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“น้ำ�ท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้ง พี่ว่าน้ำ�แห้งให้ฝนแล้ง
เสียยังดีกว่า น้�ำ ท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำ�ตา พี่หนีน้ำ�
ขึ้นบนหลังคา น้ำ�ตาไหลเคล้าสายชล
น้�ำ ท่วมใต้ฝนุ่ กระหน่�ำ ซ้�ำ สอง เสียงพายุกอ้ งเหมือนเสียง
ของมัจจุราชบ่น น้�ำ ท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคน เพราะ
ต้องพบกับความยากจน เหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัว...” [1]
เนื้อหาของเพลง “น้ำ�ท่วม” เข้ากับสถานการณ์น�้ำ ท่วม
ประเทศไทยในปัจจุบันในปี พ.ศ. 2554 ได้อย่างลงตัว เนื้อเพลง
ดังกล่าวเป็นผลงานการประพันธ์ของคีตกวีลกู ทุง่ “ไพบูลย์ บุตรขัน”
ได้รับการบันทึกเสียงครั้งแรกโดยนักร้องราชาลูกทุ่งเจ้าของ
ตำ�นานลูกคอเจ็ดชั้น “ศรคีรี ศรีประจวบ” เพลงนี้บันทึกเสียง
ในช่วงเวลาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกน้ำ�ท่วมเสียหายอย่าง
หนัก ตัวศรคีรี แม้จะไม่ได้เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ก็มี
ความผูกพันอยู่กับจังหวัดนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้มาพักพิง
ประกอบอาชีพทำ�ไร่สับปะรดและก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งขึ้นเป็น
ครั้งแรกในจังหวัดนี้ เขาจึงมีอารมณ์ร่วมที่จะขับขานบทเพลงนี้
ออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจ ที่สำ�คัญครูไพบูลย์ บุตรขัน คีตกวี
ลูกทุง่ อยูเ่ บือ้ งหลังความสำ�เร็จของเพลงนี้ ได้ทมุ่ เทประพันธ์เพลง
ด้วยความสะเทือนใจด้วยความเข้าใจและความเห็นใจคนไทย
ด้วยกันเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน เพลงน้�ำ ท่วมกลับมาเป็นเพลง
ที่คุ้นหูคนไทยอีกครั้ง เพราะเนื้อหาของเพลงยังคงสะท้อนภาพ
คนไทยที่ ต้ อ งประสบกั บ ชะตากรรมในสถานการณ์ ข อง
มหาอุทกภัยน้ำ�ท่วมประเทศไทยในปัจจุบันได้อย่างร่วมสมัย
มหาอุทกภัยน้ำ�ท่วมประเทศไทยในปัจจุบัน ได้สร้าง
ความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสให้กับประชาชนถ้วนทั่วแทบ
จะทุกครัวเรือน ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ล่มสลายไปกับ
สายน้ำ�มากเกินกว่าจะประเมินเป็นตัวเลขที่แน่นอนชัดเจนได้
ความเสียหายเริ่มจากการที่น้ำ�ได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่จังหวัด
ต่างๆ ของประเทศไทย ตัง้ แต่นครสวรรค์ ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา
และบางจังหวัดทีเ่ ป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ มีแม่น�ำ้ ล้อมรอบ มีสภาพเป็น
ท้องทุ่งขังน้ำ� ดังเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่า
ของไทยในอดีต และท้ายทีส่ ดุ มวลน้�ำ จากจังหวัดต่าง ๆ ก็มงุ่ หน้า
เข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงของไทย
ซึ่งเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่น้ำ�จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ�
เพื่อลงสู่ทะเล

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยในจังหวัด
ต่างๆ ของประเทศไทย ทำ�ให้กลายเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วน
เฝ้ามองกันว่า น้ำ�จะไหลเข้าท่วมกรุงเทพฯ มากหรือน้อย
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่สำ�คัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาจจะท่ ว มถึ ง ชั้ น ในเช่ น ที่ เ กิ ด ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ซึง่ ถ้าเป็นเช่นนัน้ ก็จะยิง่ ทวีความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว
เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลานั้น แม้จะมีผู้สันทัดกรณีหลายท่าน คาดการณ์
ว่าน้ำ�ไม่น่าจะท่วมถึงกรุงเทพฯ ชั้นใน เพราะไม่น่าจะผ่าน
คันกัน้ น้�ำ ของกรุงเทพฯ เข้ามาได้ เนือ่ งจากมีความแข็งแรงมาก
พอที่จะคุ้มกันเมืองเอาไว้ได้ แต่มวลน้�ำ ก็มีพลังมหาศาล และมี
ปริมาณมากจนน่าเป็นห่วง องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้
องค์กรอิสระพยายามหาหนทางคลี่คลายสถานการณ์ ค รั้ ง นี้
แต่ในท้ายที่สุด น้�ำ ก็ได้ฝ่าแนวการป้องกันของกรุงเทพมหานคร
ในบริเวณรอบนอกบางพื้นที่เท่านั้น
อย่ า งไรก็ ตามสถานการณ์ นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ดวิ ก ฤตการณ์
ทางด้านต่างๆ ตามมา ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม จะเห็นได้จากการเกิดปัญหา คนตกงาน ข้าวยาก
หมากแพง โจรขโมยชุกชุม การฉวยโอกาสซ้�ำ เติมผู้ประสบภัย
น้�ำ ท่วม การแตกแยกทางความคิด ขาดความสามัคคีกลมเกลียว
กัน ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ขาดทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นต้น ซึง่ ปัญหาต่างๆ
เหล่านี้ ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความ
ซึมเศร้า ของผูป้ ระสบอุทกภัยโดยทัว่ ไป ดังทีค่ ณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวถึงความเครียดของ
ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ที่ ต้ อ งอพยพเข้ า ไปอยู่ ใ นศู น ย์ พั ก พิ ง ของ
ส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ประชาชนส่ ว นใหญ่ ที่ อ พยพไปอาศั ย อยู่ ใน
ศูนย์อพยพเหล่านั้น ได้แต่รอความหวังและความช่วยเหลือ
เรื่องอาหารการกิน ต่างก็เสพข่าวความสูญเสียจากสภาวการณ์
น้�ำ ท่วมมากมาย ส่วนหนึง่ มีอาการซึมเศร้า อีกส่วนมีความกังวล
เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งอาจต้องการความช่วยเหลือด้านรายได้และ
อาชีพต่อไป

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นอกจากความทุกข์เรือ่ งการกินอยู่ การใช้ชวี ติ และการ
เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายแล้ว กับภัยน้ำ�ท่วมที่คนไทยจำ�นวนมาก
ในหลาย ๆ จังหวัดต้องเผชิญ ก็ยังส่งผลลบอาจก่อให้เกิดการ
“ป่วยทางจิต” ได้ด้วย “เครียด” ผู้ที่ต้องเผชิญ “ภัยน้ำ�ท่วม”
ต้องเป็นแน่ ส่วนจะเป็นมากหรือน้อย ก็สุดแท้แต่ตัวบุคคล...
แต่ทั้งนี้ที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับกรณีนี้ก็คือ “การจัดการกับความ
เครียด” ที่เกิดขึ้นทั้งโดยผู้เครียดเอง คนรอบข้าง รวมถึงคนใน
ชุมชน ...” [2]
วิ ก ฤตปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง เป็ นวิ ก ฤตที่ ทุ ก คนจะต้ อง
ฝ่าฟันไปให้ได้ดว้ ยสติปญั ญา แน่นอนทีก่ ารฝ่าวิกฤตเป็นเรือ่ งยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ�ใจให้ยอมรับกับความสูญเสียที่เกิด
ขึ้น แต่เมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว ถ้าจะมัวจมอยู่กับ
ความเศร้าโศกเสียใจ ก็คงจะไม่ทำ�ให้อะไรดีขึ้นได้ การตั้งสติ
ไตร่ตรองด้วยปัญญา หรือเพือ่ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส น่าจะเป็น
หนทางที่ดีที่สุดที่จะทำ�ให้สามารถครองใจและครองตนให้ผ่าน
พ้นวิกฤตไปได้
มองย้อนหลังไปสูอ่ ดีตสังคมไทยเคยพลิกวิกฤตเกีย่ วกับ
น้ำ�ท่วมให้กลายเป็นโอกาสกันมาแล้ว นับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี บรรพบุรุษของไทยเคยใช้น้ำ�ท่วมเป็นปราการต่อสู้
ป้องกันบ้านเมืองเอาไว้ได้ เนื่องจากพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่
ราบลุ่มใกล้แม่น้ำ� เมื่อถึงหน้าน้ำ� น้ำ�จะท่วมขังพื้นทีเ่ ป็นบริเวณ
กว้างขวาง สถานการณ์ดงั กล่าวนีท้ �ำ ให้ขา้ ศึกจากต่างแดนทีค่ ดิ จะ
โจมตีกรุงศรีอยุธยาต้องประสบกับความยากลำ�บาก ดังที่เอนก
นาวิกมูล ได้กล่าวเอาไว้ว่า
“เขตพระนครศรีอยุธยานั้นดูเหมือนจะจุ่มลงไปตรง
ไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นท้องทุ่งน้ำ�ท่วมถึงแทบทั้งสิ้น ความเป็น
ทุ่งน้ำ�ท่วมดังนี้ ในสมัยไทยรบกับพม่าครั้งเก่าก่อน จึงเป็น
เครื่องช่วยต่อสู้รักษาเกาะตัวเมืองได้ดี ดังสมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ในหนังสือ “ไทยรบพม่า” หน้าต้นๆ
(ดูสงครามโลกครั้งที่ 2) ว่า ทำ�เลท้องที่ในลุ่มแม่น�้ำ เจ้าพระยานี้
มี ข้ อ สำ � คั ญ ในทางพิ ชั ย สงครามฝ่ า ยข้ า งต่ อ สู้ รั ก ษาเมื อ งอยู่
อย่างหนึง่ ด้วยเป็นทีม่ ฤี ดูน�ำ้ ท่วมทุกปี ข้าศึกทีย่ กมาเช่นกองทัพ
พระเจ้าหงสาวดี มีเวลาทีจ่ ะรบพุง่ ตีกรุงศรีอยุธยาได้เสมอ 8 เดือน
คือ ตั้งแต่เดือนยี่ไปจนถึงเดือน 9 ถ้าตีไม่ได้ในเดือน 9 ก็ต้อง
เลิกทัพกลับไป เพราะตั้งแต่เดือน 10 เป็นต้นไป น้ำ�จะขึ้นท่วม
แผ่นดิน ไม่มีที่อาศัยตั้งกองทัพ ...” [3]
การอาศัยวิถีธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์ ในการรบจึง
เป็นการพลิกวิกฤตการณ์น้ำ�ท่วมให้กลายเป็นโอกาสในการ
ป้องกันเมือง เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่คิดการณ์ ไกลใน
การเลือกชัยภูมิที่ตั้งเมืองและรู้จักใช้สติปัญญาที่นำ�ธรรมชาติ
มาเป็นเกราะป้องกันเมืองได้อย่างน่าทึ่ง

นอกจากนี้ บรรพบุรุษของไทยยังสามารถปรับตัวใช้
ชีวิตอยู่กับสถานการณ์น้ำ�ท่วม โดยการบำ�บัดตนเองด้วยการ
ละเล่นและศิลปวัฒนธรรม เพื่อผ่อนคลายความเครียด เปลี่ยน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ให้กลายเป็นเรือ่ งทีส่ นุกสนานเพลิดเพลิน ดังเช่น
การท่องเที่ยวท้องทุ่งในหน้าน้ำ� การละเล่นทางวัฒนธรรม เช่น
สักวา การเล่นเพลงเรือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยได้อย่าง
กลมกลืน
อย่ า งไรก็ ต ามบริ บ ทของสั ง คมในอดี ต กั บ สั ง คม
ปัจจุบัน ย่อมมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทย
ในยุคหลังอุตสาหกรรม ซึง่ การเปลีย่ นแปลงของบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลให้มุมมองและวิธีคิดของ
คนไทยในปัจจุบันแตกต่างกับในอดีต การจะย้อนให้คนมาสนใจ
การเล่นสักวาดังเช่นสมัยก่อนดูจะเป็นเรือ่ งยาก และสถานการณ์
น้�ำ ท่วมกรุงเทพฯ ในปัจจุบนั น้�ำ ทีท่ ว่ มขังก็เป็นน้�ำ เน่าเสียรวมทัง้
น้ำ�ท่วมขังในปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ก็มีสภาพไม่ต่างกัน
สภาพแวดล้อมที่เป็นมลภาวะแบบนี้ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ทางน้�ำ ก็คงไม่ได้รบั ความสนใจ จากข้อมูลดังกล่าว การจัดกิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความเครียด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
หรือกิจกรรมเพื่อการบำ�บัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ จึงต้องอาศัยความ
คิดสร้างสรรค์ ภูมปิ ญั ญา และความคิดเชิงบูรณาการทีส่ อดคล้อง
กับบริบทของสังคมปัจจุบันเป็นตัวช่วยในการพัฒนากิจกรรม
เชิงวัฒนธรรม หรือกิจกรรมบำ�บัดเพื่อผู้ประสบอุทกภัย เพื่อ
ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประสบภัย
สำ�หรับผูเ้ ขียน คิดว่ากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
ความรู้ ทั้งในด้านวิชาชีพ และในเชิงสุนทรียภาพ ที่เน้นการ
สร้างสมาธิ การฝึกใช้ “สติ” ควบคุมตนเอง เพื่อสร้าง “ปัญญา”
ในการคิดแก้ปัญหา รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความเครียด เป็นกิจกรรมที่
เหมาะสม มีความสำ�คัญมากสำ�หรับสถานการณ์ปจั จุบนั กิจกรรม
เชิ ง วั ฒ นธรรมในลั ก ษณะดั ง กล่ า วนี้ จ ะช่ ว ยบำ � บั ด และฟื้ น ฟู
สภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมเพื่อการบำ�บัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้
ประสบภัยจะต้องตั้งอยู่บนฐานคิดที่เข้าใจในการพัฒนามนุษย์
ซึง่ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต) [4] ได้กล่าวถึงระบบการพัฒนา
คนว่า
“การพัฒนามนุษย์กเ็ ป็นระบบ ระบบการพัฒนามนุษย์
ประกอบด้วย 3 ด้านแห่งการดำ�เนินชีวิตของมนุษย์ คือ
1. พฤติกรรม
2. จิตใจ
3. ปัญญา
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องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้ มีความสัมพันธ์อาศัยกัน
และกัน และส่งผลต่อกัน เป็นปัจจัยแก่กัน ในกระบวนการ
พัฒนาจึงต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้ง 3 ด้าน ให้เป็นการพัฒนา
เต็มทั้งคน จึงจะเป็นการพัฒนาที่ได้ผล และคนที่มีการพัฒนา
อย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยตัวกระทำ� นำ�ระบบสัมพันธ์ใหญ่ให้เป็นไป
ในทางที่ดี ที่เกื้อกูลแก่การดำ�รงอยู่ด้วยดีของมนุษย์และด้วยดี
ด้วยกัน
พฤติกรรม พฤติกรรมที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนา
และช่วยให้ปัญญางอกงาม อย่างน้อยพึงพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่
เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เกื้อกูล
จิตใจ จิตใจมีเจตจำ�นงทีเ่ ป็นตัวชีน้ �ำ กำ�หนดพฤติกรรม
และสภาพจิตใจที่พอใจ มีความสุขก็ท�ำ ให้พฤติกรรมมีความ
มั่นคง ปัญญาจะทำ�งานได้ผลและพัฒนาไปได้ต้องอาศัยสภาพ
จิตใจที่เหมาะสม โดยเฉพาะในการพัฒนาคน
ปัญญา ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวปรับ ทั้ง
พฤติกรรมและจิตใจ ให้ลงตัว และเป็นตัวนำ�สู่ความมีอิสรภาพ
และสันติสุข ต้องมีการพัฒนาควบคู่ประสานกันไป และอาศัย
การพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ”
การจั ด กิ จ กรรมที่ ตั้ ง อยู่ บ นฐานคิ ด ของการพั ฒ นา
มนุษย์ดังกล่าวข้างต้น ก็คือกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา “สติ”
เพื่อสร้าง “ปัญญา” ในการรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหา ทำ�ให้
ผู้ที่ได้รับการฝึก หรือ ผู้ที่ประสบอุทกภัยสามารถใช้สติยั้งคิด
พิจารณาจัดการกับปัญหาชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสม และ
เป็นการจัดการกับปัญหาชีวิต จัดการความเครียดของตนด้วย
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในแวดวงศิลปะทางด้านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งยุค
ปัจจุบันนั้น เพลง “น้ำ�ท่วม” ของครูไพบูลย์ บุตรขัน ก็มีศิลปิน
หลายท่านนำ�บทเพลงนี้มาขับร้องใหม่ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์
และใช้ในสถานการณ์มหาอุทกภัยน้�ำ ท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554
โดยนำ�มาใช้ในกิจกรรมเพื่อการบำ�บัด ฟื้นฟู และให้กำ�ลังใจ
รวมทั้งการกระตุ้นให้คนไทยต่อสู้ ฝ่าฟันมหาอุทกภัยครั้งนี้ให้
ผ่านพ้นไปด้วยกัน ซึ่งก็นับว่าเป็นการใช้กิจกรรมศิลปะเข้ามา
ช่วยในการบำ�บัดอย่างได้ผลอย่างหนึ่ง
การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบำ�บัด ฟื้นฟู และเยียวยา
ผูป้ ระสบอุทกภัยนัน้ นอกเหนือจากการใช้บทเพลงในการให้ก�ำ ลังใจ
แก่กันแล้ว ยังมีกิจกรรมศิลปะอีกหลายประเภทที่สามารถนำ�มา
ใช้ในการบำ�บัด เยียวยาผูป้ ระสบอุทกภัยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ไม่วา่
จะเป็นกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมศิลปศึกษา กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์
และศิลปะการแสดง กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
นอกจากจะช่ ว ยให้ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ได้ รั บ ความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน รู้สึกผ่อนคลาย ลืมความทุกข์โศกเมื่อได้เข้าร่วม
กิจกรรมแล้ว กิจกรรมศิลปะดังกล่าวยังส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม
ได้ความรูใ้ นการประกอบวิชาชีพทางศิลปะ ช่วยให้เกิดสมาธิ ยิง่ ถ้า
กิจกรรมศิลปกรรมบำ�บัด เพื่อการบำ�บัด ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบ

อุทกภัยดังกล่าวนี้ ถูกสร้างขึ้นบนฐานคิดของการพัฒนามนุษย์
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง
พัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพื่อให้เกิดการรู้เท่า
ทันต่อสถานการณ์ปัญหา และการรู้ใจใช้ “สติ” ควบคุมตนเอง
เพื่อให้เกิด “ปัญญา” ที่จะคิดแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ
บนความเกื้อกูล เอื้ออาทรต่อมนุษย์ด้วยกัน กิจกรรมศิลปกรรม
บำ�บัดดังกล่าวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ ให้
เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ และการพัฒนาดังกล่าวก็จะเป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอีกด้วย
บทสรุป

การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการบำ �บัดต้อง
คำ�นึ งถึงความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและความ
ต้องการของผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว
ได้แก่ กิจกรรมศิลปกรรมบำ�บัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบ
อุทกภัย กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมถูกนำ�มาใช้ในการบำ�บัดตั้งแต่
ครัง้ อดีตมาแล้ว โดยในอดีตบรรพบุรษุ ของไทยได้ใช้การเล่นสักวา
การเล่นเพลงเรือ ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์
น้ำ�ท่วม รวมทั้งยังได้ใช้ภูมิปัญญาเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
โดยใช้ประโยชน์จากน้ำ�หรือสถานการณ์น้ำ�ท่วมเป็นปราการ
ป้องกันเมืองจากข้าศึกน่าอัศจรรย์อกี ด้วย การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมศิลปกรรมบำ�บัดเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัยในยุคปัจจุบนั มีหลากหลายรูปแบบ มีทง้ั กิจกรรมที่
เน้นการผ่อนคลายความตึงเครียด สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ได้แก่ กิจกรรมศิลปศึกษา กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการ
แสดง วรรณกรรมและเพลง กิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่
กิจกรรมการประดิษฐ์ กิจกรรมการวาดภาพ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่านี้มีคุณภาพในการพัฒนามนุษย์โดยเน้น “สติ” เพื่อ
สร้าง “ปัญญา” ในการรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหา ทำ�ให้
ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย จั ด การกั บ ปั ญ หาของตนได้ แ ละจั ด การกั บ
ความเครียดได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
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