่ องที่อ ยู่อาศัย ส่วนหนึ่ง ก็ อพยพย้ ายไปไปอยู่ที่ศูน ย์
อพยพไว้ ในคู่มือ...”
(ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เพิ่มคนในชุมชนจะรับจ้ างประกอบอาชี พเรื อรับจ้ าง เพื่อเป็ นรายได้ ในช่ วงนา้ ท่วมใน
คู่มือ...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
5.2 ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิน
ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้ จากการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ ย วชาญได้ เสนอความคิดเห็นว่า การ
ปรับตัวด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สินในคู่มือนี ้มีความถูก ต้ อง โดยมีก ารขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ น
และมีค่าขึ ้นไปไว้ บนชั ้นสองของบ้ าน ส่วนในพื ้นที่ที่มีนา้ ท่วมสูง ควรปรับเปลี่ย นหรื อเพิ่มเติมที่อยู่
อาศัย จากบ้ านชั น้ เดีย วให้ เ ป็ นบ้ านสองชัน้ ผู้น าชุม ชนจั ดเวรยามขึ น้ มาดูแ ลความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายในชุมชน ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
“...คู่มือนี ้มีเนื ้อหาถูกต้ องโดยทรัพย์สินที่มีค่าต้ องย้ ายขึ ้นชั ้นบนของบ้ าน แต่ส่วนที่ย้ ายไม่
ทันก็ต้องยอมให้ จมน ้าไป ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้ างหนัก และพืชผลทางการเกษตร
ที่เก็บเกี่ยวไม่ทนั ...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
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“...คู่มือได้ กล่าวถึงเนื ้อหาให้ ทางชุมชนต้ องสอดส่องดูแ ลโดยอาจจะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปตรวจ
สอดส่องดูแล ขับเรื อผ่านไปผ่านมา จะได้ เป็ นการตรวจจับขโมยได้ อีก ทางหนึ่ง เป็ นสิ่งที่เหมาะสม
ในช่วงน ้าท่วม...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบางกระเจ็ด)
“...ข้ อเสนอแนะในด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน อยากจะให้ ในคู่มือระบุเนื อ้ หาให้ เป็ น
บ้ านสองชั ้นเกือบทุกหลัง...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...หลายพื ้นที่เริ่ มมีก ารเปลี่ย นแปลง คือ การปลูก บ้ าน รื อ้ บ้ านเก่ ายกระดับใหม่ ที่อ ยู่
อาศัยยกให้ สงู ขึ ้น จากบ้ านชั ้นเดียวเป็ นสองชั ้น บางที่ที่มีทนุ ถมดินเข้ าและให้ สูงกว่าเดิมในคู่มือมี
เนื ้อหาในส่วนนี ้เป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลบางระกา)
“...ในคู่มือควรมีเนื อ้ ตรงนี ้ คือ ในแต่ละพื ้นที่ เกื อบทุก บ้ านจะถูก นา้ ท่วมหมด ซึ่งก็ จะทา
การยกบ้ านให้ สงู ขึ ้น...”
(กรรมการชุมชนบ้ านบางระกา)
“...ถ้ าได้ ข้อมูลที่ไม่แน่นอน ก็จะประเมินสถานการณ์ไม่ได้ เช่นในปี 2554 ที่ว่านา้ จะมาไม่
เยอะ เพราะติดคาว่า “เอาอยู่” ที่นีเ้ ข้ าใจผิ ดกลายเป็ นว่าเอาอยู่ในพื ้นที่ เอานา้ มาอยู่ในพื ้นที่ เลย
อยู่กับนา้ ตั ้ง 4 เดือน อยู่นานด้ วย ทาให้ เตรี ย มการขนย้ ายของขึน้ ไปไว้ บนที่สูงไม่ทัน ดังนัน้ ใน
คู่มือควรมีข้อมูลในส่วนนี ้...”
(ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลบางระกา)
“...คู่มือมีเนื ้อหาที่ถูกต้ องโดยนาสิ่งของเครื่องใช้ ที่สาคัญและมีค่าย้ ายขึน้ ไปอยู่ชัน้ บนของ
บ้ าน และไม่ค่อยมีการอพยพไปอยู่ข้ างนอกกัน เพราะเป็ นห่วงบ้ าน ส่วนคนแก่ ต้องอพยพไปอยู่
ข้ างนอกตั ้งแต่ตอนน ้าท่วมแรกๆ...”
(ประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่อยู่ในบ้ านที่มีข นาดใหญ่ ต่างๆ จะเสีย หายหมด ควรขนย้ าย
ทรัพย์สินเหล่านี ้ไปไว้ ในที่สงู หรือในพื ้นที่ที่นา้ ไม่ท่วมตั ้งแต่ต้น สามารถใส่เนื อ้ หาไว้ ในคู่มือได้ ...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
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“...ในคู่มือมีเนื ้อหาที่ถูกต้ องโดยควรช่ วยกันสอดส่องดูแ ลความปลอดภัย ในทรัพย์ สินทั ้ง
บ้ านของตนเองและเพื่อบ้ านที่อยู่รอบข้ าง...”
(กรรมการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เนื ้อหาในคู่มือที่ถูกต้ อง คือ บางบ้ านต้ องปรับเปลี่ยนที่อยู่ให้ เป็ นบ้ านสองชัน้ เพราะไม่
สามารถอาศัยอยู่ได้ เลยในช่วงน ้าท่วม...”
(ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เพิ่มเนื ้อหาโดยบ้ านส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ านสองชัน้ อยู่แ ล้ ว ซึ่งในช่ วงนา้ ท่วมจะสามารถ
อาศัยอยู่อยู่ที่ชั ้นสองของบ้ านได้ ไปในคู่มือ...”
(ผู้อานวยการโรงเรียนตั ้งพิรุฬห์ธรรม)
5.3 ด้ านสุขภาพ
ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้ จากการสนทนากลุ่ม ซึง่ ผู้เชี่ ย วชาญได้ เสนอความคิดเห็นว่า คู่มือ
เล่มนี ้มีเนื ้อหาการปรับตัวด้ านสุขภาพที่ถูกต้ อง ซึง่ ควรให้ เจ้ าหน้ าที่จากสาธารณสุข เข้ ามาสารวจ
รายชื่อชาวบ้ านที่อาจจะเป็ นผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงถ้ าเป็ นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนัก ก็ นายาไปแจกจ่ าย
แต่ ถ้ าเป็ นผู้ ป่ วยที่มี อ าการหนั ก ก็ ใ ห้ อ พยพผู้ ป่ วยออกมา และติด ต่ อ ประสานกั บ แพทย์ แ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ เข้ ามาช่วยเหลือรักษาโรคต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ มากับนา้ ระหว่างเกิ ดอุทกภัย มี
การแบ่งทีมงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ออกไปดูแ ลอาการของผู้ป่วยและพูดคุย ให้ กาลังใจ
และคนในชุมชนส่วนใหญ่ควรสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันนา้ กัดเท้ า เนื อ้ หาในคู่มือในเรื่ องการ
ปรับ ตัวด้ านสุข ภาพควรติดต่อประสานกับแพทย์ แ ละหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้ องให้ เ ข้ ามาช่ วยเหลื อ
รักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ ้นมากับน ้า เช่น ไข้ เลือดออก ไข้ หวัด เป็ นต้ น ตามที่ผ้ ูเชี่ ย วชาญได้ เสนอไว้
ดังนี ้
“...ในด้ านสุขภาพในคู่มือเล่มนี ้มีความถูกต้ อง โดยในช่วงนา้ ท่วมส่วนใหญ่ มีก ารเจ็ บป่ วย
ด้ วยโรคไข้ หวัดและไข้ เลือดออก รวมทั ้งสุข ภาพจิ ต ก็ ควรมีหมอเข้ าไปดูแ ลรัก ษาโรคที่มากับนา้
เหล่านี ้...”
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
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“...โรคน ้ากัดเท้ าก็เป็ นอีกโรคที่จะมากับน ้าในช่วงนา้ ท่วม ดังนัน้ ควรสวมใส่ รองเท้ าบูทไว้
ใช้ ในช่วงน ้าท่วม เพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ าเป็ นเนื ้อหาที่ถูกต้ องในคู่มือเล่มนี ้...”
(ชาวบ้ านชุมชนบางกระเจ็ ด)
“...สามารถเพิ่มเนื ้อหาเรื่อของความเครียดซึง่ เป็ นเรื่องที่น่าเป็ นห่วง โดยควรจัดหมอทางนี ้
เข้ าไปดูแลโดยอบต. ซึง่ ต้ องประสานกับทางสาธารณสุขในคู่มือนี ้ได้ ...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบางกระเจ็ด)
“...ด้ า นสุข ภาพควรเตรี ย มเรื่ อ งของยารั ก ษาโรคต่ า งๆ โดยเฉพาะชาวบ้ านที่ มี โ รค
ประจาตัวต้ องดูแลเป็ นพิเศษ ใส่เนื ้อหาส่วนนี ้ไว้ ในคู่มือนั ้นถูกต้ องแล้ ว...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา)
“...สามารถเพิ่มเนื อ้ หาการเตรี ย มยารัก ษาโรคเกี่ ย วกับสัตว์มีพิษ เพราะว่า เวลานา้ ท่วม
สัตว์เหล่านี ้ก็จะไม่มีที่อยู่ก็จะมาหลบซ่อนอยู่กับมนุษย์ โดยเฉพาะงูที่มีท้องแดงๆ ตัวสีชมพูๆ มีจุด
ดาๆ คืองูมอด ถ้ าเวลากัดจะทาให้ ตายได้ และควรมีการให้ ความรู้เกี่ย วกับสัตว์มีพิษที่ มาพร้ อมกับ
น ้าท่วมในคู่มือนี ้...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...คนส่วนใหญ่จะเป็ นโรคเครียดมากกว่าโรคอื่น เป็ นโรคของความกังวล จากข่ าวสารที่
เราได้ รับจากสื่อโทรทัศน์ หรื อจากหน่ วยงานต่างๆ บางครัง้ บอกว่านา้ มาน้ อยก็ ไม่เครี ย ด แต่พอ
บอกว่าน ้ามาเยอะก็จะเริ่ มเครี ย ด วิตกกังวล ควรมีก ารดูแ ลเป็ นพิเศษและเพิ่มในคู่มือเล่มนี เ้ ป็ น
การให้ ความรู้...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...เนื ้อหาคู่มือที่ถูกต้ อง คือ โรคภัยไข้ เจ็ บต่างๆ ที่เกิ ดในช่ วงนา้ ท่วม ได้ แ ก่ นา้ กัดมือเท้ า
เปื่ อยต่างๆ และที่สาคัญจะเกิ ดความเครี ย ด ควรมีแ พทย์ เข้ าไปให้ ความช่ วยเหลือและดูแ ลเป็ น
พิเศษ...”
(รองประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...ในคู่มือมีเนื ้อหาเรื่ องสารเคมีที่ทาให้ นา้ เน่ าเสีย จะทาให้ เกิ ดโรคนา้ กัดเท้ าเพราะต้ อง
เดินลุยน ้า ควรสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ าที่ถูกต้ อง...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
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“...สามารถเพิ่มเนื อ้ หาที่ควรเตรี ย มซื ้อยาจากข้ างนอกในพื ้นที่ที่นา้ ไม่ท่ วมหรื อขอจาก
หน่วยแพทย์ที่ตั ้งอยู่บนทางคู่ขนานลอยฟ้ าให้ พร้ อมในยามฉุกเฉิน ไว้ ในคู่มือได้ ...”
(ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...ในคู่มือควรมีเนื ้อหาที่มีจุดรวมศูนย์กลางไว้ เป็ นที่ นัดหมายเพื่อให้ ไปรับสิ่งของและยา
รักษาโรคต่างๆ...”
(ผู้อานวยการโรงเรียนตั ้งพิรุฬห์ธรรม)
5.4 ด้ านการสื่อสาร
ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้ จากการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ ย วชาญได้ เสนอความคิดเห็นว่า ใน
คู่มือเล่มนี ้การปรับตัวด้ านการสื่อสารมีข้ อมูลที่ถูก ต้ อง โดยใช้ วิทยุชุมชนประกาศเตือนและการ
บอกข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับน ้าท่วมแก่คนในชุมชน รวมทั ้งใช้ โทรศัพท์และวิทยุสื่อสารในการติดต่อ
ประสานงานและแจ้ งข่าวสาร และติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์ ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
“...ในด้ านการสื่อสารของคู่มือเล่มนี ้ จะให้ อบต. สื่อสารผ่ านผู้นาชุมชนเพื่อจะได้ ไปแจ้ ง
ข้ อมูลข่าวสารให้ ชาวบ้ านได้ เตรียมพร้ อม...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบางกระเจ็ด)
“...ข้ อเสนอเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ นา้ ท่วมที่นาไปใส่ในคู่มือ โดยในช่ วงนา้ ท่วมทีวีก็ยังดู
ได้ โทรศัพท์ก็ยังโทรได้ สื่อไม่ขาด ไฟฟ้ าก็ยังมา ดูหนังดูละครได้ เหมือนเดิม เพีย งแต่จากัดบริ เวณ
ที่อยู่อาศัยเฉยๆ...”
(ชาวบ้ านชุมชนบางกระเจ็ ด)
“...หน่วยงานราชการต้ องให้ ข้ อมูลที่แ น่ นอน โดยพอนา้ มาจะได้ มีก ารนั่งคุย กันว่าจะทา
กันอย่างไร ซึง่ จะทาให้ ร้ ูว่าน ้าจะท่วมไหมจะเยอะแค่ไหน และมีกระจายข่าวสารในหอกระจายข่ าว
ของชุมชนสามารถเพิ่มในคู่มือได้ ...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...ผู้นาท้ องถิ่น กานัน และผู้ใหญ่บ้านต้ องกระจายกันไปเพื่อส่งข้ อมูลข่ าวสารนา้ ท่วมให้
ชาวบ้ านรับรู้เป็ นเนื ้อหาที่สามารถเพิ่มในคู่มือได้ ...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
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“...เรื่องข้ อมูลข่าวสารในคู่มือเล่มนี ค้ วรสื่อสารไปยัง หน่ วยงานต่างๆ ต้ องบอกให้ ตรงกับ
ความเป็ นจริง จะทาให้ คนที่รับฟังข่าวไม่เครียด โดยเฉพาะผู้สงู อายุที่จะมีความเครียดมาก...”
(ชาวบ้ านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...เนื ้อหาในคู่มือนี ถ้ ูก ต้ องโดยมีก ารใช้ หอกระจายข่ าวในชุมชนกระจายข้ อมูลข่ าวสาร
ในช่วงน ้าท่วม...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...คู่มือ ควรมี ก ารกล่ า วถึง ภาครั ฐ ต้ องยอมรั บ ความจริ ง ถึ ง ยั ง ไงก็ ป ล่อ ยให้ ไ ปตาม
ธรรมชาติตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงตรัสไว้ โดยปล่อยให้ นา้ ไหลไปตามธรรมชาติ ถ้ า
ไปกั ้นแล้ วคิดว่าอยู่ทั ้งหมด ก็จะกลายเป็ นความเสียหายที่เยอะ...”
(ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลบางระกา)
“...เพิ่มการใช้ อิน เตอร์ เน็ ต เพราะในช่ วงนา้ ท่วมส่ง ข้ อมูลข่ า วสารให้ ทางราชการจะใช้
อินเตอร์เน็ตเป็ นหลัก แต่ในกรณีไฟดับใช้ วิธีการเดินทางไปส่งสาร ถ้ าเกิดว่ามีข่ าวสารก็ เดินทางไป
ส่งด้ วยตนเองในคู่มือเล่มนี ้ได้ ...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลบางระกา)
“...ในคู่มือมีเนื ้อหาที่ถูกต้ องโดยควรมีเรือตารวจตรวจตราดูอย่ างรวดเร็ ว และแจ้ งข่ าวสาร
...”
(กรรมการชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...คู่มือมีเ นื อ้ หาที่เพิ่ มได้ โ ดยการสื่อสารไฟฟ้ าไม่ดับ นา้ ไม่ ตัด โทรศัพท์ยัง สามารถใช้
ติดต่อได้ ยกให้ สงู ขึ ้น...”
(ประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เพิ่มเนื ้อหาถ้ านา้ ไฟไม่ดับ ต่ อไปนะ อยู่ได้ หมด นา้ ท่วมยังไงก็ อยู่ได้ พอเวลานา้ ท่วม
ไฟฟ้ าขอให้ มายกให้ สงู ในคู่มือได้ ...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...ควรมี ร ถทหารและจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เข้ ามาช่ ว ยเหลื อ พร้ อมทัง้ ให้ ข่ า วสาร
สถานการณ์น ้าด้ วยเป็ นเนื ้อหาที่เหมาะสมในคู่มือนี ้...”
(รองประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
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5.5 ด้ านภูมิปัญญา
ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้ จากการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ ย วชาญได้ เสนอความคิดเห็นว่า การ
ปรับ ตัวด้ านภูมิปั ญญาในคู่มือเล่มนี ม้ ีความถูก ต้ อ ง ชัดเจน โดยควรสร้ างบ้ านแพลอยนา้ ปลูก
พืชผัก สวนครัวลอยนา้ สร้ างแพลอยนา้ ไว้ สาหรับเลี ้ยงเป็ ด - ไก่ ทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก
สร้ างเรือขึ ้นมาจากโฟม การปรับตัวด้ านภูมิปัญญาในคู่มือเล่มนี ้มีเนื ้อหาที่ตรง และถูก ต้ องในเรื่ อง
การทาเสื ้อชูชี พจากขวดพลาสติก แต่ไม่ค วรใส่ก ารสร้ างอาชี พให้ คนในชุมชน เพื่ อสร้ างรายได้
เสริ มในประเด็น นี ้ สามารถเพิ่ม สร้ า งส้ ว มลอยน า้ และใช้ อีเ อ็มบอลเพื่อ ป้ องกันน า้ เสี ย ตามที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
“... เสื อ้ ชู ชีพ ก็ เ ป็ นสิ่ง ที่ส าคัญมี ก ารประดิษ ฐ์ เ สื ้อชูชี พโดยใช้ วัส ดุที่ เหลือ ใช้ เช่ น ขวด
พลาสติก เป็ นต้ นเป็ นเนื ้อหาที่ถูกต้ องในคู่มือเล่มนี .้ ..”
(ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลหัวไผ่ )
“...ไม่ค วรใส่ ก ารประดิษ ฐ์ ด อกไม้ จัน ทน์ ใ นช่ วงนา้ ท่ว มลงในเนื อ้ หาประเด็น นี ใ้ นคู่มื อ
เพราะจะอยู่ในประเด็นขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย ...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบางกระเจ็ด)
“...คู่มือมี ข้ อมูลบอกในส่วนนี โ้ ดยใช้ โ ฟมลูก ใหญ่ มาติดเครื่ องยนต์ เพื่อใช้ สัญจรไปมา
สามารถบรรทุกคนได้ ถึง 10 คน ปรับเปลี่ยนเป็ นเรือได้ เลย เพราะบางบ้ านไม่ใช้ เรื อ จะใช้ โฟมแทน
เรือเลย แต่ต้องใช้ กาวเทปสีน ้าตาลมาปิ ดล้ อมรอบกันไม่ให้ โฟมแตกเวลาไปขูดกับอะไร...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...ที่ไปดูงานที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุข ภาพ (สสส.) แล้ วนามาใช้ ได้
จริงในช่วงน ้าท่วม คือ การปลูกพืชในตะกร้ า โดยใส่ในตะกร้ าพลาสติก ที่สานไว้ แ ล้ ว แล้ วนาดินใส่
ตะกร้ า แล้ วก็ปลูกพืช แล้ วสามารถนาไปแขวนไว้ ในที่สูงได้ ปลูก ได้ แ ต่พืชระยะสั ้น พืชจาพวกถั่ว
สามารถทาให้ มีพืชพวกนี ้กิน ในคู่มือมีเนื ้อหาส่วนนี ้แล้ ว โดยในปี 2554 อยากกิ นข้ าวผัดกระเพรา
มากๆ แต่หากระเพราไม่ได้ ซึง่ ทุกวันนี ้ยังกินข้ าวผัดกระเพราไม่เลิกเลย...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลบางระกา)
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“...สามารถเพิ่มการใช้ โฟมสาหรับหนุนรถได้ แต่ต้องใช้ ในกรณี ที่นา้ ไม่สูงหรื อลึก โดยต้ อง
มีท่นุ คอยประคองไว้ ในคู่มือได้ ด้วย...”
(กรรมการชุมชนบ้ านบางระกา)
“...โฟมลอยน ้า ขวดพลาสติก และก้ านกล้ วย ที่สามารถลอยนา้ ได้ นามาทาเป็ นแพลอย
น ้าได้ เป็ นเนื ้อหาที่สามารถนามาใช้ ในคู่มือนี ไ้ ด้ ...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...เนื อ้ หาด้ านภูมิปั ญญาในคู่มือที่ถูก ต้ อง ส่วนใหญ่ ก็จะสร้ างเรื อที่ทาด้ วยโฟม เพราะ
ในช่วงนั ้นไม่เพียงพอต่อคนในชุมชนจริงๆ...”
(ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...ในช่วงนา้ ท่วมส่วนมากจะใช้ โฟม จึงต้ องซื ้อโฟมเก็บไว้ ใช้ ลอยน ้าได้ ซึง่ มีในคู่มือได้ ...”
(ประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
“...เพิ่มเนื อ้ หาในคู่มือนี ไ้ ด้ โดยการทาน ้าหมักชีวภาพ นา้ อีเอ็ม เพราะในช่วงน ้าท่วมจะใช้
ประโยชน์ได้ เยอะ เป็ นปุ๋ ย สามารถดับกลิ่นที่เน่ าเสียได้ ...”
(ผู้อานวยการโรงเรียนตั ้งพิรุฬห์ธรรม)
“...สามารถเพิ่ ม เนื อ้ หาในคู่มื อโดยใช้ ลูก อี เ อ็ ม บอลที่ ใ ช้ ส่ ว นผสมของแกลบและดิ น
สามารถใช้ กับบริเวณที่อยู่รอบๆ บ้ านได้ ...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
6. ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
“...คู่มือดี มีรูป การ์ ตูนสอดแทรก เนื อ้ หาเข้ าใจได้ ง่าย ทาให้ ผ้ ูคนสนใจ เด็ก สามารถใช้
ศึกษาได้ ผู้สงู อายุก็อ่าน เพราะ ตัวหนังสือชัดเจนดี...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
“...เพิ่มเติมข้ อมูล หรื อ เบอร์ ติด ต่อของหน่ วยงานที่เข้ ามาช่ วยเหลื อป้ องกัน ภัย น า้ ท่ว ม
หน่วยงานราชการของจังหวัด อาเภอ สาธารณสุข และกรมเจ้ าท่า เป็ นต้ น...”
(ชาวบ้ านชุมชนบางกระเจ็ ด)
“...เนื ้อหามีคาสั ้นๆ ที่สามารถเข้ าใจได้ ง่าย มีรูปภาพประกอบที่น่าสนใจ...”
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ )
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“...การทาคู่มือต้ องมีจุดเริ่มต้ น และไล่เป็ นลาดับขัน้ ตอน กล่าวคือ ต้ องมีแ หล่งที่มาของ
คู่มือก็จะทาให้ ค่มู ือดีขึ ้น...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนตาบลบางระกา)
“...การนาไปใช้ ภาพรวมมีความเหมาะสมกับทุก กลุ่มอายุ ซึ่งเด็ก สามารถนาไปดูได้ ด้วย
...”
(ปราชญ์ชาวบ้ าน)
“...เป็ นคู่มือที่น่าสนใจ มีภาพประกอบที่สวยงาม มีเนื ้อหาสอดแทรก...”
(ชาวบ้ านชุมชนบ้ านบางระกา)
“...ทาให้ เด็กได้ ศกึ ษากระบวนการ วิธีการสามารถปลูกฝั งเด็กได้ ตั ้งแต่เล็กๆ...”
(ผู้อานวยการโรงเรียนตั ้งพิรุฬห์ธรรม)
“...คู่มือมีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ ...”
(ชาวบ้ านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์)
จากการวิเคราะห์ ข้อ มู ล หลั ง จากการจัดสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ผู้ วิจัยน า
ข้ อคิดเห็นมาปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่อทาเป็ นคู่มือโดยมี 5 องค์ ประกอบ ซึ่งแต่ ล ะองค์ ประกอบ
มีรายละเอียดดังต่ อไปนี ้
คู่มือการเรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรั บตัวต่ ออุทกภัยใน
พืน้ ที่ภาคกลาง
อุทกภัย (FLOOD) หมายถึง ภัย ที่เกิ ดจากนา้ ท่วม หรื อเกิ ดจากสภาวะที่นา้ ไหลเอ่อล้ น
ฝั่ ง แม่ น า้ เข้ า ท่ วมบ้ า นเรื อน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายและอัน ตรายแก่ ชี วิ ต และทรั พย์ สิ นของ
ประชาชน
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ
1. ฝนตกหนักจากพายุ ฝนฟ้ าคะนอง เป็ นพายุที่มีป ริ มาณฝนตกหนัก มาก จนทาให้ พื ้นที่
ที่อยู่ในที่ต่าเกิดน ้าท่วม
2. ผลจากน ้าทะเลหนุน น ้าทะเลมีระดับสูงขึ ้นจนน ้าเอ่อล้ นตลิ่ง ทาให้ เกิดน ้าท่วม
3. ฝนตกหนักในป่ าบนภูเขา ปริมาณน ้าบนภูเขามีมาก และไหลเชี่ ย วอย่ างรุ นแรงลงสู่ที่
ราบเชิงเขา ทาให้ เกิดน ้าท่วมฉับพลัน
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สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทาของมนุษย์
1. การตัดไม้ ทาลายป่ า
2. การขยายเขตเมืองรุกล ้าเข้ าไปในพื ้นที่ล่มุ ต่า
3. การก่อสร้ างขวางทางน ้าธรรมชาติ
4. การสร้ างทางระบายน ้าของถนนไม่เพียงพอ
5. การบริหารจัดการน ้าที่ไม่ดี
ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย
1. นา้ ท่วมอาคารบ้ านเรื อน และพื ้นที่ทางการเกษตรเสีย หาย รวมถึงคนและสัตว์อาจ
เสียชีวิตได้
2. เส้ นทางการคมนาคมถูกตัดขาด ทาให้ การเดินทางไม่สะดวก
3. ระบบสาธารณูปโภคได้ รับความเสียหาย เช่น ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์
4. ทาให้ เกิดโรคระบาดที่มากับน ้า และเกิดความเครียด สุขภาพจิตเสื่อม
5. คนในชุมชนมีปัญหาในการประกอบอาชีพ ทาให้ ขาดรายได้
ขัน้ ตอนในการเตรี ยมความพร้ อมต่ ออุทกภัย
1. องค์กรในระดับชุมชนร่ วมกับ ชาวบ้ านทาการวิเคราะห์สภาพปั ญหาของอุทกภัย ทั ้งที่
เคยเกิดในอดีตและปั จจุบัน พร้ อมทั ้งหาวิธีการรับมือต่ออุทกภัย
2. ที่ประชุมร่วมกันหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา เพื่อนาไปวางแผนและแบ่ งหน้ าที่งาน
ในการรับมือต่ออุทกภัย เช่น ฝ่ ายป้ องกันน ้า ฝ่ ายรักษาพยาบาล ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายขนส่ง และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
3. หัวหน้ างานแต่ ละฝ่ ายดาเนิ นการปฏิบัติต ามแผนงานที่ ได้ รับมอบหมาย โดยมีก าร
กระจายงานเพื่อให้ คนในชุมชนได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการรับมือต่ออุทกภัย
4. ติด ตามและประเมินผลโดยจัด เวที ประชาคม เพื่ อสอบถามว่าแต่ละครัว เรื อ นเป็ น
อย่างไรบ้ าง และติดตามประเมินผลพฤติกรรมของชาวบ้ าน โดยผู้นาชุมชน นัก วิชาการภายนอก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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หน้ าที่งานในการรั บมือต่ ออุทกภัย
ฝ่ ายป้องกันนา้
สารวจและเตรียมความพร้ อมด้ านการป้ องกัน เช่ น พนังกัน้ นา้ เครื่ องสูบระบายนา้ พื ้นที่
ระบายน ้า และประตูระบายน ้า พร้ อมทั ้งเตรียมเครื่ องมือ อุปกรณ์ แ ละยานพาหนะที่ใช้ ช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุการณ์น ้าท่วม
ฝ่ ายรั กษาพยาบาล
จัดตั ้งศูนย์ ดูแ ลสุข ภาพในสถานการณ์ ภาวะฉุก เฉิ น เพื่อช่ วยเหลือชี วิต รัก ษาโรคต่างๆ
ที่มากับน ้า และอพยพผู้ประสบภัยน ้าท่วม
ฝ่ ายอาหาร
มีการกาหนดพื ้นที่สาหรับเป็ นศูนย์กลางในเรื่ องของอาหาร เตรี ย มบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ให้ พร้ อม แบ่ ง มอบพื ้นที่/ ภารกิ จ เพื่อ ส่ง อาหารและแจกจ่ ายสิ่ง ของ (ถุง ยัง ชี พ) ช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัย
ฝ่ ายขนส่ ง
ประสานงานและควบคุมการขนส่งและคมนาคม ทาการกาหนดเส้ นทางคมนาคมและจุด
รับส่ง เพื่อสารวจและเตรียมความพร้ อมของแผนอพยพ จุดอพยพ เส้ นทางอพยพ รวมทั ้งพาหนะ
ในการอพยพ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพัน ธ์ เพื่อเตรี ย มความพร้ อมให้ ประชาชน ชุมชน แจ้ งเตือนเหตุฉุก เฉิ นให้ กั บ
ประชาชนโดยการแถลงข่าว และทาความเข้ าใจกับประชาชนชน รวมทั ้งเตรี ย มความพร้ อมด้ าน
ระบบสื่อสารและเครื่องมือสื่อสารในภาวะฉุก เฉิ นเพื่อจะได้ แ จ้ งเตือน ติดต่อสื่อสาร และแจ้ งเหตุ
ฉุกเฉินประชาชนได้ ทนั ที
การเรี ยนรู้ เพื่อปรั บตัวต่ ออุทกภัย
1. ด้ านความเป็ นอยู่
- อาหาร
- หาเครื่องอุปโภคพื ้นฐานที่หาได้ ง่ายเพื่อเป็ นอาหารหลักในการดารงชี วิต เช่น
ปลา หอย และผักชนิดต่างๆ
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- จัดทาและแจกจ่ายอาหารโดยการจัดตั ้งโรงครัว
- การเดินทาง
- ใช้ พาหนะที่อยู่บนน ้าสาหรับอาศัยในการเดินทาง เช่น เรือ
- เตรียมปั จจัยที่ใช้ ในการเดินทาง เช่น เรือ เสื ้อชูชีพ และยารักษาโรค
- อาชีพ
- ปรับเปลี่ยนในด้ านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืชระยะสั ้น ได้ แก่
ผักบุ้ง ผักคะน้ า ผักกาดขาว เป็ นต้ น เพื่อจะได้ เก็บเกี่ยวให้ ทนั ก่อนน ้ามา
- จัดการฝึ กอบรมอาชีพให้ แก่คนในชุมชน เช่น ทาน ้ายาล้ างจาน ยาสระผม ร้ อย
ลูกปั ด เป็ นต้ น เพื่อนามาใช้ ในชีวิตประจาวันและสามารถสร้ างเป็ นรายได้
2. ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิ น
- ขนย้ ายสิ่งของที่มีค่าไปไว้ บนที่น ้าท่วมไม่ถึง
- ปรั บ เปลี่ ย นในเรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศัย เช่ น จากบ้ านชั น้ เดี ย วให้ เ ป็ นบ้ านสองชั น้ เพื่ อ
เตรียมพร้ อมก่อนถึงช่วงน ้าท่วม
- ผู้นาชุมชนจัดเวรยามคอยดูแลความปลอดภัย ในทรัพย์สินของคนในชุมชน
- คนในชุมชนต้ องช่วยกันสอดส่องดูแ ลความปลอดภัย ในทรัพย์ สินของตนเองและเพื่อน
บ้ านข้ างเคียง
3. ด้ านสุขภาพ
- ผู้นาชุมชนร่ วมกับ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ทาการสารวจรายชื่ อของคนในชุมชนที่เป็ น
ผู้ป่วย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดเตรียมยาและแจกจ่ ายยาให้ แ ก่ ผ้ ูป่วยที่มีอาการไม่หนัก มากนัก
ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้ องทาการอพยพออกมา
- ผู้นาชุมชนมี ก ารประสานกับแพทย์ เ พื่อให้ มารัก ษาโรคต่างๆ ที่มากับนา้ ให้ กับคนใน
ชุมชน เช่น ตาแดง ไข้ เลือดออก ฉี่หนู เป็ นต้ น
- จัดตั ้งทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุข ช่ วยดูแ ลอาการเจ็ บป่ วยทางร่ างกายและจิ ตใจ
สาหรับผู้ที่ประสบอุทกภัย
- คนในชุมชนควรสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ า
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โรคตาแดง
การป้ องกันโรคตาแดง ควรรัก ษาความสะอาดของมื อและลดโอกาสที่จะรั บ เชื อ้ โรคหรื อ
น ้าสกปรกเข้ าสู่ตา เช่น
- ไม่ควรว่าย หรือเล่นน ้าที่ท่วมขัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน ้าสกปรกหากไม่
จาเป็ น
- หากน ้าสกปรกกระเด็นเข้ าตา ควรใช้ น ้าสะอาดรีบล้ างหน้ าและล้ างตาทันที
- ไม่อยู่ใกล้ หรือคลุกคลีใกล้ ชิดกับผู้ป่วยโรคตาแดง แยกของใช้ ส่วนตัว โดยไม่ใช้
ร่วมกัน เช่น ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าเช็ดตัว เป็ นต้ น
- หมัน่ ล้ างมือด้ วยน ้าสบู่บ่อยๆ พยายามอย่ าใช้ มือสัมผัสกับดวงตา
โรคไข้ เลือดออก
วิธีป้องกันโรคไข้ เลือดออก คือ
- หาฝาปิ ดภาชนะ เช่น โอ่ง ถังน ้า ให้ มิดชิด
- กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น กะลา ยาง และกระป๋ อง
- ในแหล่งน ้าสาธารณะควรเลี ้ยงปลา หรือใส่สารเคมีเพื่อกาจัดลูกน ้า
โรคฉี่หนู
การป้ องกันโรคฉี่หนู มีดงั นี ้
- หลีกเลี่ยงการแช่น ้า หรือโคลนนานๆ โดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผลตามแขน ขา
มือ และเท้ า
- ถ้ ามีความจาเป็ นต้ องแช่น ้า ควรสวมรองเท้ าบูท และถุงมือยาง
- ชาระล้ างร่างกาย โดยเฉพาะบริ เวณบาดแผลให้ สะอาด หลังจากลุยน ้า หรือขึ ้น
จากน ้าทันที
- ดูแลบ้ านเรือนให้ สะอาด และปราศจากสัตว์กัดแทะโดยเฉพาะหนู
- เก็บกวาด ทิ ้งขยะให้ มิดชิดไม่ให้ เป็ นแหล่งอาหารของหนู
- รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ วทันที หรือเก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิ ดมิดชิ ด
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4. ด้ านการสื่อสาร
- ผู้นาชุมชนใช้ วิทยุชุมชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุทกภัย ให้ กับคนในชุมชน
อย่างสม่าเสมอ
- ผู้นาชุมชนใช้ วิทยุสื่อสารเพื่อติดต่อประสานงานให้ ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน
- คนในชุมชนใช้ โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารและขอความช่วยเหลือจากผู้นาชุมชน
- ผู้นาชุมชนนาข่าวสารของอุทกภัยมาแจ้ งเตือนคนในชุมชนโดยตรง
- คนในชุมชนสอบถามข้ อมูลด้ วยตนเองจากหน่ วยงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ย วข้ องด้ า น
อุทกภัย ข้ อมูลที่ควรทราบ เช่น
„ ปริมาณน ้าฝนและเวลาที่น ้าจะมาถึง
„ ระดับความสูงของน ้าที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต
„ เส้ นทางใดบ้ างที่จะถูกใดน ้าท่วม
„ คนในชุมชนติดตามสถานการณ์อทุ กภัยจากโทรทัศน์
5. ด้ านภูมิปัญญา
- สร้ างบ้ านแพลอยน ้า โดยการใช้ ไม่ไผ่ในการสร้ างตัวบ้ านและต่ อพื ้นบ้ านเป็ นแพ และใช้
แกลลอนน ้าผูกติดล้ อมรอบตัวแพเพื่อเป็ นการช่วยพยุงตัวให้ สามารถลอยน ้าได้ ดียิ่งขึ ้น
- ปลูกพืชผักสวนครัวลอยน ้า คือ การปลูกพืชผักสวนครัวบนแพที่ลอยนา้ โดยเลือกใช้ พืช
ที่สามารถเจริญเติบโตได้ ในน ้า เช่น ผักบุ้ง ผัก กาด หรื อนากระบะใส่ดินที่ปลูก พืช ผัก สวนครัวไป
วางไว้ บนแพ
- สร้ างแพลอยน ้าเพื่อใช้ สาหรับการเลี ้ยงเป็ ดและไก่ โดยการสร้ างเป็ นคอกเป็ ดและคอก
ไก่บนแพ
- ประดิษฐ์ เสื ้อชูชีพด้ วยตนเองโดยใช้ ถุงยังชีพมาตัดเป็ นตัวเสื ้อ แล้ วนาขวดพลาสติก ใส่ใน
ถุงและมัดให้ แน่น หลังจากนั ้นนาไปใส่ที่ด้านหน้ าและด้ านหลังของเสื อ้
- ประดิษฐ์ พาหนะที่อยู่บนน ้าเพื่อช่วยในการเดินทาง เช่ น เรื อที่ทาด้ วยโฟม เป็ นลัก ษณะ
คล้ ายโป๊ ะเพื่อใช้ ในการขนส่งคนจานวนน้ อย
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่ องการนาเสนอคู่มือการปรับตัวต่อต่อภัย ธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์ก าร
เรียนรู้ชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ย นรู้ ข องชุมชนในการ
ปรับ ตัวต่ออุทกภัย และเพื่อนาเสนอคู่มือการเรี ย นรู้ ข องชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวต่ออุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง ซึ่งครอบคลุมกรอบแนวคิดทั ้ง 3 ด้ าน ได้ แ ก่ 1.กระบวนการ
เรี ย นรู้ 2.วิ ธีก ารเรี ย นรู้ 3.ผลการเรี ย นรู้ ผู้วิจั ย ใช้ วิ ธีก ารวิจั ย แบบวิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content
Analysis) จากการศึก ษาวิ เคราะห์เอกสาร และจากการสัมภาษณ์ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ ก าร
วิเ คราะห์ ก ระบวนการ วิธี ก าร และผลการเรี ย นรู้ ข องชุ มชนในการปรั บ ตัวต่ อ อุท กภัย โดย
สัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานราชการ ผู้นาชุมชน และประชาชนในชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชน
บางกระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอ
บางเลน จั ง หวั ด นครปฐม แ ละชุ ม ชนคลองมหาสวั ส ดิ์ แ ขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร รวม 45 ท่าน จากนัน้ ผู้วิจัย สรุ ปข้ อมูลที่ได้ เพื่อ นาเสนอเป็ นคู่มือการ
เรี ย นรู้ ข องชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัว ต่ออุท กภัย ในพื ้นที่ภาคกลาง ผู้วิจั ย
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) กรณี ศึก ษา 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยคัดเลือกผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มตามที่ได้ กาหนดไว้ จานวน 10 ท่าน
ชุมชนบ้ านบางระก า ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยคัดเลือกผู้เข้ าร่ วม
สนทนากลุ่มตามที่ได้ ก าหนดไว้ จานวน 10 ท่าน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่มตามที่ได้ กาหนดไว้ จานวน 10
ท่าน เพื่อสรุ ป หาฉันทามติข องกลุ่มผู้เชี่ ย วชาญในการเสนอเป็ นคู่มือการเรี ย นรู้ ข องชุมชนเพื่ อ
พัฒนาความสามารถในการปรับ ตัวต่ออุทกภัยในพื ้นที่ภาคกลาง
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สรุ ปผลการวิจัย
ผู้วิจัย สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษาที่ดีของชุมชนที่มีการเรี ยนรู้ เพื่อการปรั บตัวต่ อ
อุทกภัย
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม
และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร จากการศึก ษา
เอกสารข้ อมูลต่าง ๆ ผ่ านตารา วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เนต และใช้ แ บบสัมภาษณ์ ที่มีเนื อ้ หา
เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และผลการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ ออุทกภัย ซึ่งครอบคลุม
กรอบแนวคิดทั ้ง 3 ด้ าน ได้ แก่ กระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สรุปผลได้ ดังนี ้
1. กระบวนการเรี ยนรู้
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม
และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัย ของชุมชนบางกระเจ็ ด มีก าร
เตรียมความพร้ อม ดังนี ้
1. ชุมชนมีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาเพื่อหาแนวทางในการรับมือและเตรี ย มความพร้ อม
ต่อปั ญหาอุทกภัย
2. จากนั ้นจึงให้ ชาวบ้ านในชุมชนมารวมกลุ่มกันเพื่อกระจายข้ อมูลข่ าวสารให้ ทุก คนได้
รับทราบ
3. นาไปปฏิบัติตาม
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรี ย มความพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัย ของชุมชนบ้ านบางระกา มี
การเตรียมความพร้ อม ดังนี ้
1. มี ก ารจัด ประชุ มผู้นาชุ มชนและผู้ที่เ กี่ ย วข้ องทั ้งหมดเพื่ อร่ วมกั นวิเคราะห์ถึ งสภาพ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นทั ้งของตนเองและชุมชน
2. ร่วมกันหาแนวทางในการรับมือและเตรียมความพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัย
3. ผู้นาแต่ละคนจัดตั ้งทีมงานของตนเองเพื่อแบ่ งหน้ าที่แ ละลัก ษณะงานที่จะไปทาให้
เหมาะสม
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4. นาแผนงานที่ได้ ร่วมกันวางไว้ ไปดาเนินการปฏิบัติก าร
5. ติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัย ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มี
การเตรียมความพร้ อม ดังนี ้
1. ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับนักวิชาการภายนอกชุมชนเพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางในการรับมือและเตรียมความพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัย
2. จากนั ้นจึงนาแผนงานที่ได้ ร่วมกันวางไว้ ไปดาเนินการปฏิบัติการ
3. ติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยนักวิชาการภายนอกและผู้นาชุมชน
2. วิธีการเรี ยนรู้
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า
วิธีการเรียนรู้ของชุมชนบางกระเจ็ด มีดงั นี ้
1. เกิดการเรียนรู้มาจากประสบการณ์ในอดีต
2. เรียนรู้จากหน่วยงานที่เข้ ามาช่วยเหลือ
3. ชาวบ้ านได้ เรียนรู้จากการฝึ กอบรมการว่ายนา้ โดยชุมชนโดยได้ มีก ารจัดอบรมขึน้ เพื่อ
เป็ นการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัยให้ แก่ทกุ คนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
วิธีการเรียนรู้ของชุมชนบ้ านบางระกา มีดงั นี ้
1. ชุมชนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต
2. เรียนรู้จากหน่วยงานที่เข้ ามาช่วยเหลือ
3. เรียนรู้จากการฝึ กอบรมอาชีพ
วิธีการเรียนรู้ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มีดงั นี ้
1. เรียนรู้จากหน่วยงานที่เข้ ามาช่วยเหลือ
2. มีการจัดการฝึ กอบรมอาชีพเพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ ขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
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3. ผลการเรี ยนรู้
3.1 ด้ านความเป็ นอยู่
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า
การปรับตัวในด้ านความเป็ นอยู่ของชุมชนบางกระเจ็ ด มีดงั นี ้
1. ชุ มชนมีก ารปรั บ ตัว ในด้ านการเดิน ทางโดยสัญจรทางเรื อแทนการการสัญจรทาง
รถยนต์
2. มีการเตรียมปั จจัยที่ช่วยเหลือในการเดินทาง เช่น เรือและเสื ้อชูชีพไว้ ให้ พร้ อม
การปรับตัวในด้ านความเป็ นอยู่ของชุมชนบ้ านบางระกา มีดงั นี ้
1. คนในชุมชนมีก ารหาอาหารในการดาเนิ นชี วิต เช่ น จับปลามาเป็ นอาหารและนาไป
ขายเพื่อสร้ างรายได้
2. ผู้นาชุมชนร่วมกันจัดตั ้งโรงครัวขึ ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการจัดทาและแจกจ่ ายอาหาร
ให้ แก่คนในชุมชน
3. ติดต่อประสานงานการไฟฟ้ าเพื่อยกมิเตอร์ ให้ สงู ขึ ้นจะได้ พ้นระดับน ้าที่จะท่วมสูง
4. ปรับตัวในด้ านการเดินทางโดยได้ เปลี่ย นการสัญจรทางรถยนต์ให้ เป็ นการสัญจรทาง
เรือจนกว่าน ้าจะลด
5. มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องอาชีพเกษตรกรรมโดยจากการที่ปลูกพืชระยะยาวเปลี่ย นเป็ น
ปลูกพืชระยะสั ้นเพื่อจะได้ เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้ รวดเร็วขึ ้น
6. ในแต่ละบ้ านมีการเตรียมปั จจัยในการช่วยเหลือในการเดินทาง เช่ น เรื อและเสื ้อชูชีพ
ไว้ ให้ พร้ อมสาหรับการใช้ งาน
การปรับตัวในด้ านความเป็ นอยู่ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มีดงั นี ้
1. ผู้นาชุมชนมีก ารจัดตั ้งศูนย์ พัก พิงภายในพื ้นที่ข องชุมชนเพื่ออพยพชาวบ้ านที่ถูก นา้
ท่วมสูงมาพักอาศัยอยู่ชั่วคราว
2. มีการจัดตั ้งโรงครัวขึ ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการจัดทาและแจกจ่ ายอาหารให้ แ ก่ คนใน
ชุมชน

192

3. ติดต่อประสานงานการไฟฟ้ าเพื่อยกมิเตอร์ ให้ สงู ขึ ้นจะได้ พ้นระดับน ้าที่จะท่วมสูง
4. ปรับตัวในด้ านการเดินทางโดยได้ เปลี่ย นการสัญจรทางรถยนต์ให้ เป็ นการสัญจรทาง
เรือจนกว่าน ้าจะลด
5. ในแต่ละบ้ านมีการเตรี ย มปั จจัย ที่ช่วยเหลือในการเดินทาง เช่ น เรื อ เพื่อไว้ ใช้ ในยาม
ฉุกเฉิน
3.2 ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิน
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า
การดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินในช่ วงที่น ้าท่วมของชุมชนบางกระเจ็ด คือ
1. มีการขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ นและมีค่าขึ ้นไปไว้ บนชั ้นสองของบ้ าน
2. มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมที่อยู่อาศัยจากบ้ านชัน้ เดียวให้ เป็ นบ้ านสองชั ้น
3. ผู้นาชุมชนเป็ นแกนหลักในการเข้ ามาดูแลความปลอดภัย ในทรัพย์สิน
การดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินในช่ วงที่น ้าท่วมของชุมชนบ้ านบางระกา คือ
1. มีการขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ นและมีค่าขึ ้นไปไว้ บนชั ้นสองของบ้ าน
2. ในพื ้นที่ที่มีน ้าท่วมสูงมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมที่อยู่อาศัย จากบ้ านชัน้ เดีย วให้ เป็ น
บ้ านสองชั ้น
3. ผู้นาชุมชนมีการจัดเวรยามขึ ้นมาดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินภายในชุม ชน
การดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินในช่ วงที่น ้าท่วมของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ คือ
1. มีการขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ นและมีค่าขึ ้นไปไว้ บนชั ้นสองของบ้ าน
2. ผู้นาชุมชนมีการจัดเวรยามขึ ้นมาดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินภายใน
3.3 ด้ านสุขภาพ
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า
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การวางแผนด้ านสุขภาพของชุมชนบางกระเจ็ดก่อนน ้าจะท่วม มีดงั นี ้
1. มีการติดต่อประสานกับแพทย์และหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้ องให้ เข้ ามาช่ วยเหลือรัก ษาโรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นมากับน ้า
2. คนในชุมชนมีการสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ า
การวางแผนด้ านสุขภาพของชุมชนบ้ านบางระกาก่อนนา้ จะท่วม มีดงั นี ้
1. ผู้นาชุมชนให้ เจ้ าหน้ าที่จากสาธารณสุข เข้ ามาสารวจรายชื่ อชาวบ้ านที่อาจจะเป็ น
ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงถ้ าเป็ นผู้ป่ วยที่มีอาการไม่หนัก ก็ นายาไปแจกจ่ ายแต่ถ้ าเป็ นผู้ป่วยที่มีอาการ
หนักก็ให้ อพยพผู้ป่วยออกมา
2. มีการติดต่อประสานกับแพทย์และหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้ องให้ เข้ ามาช่ วยเหลือรัก ษาโรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นมากับน ้า
3. ระหว่างเกิดอุทกภัย มีก ารแบ่ งทีมงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ออกไปดูแ ลอาการ
ของผู้ป่วยและพูดคุยให้ กาลังใจ
4. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ า
การวางแผนด้ านสุขภาพของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ก่อนน ้าจะท่วม มีดงั นี ้
1. มีการติดต่อประสานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ เข้ ามาช่วยเหลือรักษาโรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นมากับน ้า
2. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัด
3.4 ด้ านการสื่อสาร
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า
การส่งข่าวสารให้ กับคนในชุมชนของชุมชนบางกระเจ็ด มีดงั นี ้
1. มีการแจ้ งข่าวสารให้ แก่คนในชุมชนโดยตรง
2. มีการใช้ โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานและแจ้ งข่าวสาร
3. ติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์
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การส่งข่าวสารให้ กับคนในชุมชนของชุมชนบ้ านบางระกา มีดงั นี ้
1. มีการใช้ วิทยุชุมชนประกาศเตือนและให้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ ย วกับนา้ ท่วมแก่ คนใน
ชุมชน
2. มีการใช้ โทรศัพท์และวิทยุสื่อสารในการติดต่อประสานงานและแจ้ งข่าวสาร
3. มีการสอบถามข้ อมูลข่ าวสารโดยตนเองกับผู้ที่เข้ ามาช่ วยเหลือและเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ
และติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์
การส่งข่าวสารให้ กับคนในชุมชนของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มีดงั นี ้
1. มีการใช้ โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานและแจ้ งข่าวสาร
2. มีการสอบถามข้ อมูลข่าวสารจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์
3.5 ด้ านภูมิปัญญา
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า
ชุมชนบางกระเจ็ ด มีก ารใช้ ภูมิปั ญญาที่มีในชุมชนที่เกิ ดขึน้ ในช่ วงนา้ ท่วมมาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ดังต่อไปนี ้
1. มีการทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก
2. มีการสร้ างพาหนะที่ใช้ ลอยน ้า เช่น เรือที่ทาขึ ้นมาจากโฟม
3. มีการสร้ างส้ วมลอยน ้า
ชุมชนบ้ านบางระกา มีการใช้ ภมู ิปัญญาที่มีในชุมชนที่เกิ ดขึน้ ในช่ วงนา้ ท่วมมาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ดังต่อไปนี ้
1. มีการสร้ างบ้ านแพลอยน ้า
2. ปลูกพืชผักสวนครัวลอยน ้า
3. สร้ างแพลอยน ้าไว้ สาหรับเลี ้ยงเป็ ด-ไก่
4. ทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก
5. สร้ างพาหนะที่ใช้ ลอยน ้า เช่น เรือที่ทาขึ ้นมาจากโฟม
6. สร้ างส้ วมลอยน ้า
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7. ใช้ แกลลอนน ้าหรือขวดพลาสติกมาใช้ เป็ นเครื่องทุ่นแรงในการทาให้ สิ่งของลอยน ้า
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มีก ารใช้ ภูมิปั ญญาที่มีในชุมชนที่เกิ ดขึน้ ในช่ วงนา้ ท่วมมาใช้ ให้
เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี ้
1. ทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก
2. สร้ างส้ วมลอยน ้า
3. มีการใช้ อีเอ็มบอลเพื่อป้ องกันน ้าเสีย
ตอนที่ 2 ผลการเสนอคู่มือการเรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการปรั บตัว
ต่ ออุทกภัยในพืน้ ที่ภาคกลาง
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อนาเสนอคู่มือ การเรี ย นรู้ ข องชุ มชนเพื่ อ
พัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัย ในพื ้นที่ภาคกลาง โดยผู้เชี่ ย วชาญจากชุมชนบาง
กระเจ็ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 10 ท่าน ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบาง
ระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จานวน 10 ท่าน และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร จานวน 10 ท่าน ซึง่ มีประเด็นในการสนทนาครอบคลุม
5 ด้ าน ได้ แ ก่ ความหมายของอุทกภัย สาเหตุข องการเกิ ดอุทกภัย ปั ญหาที่เกิ ดจากอุทกภัย
ขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย และการเรี ย นรู้ เพื่อปรับตัวต่ออุทกภัย สามารถสรุ ป
ผลได้ ดังนี ้
1. ความหมายของอุทกภัย
อุทกภัยมีความหมาย ดังนี ้ ภัย ที่เกิ ดจากนา้ ท่วม หรื อเกิ ดจากสภาวะที่นา้ ไหลเอ่อล้ นฝั่ ง
แม่น ้าเข้ าท่วมบ้ านเรือน ก่อให้ เกิดความเสียหายและอันตรายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
2. สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีสาเหตุ ดังนี ้
1. ฝนตกหนักจากพายุ ฝนฟ้ าคะนอง เป็ นพายุที่มีป ริ มาณฝนตกหนัก มาก จนทาให้ พื ้นที่
ที่อยู่ในที่ต่าเกิดน ้าท่วม
2. ผลจากน ้าทะเลหนุน น ้าทะเลมีระดับสูงขึ ้นจนน ้าเอ่อล้ นตลิ่ง ทาให้ เกิดนา้ ท่วม และฝน
ตกหนักในป่ าบนภูเขา ปริมาณน ้าบนภูเขามีมาก และไหลเชี่ ย วอย่ างรุ นแรงลงสู่ที่ราบเชิ งเขา ทา
ให้ เกิดน ้าท่วมฉับพลัน
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ส่วนสาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทาของมนุษย์
1. เกิดจากการตัดไม้ ทาลายป่ า
2. การขยายเขตเมืองรุกล ้าเข้ าไปในพื ้นที่ล่มุ ต่า
3. การก่อสร้ างขวางทางน ้าธรรมชาติ
4. การสร้ างทางระบายน ้าของถนนไม่เพียงพอ
5. การบริหารจัดการน ้าที่ไม่ดี
3. ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย
ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย มีปัญหาดังนี ้
1. นา้ ท่วมอาคารบ้ านเรื อน และพื ้นที่ทางการเกษตรเสีย หาย รวมถึงคนและสัตว์ อาจ
เสียชีวิตได้
2. เส้ นทางการคมนาคมถูกตัดขาด ทาให้ การเดินทางไม่สะดวก
3. ระบบสาธารณูปโภคได้ รับความเสียหาย เช่น ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์
4. ทาให้ เกิดโรคระบาดที่มากับน ้า และเกิ ดความเครียด สุขภาพจิตเสื่อม
5. คนในชุมชนมีปัญหาในการประกอบอาชีพ ทาให้ ขาดรายได้
4. ขัน้ ตอนในการเตรี ยมความพร้ อมต่ ออุทกภัย
ขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย มีดงั นี ้
1. องค์กรในระดับชุมชนร่ วมกับชาวบ้ านทาการวิเคราะห์สภาพปั ญหาของอุทกภัย ทั ้งที่
เคยเกิดในอดีตและปั จจุบัน พร้ อมทั ้งหาวิธีการรับมือต่ออุทกภัย
2. ที่ประชุมร่วมกันหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา เพื่อนาไปวางแผนและแบ่ งหน้ าที่งาน
ในการรับมือต่ออุทกภัย เช่น ฝ่ ายป้ องกันน ้า ฝ่ ายรักษาพยาบาล ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายขนส่ง และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
3. หัวหน้ างานแต่ ละฝ่ ายดาเนิ นการปฏิบัติต ามแผนงานที่ ได้ รับมอบหมาย โดยมีก าร
กระจายงานเพื่อให้ คนในชุมชนได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการรับมือต่ออุทกภัย
4. ติด ตามและประเมินผลโดยจัด เวที ประชาคม เพื่ อสอบถามว่าแต่ละครัว เรื อ นเป็ น
อย่างไรบ้ าง และติดตามประเมินผลพฤติกรรมของชาวบ้ าน โดยผู้นาชุมชน นัก วิชาการภายนอก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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5. การเรี ยนรู้ เพื่อปรั บตัวต่ ออุทกภัย
5.1 ด้ านความเป็ นอยู่
การปรับตัวในด้ านความเป็ นอยู่ มีดงั นี ้
- อาหาร
- หาเครื่องอุปโภคพื ้นฐานที่หาได้ ง่ายเพื่อเป็ นอาหารหลักในการดารงชี วิต เช่น
ปลา หอย และผักชนิดต่างๆ
- จัดทาและแจกจ่ายอาหารโดยการจัดตั ้งโรงครัว
- การเดินทาง
- ใช้ พาหนะที่อยู่บนน ้าสาหรับอาศัยในการเดินทาง เช่น เรือ ซึง่ ควรมีการเตรียม
ปั จจัยที่ใช้ ในการเดินทางด้ วย เช่น เรือ เสื ้อชูชีพ และยารักษาโรคไว้ ให้ พร้ อม
- อาชีพ
- ปรับเปลี่ยนในด้ านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืชระยะสั ้น ได้ แก่
ผักบุ้ง ผักคะน้ า ผักกาดขาว เป็ นต้ น เพื่อจะได้ เก็บเกี่ยวให้ ทนั ก่อนน ้ามา
- จัดฝึ กอบรมอาชีพให้ แก่คนในชุมชน เช่น ทาน ้ายาล้ างจาน ยาสระผม ร้ อย
ลูกปั ด เป็ นต้ น เพื่อนามาใช้ ในชีวิตประจาวันและสามารถสร้ างเป็ นรายได้
5.2 ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิน
การปรับตัวในด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีดงั นี ้
- ควรขนย้ ายสิ่งของที่มีค่าไปไว้ บนที่สงู
- ปรั บ เปลี่ ย นในเรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศัย เช่ น จากบ้ านชั น้ เดี ย วให้ เ ป็ นบ้ านสองชั น้ เพื่ อ
เตรียมพร้ อมก่อนถึงช่วงน ้าท่วม
- ผู้นาชุมชนจัดเวรยามคอยดูแลความปลอดภัย ในทรัพย์สินของคนในชุมชน
- คนในชุมชนต้ องช่วยกันสอดส่องดูแ ลความปลอดภัย ในทรัพย์ สินของตนเองและเพื่อน
บ้ านข้ างเคียง
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5.3 ด้ านสุขภาพ
การปรับตัวในด้ านสุขภาพ มีดงั นี ้
- ผู้นาชุมชนร่ วมกับ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ทาการสารวจรายชื่ อของคนในชุมชนที่เป็ น
ผู้ป่วย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดเตรียมยาและแจกจ่ ายยาให้ แ ก่ ผ้ ูป่วยที่มีอาการไม่หนัก มากนัก
ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้ องทาการอพยพออกมา
- มีการประสานกับแพทย์เพื่อให้ มารักษาโรคต่างๆ ที่มากับนา้ ให้ กับคนในชุ มชน เช่ น ตา
แดง ไข้ เลือดออก ฉี่หนู เป็ นต้ น
- ควรจัดตั ้งทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยดูแลอาการเจ็บป่ วยทางร่ างกายและจิ ตใจ
สาหรับผู้ที่ประสบอุทกภัย
- คนในชุมชนควรสวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ า
5.4 ด้ านการสื่อสาร
การปรับตัวในด้ านการสื่อสาร มีดงั นี ้
- ผู้ นาชุ มชนใช้ วิ ทยุชุ มชนและวิทยุ สื่อสารเพื่อประชาสัม พันธ์ ข้ อมูลต่า งๆ ที่เกี่ ย วกั บ
อุทกภัยอย่างสม่าเสมอ
- ติดต่อประสานงานให้ ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน โดยผู้นาชุมชนควรนาข่ าวสารของ
อุทกภัยมาแจ้ งเตือนคนในชุมชนโดยตรง
- คนในชุมชนก็ ยัง สามารถใช้ โทรศัพท์ในการติดต่อสื่ อสารและขอความช่ วยเหลือจาก
ผู้นาชุมชน
- คนในชุมชนควรสอบถามข้ อมูลด้ วยตนเองจากหน่วยงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ย วข้ องด้ าน
อุทกภัย ข้ อมูลที่ควรทราบ เช่น ปริมาณน ้าฝนและเวลาที่นา้ จะมาถึง ระดับความสูงของนา้ ที่เคย
เกิดขึ ้นในอดีต เส้ นทางใดบ้ างที่จะถูกใดน ้าท่วม
- คนในชุมชนติดตามสถานการณ์อทุ กภัยจากโทรทัศน์
5.5 ด้ านภูมิปัญญา
การปรับตัวในด้ านภูมิปัญญา มีดงั นี ้
- สร้ างบ้ านแพลอยน ้า โดยการใช้ ไม่ไผ่ในการสร้ างตัวบ้ านและต่อพื ้นบ้ านเป็ นแพ และใช้
แกลลอนน ้าผูกติดล้ อมรอบตัวแพเพื่อเป็ นการช่วยพยุงตัวให้ สามารถลอยน ้าได้ ดียิ่งขึ ้น
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- ปลูกพืชผักสวนครัวลอยน ้า คือ การปลูกพืชผักสวนครัวบนแพที่ลอยนา้ โดยเลือกใช้ พืช
ที่สามารถเจริญเติบโตได้ ในน ้า เช่ น ผัก บุ้ง ผัก กาด หรื อนากระบะใส่ดินที่ปลูก พืชผัก สวนครัวไป
วางไว้ บนแพ
- สร้ างแพลอยน ้าเพื่อใช้ สาหรับการเลี ้ยงเป็ ดและไก่ โดยการสร้ างเป็ นคอกเป็ ดและคอก
ไก่บนแพ
- ประดิษฐ์ เสื ้อชูชีพด้ วยตนเองโดยใช้ ถุงยังชีพมาตัดเป็ นตัวเสื ้อ แล้ วนาขวดพลาสติก ใส่ใน
ถุงและมัดให้ แน่น หลังจากนั ้นนาไปใส่ที่ด้านหน้ าและด้ านหลังของเสื ้อ
- ประดิษฐ์ พาหนะที่อยู่บนน ้าเพื่อช่วยในการเดินทาง เช่ น เรื อที่ทาด้ วยโฟม เป็ นลัก ษณะ
คล้ ายโป๊ ะเพื่อใช้ ในการขนส่งคนจานวนน้ อย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และการจัดสนทนากลุ่มการวิจัย
เรื่องการนาเสนอคู่มือการปรับตัวต่อต่อภัย ธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์ก ารเรี ย นรู้ ชุมชน ผู้วิจัย
นาประเด็นสาคัญมาอภิปราย ดังนี ้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษาที่ดีของชุมชนที่มีการเรี ยนรู้ เพื่อการปรั บตัวต่ อ
อุทกภัย
1. กระบวนการเรี ยนรู้
จากผลการวิจัย ชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือ ง
จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการเรียนรู้
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มต่ อปั ญหาอุท กภัย มี ดังนี ้ จั ดประชุ มโดยเชิ ญ ผู้ นาชุ ม ชน นั ก วิช าการ
ภายนอกชุมชน และผู้ที่เกี่ ย วข้ องทั ้งหมดเพื่อร่ วมกัน วิเคราะห์ถึง สภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ ทั ้งของ
ตนเองและชุมชนเพื่ อร่ วมกันหาแนวทางในการรับมือต่อปั ญหาอุทกภัย จากนัน้ ในที่ประชุมจะ
ร่ ว มกั น วางแผนและแบ่ ง หน้ าที่ ง านในการรั บ มื อ ต่ อ อุ ท กภั ย เช่ น ฝ่ ายป้ องกั น น า้ ฝ่ าย
รักษาพยาบาล ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายขนส่ง และฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น โดยหัวหน้ างานแต่ละฝ่ าย
ดาเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ รับมอบหมาย จะมีก ารกระจายงานเพื่อให้ คนในชุมชนได้ ร่วม
เป็ นส่วนหนึ่งในการรับ มือต่ออุทกภัย หลังจากนัน้ ติดตามและประเมินผลแผนงานโดยจัด เวที
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ประชาคมเพื่อประชุม กันในทุก ๆ เดือ น เพื่อสอบถามว่าแต่ละครัวเรื อนเป็ นอย่ างไรบ้ าง และ
ติดตามประเมินผลพฤติกรรมของชาวบ้ าน โดยผู้นาชุมชน นัก วิชาการภายนอก และหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ องสอดคล้ องกับ อดุลย์ วังศรี คูณ (2543) ได้ เสนอว่ากระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุมชนต้ องมี
ลาดับขั ้นตอนที่สมาชิกในชุมชนเข้ ามารวมกลุ่มเพื่อแก้ ปัญหาของชุมชนหรื อสร้ างสรรค์สิ่งดีงาม
ให้ กับชุมชน โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ แสวงหาทางเลือก ดาเนิ นการและประเมิน ซึ่งกระบวนการ
เรี ย นรู้ ข องชุม ชนนี ป้ ระกอบด้ วยกระบวนการเรี ย นรู้ ในวิถีชีวิตหรื อกระบวนการเรี ย นรู้ ตามแนว
ระบบโรงเรียน และสอดคล้ องกับวิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540) ที่ได้ เสนอว่า กระบวนการเรี ย นรู้ ข อง
ชุมชน เป็ นการเรี ย นรู้ ที่ ชุมชนเป็ นผู้สร้ าง มีดังนี ้ วิเคราะห์แ ละสังเคราะห์ปัญหา ทั ้งของตนเอง
ชุมชน และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี เ้ ข้ ากับสังคมไทยตลอดจนสังคมโลก แสวงหาทางออกที่เหมาะสม
กับตนเอง และชุมชนด้ วยวิธีก ารต่างๆ เช่ น การประชุม สัมมนา การศึก ษาดูงาน และการเรี ย นรู้
ผ่านสื่อต่างๆ สร้ างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นผลจากการตัดสินใจของตนเองและชุมชน ในแง่ ข องชุมชน
กิจกรรมที่ทาขึ ้นนี ้อาจเรียกว่า กิจกรรมเครือข่าย เพราะเป็ นตัวชัก จูงและเชื่ อมโยงคนเข้ าด้ วยกัน
และประเมินผลกิจกรรมนาผลที่ได้ ไปแก้ ไขปรับปรุงกระบวนการทั ้งหมด
2. วิธีการเรี ยนรู้
จากผลการวิจัย ชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือ ง
จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ชุมชนคลอง
มหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร พบว่า วิธีก ารเรี ย นรู้ มีดังนี จ้ าก
เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ ้นทาให้ คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีก ารลองผิ ดลองถูก
ซึง่ เกิดจากการจดจาสังเกตจากคนรอบข้ าง พร้ อมทั ้งเรียนรู้ติดตามสถานการณ์ ต่างๆ ที่จะเกิ ดขึน้
หรือสังเกตจากหน่วยงานทางราชการ และหน่ วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชนที่ได้ เข้ ามาช่ วยเหลือ
ว่ามีแผนการและวิธีการในการเตรียมความพร้ อมใดบ้ างที่ทาให้ ตนเองสามารถอยู่รอดจากนา้ ท่วม
ได้ ซึ่งวิธีก ารต่างๆ ต้ องทาให้ คนในชุมชนเกิ ด ความมั่นใจในการที่จะอยู่ร่วมกับนา้ ท่วมได้ และ
หน่วยงานที่เข้ ามาช่วยเหลือสามารถเป็ นที่พงึ่ พาอาศัยในการขอความช่วยเหลือได้ และช่ วยให้ คน
ในชุ มชนไม่ เ กิ ด ความเครี ย ดในช่ ว งที่ เ กิ ด เหตุก ารณ์ น า้ ท่ ว มเพื่ อที่ จ ะเตรี ย มพร้ อมต่ อ อุท กภัย
สอดคล้ องกับ เอกวิท ย์ ณ ถลาง (2540) ได้ เ สนอว่า ลัก ษณะการเรี ย นรู้ ข องบุคคลเกิ ดขึน้ ตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี ้ มีการลองผิดลองถูก โดยในอดีตมนุษย์ เรี ย นรู้ ที่จะดารงชี วิตและรัก ษา
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เผ่ าพันธุ์ข องตนให้ อยู่รอดด้ วยการหาอาหาร ต่อสู่กับธรรมชาติ ฯลฯ จากนัน้ มนุษย์ ก็ได้ สะสม
ความรู้ ความเข้ าใจของตนไว้ แล้ วถ่ายทอดส่งต่อให้ ลกู หลาน และครูพกั ลักจา เป็ นการเรี ย นที่แ อบ
เรียน แอบเอาอย่าง แอบลองทาดูเป็ น วิธีการธรรมชาติและธรรมดาของคนในการเรี ย นรู้ จากผู้อื่น
โดยการตามเฝ้าสังเกตอยู่เงียบๆ แล้ วรับเอามาเป็ นของตนเมื่อสามารถทาได้ จริ ง และอีก วิธีก าร
จะต้ องมีการพึง่ พาตนเองเป็ นหลักด้ วย โดยต้ องมองว่าน ้าท่วมที่เกิดขึ ้นเป็ นปั ญหาของเราด้ วย จะ
รอให้ คนอื่นมาช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ได้ ซึง่ เมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นต้ องมีการช่วยเหลือตนเองก่อน
ตอนที่ 2 ผลการเสนอคู่มือการเรี ยนรู้ ของชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรั บตัว
ต่ ออุทกภัยในพืน้ ที่ภาคกลาง
1. ความหมายของอุทกภัย
อุทกภัยมีความหมาย ดังนี ้ ภัย ที่เกิ ดจากนา้ ท่วม หรื อเกิ ดจากสภาวะที่นา้ ไหลเอ่อล้ นฝั่ ง
แม่น ้าเข้ าท่วมบ้ านเรือน ก่อให้ เกิดความเสียหายและอันตรายแก่ชีวิต และทรัพย์ สินของประชาชน
สอดคล้ อ งกั บ เทพพรรณี เสตสุบ รรณ (2541) ได้ เ สนอว่ า อุท กภัย เป็ นอัน ตรายจากน า้ ท่ ว ม
มหาสมุทร และแม่น ้าสูงมาก จนท่วมท้ นล้ นฝั่ งและตลิ่ง ไหลท่วมบ้ านเรื อน ด้ วยความรุ นแรงของ
กระแสน ้า ทาความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็ นจานวนมาก
2. สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีสาเหตุ ดังนี ้
1. ฝนตกหนักจากพายุ ฝนฟ้ าคะนอง เป็ นพายุที่มีป ริ มาณฝนตกหนัก มาก จนทาให้ พื ้นที่
ที่อยู่ในที่ต่าเกิดน ้าท่วม
2. ผลจากน ้าทะเลหนุน น ้าทะเลมีระดับสูงขึ ้นจนน ้าเอ่อล้ นตลิ่ง ทาให้ เกิดนา้ ท่วม และฝน
ตกหนักในป่ าบนภูเขา ปริมาณน ้าบนภูเขามีมาก และไหลเชี่ ย วอย่ างรุ นแรงลงสู่ที่ราบเชิ งเขา ทา
ให้ เกิดน ้าท่วมฉับพลัน สอดคล้ องกับ เทพพรรณี เสตสุบรรณ (2541) ได้ เสนอว่า สาเหตุข องการ
เกิ ด อุท กภัย ในประเทศไทย มีดัง นี ห้ ย่ อ มความกดอากาศต่ า พายุห มุน เขตร้ อ น ได้ แ ก่ พายุ
ดีเปรสชั่น พายุโซนร้ อน พายุใต้ ฝนุ่ ร่องมรสุมหรือร่ องความกดอากาศต่า ลมมรสุมตะวันตกเฉี ย ง
ใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเขื่อนพัง
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3. ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย
ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย มีปัญหาดังนี ้
1. นา้ ท่วมอาคารบ้ านเรื อน และพื ้นที่ทางการเกษตรเสีย หาย รวมถึงคนและสัตว์อาจ
เสียชีวิตได้
2. เส้ นทางการคมนาคมถูกตัดขาด ทาให้ การเดินทางไม่สะดวก
3. ระบบสาธารณูปโภคได้ รับความเสียหาย เช่น ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์
4. ทาให้ เกิดโรคระบาดที่มากับน ้า และเกิดความเครียด สุขภาพจิตเสื่อม
5. คนในชุ ม ชนมีปั ญ หาในการประกอบอาชี พ ท าให้ ข าดรายได้ สอดคล้ องกั บ วัช รี
วีระพันธ์ และคณะ (2534) ได้ เสนอว่า อันตรายและความเสีย หายที่เกิ ดจากอุทกภัย มีดังนี ้ นา้
ท่วมอาคารบ้ านเรือน สิ่งก่อสร้ างและสาธารณสถาน ซึ่งจะทาให้ เกิ ดความเสีย หายทางเศรษฐกิ จ
อย่างมาก บ้ านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้ างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสนา้ ที่ไ หลเชี่ ย วพังทลายได้ คน
และสัตว์พาหนะและสัตว์เลี ้ยงอาจได้ รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน ้าตาย เส้ นทางคมนาคมและ
การขนส่ง อาจจะถู ก ตัด เป็ นช่ ว งๆ โดยความแรงของกระแสน า้ ถนน และสะพานอาจจะถู ก
กระแสนา้ พัดให้ พังทลายได้ สินค้ าพัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจะได้ รับความเสีย หายมาก ระบบ
สาธารณู ป โภค จะได้ รับ ความเสีย หาย เช่ น โทรศัพ ท์ โทรเลข ไฟฟ้ า แล ะประปา และพื น้ ที่
การเกษตรและการปศุสัตว์จะได้ รับความเสีย หาย เช่ น พืชผล ไร่ นา ทุก ประการที่กาลังผลิดอก
ออกผล อาจถูกน ้าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี ้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็ บกัก ตุน จะ
ได้ รับความเสียหาย และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จโดยทั่วไป เกิ ดโรคระบาด สุข ภาพจิ ตเสื่อม
เป็ นต้ น
3. ขัน้ ตอนในการเตรี ยมความพร้ อมต่ ออุทกภัย
ขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย มีดงั นี ้
1. องค์กรในระดับชุมชนร่ วมกับชาวบ้ านทาการวิเคราะห์สภาพปั ญหาของอุทกภัย ทั ้งที่
เคยเกิดในอดีตและปั จจุบัน พร้ อมทั ้งหาวิธีการรับมือต่ออุทกภัย
2. ที่ประชุมร่วมกันหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา เพื่อนาไปวางแผนและแบ่ งหน้ าที่งาน
ในการรับมือต่ออุทกภัย เช่น ฝ่ ายป้ องกันน ้า ฝ่ ายรักษาพยาบาล ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายขนส่ง และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
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3. หัวหน้ างานแต่ ละฝ่ ายดาเนิ นการปฏิบัติต ามแผนงานที่ ได้ รับมอบหมาย โดยมีก าร
กระจายงานเพื่อให้ คนในชุมชนได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการรับมือต่ออุทกภัย
4. ติด ตามและประเมินผลโดยจัด เวที ประชาคม เพื่ อสอบถามว่าแต่ละครัว เรื อ นเป็ น
อย่างไรบ้ าง และติดตามประเมินผลพฤติกรรมของชาวบ้ าน โดยผู้นาชุมชน นัก วิชาการภายนอก
และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง รวมทั ้งต้ องให้ ประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่ ว มกั บ กระบวนการต่า งๆ นี ้
สอดคล้ องกับ โคเฮนและฮัฟ ฮอฟ Cohen and Uphoff (1980) ได้ เสนอว่า การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบทแบ่งออกเป็ น 4 แบบ คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการดาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
4. การเรี ยนรู้ เพื่อปรั บตัวต่ ออุทกภัย
4.1 ด้ านความเป็ นอยู่
จากผลการวิจัย ชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือ ง
จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร พบว่า การปรับตัวในด้ าน
ความเป็ นอยู่ มีดังนี ้ มีหาเครื่ องอุปโภคพื ้นฐานที่หาได้ ง่ายเพื่อ เป็ นอาหารหลัก ในการดารงชี วิต
เช่น ปลา หอย และผักชนิดต่างๆ และจัดตั ้งโรงครัวเพื่อจัดทาและแจกจ่ ายอาหาร ตรงกับที่ ปั ณณ
ธร ปิ่ นทองคา: สัมภาษณ์ กล่าวไว้ ว่า อาหารที่สามารถหากินได้ ตลอดก็ คือปลา และทางอบต. จะ
มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแ ลและอานวยความสะดวกในเรื่ องของอาหาร ในเรื่ องของการเดินทางจะใช้
พาหนะที่อยู่บนน ้าสาหรับอาศัยในการเดินทาง เช่ น เรื อ ซึ่งควรมีก ารเตรี ย มเรื อ เสื ้อชูชีพ และยา
รักษาโรคไว้ ให้ พร้ อม สอดคล้ องกับ กองบรรณาธิ ก ารประชาชาติธุรกิ จ มติชน ข่ าวสด (2555) ได้
เสนอว่า สินค้ าต่างๆ ที่นาออกมาวางขายเกิดเป็ น ตลาดเฉพาะกิจ ขึ ้นในหลายพื ้นที่ อาทิ เสื ้อชูชีพ
เรือ ซึง่ มีราคาแตกต่างกันไป แล้ วแต่ว่าใครจะอยู่ไกล - ใกล้ พื ้นที่นา้ ท่วม นับเป็ นการพัฒนาสินค้ า
หลากหลายรู ป แบบ ที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งลงตัว ส่ ว นในเรื่ อ งอาชี พ
เกษตรกรรมมีการปลูกพืชระยะสั ้น เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้ า ผัก กาดขาว เป็ นต้ น เพื่อจะได้ เก็ บเกี่ ย ว
ให้ ทนั ก่อนน ้ามาโดยนามาใช้ ในชี วิตประจาวันและสามารถสร้ างเป็ นรายได้ ตรงกับที่ ไพรัช เส็ง
ประชา : สัมภาษณ์ กล่าวไว้ ว่า ได้ หนั มาปลูกพืชเกษตรที่มีอายุสั ้น เช่น พวกถั่ว แตง หรื อดอกไม้ ก็
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จะเป็ นดาวเรือง เพราะพวกที่เป็ นพืชระยะยาวที่เคยปลูก เช่ น กุย ช่ าย กุหลาบ นัน้ ใช้ ก ารลงทุน
เยอะและใช้ ระยะเวลานานกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ หากได้ รับความเสียหายก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่
4.2 ด้ านความปลอดภัยในทรั พย์ สิน
จากผลการวิจัย ชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือ ง
จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร พบว่า การปรับตัวในด้ าน
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีดงั นี ้ ผู้นาชุมชนจัดเวรยามคอยดูแลความปลอดภัย ในทรัพย์ สินของ
คนในชุมชน และคนในชุมชนต้ องช่วยกันสอดส่องดูแ ลความปลอดภัย ในทรัพย์ สิน ของเพื่อนบ้ าน
ข้ างเคียง สอดคล้ องกับคานาย อภิปรัชญาสกุล (2554) ได้ เสนอว่า เมื่อเกิดอุทกภัย แล้ ว บ้ านที่พัก
อาศัยต้ องประสบปั ญหา และเกิดความเสียหาย ควรเริ่ มด้ วยการตั ้งสติ แม้ บ้านอาศัย จะไม่มีแ ล้ ว
ซึง่ ถ้ าลองมองย้ อนกลับไปในอดีตแล้ วจะทาให้ เข้ าใจชีวิตมากขึ ้น เพราะตอนเกิ ดใหม่ๆ ก็ ไม่มีอะไร
ติดตัวมา ถ้ ายังมีชีวิตก็ยังมีโอกาส และเป็ นสิ่งที่จะสามารถเรี ย นรู้ ได้ อยู่ตลอดชี วิตในโอกาสนัน้ ๆ
ซึง่ หลังน ้าท่วมให้ เริ่ มทาการตรวจสอบด้ วยจิ ตที่สงบ ดูบ้านว่าเกิ ดปั ญหาใดเพิ่มขึน้ บ้ าง รวมถึง
โครงสร้ างของบ้ านด้ วย เมื่อเปรี ย บเทีย บกับก่ อนนา้ ท่วม ตรวจสอบเรื่ องระบบไฟฟ้ าว่าเกิ ดไฟรั่ว
หรือลัดวงจรที่ไหนบ้ าง การเตรียมรับสถานการณ์ ก่อ นนา้ ท่วม เหตุก ารณ์ อุทกภัย ที่เกิ ดขึน้ ในรอบ
หลายปี ที่ผ่านมาได้ สร้ างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและหน่ วยงานในพื ้นที่
ที่น ้าท่วม ดังนัน้ ประชาชนจึงควรมีความพร้ อมในการเตรี ย มรับสถานการณ์ นา้ ท่วมเพื่อป้ องกัน
และบรรเทาภัย ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ได้ การป้ องกัน ตัว เองและความเสี ย หายจากน า้ ท่ ว ม ควรมี ก าร
เตรียมการไว้ ล่วงหน้ า เพราะหากรอให้ มีก ารเตือนภัย เวลามัก จะไม่เพีย งพอ ด้ วยคาถามต่อไปนี ้
เช่น ภายในละแวกใกล้ เคียงในรอบหลายปี ที่ผ่านมา เคยเกิ ดนา้ ท่วมสูงที่สุดเท่าไหร่ เป็ นต้ น และ
ควรขนย้ ายสิ่งของที่มีค่าไปไว้ บนที่สูง รวมทั ้งควรปรับเปลี่ย นที่อยู่อาศัย จากชัน้ เดีย วให้ เป็ นสอง
ชั ้นให้ พร้ อมก่อนถึงช่ วงนา้ ท่วม สอดคล้ องกับกองบรรณาธิ ก ารประชาชาติธุรกิ จ มติชน ข่ าวสด
(2555) ได้ เสนอว่า มหาอุทกภัยปี 2554 ที่เกิดขึ ้น มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนคน
ไทยอย่างยิ่ง เพราะ “น ้า” ได้ เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่ างไปจากเดิม ระยะแรกที่ถูก นา้ ท่วม
หลายคนต้ องพยายามปรับตัวให้ อยู่กับธรรมชาติให้ ได้ เป็ นการดารงอยู่อย่ างเหมาะสม ทั ้งยังต้ อง
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เฝ้ าป้ องกันอันตรายที่มากับน ้าด้ วยวิธีการต่างๆ บางคนไม่อาจทนกับสภาพที่เกิ ดขึน้ อย่ างไม่ร้ ู ตัว
ทาให้ ปรับตัวไม่ได้ จาเป็ นต้ องย้ ายที่อยู่อาศัย
4.3 ด้ านสุขภาพ
จากผลการวิจั ย ชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือ ง
จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร พบว่า การปรับตัวในด้ าน
สุขภาพ มีดงั นี ้ มีการวางแผนด้ านสุขภาพของคนในชุมชนก่อนน ้าจะท่วม โดยในเรื่ องของยารัก ษา
โรคร่ วมกั บ ทางโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพต าบล มีก ารเตรี ย มยาที่ ใ ช้ กั นเป็ นประจ า นาไป
แจกจ่ายให้ คนในชุมชนไว้ ล่วงหน้ า ส่วนปั ญหาเรื่องน ้ากัดเท้ าเป็ นปั ญหาที่คงหลีก เลี่ย งไม่ได้ แต่ก็
ได้ มีการนายาไปแจกจ่ ายให้ กับ คนในชุมชนไว้ ใช้ เมื่อนา้ ท่วมมาถึง มีก ารติดต่อประสานงานกับ
แพทย์เพื่อเข้ ามาช่วยเหลือในด้ านสุขภาพให้ กับคนในชุมชนในช่ วงนา้ ท่วม ส่วนการที่จะอยู่กับนา้
ท่วมได้ นั ้น ต้ องทาให้ คนในชุมชนไม่ร้ ูสกึ เครียดหรือให้ เครียดน้ อยที่สุด โดยในช่ วงเวลาที่จะมีอะไร
เกิดขึ ้น คนในชุมชนต้ องช่วยเหลือตัวเองให้ ได้ มากที่สดุ ก่อน ซึง่ ถ้ ารอรับแต่ความช่ วยเหลือจากคน
อื่นอาจจะไม่ทนั การ สอดคล้ องกับ กองบรรณาธิ ก ารประชาชาติธุรกิ จ มติชน ข่ าวสด (2555) ได้
เสนอว่า หลายคนที่เจอเหตุก ารณ์ นา้ ท่วมแล้ วปรับตัวไม่ได้ ทาให้ เกิ ดปั ญหาสุข ภาพจิ ตตามมา
เกิ ดความเครี ย ด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ซึมเศร้ า บางรายถึงขัน้ คิดฆ่าตัวตาย เพราะบ้ านและ
ทรัพย์สินทั ้งหมดถูกพัดหายไปไม่เหลือ แต่แท้ จริงแล้ ว ท่ามกลางวิกฤตย่อมมีทางออก วิถีชีวิตของ
คนต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้ ชิดกับ นา้ เป็ นคาตอบที่ชัดเจน การมุ่งหมายเอาชนะ หรื อเปลี่ย นแปลง
ธรรมชาติเป็ นสิ่งที่ยาก แต่ ก ารปรับ ตัว มองหาโอกาสที่จะอยู่อย่ างสอดคล้ องกับธรรมชาติ ย่ อ ม
เป็ นวิถีทางที่ดีที่จะอยู่กับน ้าได้
4.4 ด้ านการสื่อสาร
จากผลการวิจัย ชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือ ง
จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร พบว่า การปรับตัวในด้ าน
การสื่อสาร มีดัง นี ้ ผู้นาชุม ชนใช้ วิท ยุชุมชนและวิทยุ สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับอุทกภัยอย่างสม่าเสมอ และติดต่อประสานงานให้ ความช่วยเหลือแก่ คนในชุ มชน รวมทั ้ง
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คนในชุมชนควรสอบถามข้ อมูลด้ วยตนเองจากหน่ วยงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ย วข้ องด้ านอุทกภัย
ข้ อมูลที่ควรทราบ เช่น ปริมาณน ้าฝนและเวลาที่น ้าจะมาถึง ระดับความสูงของนา้ ที่เคยเกิ ดขึน้ ใน
อดีต เส้ นทางใดบ้ างที่จะถูกใดน ้าท่วม และคนในชุมชนติดตามสถานการณ์ อุทกภัย จากโทรทัศน์
สอดคล้ องกั บ ค านาย อภิ ป รั ชญาสกุ ล (2554) ได้ เสนอว่ า ประชาชนควรมีค วามพร้ อมในการ
เตรียมรับสถานการณ์ นา้ ท่วมเพื่อป้ องกัน และบรรเทาภัย ที่จะเกิ ดขึน้ ได้ การป้ องกันตัวเองและ
ความเสียหายจากน ้าท่วม ควรมีก ารเตรี ย มการไว้ ล่วงหน้ า เพราะหากรอให้ มีก ารเตือนภัย เวลา
มักจะไม่เพียงพอ ด้ วยคาถามต่อไปนี ้ เช่ น ภายในละแวกใกล้ เคีย งในรอบหลายปี ที่ผ่านมา เคย
เกิ ด น า้ ท่ ว มสูง ที่ สุด เท่ า ไหร่ เป็ นต้ น ซึ่ง การเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นน า้ ท่ ว ม ควรปฏิ บั ติ ดัง นี ้
คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์ สินเมื่อเกิ ดนา้ ท่วม ทาความคุ้นเคยกับระบบการเตือน
ภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เรียนรู้เส้ นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด เตรี ย มอุปกรณ์ ทาอาหาร
ฉุกเฉิน แหล่งอาหารและไฟฉาย และนารถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ ในพื ้นที่ที่ปลอดภัย
4.5 ด้ านภูมิปัญญา
จากผลการวิจัย ชุมชน ทั ้ง 3 แห่ง ได้ แ ก่ ชุมชนบางกระเจ็ ด ตาบลหัวไผ่ อาเภอเมือ ง
จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร พบว่า การปรับตัวในด้ าน
ภูมิปัญญา มีดงั นี ้ สร้ างบ้ านแพลอยน ้า โดยการใช้ ไม่ไผ่ในการสร้ างตัวบ้ านและต่อพื ้นบ้ านเป็ นแพ
และใช้ แกลลอนน ้าผูกติดล้ อมรอบตัวแพเพื่อเป็ นการช่วยพยุงตัวให้ สามารถลอยนา้ ได้ ปลูก พืชผัก
สวนครัวลอยน ้า โดยเลือกใช้ พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ ในนา้ เช่ น ผัก บุ้ง ผัก กาด สร้ างแพลอย
น ้าเพื่อใช้ สาหรับการเลี ้ยงเป็ ดและไก่ สอดคล้ องกับธนวัฒน์ จารุพงษ์ สกุล (2554) ได้ เสนอว่า ทาง
รอดอัน หนึ่ งของมนุษย์ รุ่น ปั จ จุบัน ก็ คื อ การใช้ ภูมิปั ญญาในอดี ตผสมผสานกับ ปรั ชญาความ
พอเพียง ถ้ าเราสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับโลกที่กาลังแปรปรวนไปในสภาวะโลกร้ อนสุดขัว้ ได้ เราก็
อยู่ไ ด้ ลูก หลานของเราก็ ไม่ เดือ ดร้ อ นมากขึ น้ การแก้ ไ ขต้ อ งลงสู่ทุก ระดับ ทาให้ มนุษย์ ทุก คน
ตระหนั ก ว่ า นี่ คื อ ภัย ที่ไ ม่ ไ ด้ ก ระทบกั บ ใครคนใดคนหนึ่ ง ทุก การกระท าของเราไม่ไ ด้ ก ระทบ
เฉพาะตัวเราเท่านั ้น แต่กระทบไปทัว่ ทั ้งหมด ถึงแม้ เราไม่ได้ ทาเอง แต่คนอื่นทาก็ ก ระทบเราอยู่ดี
และกระทบถึงลูกหลานของเราเพราะมันเป็ นเรื่องของฟ้ า และมีก ารประดิษฐ์ เสื ้อชูชีพด้ วยตนเอง
โดยใช้ ถุงยังชีพมาตัดเป็ นตัวเสื ้อ แล้ วนาขวดพลาสติกใส่ในถุงและมัดให้ แน่น หลังจากนัน้ นาไปใส่
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ที่ด้านหน้ าและด้ านหลังของเสื ้อ รวมทั ้งประดิษฐ์ พาหนะที่อยู่บนนา้ เพื่อช่ วยในการเดินทาง เช่ น
เรื อที่ทาด้ วยโฟม เป็ นลัก ษณะคล้ ายโป๊ ะเพื่อใช้ ในการขนส่งคนจานวนน้ อย สอดคล้ องกับกอง
บรรณาธิการประชาชาติธุรกิ จ มติชน ข่ าวสด (2555) ได้ เสนอว่า มหาอุทกภัย ปี 2554 ที่เกิ ดขึน้
ชนิดไม่มีใครคาดคิด ได้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์แ บบชาวบ้ านขึน้ สัญชาตญาณการเอาตัวรอดทา
ให้ เกิดสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ แต่สามารถนาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่ อ ซึ่งเหตุก ารณ์ นา้ ท่วม
ใหญ่ปี 2554 นอกจากจะส่งผลต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของผู้คนแล้ ว อีก ทางหนึ่งกลับเป็ น
โอกาสของสินค้ าน ้าท่วม ซึง่ มีทั ้งที่เกิดจากภูมิปัญญาคนไทย หรือสินค้ าสัง่ นาเข้ าจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะช่วงที่ปริมาณน ้าไม่ลดลง แต่กลับเริ่มเน่าเสีย ประชาชนต้ องหาซื ้อรองเท้ าบูท กางเกง
แก้ ว ไว้ สวมใส่เดินลุยน ้าเข้ า - ออกบ้ าน เพื่อป้ องกันเชื ้อโรค
4.6 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
คู่มือการเรี ย นรู้ เ พื่อปรับ ตัวต่ออุทกภัย จัดท าเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับ ประชาชน ชุมชน
และหน่วยงานทางราชการได้ มีการเตรียมความพร้ อมที่จะรับมือต่อปั ญหาอุก ทกภัย ที่จะเกิ ดขึน้ ใน
อนาคต โดยเนื อ้ หาของคู่มื อ การเรี ย นรู้ เพื่ อ ปรั บ ตัว ต่ อ อุท กภัย เป็ นการให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการและวิธีก ารในการปรับตัวต่ออุทกภัย ซึ่งองค์ความรู้ ที่ได้ ในเรื่ องกระบวนการเรี ย นรู้
วิธีการเรี ย นรู้ และการปรับ ตัว เป็ นประโยชน์ ต่อคนในชุมชนที่จะได้ พัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวต่ออุทกภัย โดยคู่มือจะเป็ นประโยชน์ ให้ ประชาชน ชุมชน และหน่ วยงานทางราชการได้
ศึกษา เรียนรู้ รวมทั ้งนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่ออุทกภัย ได้
ตลอดจนนาไปปฏิบัติในการดารงชี วิตให้ อยู่ร่วมกับน ้าได้
ข้ อเสนอแนะจากการทาวิจัย
1. การได้ รับข้ อมูลข่ าวสารจากหน่ วยงานภาครัฐที่ถูก ต้ อง จะทาให้ คนในชุมชนสามารถ
เตรียมพร้ อมต่อปั ญหาอุทกภัยได้ ทนั ท่วงที
2. ผู้นาชุมชน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และคนในชุมชน ต้ องร่วมมือกันในการเตรี ย มความพร้ อม
ต่อปั ญหาอุทกภัย
3. การนาผลวิจัยไปใช้ ควรต้ องคานึงถึงสภาพแวดล้ อมในพื ้นที่ข องชุมชนที่ แ ตกต่างกัน
เนื่องจากแนวทางดังกล่าวนี ้ได้ รับการแก้ ไขปรับปรุงให้ เหมาะสมกับพื ้นที่ในเขตภาคกลาง
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4. เสนอแนะให้ นาคู่มือไปใช้ ในชุมชนที่จะมีภาวะเสี่ยงที่จะประสบอุทกภัย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีก ารนาแนวทางในการเตรี ย มความพร้ อมเพื่อปรับตัวต่ออุทกภัย ไปศึก ษาและ
วิจัยกับชุมชนอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย
2. ควรมีก ารน าเสนอแนวทางในการเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อปรั บตัว ต่อ ภัย พิ บั ติท าง
ธรรมชาติประเภทอื่นๆ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ด้ านการวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
หัวหน้ าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้ านการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอด
ชีวิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร
ข้ าราชการบานาญ (ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
3. อาจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. อาจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาตลอดชี วิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้ านอุทกภัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จาลอง อรุณเลิศอารีย์
อาจารย์ประจาคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ชุมชนบางกระเจ็ด ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์ บุรี
1. คุณเสน่ห์ โกสุมา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

2. คุณประวิทย์ นาคแท้

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

3. คุณสมบุญ โสภา

ปราชญ์ชาวบ้ าน

4. คุณพิฆเนศคร์ ศรีรัง

ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลหัวไผ่

5. คุณวันวิสาข์ ธรรมากรณ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

6. คุณกุญช์ชญา ขวัญนาค

นักพัฒนาชุมชนองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

7. คุรสมหมาย ไทยถาวร

ผู้ใหญ่บ้าน

8. คุณธนวรรณ นาคนา้

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

9. คุณรังสิมนั ตุ์ เทียนศรี

รับจ้ าง (ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลหัวไผ่ )

10. คุณสาธิต ขวัญนาค

พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลหัวไผ่

11. คุณอเนก สว่างวงศ์

สมาชิกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหัวไผ่ (ส.อบต.)

12. คุณศุภรดา โอภาส

เจ้ าของร้ านเสริมสวย

13. คุณราตรี โพดนิ่ม

เกษตรกรรม

14. คุณสันธาน เฟื อ้ งฟุ้ง

เกษตรกรรม

15. คุณประชา พิมหอม

เกษตรกรรม

226

ชุมชนบ้ านบางระกา ต.บางระกา อ.บางเลน จ.นครปฐม
1. คุณณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา

2. คุณนิ ตยา สุนทรศารทูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา

3. คุณชัชวาล ศรีปิ่นเป้ า

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ระกา

4. คุณกฤษณา ช่ างทุ่งใหญ่

หัวหน้ าส่วนโยธา องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบางระกา

5. คุณฉลอง ปิ่ นทองคา

ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลบางระกา

6. คุณสมเกียรติ สุนทรอาไพ

ปราชญ์ชาวบ้ าน

7. คุณสุโข เพชรเกษม

ผู้ใหญ่บ้าน

8. คุณเสน่ห์ ปิ่ นเวหา

สมาชิกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลบางระกา (ส.อบต.)

9. คุณปั ณณธร ปิ่ นทองคา

สมาชิกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลบางระกา (ส.อบต.)

10. คุณไพรัช เส็งประชา

อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)

11. คุณสมศักดิ์ วันบรรจบ

ค้ าขาย

12. คุณบุญยืน เพ็งเพ่งพิศ

เกษตรกรรม

13. คุณมีชัย อรุณภู่

ค้ าขาย

14. คุณมานะชัย สุนทรอาไพ

เกษตรกรรม (เจ้ าของสวนไทร)

15. คุณประณต ขานิล

พนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลบางระกา
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ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒ นา กรุ งเทพมหานคร
1. คุณสวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล
ประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
2. คุณกิ่งแก้ ว ไทยธรรม

ผู้อานวยการโรงเรียนตั ้งพิรุฬห์ธรรม

3. คุณทูล เควิงค์

รองประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

4. คุณกฤษฎา ผดุงเจริญ

ข้ าราชการบานาญ

5. คุณวีรพล ลิ ้มตระกูล

พนักงานราชการ

6. คุณโชติ แสงไสว

เกษี ยณ

7. คุณบุญชัย ทวีทรัพย์เกษม

พ่อบ้ าน

8. คุณกิตติ พูลสวัสดิ์

รับจ้ าง

9. คุณศิริชัย พรหมดี

ค้ าขาย

10. คุณประจวบ สุขสุแพทย์

ค้ าขาย

11. คุณภัทรา อุดทสันติสขุ

แอร์โฮสเตส

12. คุณเกวลิน เลิศพินิจชนะชัย

นักศึกษา

13. คุณดุจมณี ไทยธรรม

พนักงานบริษัท

14. คุณอรพิน คงเพชร

ธุรกิจส่วนตัว

15. คุณมานะ เย็นระยับ

เกษตรกรรม
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รายนามผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) งานวิจัยเรื่ อง การนาเสนอคู่มือการ
ปรั บตัวต่ อภัยธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์ การเรี ยนรู้ ชุมชน ณ ศาลาประชุมองค์ การ
บริ หารส่ วนตาบลหัวไผ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.
1. คุณเสน่ห์ โกสุมา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

2. คุณประวิทย์ นาคแท้

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

3. คุณสมบุญ โสภา

ปราชญ์ชาวบ้ าน

4. คุณพิฆเนศคร์ ศรีรัง

ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลหัวไผ่

5. คุณวันวิสาข์ ธรรมากรณ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

6. คุณกุญช์ชญา ขวัญนาค

นักพัฒนาชุมชนองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหัวไผ่

7. คุรสมหมาย ไทยถาวร

ผู้ใหญ่บ้าน

8. คุณรังสิมนั ตุ์ เทียนศรี

ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลหัวไผ่

9. คุณสาธิ ต ขวัญนาค

พนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลหัวไผ่

10. คุณราตรี โพดนิ่ม

เกษตรกรรม

11. คุณสันธาน เฟื อ้ งฟุ้ง

เกษตรกรรม
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รายนามผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) งานวิจัยเรื่ อง การนาเสนอคู่มือการ
ปรั บตัวต่ อภัยธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์ การเรี ยนรู้ ชุมชน ณ ห้ องประชุมองค์ การ
บริ หารส่ วนตาบลบางระกา วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.
1. คุณณัฐวัฒน์ ชั ้นอินทร์งาม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา

2. คุณชัชวาล ศรีปิ่นเป้ า

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ระกา

3. คุณฉลอง ปิ่ นทองคา

ครูการศึกษานอกโรงเรียนตาบลบางระกา

4. คุณสมเกียรติ สุนทรอาไพ

ปราชญ์ชาวบ้ าน

5. คุณสุโข เพชรเกษม

ผู้ใหญ่บ้าน

6. คุณเสน่ห์ ปิ่ นเวหา

สมาชิกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลบางระกา (ส.อบต.)

7. คุณปั ณณธร ปิ่ นทองคา

สมาชิกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลบางระกา (ส.อบต.)

8. คุณไพรัช เส็งประชา

อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)

9. คุณสมศักดิ์ วันบรรจบ

ค้ าขาย

10. คุณบุญยืน เพ็งเพ่งพิศ

เกษตรกรรม
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รายนามผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) งานวิจัยเรื่ อง การนาเสนอคู่มือการ
ปรั บตัวต่ อภัยธรรมชาติจากผลการวิเคราะห์ การเรี ยนรู้ ชุมชน ณ ที่ทาการชุมชนคลอง
มหาสวัสดิ์ วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00น.
1. คุณสวัสดิ์ ลิ ้มตระกูล

ประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

2. คุณกิ่งแก้ ว ไทยธรรม

ผู้อานวยการโรงเรียนตั ้งพิรุฬห์ธรรม

3. คุณทูล เควิงค์

รองประธานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

4. คุณกฤษฎา ผดุงเจริญ

ข้ าราชการบานาญ

5. คุณวีรพล ลิ ้มตระกูล

พนักงานราชการ

6. คุณโชติ แสงไสว

เกษี ยณ

7. คุณบุญชัย ทวีทรัพย์เกษม

พ่อบ้ าน

8. คุณกิตติ พูลสวัสดิ์

รับจ้ าง

9. คุณศิริชัย พรหมดี

ค้ าขาย

10. คุณประจวบ สุขสุแพทย์

ค้ าขาย

11. คุณภัทรา อุดทสันติสขุ

แอร์โฮสเตส

12. คุณเกวลิน เลิศพินิจชนะชัย

นักศึกษา
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ภาคผนวก ง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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เครื่ องมือการวิจัย
แบบวิเคราะห์ เอกสาร
เรื่อง การเรียนรู้ในการปรับตัวต่ ออุทกภัยของชุมชน
วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ...............
ชื่อเอกสาร.................................................................................................................................................
ผู้จดั ทา.........................................................................ปี พ.ศ. ..................................................................
ชนิดของเอกสาร............................................................แหล่งที่มาของข้ อมูล...............................................
ประเด็นที่วิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์เอกสาร

สาระสาคัญ

หมายเหตุ
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แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ และผลการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย
คาชีแ้ จง
1. แบบสัมภาษณ์ ฉ บับ นี เ้ ป็ นส่ว นหนึ่ งของงานวิ จัย ของนายอดิศัก ดิ์ ฉั นทวิเ ศษกุล นิ สิต ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึก ษาตลอดชี วิต คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภายใต้ ก ารควบคุมวิ ท ยานิ พนธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ
ปทุมเจริญวัฒนา
2. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ก ระบวนการ วิธีก าร และผลการเรี ย นรู้ ข อง
ชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย ในแต่ละด้ านดังต่อไปนี ้
1. ด้ านความเป็ นอยู่
2. ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน
3. ด้ านสุขภาพ
4. ด้ านการสื่อสาร
5. ด้ านภูมิปัญญา
3. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์การเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม

235

ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์...............................................................................................อายุ………ปี
อาชีพ…………………………………………….ตาแหน่ง……………………….........................
ประสบการณ์ในการทางาน…………………………………………………………………….......
ระดับการศึกษา……………………………………………………………………………..............
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………….เบอร์ติดต่อ…………………….
วันและเวลาที่สมั ภาษณ์ ……………………………………………………………………….........
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ การเรี ยนรู้ ของชุมชนในการปรั บตัวต่ ออุทกภัย
1. อุทกภัยที่เคยเกิดขึ ้นในชุมชนของท่านได้ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาอะไรขึ ้นบ้ าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. เมื่อเกิดอุทกภัยในชุมชนท่านมีการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัยอย่ างไรบ้ าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. จากอุทกภัยที่เคยเกิดขึ ้นในชุมชน ท่านต้ องปรับตัวต่ออุทกภัยในเรื่ องเหล่านี อ้ ะไรบ้ าง อย่างไร
3.1 ด้ านความเป็ นอยู่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

236

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.2 ด้ านความปลอดภัยในทรัพย์สิน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.3 ด้ านสุขภาพ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.4 ด้ านการสื่อสาร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3.5 ด้ านภูมิปัญญา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.6 อื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ชุมชนของท่านมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวต่ออุทกภัยอะไรบ้ าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่อการปรับ ตัวต่ออุทกภัย ในแต่ละกระบวนการ ประกอบไปด้ วยขัน้ ตอน
อะไรบ้ าง อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. ท่านมีวิธีการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวต่ออุทกภัยอะไรบ้ าง อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. จากการที่ชุมชนของท่านผ่านกระบวนการเรียนรู้และวิธีก ารเรี ย นรู้ ท่านคิดว่าชุมชนได้ เกิ ดการ
เรียนรู้เพื่อการปรับตัวต่ออุทกภัยอะไรบ้ าง อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละวิธีก ารเรี ย นรู้ ที่ท่านใช้ สามารถตอบสนองเพื่อการปรับตัวต่ออุทกภัย
หรือไม่ และพบอุปสรรคอะไรบ้ าง อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
นายอดิศกั ดิ์ ฉันทวิเศษกุล
(ผู้วิจัย)
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แนวทางการสนทนากลุ่ม
คาชีแ้ จง
ประเด็นในการนาเสนอคู่มือการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย โดยผู้วิจัย สรุ ป
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึก ษาเอกสารข้ อมูลต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ บุคลากรหน่ วยงานราชการ
ผู้นาชุมชน ตลอดจนประชาชนในชุมชนที่เ คยประสบกับปั ญหาอุทกภัย ในปี 2554 ทั ้ง 3 แห่ ง
ได้ แก่ ชุมชนบางกระเจ็ด ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี ชุมชนบ้ านบางระกา ต.บางระกา อ.บางเลน
จ.นครปฐม และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร รวม
45 คน เสนอเป็ นคู่มื อการปรั บ ตัวต่อ ภัย ธรรมชาติ จากผลการวิเคราะห์ก ารเรี ย นรู้ ชุม ชน โดย
แบ่งเป็ นประเด็น ดังนี ้
1. การเรี ยนรู้ ของชุมชนในการปรั บตัวต่ ออุทกภัย ประกอบไปด้ วย กระบวนการเรี ย นรู้ วิธีก าร
เรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของชุมชนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย ดังต่อไปนี ้
1.1 กระบวนการเรี ยนรู้ หมายถึง ขัน้ ตอนในการเตรี ย มความพร้ อมต่ออุทกภัย ของ
ชุมชน มีขั ้นตอนดังนี ้
1.1.1 การจัดประชุมผู้นาชุมชนและผู้ท่ เี กี่ยวข้ องทัง้ หมดเพื่อหาทางรั บมื อ
และเตรี ยมความพร้ อมต่ อปั ญหาอุทกภัย
1.1.2 การร่ วมกั นวิเ คราะห์ ถึง สภาพปั ญ หาที่เ กิดขึ น้ ทัง้ ของตนเองและ
ชุ ม ชนเพื่ อ ร่ วมกั น หาวิ ธี ก ารในการรั บ มื อ และเตรี ย มความพร้ อมต่ อ ปั ญหา
อุทกภัย
1.1.3 ผู้นาแต่ ล ะคนจัดตัง้ ทีมงานของตนเองเพื่อแบ่ งหน้ าที่และลั กษณะ
งานที่จะไปทาให้ เหมาะสม
1.1.4 ทีมงานของผู้นาแต่ ล ะกลุ่ มร่ วมกันวางแผนงานและโครงการต่ างๆ
ตามหน้ าที่และภาระงานที่ตนเองได้ รับมอบหมาย
1.1.5 การนาแผนงานที่ได้ ร่วมกันวางไว้ ไปดาเนินการปฏิบัติการ
1.1.6 การติดตามและประเมินแผนปฏิ บัติการ
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คาถาม : ท่ า นคิ ดว่ า ชุม ชนควรมี ขัน้ ตอนในการเตรี ย มความพร้ อมต่ อ ปั ญ หาอุท กภั ย
อย่ างไร และควรจะทาอะไรบ้ าง นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ ยกตัวอย่ างมาแล้ วข้ างต้ น
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.2 วิธีการเรี ยนรู้ หมายถึง วิธีการหรือลักษณะการเรียนรู้ของชุม ชนในการเตรี ย มความ
พร้ อมต่ออุทกภัย มีวิธีการดังนี ้
1.2.1 การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ในอดีต
1.2.2 การเรี ยนรู้ จากการลองผิดลองถูก
1.2.3 การเรี ยนรู้ จากสื่อต่ างๆ เช่ น วิทยุชุมชน โทรทัศน์ และหนั งสื อพิมพ์
เป็ นต้ น
1.2.4 การเรี ยนรู้ จากการประชาสั มพันธ์ ของผู้นาชุมชน นั กวิ ชาการ หรื อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1.2.5 การเรี ยนรู้ จากการฝึ กอบรม
1.2.6 การศึกษาดูงานจากแหล่ งเรี ยนรู้ นอกสถานที่
1.2.7 การเรี ยนรู้ จากการจัดเวทีประชาคม
คาถาม : ท่ านคิ ด ว่ า ชุ มชนควรมี วิ ธีก ารในการเตรี ย มความพร้ อมต่ อ ปั ญ หาอุท กภั ย
อย่ างไร และควรจะทาอะไรบ้ าง นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ ยกตัวอย่ างมาแล้ วข้ างต้ น
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1.3 ผลการเรี ย นรู้ หมายถึง การปรับตัว เพื่อเตรี ย มความพร้ อมต่อ อุทกภัย โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
1.3.1 ด้ านความเป็ นอยู่ หมายถึง การดาเนินชี วิตประจาวันในเรื่ องของอาหาร
การกิน การสัญจร การประกอบอาชี พ รวมถึงความปลอดภัย ในชี วิตของตนเองเมื่อเกิ ด
อุทกภัย ได้ แก่
- มีการจับปลามาเป็ นอาหารหลักในการดาเนินชีวิต
- มีการจัดตั ้งโรงครัวขึ ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการจัดทาและแจกจ่ายอาหาร
- พื ้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรทางถนนได้ ควรใช้ ก ารสัญจรทางเรื อเป็ นหลัก จนกว่า
น ้าจะลดแล้ วสามารถกลับมาสัญจรทางถนนได้
- ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชระยะยาวเป็ นพืชระยะสั ้นเพื่อจะได้ เก็ บเกี่ ย วพืชผล
ทางการเกษตรได้ รวดเร็วขึ ้น
- จั ดฝึ กอบรมอาชี พ ที่เ กี่ ย วกับ ของใช้ จาเป็ นในบ้ า นเรื อนหรื อเครื่ อ งประดับ
ตกแต่งต่างๆ เพื่อสร้ างรายได้ และยังสามารถนามาใช้ ได้ ในชี วิตประจาวัน
- มีการนาปลาที่จับมาได้ ไปขายเพื่อสร้ างรายได้
- ปรับเปลี่ยนจากการทานา 3 ครัง้ มาเป็ นทานาเพีย งแค่ 2 ครัง้ แล้ วก็ ปล่อยให้
น ้าท่วมลงนา
- ติดต่อประสานงานการไฟฟ้ าเพื่อยกมิเตอร์ ให้ สูงขึน้ จะได้ พ้นระดับนา้ ที่จะท่วม
สูง
- เตรียมเรือ เสื ้อชูชีพไว้ ให้ พร้ อมในแต่ละบ้ าน
- ย้ ายออกไปอยู่บ้านญาติหรือเช่าโรงแรมที่ไม่ถูกน ้าท่วมพัก อาศัยชั่วคราว
- จัด ตั ้งศูนย์ พัก พิง ขึน้ ทัง้ ภายในพื ้นที่ข องชุ มชนหรื อ นอกเขตพื ้นที่ เพื่อ อพยพ
ชาวบ้ านที่ถูกน ้าท่วมสูงมาพักอาศัยอยู่ชั่วคราว
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คาถาม : ท่ านคิดว่ าชุมชนควรมี การเตรี ยมความพร้ อมต่ อปั ญ หาอุทกภัยในด้ านความ
เป็ นอยู่ อย่ างไร และควรจะทาอะไรบ้ าง นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ ยกตั วอย่ างมาแล้ วข้ างต้ น
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.3.2 ด้ านความปลอดภั ย ในทรั พ ย์ สิ น หมายถึ ง การดูแ ลที่ อ ยู่ อ าศั ย
ทรัพย์สินและสิ่งของที่จาเป็ นต่างๆ ได้ แก่
- ขนย้ ายสิ่งของที่จาเป็ นและมีค่าขึ ้นไปไว้ บนชั ้นสองของบ้ าน
- ในพื ้นที่ที่มีน ้าท่วมสูงควรปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมที่อยู่อาศัย จากบ้ านชัน้ เดีย ว
ให้ เป็ นบ้ านสองชั ้น
- ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินทั ้งของบ้ านตนเองและเพื่อน
บ้ านข้ างๆ
- จัดเวรยามขึ ้นมาดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินภายในชุมชน
- ติ ด ตัง้ กล้ อ งวงจรปิ ดขึ น้ มาภายในชุ ม ชนเพื่ อ ช่ ว ยดูแ ลความปลอดภัย ใน
ทรัพย์สิน
- สร้ างที่ กัน้ นา้ ขึน้ มาโดยการก่ อปูนให้ สูงเพื่อช่ วยให้ ที่อยู่ อาศัย และทรั พย์ สิ น
ปลอดภัย
คาถาม : ท่ านคิดว่ าชุมชนควรมี การเตรี ยมความพร้ อมต่ อปั ญ หาอุทกภัยในด้ านความ
ปลอดภัยในทรั พย์ สินอย่ างไร และควรจะทาอะไรบ้ าง นอกเหนื อจากสิ่ งที่ได้ ยกตัวอย่ าง
มาแล้ วข้ างต้ น
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1.3.3 ด้ านสุขภาพ หมายถึง การดูแ ลในเรื่ องสุข ภาพกาย จิ ต และสุข อนามัย
ได้ แก่
- มีเจ้ าหน้ าที่จากสาธารณสุขเข้ ามาสารวจรายชื่อชาวบ้ านที่อาจจะเป็ นผู้ป่วยใน
กลุ่มเสี่ยงถ้ าเป็ นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักก็นายาไปแจกจ่ายแต่ถ้าเป็ นผู้ป่วยที่มีอาการ
หนักก็ให้ อพยพผู้ป่วยออกมา
- ติดต่อประสานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ เข้ ามาช่วยเหลือรักษาโรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นมากับน ้า
- แบ่งทีมงานของอาสาสมัครสาธารณสุขออกไปดูแลอาการของผู้ป่วยและพูดคุย
ให้ กาลังใจ
- สวมใส่รองเท้ าบูทเพื่อป้ องกันน ้ากัดเท้ า
คาถาม : ท่ านคิดว่ าชุมชนควรมี การเตรี ยมความพร้ อมต่ อปั ญ หาอุทกภัยในด้ านสุ ขภาพ
อย่ างไร และควรจะทาอะไรบ้ าง นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ ยกตัวอย่ างมาแล้ วข้ างต้ น
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.3.4 ด้ านการสื่อสาร หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอุทกภัย ได้ แก่
- ใช้ วิท ยุชุม ชนประกาศเตือนและให้ ข้ อมูลข่ า วสารต่า งๆเกี่ ย วกับน า้ ท่ว มแก่
ชาวบ้ าน
- มีการวางแผนเตรียมการให้ ผ้ นู าชุมชนแต่ละคนนาข่ าวสารมาบอกกับชาวบ้ าน
โดยตรง
- ใช้ โทรศัพท์และวิทยุสื่อสารในการติดต่อประสานงานและแจ้ งข่าวสาร
- สอบถามข้ อมูลข่าวสารโดยตนเองกับผู้ที่เข้ ามาช่วยเหลือและเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ
- ติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์
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คาถาม : ท่ านคิ ดว่ า ชุมชนควรมี ก ารเตรี ยมความพร้ อมต่ อ ปั ญ หาอุ ทกภั ยในด้ านการ
สื่อสารอย่ างไร และควรจะทาอะไรบ้ าง นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ ยกตัวอย่ างมาแล้ วข้ างต้ น
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.3.5 ด้ านภูมิปัญญา หมายถึง นวัตกรรมที่เกี่ ย วข้ องกับอุทกภัย หรื อ การคิด
ประดิษฐ์ สิ่งของต่างๆ อย่างสร้ างสรรค์แบบชาวบ้ าน ได้ แก่
- สร้ างบ้ านแพลอยน ้า
- ปลูกพืชผักสวนครัวลอยน ้า
- สร้ างแพลอยน ้าไว้ สาหรับเลี ้ยงเป็ ด-ไก่
- ทาเสื ้อชูชีพจากขวดพลาสติก
- สร้ างเรือขึ ้นมาจากโฟม
- สร้ างส้ วมลอยน ้า
- มีการจุดพลุเพื่อเป็ นสัญญานเรียกรวมตัวชาวบ้ านให้ มาช่ วยกันสร้ างคันกั ้นน ้า
- การทาคันกัน้ นา้ โดยใช้ แ กลลอนนา้ ขวดนา้ พลาสติก และนุ่นแล้ วนาไปใส่ใน
กระสอบผูกปากกระสอบให้ แน่นมาวางที่บริเวณบ้ าน
คาถาม : ท่ า นคิ ดว่ าชุ มชนควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อมต่ อปั ญหาอุ ทกภัย ในด้ า นภู มิ
ปั ญญาอย่ างไร และควรจะทาอะไรบ้ าง นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ ยกตัวอย่ างมาแล้ วข้ างต้ น
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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2. คู่มือการเรี ยนรู้ ของชุมชนในการปรั บตัวต่ ออุทกภัย
การนาเสนอคู่มือการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
ประกอบด้ วย 3 ประเด็น ได้ แก่
1. เนื อ้ หาของคู่มื อ การเรี ย นรู้ ของชุ ม ชนในการปรั บ ตัว ต่ อ อุท กภัย โดยพิ จ ารณา
องค์ประกอบ ดังนี ้
1.1 ความหมายของอุทกภัย
1.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
1.3 ปั ญหาที่เกิดจากอุทกภัย
1.4 ขั ้นตอนในการเตรียมความพร้ อมต่ออุทกภัย
1.5 การเรียนรู้เพื่อปรับตัวต่ออุทกภัย
2. รูปแบบของคู่มือการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย ประกอบไปด้ วย
2.1 ภาษาที่ใช้ เป็ นภาษาที่ชาวบ้ านเข้ าใจได้ ง่าย
2.2 ตัวอักษรมีขนาดใหญ่และอ่านได้ ชัดเจน
2.3 คู่มือจะเป็ นแบบการ์ตนู
3. การนาคู่มือการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับตัวต่ออุทกภัย ไปใช้
โดยในแต่ละประเด็นจะพิจารณาและประเมินความถูก ต้ องเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ใน
ทางการนาไปใช้ ความสัมพันธ์ สอดคล้ องกับเนื อ้ หา ความมีคุณค่าและประโยชน์ และภาพรวม
ของโครงสร้ างและองค์ประกอบต่างๆ
3. ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ภาคผนวก จ
คู่มือการเรี ยนรู้ เพื่อปรั บตัวต่ ออุทกภัย
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