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มหาอุทกภัย

ในรอบ 100 ปี
สัญญาณเตือนให้ปรับตัว
น�้า

ท่วมใหญ่ปี 2554 นับเป็นอุทกภัยครัง้ ร้ายแรงทีส่ ดุ ในแง่ของปริมาณน�้าและจ�านวน
ผู้ได้รับผลกระทบในรอบ 100 ปี ก่อความทุกข์ยากต่อประชาชนอย่างแสนสาหัส
ประเทศชาติเสียหายยับเยิน ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากน�า้ ท่วมสูงถึง 1.4 ล้าน
ล้านบาท1 และเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้บริษัทประกันภัยในปี 2554 เป็นอันดับ 3
ของโลก2 แต่มาตรการในการแก้ปัญหาและเยียวยาของรัฐไทยยังอยู่ ในระดับอนุบาล
ชี้ให้เห็นความไม่พร้อมของสังคมไทยทุกระดับในการรับมือภัยพิบัติ เตือนให้สังคมไทย
ต้องเร่งปรับตัวสู้กับภัยพิบัติขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ
น�า้ ทท่วมคราวนีเ้ ริม่ ขึน้ ปลายเดือนกรกฎาคม 2554
กลืนกินผืนดินกว่า 150 ล้านไร่ ใน 65 จังหวัด 684
อ�าเภอ ประชาชนเดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน
13,595,192 คน เสียชีวิต 815 ราย สูญหาย 3 คน3
ความเสียหายขยายวงกว้างไปทุกภาคส่วน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม แหล่งศิลปวัฒนธรรม โครงสร้าง
สาธารณูป โภค สิง่ แวดล้อม รวมแล้วกว่า 1.42 ล้าน
ล้านบาท นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง และแรงงาน

993,944 คนได้รับผลกระทบ4 พื้นที่เกษตรกรรมเสีย
หายกว่า 12.99 ล้านไร่ บ้านจัดสรรจมน�า้ กว่า 5.4 แสน
หน่วย5 ยังไม่รวมความสูญเสียทางใจ-กายเนื่องจาก
ความเครียด ภัยคุกคามที่มากับน�้า ค่าใช้จ่ายในการ
อพยพหนีนา�้ และค่าซ่อมแซมบ้านหลังน�้าลด ความยาก
ล� า บากในชี วิ ต ประจ� า วั น อาหาร-น�้ า ดื่ ม ขาดแคลน
ด้วยการกักตุนเพราะตื่นตกใจและเส้นทางขนส่งสินค้า
ถูกตัดขาด ทางด่วน สะพานข้ามแยกถูกละเมิดกฎความ
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ปลอดภัย ด้วยจ�านวนรถยนต์
วนรถยนต์ทขี่ นึ้ ไปจอดหนีนา�้ ยาวเหยียด
หลายสิบกิโลเมตร ฯลฯ

เหตุสุดวิสัย หรือไร้ฝีมือ

แม้ ม หาอุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ จ ะถื อ เป็ น ภั ย ธรรมชาติ
ร้ายแรง แต่ปฏิเสธไม่ ได้ว่าความผิดพลาดในการแก้ ไข
มวลน�้ามหึมา...มาจากไหน
ปัญหาของรัฐบาล และศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภาพถ่ า ยดาวเที ย มแสดงมวลน�้ า ขนาดมหึ ม า อุทกภัย (ศปภ.) มีส่วนส�าคัญที่ท�าใ
า ห้ผลกระทบขยาย
แผ่ ค รอบคลุ ม ที่ ร าบลุ ่ ม ภาคกลาง มาจ่ อ อยู ่ เ หนื อ วงกว้างอย่างรุนแรงและกินเวลายาวนานหลายเดือน
กรุ ง เทพมหานคร ค� า ถามที่ ดั ง ขรมไปทั่ ว คื อ น�้ า มา
(1) เริม่ ต้นช้าไป นับแต่พายุไหหม่าเข้ามาชิมลาง
จากไหน ท�าาไมมากมายขนาดนี
ไมมากมายขนาดนี้
ปลายเดือนมิถุนายน ตามด้วย ‘นกเต็น’ ในช่วงปลาย
เริ่ ม จากเดื อ นมี น าคมที่ ป กติ อ ากาศมั ก จะร้ อ น กรกฎาคม จนถึง ‘นาลแก’ ต้นตุลาคม รัฐบาลใช้เวลา
อบอ้าวและมีฝนไม่มากนัก แต่บริเวณตอนบนของประเทศ กว่า 3 เดือนในการ ‘มองเห็น’ ความรุนแรงของภัยจาก
กลับมีอากาศหนาวเกือบตลอดเดือน มีฝนตกบางช่วง น�า้ จัดตัง้ ศปภ. เมือ่ 8 ตุลาคม 2554 ขณะทีส่ ถานการณ์
และแผ่ความเย็นลงมาถึงภาคกลางหลายวัน ขณะทีห่ ลาย น�า้ ทท่ว่ มอยู่ ในภาวะ ‘วิกฤติสดุ ๆ’ กองทัพน�้ารุกโจมตีหลาย
พื้นที่ของภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น เกิดน�า้ ท่วมรุนแรง จังหวัดภาคเหนือตอนบนและล่างยับเยิน ก่อนจะไหลบ่า
ดินโคลนถล่มเป็นบริเวณกว้าง สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ สูท่ รี่ าบลุม่ ภาคกลาง โถมเข้าใส่ลพบุรี นครสวรรค์ สิงห์บรุ ี
ถือว่า “ผิดปกติ” จากที่เคยเป็นมา6
อุทยั ธานี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา ฯลฯ จนแทบไม่เหลือ
ช่วงเดือนมิถนุ ายน-ตุลาคม ประเทศไทยเผชิญกับ ทีแ่ ห้ง มวลน�า้ ปริมาณมหาศาลถึง 1.6 หมืน่ ล้านลูกบาศก์
พายุ 5 ลูก คือ ‘ไหหม่า’ ‘นกเต็น’ ‘ไห่ถาง’ ‘เนสาด’ และ เมตร หาทางออกลงสู่อ่าวไทย ทะลักท่วมนนทบุรีและ
‘นาลแก’ แม้จะมีเพียง ‘นกเต็น’ ลูกเดียวทีศ่ นู ย์กลางพายุ ปทุมธานี ก่อนเข้าโจมตีกรุงเทพมหานครในช่วง 15-18
เข้าประเทศไทยตรงๆ ที่จังหวัดน่าน แต่ทั้งหมดได้ส่ง ตุลาคม9
อิ ท ธิ พ ลเสริ ม กั บ ร่ อ งความกดอากาศต�่ า ที่ พ าดผ่ า น
(2) วิกฤติผู้น�า การบริหารจัดการของ ศปภ.
ตอนบนและตอนกลางของประเทศ ท�าใ
าให้มรสุมตะวันตก ถู ก วิ จ ารณ์ อ ย่ า งหนั ก ว่ า เต็ ม ไปด้ ว ยความผิ ด พลาด
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมตามฤดูกาลมีกา� ลังแรงขึ้น เกิดฝน ไม่ทันการณ์ จนน�าไ
าไปสู่ภาวะ ‘วิกฤติผู้น�า’ ที่นางสาว
ตกหนักถึงหนักมากต่อเนือ่ ง ยืดเยือ้ ยาวนาน ไม่มภี าวะ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ต้องรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรี
ฝนทิ้งช่วงอย่างที่เคยเป็นมาทุกปี
ทั้งไม่มีบารมี ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่กล้า
ดร.เสรี ศุ ภ ราทิ ต ย์ ผู ้ อ� า นวยการศู น ย์ ก าร ตัดสินใจใช้อ�านาจนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ ไม่เข้าใจ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ มหาวิทยาลัยรังสิต กลไกราชการ ใช้ ค นไม่ ต รงกั บ งาน แก้ ป ั ญ หาแบบ
และผู้อ�านวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยาน วันต่อวัน เหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ
ไม่ท่วม’
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้ข้อมูลว่าปริมาณฝนใน ในค�าพูดหรือค�าสั่ง ค�าว่า ‘เอาอยู่-ปลอดภัย-น�้าาไม่
ภาพรวมทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นกว่าค่าปกติ 30 เปอร์เซ็นต์ ถูกเสียดสีว่ามีความหมายตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง10
มากกว่ า ปริ ม าณน�้ า ฝนในปี 2538 และ 2549
จนประชาชนผูเ้ สียหายส่วนหนึง่ ภายใต้การน�าของ
ปริมาณน�า้ นองตัง้ แต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 34,000 “สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน” ได้รวมตัวกันยื่นเรื่อง
ลูกบาศก์เมตร มากกว่าปี 2538 และ 25497 เช่นกัน ต่ อ ศาลปกครองฟ้ อ งร้ อ งเอาผิ ด รั ฐ บาลที่ บ ริ ห ารน�้า
เขื่ อ นหลายแห่ ง รั บ ภาระน�้ า เกิ น ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ข อง ผิดพลาด จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต จิตใจ และ
ความจุ อ ่ า ง เขื่ อ นภู มิ พ ลทุ บ สถิ ติ รั บ ปริ ม าณน�้ าไ
า ไ หล ทรัพย์สิน ถือเป็น “ครั้งแรกของโลก” ที่เหยื่อน�้าทท่วม
เข้าอ่างวันเดียวสูงถึง 300 ล้านลูกบาศก์เมตร มากทีส่ ดุ ฟ้องรัฐ เพราะพวกเขาเห็นว่า ไม่ ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็น
นับแต่สร้างมา8
เพราะผู้นาาไร้
� ไร้ฝีมือในการแก้ปัญหา11
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(3) สื่อสารสับสน ศปภ. สื่อสารและให้ข้อมูล
แก่ประชาชนอย่างสับสนจนขาดความน่าเชื่อถือ แต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษา
ทีป่ ระชาชนจะเข้าใจได้ ประชาชนจ�ำนวนไม่นอ้ ยจึงหันไป
ค้ น หาติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต และ
ใช้สามัญส�ำนึกช่วยตัวเองในการประเมินเส้นทางน�้ำ
สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของการสือ่ สาร
จัดการข้อมูลของภาครัฐ ดังกรณีข้อความล้อเลียนใน
Social Network ที่ว่า “รัฐบาลโปรดอยู่ ในความสงบ
ประชาชนจะดูแลช่วยเหลือท่านเอง” 12 ทีมโฆษกถูก
วิจารณ์อย่างมากว่าท�ำงานไร้ประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพ
ในการแจ้งเตือน จนกระทัง่ ต้องเปลีย่ นตัวโฆษกเป็นนาย
ธงทอง จันทรางศุ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและกู้วิกฤติ
ศรัทธา ศปภ.13
(4) การจั ด การของบริ จ าคและถุ ง ยั ง ชี พ
มี ป ั ญ หา ท่ า มกลางปั ญ หาที่ ท ่ ว มท้ น แม้ ภ าพการ
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจะหนาแน่นเต็ม ศปภ.
แต่ขอ้ ครหาส�ำคัญทีย่ งิ่ ตอกย�ำ้ ความไร้ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐก็คอื กรณีการแจกจ่ายของบริจาคเฉพาะพวกตน
จนถึงการจัดซื้อถุงยังชีพแพงเกินไป14 โดยเฉพาะกรณี
นายการุณ โหสกุล ส.ส.เขตดอนเมือง พรรคเพื่อไทย
ทีด่ แู ลรับผิดชอบการรับ-แจกสิง่ ของบริจาค ถูกร้องเรียน
ว่าท�ำให้การช่วยเหลือล่าช้า เพราะต้องผ่านการอนุมัติ
ก่อน ทัง้ ยังไม่ทวั่ ถึง ไม่เป็นธรรม มีการจับจองของบริจาค
และน�ำไปใส่ชอื่ ตนเอง ตัง้ แต่ของชิน้ เล็กๆ อย่างถุงยังชีพ
ไปจนถึงสิ่งของขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรือ ส้วม เต็นท์
ฯลฯ15 ประเด็นนี้ยิ่งท�ำให้ ศปภ.ขาดความน่าเชื่อถือ
ผู้คนไม่น้อยจึงหันไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล
ต่างๆ รวมทัง้ สือ่ หลายส�ำนักทีท่ ำ� หน้าทีแ่ จกของไปพร้อม
กับรายงานข่าวแทน

มวลน�้ำแห่งความขัดแย้ง:
น�ำ้ ท่วมไฉนตอผุด!?

(1) เขื่ อ นยั ก ษ์ บ ริ ห ารน�้ ำ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ?
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ชี้ว่า ปี 2554 ปริมาณน�ำ้ ไหลเข้าอ่างของเขื่อน
ภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นตัวแปร
หนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและภาคกลาง
เนือ่ งจากเป็นปีทมี่ นี ำ�้ ไหลเข้าสูงทีส่ ดุ นับตัง้ แต่มกี ารสร้าง
เขื่อนมา16
ค�ำถามที่ตามมาก็คือ มีการบริหารน�้ำผิดพลาด
หรือไม่ ?
หากพิจารณาเฉพาะข้อมูลจากเขือ่ นใหญ่ทสี่ ดุ คือ
เขือ่ นภูมพิ ล ดร.ชินวัชร์ สุรสั วดี จากคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต ได้ศกึ ษาสถิตกิ ารกักเก็บน�้ำและปล่อยน�้ำย้อนหลัง
ของเขื่อนภูมิพล พบว่าอัตราของปริมาณน�ำ้ ไหลลงอ่าง
ของเขื่ อ นภู มิ พ ลมี ค ่ า เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ นมี น าคมและ
พฤษภาคม 2554 ซึ่งควรจะปรับอัตราการระบายน�้ำ
ออกให้เหมาะสม แต่กลับลดอัตราการระบายน�้ำ และ
คงอัตราการระบายน�้ำที่ตำ�่ ไว้เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเรื่อง
ผิดปกติ แม้ปริมาณน�้ำเหนือเขือ่ นปี 2554 จะมีมากกว่า
ปี อื่ น ๆ แต่ ก ารระบายน�้ ำ ออกตั้ ง แต่ ต ้ น ปี จ นถึ ง 31
กรกฎาคม ต�ำ่ กว่าปีอื่นๆ มาก17
ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วิเคราะห์วา่ การบริหารน�ำ้ ทีด่ จู ะมีปญ
ั หานี้
มาจาก “องค์กรระดับกลาง” คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
และกรมชลประทาน ไม่ ใช่เริ่มที่ระดับรัฐบาล และเกิด
ในช่วงที่ “ไม่มีรัฐบาล” ที่แน่นอน เพราะช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิ ง หาคมนั้ น เป็ น ช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นรั ฐ บาล
เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของปัญหา ดร.สมศักดิ์ จึงเสนอว่า
ควรจัดตั้ง “คณะกรรมการอิสระเพื่อสืบหาและสรุป
ข้อเท็จจริง สาเหตุนำ�้ ท่วมใหญ่ 2554, วิเคราะห์บทเรียน
และประเมินการจัดการวิกฤติน�้ำท่วม และท�ำข้อเสนอ
แนะ ป้องกันไม่ ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต” 18

ต่อมา นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ
มวลน�้ำมหาศาลครั้งนี้ ได้พัดพาเอาตะกอนแห่ง
ความขัดแย้งในสังคมให้ผุดขึ้น พร้อมค�ำถามหลาย กระทรวงเกษตรฯ ได้ยอมรับกลางสภาว่า “สั่งชะลอน�19ำ้
เพื่อให้พี่น้องชาวนาได้เกี่ยวข้าวก่อนปล่อยน�้ำเข้าทุ่ง”
ประการที่ยังคงไม่มีค�ำตอบในสายลม
จากนั้นไม่นาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ก็ชี้แจงว่าการระบายน�้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ กรรมาธิการ 3 คณะของวุฒิสภา ส�ำนักการระบายน�้ำ
ไม่ ใช่สาเหตุนำ�้ ท่วม20
กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ SCG ทีเ่ ห็นพ้องกันว่าต้อง
ค�ำถามข้างต้นจึงยังต้องรอการศึกษาอย่างเป็น ให้น�้ำผ่านออกสู่ทะเลโดยเร็ว เพื่อลดภาระของพื้นที่
ระบบจากคณะกรรมการอิ ส ระฯ หากมี ก ารตั้ ง ขึ้ น รับน�้ำ
ในอนาคต เพื่อค้นหาค�ำตอบที่แน่นอนต่อไป
(2) การผลักน�้ำให้กลายเป็นสงครามระหว่าง
ชาวบ้าน สองกรณีสำ� คัญคือ ‘คลองสามวา’ ที่ ส.ส.พรรค
เพือ่ ไทยน�ำชาวบ้านบุกเปิดประตูระบายน�ำ้ เมือ่ 31 ตุลาคม
และ ‘คลองพระยาสุเรนทร์’ เมื่อ 27 พฤศจิกายน21
สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพื้นที่
น�้ำท่วมขังนานมากกับพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ ที่
ยกระดับไปสูค่ วามขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างรัฐบาล
พรรคเพื่ อ ไทยในนาม ศปภ. กั บ กรุ ง เทพมหานคร
ในฐานะตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์

“เมื่ อ ฝั ่ ง ธนฯ ถู ก ทอดทิ้ ง บอกให้ เ ป็ น ไปตาม
ธรรมชาติ ขณะที่ภาครัฐสามารถจัดการได้เพียงส่งเรือ
มารับผู้ประสบภัย รัฐบาลก็ควรให้ โอกาสภาคประชา
สังคม ซึ่งมีความสามารถ มีภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ามา
จัดการ รวมทั้งให้งบประมาณที่จะใช้แก้ปัญหาตามสติ
ปัญญา แต่ขณะนี้กลับพบว่า รัฐบาลไม่ ได้ ใช้สติปัญญา
และพละก�ำลังของภาคประชาสังคมอย่างเพียงพอ”22

สัญญาณเตือน...ให้ปรับตัว
เมื่ อ สถานการณ์ เ ริ่ ม คลี่ ค ลาย รั ฐ บาลได้ ตั้ ง
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ วางระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ” หรือ กยน. มีหน้าที่ทบทวนนโยบาย
แผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน�้ำ จัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
แก้ปญ
ั หาและวางระบบการบริหารจัดการน�้ำ และจัดท�ำ
แผนแม่บทการบริหารจัดการน�้ำอย่างเป็นระบบและ
วางกรอบการลงทุนด้านการบริหารทรัพยากรน�้ำของ
ประเทศเสนอแก่รฐั บาล 3 ใน 25 รายชือ่ คือ ดร.รอยล
จิตรดอน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ ดร.เสรี
ศุ ภ ราทิ ต ย์ เป็ น นั ก วิ ช าการที่ สั ง คมไทยคุ ้ น เคยและ
เชื่อถือในฐานะผู้ ให้ข้อมูลเรื่องน�ำ้ ต่างให้ความเห็นสรุป
ได้ดังนี้

(3) พร้อมพลีเพื่อกทม.?! การต่อสู้ระหว่าง
วาทกรรมทีเ่ ปรียบน�ำ้ เป็นข้าศึกศัตรูบกุ ท�ำลายเมืองหลวง
กับวาทกรรมทีบ่ อกว่าน�ำ้ ต้องไหลผ่านเพือ่ ออกสูท่ ะเลนัน้
เข้ ม ข้ น ถึ ง ขี ด สุ ด เมื่ อ มวลน�้ ำ มาถึ ง กรุ ง เทพมหานคร
ในทางหนึ่ ง กรุง เทพฯ ได้ รับ การป้อ งกันอย่างเต็มที่
ในฐานะกล่องดวงใจหรือพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
และเศรษฐกิจ ในอีกทางหนึ่ง พื้นที่ด้านบนของแม่น�้ำ
เจ้ า พระยาและพื้ น ที่ ร อบนอกเอ่ อ ท้ น ไปด้ ว ยมวลน�้ ำ
มหาศาล ความแตกต่ า งของระดั บ น�้ ำ ในสองพื้ น ที่
ที่ห่างกันเพียงถุงทรายกั้น ท�ำให้เกิดค�ำถามตามมาถึง
‘ความไม่เป็นธรรม’ ที่ภาครัฐเลือกให้คนต่างจังหวัดต้อง
เสียสละชีวติ ปกติและทรัพย์สนิ พอยังชีพเพือ่ คนกรุงเทพฯ
โดยไม่มีการพูดถึงการช่วยเหลือชดเชยใดๆ ยิ่งตอกย�้ำ
(1) ดูภาพรวมทั้งระบบ23 ดร.รอยล จิตรดอน
ความเหลื่อมล�้ำระหว่างเมืองและชนบทมากเข้าไปอีก
ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ และ
(4) ตะวันออกกระฉอกมาตะวันตก?! แม้พื้นที่ การเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุ
ฝัง่ ตะวันออกของกรุงเทพฯ จะถูกก�ำหนดให้เป็นฟลัดเวย์ ว่าวิกฤติครั้งนี้บ่งบอกว่าไทยล้มเหลวในเรื่องการใช้และ
หรือพื้นที่รับน�้ำเพื่อระบายสู่อ่าวไทยมาตั้งแต่ปี 2535 วิเคราะห์ขอ้ มูล สิง่ ทีท่ �ำให้เกิดปัญหามากคือ โครงสร้าง
แต่ ก ฎหมายผั ง เมื อ งไม่ เ คยศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในทางปฏิ บั ติ การระบายน�ำ้ ไม่มคี วามยืดหยุน่ ต้องแก้ ไขโดยแบ่งพืน้ ที่
สิ่งก่อสร้างจ�ำนวนมากจึงเกิดขึ้นขวางทางน�้ำ รวมทั้ง เขตเมืองกับเขตอุตสาหกรรม แล้วส�ำรวจความสูงต�ำ่ ของ
การปรับสีผงั ทีด่ นิ แนวฟลัดเวย์กว่าแสนไร่รอบสนามบิน พื้นที่อย่างละเอียด ฟื้นฟูคูคลองต่างๆ ก�ำหนดพื้นที่
สุวรรณภูมิ น�ำ้ ก้อนใหญ่จงึ ถูกผันออกทางฝัง่ ตะวันตกได้ หน่วงน�้ำเพื่อปล่อยให้น�้ำผ่านได้แล้วพัฒนาเป็นแก้มลิง
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งๆ ที่ศักยภาพด้อยกว่า ต้องก�ำหนดความสูงของคันและพื้นที่ป้องกัน ด้วยหลัก
ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายประชาชนริมคลองฝัง่ ธนฯ การว่าใครกัน้ น�ำ้ ไว้เท่าไหร่ ต้องช่วยระบายออกเท่านัน้ 24
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ป้องกันของตัวเอง เช่น กั้นกระสอบ
ทรายล้อมรอบหมูบ่ า้ นใครหมูบ่ า้ นมัน
สูบน�า้ จากพืน้ ทีห่ นึง่ ให้ ไปท่วมอีกพืน้ ที่
หนึ่ ง จนทะเลาะขั ด แย้ ง กั น ไปทั่ ว
นอกจากนี้ ในปี 2555 โครงการ
ก่อสร้างจ�านวนมากจะเกิดขึน้ ทัง้ การ
ถมที่ สร้างเขื่อน สร้างพนังกั้นน�้า
หากไม่มีการควบคุม ประสานงาน
และก�ากับดูแลให้ดี จะกลายเป็น
ความขัดแย้งทางสังคมทีซ่ า�้ เติมวิกฤติ
น�า้ ท่วมให้หนักขึ้นไปอีก
ทั้งยังควรให้มีการจัดการน�้าใ
าในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น
เพือ่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันภัยพิบตั ิ และมีกฎหมายแม่บท
ทรัพยากรน�้า

( ตต้้องอยู่กับน�้าให้ห้ ได้ 26
(3)
ดร.เสรี ศุ ภ ราทิ ต ย์ สรุ ป ว่ า
การตัดสินใจในภาวะวิกฤติเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง จ�าเป็น
ต้องมีฐานข้อมูล เครื่องมือ กลยุทธ์ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ และเป็นทางเลือกเพื่อลดความเสียหาย
รวมถึงประเมินทางเลือกเพื่อต่อสู้ภัยน�้าท่วม หลังน�้าลด
ก็ ใช้การสนับสนุนฟื้นฟูเยียวยา ที่ส� าคัญกว่านั้นก็คือ

(2) ความขั ด แย้ ง ทางสั ง คมที่ ร อวั น ปะทุ
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการศูนย์
เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและการ
ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก ตารางแสดงสถานการณ์อุทกภัยและความเสียหาย พ.ศ. 2545-2554
แห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครัวเรือน
พื้นที่เกษตร ความเสียหาย
พ.ศ. ประชาชน
ชี้ว่าเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร
(ล้านคน) (ล้านครัวเรือน)
(ล้านไร่)
(ล้านบาท)
จัดการน�้าไ
าไม่สามารถท�างานได้ตาม
2545
5.13
1.37
10.43
13,385
ศักยภาพที่ออกแบบไว้ ไม่ว่าจะเป็น
2546
1.88
0.48
1.59
2,050
ประตูระบายน�้า คันกั้นน�้า ระบบ
2547
2.32
0.62
3.30
850
คูคลอง พืน้ ทีร่ บั น�า้ หรือแก้มลิง สถานี
2548
2.87
0.76
1.70
5,982
สูบน�้า ฯลฯ ซึ่งมีอยู่แล้วและน่าจะ
2549
6.05
1.67
6.56
9,627
ช่วยแก้ปญ
ั หาน�้าทท่วมได้ถงึ 60-70%
2550
2.33
0.57
1.62
1,688
ส่วนแผนหรือมาตรการระยะยาวต้อง
พิจารณาให้รอบด้านตัง้ แต่พนื้ ทีต่ น้ น�า้
2551
7.92
2.03
6.59
7,602
ถึ ง ปลายน�้ า ที่ ส� า คั ญ คื อ ต้ อ งเน้ น
2552
8.88
2.31
2.96
5,253
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
2553
13.49
3.92
10.91
16,339
แต่ สิ่ ง ที่ น ่ า ห่ ว งใยมากก็ คื อ
‘ความขัดแย้งทางสังคม’ ที่รอวัน
ปะทุ 25 เพราะน�้ า ทท่ ว มที่ ผ ่ า นมา
ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การขาดความ
เชื่อมั่นในรัฐที่ช่วยอะไรไม่ ได้ ท�าใ
าให้
แต่ละคน แต่ละพืน้ ทีต่ อ้ งสร้างระบบ

2554

13.60

4.09

12.99

1,356,810*

หมายเหตุ: *เป็นการประเมินทัง้ ความเสียหายและความสูญเสีย โดยโครงการ Post Disaster Needs Assessment (PDNA)
ของธนาคารโลก (“ธนาคารโลกประเมินน�า้ ท่วมเสียหาย 1.356 ล้านล้านบาท และใช้เงินฟื้นฟูอีกกว่า 7 แสนล้าน”.
ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา้ . 4 ธันวาคม 2554. สืบค้นจาก http://thaipublica.org/2011/12/world-bank-flooddamage/ เมื่อ 31 มกราคม 2555)
ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ค�านวณจาก สถิตสิ ถานการณ์อทุ กภัยของ
ประเทศไทย รายปีจาก พ.ศ. 2545-2554 ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย. และ สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจ�าวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดย ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุ
ฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย).

10 สถานการณเดนทางสุขภาพ 39

ขาดการสื่อสารความเสี่ยง ไมสามารถบอกประชาชน
ไดวาจะไดรับผลกระทบอยางไร เพื่อใหเตรียมพรอม
รับมือ ทัง้ นี้ ป 2555 นาจะมีความเสีย่ งในการเผชิญภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติมากขึน้ เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศโลก
รอนขึน้ ปริมาณนํา้ ฝนสูงขึน้ หนานํา้ นํา้ จะมาก หนาแลง
จะแลงหนัก ระดับความรุนแรงนาจะสูงขึ้น รอบของ
การเกิดจะถีข่ นึ้ ดังนัน้ การอยูร ว มกันกับนํา้ เปนสิง่ จําเปน
ตองหาที่ ใหนํ้าอยู ไมวาจะทําแกมลิงหรืออางเก็บนํ้า
ก็ตาม

เกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ
และ (3) บูรณาการการมีสว นรวมของผูเ กีย่ วของทุกภาค
สวนเพื่อบริหารจัดการนํ้าใหลงสูทะเลโดยเร็ว โดยแบง
พื้นที่ ในการบริหารจัดการนํ้าเปน 3 ระดับ คือ พื้นที่
ตนนํ้า 10 จังหวัด เนนการซับนํ้าและชะลอนํ้ามิ ให
ไหลบาอยางรุนแรง พืน้ ทีก่ ลางนํา้ 14 จังหวัดจะเนนการ
บริหารจัดการนํา้ คือ ทางระบายนํา้ หลาก (Floodway)
แกมลิง และพืน้ ทีป่ ลายนํา้ 7 จังหวัดจะเนนการเรงระบาย
นํ้าและผลักดันนํ้าออกสูทะเลอยางรวดเร็ว28 ทั้งหมดนี้
เพื่อเปาหมายระยะสั้น คือการลดระดับความเสียหาย
อภิมหาโปรเจ็คทสูภัยนํ้าทวม
ที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในป 2555 และเปาหมาย
ภายหลั ง เหตุ ก ารณ ที่ ทิ้ ง ร อ งรอยเสี ย หายไว ระยะยาวคือการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
ในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาอยางมหาศาล และการทยอย อยางบูรณาการและยั่งยืน
จายเงินชดเชยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
รัฐบาลก็ ไดมงุ หนาเตรียมแผนการรับมือภัย
นํา้ ทวมทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอีกไมกเี่ ดือนขางหนา
นีด้ ว ยการทุม เทเงินงบประมาณหลายแสน
ลานบาท รวมทั้งขอเสนอดานการเงินของ
กยอ. ที่ ใหออกพ.ร.ก. 4 ฉบับ27 พรอมดวย
การจัดตัง้ องคกรระดับชาติทเี่ ปนศูนยกลาง
ในการบริหารจัดการนํา้ ทัง้ ระบบ โดยคณะ
รัฐมนตรี ไดเห็นชอบ (ราง) แผนการจัดตั้ง
องคการบริหารจัดการนํ้าถาวร และราง
11
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
10
9
8
บริ ห ารจั ด การนํ้ า และอุ ท กภั ย แห ง ชาติ
7
5 6
1
หมายเหตุ:
3
2
ตามที่ กยน. เสนอ เมือ่ 7 กุมภาพันธ 2555
1 กรุงเทพมหานคร
4
2 สมุทรปราการ
3 สมุทรสาคร
มีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ คณะกรรมการ
4 สมุทรสงคราม
5 นครปฐม
นโยบายนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.)
6 นนทบุรี
7 ปทุมธานี
และคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและ
8 พระนครศรีอยุธยา
9 สุพรรณบุรี
10 อางทอง
อุทกภัย (กบอ.) โดยมีสํานักงานนโยบาย
11 สิงหบุรี
และบริหารจัดการนํา้ และอุทกภัย (สนอช.)
พื้นที่ไดรับผลกระทบ 150 ลานไร
684 อําเภอ 65 จังหวัด
เปนสวนสนับสนุน
ประชาชนเดือดรอน 4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 คน
ทั้งนี้ รัฐบาลไดเห็นชอบแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่ระบุ
แนวทางการดําเนินงานไว 3 ดาน คือ
(1) ปรับปรุงและฟน ฟูระบบปองกันนํา้ ทวม
ให ส มบู ร ณ (2) สร า งความเชื่ อ มั่ น ใน
การป อ งกั น นํ้ า ท ว มในพื้ น ที่ ชุ ม ชน พื้ น ที่

นิคมอุตสาหกรรม 7 แหง แรงงาน 993,944 คน
พื้นที่เกษตรกรรมกวา 12.99 ลานไร
บานจัดสรรกวา 5.4 แสนหลัง
มูลคาความเสียหายกวา 1.42 ลานลานบาท
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 6 แผนงาน งบประมาณ 22,626
ล้ า นบาท และแผนปฏิ บั ติ ก ารบรรเทาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ำ แบบบู ร ณาการและยั่ ง ยื น หรื อ แผนจั ด การน�้ำ
ระยะยาว วงเงินงบประมาณ 350,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
6 แผนงาน
แบบบูรณาการและยั่งยืน
1. แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน�้ำหลัก และจัดท�ำแผน 1. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำเพื่อให้เกิดระบบนิเวศ
บริหารจัดการน�้ำของประเทศประจ�ำปี 2555 รับผิดชอบ ที่สมดุล ในลุ่มน�้ำ ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก รวม
ประมาณ 330,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน�้ำ 10 จังหวัด และ
โดยกรมชลประทาน
พื้นที่กลางน�้ำตอนบน 6 จังหวัด วงเงิน 10,000 ล้านบาท
2. แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 2. โครงการสร้างเขื่อนเก็บกับน�ำ้ 5 แห่ง มูลค่า 50,000 ล้าน
17,126 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงคันกั้นน�้ำ บาท ในพื้นที่ต้นน�้ำ 10 จังหวัด และพื้นที่กลางน�ำ้ 14 จังหวัด
อาคารบังคับน�้ำ ระบบระบายน�้ำ 7,062.82 ล้านบาท คือ (1) เขื่อนแม่แจ่ม กั้นแม่นำ�้ ปิง ใน จ.เชียงใหม่ (2) เขื่อน
(2) การปรับปรุงทางระบายน�้ำ ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวาง แก่งเสือเต้น กั้นแม่น�้ำยม ใน จ.แพร่ (3) เขื่อนน�้ำตาด
ในคู ค ลองและทางระบายน�้ ำ 1,695.27 ล้ า นบาท กั้นแม่น�้ำตาด สาขาของแม่นำ�้ น่าน ใน จ.น่าน (4) อ่างเก็บน�ำ้
(3) การเสริมคันกั้นน�้ำและการด�ำเนินการตามแนวพระ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก กัน้ ลุม่ แม่น�้ำป่าสัก ใน จ.เพชรบูรณ์
ราชด�ำริ 868.20 ล้านบาท และ (4) การเพิม่ ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยรองรับน�้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ (5) เขื่อน
ในการระบายน�้ ำ และบริ ห ารจั ด การน�้ ำ หลากในพื้ น ที่ แม่วงก์ กั้นแม่นำ�้ สะแกกรัง ใน จ.อุทัยธานี
2,984.05 ล้านบาท
3. แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย 3. โครงการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ กษตรชลประทานเป็นแก้มลิงและพืน้ ที่
งบประมาณ 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) แผนการพัฒนา รับน�ำ้ นอง ประมาณ 2 ล้านไร่ เพื่อใช้เก็บน�้ำหลากประมาณ
คลั ง ข้ อ มู ล (2) แผนการปรั บ ปรุ ง ระบบการพยากรณ์ 6,000-10,000 ล้าน ลบ.ม. วงเงิน 60,000 ล้านบาท โดย
(3) แผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัย และติดตั้งระบบ พื้นที่กลางน�้ำตอนบน 6 จังหวัด ต้องการพื้นที่แก้มลิง 1 ล้าน
โทรทัศน์วงจรปิดทุกประตูระบายน�้ำ
ไร่ หาได้แล้ว 500,000 ไร่ รับน�ำ้ ได้ 1,850 ล้าน ลบ.ม. คือ
พืน้ ทีท่ งุ่ เหนือ จ. นครสวรรค์ ในพืน้ ที่ อ.ชุมแสง อ.บางมูลนาก
ฯลฯ ส่วนพื้นที่กลางน�ำ้ ตอนล่าง 8 จังหวัด จัดหาพื้นที่รับน�้ำ
ใต้นครสวรรค์ได้แล้วประมาณ 1 ล้านไร่ เช่น พื้นที่รับน�ำ้ ทุ่ง
บางบาล รับน�ำ้ ได้ประมาณ 3,100 ล้าน ลบ.ม.
4. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพืน้ ที่ จัดท�ำแผนคมนาคม เมือ่ เกิด 4. โครงการจัดท�ำน�้ำหลากหรือฟลัดเวย์ และทางผันน�ำ้ ขนาด
อุทกภัย มีระบบสร้างคลังเครื่องมือ พัฒนาระบบป้องกัน ไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.ต่อวินาที รวมทั้งถนนและอาคาร
บรรเทาอุทกภัยในพืน้ ทีส่ ำ� คัญ งบประมาณ 1,000 ล้านบาท องค์ประกอบต่างๆ เพือ่ รับน�ำ้ หลากจากแม่นำ�้ ป่าสัก และแม่นำ�้
เจ้าพระยาไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยาหรือ
ทั้งสองฝั่ง งบฯ 120,000 ล้านบาท
5. แผนงานการก� ำ หนดพื้ น ที่ รั บ น�้ ำ นอง จั ด ท� ำ แผนผั น น�้ ำ 5. โครงการจัดท�ำผังการใช้ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
และมาตรการช่วยเหลือผูท้ ี่ ได้รบั ผลกระทบจากการใช้พนื้ ที่ ผัง รวมทั้งการจัดท�ำพื้นที่ปิดล้อม (คันริมแม่น�้ำและระบบ
เพื่อการรับน�้ำ
ระบายน�้ำ) ของพื้นที่ชุมชน พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
งบฯ 50,000 ล้านบาท
6. แผนงานปรั บ ปรุ ง องค์ ก รเพื่ อ บริ ห ารจั ด การน�้ ำ ให้ มี 6. โครงการปรับปรุงสภาพล� ำน�้ำสายหลัก และคันริมแม่น�้ ำ
คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ติดตามการด�ำเนินงาน โดย ส.กยน. ส่วนที่เหลือจากกลุ่มโครงการที่ 3 และ 5 งบฯ 7,000
เป็นเลขานุการ
ล้านบาท
7. โครงการจัดระบบฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์ ระบบเตือนภัย
รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง องค์ ก ร กฎระเบี ย บที่ จ� ำ เป็ น และส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน งบฯ 3,000 ล้านบาท
ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย. 2555. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (สรุปจากฐานข่าวข้อมูลน�้ำท่วมของโครงการในช่วงเดือนธันวาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555).

