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ABSTRACT

Historical accounts bear the testimony that floods visit the low-lying

geographical area of Bangladesh. Normal floods are annual events and some regions

are even hit twice or thrice a year. In addition to that, devastating floods occur here

periodically causing havoc loss of lives and properties. Coping with various kinds of

floods has become a regular survival struggle for the major portion of Bangladeshis.

This study aims at : (1) finding out the underlying causes of vulnerability of

the flood-affected people of Gaibandha district, (2) experiencing the ways and means

through which the flood-hit people cope with the flood situation mobilizing their

available assets and resources and (3) exploring how power relations play out

differently in response to adverse situations caused by recurrent floods.

My research finds that most inhabitants of flood-hit Gaibandha district live on

low-incomes with very limited access to land and livelihoods. The dependency of

many people on single or a couple of members of the household is another significant

factor which leads to their poverty. Increasing population pressure and adoption of

capital-intensive modern cultivation techniques has made these large folk more

vulnerable to floods. The Government response to tackling the situation has been
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mostly limited to providing relief in the form of food, medicine and clothes. Often

international and national NGOs and other social organizations come forward to assist

but in most cases their assistance is not enough to withstand the situation. The

households try to cope with emergent situation by diversifying their livelihoods,

migrating to the towns, selling their valuable assets and/or borrowing money from

relatives or money-lenders.

The study also discovers that abuses of power, corruption, urban bias, gender

disparity and existing religious practices exert negative influence towards enhancing

capability of the poor affected people. Sometimes good projects are adopted but thes

have not borne fruit due to poor implementation or no implementation at all. To

conclude, the study suggests focusing on strengthening the capacity of the affected

people to live with floods rather than focusing on aid/relief-based hazard

management.
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บทคัดย่อ 
 

บนัทึกทางประวติัศาสตร์บอกให้ทราบวา่เกิดอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มต ่าของบงัคลาเทศมาเป็น
เวลาชา้นาน ปกติแลว้อุทกภยัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปีและบางพื้นท่ีจะเกิดข้ึน 2-3 คร้ังต่อปี 
นอกจากน้ี อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนยงัไดส้ร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นจ านวน
มาก ดังนั้ น การรับมือกับอุทกภัยได้กลายเป็นเร่ืองส าคัญของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของ
ประชาชนชาวบงัคลาเทศ  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อหาสาเหตุพื้นฐานท่ีท าให้ประชากร
ในเขตอ าเภอไกบนัธา ตอ้งเผชิญกบัอุทกภยั 2) เพื่อศึกษาถึงทนทางและวิธีการท่ีผูค้นท่ีถูกน ้ าท่วม
พยายามรับมือกบัสถานการณ์น ้ าท่วม และน าเอาทรัพยากร ตลอดจนทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่มาใช้ในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 3) เพื่อส ารวจดูความสัมพนัธ์เชิงอ านาจมีบทบาทในการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั
อยา่งไรในสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์อนัเน่ืองมาจากอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า 

จากการวจิยัพบวา่ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตอ าเภอ ไกบนัธา ส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั 
เป็นผูมี้รายได้น้อย และมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการเขา้ถึงท่ีดินท ากินและการมีอาชีพท่ีดี การท่ีมี
ครัวเรือนจ านวนเป็นพนัเป็นหม่ืนท่ีตอ้งพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวแค่ 1-2 คนในการท ามาหาเล้ียง
ชีพมา ก็เป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงของความยากจน อตัราการเพิ่มของจ านวนประชากร และ
การน าวิธีการเพาะปลูกแบบท่ีใช้ทุนสูงมาใช้ ก็เป็นการเพิ่มความอ่อนแอให้กบัประชาชนในการ
รับมือกบัภยัน ้าท่วม 
 ในการแกปั้ญหาดงักล่าวของรัฐบาลส่วนใหญ่ ยงัคงถูกจ ากดัอยู่ท่ี การให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ในรูปแบบของ การแจกอาหาร ยา และเส้ือผา้ บ่อยคร้ังท่ีองค์กรต่างๆ เช่น องค์กร
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บรรเทาสาธารณะภยั องคก์รอิสระทางสังคมอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศไดเ้ขา้มาช่วยเหลือ แต่ยงัไม่
เพียงพอต่อการแก้ปัญหาและคล่ีคลายภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ประชากรผูป้ระสบภยัต่างพยายาม
แกไ้ขปัญหากนัเองในกรณีท่ีฉุกเฉิน โดยการปรับตวัในดา้นต่างๆ เป็นตน้ว่า การลงทุนประกอบ
อาชีพใหม่ การยา้ยเขา้มาอยู่ในเมือง ขายทรัพยสิ์นท่ีมีค่า หรือกูย้ืมเงินจากญาติพี่น้องและนายทุน
ต่างๆ 

 การวิจยัยงัพบอีกว่า กลไกรัฐท่ีบิดเบือน การละเมิดอ านาจ การฉ้อราษฎร์บงัหลวง ความ
ล าเอียงของคนในเขตเมือง ความแตกต่างในเร่ืองเพศ การปฏิบติัตนในทางศาสนาท่ีไม่ถูกตอ้ง มี
ส่วนในการซ ้ าเติมผูป้ระสบภัยให้ขาดความสามารถในการรับมือและแก้ไขปัญหา บางคร้ังมี
โครงการดีๆเกิดข้ึน แต่ก็มกัไม่ไดก่้อให้เกิดผลดีกบัชาวบา้น เพราะไม่ไดมี้การน าไปปฏิบติัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า   ควรให้ความส าคัญกับการสนับสนุนให้ผู ้ประสบภัยให้มี 
ความสามารถท่ีเขม้แขง็ในการช่วยเหลือตนเอง ตลอดทั้งให้สามารถด ารงชีวิตอยูก่บัสถานการณ์น ้ า
ท่วมไดด้ว้ยตนเอง มากกว่าการให้ความส าคญัในเร่ืองของการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ และการจดัการ
บรรเทาสาธารณะภยั 
 


