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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้
ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมภายใต้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนามชุมชนที่ประสบภัย
น้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
จากการศึกษาพบรูปแบบการใช้องค์ความรู้ในการจัดการน้ำท่วม 3 รูปแบบ คือ
(1) องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชน โดยการใช้องค์ความรู้และการปฏิบัติจาก
ประสบการณ์ของชุมชนมาใช้จัดการน้ำท่วม (2) องค์ความรู้แบบนวัตกรรม โดยการ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยี สมัยใหม่ รูปแบบการจัดการหรือแนวทางปฏิบัติใหม่มาใช้
จัดการน้ำท่วม และ (3) องค์ความรู ้แบบผสมผสาน โดยการนำองค์ ความรู ้ จาก
ประสบการณ์ชุมชนมาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ไปใช้ในการจัดการน้ำท่วม ทั้งนี้
การเลือกใช้องค์ความรู้ขึ้นอยู่กับบริบทชุมชน ผลกระทบจากภัยพิบัติ และวิ ธีการ
ตอบสนองของชุมชนที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำท่วมควรให้
ความสำคัญกับองค์ความรู้ทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อให้การตอบสนองต่อภัยพิบัติน้ำท่วมมี
ความหลากหลายและยืดหยุ่น ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ ส่งผลให้ชุมชน
ตั้งรับ ปรับตัวต่อภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ร่วมกับพื้นที่
ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ: การปรับตัวต่อภัยพิบัติ, การจัดการน้ำท่วม, องค์ความความรู้ชุมชน,
รูปแบบองค์ความรู้
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ABSTRACT
This academic paper aims to present the importance of
community’s knowledge with flood disaster management under
adaptation to climate change. Related documentary data as well as
field survey from flooded areas along Chi Basin River in Khon Kean
Province were assembled as a basis for collecting data through SemiStructured Interview. The results of the study found that completion
of the flood management was in accordance with three patterns of
knowledge: 1) the community’s knowledge from their flood
experience, 2) innovative knowledge applied from new modern
technologies and new ways of management or commitment, and 3)
hybrid knowledge based on 1) and 2). In fact, to select which
knowledge pattern appropriate for the flood management is generally
considered from the community’s context, impacts of the disaster
and different responses of the community. Therefore, the flood
management should focus on all the three aforementioned
knowledge patterns to make the flood management various and
flexible as well as reducing the risk of disaster. Consequently, the
community becomes able to adapt themselves and cope with the
flood problems in the community effectively.
Keywords: Disaster Adaptation, Flood Management,
Community’s Knowledge, Knowledge Patterns
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1. บทนำ
ภายใต้ร่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความสามารถในการตั้งรับปรับตัว
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตินั้น เป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งของการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management: DRM) คือ (1) การตระหนัก
ถึงวงจรของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (2) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ในระดับท้องถิ่น และ (3) ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของการพัฒนาแนวคิด DRM
ในระดับประเทศ คือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของพื้นที่และ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการประชุม “กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ” ครั้งที่ 3 (The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,
2015–2030) “การลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ คือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
(สรวิศ วิฑูรทัศน์, 2559) ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานของเซนไดให้ความสำคัญเป็น
อันดับแรกกับหัวข้อองค์ความรู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการปรับตัวของชุมชนเป็นอย่างมาก
รวมถึงความหลากหลายของวิธีการและรูปแบบองค์ความรู้นำมาใช้ในการจัดการและ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ การเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังเช่น “ภัยพิบัติน้ำท่วม” เหตุการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยพบว่าภัยพิบัติจากน้ำท่วมมีจำนวนครั้งมากที่สุด มี
ผลกระทบและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.5 มีมูลค่า
ความเสียหาย 45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Tadashi N, 2017) “ภัยพิบัติน้ำท่วม” ซึ่ง
เกิดมาจากหลายสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ การเกิดภัย
พิบัติน้ำท่วมในแต่ละเหตุการณ์นั้นมีความแตกต่างกันทั้งสถานที่ ระยะเวลาและ
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ผลกระทบที่ตามมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการตอบสนองและปรับตัวต่อภัยพิบัติ
แตกต่างกันไป (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
ในประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งนั่นเพราะชุมชนมีวัฒนธรรม
เฉพาะท้องถิ่นร่วมกันและมีองค์ความรู้นำมาใช้เพื่อการ
พั ฒ นาชุ มชนของตนเอง Khan, A. R., et. al, (2013)
กล่าวว่า องค์ความรู้ของชุมชนมีความสำคัญกับการ
พัฒนาอย่างยิ่ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยการผสมผสาน
ความรู้ในท้องถิ่นเข้ากับการพัฒนา เกิดการแก้ไขปัญหา
ในท้ องถิ ่ น ทำให้ ช ุ มชนและชาติ ผ ่ านพ้ นวิ กฤตได้
โดยเฉพาะ “วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ” ดังนั้นในการ
เลือกใช้องค์ความรู้มาปรับใช้ในแต่ละชุมชนนั้น บาง
ชุมชนใช้องค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์สั่งสมถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น มีวิถีการใช้ชีวิตและปรับตัวแบบดั้งเดิม บาง
ชุมชนมีการนำความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้ในการ
จัดการภัยพิบัติ รวมทั้งบางชุ มชนได้นำความรู้ท้องถิ่น
เดิมมาปรับประสานกับรูปแบบวิธีการใหม่ที่เรียกว่าการ
ประยุกต์ผสมผสานองค์ความรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
ปรับตัวของชุมชนในการจัดการน้ำท่วมโดยใช้รูปแบบ
องค์ความรู้ที่หลากหลายและแตกต่างกัน
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ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็ นพื ้ นที่ ท ี่ เกิ ดภั ยพิ บั ต ิน ้ำท่ วมทุ กปี เกิ ดจาก
สาเหตุ ดั งนี ้ (1) เกิ ดฝนตกหนักในพื ้นที ่ ล ุ ่มน้ำ
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม (2) บริเวณต้น
น้ำมีล ักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา ซึ่งเป็นต้ น
กำเนิดลำน้ำชีและลำน้ำสายหลักหลายสาย มีความ
ลาดชันสูง และมีการบุกรุกทำลายป่าไม้ (3) ทาง
ตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำชีเป็นที่ราบลุ่ม และมีลำน้ำ
หลายสายไหลมารวมกัน เป็นจุดที่ลำน้ำชีบรรจบ
กับลำน้ำมูล ก่อนไหลลงสู่ลำน้ำโขงทำให้เกิดปัญหา
ในการระบายน้ำไม่ทัน (4) แหล่งเก็บกักน้ำและ
ระบบชะลอน้ำหลากยังไม่เพียงพอ เกิดจากลำน้ำ
ธรรมชาติตื้นเขิน และมีการบุกรุกของราษฎรริมฝั่ง
ลำน้ำ และ (5) การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ ในช่ วงฤดู ฝนของบางปี ต ้ องระบาย
น้ำออกเป็นปริมาณมาก เมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่
ระบายออกจากอ่างอุบลรัตน์ ทำให้เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมทางด้านท้ายน้ำและพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ ำ
“ซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น” (ศูนย์ป้องกัน
วิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ, 2559) สาเหตุน้ำท่วม
จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ระหว่างจุด
บรรจบของลำน้ำพองกับแม่น้ำชีสายหลักมีลำน้ำ
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สาขาหลายสายที่อยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นำน้ำมาสู่ลำน้ำ
พองและเข้ าสู ่ ต ั วเมื องขอนแก่ น โดยแม่ น ้ ำชี ไหลผ่าน
จังหวัดขอนแก่นซึ่งรับน้ำหลากมาจากจังหวัดชัยภูมิที่ไหล
เข้ามาบรรจบกับลำน้ำพองบริเวณท้ายเมืองขอนแก่น ซึ่ง
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดู
น้ำหลากทุกปีและเกิดน้ำท่วมรุนแรง เช่น ปี 2560 เกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพองและ
พื้นที่ใกล้เคียง ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากเข้ าสู่
ชุ มชน สร้ างความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ ส ิ น และระบบ
เศรษฐกิจ ทำให้เกิดการปรับตัวและจัดการกับภัยพิบัติน้ำ
ท่วมในบริบทแต่ละชุมชนแตกต่างกันไป ดังนั้นบทความนี้
จึงมุ่งประเด็นไปที่การศึกษารูปแบบองค์ความรู้ของชุมชน
ที ่ นำมาใช้ ใ นการจั ด การภั ย พิ บ ั ต ิ น ้ ำ ท่ ว ม เป็ น การ
แสดงออกของชุมชนต่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่ง
เป็ นสิ ่ งสำคั ญในการช่ วยให้ ช ุ มชนลดความเสี ่ ย งและ
บรรเทาความเสียหายจากภัยพิบ ัติน ้ำท่วมได้ และเพื่อ
สร้างความเข้าใจบริบทการนำองค์ความรู้มาใช้จั ดการ
น้ำท่วมของชุมชนลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งชุมชน
อื่น ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการวางแผนนโยบายการบริหาร
จั ดการภั ย พิ บ ั ต ิ น ้ ำท่ ว มให้ เกิ ด ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับชุมชนแต่ละท้องถิ่นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนต่อภัยพิบัติ กรณีการปรับตัวของชุมชนต่อ
การใช้องค์ความรู้ในจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น

ภาพที่ 1 เหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมอำเภอเมืองและอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปี 2560
ที่มาภาพ https://sites.google.com/site/lumnachi/sphaph-payha-dan-na-thwm.
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3. วิธีการศึกษา
3.1 เลือกพื้นที่ศ ึกษา เลือกพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเหตุการณ์
น้ำท่วมหนักปี พ.ศ. 2560 จำนวน 2 อำเภอ 13 ตำบล 28 ชุมชน (1) อำเภอเมื อง
ขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลบึงเนียม
เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบล
เมืองเก่า ตำบลโคกสี และตำบลหนองตู ม และ (2) อำเภอน้ำพอง ได้ แก่ ตำบล
บ้านขาม และตำบลท่ากระเสริม
3.2 ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
3.2.1 การวิจัยจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
3.2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเบื้องต้น และสัมภาษณ์ชุมชน
อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กลุ่ม
ตัวอย่างชุมชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำชี
จังหวัดขอนแก่น 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองขอนแก่น และ
อำเภอน้ำพอง จำนวน 13 ตำบล 28 ชุมชน แห่งละ 3-5 คน
โดยกำหนดพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง
3.2.3 การตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการแบบสามเส้า
(triangulation design) และวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนาความ
อธิบายความ จัดประเภทรูปแบบองค์ความรู้ของชุมชนในการ
จัดการน้ำท่วม และสรุปข้อมูล (กาญจนา แก้วเทพ, 2548)
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ภาพที่ 2 ภาพบน: พื้นที่น้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำชี, ภาพล่างซ้ายมือ: ขอบเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น,
ภาพล่างขวามือ: พื้นที่น้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น ปี 2560
ที่มา: https://sites.google.com/site/lumnachi/sphaph-payha-dan-na-thwm,
https://www.komchadluek.net/news/regional/300353
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4. ผลการศึกษา
ในบทความนี้ ได้แบ่งผลการศึกษา คือ การปรับตัวของชุมชนต่อภัยพิบั ติ
น้ำท่วม รูปแบบองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการน้ำท่วม โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารจากกรณีศึกษาต่างประเทศ ในประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
และสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชุมชน ดังนี้
4.1 การปรับตัวของชุมชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วม
การปรับตัวตามทฤษฎีของรอย (Roy, C., &
Andrews, H. A., 2009) ให้ความหมายของการปรับตัว
ว่ าเป็ นกระบวนการเผชิ ญปั ญหา เป็ นกระบวนการ
ควบคุมระบบการปรับตัวของบุคคล ซึ่งเป็นวิธี การที่
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
มีทั้งวิธีการที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหรือวิธีการที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำ
โขง (2556) อธิบายว่า การปรับตัวในระบบธรรมชาติ
หรือระบบมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางภูมิอากาศ
ที ่ เกิ ดขึ ้ น ช่ ว ยบรรเทาความเสี ย หาย ซึ ่ งเป็ น การ
ปรั บเปลี ่ ยนที ่ เกิ ดขึ ้ นจริ งหรื อการเปลี ่ ยนแปลงใน
สิ่งแวดล้อม ลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่สังเกตได้ การปรับตัวแบ่งออกเป็น 2
ประเภทคือ การปรับตัวแบบอัตโนมัติ และการปรับตัว
โดยมี การวางแผนล่ วงหน้ า (สำนั กงานนโยบายและ
สิ่งแวดล้อม, 2557) การปรับตัวคือความสามารถของ
ระบบชุ มชนหรื อสั งคมที ่ ม ี ความเสี ่ ยงต่ อภั ย ในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรู้จัก
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วางมาตรการและปฏิบัติตัวเพื่อลดการได้รับผลกระทบ
จากภั ย และฟื ้ นตั วจากผลของภั ยได้ ในระยะเวลาที่
เหมาะสม หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการ
ดู แลรั กษา โครงสร้ างและกลไกพื ้ นฐานที ่ จำเป็ นให้
ปลอดภัยจากภัยพิบัติด้วย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, 2557)
การปรับตัวต่อภัยพิบัติจึงเป็นความสามารถของชุมชนใน
การจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยการรักษาการดำรงชีวิตในยาม
เผชิ ญกั บอั นตรายหรื อผลกระทบและความเครี ยด ซึ ่ งการ
ตอบสนองและการฟื้นฟูถูกสร้างขึ้นโดยใช้ความสามารถของ
ชุมชน คือการนำวิธีการและรูปแบบขององค์ความรู้ชุมชนมาใช้ใน
การจัดการกับภัยพิบัตินั้นเอง (Twigger-Ross, et.al, 2014) ทั้งนี้
การสร้างองค์ความรู้ การสร้างรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการภัย
พิบัติในชุมชนนั้นถือเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญในการช่วย
ให้ชุมชนลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติได้
(ณรงค์ คงมาก และคณะ, 2555) ซึ่งการรับรู้เพื่อการปรับตัวจาก
ภัยพิบัติจะมีความแตกต่างกันไปโดยการตระหนักและรับรู้ต่อภัย
พิบัติจะส่งผลให้การแสดงพฤติกรรมสนองตอบต่อภัยพิบ ัต ิที่
แตกต่างกันออกไปจากเดิม ลักษณะการสนองตอบต่อภัยพิบัตินั้น
มี 2 ประการ คือ การปรับตัวต่อภัยพิบัติ ซึ่งสามารถกระทำได้ทั้ง
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และประการที่สอง คือการปรับตัวที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยตรง แต่จะมีผลต่อการลดการ
สูญเสียในภายหลังได้ การรับรู้ต่อภัยพิบัติมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ปัจจัยในด้านความแตกต่างกันทั้งในเรื่องประชากร ลักษณะ
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ภูมิประเทศ ทักษะความสามารถ และรูปแบบวิธีการตอบสนอง
จะเป็นตัวกำหนดบริบทของการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่ง
แสดงออกให้เห็นจากรูปแบบวิธีการของการใช้องค์ความรู้นั้นเอง
4.2 รูปแบบองค์ความรู้ชุมชน
ความรู้หรือองค์ความรู้ (knowledge)
หมายถึง ความรู้ ความจริง ของการมีข้อมูลหรื อ
การเรียนรู้ผ ่านประสบการณ์หรือความสัมพั นธ์
รวมทั้งแนวความคิด ความเชื่อและการรับรู้ และ
การได้มาเพิ่มขึ้นมีการจัดเก็บและส่งต่อซึ่ งเป็ น
ความรู้บนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรงกัน ได้รับการ
ประเมินเพื่อนำความรู้มาใช้ในการตัดสินใจอย่าง
ชาญฉลาด เกี่ยวกับความคิดทางปรัชญาและการ
แก้ปัญหา การคาดการณ์ของช่วงเวลาต่าง ๆ ของ
ปัญหา (Khan, A. R.,et al, 2013) ทั้งนี้องค์ความรู้
เกิดจากการลงมือปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีก มีการสังเกต
การจดบันทึก การวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ จนได้
ข้อสรุปเป็นความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็น
ความรู้ที่เข้าใจได้ ปฏิบัติได้ ขยายผลได้ (สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน, 2558)
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องค์ความรู้ชุมชน คือ องค์ความรู้ที่เกิดจาก
การดำเนินชีวิต และการทำงานของชุมชนจนเกิด
ความเข้ า ใจ ความชำนาญ การรู ้ ล ึ ก สามารถ
ถ่ า ยทอด และนำไปใช้ ต ่ อ ๆ กั น ในวิ ถ ี ช ี วิ ต
ประจำวันได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน (สถาบันพัฒนา
องค์ กรชุ มชน, 2558) ลั กษณะขององค์ ความรู้
ชุมชน ประกอบด้วย (1) องค์ความรู้ชุมชนเป็นองค์
ความรู้ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดกันมาอย่างเป็น
ระบบ เรียนรู้ได้จากประสบพบเจอเหตุการณ์นั้น
ด้ วยตนเอง (2) เป็ นวิ ถ ี ความสั มพั นธ์ ท ี ่ สมดุ ล
ระหว่ างมนุ ษย์ ก ั บมนุ ษย์ มนุ ษย์ ก ั บธรรมชาติ
คนในชุมชนสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เกิ ดจาก
ประสบการณ์จริง และดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล (3)
องค์ ความรู ้ ช ุ มชนมี ล ั กษณะเป็ นพลวั ต มี การ
ปรั บ ปรุ งเปลี ่ ย นแปลงตามยุ คสมั ยและมี การ
พัฒนาการอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการสร้างสรรค์
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์และปรับปรุง
องค์ความรู้เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชน
และ (4) องค์ความรู้ชุมชนมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน
มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในตัวเอง (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2546; กฤตณภัต บุญยัษเฐียร, 2548)
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ดังนั้น องค์ความรู้ชุมชน หมายถึง ความรู้เกิดจาก
การดำเนินชีวิต และการทำงานของชุมชน จนเกิด
ความเข้ าใจ ความชำนาญ การรู ้ ล ึ ก สามารถ
ถ่ายทอด และนำไปใช้ต่อ ๆ กัน มีการปรั บปรุ ง
พั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บวิ ถ ี ช ี ว ิ ตวั ฒนธรรมของ
แต่ละชุมชน มีลักษณะเป็นพลวัต มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและมีการพัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา องค์ความรู้ชุมชน ประกอบไปด้วย องค์
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ชุมชน (องค์ความรู้
เดิม) องค์ความรู้แบบนวัตกรรม (องค์ความรู้ใหม่)
และองค์ ค วามรู ้ แ บบผสมผสาน (ประยุ ก ต์
องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนกับนวัตกรรม)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 องค์ความรู้จากประสบการณ์ช ุมชน (community experience)
องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชน มีความหมายสอดคล้องกับคำต่อไปนี้ ความรู้
ท้องถิ่น (local knowledge) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (indigenous knowledge) ความรู้
พื้นบ้าน (folk knowledge) ความรู้ดั้งเดิม (traditional knowledge) วิทยาศาสตร์
ชุมชน (peoples’ science) ความรู้ดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (indigenous and
traditional knowledge) (Dalisay, S. N. M., 2017) ความหมายขององค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ชุมชน หมายถึง ความรู้ และการปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น จากการ
พัฒนาจากประสบการณ์ที่ได้รับมาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และปรับตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ถูกส่งผ่านด้วยการบอกเล่าจากรุ่นต่อรุ่ น
(Gupta, A. K.,& Singh, A., 2011) เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนดำเนินชีวิต
ของบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หรือสามารถ
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แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของคนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละ
ยุคสมัย (อัจฉรา ภาณุรัตน์, 2549 อ้างถึงใน ประภากร แก้ววรรณา, 2551) ดังนั้นองค์
ความรู้จากประสบการณ์ชุมชน หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ที่คนในแต่
ละท้ อ งถิ ่ น ได้ พ ั ฒ นาในระยะเวลายาวนาน ถู ก ฝั ง อยู ่ ใ นแนวทางปฏิ บ ั ติ
ของชุมชน มีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถแก้ปัญหาการ
ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
4.2.2 องค์ ค วามรู ้ แ บบนวั ต กรรม (innovation)
นวัตกรรม “innovation” มีรากศัพท์มาจากคำว่า innovare
ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งความหมายดังกล่าว
สอดคล้องกับคำว่า นวัตกรรม ในภาษาไทยที่มีรูปศัพท์เดิมมา
จากภาษาบาลี คือ “นว” แปลว่า ใหม่ “อัตต” แปลว่า ตัวเอง
และ “กรรม” แปลว่า การกระทำ เมื่อนำคำว่า นว มาสนธิ กับ
อัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต สมาส กับ กรรม จึง
เป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่
ของตนเอง หรื อการกระทำของตนเองใหม่ นวั ตกรรม จึ ง
หมายถึง การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่
มีอยู่แล้วนำมาใช้ในรูปแบบใหม่ (ธันยา พิทธยาพิทักษ์ และ
ธันยวิช วิเชียรพันธ์ , 2555) นวัตกรรม คือ การกระทำหรื อ
สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ
หรื ออุ ปกรณ์ เป็ นต้ น (สำนั กงานราชบั ณฑิ ตยสภา, 2554)
นวัตกรรมในเชิงสังคมวิทยา หมายถึง การเกิดขึ้นใหม่ อาจจะ
เป็นความคิดพฤติกรรม หรือสังคมใหม่ ๆ หรืออาจจะเป็นการ
รับรู้ในของใหม่และแบบอย่างใหม่ ๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งและยัง

239

240

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

รวมไปถึ ง การค้ น พบและการคิ ดประดิ ษฐ์ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นก็จัดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ ได้ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2525) นวัตกรรมเป็น
ความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระทำหรือการปฏิบัติ
ใหม่ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ของแต่ละบุคคล หน่วยงาน หรือ
ชุ ม ชน และได้ ร ั บ การยอมรั บ ในสั ง คม (Roger, Everett
M.,1983) ทั้งนี้นวัตกรรมใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเสมอและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ เป็นเรื่องที่คิดค้น หรือกระทำ
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้ น
(กันต์ อินทุวงศ์, 2558) ดังนั้น คำว่า “นวัตกรรม” คือ องค์
ความรู้ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาจนได้ก่อเกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ในชุมชน หรือการประยุกต์องค์ความรู้เดิมจน
เกิดเป็นภาพลักษณ์ใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้ อง
บริบทของชุมชน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ วัฒนธรรมใหม่
ความเชื่อและแนวคิดใหม่ วิธีการและการปฏิบัติใหม่ ได้รับ
ยอมรับ มีการเผยแพร่ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน
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4.2.3 องค์ความรู้แบบผสมผสาน
(hybridization) มาจากแนวคิ ด การผสม
ผสานวั ฒนธรรม หรื อวั ฒนธรรมลู ก ผสม
(cultural hybridization) เป็ นวั ฒนธรรมที่
เกิ ดจากกระแสยุ คโลกาภิ ว ั ตน์ ที ่ ม ี ก าร
ติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนและแพร่กระจาย
วั ฒนธรรมอย่ างรวดเร็ วและไม่ ม ี ขอบเขต
จำกั ด โดย Hassi, A., & Storti, G., (2012)
กล่าวถึง กระบวนการผสมผสานวัฒนธรรม
เป็นการปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างโลกาภิวัตน์
(globalization) กับวัฒนธรรม (culture) เป็นการผสมผสานจาก
องค์ประกอบภายนอกและภายใน ให้มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อสร้าง
วั ฒ นธรรมแบบผสมผสานที ่ โ ดดเด่ น และครอบคลุ มทั ้ ง สอง
องค์ประกอบ Digitalschool (ม.ป.ป) กล่าวว่าการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม เป็นการรับเอาวัฒนธรรมอื่นมาปฏิบัติ การผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นในจุดที่เ กิดความพอดีกัน ซึ่งอาจเป็น
กระบวนการสองทางคือ เมื่อกลุ่มหนึ่งถ่ายทอดให้อีกกลุ่มหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันก็อาจรับวัฒนธรรมของกลุ่มที่ตนถ่ายทอดมาด้วยก็ได้
โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม คือ การที่อยู่
ด้วยกันใกล้ชิดกัน การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย การติดต่อทางการทูต
และการค้าขาย การสมรสระหว่างผู้ที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคม อิทธิพลของสื่อมวลชน
และผลของสงคราม เป็ น การปรั บ ประยุ กต์ อ งค์ ความรู ้ จ าก
ประสบการณ์ชุมชนกับองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในรูปแบบ
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การผสมผสาน (กาญจนา แก้วเทพ, 2548) ดังนั้น องค์ความรู้แบบ
ผสมผสาน หมายถึ ง การผสมผสานระหว่ างองค์ ความรู ้ จาก
ประสบการณ์ชุมชนเดิมหรือวัฒนธรรมเก่าที่มีอยู่มาผสมผสานกับ
นวั ตกรรมใหม่ ห รื อวั ฒ นธรรมใหม่ ท ี ่ เ ข้ า มา โดยการนำเอา
คุ ณลั กษณะบางอย่ างจากของเก่ ามาบวกผสมกั บคุ ณลั กษณะ
บางอย่างจากของใหม่แล้วมาผสมกัน อาจปรับเปลี่ ยนหรือการ
เปลี่ยนรูปแบบ แต่เนื้อหาข้างในยังคงเดิม หรือรูปแบบยังดำรงอยู่
แต่ภายในที่เป็นเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไป
4.3 องค์ความรู้ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม
การนำองค์ความรู้มาใช้ในการจัดการภัยพิบัต ิน้ ำ
ท่วมนั้น เป็นกระบวนการของการช่วยลดหรือบรรเทาความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วม โดยมีแนวทางในการจัดการน้ำ
ท่ วมตามหลั กการ “การจั ดการลดความเสี ่ ยงจากภั ยพิ บ ั ติ
(Disaster Risk Management: DRM)” ซึ ่ งให้ ความสำคั ญกั บ
การช่วยเหลือรักษาชีว ิต ให้การบรรเทาทุกข์ และเผชิญกับ
สถานการณ์ในภาวะวิกฤตเมื่อภัยได้เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งการ
ฟื ้ นฟู หลั งเกิ ดภั ย ตั ้ งแต่ ก ่ อนเกิ ดภั ย ระหว่ างเกิ ดภั ย และ
หลังจากเกิดภัยอย่างครบวงจร
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4.3.1 องค์ ความรู้ จากประสบการณ์
ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมองค์ความรู้
จากชุมชนถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชน
และซึ่งมี ศั กยภาพในการลดภัยพิ บ ัติ ในหลาย
ระดับ การรวมเอาความรู ้และการปฏิบ ัต ิ จาก
ประสบการณ์ชุมชนเข้ากับการจัดการน้ำท่ วม
การใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นเข้ากับการจัดการ
น้ ำ ท่ ว มช่ ว ยเพิ ่ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ช่ วยส่ งเสริ มการถ่ ายทอดความรู ้ ของชุ มชน
สนับสนุนการพัฒนาความรู้และให้อำนาจชุมชน
ในการลดความเสี ่ ย งจากภั ย พิ บ ั ต ิ Isahak,
A. (2017) กล่ าวว่ า สองปั จจั ยที ่ สำคั ญที ่ สุ ด
ในการเตรี ย มพร้ อมรั บมื อกั บ ความเสี ่ ย งคื อ
ประสบการณ์ ช ุ ม ชน และความไว้ ว างใจ
จากตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศไทย พบว่า
องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนของไทยใน
ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นได้ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและการดำรง
ชีพให้เข้ากับสภาพพื้นที่และสถานการณ์เป็น

243

244

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

การปรับตัวของคนในวิถีชุมชนริมน้ำ ลุ่มน้ำ
ของคนไทยเมื่ออดีต ที่สั่งสมจนเกิดเป็นองค์
ความรู้ชุมชน ซึ่งช่วยบรรเทาและลดความ
เสียหายแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กั บกรณี ศ ึ กษาจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา
จากงานวิ จ ั ยของ ภาสกร สติ ชอบ (2555)
และกรณีศึกษาจังหวัดสตูล จากงานวิจัยของ
ประหยัด ใจเพ็ชร (2557) ดังนี้ (1) ด้านการ
เตรียมความพร้อมก่อนน้ำท่วม การเข้าใจช่วง
ฤดูกาลของน้ำ ดูสภาพดิน ฟ้า อากาศ และ
การเตรียมตัวรับน้ำท่วม เช่น ทำที่วางของให้
พ้นน้ำ การขนของไปไว้ที่สูง เตรียมโอ่งน้ำ
ขนาดใหญ่ไว้ใส่น้ำดื่ม การเตรียมอาหารแห้ง
ให้ เพี ยงพอ การเตรี ยมห้ องสุ ขาบนเรื อน
การเตรียมยาแนวเรือ การเตรียมเรือสำหรับ
เดินทาง การเตรียมทำทางเดินบนน้ำเชื่ อม
ระหว่างเรื อนกั บถนน การเตรี ยมพื้ นที ่ สู ง
เอาไว้ ผ ู กสั ตว์ เลี ้ ยง หรื อจอดรถ และการ
เตรียมการปลูกพืชจากปลูกลงดินมาเป็นปลูก
พืชผักลงกระถาง รวมทั้งการปลูกต้นไม้โดย
การใช้ เมล็ ดเพื ่ อให้ มี รากแก้ ว ยึ ด เกาะดิ น
เป็นต้น (2) ด้านที่อยู่อาศัยหรือสถาปัตยกรรม
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เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความยืดหยุ่นสูง
ใช้ว ัสดุมีน ้ำหนักเบาและปรับเปลี่ยนได้ง่าย
ยกระดับตัวเรือนให้สูงขึ้น การย้ายที่ตั้งและ
ถอยร่นที่อยู่ อาศั ยตามแนวเขตตลิ่ งน้ ำ การ
สร้างบ้านเรือนแพหรือบ้านลอยน้ำ การทำเนิน
ดินไว้สำหรับปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ บริเวณ
ใต้ถุนทำพื้นที่ยกพื้นไว้สำหรับเก็บเรือและแผ่น
ไม้กระดาน การแยกระบบไฟชั้นบนและชั้นล่าง
เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดน้ำท่วม การปลูกไม้
ไผ่รอบพื้นตัวเรือนสำหรับทำเสาและคานเพื่อ
ใช้ในการเดินช่วงน้ำท่วม การใช้เฟอร์นิเจอร์
เป็นไม้เนื้ อแข็ ง การก่ออิฐและวางกระสอบ
ทรายป้องกันน้ำ การปลูกพืชกันลม และพืช
ท้องถิ่นที่ทนน้ำท่วม เป็นต้น (3) การปรับตัว
ด้ านอาชี พ เช่ น การปรั บเปลี ่ ยนฤดู กาลทำ
การเกษตร การเปลี่ยนอาชีพจากทำนาเกลื อ
ของชุมชนปากแม่น ้ำเจ้าพระยา มาทำนากุ้ ง
และหอยแครงแทน การขุดท้องร่องให้ ขนาน
สลับไปกับเนินดินสำหรับปลูกพืชสวน และเพิ่ม
ความลึกของร่องสวน การทำอาชีพแปรรูปปลา
เป็ น ต้ น (4) การปรั บ ตั ว ด้ า นสั ง คม เช่ น
การช่วยเหลือกันตามลักษณะเครือญาติ และ
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เครือข่ายทางสังคมละแวกบ้านและภายนอก การจัดกลุ่ม
อาสาในพื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อแจ้งข่าว
เฝ้าระวังและการเตือนภัย และ (5) การปรับตัวด้านการ
จัดการ เช่น การจัดการน้ำชุมชนโดยพัฒนาระบบเหมือง
ฝายชุมชน ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน การจัดการระบายน้ำจาก
พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร การขุดลอกคูคลอง การ
อนุรักษ์ป่าชุมชน การอนุรักษ์แหล่งพันธุ์ปลา การอนุรักษ์
พืชริมน้ำ รวมถึงการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับน้ำท่วมได้
องค์ ความรู ้ จ ากประสบการณ์ ช ุ มชนหรื อภู ม ิ ป ั ญญาท้ องถิ ่ น กั บ
การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีศึกษา
ได้แก่ กรณีที่หนึ่ง เป็นความเชื่อของชุมชนดั้งเดิมในสมัยโบราณ โดยเมื่อก่อนนั้น
ชุมชนในชนบทแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีการใช้ประสบการณ์ช ุมชนทำนายสภาพภูมิอากาศและคาดการณ์สภาพฝนตก
ได้ค่อนข้างแม่นยำ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเฝ้าระวังเตือนภัย ช่วยป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดกับการดำเนินวิถีชีวิต (ประสิทธิ์ ประคองศรี ,
2554) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (1) การสังเกตจากพืชธรรมชาติ เช่น ดอกของหญ้าแพรก
เป็นช่อยาวและเหยียดตรง ต้นจานออกดอกดกสม่ำเสมอเต็มต้นและร่วงหมดต้น หรือ
ต้นเต็งมีดอกยาวและดก แสดงว่าปีนั้นฝนจะตกดี ซึ่งมีผลการคาดเดาเรื่องน้ำท่วมได้
หากต้นสาบเสือยังไม่ออกดอกจะมีฝนตกต่อไป หากมีเห็ดเกิดขึ้นมากในพื้นที่ป่าบุ่ง
ป่าทามน้ำจะมีน้ำมาก (2) การสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ เมื่อพบมดทำขุยเป็นสัน
คมล้อมรูเป็นวงกลม หางตะกวดมีสีดำยาวมาก และอึ่งอ่างมีลักษณะดำทั่วทั้งตัว
ฝนจะดีน้ำจะดีตลอดปี ถ้ามดขนไข่ขึ้นที่ดอน ไก่นอนจับราวอยู่ที่สูงหรือบนต้นไม้
สังเกตหางลูกจิ้งเหลนเป็นสีดำมากกว่าสีขาว ฝนจะตกหนักน้ำจะมากกว่าปกติ ถ้านก
กระเต็นร้องอีกประมาณ 3-4 วันก็จะทราบข่าวน้ำท่วม การสังเกตระดับน้ ำจาก

การปรับตัวต่อภัยพิบัติ: การปรับตัวของชุมชน
ต่อการใช้องค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม

การวางไข่ ของหอยเชอรี ่ ถ้ าวางไข่ส ู งน้ ำก็จะมาก พฤติกรรมของม้ าจะวิ ่ งอย่ าง
ตื่นตระหนกก่อนที่จะมีลมพายุรุนแรง (3) สังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเกิด
จันทรุปราคาเต็มดวงฝนอาจแล้งหรือน้ำท่วม จันทรุปราคาแหว่งด้านข้าง ฝนจะดีข้าว
จะงาม ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันนาน 4-5 วันฝนจะตก บั้งไฟที่จุดส่วนใหญ่ขึ้น
สูงฝนจะตกดี น้ำจะดี เมื่อดวงอาทิตย์ตกพร้อมกับแสงสีแดงฉานปกคลุมท้ องฟ้า
จะเกิดพายุลมแรงในตอนเช้า และ (4) สังเกตจากพฤติกรรมของมนุษย์ ผู้สูงอายุมี
อาการคันตามผิวหนังโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายเป็นสัญญาณว่าฝนจะตก และตอน
เช้าเมื่อตื่นขึ้นมาล้างหน้าแล้วรู้สึกลื่นมือวันนั้นฝนจะตก เป็นต้น
กรณีที่สอง เป็นกรณีจากการศึกษา
ชุ มชนปั จจุ บ ั น ดั งนี ้ (1) การป้ องกั น การลด
ผลกระทบและการเตรียมความพร้อม ดังนี้ ชุมชน
ขุดร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ปลูกพืชผัก
ปลูกข้าวโพดไว้บนที่สูงเพื่อเก็บไว้รับประทานตอน
น้ำท่วม งดทำการเกษตรและงดเผาถ่านบริเวณริม
แม่น้ำชี เปลี่ยนฤดูกาลทำนาหรือทำนาปรังแทน
นาปี โดยเลือกพันธุ์ข้าวอายุสั้นเพื่อให้เก็บเกี่ยว
เร็วขึ้น สังเกตฤดูกาลฝนตกชุกและน้ำหลากในช่วง
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ข้าวตั้งท้องและแตกรวง จัดกลุ่มอาสาสังเกตระดับน้ำขึ้น
สูง สังเกตการไหลของน้ำและสีของน้ำและแจ้งเตือนข่าว
ทุกวัน โดยมีเครือข่ายทั้งภายนอกภายในชุมชนช่วยกัน
แจ้งเตือนข่าว ผู้นำชุมชนแจ้งเตือนข่าวน้ำท่วมผ่านเสียง
ตามสาย เตรียมของใช้ เตรียมเรือและอุปกรณ์หาปลาและ
เตรียมเสบียงอาหาร สร้างพื้นที่สูงไว้สำหรับขนย้ายสัตว์
เลี้ยง จอดรถ และเก็บเครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้น (2)
การเผชิญเหตุในสภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ เก็บของขึ้นที่สูงและ
ขึ้นไปอยู่ที่สูง ใช้เครื่องสูบน้ำการเกษตรสูบน้ำออกจาก
บริเวณบ้านและถนนในชุมชน กรอกทรายและประยุกต์
วัสดุในท้องถิ่นป้องกันน้ำท่วม มีการเตรียมชุดไปเปลี่ยน
ในกรณีเดินลุยน้ำไปทำงาน/เรียน ชุมชนอาสาเฝ้ าดู แล
ทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในชุมชน แบ่งหน้าที่พายเรือรับส่ง
ผู ้ คนเข้ าออกหมู ่ บ ้ าน การร่ วมมื อช่ วยเหลื อกั นตาม
ลักษณะเครือญาติ การจัดพื้นที่ศูนย์กลางหมู่บ้านเป็นที่
พักชั่วคราวชุมชนและประกอบอาหาร หาปลาและสัตว์น้ำ
เป็นอาหารโดยนำมาแปรรูปไว้รับประทานและจำหน่าย
เป็นต้น และ (3) การฟื้นฟูบูรณะ ได้แก่ การปรับพื้นที่
รอบตัวบ้านและใต้ถุนบ้านให้สูงขึ้น ยกตัวบ้านหรือดีดตัว
บ้ านให้ ส ู งขึ ้ นตามภู ม ิ ป ั ญญาท้ องถิ ่ น ย้ ายบ้ านมาอยู่
บริเวณพื้นที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึง ปรับพื้นที่เลี้ยงสั ตว์ ให้
สูงขึ้น ยกเล้าเป็ด ไก่ ให้สูงขึ้น และเตรียมพื้นที่สูงสำหรับ
ปลูกพืชผัก ผู้นำชุมชนให้คำปรึกษาและช่วยเหลือฟื้นฟู
จิตใจชาวบ้าน ชุมชนทำอาชีพเสริมและเข้ากลุ่มพัฒนา
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อาชีพ ปรับเปลี่ยนฤดูกาลทำนาและปลูกข้าวโพดแทนนา
ปี และมีการถ่ายทอดประสบการณ์ชุมชนในการรับมือกับ
น้ำท่วมให้เด็กและเยาวชนทราบ (สมชญา ศรีธรรม และ
รวี หาญเผชิญ, 2563)
4.3.2 องค์ความรู้แบบนวัตกรรม
กับการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม การใช้องค์
ความรู้แบบนวัตกรรมในการจัดการภัยพิบัติ
น้ำท่วม คือ การนำแนวความคิดใหม่ วิธีการ
รูปแบบใหม่ การกระทำหรือการปฏิบัติใหม่
รวมทั้ง อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือบางครั้งเรียกว่าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จั ดการภั ย พิ บ ั ต ิ ข องชุ ม ชน ในกรณี ข อง
ประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งได้ประเภทได้ 2
รูปแบบใหญ่ ๆ คือ เครื่องมือและเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ และรู ป แบบการจั ด การหรื อ
แนวทางปฏิบัติใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

249

250

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

4.3.2.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือองค์ประกอบด้านอุปกรณ์
เครื่องมือ สถานที่ การขนส่ง การอำนวยความสะดวก แหล่งทรัพยากรการสื่อสาร
และเทคโนโลยีต่าง ๆ (ทวิดา กมลเวช, 2554) และรวมถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เป็น
โครงการของภาครัฐ ที่เข้ามาช่วยในการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1) การใช้ ส ิ ่ งก่ อสร้ างทางน้ ำ โดยการใช้
แนวทางทางวิศวกรรมที่เหมาะสม เช่น (1) สร้างเขื่อนและ
พนังกั้นน้ำ เพื่อจำกัดการไหลของน้ำในขณะเกิดน้ำท่วมและ
เป็นการป้องกันพื้นที่บางส่วนไม่ให้เกิดความเสียหาย (2)
ปรับปรุงสภาพลำน้ำหรือพื้นที่ลุ่มน้ำและล้ำคลองที่เชื่อมกับ
แม่น้ำสายหลัก ทำให้น้ำท่วมในครั้งต่อไปมีความรุนแรงลด
น้อยลง (3) สร้างเส้นทางน้ำอ้อมเมืองเพื่อช่วยบรรเทาน้ำท่วม
(4) สร้ า งพื ้ น ที ่ ช ะลอน้ ำ และแหล่ ง เก็ บ กั ก น้ ำ น้ ำ ท่ ว ม
แนวความคิดของวิธีนี้ เป็นการยอมให้น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วน
ที่มีสำคัญน้อย เพื่อใช้เป็นพื้นที่กักน้ำเพื่อลดอัตราการไหล
ของน้ำในแม่น้ำลง (5) สร้างอ่างเก็บน้ำบรรเทาน้ำท่วมเพื่อกัก
น้ำไว้ชั่วคราวแล้วปล่อยออกมาเมื่อเวลาเหมาะสม การลด
อัตราการไหลของน้ำจะทำให้เวลาในการไหลเพิ่มขึ้น โดย
ติดตั้งประตูน้ำเพื่อควบคุมการไหล และ (6) ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำ เป็นการระบายน้ำที่อยู่ด้านหลังคันดินหรือพนังกั้น
น้ ำที ่ ใช้ ป ้ องกั นน้ ำท่ วมให้ ออกจากพื ้ นที ่ เป็ นต้ น (ชู โชค
อายุพงศ์, 2555; กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
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2) เทคโนโลยีและเครื่องมือป้องกัน
น้ำท่วม เช่น ถุงบิ๊กแบ็คกั้นน้ำ (big bag) คือ ถุงใหญ่ที่
มีหินและทรายบรรจุอยู่ภายใน กระสอบทรายเอ็นแซค
(N-Sack) ป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว ม รั ้ ว กั น น้ ำ ท่ ว ม (Aqua
Fence) ช่วยป้องกั นน้ ำท่วม ไม่ให้ไหลทะลั กเข้ าสู่
พื้นที่ ฝายพับได้ (Flap Gate Weir) เพื่อช่วยระบาย
น้ำในขณะเกิดน้ำท่วม บ้านลอยน้ำหรือบ้านสะเทินน้ำ
สะเทินบกสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ โดยบ้านลอยน้ ำ
นั้นมีลักษณะเป็นเรือนแพ ในฤดูแล้งตัวบ้านจะตั้งอยู่
บนพื้นดินตามปกติ แต่เมื่อถึงเวลาน้ำท่วมตัวบ้านก็จะ
ลอยขึ ้ น ตามระดั บ น้ ำ เป็ น ต้ น (ศู น ย์ ว ิ จ ั ย และ
พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ, 2556)
3) การแจ้งเตือนภัย การใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์
เฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อเฝ้าระวังและลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งช่วยให้ชุมชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ทราบว่าต้องอพยพออกจากพื้นที่เมื่อไร อพยพไปที่ไหน เพื่อช่วยลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) เช่น การ
ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า การตรวจสอบอัจฉริยะเตือนภัยน้ำท่วมผ่านเครือข่ายไร้
สายวายฟาย และเทคโนโลยีบลูทูท ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เครื่องวัดน้ำฝน
อัตโนมัติ เครื่องวัดความชื้นในดิน เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ และเสาวัดระดับน้ำ
เทคโนโลยีภาพถ่ายทางดาวเทียมที่นำมาใช้แปลความชื้นในดินของการเกิดน้ำท่วม
การนำมาวิเคราะห์ศึกษาเรื่องของการเกิดน้ำท่วม รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นได้จริง เป็นต้น (สุพิชฌาย์ ธนารุณ และจินตนา อมรสงวนสิน, 2553; เรืองวิทย์
เหง้าสุสิทธิ์ และคณะ, 2558)
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4) แอปพลิ เ คชั น ในโทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที่
สำหรับช่วยเหลือประชาชนทั่วไป และเป็นสื่อกลางในการแจ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม โดย
การใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งนำมาใช้ในการขอความ
ช่วยเหลือ เตือนภัยน้ำท่วม และรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
ได้ เช่น (1) ThaiFlood Helper เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดน้ำท่วม รวบรวมหมายเลข
โทรศัพท์และข่าวสารต่าง ๆ (2) Android App: THDisaster
เป็นแอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์น้ำท่วม (3) ThaiFlood
เป็นแอปพลิเคชันติ ดตามข่ าวสารน้ ำท่วม (4) ThaiFlood
Helplist เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ขอ
ความช่วยเหลือและข้อมูลบัญชีการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม (5) Flood Aid แอปพลิเคชันแสดงพื้นที่
น้ำท่วม พื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือและระดับน้ำในปัจจุบัน
(6) Thai Dams Status Report เป็นแอปพลิ เคชั นรายงาน
ระดับน้ำในเขื่อนและการระบายน้ำในเขื่อนต่าง ๆ (7) Floods
Handbook เป็นแอปพลิเคชันคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการทั้งก่อนและหลังน้ำท่วม
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(8) Doctor Me เป็ น แอปพลิ เ คชั น
เกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการของ
โรค การใช้ยา และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
(เรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธิ์ และคณะ, 2558)
4.3.2.2 รูปแบบการจัดการหรือแนวทางปฏิบัติใหม่ เช่น (1) โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการชุมชน
เข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย เพื่อให้ชุมชนมีระบบข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพประชาชนการจัดตั้งศู นย์
เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับภายนอกชุมชนใน
การช่วยเหลื อผู้ ประสบภั ย เป็นต้น (2) โครงการฝึ กอบรมเครื อข่ายอาสาสมั คร
เตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ประสานงาน และแจ้งเตือนภัย
(3) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อสร้างหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยประจำ
ตำบลให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำผู้บาดเจ็บส่งสถานบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย และ (4) การจัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) นอกจากนี้
ยังมีร ูปแบบที่ให้ช ุมชนทุกระดับเข้ามามีส ่วนร่วม ได้แก่ การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่
เน้นเรื่องความเท่าเทียมกันของมิติชายและหญิง และการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยมีผู้พิการหรือผู้สูงอายุมีส่วนร่วม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556)
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ทั ้ งนี ้ รวมถึ งการจั ดการในเชิ งนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการน้ำท่วมของชุมชน
ได้แก่ การวางแผนและการจัดการการใช้ที่ดิน ระเบียบข้อบังคับ
ด้านการจัดสรรพื้ นที่ และการก่ อสร้ าง การเวนคื นที่ ดิน การ
จัดการตามมาตรการทางผังเมือง การปรับผังเมืองและการรื้ อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่น้ำท่วม การจัดการใช้สอยที่ดินเป็น
การปรับรูปแบบการใช้ที่ดินให้รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมในบริเวณ
ที่จะมีการพัฒนาในอนาคต รวมถึงการประกันภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็น
เป็นแนวทางที่มีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะด้านการปรับปรุง
ระบบการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภายหลังน้ำท่วม
ในกรณี ศ ึ ก ษาของชุ มชนลุ ่ ม น้ ำชี - น้ ำ พอง
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้นำองค์ความรู้แบบนวัตกรรมมาใช้ตาม
วงจรการจั ด การน้ ำ ท่ ว ม ดั ง นี้ (สมชญา ศรี ธ รรม และรวี
หาญเผชิญ, 2563)
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1) ด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม
ได้แก่ ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ ทำแก้มลิงรองรับน้ำป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ
ทำพนังกั้นตลิ่งริมแม่น้ำชีและลำน้ำพองเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ สร้างท่อระบายน้ำใน
พื้นที่เมือง ใช้ระบบสารสนเทศแจ้งเตือนข่าวสารน้ำท่วมผ่ านสื่อออนไลน์ ตรวจเช็ ก
สัญญาณวัดระดับน้ำและเตือนภัยน้ำท่วม ติดตั้งสัญญาณดาวเทียมตรวจวัดแจ้งเตือน
ระดับน้ำ ติดตั้งธงสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมที่สะพานข้ามแม่น้ำชี เป็นต้น
2) การเผชิญเหตุในสภาวะฉุกเฉิน เช่น นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
สูบน้ำออกจากชุมชน จัดเรือยางและเรือยนต์ขนาดใหญ่รับส่งคนและขนย้ายสิ่งของ
นำรถบรรทุกขนาดใหญ่มารับส่งคนและขนย้ายสิ่งของ เสริมพนัง/คูกั้นน้ำให้สูงขึ้น
เพื่อไม่ให้น้ำท่วมมากกว่าเดิม นำกระสอบทรายขนาดใหญ่มาวางป้องกันน้ำท่วม นำ
รถที่มีอุปกรณ์ขุดเจาะข้าง (แบคโฮ) และรถบรรทุกขุดดินปิดประตูระบายน้ำที่เกิ ด
ความเสียหาย ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว แจ้งการช่วยเหลือ ผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
เป็นต้น
3) การฟื้นฟูบูรณะ เช่น สร้างกำแพงสูงกั้นน้ำท่วม ทำคันดิน สร้าง
พนัง/คันกั้นน้ำคอนกรีตป้องกันน้ำท่วม สร้างท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำในเมือง
ขุดลอกแหล่งน้ำและแก้มลิงไว้รับน้ำ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำและปรับปรุงถนนริม
คลองต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชย บริจาคปัจจัย ของใช้และเครื่องนุ่งห่ม ภาครัฐ
แจกวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้าน แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ พืชผัก เพื่อปลูกเป็น
อาหารและสร้างรายได้ และส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบใหม่คือการเลี้ยงปลาในกระชัง
ในพื้นที่ติดแม่น้ำ เป็นต้น
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4.3.3 องค์ความรู้แบบผสมผสานกั บ
การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม โดยการผสมผสาน
ระหว่างองค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนกับ
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มา
ปรับประยุกต์เข้าด้วยกันและนำมาปรับใช้จัดการ
น้ ำท่ ว มอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ส่งผลให้ชุมชนมีการปรับตัวต่อภัย
พิบัติน้ำท่วมและสามารถอยู่ร่วมกับน้ำท่วมได้
เป็นอย่างดี เช่น (1) การนำรูปแบบการจัดการ
แบบใหม่ ตามหลั กสากลเข้ ามาผสมกั บ องค์
ความรู้ดั้งเดิมของชุมชน (2) การออกแบบที่อยู่
อาศัยเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยใช้แนวคิดรูปแบบ
ใหม่ โดยผสมผสานเลื อกใช้ ว ั สดุ จากท้ อ งถิ่ น
(3) การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารแจ้ ง เตื อ นภั ย โดย
ออกแบบโปรแกรมที่มีการสังเกตปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ของชุ มชนเข้ าไว้ ด ้ วย (4) การ
วางแผนกำหนดแผนที่เสี่ยงภัย การอพยพโดยใช้
หลักความรู้จากประสบการณ์นิเวศของชุ มชน
เป็นต้น ในบทความนี้ขอนำเสนอกรณีศึกษาของ
ชุมชนลุ่มน้ำชี-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้นำ
องค์ความรู้แบบผสมผสานมาใช้ตามวงจรการ
จัดการน้ำท่วม ดังนี้
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4.3.3.1 ด้านการป้องกัน
การลดผลกระทบ และการเตรี ยมความ
พร้อม เช่น ชุมชนนำความรู้การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงปลาและอาชีพ
เสริมรูปแบบใหม่ที่ภาครัฐมาอบรมมาปรับ
ให้เข้ากับฤดูกาลและวิถีของชุมชน ชุมชนมี
การวางแผนขนย้ายสัตว์ไปไว้ที่สูง เตรียม
คอก เล้ า หญ้ า อาหารและน้ ำ ตามวิ ถี
ชาวบ้านโดยนำองค์ความรู้จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านสัตวบาลเรื่องการเตรี ยมฉี ด
วัคซีนมาผสมผสานกับภูมิปัญญาการรักษา
สั ตว์ เดิ ม มาใช้ ก ารดู แ ลกรณี ส ั ตว์ ป ่ ว ย
ระหว่างน้ำท่วม
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4.3.3.2 การเผชิญเหตุในสภาวะฉุกเฉิน เช่น
ชุ มชนผสมผสานองค์ ความรู ้ จากประสบการณ์ ช ุ มชนกั บ
นวัตกรรมโดยใช้เรือยนต์และเรือยางขนาดใหญ่ผสานกับองค์
ความรู ้ด ้ านนิ เวศชุ มชนในการเข้ าออกชุ มชนและขนย้ าย
สิ่งของ การประยุ กต์ รถไถนา รถเกษตรกรรม (รถอี แต๋ น)
นำมาต่อเติมทำกระบะเพื่อใช้ในระหว่ างน้ำท่วมรวมถึงการ
สร้างสะพานไม้ข้ามน้ำท่วมระหว่างทางเข้าชุมชนกับตลาด
เป็ นรู ปแบบตามภู ม ิ ป ั ญญาท้ องถิ ่ นผสานกั บเทคนิ คด้ าน
ก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสร้างได้รวดเร็วแต่มีความ
แข็งแรงมากขึ้น
4.3.3.3 การฟื้นฟูบูรณะ เช่น ภาครัฐและ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ มาอบรมอาชีพปรับเปลี่ยนวิถี
การเกษตร โดยชุมชนนำมาปรับให้เข้ากับฤดูกาลและวิถีของ
ชุมชน การปรับโครงสร้างบ้านใหม่ให้สูงขึ้น หรือยกบ้านเก่า
ให้สูงขึ้นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานการใช้วัสดุแบบใหม่
ให้ ม ี ความแข็ งแรงและยื ดหยุ ่ นมากขึ ้ น เป็ นต้ น (สมชญา
ศรี ธรรม และรวี หาญเผชิ ญ, 2563) และในงานวิ จ ั ยของ
กาญจนา ทองทั ่ ว และคณะ, (2556) กล่ า วว่ า ชุ ม ชน
อุบลราชธานี มี การประยุ กต์ ดั ดแปลงอุ ปกรณ์ช ่ วยในช่ วง
น้ำท่วมโดยชาวบ้านมีการทำแคร่สูงไว้เก็บของและทำแพลอย
น้ำสำหรับเก็บของและปรุงอาหาร การทำส้วมลอยน้ำ และ
เมื่อระดับน้ำสูงจนมองไม่เห็นขอบถนนชุมชนจะช่วยกันทำ
สัญลักษณ์ริมถนนและบริเวณที่ระดับน้ำลึกเพื่อป้องกันการ
พลัดตกและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
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5. อภิปรายผลการศึกษา
การนำองค์ความรู้ชุมชนมาใช้ในการจัดการกับภัยพิบัติ
น้ำท่วมนั้น ถือเป็นกระบวนการและรูปแบบการปรับตัวของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การจัดการกับภัยพิบัติน้ำท่วมที่
เหมาะสมกับสภาพชุมชนและผลกระทบของน้ำท่วมตามวงจร
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งผลให้ชุมชนสามารถลด
ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ เกิดการปรับตัวและอยู่ร่วมกับ
พื้นที่ภ ัยพิบ ัติ ได้ อย่ างเหมาะสม ทั้งนี้ความสำเร็ จของการ
ปรับตัวของชุมชนจำเป็นต้องมีระบบเครือข่ายในการจัดการทั้ง
ในด้ านเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะความสามารถในการเตรี ย ม
ทรัพยากรงบประมาณด้านภัยพิบัติที่เพียงพอและเข้าถึงชุมชน
อย่ างแท้ จริ ง การมี ท ุ นทางสั งคมที ่ ด ี เช่ น เครื อข่ ายสั งคม
โครงสร้างสถาบัน การสนับสนุนความเป็นผู้นำในระดับชุมชน
การมีข้อมูลและการสื่ อสาร มีระบบและโครงสร้ างพื้ นฐาน
สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และการแจ้ ง
เตือนภัย รวมถึงความสามารถของชุ มชนในการดำเนิ นการ
จัดการภัยพิบัติและการตัดสินใจร่วมกันในสภาวะฉุกเฉินได้ดี
ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวต้องอาศัยการบูรณาการการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น เพราะการจัดการภัยพิบัติน้ ำ
ท่วมในด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นแบบเอกเทศไม่สามารถแก้ปัญหา
องค์รวมได้จำเป็นจะต้องดำเนินการให้สอดผสมผสานรวมกัน
อย่าง “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธีและหลายเทคนิคที่ทำให้ผู้คน
ในสังคมทุกชุมชนยอมรับ ซึ่งความสำคัญของการบูรณาการเน้น
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ไปที่สังคมพลเมือง ที่มีส่วนร่วมให้มุมมองใหม่ ผ่านการวิเคราะห์
ปัญหา เพื่อสร้างทางเลือกต่าง ๆ โดยการปฏิบัติและร่วมกัน
ดำเนิ นการ (สำนั กงานทรั พยากรน้ ำภาค 10, 2559) การเพิ่ ม
ศักยภาพในการจัดการปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วม
นั้นคือ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากน้ำท่วมแบบองค์รวม
(integrated flood risk management) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Van Herk, S., et.al. (2015) กล่ าวว่ า ควรคำนึ งถึ งความ
เชื่อมโยงระหว่างเขตพื้นที่ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อให้มีการดำเนินงานแบบบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีอำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานข้ามเขตการปกครอง ความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ได้ร ับผลกระทบ การให้
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง
และวางแผนนโยบายต่ าง ๆ ในการจั ดการความเสี ่ ยงจาก
น้ำท่วมในเขตพื้นที่ของตนเอง การผสมผสานระหว่างการดำเนิน
นโยบายมาตรการแบบใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างอย่ าง
สมดุลเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากน้ำท่วม รวมทั้งการ
เลือกใช้ว ิธ ีการรูปแบบองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน และ
ความสามารถในการผสมผสานองค์ ความรู้ ท ั้ง 3 รูปแบบเพื่ อ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติน้ำท่วมได้หลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการ
ยืดหยุ่น ตั้งรับ ปรับตัว และฟื้นคืนจากภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการปรับตัวจากภัยพิบัติน้ำท่วม
ที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่บรรลุเป้าหมาย คือ การที่ชุมชนไม่ได้รับการเตือนภัย
ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่มีประสบการณ์จากภัยพิบัติน้ำท่วม ความไม่เชื่อ
ว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง “เหตุการณ์ความเสี่ยงจากน้ำท่วมอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่
ห่างไกล” รวมทั้งไม่คาดคิดว่าจะเกิดผลกระทบที่รุนแรง การมีความเชื่อและใช้ความรู้
ดั้งเดิมหรือประสบการณ์ในชุมชนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวโดยไม่เชื่อความรู ้ ของ
ผู้เชี่ยวชาญในการเตือนภัย ความไม่แน่นอนว่าควรอพยพออกไปจากพื้นที่เมื่อใด ไม่
ทราบว่าการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสภาวะเผชิญเหตุต้องทำอย่างไร รวมถึงความไม่รู้
ประวัติศาสตร์น้ำท่วมในชุมชนของผู้ประสบภัย ดังนั้น “การให้ความรู้แก่ชุมชน” จึง
เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงเป็นอันดับแรกของการเตือนภัยและการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติน้ำท่วม อันจะทำให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ในการตั้งรับและปรับตัวก่ อนที่ภัย
พิบัติจะมาถึง ซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลกระทบต่อชุมชนได้มากขึ้น
ทั้งนี้ประเด็นความท้าทายในบริบทของชุมชนต่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบั ติ
น้ำท่วม โดยสร้างขีดความสามารถของชุมชนต่อการสร้างองค์ความรู้และการนำองค์
ความรู้ไปใช้จัดการกับภัยพิบัติน้ำท่วมนั้นมีหลายประเด็น ดังนี้
1) ความเป็นโลกาภิวัตน์และพลวัตของ
องค์ความรู้ส ่งผลกระทบระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
ระหว่างระบบการเตือนภัยแบบดั้งเดิม (องค์ความรู้แบบ
ประสบการณ์ชุมชน) กับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าแบบใหม่
(องค์ความรู้แบบนวัตกรรม) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อองค์ความรู้ในชุมชน
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
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2) ความเป็ นพลวั ตขององค์ ความรู้ ส่งผลให้องค์ ความรู ้ จาก
ประสบการณ์ชุมชนมีความเปราะบาง เนื่องจากขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน
เกิดขึ้นจากกระบวนการสร้าง การใช้ การจัดการและการส่งผ่านข้อมูลแบบพลวัต ใน
ความเป็นจริงนั้นความรู้ในชุมชนกำลังหายไปและถูกสร้างขึ้นตลอดเวลา องค์ความรู้
จากประสบการณ์ชุมชนดั้งเดิมถูกส่งผ่านภายในชุมชนและระหว่างคนแต่ละรุ่นและผู้
ที่ถ่ายทอดข้อมูล แต่มักไม่ปรากฏแก่บุคคลภายนอก เทคนิคจำนวนมากยังคงจำกัด
อยู่ภายในชุมชนเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการบูรณาการความรู้ของชุมชนนั้นคือ
ขาดการบันทึกเป็นเอกสาร องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนดั้งเดิมมีการจัดการ
อย่างไรในระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของชุมชนมี
ความซับซ้อนและรวมถึงการแทรกแซง การขัดเกลาทางสังคมและการเรียนรู้จาก
ความรู้ภายนอก รวมถึงการผสมผสานของความรู้กับความรู้ประเภทอื่น ๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Dhungel, R. (2011) กล่าวว่า ควรมีการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ
เอกสารรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาเครื่องมือและวิธีการ
สำหรับการประยุกต์ใช้โดยดำเนินการผ่านกระบวนการนำร่อง
3) องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชน
ไม่ค่อยได้รับความสำคัญในการนำมาพิจารณา
กำหนดนโยบายกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติน้ำท่วมในเชิงสถาบัน โดยส่วนใหญ่ใช้ “กล
ยุทธ์จากบนลงล่าง” (Top-Down) มุ่งเน้นไปที่
นวัตกรรมเทคโนโลยี และมาตรการเชิงโครงสร้าง
จากภาครัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การจั ด การภั ย พิ บ ั ต ิ จ ากส่ ว นกลางที ่ ใ ห้
ความสำคัญกับองค์ความรู้แบบนวัตกรรม
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4) การผสมผสานองค์ ความรู ้ เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำท่วมชุมชน
พบไม่มากนัก จากการศึกษาเอกสารทบทวน
วรรณกรรมและข้ อมู ล การวิ จ ั ย เรื ่ องความ
สัมพันธ์ของปัจจัยต่อการนำองค์ความรู้มาใช้ใน
การจัดการน้ำท่วมของชุมชนลุ่มน้ำชี-น้ำพองใน
จังหวัดขอนแก่ น (สมชญา ศรีธรรม และรวี
หาญเผชิญ, 2563) ได้ศึกษาชุมชนตัวอย่าง 28
ชุมชน พบการใช้องค์ความรู้แบบผสมผสาน
เป็นสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบ
กั บองค์ ความรู ้ แบบประสบการณ์ ช ุ ม ชนที่
นำมาใช้มากถึง 85.71 และรองลงมาคื อองค์
ความรู้แบบนวัตกรรมร้อยละ 82.14 แสดงให้
เห็นว่าชุมชนยังขาดการปรับและประยุกต์องค์
ความรู้ ซึ่งการผสมผสานองค์ความรู้ดังกล่าว
ช่วยให้การจัดการน้ำท่วมมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
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5) การสูญเสียทรัพยากรของชุมชนจาก
การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม การสูญเสียทักษะความรู้
แบบดั้งเดิม ความไม่ลงรอยกันทางวัฒนธรรมจาก
การแทรกแซงจากภายนอก ความไม่เท่าเทียมทาง
สังคมและเศรษฐกิ จ และการดำเนิ นงานของการ
ปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นที ่ ไม่ สามารถดำเนิ นการได้
ทันท่วงที เป็นต้น
ดังนั้นการบริหารจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม
จึงควรให้ความสำคัญและมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1) การให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไก
และกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ
โดยเน้นกลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติน้ำท่วมใน
ระดับลุ่มน้ำ ดังนี้ การศึกษาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาน้ำท่วมและความต้องการที่จะแก้ไขปั ญหา
ของชุ มชนและลดปั ญหาเรื ่ องน้ ำของชุ มชนโดย
คำนึงถึงสิ ทธิช ุ มชน การร่วมวางนโยบายกำหนด
แผนงานกิจกรรมโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำ
และร่วมจัดการหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนา
เกี ่ ย วกั บ น้ ำ ในลุ ่ ม น้ ำ ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผ ล การปฏิ บ ั ต ิ ต ามนโยบายแผนงาน
โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งร่วม
ควบคุ มติ ดตามประเมิ นผลและร่ วมบำรุ งรั ก ษา
โครงการต่าง ๆ รวมถึงการร่วมลงทุนในกิจกรรม
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โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของชุมชน
เองและของหน่วยงาน ร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการเป็นผู้ชักชวนประชาสัมพั นธ์
ข่าวสาร เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้านต่าง ๆ
ให้ประชาชนของแต่ละลุ่มน้ำได้รับรู้และเกิดความ
เข้าใจที่ดี (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4, 2558)
2) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ “จากบน
ลงล่าง” โดยเพิ่มความสำคัญใน “แนวทางการมี
ส่ วนร่ วม “จากด้ านล่ างขึ ้ นบน (Bottom-Up)”
และการออกแบบกรอบนโยบายที่ประกอบด้ วย
ความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และความรู้จาก
ประสบการณ์ชุมชนให้มากขึ้น เป็นกระบวนการ
แบบสองทาง คือ หน่วยงานภาครัฐหรือนักวิชาการ
ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจกลไกการ
เผชิญปัญหาในท้องถิ่นและในทางกลับกันชุมชนจะ
ได้รับประโยชน์จากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ซ ึ ่ งช่ ว ยลดความเสี ่ ย งต่ อ
เหตุการณ์รุนแรงได้
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3) กระบวนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster
Risk Reduction: CBDRR) เป็นการให้ความสำคัญกับ
การสร้างคุณค่าในการทำงานในระดับชุมชน เพื่อให้
ชุมชนเกิดการรับรู้ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย การให้องค์
ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ถือว่า
เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดความเปราะบาง
ของชุมชน (ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย, 2558) ให้ชุมชนมีการบูรณาการและมีส่วน
ร่ วมในการจั ดการภั ยพิ บ ั ต ิ น ้ ำท่ วม สอดคล้ องกั บ
งานวิ จ ั ยของ พั นธุ ์ ศ ิ ร ิ ธนาริ ยะวงศ์ (2556) เรื ่ อง
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย หมู่บ้าน
เก้ ากอ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคี ร ี จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาค
ประชาชนควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการ
ภัยพิบัติบนพื้นฐานของทรัพยากรในชุมชนด้วยตนเอง
และงานวิจัยของรัตนาภรณ์ สกุลหนู (2556) เรื่อง การ
จัดการสภาวะน้ำท่วมในตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรง
ช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ ำ
ท่วมในทุกขั้นตอน
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4) การบริ ห ารจั ด การน้ ำ ท่ ว มตาม
หลักการ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่
นโยบายการพั ฒนาภู ม ิ ภาคทั ้ งในระยะสั ้ นและ
ระยะกลาง โดยคำนึ งถึ งสถานการณ์ ป ั ญ หาที่
เกิ ดขึ ้ นจากที ่ ผ ่ านมาและในปั จจุ บ ั น เพื ่ อเป็ น
พื้นฐานในการศึกษาและประเมินความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
ในการวางแผนการพั ฒนาภู ม ิ ภาคในระยะยาว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
และคณะ (2556) เช่ น การใช้ ม าตรการลด
ผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง คำนึงถึงการบริหารจัดการ
ตามวงจรการจั ด การภั ย พิ บ ั ต ิ (Disaster Risk
Management –DRM cycle) 3 ระยะ คื อ (1)
ระยะก่อนเกิดภัย เป็นการประเมินความเสี่ยงจาก
น้ำท่วม การป้องกันและลดผลกระทบ และการ
เตรียมความพร้อม (2) ระยะระหว่างเกิดน้ำท่วม
คือ การเผชิญเหตุการณ์และการบรรเทาทุกข์ และ
(3) ระยะหลังน้ำท่วม เป็นการฟื้นฟูหลังการเกิดน้ำ
ท่วม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดการน้ำท่ว มที่เป็นระบบ
และช่วยลดผลกระทบดังกล่าว
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5) การคำนึงถึงระบบองค์ความรู้ของชุมชนและ
ภาครัฐ ทั้งในด้านองค์ความรู้ท้องถิ่น นวัตกรรม และการ
ประยุกต์ผสมผสาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือ
กับความเสี่ยงของภัยพิบัติน้ำท่วมในอนาคต รวมทั้งมี
ความสำคัญต่อการวางแผนการปรับตัวของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากผลการศึกษาของ Shaw, R., Uy, N., & Baumwoll,
J. (2008) กล่าวว่า ควรนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ความรู้แบบดั้งเดิมมาผสมผสานร่วมกัน รัฐบาลควรให้
ความรู้แก่ คนในท้ องถิ่ นเพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีรวมถึ งข้ อดี และข้ อบกพร่ องของเทคโนโลยี
ทั้งนี้รัฐบาลและสถาบันต้องให้ความสำคัญกับแนวทาง
ปฏิบ ัติและเทคนิ คแบบดั ้งเดิ มที่มี อยู ่ในชุ มชนเพื ่ อให้
สามารถปรับปรุงตามบริบทที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
งานวิจัยของ Dhungel, R. (2011) เรื่อง การใช้ความรู้ของ
ชนเผ่าพื้นเมืองในยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติน้ำท่วมประเทศเนปาล กล่าวว่า ควรมีนโยบายและ
การวางแผนสำหรับการรวบรวมองค์ความรู้ของชุ มชน
และควรมีกลไกของสถาบันในการบูรณาการความรู้ดั้งเดิม
เข้ากับความรู้วิทยาศาตร์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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6. ข้อเสนอแนะการวิจัย
6.1 การศึกษารูปแบบองค์ความรู้ใน
การจั ด การน้ ำ ท่ ว มพื ้ น ที ่ ภ ู ม ิ ภ าคอื ่ น ใน
ประเทศไทย เพื่อให้ทราบรูปแบบการใช้องค์
ความรู ้ และเปรี ยบเที ย บการปรั บตั ว ของ
ชุมชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่
6.2 การศึกษารูปแบบองค์ความรู้แบบ
ผสมผสาน ในประเด็ นที ่ ช ุ มชนมี การปรั บ
ประยุกต์และผสมผสานองค์ความรู้ของชุมชน
ร่วมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและวงวิชาการ
6.3 การศึ กษาวิ ธ ี การปรั บตั ว ของ
ชุมชนต่อการจัดการต่อภัยพิบัติน้ำท่วมอย่าง
ยั่งยืน
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณชุ มชนและหน่ วยงานใน
พื ้ นที ่ ลุ่ มน้ ำชี อำเภอเมื องขอนแก่ น และ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ และให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้
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