ที่น่ ี จ.นนครปฐม "บาางระกําโมเดลล" โดยชุมชนน เพื่อชุมชน การจัดการนํนํา้ ท่ วมยุค 20011 (สกู๊ปแนนวหน้ า)
ภายใต้
ภ ภาวะวิกฤติ
ก นํ ้าท่วมครัรัง้ ใหญ่ที่ชาวไทยต้ องประสบบ ในวันนี ้ "บางระกําโมเดล"" กลายเป็ นที่รรจั้ ู กมาก
ขึ ้น หลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ษ ประกาศใช้ช้ เป็ นแนวทางเพื่อแก้ ไขปั ญหหาอุทกภัยอย่างเป็ นระบบแแบบบูรณาการร
ญหาที่
ท่ามกลาางความคาดหหวังที่มาพร้ อมกกับคําถามว่า แผน "บางระกํกําโมเดล" คือออะไร แล้ วจะสสามารถแก้ ปัญ
ซํ ้าซากยยาวนานได้ จริงหรื
ง อไม่
สําหรับที่นี่ ต.บบางระกํา อ.บาางเลน จ.นครปปฐม ชื่อที่เหมืออนกันกับ "บาางระกําโมเดล"" ของรัฐบาลแแต่ แต่
ที่นี่เป็ นโมเดลการเป็
โ
นของชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อชุมชน ซึง่งไม่ได้ ใหญ่โตเหมือนโครงกาารของรัฐ แต่
รับประกักันผลการทํางาาน
ณั
ณฐวัฒน์ ชันอิ
้ นทร์
น งาม นายกก อบต.บางระะกํา ตําบลศูนยย์เรี ยนรู้สขุ ภาวะชุมชน โดยสํานักสนับสนุนุนสุข
ภาวะชุมชน
ม สํานักงานนกองทุนสนับสนุ
ส นการสร้ างเสริมสุขภาพ ใให้ ข้อมูลว่า "บบางระกําโมเดล" ของ ต.บางงระกํา
เป็ นเรื่ องของคนในพื
ง
นที
้น ่ที่มาร่วมจัดการปั ญหาขอองชุมชนด้ วยตัวั เอง โดยมุง่ เนน้ นที่การวางแแผนเตรี ยมรับกกับ
เหตุการณ
ณ์ และฟื น้ ฟูหลั
ห งภัยพิบตั เิ พื่อให้ คนในชุมชนยื
ช นอยูไ่ ด้
ขณะที
ข ่โมลเดลของรัฐที่เน้ นในนภาพใหญ่ โดดยระดมทุกหนน่วยงานของรัฐฐเข้ ามาแก้ ปัญ
ญหา ซึง่ ความใใหญ่นนั ้
อาจมาพพร้ อมกับความมยุง่ ยาก ทังเรื
้ ่องการจั
อ
ดการแและการเบิกจ่าายงบประมาณ
ณ แต่สําหรับโมมเดลของที่นี่นนันใช้
ั้
งบประมมาณของท้ องถิถิ่นเป็ นหลัก ร่วมกั
ว บความช่วยเหลื
ว อจากหนน่วยงานในส่ววนอําเภอและจจังหวัด ทําให้
คล่องตัวในการจั
ว
ดการรและบริหารงบบประมาณ
นับตังแต่
้ ปลายยเดือนมิถนุ ายนที่ผา่ นมา อิทธิ
ท พลจากพายยุโซนร้ อน "ไหหหม่า" พัดถล่ม ถัดมาในช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคม นํ ้าในนพื ้นที่ประสบภภัยพิบตั ยิ งั ไม่ทัทนระบายได้ หหมดก็มีพายุโซนร้ อน "นกเตนน" พัดถล่มซํ ้าอีอีก ถึง
วันนี ้ ฝนนตกที่หนักในภภาคเหนือ ได้ กลายเป็ นมวลนนํ ้ามหาศาลหลลายพันล้ านลูกกบาศก์เมตรทีที่กําลังเคลื่อนตตัวลง
มาตอนลล่างพร้ อมๆ กับสร้
บ างความเสีสียหายในพื ้นทีที่จงั หวัดต่างๆๆ ไล่มาจนถึงกกรุงเทพมหานคครฯ
ในฐานะพื ้นที่รองรั
อ บนํ ้าเพื่อปองกั
ป้ นไม่ให้ นํ ้าเข้
้า าท่วมเมืองงหลวงของประะเทศ พื ้นที่ ต.บางระกํา อ.บบางเลน
ญ บวิกฤตนํ ้าทท่วมหนักเช่นกันั เพราะนํ ้าจาากเจ้ าพะยา หหากจะป้องกันนไม่ให้ ทว่ มกรุงงเทพฯ
จ.นครปฐฐม ต้ องเผชิญกั
ก็ต้องผันไปยั
น งแม่นํ ้าบางปะกง และแม่นํ ้าท่าจีนให้ห้ ได้ มากที่สดุ

จึงคาดการณ์ได้ วา่ นํ ้าท่วมปี 2554 นี ้ ระดับนํ ้าที่เข้ าท่วมพื ้นที่ ต.บางระกําจะมีมากยิ่งกว่านํ ้าท่วมใหญ่
เมื่อปี 2549 อีกหลายสิบเซนติเมตร แต่ข่าวคราวที่น่าตืน่ ตระหนกนี ้กลับไม่สร้ างความหวัน่ วิตกให้ คนบางระกํา
้ งเตรี ยมการโดยคาดการณ์
เพราะในวันนี ้ชุมชนได้ มีการวางแผนรับมือนํ ้าท่วมใหญ่มานานร่วมเดือน อีกทังยั
ระดับนํ ้าสูงสุดไว้ ถึง 1 เมตร
ณัฐวัฒน์ ให้ ข้อมูลถึงความเป็ นมาของบางระกําโมเดล ของคน ต.บางระกําว่า มีจดุ เริ่ มต้ นมาจาก
เหตุการณ์นํ ้าท่วมใหญ่ในพื ้นที่ นับจากเมื่อปี 2538 ซึง่ เกิดความเสียหายหนักเนื่องจากชาวบ้ านไม่ได้ เตรี ยมการ
รับมือ จนกระทัง่ เมื่อปี 2549 แม้ ความรุนแรงจะน้ อยกว่า แต่คนในชุมชนใช้ การทําคันกันพื ้นที่ของตัวเองไว้ ไม่ให้
ั ้ ว ต้ องใช้ เวลาเป็ นปี กว่าความ
นํ ้าท่วม ทําให้ สดุ ท้ ายนํ ้าไหลบ่า คืนเดียวท่วมหมดทังตํ
้ าบลโดยไม่ทนั ได้ ตงตั
เสียหายทังพื
้ ชผลทางการเกษตร และบ้ านเรื อนจะฟื น้ ฟูได้ หมด หลังจากนัน้ ชาวบ้ านทังลุ
้ ม่ นํ ้าท่าจีน จ.
นครปฐม ได้ มีการร่วมพูดคุยกันเพื่อหาทางออก เพราะหากยังแก้ ปัญหากันแบบเดิมๆ ทุกคนก็คงต้ องพบกับ
ความเสียหายกันอีกซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า
นายก อบต.บางระกํา อธิบายรูปแบบการดําเนินการของ "บางระกําโมเดล"ว่า เริ่ มต้ นด้ วยการร่วมกัน
วางแผนของคนในตําบลร่วมกับตําบลข้ างเคียง โดยการพิจารณาสภาพพื ้นที่ หากพื ้นที่ไหนคาดว่านํ ้าต้ องท่วม
ก็จะมีการเตรี ยมอพยพคนไปยังพื ้นที่สว่ นกลางที่จดั เตรี ยมไว้ ส่วนเส้ นทางที่คดิ ว่าจะเป็ นเส้ นทางสัญจรหลักจะ
มีการทําคันดินกัน้ หรื อพื ้นที่สําคัญ เช่น พื ้นที่เขตเศรษฐกิจ พื ้นที่มีชมุ ชนอยูห่ นาแน่น สถานที่ราชการ ฯลฯ จะมี
การทําระบบบล็อกนํ ้าเพื่อรักษาพื ้นที่
สําหรับบริเวณที่เป็ นทุง่ นาก็จะปล่อยให้ เป็ นพื ้นที่นํ ้าท่วม และจะมีการป้องกันพื ้นที่เกษตรที่มียงั ไม่การ
เก็บผลผลิตไว้ ชวั่ คราว แต่หลังจากเก็บเกี่ยวก็จะมีการผันนํ ้าลงไปในพื ้นที่เหล่านันเพื
้ ่อเป็ นการลดความแรงของ
นํ ้าในลักษณะเหมือนแก้ มลิงรับนํ ้า ซึง่ ปี นี ้ คาดว่าที่ ต.บางระกําจะมีการปล่อยนํ ้าเข้ าทุง่ นาถึง 1,000 ไร่ รับนํ ้า
ได้ ราว 2,000 ลูกบาศก์เมตร โดยจะกระจายไปในหมูบ่ ้ านต่างๆ ในตําบล ซึง่ เมื่อลดระดับความแรงของนํ ้าลง
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นก็จะน้ อยลงตามไปด้ วย
"ถ้ าเราไปบล็อกไว้ เยอะๆ เพราะคิดว่าเอาอยู่ หากคานมันหัก แล้ วชาวบ้ านเตรี ยมตัวไม่ทนั ความรุนแรงก็
จะสูงกว่า ซึง่ เราเคยเจอเมื่อปี 49 มาแล้ ว" นายก อบต.บางระกํา กล่าว

ณัฐวัฒน์ เล่าด้ วยว่า เดิมพื ้นที่ของ ต.บางระกําเป็ นที่ราบลุม่ มีนํ ้าท่วมอยูเ่ ป็ นประจําอยูแ่ ล้ ว โดยเฉพาะ
บริ เวณริมฝั่ งแม่นํ ้าท่าจีน การปลูกสร้ างบ้ านที่อยูร่ ิมแม่นํ ้าส่วนใหญ่จงึ เป็ นบ้ านใต้ ถนุ สูง และปี นี ้ก็มีการ
เตรี ยมการด้ วยการร่วมกันวางแผนให้ กรมชลประทานมาพร่องนํ ้ารอไว้ พร้ อมดูเส้ นทางนํ ้าเพื่อเตรี ยมรับนํ ้าที่จะ
ไหลบ่าเข้ ามาในพื ้นที่ อีกทังได้
้ มีการเตรี ยมแผนสํารองหากปริมาณนํ ้ามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้ วยการเตรี ยม
พื ้นที่และเรื อสําหรับการอพยพคน
นอกจากนัน้ การแก้ ปัญหานํ ้าท่วมของบางระกํา ยังมีการประสานความร่วมมือกับ "ชมรมคนรักแม่
นํ ้าท่าจีน" ในการผักดันนํ ้าในแม่นํ ้าให้ ลงสูท่ ะเล โดยใช้ ภมู ิปัญญาชุมชน เดินเครื่ องให้ ใบพัดเรื อดันนํ ้าให้ ไหลเร็ ว
้ ่ จ.สมุทรสาคร ก็จะมีการผลักดันต่อกัน
ขึ ้น เพื่อลดปริ มาณนํ ้าที่มาจาก จ.สุพรรณบุรี และ จ.นนทบุรี จากนันที
ไปเป็ นทอดๆ อีกทังยั
้ งมีความรวมมือกันระว่าง "แม่นํ ้า-คลอง-ชุมชน" โดยมีการสูบนํ ้าในคลองออกมาสูแ่ ม่นํ ้า
เพื่อรักษาระดับนํ ้าเมื่อมีฝนตกลงมา
"นํ ้าที่เบีย่ งมาจากเจ้ าพะยามาสูเ่ รานัน้ ถามว่าท่วมไหมมันก็ท่วม แต่ปริมาณนํ ้าที่ขึ ้นมันก็ 3 ซม.-5 ซม.
ประมาณนี ้ ซึง่ เป็ นปริ มาณที่ชาวบ้ านสามารถขยับย้ ายของขนขึ ้นไปได้ " ณัฐวัฒน์ กล่าวถึงผลที่ได้ รับจากการ
ดําเนินตามแผนบางระกําโมเดล
ในส่วนการทํางานของเครื อข่ายชมรมคนรักแม่นํ ้าท่าจีน ณัฐวัฒน์ เล่าว่า เป็ นความร่วมมือกันทํางาน
ตังแต่
้ ในระดับจังหวัด ตังแต่
้ ชัยนาท สุพรรณ นครปฐม จนถึงสมุทรสาคร เพื่อหาทางออกร่วมกัน และมีการ
ประชุมเครื อข่ายลุม่ นํ ้าทุกเดือนเพื่อวางแผน
"บทเรี ยนเมื่อปี 49 ทําให้ เห็นว่าทําจังหวัดเดียวไม่ได้ นะ ต้ องชวนชัยนาท สุพรรณ สมุทรสาคร มาร่วมคุย
กันด้ วย ก็เลยเห็นความร่วมมือว่า วันนี ้ถ้ าทุกฝ่ ายช่วยกันจริงมันก็สามารถแก้ ปัญหาได้ " ณัฐวัฒน์ บอกเล่าถึง
ความร่วมมือในการแก้ ปัญหา
นายก อบต.บางระกํา ยกตัวอย่างกิจกรรมของเครื อข่ายฯ ว่า การตังกองทุ
้
นผลักดันนํ ้าซึง่ มีการขอเรี่ ยไร
จากชาวบ้ าน ใช้ เวลาเพียง 2-3 วัน ก็ได้ งบประมาณถึง 7 แสนกว่าบาทมาใช้ ในการทํางานโดยไม่ต้องพึง่ ภาครัฐ
ทําให้ เห็นได้ วา่ วันนี ้ความร่วมไม้ ร่วมมือของชุมชนมีมากขึ ้น เรื อหลายลําที่มาช่วยกันไม่ได้ ต้องการเงิน แต่มา
เพราะต้ องการแบ่งเบานํ ้าในลุม่ นํ ้าท่าจีน จากนันจึ
้ งมีหน่วยงานจากภายนอกเช่น ปตท.และกระทรวงทรัพย์ เข้ า
มาขอสนับสนุนการทํางานของเครื อข่าย

"พูดง่ายๆ ว่าถ้ าชาวบ้ านทําก่อน รัฐก็จะเข้ ามาสนับสนุนอยูแ่ ล้ ว ถ้ าเป็ นเรื่ องดีๆ" ณัฐวัฒน์ ให้ ความเห็น
ด้ านการฟื น้ ฟูภายหลังนํ ้าลด ณัฐวัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี ้ ต.บางระกํา มีการตัง้ "กองทุนพันธุ์พืช" ให้
ชาวบ้ านมายืมไปเพาะปลูกเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ วก็นํามาใช้ คืน เพื่อแบ่งเบาภาระในการดํารงชีวิตต่อไป เพราะหลัง
นํ ้าลดชาวบ้ านส่วนหนึง่ จะมีปัญหาเรื่ องค่าใช้ จ่าย ซึง่ การฟื น้ ฟูหลังนํ ้าลดที่สําคัญที่สดุ คือการฟื น้ ฟูอาชีพ และ
การดําเนินการกองทุนฯ ที่ผา่ นมาก็ได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ นอกจากนันจะมี
้ การฟื น้ ฟูโดยจัดทีมในการซ่อมแซม
บ้ านเรื อนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาลัยการอาชีพในพื ้นที่
ทังนี
้ ้ เมื่อปี 2549 ต.บางระกํา ประสบปั ญหานํ ้าท่วมขังถึง 2 เดือน เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ท้ายๆ ที่นํ ้าจะผ่าน
ลงทะเล และคาดว่าปี นี ้ก็จะประสบปั ญหาเช่นกัน ซึง่ การส่งเสริ มเรื่ องอาชีพเป็ นสิง่ สําคัญ เพราะปั ญหาหลัก
ของนํ ้าท่วมในพื ้นที่นี ้คือการขาดแคลนรายได้
สุดท้ าย สิง่ ที่ นายก อบต.บางระกํา ฝากไว้ คือ ความจริงที่วา่ ตอนนี ้ทุกพื ้นที่ต้องอยูก่ บั นํ ้าให้ ได้ เมื่อนํ ้า
มาและต้ องท่วมขังอยูใ่ นชุมชน ซึง่ อาจต้ องมีการปรับตัว ปรับวิถีชีวิต เพราะคนบางระกําเองก็ได้ ปรับกันมาใน
ส่วนหนึง่ แล้ ว ทังการหั
้
นกลับไปปลูกบ้ านใต้ ถนุ สูงในรูปแบบเดิม หรื อการไม่เพาะปลูกครัง้ ที่ 3 เพื่อเตรี ยมพื ้นที่
ไว้ รับนํ ้าในช่วงปลายปี หันไปทําอาชีพที่อยูก่ บั นํ ้าได้ และขณะนี ้ชาวบ้ านในพื ้นที่ก็เริ่มทําการปลูกผักบุ้ง ผัก
กระเฉด ซึง่ เป็ นพืชที่ชอบนํ ้ากันบ้ างแล้ ว
ถึงวันนี ้ พื ้นที่ของ ต.บางระกํา กว่า 40 เปอร์ เซ็นต์ ได้ ถกู ปล่อยเป็ นพื ้นที่รองรับนํ ้าแล้ ว และคาดว่าในปี นี ้
พื ้นที่ถงึ 70 เปอร์ เซ็นต์ของทังหมดจะถู
้
กท่วมจากนํ ้าก้ อนใหม่ที่กําลังจะมาถึง แม้ ดเู ป็ นวิกฤติที่นา่ หวัน่ วิตก แต่นี่
คือสิง่ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ที่ชาวบางระกําเตรี ยมรับมือกับมัน พร้ อมกับการตระหนักต่อภาวะความเปลีย่ นแปลงของ
โลก หากปริ มาณนํ ้าเพิ่มขึ ้นทุกปี แล้ วเราจะอยูร่ ่วมกับสิง่ ที่จะเกิดขึ ้นในวันข้ างหน้ าต่อไปได้ อย่างไร
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