


การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกในชวงป 2443-2553

จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในแตละประเทศ แยกตามประเภทภัยพิบัติ ป 2543-2554

หนวย : คน

  กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม

 ภัยแลง 1,550,000 15,000 - - -  - 21,482,602 1,710,000

 แผนดินไหว - 7,790,570 - 5,063 36,977 73,843 67,023 -

 โรคระบาด 21,368 96,340 9,685 991 -  124,967 2,845 200

 นํ้าทวม 7,994,235 3,467,209 1,294,190 413,564 240,414 8,116,277 22,202,228 13,539,873

 พายุ 178,091 3,715 128,887 41,655 2,765,155 51,608,671 1,090,123 8,242,048

 ภูเขาไฟ - 269,645 - - -  303,446 - -

 ระเบิด

 รวม 9,743,694 11,642,479 1,432,762 461,273 3,042,546 60,227,204 44,844,821 23,492,121

ที่มา : http://www.emdat.be/



บทบรรณาธิการ
  ป 2554 ที่ผานมา  คนไทยเผชิญนํ้าทวมครั้งใหญที่สุดในรอบ 50 ป สรางความสูญเสีย

อยางมหาศาลท้ังชีวิตและทรัพยสิน ทําใหคนไทยทั้งประเทศตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ

พระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทีท่รงหวงใยและพระราชทานความชวยเหลอืผูประสบภยั 

ทรงแนะแนวทางแกปญหาและวางรากฐานการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ เตือนสติและใหขอคิด

แกคนไทยและรัฐบาลไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะเร่ือง ‘ความพอเพียง’ ที่เปนแนวปฏิบัติในการ

ดาํรงชวีติ และบรหิารพฒันาประเทศอยางจรงิจงั รวมทัง้เตรยีมความพรอมทีจ่ะเผชญิภยัพบิตัใินอนาคต 

 หากผูเก่ียวของละเลยท่ีจะนาํมาปฏิบตัอิยางจริงจังและตอเน่ือง ประเทศไทยจะตองประสบภัย

นํ้าทวมรุนแรง สรางความหว่ันวิตก ความไมเชื่อมั่นตอการบริหารจัดการภัยพิบัติวาจะสามารถรับมือกับ

ภัยธรรมชาติที่หลากหลายและทวีความรุนแรงยากจะคาดการณได 

 วารสารเศรษฐกจิและสงัคมฉบับน้ี จงึขอนาํเสนอหลักการบรหิารจดัการนํา้ตามแนวพระราชดาํริ

เพือ่ใหทกุภาคสวนไดรบัรู ทาํความเขาใจ และรวมกันนอมนําไปปฏบิตัใิหเกดิผลอยางจรงิจงั สรปุบทเรยีน

จากน้ําทวมใหญที่ผานมาทั้งจากการสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.เสรี  ศุภราทิตย ผูมีบทบาทสําคัญ

ในการส่ือสารใหสาธารณะรับรูสถานการณและการเตรียมตวั บทเรยีนเชงิลบทีก่อใหเกดิความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ขณะที่เชิงบวกไดเห็นสังคมไทยที่มีทุนทางสังคมเขมแข็ง 

มีความเอื้ออาทร ชวยเหลือกันตามกําลังความสามารถของคนตางกลุม ตางวัย และเกิดการสรางสรรค

สิง่ประดิษฐเพือ่ใหสามารถอยูรวมกับนํา้อยางปลอดภัยจากความคิดและฝมอืคนไทย ทีค่วรไดรบัการพัฒนา

ตอยอดใหเปนเคร่ืองมือและอุปกรณเผชิญพิบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต พรอมทั้งเสนอบทเรียนใน

ตางประเทศที่มีการจัดการปญหานํ้าทวมอยางไดผล เพื่อประยุกตใหเหมาะสมและเกิดประโยชนกับ

การแกปญหาของไทยตอไป  

 แมวาวิกฤตนํ้าทวมจะผานพนไปแลว แตความเสียหายยังไมอาจฟนฟูใหกลับคืนไดในระยะสั้น 

ขณะท่ี การเกิดภยัพบิตัจิากความแปรปรวนของธรรมชาติมคีวามถ่ีมากข้ึน ทัง้ทีป่รากฏในไทยและภูมภิาค

ใกลเคียง อาทิ แผนดินไหว และสึนามิ บงชี้วา ภัยธรรมชาติเปนเรื่องใกลตัวมากข้ึน หากไมเรียนรู 

ทําความเขาใจ และปรับตัวใหอยูกับธรรมชาติอยางเก้ือกูล อาจเกิดความสูญเสียมหาศาลเกินกวา

จะประมาณคา วารสารฯ ฉบับหนา จึงจะนําเสนอเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ : การเตรียมพรอมรับมือ 

ตอเนื่องจากฉบับนี้ ใหทุกฝายเกิดความความตระหนัก ตื่นตัว เรียนรูการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ

ที่เปล่ียนไป และภัยพิบัติตางๆ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหพรอมรับสถานการณตอไป 
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บทนํา
 วกิฤตน้ําทวมใหญทีผ่านมา ปวงชนชาวไทยตางประจักษวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงหวงใยพสกนิกรของพระองค

ตลอดเวลา ทรงติดตามสถานการณนํา้และพระราชทานพระราชดํารอิยางตอเนือ่งแมขณะทีท่รงประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริาช คนไทย

ทุกหมูเหลาและนานาชาติตางเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรงมองการณไกลเก่ียวกับการจัดการน้ํา

อยางยั่งยืน และทรงวางรากฐานการแกปญหานํ้าทวม เกิดคุณูปการใหญหลวงตอคนไทยทั้งประเทศ วารสารฉบับนี้ ขอนอมนําหลัก

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าตามแนวพระราชดําริ เผยแพรใหสาธารณชนรับรู ทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติอยางมีสติ ใชปญญา

อยางรอบคอบ เพื่อใหสามารถเตรียมพรอมเผชิญภัยพิบัติจากธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

   ในหลวง... 
     พระบิดาแหงการจัดการนํ้า

ประสพศรี รักความสุข* / ปภานัน วรวัฒนสกุล**

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

คนไทยคลายทกุขจากภยัน้ําดวยพระอจัฉริยภาพ 
และพระมหากรุณาธิคุณ
 ตลอดระยะเวลา 65 ปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงครองราชย ทรงอทุศิเวลาทัง้หมดเพือ่แกปญหาของชาติใหเกดิ

ประโยชนสุขแกปวงประชาตามพระปฐมบรมราชโองการ

ที่ไดรับสั่งไว โดยเฉพาะเรื่องนํ้าและอุทกภัยที่คนไทยประสบ

ในปจจุบัน ทรงคิดคนแนวทางปองกันและแกไขปญหามา

โดยตลอด ทรงตระหนักวาราษฎรสวนใหญยังคงประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่ตองพึ่งนํ้า จึงทรงมุ งมั่นที่จะแกปญหาเรื่องนํ้า 

ทรงศึกษาคนควาและวเิคราะหขอมูลตางๆ เกีย่วกบัเรือ่งนํา้จากทุก

แหลงดวยพระองคเอง ทั้งจากเอกสาร รายงานทางวิชาการท่ี

เกีย่วของกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ํา ทรงศึกษาราย

ละเอียดจากแผนที่และภาพถายทางอากาศ ตรวจสภาพพื้นที่

ภูมิประเทศ ยกร างโครงการบนแผนท่ี ตรวจสอบข อมูล

โดยละเอียด และวิเคราะหอยางถี่ถวนถึงความคุมคาของโครงการ 

จากน้ันจงึพระราชทานแนวพระราชดํารแิกหนวยงานท่ีรบัผดิชอบ

นาํไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริที่มีมากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทั่วทุก

ภาคของประเทศ สวนมากเปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้า สามารถ

แกปญหาการขาดแคลนนํ้า ทําใหราษฎรมีนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 

และทําการเกษตรตามความตองการอยางเพียงพอในทุกฤดูกาล 

 ดวยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคณุทีพ่ระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระราชอตุสาหะปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

ในการจัดการทรัพยากรน้ํา ใหราษฎรไดมีนํ้าอุปโภคบริโภคและ

ใชในการเพาะปลูกทําเกษตรกรรม รัฐบาลจึงไดนอมเกลานอม

กระหมอมถวายพระราชสมญัญาแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

วา “พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรนํ้า” ในมหามงคลสมัยที่

ทรงครองสิรริาชสมบัตคิรบ 50 ป เมือ่วนัที ่21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

บทความพิเศษ
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การบรหิารจดัการนํา้อยางบรูณาการตามแนว
พระราชดําริ
 พระองคทรงตระหนักวา แมประเทศไทยมีปริมาณน้ํา
ตนทนุอยูมาก แตไมสามารถเกบ็กักหรอืนาํมาใชประโยชนไดอยาง
เต็มประสิทธภิาพ และประสบปญหาอุทกภัยเปนประจําทกุป รวม
ทั้งมีมลภาวะทางน้ําที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงทรงมี
พระวนิิจฉยัในการแกปญหา โดยบรหิารจดัการฝนทีต่กลงมาสูพืน้โลก
และกอใหเกดิประโยชนสงูสุด เร่ิมต้ังแตยอดเขามาสูตอนกลางของ
ภูเขา ทรงแนะนําใหพัฒนาเปนเขตปาอนุรักษทําหนาท่ีเก็บกัก
นํ้าฝนและชะลอความรุนแรงของกระแสนํ้าตามที่ทรงรับสั่งวา 
“ปลกูปาโดยไมตองปลูก” และเกดิระบบกันไฟปาแบบ “ปาเปยก” 
ทําใหนํ้าอยูที่กลางภูเขา เปนแองนํ้าธรรมชาติ พื้นที่ตอมาจาก
กลางภูเขาลงมาถึงเชิงเขา ทรงสงเสริมใหเปนเขตปาเศรษฐกิจ 
โดยปลูกไมเศรษฐกิจ ไมใชสอย และไมผล สวนพื้นที่ไรนาให
สรางอางและเข่ือนกักเก็บนํ้าที่ไหลมาจากยอดเขาและน้ําฝน
ที่ตกลงมาใหมเปนนํ้าสํารองเพื่อการเกษตร ทายสุดในพื้นที่
อุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยซึ่งมีปญหานํ้าเสีย ทรงแนะนําวิธีการ
บาํบดันํา้เสยีกอนจะปลอยลงสูทะเลดวยระบบบอบาํบดันํา้เสยีและ

 “...หลักสําคัญวาตองมีนํ้าบริโภค นํ้าใช นํ้าเพ่ือการ
เพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีนํ้าคนอยูได ถาไมมีนํ้า
คนอยู ไม ได  ไม มีไฟคนอยู ได  แตถ ามีไฟฟาไม มีนํ้า

คนอยูไมได...”

กระแสพระราชดํารัสพระราชทานไวเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2529 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

พระองคทรงมีหลักและวิธีการจัดการทรัพยากรนํ้า

ทีส่าํคญั การพฒันาแหลงนํา้จะเปนรปูแบบใด ตองเหมาะสม

กับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแตละทองถ่ินเสมอ และ

ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถ่ิน หลีกเล่ียงการเขาไปสรางปญหาความเดือดรอน

ใหกับคนกลุมหนึ่ง โดยสรางประโยชนใหกับคนอีกกลุมหนึง่

วชัพชืบาํบดัแบบธรรมชาติ รวมท้ังทรงมีพระราชดํารใินการอนุรกัษ
และฟนฟูปาชายเลนท่ีปองกันและแกปญหาน้ําเสียไดอีกทางหน่ึง 
นอกจากน้ี นํ้าจากการบําบัดสามารถหลอเล้ียงปาชายเลนให
เจรญิงอกงาม เปนแหลงเพาะพนัธุปลา กุง และสตัวนํา้ตางๆ ไดตอไป

พระราชกรณียกจิดานการจัดการทรพัยากรนํา้
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานดานการจัดการ
ทรพัยากรน้ําอยางตอเน่ืองมานานนับต้ังแตเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ 
ทั้งการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง การเกิดนํ้าท วมในฤดูฝนท่ี
สรางความเสียหายทุกป และน้ําเสียตามแหลงน้ําของชุมชน
เมืองใหญ โครงการท่ีนํามาใชเพื่อแกปญหาน้ําปรากฏภายใต
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดบรรเทาความเดือดรอน
แกราษฎรและทาํใหความเปนอยูทีด่ขีึน้ในชมุชนเมอืง และทองถ่ิน
ชนบทหางไกลที่ยากตอการเขาถึง 
 การแกไขปญหาการขาดแคลนนํา้ เร่ิมข้ึนคร้ังแรกในป 
2496 เมื่อพระองคเสด็จพระราชดําเนินไปบานเขาเตา อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ชาวบ านมีความเป นอยู 
ยากลาํบาก ทรงเริม่แกปญหาการขาดแคลนนํา้จดืของชาวบานเปน
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ลําดับแรก โดยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค 60,000 
บาท แกกรมชลประทานกอสรางทาํนบดนิปดกัน้นํา้ทะเลไมใหไหล
ลงสูทะเลและปลอยทิ้งไวใหความเค็มเจือจาง เกิดเปนอางเก็บนํ้า
สาํหรบัชาวบานไดใชทัง้การอปุโภค-บรโิภค เล้ียงปลา และเพาะปลกู 
นอกจากน้ี ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริในการพัฒนา
แหลงนํ้าผิวดิน อาทิ การกอสรางอางเก็บนํ้า สรางฝายทดน้ํา 
ประตูระบายน้ํา การขุดลอกสระน้ําเพ่ือการเกษตร การขุดลอก
หนองบึงท่ีตื้นเขิน และการสรางอุโมงคผันนํ้า

การแกไขปญหานํ้าทวม แนวทางปองกันและบรรเทา
อุทกภัยตามแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกหนวยงานทีเ่ก่ียวของมหีลากหลาย ทัง้แบบเฉพาะ
หนาอยางเรงดวน เชน การปรับปรุงลํานํ้าที่มีอยูเดิม การกอสราง
คันดินก้ันนํ้า และการกอสรางทางผันนํ้า เปนตน จนถึงการ
แกปญหานํ้าทวมระดับลุมนํ้า ดังนี้

 การสร างเขื่อนกักเก็บนํ้ า  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระราชดําริการแกปญหาน้ําทวม
พื้นที่เกษตรและชุมชนดวยการสรางเข่ือนกักเก็บนํ้าในหลายพ้ืนที่ 

อาทิ เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัด
นครนายก เพื่อบรรเทาวิกฤตนํ้าทวม 
นํ้าแลง และดินเปรี้ยว และเขื่อนปาสัก
ชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อแกปญหา
การขาดแคลนน้ําและอุทกภัยในชวง
ฤดูนํา้หลากบรเิวณลุมแมนํา้ปาสกัตอนลาง
และลุ มแมนํ้าเจ าพระยา สามารถ
ปองกันและบรรเทาปญหานํ้าทวมใน
พื้นที่ตอนลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

 การกอสรางทางผันน้ํา หรือขุดคลองสายใหม
เชื่อมตอกับแมนํ้าท่ีมีปญหานํ้าทวม อาทิ การผันน้ําจากแมนํ้า
เจาพระยา ดานตะวันตก เขาสูแมนํา้ทาจนี แลวลงทุงบรเิวณจงัหวดั
สุพรรณบุรี กอนระบายออกสูทะเล สวนดานตะวันออก ผันเขา
คลองระพีพัฒน สูคลอง 13 จากนั้นระบายออกคลอง 14 โดย
ผนันํา้สวนหน่ึงลงแมนํา้บางปะกง อกีสวนหน่ึงลงคลองพระองคเจา
ไชยานุชิตผานสูคลองชายทะเล 

 การสรางคันกั้นนํ้า เปนวิธีปองกันไมใหนํ้าไหลลน
ตลิง่เขาทวมพืน้ทีจ่นเกดิความเสยีหาย โดยเสรมิขอบตลิง่ใหมรีะดบั
สงูกวาเดิม เชน การทําคนัดนิปองกันนํา้ทวมในบริเวณกรุงเทพและ
ปริมณฑล สามารถปองกันนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาและลําคลอง
ไมใหไหลบาเขามาทวมกรุงเทพชั้นในและพื้นที่เศรษฐกิจ

 การปรับปรุงสภาพลํานํ้า ดวยการขุดลอกลํานํ้าใน
บรเิวณทีต่ืน้เขนิ ซอมแซมตลิง่ทีถ่กูกดัเซาะ กาํจดัวชัพชืหรอืทาํลาย
สิ่งกีดขวางทางไหลของน้ํา หากลํานํ้ามีแนวโคงเปนระยะทางยาว 

อาจพิจารณาขุดคลองลัดเช่ือมบริเวณดานเหนือโคงกับทายโคง 
ทําใหนํ้าไหลผานไดเร็วขึ้น เชน โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธ์ิ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถลดระยะทางการไหลของนํ้า
ในแมนํา้เจาพระยาจาก 18 กโิลเมตร ใหเหลือเพียง 600 เมตร หรอื
ลดเวลาการเดินทางของน้ําจาก 5 ชั่วโมงใหเหลือเพียง 10 นาที 
ทําใหบรรเทาปญหานํ้าทวมได

  การระบายน้ําออกจากพ้ืนทีลุ่ม โดยการจัดหาพืน้ที่
รองรับและกักเก็บนํ้าในชวงฝนตกและมีนํ้ามาก ดวยการขุดลอก
คลองตางๆ เพือ่ใหนํา้ไหลมารวมกันแลวนาํมาเกบ็ไวในบอพกันํา้ที่
เปรียบเสมือนแกมลิง แลวจึงระบายนํ้าลงทะเลโดยใชทฤษฎี
แรงโนมถวงของโลก หรอืนํา้ขึน้นํา้ลงตามธรรมชาติ สามารถแกปญหา
อุทกภัยหรือใชเปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร โครงการแกมลิง
อนัเน่ืองมาจากพระราชดํารเิพือ่แกไขปญหาน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไดแก โครงการแกมลิงฝงตะวันออกของแมนํ้า
เจาพระยา รบันํา้จากพืน้ทีฝ่งตะวนัออกของแมนํา้เจาพระยา ตัง้แต
จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ
กรุงเทพมหานคร มาตามคลองสายตางๆ โดยใชคลองชายทะเลที่
ตัง้อยูรมิทะเลดานจงัหวดัสมุทรปราการทําหนาทีเ่ปนบอพกันํา้หรอื
รับน้ํา ใชคลองธรรมชาติในแนวเหนือ-ใต เชน คลองพระองคเจา
ไชยานุชิต คลองบางปลา คลองดาน คลองบางปง คลองตําหรุ 
คลองชายทะเล เปนแหลงระบายน้ําเขาและออกจากบอพักนํ้า 
โครงการแกมลิงในพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา รับนํ้า
จากพ้ืนที่ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ตั้งแตจังหวัดอางทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพมหานคร และ
สมทุรสาคร ไปคลองมหาชยั-สนามชยัและแมนํา้ทาจนี เพือ่ระบาย
ออกสูทะเลดานจังหวัดสมุทรสาคร หากตองการระบายน้ําออกสู
ทะเลเร็วขึ้น ทรงชี้แนะใหดําเนินโครงการแกมลิงนอกเขต
กรุงเทพฯ ที่เอื้อประโยชนใหกับกรุงเทพฯ ไดแก โครงการแกมลิง
แมนํา้ทาจีนตอนลาง โครงการแกมลงิคลองมหาชยั-สนามชยั และ
โครงการแกมลิงคลองสุนัขหอน 
 การแกไขปญหาคุณภาพน้ํา พระองคทานทรงศึกษา
ทดลองเกี่ยวกับการแกไขปญหานํ้าเนาเสียในหลายลักษณะ 
ทรงเนนใหใชวิธีการที่เปนรูปแบบเรียบงาย ใชหลักการทาง
ธรรมชาติ เสียคาใชจายนอย และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
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หลักการสําคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการ
จัดการนํ้าเนาเสีย ประกอบดวย วิธีธรรมชาติ การใชเครื่องกลเติม
อากาศและการผสมผสานท้ัง 2 อยาง สรุปไดดังนี้

 การบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีธรรมชาติ ทรงใชกลไก
ทางธรรมชาติในระบบนิเวศบําบัดนํา้เสีย อาทิ เคร่ืองกรองน้ําธรรมชาติ 
โดยการใชผักตบชวาทําหนาท่ีดูดซับความสกปรกและโลหะหนัก 
รวมทั้งสารพิษจากนํ้าเนาเสีย ทรงเรียกวา “ใชอธรรมปราบ
อธรรม” ในโครงการปรับปรุงบงึมกักะสัน ทีท่รงวางแผนศึกษาดวย
พระองคเองและจากการทดสอบคณุภาพน้ําในบงึ พบวา ออกซิเจน
ที่ละลายในน้ําตามจุดตางๆ  มีปริมาณเพ่ิมขึ้น แสดงใหเห็นวา 
นํ้าในบึงหลังปรับปรุงมีคุณภาพดีขึ้น สามารถแกปญหาไดผล 
การบําบัดน้ําเสียดวยระบบบอบําบัดและพืชนํ้า เปนการบําบัด
นํ้าเสียชุมชนดวยวิธีธรรมชาติ ประกอบดวย 4 ระบบ ไดแก 
บอบําบัดนํ้าเสีย บอชีวภาพ หญากรอง และบําบัดนํ้าเสียโดยใช
ปาชายเลน ดังตัวอยางในโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอบานแหลม จงัหวดั
เพชรบุร ีทีน่าํนํา้เสยีจากเทศบาลเมืองเพชรบุรสีงตอดวยระบบทอ
มายังพื้นท่ีโครงการฯ พิสูจนไดวาการบําบัดนํ้าเสียดวยบอบําบัด
และพชืท้ัง 4 ระบบ สามารถบาํบดันํา้เสียไดเปนอยางดี การใชนํา้ดี
ไลนํ้าเสีย เปนวิธีการใชนํ้าที่มีคุณภาพดีผลักดันนํ้าเนาเสียออกไป 
โดยอาศัยปรากฏการณนํ้าข้ึน-นํ้าลง ควบคุมระบบการถายเทของ
นํ้า ทําใหนํ้าเนาเสียมีสภาพเจือจาง พระราชดํารินี้ไดนํามาแก
ปญหานํ้าเนาเสียในคลองของกรุงเทพ โดยใชนํ้าจากแมนํ้า
เจาพระยาเจือจางนํ้าเนาเสีย ทําใหลําคลองสะอาดข้ึน

 การบําบัดนํ้าเสียโดยใชเครื่องกลเติมอากาศ หรือ 
กังหันน้ําชัยพัฒนา เปนเคร่ืองกลเติมอากาศเพ่ิมออกซิเจนใหแก
นํ้าเพื่อบําบัดนํ้าเสีย โดยอาศัยวิธีการทําใหออกซิเจนสามารถ
ละลายในนํ้าไดมากขึ้น เรงการเจริญเติบโตและการขยายตัวของ
แบคทีเรียอยางรวดเร็ว จนมีปริมาณมากพอท่ีจะยอยสลายสิ่ง
สกปรกท่ีอยูในน้ําได กงัหนันํา้ชยัพฒันาเปนสิง่ประดิษฐทีเ่รยีบงาย 
ประหยัด และสามารถผลิตขึน้เองภายในประเทศ มหีลกัการทํางาน
ท่ีเริม่จากวิดนํา้ขึน้มาแลวปลอยใหนํา้ไหลเปนสายออกจากซองวิดนํา้ 
ทําใหนํ้าสัมผัสอากาศไดอยางทั่วถึง ออกซิเจนจึงสามารถละลาย
ในนํ้าไดมากขึ้น เปนการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในแหลงนํ้า

  การบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีผสมผสาน ระหวาง
พืชนํ้ากับระบบเติมอากาศ อาศัยธรรมชาติรวมกับเทคโนโลยีแบบ
ประหยัด  โดยสร  างบ อกรวดสํ าหรับดักสารแขวนลอย 
แลวสงผ านน้ําไปยังบอตอไปที่มีการปลูกตนกกอียิปตเพื่อ
ดับกลิ่น และผักตบชวาเพ่ือดูดซับสิ่งสกปรก โลหะหนัก และ
สารพิษตางๆ สุดทายจึงสงนํ้าเขาสูบอเติมออกซิเจน โดยอาศัย
กังหันนํ้าชัยพัฒนาและแผงทอเติมออกซิเจนในนํ้า เปนโครงการที่
เกิดขึ้นที่หนองหาน จังหวัดสกลนคร เปนแหลงรองรับนํ้าเสียจาก
ครวัเรอืนในเขตเทศบาลเมอืงสกลนคร เมือ่ชมุชนเมอืงมกีารขยายตวั
และหนองหานไมสามารถรองรับนํ้าเสียได 
  กา ร จั ดก า ร น้ํ า เ ค็ มและ น้ํ า ก ร  อ ย  ทร ง มี
พระราชดําริใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแกปญหานํ้าเค็ม
ลุกลํ้าเขาไปในแมนํ้าหลายสายของภาคใต เพื่อชวยเหลือราษฎร
และทําใหพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝ งแมนํ้าและลํานํ้าสาขา
มีนํ้าจืดสําหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรตลอดป โดยสราง
ประตูบังคับนํ้าปดกั้นปากแมนํ้า เพื่อกันนํ้าเค็มไมใหไหลเขาไปใน
พื้นที่เพาะปลูก และเก็บกักนํ้าจืดไวในแมนํ้าหรือลําคลอง สําหรับ
ใชประโยชนในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อาทิ โครงการ
พฒันาลุมนํา้บางนราอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจงัหวัดนราธิวาส 
และโครงการพัฒนาลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 พระ ร า ชก ร ณี ย กิ จ ที่ นํ า ม า เ สนอ ช้ี ใ ห  เ ห็ น ว  า 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงมีพระปรีชาสามารถ และ
พระอัจฉริยภาพดานการแกปญหาที่เกิดเน่ืองมาจากน้ํา ไมวาจะ
เปนการขาดแคลนน้ํา นํ้าทวม และน้ําเสียในประเทศไทย 
แนวพระราชดําริที่พระองคทรงคิดคน ทําใหปญหาลุลวงหรือ
บรรเทาลง สงผลใหประชาชนดํารงชีวิตอยางปกติสุข

สงัคมไทยจะรอดพนภัยนํา้ดวยการจัดการน้ํา
ตามแนวพระราชดําริ
 แมวกิฤตน้ําทวมใหญจะผานพนไปแลว แตอาจมีปญหา
ใหมๆ  ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของโลกและสงัคมไทยตองเผชญิ
อีกมากในอนาคต การคาดการณขององคกรระหวางประเทศ ระบุ
วาไทยเส่ียงทีจ่ะเผชิญกบัสภาพอากาศท้ังปริมาณฝนมากกวาปกติ 
และสภาพน้ําแลงมากกวาปกติ ขณะท่ีมขีอจํากัดในการคาดการณ
สถานการณนํ้าใหมีความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทั้งการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศโลกและเทคโนโลย ียากตอการเตอืนภยั
ที่ทันการณและนาเชื่อถือ ทุกภาคสวนจึงตองเตรียมพรอมในการ
หาวิธีแกไขกอนที่จะประสบภัยรายแรงเกินกวาจะตานทาน เชน
บทเรียนจากนํ้าทวมในป 2554 
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 การเตรียมความพรอมสําหรับวิกฤตน้ําในอนาคต 
ทุกฝายควรศึกษาการบริหารจัดการนํ้าตามแนวพระราชดําริของ
ในหลวงใหเขาใจอยางถองแท ยึดแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ในการจัดการปญหาบนพื้นฐานของความไมประมาท และนําหลัก
การจัดการนํ้าที่ทรงศึกษาทดลองมาประยุกตใชใหสอดคลองกับ
สิง่ท่ีเกดิขึน้ในปจจบุนัอยางจรงิจงั โดยเฉพาะการแกปญหานํา้อยาง
เป นระบบตามที่พระองค ทรงรับส่ังตั้งแต ป  2538 ทําให 
นํา้เปนประโยชนมากกวาโทษ รฐับาลจะตองวางแผนบรหิารจดัการ
นํ้าอยางเปนระบบ มีมาตรการและแผนงานท่ีชัดเจน ทั้งระยะสั้น 
กลาง และยาว ดําเนินการอยางเปนระบบ เปนขั้น เปนตอน 
พรอมทัง้เรียนรู เขาใจ และปรบัตวัอยูกบัธรรมชาติอยางเกือ้กลู คาํนงึถงึ 
ความพอประมาณ ในการใชนํ้าอยางเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู 
ทั้งนํ้าผิวดิน และนํ้าใตดิน กระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรนํ้า
อยางเปนธรรม ขยายการพฒันาเศรษฐกจิโดยคาํนงึถึงขอจาํกดัของนํา้ 
การลงทุนเพ่ือแกปญหาน้ําเนนความเรียบงายและประหยัด ใชหลกั
การทางธรรมชาติ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสามารถ
ทําไดเอง รวมทั้งประยุกตใชสิ่งที่มีอยูแตละภาคในการแกปญหา
โดยไมตองลงทุนสูง ความมีเหตุผล เริ่มแกปญหาตั้งแตสาเหตุหลัก
จนถงึปลายทาง ไดแก การอนุรกัษฟนฟตูนนํา้เพ่ือสรางความมัน่คง

ในทุกฤดูกาล ใชความรู ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีในการ
ใชนํ้าอยางประหยัด รูคุณคา และการปองกันภัยจากนํ้า จัดลําดับ
ความสําคัญในการลงทุน ใหความสําคัญตอการฟ นฟูและใช
ประโยชนแหลงนํา้ทีม่อียูกอนจะสรางใหมและอาจมขีอขัดแยงดาน
พืน้ที ่รวมทัง้ปองกนัอทุกภยัในพืน้ทีเ่สีย่งตอการเกดิความเสยีหาย 
และมีภูมิคุมกันที่ดี ในการบริหารจัดการลุมนํ้าอยางบูรณาการ
ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่น องคกรลุมนํ้า เครือขายจัดการนํ้าในพื้นที่ สนับสนุน
การเรียนรู ความเขาใจ ความตระหนักในคุณคาของนํ้า ความ
สัมพันธของระบบนิเวศ การใชประโยชนควบคูกับการอนุรักษ 
พฒันาระบบขอมลูดานนํา้ ระบบการเตอืนภยัลวงหนาเพือ่ปองกนั
ภัยนํ้าทวม นํ้าขาดแคลน และนํ้าเนาเสีย 
 ประเทศไทยนบัวาโชคดทีีม่พีระมหากษตัรยิทีท่รงเปยมลน
ไปดวยพระปรีชาสามารถ มีวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ และ
เปนตนแบบของการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ทรงงานและแกวิกฤตของประเทศในดานตางๆ หากคนไทย
พรอมใจกนันอมนาํหลกัคดิและแนวพระราชดาํรทิีไ่ดพระราชทาน
ไวมากมายมาตอยอดใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ภูมิประเทศ 
ใชความรู และขอมูลที่ถูกตองมาวิเคราะหหาแนวทางที่มุงใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม และทุกภาคสวนทําหนาที่ของตนอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยสติปญญา ความรู และรอบคอบ ประเทศไทย
ก็จะกาวหนาตอไปไดอยางยั่งยืน 
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 “...วิธีปฏิบัติอยางหน่ึงก็คือตองเก็บนํ้าไวขางบน 
แบบท่ีเกบ็ไวในเข่ือน กม็เีขือ่นใหญสองเข่ือน เขือ่นพระราชา
กับเขื่อนพระนางเจาฯ เข่ือนพระราชาท่ีเก็บในครั้งนี้เก็บกัก
เอาไวไมใหลงมาทวม 9 พันลานลูกบาศกเมตร เขื่อน
พระนางเจาฯ ประมาณ 6-7 พนัลาน ทีก่กัเอาไว ไมนบัท่ีเคย
มีอยูเดิม ถาไมไดเขื่อนสองเขื่อนนี้ นํ้าทั้งหมดประมาณ 2 
หม่ืนลาน จะลงมาถลมกรุงเทพฯ ทัง้หมด แลวจะเปนอยางไร 
ฉะน้ันท่ีทานนายกฯ บอกวาโครงการปาสักจะปฏิบัติ 
ก็นาจะดี นาจะทําใหสามารถบรรเทาความเดือดรอน ...”

 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2538

❖ ❖ ❖ ❖ ❖
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บทเรียนจากนํ้าทวมใหญเพ่ือเตรียมรับภัยในอนาคต
นิสวันต  พิชญดํารง*   ภารา จันทรสุวรรณ**

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา  
1 ปรากฏการณที่อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลลดลงอยางผิดปกติ 3-5 องศาเซลเซียส ทําใหเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งอาจเปนสาเหตุของ
 ภัยพิบัติตางๆ

รองศาสตราจารย ดร.เสรี ศุภราทิตย 
ผูอํานวยการศูนยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต 

และผูอํานวยการศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

 ในชวงเหตุการณนํ้าทวมใหญป 2554 ที่ผานมา ไดมี

นักวิชาการหลายฝายใหขอมูล ประเมินสถานการณ และเสนอวิธี

การแกไขปญหาสูสาธารณะ รวมถึง รองศาสตราจารย ดร. เสรี 

ศุภราทิตย ผูอํานวยการศูนยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตและผูอํานวยการศูนยพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร เปนหนึ่งในผูที่มี

บทบาทสําคัญในการทําหนาที่ดังกลาว ทานเปนวิศวกรที่มีความรู 

ประสบการณและความเช่ียวชาญดานทรัพยากรน้ําและภัยพิบัติ 

ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการนําเสนอขอมูลและ

วิเคราะหสถานการณนํ้าทวมไดอยางชัดเจน เขาใจงาย รวมทั้ง

คาดการณดวยแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรดวยการเก็บขอมูล

ภาคสนาม เปนการเตือนภัยลวงหนา พรอมทั้งแนะนําแนวทาง

ปองกันภัย ทําใหภาครัฐและประชาชนไดตระหนักถึงภัยที่จะ

เกิดขึ้น และสามารถเตรียมพรอมรับสถานการณไดอยางทันทวงที 

วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอนําเสนอบทสัมภาษณ 

รศ.ดร.เสร ีเกีย่วกับบทเรียนจากน้ําทวมใหญเพ่ือเตรียมรับภัยพบิตัิ

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

สาเหตุสําคัญของปญหาน้ําทวมใหญในป 
2554
 รศ.ดร.เสรี ไดกลาวถึงการเกิดนํ้าทวมใหญในป 2554 

วา มีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ไดแก

1. ภัยธรรมชาติ ปริมาณนํ้าฝนที่เพิ่มข้ึนตั้งแตปลายป 

2553 อันเน่ืองมาจากปรากฏการณลานีญา1 การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น สงผลใหนํ้าแข็งบริเวณ

ขั้วโลกละลาย ระดับนํ้าทะเลสูงข้ึนประมาณ 3 มิลลิเมตรตอป 

นอกจากนี้ การทรุดตัวของแผนดินที่ขึ้นอยูกับความหนาแนนของ

ชั้นดิน และการสูบนํ้าบาดาลข้ึนมาใชในปริมาณมากเกินไป เปน

ปจจัยเรงที่สําคัญในการทําใหแผนดินทรุดตัว เมื่อรัฐบาลออก

พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 สําหรับควบคุมการสูบ

นํ้าบาดาล ทําใหอัตราการทรุดตัวของแผนดินลดลงจาก 10 

เซนติเมตรตอปกอนมีกฎหมายควบคุม เปน 1-2 เซนติเมตรตอป

ในปจจุบัน

 ชวงเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน ป 2554 มีปริมาณน้ํา

ฝนสะสมในภาคเหนือสูงกวาป 2538 และป 2549 ซึ่งเคยเกิดนํ้า

ทวมใหญ รวมทั้งสูงกวาคาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าฝนในระยะ 30 ป

ที่ผานมาถึงรอยละ 40 เนื่องจากมีพายุเขาประเทศไทยถึง 5 ลูก 

สําหรับปริมาณนํ้าฝนในภาคกลางก็สูงขึ้นเชนกัน มีฝนตกหนักทั้ง

เหนอืเขือ่นและใตเขือ่น เม่ือคาํนวณปรมิาณนํา้ทีส่ถานวีดันํา้จงัหวดั

นครสวรรค ซี่งเปนนํ้าทาที่ไหลมาตามแมนํ้าลําคลอง พบวา มี 

34,000 ลานลกูบาศกเมตร มากกวาปรมิาณนํา้ทีเ่ขือ่นภมูพิลรบัได

สัมภาษณพิเศษ
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บทเรียนจากนิคมอุตสาหกรรม 
 ความเสียหายสําคัญที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุการณ

นํ้าทวมคร้ังนี้ไดแก นิคมอุตสาหกรรม 7 แหง ที่สงผลกระทบ

ทั้งความเสียหายทางกายภาพ และการสูญเสียความเช่ือมั่นของ

นกัลงทุนตางชาต ิจงึเกดิขอสงสัยวา เม่ือนํา้เขาทวมนคิมอตุสาหกรรม

แหงแรกแลว เหตุใดจึงยังปลอยใหนํ้าทวมนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ตามมาอีกถึง 6 แหง ในเรื่องนี้ รศ.ดร. เสรี เห็นวา มีสาเหตุมาจาก

การขาดระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ดี เปนการทําไปทดลองไป 

และไมสามารถคาดการณถงึผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้เมือ่ใชมาตรการ

แกปญหาตางๆ จงึทาํใหไมสามารถวางแผนปองกนันํา้ทวมสาํหรบั

นิคมอุตสาหกรรมที่เหลือไดอยางถูกตองและทันเวลา 

ถึง 3 เทา ยังไมรวมปริมาณน้ําหลากทุงที่ไมสามารถวัดได เม่ือ

ปริมาณนํ้ามหาศาลไหลผานจังหวัดนครสวรรคลงมา และไม

สามารถกระจายไปได จึงทําใหเกิดเหตุการณนํ้าทวมใหญ  

2. การบริหารจัดการ การวางผังเมืองท่ีไมเหมาะสม

กับสภาพภูมิศาสตร มีการกอสรางส่ิงปลูกสรางปดก้ันทางน้ําผาน 

และเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่เหมาะสําหรับทําเกษตรกรรม ซึ่งควรมีสิ่ง

ปลกูสรางอยูในพืน้ท่ีเหลานีไ้มเกนิรอยละ 5 แตปจจบุนัมีการสราง

หมูบาน โรงงานอุตสาหกรรม สิง่กอสรางปดก้ันทางน้ําผาน โดยเฉพาะ

ในกรุงเทพมหานคร เม่ือ 20 ปที่แลวมีพื้นที่ชุมนํ้าประมาณ 600 

ตารางกโิลเมตรจากพืน้ทีท่ัง้หมด 1,500 ตารางกโิลเมตร แตปจจบุนั

เหลอืพืน้ทีชุ่มนํา้เพยีง 300 ตารางกิโลเมตรเทานัน้ แมวาประเทศไทย 

มีเครื่องสูบนํ้าติดตั้งอยูที่ปลายทางของคลองตางๆ อยางเพียงพอ 

แตเมือ่นํา้ไมสามารถไหลมาตามคลองระบายนํา้จนถงึเครือ่งสบูนํา้

เพื่อระบายลงสูทะเลได จึงทําใหเกิดนํ้าทวมขังระดับสูงในระหวาง

ทางเปนระยะเวลานาน ประกอบกับการสื่อสารกับประชาชนดาน

ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนขาดความถูกตอง ชัดเจน และขอมูลที่ใช

ประกอบการตดัสนิใจมไีมเพยีงพอ อาท ิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่

ใชมาตรการแกปญหาแบบตางๆ ทําใหการแกปญหาเปนแบบลอง

ผิดลองถูก จึงกอใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคามหาศาล

“การเกิดปญหาน้ําทวมใหญในป 2554 ไดมีการ

พยากรณไวลวงหนาแลวในตางประเทศ อาทิ รายงานของ

คณะทํางานระหวางรัฐบาลวาดวยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) 

นับตั้งแตรายงานฉบับแรกในป 2533 และรายงานฉบับที่สองในป 

2538 ทีเ่ปนการพัฒนาจากขอมลูในฉบับแรก โดยนาํกจิกรรมท่ีเกดิ

จากภูเขาไฟและผลกระทบจากกาซเรือนกระจกเขามาเกี่ยวของ 

สวนรายงานฉบบัทีส่ามในป 2544 นาํปรมิาณฝุนละอองในอากาศ

ที่จะมีผลกระทบตอโลกและวัฏจักรคารบอนมาประกอบการ

พยากรณดวย ขณะที่รายงานฉบับที่สี่ในป 2550 เปนฉบับที่ใชอยู

ในปจจุบัน นําปฏิกิริยาระหวางธาตุ และสารตางๆ ที่อยู ใน

บรรยากาศ รวมทั้งการไหลเวียนของนํ้าในมหาสมุทรมาคํานวณ 

รายงานฉบบัลาสดุทีค่าดวาจะเผยแพรในป 2555 เปนรายงานฉบับ

พิเศษ ชี้ใหเห็นถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศตางๆ เชน 

นํ้าทวม ไฟไหม ภัยแลง และฝนตกหนัก  แตเปนที่นาเสียดายวา

ไมมีการตีพิมพรายงานเหลานี้เปนภาษาไทยออกเผยแพรให

สาธารณชนไดรับรู ทําใหประชาชนไมตระหนักถึงความเสี่ยงของ

นํ้าทวม และขาดขอมูลที่ชัดเจนในการวางแผนปองกันนํ้าทวม ทั้ง

การเตือนภัยลวงหนา การคาดการณระดับนํ้าที่จะทวม และระยะ

เวลาที่นํ้าทวมขัง สงผลใหไมสามารถเตรียมตัวรับมือกับปญหาได

อยางถูกตอง และกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง” 

 “ผูวาราชการจังหวัดอยุธยาไดเชิญผมไปใหขอมูลเกี่ยว

กับสถานการณนํ้าทวมในชวงเดือนกุมภาพันธ 2554 กอนจะเกิด

เหตกุารณนํา้ทวม และผมกไ็ดแจงใหกบันคิมอตุสาหกรรมในจังหวดั

อยธุยาทราบแลววา มคีวามเส่ียงสูงมากท่ีนํา้จะทวม พจิารณาจาก

ผลการพยากรณทีใ่ชแบบจาํลองตามทีผ่มไดทาํรวมกบัธนาคารโลก

เมื่อป 2552 ระบุวาอยุธยาและปทุมธานีจะถูกนํ้าทวมทั้งจังหวัด 

นํ้าจะทวมอยุธยาสูงประมาณ 2 – 3 เมตร และปทุมธานี ประมาณ 

2 – 3 เมตร หรือ 1 – 2  เมตร หรือนอยกวา 1 เมตร แตกตางกัน

ไปในแตละพื้นที่ 

  แตหลังจาก

รู ข อมูลดังกล าวแล ว 

ก็ ยั ง ค ง เ กิ ด ป  ญ ห า

นํา้ทวมนิคมอุตสาหกรรม 

และก อให  เกิดความ

เ สี ย ห า ย ม ห า ศ า ล 

เ น่ืองจากน้ําที่ท วมมี

ปรมิาณมาก ระดบันํา้สงู

ถึง 2 – 3 เมตร แต

กํ าแพงห รือคันดินที่

นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
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สรางขึ้น สวนใหญเปนการสรางอยางเรงรบี ใชดนิสด โดยรถตักดิน

ขึ้นแลวนํามาเสริมเปนคันดิน ไมไดรับการบดอัดและตากใหแหง

เพือ่ใหคนัดนิมคีวามแขง็แรงกอน ทาํใหคนัดนิไมสามารถตานทาน

แรงดันนํา้ได และพงัทลายลงจนนํา้เขาทวมนคิมอตุสาหกรรมทัง้ 7 

แหง นอกจากนี ้นคิมอตุสาหกรรมแตละแหงมุงปองกนันํา้เขาทวม

ในบริเวณโรงงานของตนเองเทานั้น แมจะปกปองบริเวณนิคม

อตุสาหกรรมไวได แตพนกังานทีจ่ะตองเดนิทางมาทาํงาน หรอืการ

ขนสงสนิคาและวตัถดุบิไมสามารถทาํได ระบบโลจสิตกิสถกูตดัขาด 

ทําใหเกิดปญหาเชนกัน ดังนั้น การปองกันนํ้าทวมจึงตองปองกัน

ทั้งชุมชนของนิคมอุตสาหกรรม ไมใชปองกันแตเพียงนิคมของ

ตนเองเทานั้น ประเด็นนี้เปนสิ่งที่นักลงทุนตางชาติสนใจมาก

 ทาํเลท่ีตัง้ของนิคมอตุสาหกรรมเหลานีเ้ปนพ้ืนทีร่บันํา้ที่

เสี่ยงตอนํ้าทวมอยูแลว ดังนั้น จึงควรเตรียมการปองกันปญหานํ้า

ทวมที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต เปนวิธีที่ไดเรียนรูมาจาก

ประสบการณของนิคมอุตสาหกรรมท่ีรอดพนจากปญหาน้ําทวมใน

ป 2554 ดงันี ้1) ลดปริมาณนํา้ทีม่าจากทางเหนือออกไปใหไดมาก

ที่สุด นํ้าที่ทวมไมควรสูงเกิน 1 เมตร  และ 2) กําหนดทางน้ําผาน

ที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณนํ้า” 

การลดแรงต านของชุมชนตอมาตรการ
แกปญหานํ้าทวม 
 ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ระหวางการเผชิญ

นํา้ทวมในป 2554 ไดแก ความขัดแยงของชุมชนในการดําเนินการ

แกปญหานํ้าทวม ทั้งการเปด-ปดประตูนํ้า และการรื้อบ๊ิกแบ็ค 

สาเหตุหลักเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการส่ือสาร ทําความ

เขาใจกับประชาชนในเรื่องความเสี่ยงจากนํ้าทวม และผลกระทบ

ทีเ่กดิขึน้เมือ่ใชมาตรการแกปญหาในรปูแบบตางๆ รวมท้ังมาตรการ

ในการแกไขปญหาและการสนับสนุนจากทองถิ่นในการรับมือกับ

ปญหานํ้าทวมมีไมเพียงพอ นอกจากน้ี ยังขาดระบบสนับสนุนการ

ตดัสนิใจทีด่ ีหมายถึงการขาดขอมูลทีถ่กูตองเพือ่ใชในการสนบัสนนุ

การประเมินความรนุแรงของภยัทีจ่ะเกดิข้ึน ทาํใหไมสามารถตดัสนิ

ใจแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

 “การสร  างความเข  า ใจให ชุมชนจะก อ ให  เกิด

ประสทิธภิาพในการแกปญหานํา้ทวมไดอยางด ีตวัอยางเชน ตาํบล

ปากเกร็ด บานใหม บางพูด ที่ผมไดไปสํารวจ พบวา เทศบาลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลไดทําความเขาใจกับชุมชนริมนํ้า และ

ตกลงรวมกันในการสรางคันดินขนาดใหญที่มั่นคงเพื่อปองกัน

นํ้าทวมบริเวณถนนริมนํ้าทั้งหมด โดยใชเนื้อที่ถึงครึ่งถนน แมจะ

ทําใหเกิดความไมสะดวก และมีนํ้าทวมในพื้นที่บางสวน แตมีการ

ใหขอมลูลวงหนาเกีย่วกบันํา้ทวม จาํนวนวันทีน่ํา้จะลด การชวยเหลือ 

คาชดเชย การแจกขาวสาร อาหารแหง และถงุยงัชพีอยางเพยีงพอ 

นอกจากนี้ มีการพยายามที่จะชี้ใหเห็นวา การเสียสละนี้ทําให

สามารถรักษาพื้นที่สวนใหญของชุมชนไวได การดําเนินการเชนนี้ 

ทําใหชุมชนเขารวมในการปองกันปญหานํ้าทวมอยางเขมแข็ง 

เต็มใจ และปราศจากความขัดแยง” 

การกําหนดพ้ืนท่ีตั้งศูนยอพยพตองพิจารณา
อยางรอบคอบ
 การกําหนดพ้ืนทีเ่พือ่ตัง้เปนศนูยอพยพสําหรับผูประสบ

ภยันํา้ทวม นบัเปนประเด็นสาํคญั ในระหวางเกิดเหตุการณนํา้ทวม

ใหญป 2554 มีการตั้งศูนยอพยพหลายแหง อาทิ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร วัดพระธรรมกาย สนามบินดอนเมือง แตนํ้าก็ทวม

ศูนยอพยพเหลานั้น จนตองยายศูนยอพยพหลายครั้ง สรางความ

ลําบากใหผูอพยพ โดยเฉพาะผูปวยในโรงพยาบาล ซึ่งอาจเปน

อันตรายถึงชีวิตได 

 “หลักการจัดตั้งศูนยอพยพ ไมควรกําหนดจุดตั้งศูนย

อพยพโดยที่ไมรูวานํ้าจะทวมหรือไม ทําใหผูอพยพตองยายหลาย

ครั้ง แตควรประเมินดวยแบบจําลองกอนวา พื้นที่เหลานั้นจะถูก

นํา้ทวมในระดบัใด นานเทาไร แบบจาํลองดงักลาวจงึเปนสวนหนึง่

ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อาทิ จังหวัดปทุมธานี ในแบบ

จําลองช้ีใหเห็นวา จะมีนํ้าทวมเต็มพื้นที่ในระดับสูง ดังนั้น จึงไม

ควรมีศูนยอพยพเลย และระยะเวลาท่ีนํ้าทวมจะนานนับเดือน  จึง

ควรตั้งศูนยอพยพในพื้นที่ที่นํ้าทวมนอยกวา 50 เซนติเมตร ทําให

สามารถเดินทางจากศูนยอพยพไปหาผูประสบภัยเพื่อสงเสบียง

อาหารและขนสงผูอพยพได และผูอพยพก็สามารถเดินทางมาที่

ศูนยอพยพไดอยางปลอดภัย” 

การพยากรณสถานการณนํ้าทวมในอนาคต
 แบบจําลองท่ี รศ.ดร.เสรี ใชในการพยากรณสถานการณ

นํ้าทวม มีปจจัยสําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) ปริมาณนํ้าฝน 2) การ

ทรุดตัวของแผนดิน 3) การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล 4) รูปแบบ

การใชที่ดินหรือการจัดการผังเมือง และ 5) การบริหารจัดการนํ้า 
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อปุสรรคสาํคญัในการใชแบบจาํลองนีพ้ยากรณสถานการณนํา้ทวม 

ไดแก ปริมาณนํ้าฝน เนื่องจากเปนตัวแปรที่ไมสามารถคาดการณ

ลวงหนาไดเปนเวลานาน ดังเชนเหตุการณนํ้าทวมใหญในป 2554 

ที่รู ขอมูลปริมาณน้ําฝนสะสมรวมวามีปริมาณสูงมากในเดือน

พฤศจิกายน ในระยะเวลาท่ีกระช้ันชิดมาก ทําใหมีเวลานอยใน

การเตรียมตัวสําหรับนํ้าทวม

 แบบจําลองท่ีใชในการพยากรณปริมาณน้ําฝนของไทย

ในปจจุบัน มีปจจัยในการพยากรณ ไดแก ความกดอากาศใน

มหาสมุทรแปซิฟค และอุณหภูมขิองน้ําทะเล สามารถคาดประมาณ

ลวงหนาไดประมาณ 3-10 วันเทานั้น หากมีการพยากรณในระยะ

เวลาที่มากกวา 10 วัน ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณก็จะยิ่ง

สูง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการพยากรณปริมาณนํ้าฝนของ 

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 

(JAMSTEC) ประเทศญี่ปุน ที่สามารถคาดประมาณปริมาณนํ้าฝน

ในภูมิภาคตางๆ ลวงหนาไดถึง 6 เดือน และมีความแมนยําสูง

“จากปรากฏการณลานีญาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

ปลายป 2553 ทําใหมีพายุเกิดขึ้นมากกวาปกติ ป 2554 มีพายุใน

มหาสมุทรแปซิฟคตะวันตกถึง 37 ลูก มากกวาเกณฑเฉลี่ยซึ่งอยูที่

ประมาณ 31 ลูก เปนพายุไตฝุนประมาณ 7- 8 ลูก และพายุโซน

รอนซ่ึงเขามาในประเทศไทยหลายลูก สําหรับป 2555 เกิด

ปรากฏการณลานีญาอยางตอเนื่อง จึงคาดวา นาจะมีพายุเกิดขึ้น

ไมแตกตางจากป 2554 มากนัก เทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันคาด

การณไดเพยีง 1 สปัดาหกอนเกิดพายุเทานัน้ ตัง้แตชวงเวลาท่ีพายุ

จะเขา จํานวนครั้งที่เกิดขึ้น จุดที่เขาสูแผนดิน ความรุนแรง และ

เสนทางที่ผาน หากปริมาณนํ้าฝนป 2554 เทากับป 2555 คาดวา

นาจะเกดินํา้ทวมอกีในป 2555 อยางไรกต็าม หากมีการนาํบทเรยีน

ที่เกิดขึ้นในปนี้ไปปรับปรุงการเตรียมการรับมือกับปญหาใหดีขึ้น 

สถานการณนํ้าทวมในป 2555 ก็นาจะไมรุนแรงเทากับป 2554 

อยางแนนอน”

การเตรยีมพรอมรับปญหานํา้ทวมของภาครฐั
 หากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ อาทิ 

ปรากฏการณลานีญาที่ทําใหปริมาณนํ้าฝนเพิ่มขึ้น การสูงขึ้นของ

ระดับนํ้าทะเล และการทรุดตัวของแผนดิน รวมทั้งปญหาการ

บริหารจัดการ เปนไปในแนวทางที่จะทําใหเกิดปญหานํ้าทวมใน

อนาคต ภาครัฐจําเปนตองเรงกําหนดแนวทางปองกันและแกไข

ปญหา โดยเฉพาะการบรหิารจดัการนํา้ จงึไดตัง้กลไกในการดาํเนนิงาน 

ทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟ นฟูและสรางอนาคต

ประเทศ (กยอ.) เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการฟนฟูและสรางอนาคต

ประเทศ สรางความเชื่อมั่น และความมั่นคงของประเทศจากภัย

ธรรมชาตใิหฟนคนืมาในระยะยาว  และคณะกรรมการยทุธศาสตร

เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) เพ่ือจัดทํา

แผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยาง

เปนระบบ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

และกําหนดกรอบการลงทุนดานการบริหารทรัพยากรนํ้าเสนอ

ตอคณะรฐัมนตร ีและ รศ.ดร.เสรี ทาํหนาทีเ่ปนคณะกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการของ กยน. ทีก่าํหนดแนวทางการแกปญหานํา้ทวมไว 

4 ขั้นตอน ไดแก 1) การปองกันและลดผลกระทบ 2) การเตรียม

ความพรอมรับภัยพิบัติ 3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ 4) การ

จดัการหลงัเกดิภัย ทีผ่านมา การดาํเนนิงานในภาครัฐเปนไปในเชิง

ตัง้รับ ในอนาคตจึงตองปรับปรุงใหมุงการดําเนินการเชิงรุกมากขึน้

พยากรณปริมาณนํ้าฝนในชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2555 และ มิถุนายน-สิงหาคม 2555

 มีนาคม - พฤษภาคม 2555 มิถุนายน – สิงหาคม 2555

ที่มา : http://www.jamstec.go.jp
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“การดําเนินการแกปญหาในระยะเรงดวนภายใน 6 

เดอืน กอนทีจ่ะเกดินํา้ทวมอกีครัง้ ผมเหน็วา สิง่ทีน่าจะดาํเนนิการ

ไดกอน ไดแก การบรหิารจดัการเขือ่นหลกั  การฟนฟแูละปรบัปรุง

ประสิทธิภาพสิ่งกอสราง และการปรับปรุงองคกรเพ่ือการบริหาร

จัดการนํ้า โดยมีกลไกการตัดสินใจที่เปนเอกภาพและสามารถ

ปฏิบัติไดจริงในทันที รวมทั้งสงเสริมใหแตละทองถิ่นสามารถ

ประเมินและจัดการปญหานํ้าทวมไดดวยตนเอง

 สําหรับสิ่งที่จําเปนตองผลักดันใหเกิดขึ้น แตอาจตองใช

เวลา ไดแก 1) การพฒันาระบบเตอืนภยัและคลงัขอมลูซึง่เปนระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้า ทั้งระดับชาติ 

จังหวัด และทองถิ่น ประกอบดวย การมีฐานขอมูลที่ถูกตอง ทําให

รูถึงผลกระทบเมื่อใชมาตรการแกปญหารูปแบบตางๆ เครื่องมือ

หรอืมาตรการในการแกปญหาท่ีมปีระสิทธภิาพ และกลยุทธในการ

ดําเนินการ  2) การพัฒนาแผนเผชิญเหตุเฉพาะที่  และ 3) การ

กาํหนดพืน้ท่ีรบัน้ําหรอืแกมลิง และการชวยเหลอืประชาชนในพืน้ท่ี 

ไมจําเปนตองเวนคืนหรือซื้อที่ดิน แตควรใชวิธีเจรจากับชาวบาน 

ทําประชาพิจารณเพื่อใหชาวบานเขาใจและเสียสละเพื่อสวนรวม 

ยินยอมใหนํ้าผานภายในชวงเวลา 3 เดือนเทานั้น และใหผล

ประโยชนชดเชยอยางเปนธรรม” 

การเตรียมการของภาค จังหวัด ชุมชน และ
ประชาชน
 การบริหารจัดการนํ้าทวมตองอาศัยความรวมมือ

ระหวางภาคสวนตางๆ จังหวัดและชุมชนตองรูปญหาของพ้ืนที่ 

และมีศักยภาพในการปองกันและแกปญหาไดดวยตนเอง โดย

รัฐบาลสนับสนุน ดวยการกําหนดพ้ืนที่ที่จําเปนตองปองกันไมให

นํ้าทวม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ หรือพื้นท่ีที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร อาจใชวิธีสรางคันก้ันนํ้า เปดใหนํ้าเขาไปในพ้ืนที่

แกมลิงท่ีรัฐบาลเปนผูกําหนด ขุดลอกคูคลองสาธารณะ พรอมทั้ง

กาํหนดระบบสนับสนนุการตัดสนิใจระดบัจงัหวดั อาท ิการใชแบบ

จําลองในการพยากรณ และมีระบบเตือนภัยระดับจังหวัด เพื่อให

ประชาชนไดรบัรูสถานการณและความเส่ียง สามารถประเมินระดับนํา้

ที่จะทวมในพ้ืนท่ีและชวงเวลาของการทวม  รวมทั้งรับผิดชอบ

ในการกําหนดมาตรการปองกันนํ้าทวมในพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม 

อาทิ สรางอางเก็บนํ้า ขุดคลองผันนํ้า และกําหนดระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ อาจดําเนินการโดยวาจางที่ปรึกษาในการวางระบบ 

และรัฐใหการสนับสนุนดานงบประมาณ นอกจากนี้ ควรมีการจัด

ระบบผังเมืองในทองถิ่น โดยกําหนดระเบียบสําหรับสิ่งปลูกสราง

ริมแมนํ้าในบริเวณที่เปนศูนยกลางความเจริญของทองถิ่น ไมให

แออัดจนกีดขวางการระบายนํ้าลงสูแมนํ้า 

 “สําหรับภาคประชาชน ควรมีความตระหนักถึงความ

เสีย่งของน้ําทวมในพ้ืนทีข่องตน รฐับาลควรสรางความรูความเขาใจ

ใหประชาชนถึงระดับความเส่ียงในแตละพื้นที่ เพื่อปองกันตนเอง

ไดตามศักยภาพ อาทิ เตรียมกระสอบทราย ติดตามขาวสารขอมูล 

หากสรางบานใหมควรสรางใหมีใตถุนสูงมีพื้นที่ใหนํ้าอยู ควรหลีก

เลีย่งการถมดนิใหสงูกวาระดบันํา้ทวม เพราะนํา้จะไมมทีีอ่ยู ทาํให

เกดิปญหานํา้ทวมหนกั  ประการสดุทาย การทาํประกนัภัยครวัเรอืน

 โดยปรึกษากับบริษัทประกันภัยถึงความเสี่ยงตอการถูกนํ้าทวม”  

บทสรุป
ปญหานํ้าทวมใหญในป 2554 เปนตนเหตุของความสูญเสียมูลคา

มหาศาล และมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ดังนั้น 

การเตรยีมพรอมของทกุภาคสวนจงึเปนสิง่จาํเปนอยางยิง่ และตอง

ดําเนินการอยางเรงดวน ประสบการณที่ไดเรียนรูจากเหตุการณ

นํ้าทวมในป 2554 จะไดนําไปใชประกอบการกําหนดมาตรการ

ตางๆ ทั้งระดับชาติ จังหวัด ชุมชน และประชาชน เพื่อปองกัน

และแกไขปญหานํ้าทวมในอนาคตไดอยางตรงประเด็นและมี

ประสิทธิภาพตอไป

ปรากฏการณเอลนีโญ/ลานีญา
 “เอลนโีญ” เปนคาํในภาษาสเปน แปลวา “เดก็ชาย” และ ลานญีา แปลวา “เดก็หญงิ”ปรากฎการณเอลนโีญ/ลานญีา หมายถึง 

ความผันแปรของอากาศในซีกโลกใต เปนรูปแบบสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอน เฉล่ียทุกหาป เปนการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลของมหาสมุทรแปซิฟก หากอุนขึ้นผิดปกติอยางนอย 0.5 องศา เรียกวา เอลนีโญ ในทาง

ตรงขาม เมื่ออุณหภูมิผิวนํ้าทะเลเย็นลงผิดปกติ 3-5 องศาเซลเซียส เรียกวา ลานีญา   สงผลใหเกิดภัยพิบัติตางๆ อาทิ อุทกภัย 

ภัยแลง ประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงเนนเกษตรกรรมและการประมง โดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกจะไดรับผลกระทบ

มากที่สุด  ในประเทศไทยการเกิดเอลนีโญลาสุดในเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 ทําใหเกิดความแหงแลง 

และตามดวยปรากฏการณลานีญาตั้งแตปลายป 2553 และคงอยูจนถึงป 2555 ทําใหเกิดพายุและฝนตกหนัก

ที่มา : www.Wikipedia.org

❖ ❖ ❖ ❖ ❖
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บทนํา
 เหตุการณนํ้าทวมใหญในปที่ผานมาทําใหคนไทยรับรูถึงสภาพปญหาความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความรุนแรงของภัยพิบัติที่สงผลกระทบในวงกวาง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนบทเรียนที่คนไทยตองตระหนักและทบทวนขีดความสามารถในการเตรียมพรอม

รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

       วิกฤตน้ําทวมใหญ...
        บทเรียนจากภัยธรรมชาติ

วีณา เตชะพนาดร* /ภารา จันทรสุวรรณ**

*นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ **นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

ปจจัยที่สงผลใหเกิดวิกฤตน้ําทวมใหญ
 ในการพัฒนาประเทศมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางสิ้นเปลือง โดยไมคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

อยางจริงจัง โดยเฉพาะพืน้ทีต่นนํา้มีสภาพเสือ่มโทรมจากการบกุรกุ

ของชุมชน ไมสามารถเก็บนํ้าไวในปาตนนํ้าได การกอสรางรุกลํ้า

ลํานํ้า คู คลองตามธรรมชาติ พื้นที่ชุมนํ้า และพื้นที่ราบนํ้าทวมถึง 

ทาํใหการไหลของนํา้ชาลง ประกอบกบัอาคารบงัคบันํา้ตางๆ อาทิ 

คันกั้นนํ้า ประตูระบายนํ้า อยูในสภาพทรุดโทรมจากการใชงาน

มานาน และชํารุดเสียหายจํานวนมาก ไมสามารถควบคุมการไหล

ของนํา้ สงผลใหมนีํา้ทวมขงัในปรมิาณสงูและเปนเวลานาน สภาพ

ภมูอิากาศท่ีแปรปรวนผิดปกตเิปนปจจัยเส่ียง สงผลใหเกิดภัยพิบตัิ

ทางธรรมชาติบอยคร้ังและรุนแรง ดังเชนวิกฤตน้ําทวมในปลายป 

2554 ที่ฝนตกหนักตอเนื่องเปนระยะเวลานานในพื้นที่ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จากอิทธิพลของพายุ

โซนรอนทีพ่ดัผานประเทศไทยถึง 5 ลกู ทาํใหปรมิาณนํา้ฝนสูงกวา

คาเฉลี่ยปกติ ขณะที่การบริหารจัดการนํ้าที่ไหลลงเขื่อนและน้ํา

ทีร่ะบายออกจากเขือ่นไมสอดคลองกบัสภาวะอากาศ ชวงทีภ่าคเหนอื

มีปริมาณฝนอยู  ในระดับสูง เขื่อนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์

 ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากลมพายุที่พัดผาน 5 ลูก ในป พ.ศ. 2554 ประกอบดวยพายุโซนรอนไหหมา นกเตน และ
ไหถาง ซึ่งออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงเคล่ือนตัวผานประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ จังหวัดนาน เชียงใหม
และแมฮองสอน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้ง ไตฝุน “เนสาด” และพายุโซนรอน “นาลแก” ซึ่งข้ึนฝงและ
สลายตัวไปบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน แตมีอิทธิพลตอสภาวะอากาศของไทย สงผลใหมีฝนตกกระจายเกือบทั่วไปและ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง มีปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมตั้งแตเดือนมีนาคม – 
ตลุาคม 2554 มากกวาป 2553 และป 2538 ซึง่เปนปทีป่ระเทศไทยประสบกับปญหาน้ําทวมคร้ังใหญ ภาคเหนือและภาคกลางมีปริมาณ
ฝนเฉลี่ยสะสมรวม 3,148.4 มิลลิเมตร ขณะที่ป 2553 มี 2,637.3 มิลลิเมตร และป 2538 เปน 2,529.6 มิลลิเมตร สงผลให
เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ําเพ่ิมจาก 6,926 ลานลูกบาศกเมตรในเดือนพฤษภาคม 2554 เปน 13,390 ลานลูกบาศกเมตรในเดือน
ตุลาคม 2554 สวนเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณนํ้าเพ่ิมจาก 5,039 ลานลูกบาศกเมตร เปน 9,465 ลานลูกบาศกเมตร ในชวงเวลาเดียวกัน

เรื่องเดนประจําฉบับ
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ขาดการเรงระบายนํา้ออกจากเขือ่นตัง้แตระยะแรก การระบายนํา้ของ

เขือ่นภูมพิลมีปรมิาณเพิม่ข้ึนเปนรอยละ 66.9 ในเดอืนตลุาคม  สวน

การระบายนํา้ของเขือ่นสริกิติิเ์พิม่ขึน้เปนรอยละ 89.0 ขณะทีพ่ืน้ที่

ทายเข่ือนในภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับสูง หลายพื้นท่ีเริ่ม

ประสบกับปญหาน้ําทวม สงผลกระทบใหปญหาน้ําทวมมีความ

รุนแรงมากขึ้น 

พื้นที่ถูกนํ้าทวม 64 จังหวัด 660 อําเภอ 4,842 ตําบล 43,045 หมูบาน

ครัวเรือนไดรับความเดือดรอน 3,317,902 ครัวเรือน 11,325,182 คน

บานเรือนไดรับความเสียหาย เสียหายทั้งหลัง 118 หลัง เสียหายบางสวน 91,544 หลัง

สาธารณูปโภค ทางหลวง 74 สาย ใน 10 จังหวัด

ไดรับความเสียหาย ทางหลวงชนบท 210 สาย 30 จังหวัด

 ทางรถไฟ 12 สาย

 ทอระบายนํ้า 1,028 แหง

 ฝาย 1,075 แหง

 ทํานบ 167 แหง

 สะพาน/คอสะพาน 680 แหง

ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมทางหลวง ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

 ในภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมท่ีเปนฐาน

การผลติใหญของประเทศถกูนํา้ทวมถงึ 7 แหง มลูคาความเสยีหาย

ทั้งสิ้น 4.04 แสนลานบาท สวนใหญเปนฐานการผลิตชิ้นสวน

ยานยนต อุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  อาหารและ

เคร่ืองด่ืม สงผลกระทบตอหวงโซการผลิตทั้งในและตางประเทศ 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตของญี่ปุ น และอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอรในตลาดโลกตองหยุดการผลิตเนื่องจากขาดช้ินสวน

อปุกรณสาํคญั ขณะทีร่ายงานสถานการณภยัพบิตัดิานการเกษตร 

พบวา เกษตรกรไดรับผลกระทบ 1.7 ลานราย พื้นที่เพาะปลูก 13 

ลานไร สวนใหญปลกูขาว รองลงมาเปน พชืไร  เลีย้งสัตวนํา้ กระทบ

ตอมลูคาการสงออกในเดือนตุลาคม 2554 ลดลงจากเดือนกันยายน

รอยละ 20.1 และประมาณการสงออกในป 2554 ขยายตัวเพียง

รอยละ 16.2 ตํ่ากวาประมาณการชวงปกติที่จะขยายตัวไดถึง

รอยละ 24.5 เนื่องจาก 7 นิคมอุตสาหกรรมหยุดการผลิต และ

สินคาเกษตร โดยเฉพาะขาวไดรับความเสียหาย นอกจากนี้ 

ภาคบริการในพ้ืนทีน่ํา้ทวม ทัง้การคาสง คาปลีก ขนสง และโรงแรม

ไดรบัผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล  ขณะที่

การบริโภคและการลงทุนของเอกชนชะลอตัวลงในชวงนํ้าทวม 

สงผลใหประมาณการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ตลอดทั้งป 2554 มีมูลคาทั้งสิ้น 106.63 แสนลานบาท ขยายตัว

เพียงรอยละ 1.5 จากที่ขยายตัวถึงรอยละ 7.8 ในป 2553 

 ผลกระทบเชิงสังคม แรงงานและผู ประกอบการ

กลุมตาง ๆ  ไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ และบางสวนถกู

เลิกจาง โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ผูคาขายรายยอย 

รบัจางท่ัวไป และเกษตรกรรวม 2.1 ลานคน นอกจากน้ี ประชาชน

เจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวกับนํ้าถึง 1.9 ลานคน อาทิ โรคนํ้ากัดเทา 

ไขหวัดใหญ ผื่นคัน โรคทางเดินอาหาร และโรคติดตอทาง

ระบบทางเดินหายใจ เปนผูมีปญหาสุขภาพจิต ทั้งภาวะเครียดสูง

และซึมเศราถึง 121,788 คน และเกิดอบุัติเหตุตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

นํา้จนเสยีชวีติ อาท ิถกูไฟฟาดดู จมนํา้ ขณะทีร่ะบบนเิวศทางทะเล

ความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
 นํา้ทวมใหญในป 2554 กอใหเกดิความสูญเสยีดานชีวติ

และทรัพยสิน สงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจและสังคม 

ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผูประกอบการอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ภาคบริการ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภายในและตาง

ประเทศ ธนาคารโลกไดประเมินมูลคาความเสียหายประมาณ 

1.44 ลานลานบาท
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ที่มา : http://daily.bangkokbiznews.com/detail/30032

1. สหรัตนนคร พื้นที่ 1,441 ไร 43 บริษัท จางงาน 14,696 

คน เงินทุน 9,472 ลบ. : บ.อายิโนะโมะโตะคาลพิส เบเวอเรจ  

บ.อีสเทิรน โพลีเทค (ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟา)  

บ.คาโตเล็ค (แผงวงจร)

2. บางปะอิน พื้นที่ 1,962 ไร 90 บริษัท จางงาน 60,000 

คน เงินลงทุน 60,000 ลบ.: บ. นิปปอน ซุปเปอรพรีซิชั่น (ชิ้นสวน

อเิลก็ทรอนกิส)  บ. เทยนิ (ใยสงัเคราะห)  บ. เวสเทริน ดจิติอล 

(ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส)

 3. บางกะดี พื้นที่ 1,200 ไร  44 บริษัท จางงาน 

30,000 คน  เงินลงทุน 25,000 ลบ. : บ. โตชิบา  บ. โซน่ี

บ. กลูลิโกะ  บ. ไทยโอกาวา

 4. โรจนะ พืน้ที ่12,000 ไร 198 บรษิทั จางงาน 90,000 

คน เงินลงทุน 56,000 ลบ. : บ. มินิแบร  บ. ฮอนดา  บ. ฮิตาชิ 

คอมเพรสเซอร  บ. พานาโซนิค อเีลค็ทรคิ เวริคส บ. แคนนอน 

ไฮเทค

 5. ไฮเทค พื้นที่ 2,446 ไร โรงงาน 143 บริษัท จาง

งาน 51,186 คน เงินลงทุน 65,312 ลบ. : บ.แคนนอน ไฮเทค  

บ. โซนี่ เทคโนโลยี  บ. โคคา-โคลา  บ. อายิโนะโมะโตะ 

โฟรเซนฟูดส

 6. นวนคร พื้นที่ 6,500 ไร โรงงาน 227 บริษัท 

จางงาน 180,000 คน เงินลงทุน 180,000 ลบ. : บ. โออิชิ 

บ. สยามคูโบตา  บ. เนสเลย กิฟฟารีน  บ. บารบีคิวพลาซา

 7.  แฟคทอร่ีแลนด พื้นที่ 170 ไร โรงงาน 93 บริษัท

จางงาน 8,500 คน เงินลงทุน 8,000 ลบ. : บ. แซมโก ไซกิ 

บ. ไดวา คาเซอิ บ. ควอลิตี้ ไฮเทค

บริเวณอาวไทยตอนในไดรับผลกระทบจากนํ้าเนาเสียที่ไหลลงสู

ทะเลผานแมนํา้เจาพระยา แมนํา้บางปะกง และแมนํา้ทาจนี ทาํให

นํา้ทะเลมคีาออกซเิจนและคาความเค็มลดลง สตัวทะเลชนดิตาง ๆ 

ทั้งกุง หอย ปู ปลา ไมสามารถดํารงชีวิตอยูได ในบางพื้นที่มีปลา

ตายเปนจํานวนมากและถูกคล่ืนซัดลอยข้ึนมาเกยต้ืนตลอดแนว

ชายหาด อยางไรก็ตาม อาจสงผลดีตอทรัพยากรประมงน้ําจดื ทาํให

มจีาํนวนและความหลากหลายเพิม่ข้ึน เนือ่งจากนํา้ทีไ่หลลงสูแมนํา้

ลําคลองไดพัดพาเอาแรธาตุและสารอินทรียที่เปนอาหารของ

สัตวนํ้ามาดวย สัตวนํ้าสามารถเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุ วางไข 

และออกลูกขยายพันธุ ต อไป ฟ นฟูความอุดมสมบูรณของ

ระบบนเิวศใหกลบัคนืมา รวมทัง้เกดิการอพยพยายถ่ินของสตัวนํา้ 

สรางความหลากหลายของพันธุสัตวนํ้าใหมากขึ้น 

บทเรียนจากวิกฤตนํ้าทวมใหญ
 วิกฤตนํ้าทวมใหญครั้งนี้ เป นบทเรียนสําคัญใหทุก

ภาคสวนตองทบทวนสาเหตุ ขอเทจ็จริงและศกัยภาพในการจัดการ

อยางจรงิจัง เพือ่กาํหนดแนวทางแกปญหาทีต่รงจุด ปรบัปรงุ และ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียม

รับมือและปองกนันํ้าทวมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

 การใชประโยชนที่ดินไมมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับลักษณะของพ้ืนที่ มีการปลูกสรางสิ่งกอสราง

กีดขวางทางน้ํา  

 นคิมอตุสาหกรรมสวนใหญตัง้อยูในพืน้ทีร่าบลุมแมนํา้ 

นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมเกือบรอยละ 90 ตั้งอยูใน

ภาคกลาง ภาคตะวนัออก กรงุเทพฯ และปรมิณฑล พืน้ท่ีสวนใหญ

เปนแหลงเพาะปลูกขาว ทีร่าบลุมแมนํา้ทีป่ระสบปญหาน้ําลนตล่ิง

เกือบทุกป การตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมจึงมีความเสี่ยงสูง

ตอการเกิดนํ้าทวม ขณะเดียวกัน การเตรียมการปองกันภัยพิบัติ

ที่มา :  รายงานสถานการณนํ้าทวมประจําวันที่ 27 ตุลาคม 2554 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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มนีอย ทัง้ระดบัจังหวดัและนคิมอตุสาหกรรม ดวยขาดประสบการณ

และการเรียนรูอยางจริงจัง ทําใหนิคมอุตสาหกรรมถึง 7 แหงใน

พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีถูกนํ้าทวมไดรับความเสียหาย

อยางมาก สงผลกระทบตอภาคการผลิตและการสงออก บั่นทอน

ความม่ันใจของนักลงทุนตางชาติ ทีอ่าจยายฐานการผลิตหรือชะลอ

การลงทุนในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การสํารวจขององคการ

สงเสรมิการคาตางประเทศของญีปุ่นหรอืเจโทร พบวา ผูประกอบการ

ในนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกนํ้าทวมมากกวารอยละ 70 ยังตองการ

ที่จะลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยตอไป 

พื้นที่ฟลัดเวยถูกรุกลํ้าจากสิ่งปลูกสรางและคูคลอง

ตืน้เขิน กรงุเทพมหานครไดออกขอบญัญตักิรงุเทพมหานครตัง้แต

ป 2525 กําหนดใหพื้นที่นอกแนวก้ันนํ้าบริเวณกรุงเทพมหานคร

ฝงตะวันออก มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง และคลองสามวา 

เปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบท และเกษตรกรรม เปนพื้นที่ทาง

นํ้าไหลผานหรือฟลัดเวย และเปนแกมลิงรองรับนํ้าในฤดูนํ้าหลาก

กอนระบายลงสูทะเล สามารถทาํการเกษตรและสรางส่ิงปลกูสราง

ไดเฉพาะบานเดีย่ว แตมกีารเปล่ียนแปลงการใชประโยชนทีด่นิเปน

ที่ตั้งของหมูบานจัดสรร บานเรือนที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย นิคม

และโรงงาน สนามบิน และส่ิงปลูกสรางกีดขวางทางนํ้า ขณะที่

คู คลองตางๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้ืนเขินจากการมีวัชพืช

หนาแนน และมกีารทิง้ขยะลงน้ําอยางตอเนือ่ง รวมทัง้ขาดการดูแล

อยางจริงจัง ทําใหนํ้าไหลผานไมไดหรือไหลไดชา เม่ือนํ้าหลากมา

ปริมาณมหาศาล นํ้าจึงไหลเขาทวมสูงและทวมขังเปนระยะเวลา

นาน สะทอนถงึการละเลยไมปฏบิตัติามขอบญัญตัขิองผงัเมอืงรวม

กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูระหวางการจัดทําผังเมืองรวมใหมที่จะ

ประกาศใชในป 2555 แทนผังเมืองรวมฉบบัป 2549 ทีห่มดอายลุง 

การบ ริหารจั ดการนํ้ า ข าดประสิ ท ธิภาพ 

ประเทศไทยประสบกับปญหานํ้าทวมเกือบทุกป ไมวาจะเปน

นํา้ทวมใหญในป 2538 และป 2553 แตไมรนุแรงเทาวิกฤตน้ําทวม

ในชวงปลายป 2554 ที่เปนเหตุการณนํ้าทวมหนักและรนุแรงที่สุด 

ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดและเปนระยะเวลานาน การเตรียม

ความพรอมมีนอย ขาดแผนหลักในการบริหารจัดการนํ้าในระยะ

ยาว เห็นไดจากในชวงกอนเกดินํา้ทวม ประเทศไทยไมมแีผนจดัการ

ความเสีย่งทีเ่กดิจากนํา้ทวม สวนหนึง่มสีาเหตมุาจากประสบการณ

ในอดีตที่นํ้าทวมในพื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญ การจัดการจึง

ไมยุงยากเทาการเกิดนํา้ทวมในชมุชนขนาดใหญทีม่คีนอยูหนาแนน

และเตม็ไปดวยอาคารและบานเรอืน ขาดการบาํรงุรกัษาโครงสราง

พื้นฐานของระบบจัดการน้ํา ทั้งขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ํา 

ทําใหเสนทางนํ้าตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางนํ้าไหล การระบายนํ้าจึง

เปนไปไดชา รวมท้ัง คนักัน้นํา้ ประตรูะบายน้ําชาํรดุทรดุโทรม อาทิ 

ประตูระบายน้ําบางโฉมศรี จังหวัดสิงหบุรี ที่พังเสียหายจนไม

สามารถควบคุมทิศทางการไหลของนํ้า และขาดการเชื่อมโยงการ

ทํางานรวมกันของหนวยงานรับผิดชอบ อาทิ กรมชลประทาน 

กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ฐานขอมูลสนับสนุนไมชัดเจนและถูกตอง เปน

ระบบและทนัตอสถานการณ การสือ่สารสรางความเขาใจมนีอย

นําไปสูความขัดแยง การใหขอมูลขาวสารตอประชาชนไมเปน

เอกภาพและชัดเจน เนือ่งจากขอมลูเก่ียวกบันํา้กระจัดกระจายอยู

ตามหนวยงานตางๆ ไมมีการรวบรวมและเชื่อมโยงใหเปนฐาน

ขอมูลเดียวกัน ไมสามารถแจงเตือนภัยประชาชนเก่ียวกับการ

ปองกัน การเตรียมการ และการแกปญหาในชวงที่เกิดภัย ทําให

เกิดความสับสน สรางความต่ืนตระหนกใหแกประชาชนในบาง

พื้นที่ นําไปสูการไมเขาใจการทํางานของภาครัฐในการแกปญหา 

อาท ิการวางบิก๊แบค การจดัทาํคนักัน้นํา้ การเปดปดประตรูะบายนํา้ 

นโยบายการผันนํ้า ที่เปนความขัดแยงระหวางหนวยงานรัฐกับ

ประชาชน เกิดการรื้อทําลายคันก้ันนํ้า นอกจากนี้ การตั้งศูนย

อพยพโดยไมมีระบบขอมูลสนับสนุนการประเมินสถานการณนํ้า 

ทําใหศูนยอพยพหลายแหงถูกนํ้าทวม การใหความชวยเหลือและ

อพยพผู ประสบภัยออกจากพื้นที่ เสี่ยงภัยขาดประสิทธิภาพ 

การกักตุนและขึ้นราคาสินคาอยางไมเปนธรรม และสินคาอุปโภค

บริโภคที่จําเปนขาดแคลน 

 ชุมชนเขมแข็งเปนพลังสําคัญในการบรรเทา

ปญหาน้ําทวม เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงนํ้าทวมชี้ใหเห็นถึงความ

สําคัญของชุมชนที่รวมกันคิด รวมทํา รวมระดมทุนในการปกปอง

ชุมชนใหพนจากภาวะน้ําทวม หรือสามารถอยูรวมกับนํ้าไดอยาง

ไมเปนปญหา หลายชุมชนไดเรยีนรูรวมกันในการแกปญหาน้ําทวม 

อาทิ พลังชุมชนที่รวมกันแกปญหาการระบายนํ้า โดยการสราง

คลองประดิษฐ ในตําบลบางน้ําจืด จังหวัดสมุทรสาคร และกลุม

เกษตรกรสวนสมโอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จนสามารถบรรเทา

ความเสยีหาย นอกจากนี ้ชมุชนของผูประสบภยัทีร่วมชะตากรรม
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อยูในหลายศูนยอพยพท่ีมคีวามเขาใจและยอมรับสภาพ แตรวมกัน

จัดการใหการอยูรวมกันเปนไปอยางปรองดอง เห็นอกเห็นใจ

ซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันดุจญาติมิตร ไมมีความขัดแยง 

หลังนํ้าทวม บางกลุมก็ยังคงมีความสัมพันธแนนแฟนตอกัน 

แนวทางการบริหารจัดการน้ํา
 บทเรยีนจากวกิฤตอทุกภยัครัง้นี ้ผูทีเ่กีย่วของ ทัง้ภาครฐั 

ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน ควรมีสวนรวมดําเนิน

การปองกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคต ดังน้ี 

ภาครัฐ ไดเริ่มดําเนินการตามแผนงานท่ีบรรจุไว

ในแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ได

ประกาศใชไปแลว โดยฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้า กลางนํ้า และ

ปลายนํ้า ใหสามารถเปนแหลงดูดซับและชะลอน้ําไดเชนในอดีต 

รวมทั้ง พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 

และจดัทาํแผนการใชประโยชนทีด่นิทีส่อดคลองกบัสภาพภมูสิงัคม 

จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในเข่ือนหลัก และแผนบริหารจัดการ

นํ้าประจําปของประเทศ ใหสามารถปองกันและบรรเทาปญหา

อทุกภยัท่ีจะเกดิข้ึนในแตละปไดอยางมปีระสทิธภิาพ ซอมแซมและ

ปรับปรุงอาคาร สิ่งกอสราง อุปกรณ และระบบระบายนํ้าตาง ๆ 

อาทิ อาคารบังคับนํ้า คันปองกันนํ้าทวม ประตูระบายนํ้า สถานี

สูบนํ้า ใหมีความพรอมและสามารถใชในการปองกันและบรรเทา

ปญหาอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบขอมูล 

ระบบพยากรณและเตือนภัยนํา้ทวม ใหมขีอมลูทีจ่าํเปนตอการบริหาร

จดัการน้ําท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มแีบบจาํลองทีส่ามารถพยากรณ

การเปล่ียนแปลงสภาพน้ําไดอยางแมนยํา มีการเตือนภัยที่เปน

เอกภาพ นาเชื่อถือและทันตอเวลา พัฒนาระบบปองกันและ

บรรเทาอุทกภัย และการเจรจากับผูที่ไดรับผลกระทบในพ้ืนที่

สาํคญั อาทิ แหลงชมุชน นคิมอุตสาหกรรม แหลงมรดกวัฒนธรรม 

ใหมีความพรอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอุทกภัย ฟนฟูและ

พัฒนาพื้นที่รับนํ้าในเขตเจาพระยาตอนบนและเขตเจาพระยา

ตอนลาง จดัทําแผนการผนันํา้ลงสูพืน้ทีร่บันํา้ และกาํหนดมาตรการ

ชดเชยความเสียหายสําหรับผูที่อยูในพ้ืนที่รับนํ้า เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบท่ีจะเกิดจากอุทกภัยในพ้ืนทีเ่สีย่งบริเวณท่ีราบลุมแมนํา้

เจาพระยา กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับปรุงองคกรบริหารจัดการ

นํ้าใหมีรูปแบบเปนองคกรบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

สามารถตัดสินใจและส่ังการหนวยงานท่ีเกี่ยวของในภาวะฉุกเฉิน

ไดทันที และสรางความเขาใจและการยอมรับจากทุกภาคสวน

ทัง้ในและนอกพืน้ทีท่ีไ่ดรบัผลกระทบ เพือ่แกปญหาอทุกภยัขนาดใหญ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 ภาคธุรกิจเอกชน รวมมือกบัภาครัฐและสถาบันการ

ศกึษา ศกึษาความเปนไปไดในการต้ังนคิมอตุสาหกรรมแหงใหมใน

พื้นที่ที่ไมมีความเสี่ยงตอภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชื่อมโยงกับแผน

พัฒนาโลจิสติกสและเสนทางคมนาคม และอยูใกลกับชายแดน

ประเทศเพื่อนบานเพื่อความสะดวกในการขนสงสินคาประเทศ

ตางๆ สวนนิคมอุตสาหกรรมเดิมที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยง ควรมีการ

กําหนดแผนแมบทพัฒนาและบริหารพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติใหสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากร

นํา้ของคณะกรรมการยทุธศาสตรเพือ่วางระบบการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรนํ้า

 ภาคประชาชนและชมุชน ทัง้ทีอ่ยูในและนอกพ้ืนที่

เสี่ยงภัยควรศึกษาหาความรู เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เพื่อใหมีความเขาใจ สามารถปองกันและเตรียมพรอม

รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได ผูมีสวนไดเสียในพื้นที่

ภยัพบิตัริวมกนัวางแผนปองกนัและรองรับภยัพบิตัใินรปูของชุมชน

ทองถิ่นจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการบริหารจัดการความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติที่ชุมชนมีสวนรวมดําเนินการอยางจริงจังในการ

วเิคราะหกาํหนดปจจยัเสีย่ง การเยยีวยาและแกปญหา การตดิตาม

และประเมินผลความเส่ียง เพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

บทสรุป
 นํ้าทวมใหญครั้งนี้กอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและ

ทรัพยสิน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางมากมาย บงชี้ว าประเทศไทยขาดการ

เตรยีมพรอมรองรับภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ บทเรยีนจากวิกฤตน้ําทวมใหญ 

ครั้งนี้ ทุกภาคสวนตองเรียนรูรวมกัน เพื่อหาแนวทางปองกัน
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ในอนาคต ทั้งการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ การจัดทําแผน

บรหิารความเสีย่งและระบบเตือนภยัในภาวะฉกุเฉนิ การประสาน

การทาํงานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของใหเปนเอกภาพ การบงัคบั

ใชกฎหมายทีเ่กีย่วของอยางเครงครดั การจดัทาํฐานขอมลูเกีย่วกบั

ปญหาอุทกภัยที่ถูกตองและทันสมัย การส่ือสารทําความเขาใจ

กับประชาชนถึงความจําเปนในการแกปญหาภาพรวมของภาครัฐ

ที่ชัดเจน การใหความรูกับประชาชนเกี่ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและนําไปสูการพัฒนา

การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ

เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ, ผลกระทบจากน้ําทวมสู ทะเลอาวไทย, 

 (ออนไลน) เขาถึงไดจาก: http://wqm.pcd.go.th/ 

 water/images/stories/marine/journal/2554/

 november/floodimpact.pdf

กรมอุตุนิยมวิทยา, สภาวะอากาศประเทศไทย เดือนมิถุนายน-

 พฤศจิกายน 2554, (ออนไลน) เขาถึงไดจาก: http://

 www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=4

________, สภาวะอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2553 และ 2554 

 (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : http://www.tmd.go.th/

 climate/climate.php?FileID=5 

________, ปริมาณฝนรายเดือน พ.ศ. 2538, (เอกสารอัดสําเนา) 

 มกราคม 2555 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, รายงานสถานการณ

 นํ้าทวม ประจําวันที่ 27 ตุลาคม 2554, (ออนไลน) 

 เขาถึงไดจาก: http://www.ieat.go.th/ieat/land/

 flood2011/index.html

ขาวสดออนไลน, กระทรวงวัฒนธรรมเรงบรูณะ-ฟนฟ ู313 โบราณ

 สถานนํ้าทวม, (ออนไลน) เขาถึงไดจาก:http://www.

 khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROa

 WRXUXdNVEE1TVRJMU5BPT0=&sectionid=TUR

 Nd053PT0=&day=TWpBeE1TMHhNaTB3T1E9

 PQ==

ไทยโพสต, ชี้ในวิกฤตมีโอกาส นํ้าทวมฟนฟูระบบนิเวศ คาดปลา

 ขยายพันธไดมากข้ึน, (ออนไลน) เขาถึงไดจาก: http://

 www.thaipost.net/x-cite/171110/30229

________, บทเรียนน้ําทวม ประชาชนตองลงมือถอดรหัส, 

 (ออนไลน) เขาถงึไดจาก: http://www .thaipost.net/

 sunday/251211/50137 25 ธันวาคม 2554.

ธนาคารแหงประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือน

 กันยายน และตุลาคม 2554, (ออนไลน) เขาถึงไดจาก: 

 h t tp : / /www.bot .o r . th /Tha i /Economic

 Conditions/Thai/report/September 2554.

ผูจัดการออนไลน, กําแพงวัดมหาธาตุพังทลายยาว ผูวาฯ กรุงเกา

 สั่งสํารวจดวน พบโบราณสถานทรุดตัวหลายแหง, 

 (ออนไลน) เขาถึงไดจาก: http://www.manager.

 co.th/local/viewnews.aspx?News

โพสตทูเดย, ตอบโจทยบทเรียนนํ้าทวม ความผิดพลาดราคาแพง

 ที่ตองจดจํา, (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : http://www.

 posttoday.com/ 15 ธันวาคม 2554.

มติชนรายวัน, ถอดบทเรียนเหตุการณมหาอุทกภัย สานพลัง

 เครือขาย รับภัยพิบัติ 2555, (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : 

 www.matichon.co.th/

ศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร กระทรวง

 เกษตรและสหกรณ, รายงานสถานการณภัยพิบัติดาน

 การเกษตร ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554, (ออนไลน) 

 เขาถึงไดจาก: http://www. moac.go.th/download/

 article/article_20111215155302.pdf

สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้และการเกษตร (องคการมหาชน), 

 สรุปสภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญทั้งประเทศ 

 พ.ศ. 2554, (ออนไลน) เขาถึงไดจาก: http://www.

 thaiwater.net/DATA/REPORT/php/ rid_bigcm.php

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสาม และแนวโนมป 2554 - 

 2555, ไมปรากฏสํานักพิมพ, 2554

________, ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2554, ไมปรากฏ

 สํานักพิมพ, 2554

สํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหาร

 จัดการทรัพยากรนํ้า, แผนแมบทการบริหารจัดการ

 ทรัพยากรนํ้า, (เอกสารอัดสําเนา) มกราคม 2555

❖ ❖ ❖ ❖ ❖
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         ทุนทางสังคม...
ความม่ันคงของสงัคมไทยทีย่งัคงอยู

สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม*

*สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม

 ในกระบวนการพัฒนาไดใชองคประกอบของทุนทีส่าํคัญ
ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และทุนทางสังคม ที่สอดคลองกับระดับการพัฒนาและบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ สําหรับ
ประเทศไทย การพัฒนาไดใชทุนทางเศรษฐกิจและทุนทาง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปมากอยางขาดประสิทธภิาพ 
ทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมมีเสถียรภาพ ทรัพยากร 
ธรรมชาติถูกทําลายรอยหรอและเสื่อมโทรม ขณะที่ทุนทางสังคม
มีจุดออนท่ีตองแกไขเนื่องจากการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยม
และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สงผลกระทบตอสังคมไทย ทําใหคุณคาทางสังคมท่ีดีงามลดลง 
เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  การดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานที่
ขาดความพอเหมาะพอควร อยางไรกด็ ีในสงัคมไทย ทนุทางสงัคม
ถือเปนทุนสําคัญที่เสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคมและ
สนบัสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและการปกครองของประเทศ
มาชานาน โดยเฉพาะการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการและ
กระบวนการผลติในภาคเศรษฐกจิ การแกปญหาและบรรเทาความ
รุนแรงยามท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม ขณะท่ีทุนทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละทนุทางเศรษฐกจิมีขอจํากดั ทนุทางสงัคม
ของไทยยังคงเปนตาขายรองรับและชวยเหลือคนไทยท่ีมีพื้นฐาน
ของความสัมพันธแนนแฟน มีระบบเครือญาติ และพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีมิตรไมตรีตอกัน          

ความหมายและองคประกอบทุนทางสังคม
 “ทนุทางสังคม” มกีารใหความหมายท่ีคอนขางหลากหลาย
ตามมุมมองและบริบทหรือสภาพแวดลอมของแตละสังคม/

ประเทศที่มีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม มีพื้นฐานหลัก
ทีค่ลายกนัประการหนึง่ในเรือ่งของ “การรวมตวั – การสรางเครือขาย – 
ความไวเนื้อเช่ือใจ – ความซ่ือสัตย และการมีหลักในการปฏิบัติ
เดยีวกัน (Network – Trust – Norms) ขึน้อยูกบัพืน้ฐานของแตละ
สังคม
 ประเทศไทยใหความหมายของทนุทางสงัคมทีแ่ตกตางกนั 
ทั้งมิติของประโยชน ความจําเปน ที่มาหรือองคประกอบที่สําคัญ  
สศช. ไดสงัเคราะหความรูและความคิดเร่ืองทุนทางสังคมจากแหลง
ความรูทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับการระดมขอคิดเห็นใน
เวทีตางๆ  และไดประมวลสรุปความหมายและองคประกอบของ
ทุนทางสังคมใหสอดคลองกบับริบทของสังคมไทย  ดังนี้
 “ทุนทางสังคม” เกิดจากการรวมตัว รวมคิด รวมทํา 
บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรม
ที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธมีองคประกอบหลัก 
ไดแก คน สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม และองคความรู เกิดเปน
พลังในชุมชนและสังคม คน หมายถึง บุคคลท่ัวไปและผูนําทาง
สังคมที่มีความรัก ความไวเนื้อเชื่อใจ มีนํ้าใจและเอื้ออาทรตอ
เพื่อนมนุษย มีความเชื่อในระบบคุณคาและหลักศีลธรรมท่ีดี 
มคีณุธรรม วนิยั ความซ่ือสตัย  และมจีติสาํนกึสาธารณะ ทาํประโยชน
ตอสงัคมสวนรวม มบีทบาทหลกัในการพฒันาประเทศ ทีต่องไดรบั
การพัฒนาในทุกมิตทิัง้ดานสุขภาพ จติใจ สตปิญญา  สถาบนัทางสงัคม 
ประกอบดวยสถาบันหลักในสังคม ไดแก สถาบันพระมหากษัตริย 
สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา และสถาบัน
การเมือง มบีทบาทในการสนับสนนุและผลักดนัใหเกดิพลังรวมของ
คนในชุมชน/สงัคม ทาํใหสงัคมอยูรวมกนัอยางสนัตสิขุ วฒันธรรม 
เปนตัวยึดโยงคนในสังคมใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง 

บทความประจําฉบับ
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 เนือ้แทของอาสาสมัครอยูทีจ่ติใจ ม ี“จติอาสา” 

ที่ตองการชวยเหลือผูอื่น หรือนึกถึงสวนรวม เปนครู พอคา 

ขาราชการ ก็สามารถเปนอาสาสมัครไดตลอดเวลา หากมี

จิตใจท่ีคํานึงถึงสวนรวมอยูเสมอ เราจําเปนตองตระหนัก

อยูเสมอวา “อาสาสมัคร” นั้นไมใชเปนอาชีพ หากเปน

สาํนกึทีส่มควรมีอยูคูกบัความเปนมนษุยของเราจนกวาชวีติ

จะหาไม”

...พระไพศาล วิสาโล

เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและ
ตอยอดเพ่ือประโยชนของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 
องคความรู ประกอบดวยภูมิปญญาทองถิ่นและความรูที่เกิดขึ้น
ใหม ที่พิจารณาวาภูมิปญญาทองถิ่น เปนศาสตรและศิลปของการ
ดาํเนนิชวีติท่ีสบืทอดมาจากบรรพบรุษุ เปนฐานคดิและหลกัเกณฑ
การกําหนดคุณคาและจริยธรรมท่ีมีการส่ังสมสืบทอดกันมา
ยาวนานจากคนรุนหนึง่สูอกีรุนหนึง่ จากอดตีถงึปจจบุนั ทาํใหเกดิ
ความหลากหลายของความรูทีน่าํมาใชประโยชนได และสรางสมดุล
ในการอยูรวมกันของคนและธรรมชาติอยางเก้ือกูลกัน สวน
ความรูที่เกิดขึ้นใหม สามารถนํามาใชในทางปฏิบัติได มีความ
หลากหลาย ปรบัเปล่ียนใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของชุมชน 
 ทุนทางสังคมไดรับความสําคัญอยางจริงจังต้ังแตชวง
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัท่ี 10 ตอเนือ่งถงึแผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยมุงเสริมสรางทุนที่มีอยูในสังคมไทยและ
นํามาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน 

จิตสาธารณะ : คุณสมบัติของทุนมนุษยที่
ฝาฟนวิกฤต
 เหตุการณนํ้าทวมใหญไดแสดงใหเห็นถึงคนไทยจํานวน
มากท่ีอทุศิตนในการชวยเหลือผูประสบภัย ผูทีม่จีติสาธารณะหรือ
มีจิตอาสา สํานึกเพ่ือสวนรวม ถือเปนคุณลักษณะสําคัญของคนที่
เปนทุนทางสังคม จิตอาสาเริ่มเกิดข้ึนจริงจังในประเทศไทย
ภายหลังการเกิดธรณีพบิติัสนึามิเม่ือป 2547 มอีาสาสมัครจํานวนมาก
จากท่ัวประเทศและนานาชาติระดมกําลงัชวยเหลือผูประสบภัยใน
เรือ่งตางๆ อาท ิการกูศพ และการทาํความสะอาดบรเิวณชายทะเล 
เปนการจุดประกายใหคนไทยเห็นความสําคัญของการทํางาน
อาสาสมัคร ความสําคัญของการมีสวนรวมและคุณคาของการให 
ที่สอดคลองกับหลักธรรมะของศาสนาพุทธในพรหมวิหาร 4 
ที่ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนการมีจิต
ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข เปนสุข ยินดีตอความดีของผูอื่น และมี
จิตเปนกลางตอผูอื่น 
 ในชวงเวลาเปล่ียนผานของแตละยุคสมัยไดมีการส่ังสม
ทัง้สิง่ดงีามซึง่เปนทนุทางสงัคมและสิง่ไมพงึปรารถนาท่ีเปนตนทนุ
ทางสังคมไวมากมาย การเปลี่ยนแปลงตางๆมีผลตอระบบคุณคา 

ความเชื่อ พฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธตอสังคม
ที่ปรับเปลี่ยนไป แตเมื่อเกิดวิกฤตในสังคมไทยครั้งใด คนไทยได
แสดงใหเหน็ถงึความรกัและความเปนนํา้หนึง่ใจเดยีวกนัฉนัทพีน่อง 
เปนพืน้ฐานดานจติใจและวฒันธรรมทีม่อียูเดมิ สถานการณนํา้ทวม
ไดแสดงใหเห็นถึงพลังของภาคสวนตางๆ ที่คนไทยทุกหมูเหลา 
ทกุเพศ วยั สาขาอาชพี และระดบัรายไดรวมมือรวมใจกนัชวยเหลอื
ผูประสบภยัในรปูแบบตางๆ ทัง้กาํลงัทรพัย ความคิด และกาํลงักาย
ตามศักยภาพของแตละคน ผู ที่มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
ชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยมีจํานวนมากไมอาจนับได
ครบถวน การเผยแพรขอมลูตดิตอสือ่สารผานสือ่ตางๆ โดยเฉพาะ
เครือขายสังคมออนไลน ทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ สามารถ
ระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนไดอยางรวดเร็ว อาสาสมัครได
ชวยเหลอืในทุกรปูแบบ ตัง้แตการปองกนันํา้ทวมในพ้ืนท่ี การบรรจุ
ถงุทราย  การสรางพนงักัน้นํา้ การบรรจุสิง่ของชวยเหลอืผูประสบภยั
และการแจกจายทีต่องใชความพยายามและความอดทนในการเขา
ถงึผูประสบภัยทีอ่ยูในพืน้ทีห่างไกล การฟนฟ ูเยยีวยา ปลอบขวัญ
และใหกําลังใจแกผูประสบภัย เมื่อนํ้าลดมีอาสาสมัครจํานวนมาก
ที่รวมฟนฟู ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ และบานเรือน 
 หากพิจารณาการเปนผูใหของคนไทยที่เปนรูปธรรม 
ผลการสํารวจของมูลนิธิช วยเหลือการกุศล (Charity Aid 
Foundation : CAF) แหงสหราชอาณาจักร ที่จัดทํา World 
Giving Index 2011 โดยจดัอนัดบัการบริจาคเงินและการอุทศิตน
เพือ่การกุศล พบวาประเทศไทยอยูในอนัดบัที ่9 จาก 153 ประเทศ
ที่บริจาคเงินและอุทิศตนเพื่อการกุศลมากที่สุด ขณะที่ป 2010 
อยู ในลําดับที่ 25 เมื่อพิจารณาตามสัดสวนของประชากร 
ประเทศไทยอยูในอันดับ 1 คนไทยรอยละ 85 ที่รวมบริจาคเงิน
และอุทศิตนเพ่ือการกุศลเปนประจํา รองลงมาเปนสหราชอาณาจักร
ซึ่งมีรอยละ 74

วิกฤตอุทกภัยปลุกพลังทุนทางสังคมไทยของ
ทุกภาคสวน
 ในชวงหลายปทีผ่านมา สงัคมไทยมีการเปลีย่นแปลงเกิดข้ึน 
สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ เหตุการณความ



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ม.ค.-มี.ค. 55

21

ขดัแยงทางความคดิกอใหเกดิความแตกแยกภายในสงัคมทีน่าํไปสู
ความรุนแรงถึงขั้นเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิตอยางที่
ไมเคยปรากฏมากอน และเปนสัญญาณเตือนวาสังคมไทยอยูใน
ภาวะเปราะบาง ประกอบกับวัฒนธรรมและคุณคาที่ดีงามของ
สังคมไทยเร่ิมเสื่อมถอย คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยลดลง  
ประเทศไทยถูกมองวาเปลี่ยนจากประเทศแหงรอยยิ้ม มีความ
สงบสุข รักสันติ เปนประเทศที่ตองเพิ่มความระมัดระวังในการ
ทองเทีย่วหรอืพาํนกัอาศยัมากขึน้ ไมเพยีงเหตกุารณทีป่ระจกัษแก
สายตาโลก สําหรับคนไทยดวยกันก็รู สึกและรับรูวาสังคมไทย
ออนแอลงท้ังในแงคนไทย สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม คนไทย
ขาดนํ้าใจไมตรีต อกัน เห็นแกตัวมากข้ึน ขณะที่วัฒนธรรม
ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมตางชาติ
 วิกฤตนํ้าทวมใหญในชวงปลายป 2554 เปนเหตุการณ
คร้ังหน่ึงท่ีตองจารึกไวในประวัติศาสตรที่ประเทศไทยไดรับความ
เสยีหายอยางมหาศาลจากน้ําทวมคร้ังนีท้ัง้ดานเศรษฐกิจและสังคม 
ความเสียหายเกิดข้ึนในทุกระดับ ตั้งแตบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ พื้นที่เกษตรกรรม และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ
ที่เปนฐานการลงทุนของประเทศไดรับความเสียหายอยางมาก  
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมหลักและหวงโซการผลิต นอกจากนี้ 
ความเสียหายของสถานศกึษา และสถานบรกิารสาธารณสขุ กอให
เกิดผลกระทบในหลายดานตอคนและสังคมไทย ทั้งการวางงาน 
สขุภาพ การศกึษา และความปลอดภยั รฐัตองใชงบประมาณแกไข 
ฟนฟู และเยียวยาเปนจํานวนมหาศาล กระนั้นก็ดี วิกฤตนํ้าทวม
ใหญกลับเปนเหตุการณที่ทําใหคนไทยทุกภาคสวนรวมมือรวมใจ
โดยไมมีการแบงแยก ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทองถิ่น 
องคกรเอกชน สถาบนัตางๆ และประชาชนไดเขามารวมพลงัเผชญิ
และแกไขวกิฤตในครัง้นี ้ เปนส่ิงทีแ่สดงถงึพลงัของทนุทางสงัคมที่
ยังคงแข็งแกรง 

การบูรณาการความรวมมือของภาครัฐ 
 การดําเนินการตอสูกับอุทกภัยในครั้งนี้ หนวยงานหรือ
ภาคสวนใดภาคสวนหนึง่ไมสามารถทาํงานโดยลําพังได ตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกฝาย ภาครัฐเปนภาคสวนหน่ึงที่มีบทบาท
สําคัญในการชวยเหลือผู ประสบภัย โดยตั้งศูนยปฏิบัติการ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) ทําหนาที่วางแผน อํานวยการ 

ประสานงาน และกํากับดูแลการดําเนินงานชวยเหลือผูประสบภัย 
เปนการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ทหารและตํารวจ ในภารกิจที่ครอบคลุมตั้งแตการ
ปองกันนํ้าทวมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การอพยพประชาชน 
การอํานวยความสะดวกการเดินทางและขนสง จัดยานพาหนะ
รับ-สงประชาชน  การชวยเหลือ  การผลิตและแจกจายนํ้าด่ืม 
การจัดต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว โดยใชสถานท่ีราชการ สถานศึกษา
ตางๆ  เกือบ 3,000 แหงในพื้นที่ 33 จังหวัด การแจกจายถุงยังชีพ 
การชวยเหลือดานการแพทยและสาธารณสุขดําเนินการรักษา
ผู ปวย ออกหนวยแพทยเคล่ือนท่ี แจกจายยาและเวชภัณฑ 
การตรวจรกัษาในศนูยพกัพงิ การดแูลสขุภาพจติ รวมทัง้การระดม
เงินบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยทั้งในระหวางน้ําทวมและ
การเยียวยาหลังนํา้ลด ขณะท่ีทหารเปนกาํลงัสาํคญัในการชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความยากลําบากนับลานคน นอกจากนี้ ทุกภาค
สวนทั้งภาคเอกชน บริษัท ธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน  และส่ือได
มีสวนรวมในการชวยเหลือผูประสบภยัดวย

พลังความรวมมือรวมใจของชุมชนในการ
ปองกันนํ้าทวม
 เหตุการณภัยพิบัตินํ้าทวมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของชุมชนเขมแข็งทําใหหลายชุมชนไมวาจะเปนชุมชนเมืองหรือ
ชนบทสามารถปกปองชุมชนจากการถูกนํ้าทวม โดยเฉพาะชุมชน
เมอืงสวนใหญมลีกัษณะตางคนตางอยู  เมือ่เกดิภาวะวกิฤตนํา้ทวม 
ไดแสดงถงึพลงัชมุชนทีส่ามารถฝาฟนวิกฤตไปไดดวยความรวมมอื
รวมใจกันอยางเขมแข็ง

 ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารเก่ียวของกันอยางเปนปกติตอเนื่อง อันเนื่องมา
จากการอยูในพื้นที่หรือมีอาชีพรวมกันหรือการประกอบกิจการซึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความ
สนใจรวมกัน 

(นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม)

 ความเปนชุมชน หมายถึง การรวมตัว รวมคิด รวมทํา อาจเปนตามพื้นที่ เชน หมูบาน หรือไมใชพื้นที่ก็ได การรวมตัว 
รวมคิด รวมทํา ไมวาที่ไหนหรือเรื่องอะไร คนอยูในพื้นที่เดียวกันถาไมมีการรวมตัวรวมคิด รวมทํา ก็ไมถือวามีความเปนชุมชน

 (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)
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 กรณีของอําเภอปากเกร็ด และอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรีแมจะถูกลอมรอบดวยนํ้าแตประสบความสําเร็จในการ
ปองกันพื้นที่จากภัยนํ้าทวม เปนผลจากความรวมมือ รวมแรง 
รวมใจของชาวบานในชุมชนที่สรางและเฝาระวังรักษาพนังกั้นนํ้า 
ความสําเร็จน้ีเปนเพราะความเขมแข็งของชุมชน ความรวมมือและ
การสนับสนุนจากหนวยงานทองถิ่นที่เขามารวมวางแผน รวมถึง
ชุมชนท่ีอยูอีกดานของพนังก้ันนํ้าที่มีความเขาใจและเสียสละให
พื้นท่ีของตนถูกนํ้าทวมเพื่อรักษาพื้นที่ภายในพนังกั้นนํ้าไวสําหรับ
รองรับผูประสบภัยในชุมชน แสดงถึงความมีทุนทางสังคมที่เห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ความเสียสละ และความ
พยายามในการสรางพลังชุมชน 
 การเกษตรบรเิวณลุมนํา้คลองละวาน อ.พชิยั จ.อตุรดติถ 
เปนความรวมมือระหวางชุมชนในการแกปญหารวมกัน พื้นที่
คลองละวานเปนแหลงนํ้าสําคัญในการทําการเกษตรของชุมชนที่
มีลํานํ้าไหลผานพื้นที่ 9 ตําบล มีปญหาขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 
นํ้าทวมซํ้าซากในฤดูฝนและนํ้าทวมขังยาวนาน 5-6 เดือน ทําให
พื้นที่เพาะปลูกขาวกวา 20,000 ไรไดรับความเสียหาย เปนมูลคา
ผลผลิตปละรอยลานบาท และแตละตาํบลตางจดัการแกปญหาของ
ตนเอง ทัง้การกัน้น้ํา ปลอยนํา้ สรางคันกัน้นํา้ เมือ่ชาวบานตางตาํบล
ไดหารือแลกเปล่ียนขอมลูและความคิดเห็นรวมกัน เกดิความเขาใจ
และเหน็ถงึปญหาของกนัและกนั นาํไปสูความรวมมอืในการจดัการ
กับปญหาในภาพรวมท้ังการสํารวจเสนทางการไหลของน้ํา 
การวางแผนการจัดการน้ําที่ทุกฝายมีสวนรวมและยอมรับ ดังนั้น 
การแกปญหาตองอาศยัความรวมมอืระหวางชมุชนเมือ่พิจารณาใน
ภาพรวม หากไมเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางชุมชนและไมสามารถจัดการแกปญหาไดอยางยั่งยืน 

วัด : ศูนยพักพิงหลักของชุมชนประสบภัย 
 วัด เปนสถาบันศาสนาท่ีปฏิบัติศาสนกิจ แหลงเรียนรู 
และยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน โดยมีพระสงฆเปนผูถายทอด
หลกัธรรม ปลกูฝง ขดัเกลา และพฒันาจติใจใหเปนคนด ีมคีณุธรรม 
การสรางความรักและศรัทธาตอศาสนา การบํารุง รักษา สืบสาน
ประเพณี และเปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวงจรชีวิต
ของคน 
 ชุมชนสวนใหญมักมีวัดตั้งอยู เปนศูนยกลางในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเปนที่พบปะแลกเปลี่ยน

เรียนรูและทํากิจกรรมอื่นๆ พิจารณาไดจากจํานวนวัดที่มีอยูกวา 
30,000 แหง ครอบคลุมทกุพืน้ทีข่องประเทศ วดัจงึมบีทบาทสําคัญ
อยางยิ่งตอสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยตลอดมาตั้งแตอดีต 
โดยเฉพาะในชวงนํ้าทวม วัดเปนที่พักพิงสําคัญของผูประสบภัย 
แมแตวัดที่ประสบปญหานํ้าทวมก็ตาม 
 วดัหลายแหงเปดเปนสถานทีร่วมพลงัชวยเหลือผูคนจาก
ภัยนํ้าทวมท้ังพระสงฆและฆราวาสท่ีมีจิตอาสามารวมตัวกันเพ่ือ
บรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพและการแจกจายใหผู ประสบภัย อาทิ 
วัดบวรนิเวศวิหาร จากการเร่ิมตนของการติดตอสื่อสารผาน
เครือขายสังคมออนไลนระหวางพระสงฆในไทยและมาเลเซีย 
เกิดการสงนํ้าใจผานจากภาคใตมายังวัดบวรฯ เปนจํานวนมาก 
ประกอบกับความรวมมือ รวมแรงของจิตอาสา ทําใหวัดเปน
ศูนยรวมพลังของการชวยเหลือผูประสบภัย
 นอกจากน้ี วัดมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่รักษา
ปกปองศาสนสถาน อาทิ วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยาเปนตัวอยาง
หนึง่ของวัดทีท่าํหนาทีด่แูล รกัษา ปกปองศาสนสถานท่ีเปนโบราณ
สถานอายุหลายรอยป มผีูคนท่ีเลือ่มใสจํานวนมากมาเย่ียมชมและ
สกัการะพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพอโต) ซึง่เปนพระประธาน 
การตอสูกบัอทุกภยัครัง้นี ้ทางวัดไดวางแผนทําแนวสกัดกัน้นํา้โดย
อาศยัความรูทางวชิาการ ตัง้แตการวางแนวกระสอบทรายเพ่ือเปน
พนังกั้นนํ้า การทําถุงทราย การใชเสาหินและดินเสริมแนวคันกั้น
นํา้เพือ่ค้ํายนั สามารถปองกันไมใหนํา้ทวมวัดไดทัง้ท่ีวดัอยูตดิแมนํา้
เจาพระยาและแมนํ้าปาสัก เปนการนําประสบการณนํ้าทวมใน
ป 2538 ที่วัดถูกนํ้าทวมขังนานกวา 4 เดือนมาเปนบทเรียนใน
การปองกันนํ้าทวม และวางแผนทําเขื่อนถาวรเพื่อปองกันนํ้าทวม
ในอนาคต 

สื่อ : บทบาทส่ือสรางสรรคในภาวะวิกฤต
 ที่ผานมา สื่อมีบทบาทนอยในการรายงานขาวสารเชิง
สรางสรรค บางสวนมีการรายงาน เผยแพรขอมูลขาวสารตาม
กระแส และบางกรณีขาดการกล่ันกรองขอเท็จจริงหรือขาดการ
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม วิกฤตนํ้าทวมใหญไดแสดงถึงการทํา
หนาที่ของสื่อสรางสรรค ที่ใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูล
ขาวสารภาวะนํา้ทวม การใหความรูเรือ่งนํา้ ตัง้แตธรรมชาตขิองนํา้ 
การไหลของน้ํา การปองกนัและแกไขปญหานํา้ทวม การแจงขอมลู
ขาวสารเพื่อการเฝาระวังและปรับตัวไดทันกับสถานการณ ขอมูล
ความชวยเหลือของแหลงตางๆ นอกจากนี้ สื่อหลายประเภท อาทิ 
สถานวีทิย ุโทรทศัน เปนศนูยกลางในการรบับรจิาคเงนิและสิง่ของ
ชวยเหลอืผูประสบภยั และการนาํความชวยเหลอืไปสูผูประสบภยั
ในพื้นที่ที่ความชวยเหลือเขาไปไมถึง ทําใหเกิดการรับรูในวงกวาง
และนําไปสู การช วยเหลือของภาคส วนต างๆ นอกจากนี้ 
สื่อออนไลนยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารและ
การระดมความชวยเหลือจากประชาชนและเครือขายตางๆ ทําให
การดําเนนิงานตางๆ สาํเรจ็ไดทนัการณ อาท ิการวางแนวกระสอบ
ทราย การบรรจุสิ่งของและการแจกจายถุงยังชีพ การทําความ
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สะอาดสถานท่ีหลังนํา้ลด อยางไรก็ด ีสือ่ควรมีการกล่ันกรองขอมูล
ทีจ่ะเผยแพรตอสาธารณะใหประชาชนไดรบัรูขอมลูท่ีเชือ่ถือไดเพือ่
นําไปใชประโยชนอยางถูกตองและเหมาะสม

บทสรุป
 วิกฤตน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเปนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร กอใหเกิดความ
เสยีหายท้ังเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ประชาชนเปนจาํนวน
มากไดรับความเสียหายท้ังทรัพยสิน รางกาย ชีวิต และจิตใจ 
ขณะเดียวกัน เปนการสรางความเช่ือมั่นถึงความแข็งแกรงของทุน
ทางสังคมไทย คนไทยมีความผูกพัน มีนํ้าใจไมตรี มีจิตสาธารณะ 
การรวมกลุมของชุมชนและทุกภาคสวนของสังคมเปนพลังทีท่าํให
วิกฤตครั้งนี้ผานพนไปได อยางไรก็ตาม การสรางพลังของทุนทาง
สงัคมใหคงอยูและแข็งแกรงตองเปนไปอยางตอเน่ือง สนบัสนุนให
เกิดกระบวนการทุนทางสังคมอยางกวางขวางทุกพื้นที่ เสริมสราง
พลงัและคณุคาใหทนุทางสงัคม โดยฟนฟ ูตอยอด พฒันาทนุมนษุย
ทั้งความรูและคุณลักษณะของคนไทย อาทิ ความมีนํ้าใจ ความ
เอื้อเฟ อเผื่อแผ ความสัมพันธฉันทเครือญาติ คุณคาที่ดีงาม 
วัฒนธรรม และสถาบันทางสังคมใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
แกปญหาท่ีเกิดขึ้น นอกจากน้ี ทุนทางสังคมสามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน การอนุรกัษ รกัษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม เปนเครือ่งมอืในการสรางภมูคิุมกนั และเสรมิสราง
ความเขมแข็งใหสังคมไทยอยางย่ังยืน 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

เอกสารอางอิง
ประเวศ วะสี. สรางคุณคาความเปนคน สรางสุขภาพชุมชนให
 เขมแข็ง : อนาคตของชาติและมนุษยชาติอยูที่คุณคา
 ความเปนคนและชุมชนเขมแข็ง. เอกสารประกอบงาน
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ปญหาที่ตองจัดการหลังนํ้าลด
จารุบุตร ธรรมเจริญ*

*นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

 แมปจจบุนัจะผานพนชวงวกิฤตนํา้ทวมมาแลว แตเหตกุารณรายแรงครัง้นีก้อใหเกดิความสญูเสยีมากมายกบัประชาชน

ในหลายพืน้ทีท่ัง้ชวีติ ทีอ่ยูอาศยั ทรพัยสนิ ทีด่นิทาํกนิ พืน้ทีก่ารเกษตร เขตอตุสาหกรรม โครงสรางพืน้ฐานและระบบบรกิารสาธารณะ 

เปนปญหาทีต่องเรงแกไขฟนฟใูหประชาชนสามารถดาํรงชวีติไดอยางปกต ิและการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศสามารถดาํเนิน

ตอไปได ทุกภาคสวนตองรวมมือจัดการปญหาหลังนํ้าลดใหผานพนไปโดยเร็วที่สุด รวมทั้งตองเตรียมพรอมรับภัยนํ้าทวมที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต

ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากน้ําทวม
 นํ้าทวมคร้ังนี้สรางความเสียหายใหพื้นที่สวนใหญของ
ประเทศ โดยเฉพาะภาคกลางต้ังแต นครสวรรค พระนครศรีอยธุยา 
ปทุมธานี และหลายพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร สงผลกระทบให
เกิดปญหาตางๆ อีกมากมาย 
 1. ภาคการผลิตเสียหายและการวางงาน
  ภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไดรับความเสียหาย
อยางมากในนิคมอุตสาหกรรม 7 แหง มีโรงงานอุตสาหกรรม 838 
แหง และยงัมโีรงงานอตุสาหกรรมทีอ่ยูนอกนคิมอกีกวา 19,000 แหง 
ที่ไดรับความเสียหายจากนํ้าทวม รวมทั้ง อุตสาหกรรมตอเน่ือง
ทีไ่มสามารถดาํเนนิการผลติได สงผลใหเกิดการวางงานของแรงงาน
ประมาณ 4-6 แสนคน เปนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 
4 แสนคน และนอกนิคมประมาณ 1-2 แสนคน เปนแรงงานที่
ทํางานประจํารอยละ 20 ที่เหลือเปนแรงงานที่มีการจางงานระยะ
สั้นหรือรายวัน และแรงงานในบริษัทรับชวงตอจากบริษัทใน
นคิมอุตสาหกรรม ในชวงน้ําทวมหรือชวงฟนฟกูจิการท่ียงัไมสามารถ
เปดดําเนินการได แรงงานเส่ียงตอการถูกเลิกจางโดยเฉพาะกลุม
แรงงานระยะสั้นที่มีประมาณ 2.8 – 3.6 แสนคน จากขอมูล
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พบวา มีแรงงานถูกเลิกจาง

เนือ่งจากนายจางเลกิกจิการ หรอืตองลดคาใชจายเพือ่ฟนฟกูจิการ 
ประมาณ 26,000 คน ในสถานประกอบการ 91 แหง ใน 7 จังหวัด
ไดแก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทา สระบุรี นครปฐม 
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ขณะที่ 232,019 คน ยังไมไดกลับ
เขาทํางานเนื่องจากโรงงานไมสามารถเปดดําเนินการได ขณะที่
ภาคเกษตรและครอบครัวเกษตรกรรายยอยไดรับความเสียหาย 
ไรนา เครือ่งมอืทาํการเกษตรถกูนํา้ทวมเสยีหาย สญูเสยีโอกาสและ
รายไดจากการเก็บเกี่ยวพืชผล เชน ขาว ไมผล และไมยืนตนที่ตอง
ใชเวลาหลายปกวาพืชยืนตนที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิต 

 2. อาชญากรรม
  คดีอาชญากรรมในชวงนํ้าทวมและหลังนํ้าลดใน
ระยะแรก มีสถิติเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงปกติ จากขอมูลของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ทั้งการบุกรุก ลักขโมยทรัพยสินภายใน

บทความประจําฉบับ
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ปญหาสุขภาพ และภัยจาก
สัตว มีพิษต  างๆ  รวม ท้ัง
อันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัย
อยูในบานของตนเอง หาก
เกิดการเจ็บปวยกะทันหัน หรือมีโรคประจําตัว การเดินทางไป
โรงพยาบาลหรือไปพบแพทยทําไดยากลําบาก มีความเสี่ยงตอ
การเกิดอนัตรายถงึชวีติ โรคทีเ่กดิขึน้ในชวงนํา้ทวม อาท ิโรคน้ํากดัเทา 
การติดเชื้อทางเดินอาหาร อุจาระรวง อาหารเปนพิษ และ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
  หลังจากนํ้าลด การเก็บกวาดทําความสะอาดบาน
เรอืนตองเผชญิกบัเชือ้โรคหลายชนดิทีน่ํา้พดัพามา หรอืบางชนดิมี
อยูแลวและเจริญเติบโตมากข้ึนในภาวะนํ้าทวมโดยเฉพาะเชื้อรา
และแบคทีเรีย ทําใหเกิดการเจ็บปวย รวมทั้ง แมลงหรือสัตวมีพิษ
ตางๆ ที่หนีนํ้าทวมมาอาศัยตามบานเรือน อาจทําอันตรายแก
ประชาชนท่ีอาศยัอยูในบานได ขณะที ่อนัตรายจากกระแสไฟฟารัว่ 
ทําใหถึงแกชีวิตได จากขอมูลของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พบวา มีประชาชนเสียชีวิตจากการถูกไฟฟาดูด เปน
จาํนวนมาก โดยเฉพาะชวงทีป่ระชาชนตองกลบัเขาบานหลงันํา้ลด 
และการเดินทางลุยนํ้าผานจุดที่มีกระแสไฟฟารั่วมีความเส่ียงที่จะ
เกิดอันตรายได 
  นอกจากนี้ ผลสํารวจความคิดเห็นดานการจัดการ
ความเครียดหลังนํ้าทวมของ We Voice เครือขายเสียงประเสียง
ประชาชน พบวา ประชาชนมีความเครียดสูงกวาปกติถึงรอยละ 
22.3 โดยเฉพาะปทุมธาน ีและนนทบรุ ีซึง่ถกูนํา้ทวมบานเปนเวลา
นาน ขณะที่ ผลสํารวจความเครียดนักธุรกิจไทยติด 5 อันดับแรก
ของโลก โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2554 หลายธุรกิจไดรับ
ผลกระทบจากปญหานํา้ทวมอยางหนัก สงผลใหความเครยีดสงูขึน้
จากป 2553 ที่มีความเครียดเพียงรอยละ 10 เปนรอยละ 55 
ในป 2554
 5. ความเสียหายหลังนํ้าทวม
  การซอมแซมหรือทําความสะอาดบานเรือนที่
ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่นํ้าทวมสูงเปนเวลานาน
ทําใหบานเรือนเสียหายเกือบทั้งหมด ประชาชนตองเสียคาใชจาย
ในการซอมแซมสูง เปนภาระทางการเงิน แมวาภาครัฐมีนโยบาย
ใหเงินชวยเหลือคาซอมแซมบานเรือน แตไมเพียงพอสําหรับ
ประชาชนท่ีประสบภัย จึงตองกูยืมเงิน และบางสวนไมมีเงินตอง
อาศัยในบานที่มีปญหาจาก
การท่ีโครงสรางอาคารถูก
นํา้ทวมเปนเวลานาน และการ
ทําความสะอาดบานไมถูกวิธี
อาจเกิดอันตรายได ดังนั้น 
การใหความรูเก่ียวกับการ

บานเรือนของประชาชนที่
อพยพหนีนํ้ า ไปอยู ที่ อื่ น 
การโจรกรรมรถจกัรยานยนต 
รถยนตและทรัพยสนิภายใน
รถยนตที่ประชาชนนําไป

จอดเพื่อหนีนํ้าทวมในสถานทีต่างๆ ทาํใหกลุมมจิฉาชพีกอเหตุได
งายกวาชวงปกติ ประกอบกับผูประสบภัยบางสวนไมสามารถ
ทาํงานและขาดรายไดจงึกอเหตุ แมเจาหนาทีต่าํรวจและชุมชนจะ
ไดรวมมอืตรวจตราเพ่ิมข้ึน แตพืน้ทีน่ํา้ทวมกวางขวางทําใหการดแูล
ความปลอดภัยไมทั่วถึง 

3. ขยะมูลฝอย
  ขยะท่ี เกิดจากน้ําทวมมีทั้งขยะท่ีนํ้าพัดพามาจาก
พื้นที่ตอนบนของประเทศ และขยะที่ประชาชนนํามาทิ้งริมถนน 
ตรอก ซอยตางๆ สวนใหญเกิดจากการเก็บกวาดทําความสะอาด
บานเรือน อาทิ เครื่องใช อุปกรณไฟฟา เส้ือผา เฟอรนิเจอร และ
กระสอบทรายเปนปญหาใหญทีต่องจัดการหลงันํา้ลดกรงุเทพมหานคร 
มีขยะในชวงนํ้าทวมประมาณ 80,000 – 100,000 ตัน หรือเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นวันละประมาณ 3,000 – 4,000 ตัน เพิ่มจากชวงปกติถึง
รอยละ 50 ตอวัน จังหวัดอื่นๆ ที่นํ้าทวมก็ประสบปญหาขยะเพิ่ม
ขึ้นเชนกัน ปญหาขยะตกคางในพ้ืนที่ทั้งขยะบนบกและในแมนํ้า
ลําคลอง ทําใหสภาพแวดลอมชุมชนเสื่อมโทรม สภาพความเสีย
หายจากน้ําทวม นํา้เนาเสีย และขยะสงกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน
ที่อยูใกลเคียง เปนแหลงเพาะเชื้อโรคตางๆ  นอกจากนี้ อาจมี
โลหะหนกัหรอืสารพิษปะปนในแหลงนํา้และพ้ืนทีเ่พาะปลกู เกดิการ
เจ็บปวย แมวาหนวยงานที่รับผิดชอบไดเรงดําเนินการจัดเก็บขยะ
อยางเตม็ที ่แตเนือ่งจากปรมิาณขยะมมีากกวาปกต ิการคดัแยกขยะ
กอนทาํลาย และเขาถงึจดุทีจ่ดัเกบ็ไดลาํบาก ทาํใหเกดิความลาชา 
หนวยงานที่เกี่ยวของตองหาแนวทางดําเนินการใหไดผลอยาง
จริงจังเพ่ือปองกันปญหาขยะลนเมืองโดยเฉพาะเม่ือเกิดอุทกภัย

ทําใหเกิดภาระและเสีย
คาใชจายในการกําจัดสูง 
อาทิ การใหความรูและ
รณรงคใหแกประชาชน
เห็นคุณและโทษของขยะ 
การคัดแยกประเภทขยะ

กอนที่จะนํามาทิ้ง ทั้งขยะที่สามารถกําจัดไดดวยตนเอง ขยะที่
สามารถนาํกลบัมาใชได ขยะทัว่ไปทีย่อยสลายยากและไมสามารถ
นํากลับมาใชได และขยะอันตราย ควบคูกับมาตรการจูงใจและ
สนับสนุนจากรัฐบาลและทองถิ่นเชนที่หลายประเทศดําเนินการ
และประสบผลสําเร็จ

4. สุขภาพของผูคนชวงนํ้าทวม
  การดําเนินชีวิตอยูในภาวะน้ําทวมที่มีสภาพพ้ืนที่
จํากัด การกินอยู การขับถาย การเดินทางมีความเส่ียงที่จะเกิด
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ดูแลบานเรือนอยางถูกวิธีเพื่อรับสถานการณนํ้าทวม และ
การซอมแซมบานเรอืนดวยตนเองเพ่ือลดคาใชจายในการซอมแซม
เปนเรื่องจําเปน

การซอมแซมโครงสรางพืน้ฐาน ทัง้การคมนาคมขนสง
ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ระบบไฟฟา โทรคมนาคม 
สาธารณปูโภค และระบบระบายน้ํา ทีไ่ดรบัความเสียหายเน่ืองจาก
ความแรงของกระแสน้ํา และน้ําทวมขังเปนเวลานาน ทําให
ภาครัฐตองใชงบประมาณการซอมแซมสูง คาดวา มากกวา 2 
หมื่นลานบาท เพื่อใหใชการไดตามปกติ 

ผลกระทบจากการจัดการขาดประสิทธิภาพ
 การจัดการปญหาหลังนํา้ลด ทกุภาคสวนตองรวมมอืกนั 
ภาครัฐมีบทบาทสําคัญท่ีตองดูแลบรรเทาทุกขประชาชนและเรง
ฟนฟูบานเมืองใหสามารถพัฒนาตอไปได หากภาครัฐจัดการไมดี
พอ อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้
  เศรษฐกจิไทยขยายตัวต่ําจากความเสียหายท่ีเกดิขึน้
กับภาคการผลิตทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง
และโลจิสติกส และความเชื่อมั่นตํ่าของนักลงทุนและนักธุรกิจ
ตางชาติ หากรัฐบาลไมสามารถสรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุนได
วาในอนาคตจะไมเกิดปญหาเชนนีอ้กี อาจเกิดการยายฐานการผลิต
สูประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง ขณะท่ี การฟนฟูภาคการผลิต 
โดยเฉพาะพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม การซอมแซมสถานประกอบการ 
โรงงานและเคร่ืองจักรท่ีจมน้ําตองใชเวลานานกอนจะดําเนินการ
ผลติได เชนเดียวกบัการฟนฟภูาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะเกษตรกร
รายยอย ทาํใหแรงงานและเกษตรกรจํานวนมากขาดรายได หนีส้นิ
ภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี การใชจายเพ่ือฟนฟเูศรษฐกิจหลัง
นํ้าทวมของภาครัฐ และปญหาหน้ีสาธารณะ หากบริหารจัดการ
ไมมีประสิทธิภาพ จะเปนปจจัยเส่ียงของเศรษฐกิจไทย
 ผลกระทบดานสงัคม คนวางงานเพ่ิมขึน้ การยายถิน่
เพื่อหางานใหม และกลับภูมิลําเนาต างจังหวัดมีข อจํากัด 
เนื่องจากพ้ืนที่การเกษตรท่ีเคยรองรับผูวางงานในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจถูกนํ้าทวม ผลกระทบจากปญหาความยากจนเชื่อมโยง
ใหเกิดปญหาอาชญากรรม ขณะที่ ขยะตกคางในพื้นที่ไมสามารถ
จดัการดวยระบบทีถ่กูตองตามหลกัสขุาภบิาล โดยเฉพาะขยะตดิเชือ้ 
และขยะสารเคมี เพิ่มความเส่ียงดานสุขภาพของประชาชน 
 สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ เกิดมลพิษทางนํ้า
เนื่องจากขยะในแมนํ้าลําคลองเนาเสีย และมลพิษทางอากาศจาก
การเผาทําลายขยะที่ไมถูกวิธี รวมทั้ง มวลน้ําจํานวนมากที่ระบาย
ลงสูทะเลและดินโคลนที่ไหลลงไปทับถมบริเวณปากแมนํ้าหรือ

ปาชายเลน สงผลตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศชายฝงทําให
สญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไมอาจฟนฟไูดในระยะเวลาส้ัน

บทสรุป 
 หลังนํ้าลดมีปญหาหลายอยางที่ภาครัฐตองเรงดําเนิน
การท้ังการแกปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหเกดิผลกระทบตอประชาชน
นอยที่สุด และการวางแผนระยะยาว เพื่อเตรียมรองรับกับนํ้าทวม
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หากการจัดการขาดประสิทธิภาพจะ
สงผลใหเกิดปญหาสั่งสมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ที่บั่นทอนความมั่นคงและความอยูดีมีสุขของคนไทย

❖ ❖ ❖ ❖ ❖
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*นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ความเสียหายจากอุทกภัย
 อุทกภัย เปนภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
ชวีติและทรพัยสนิของประชาชนท่ัวโลก ขณะเดยีวกนั ภาวะน้ําทวม 
ก็มีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
เพื่อสรางสมดุลใหมของระบบ นํ้าทวมตามฤดูกาลมีอิทธิพลตอวิถี
การดํารงชีวิต การสรางบานเรือน การกําหนดรูปแบบการผลิต
ของชมุชน รวมทัง้กอเกดิวฒันธรรมการอยูรวมกับนํา้จากภมูปิญญา
ชาวบานในการเรียนรู เพื่อปรับตัวใหอยูรอดเม่ือตองเผชิญกับ
ฤดูนํา้ทวมและน้ําหลากท่ีเกิดข้ึนทกุป อยางไรก็ตาม การเกดิน้ําทวม
ขนาดใหญซึ่งอาจเกิดขึ้นในรอบหลายสิบป หรือรอบรอยป เปน
เหตุการณทีก่อใหเกดิความเสยีหายอยางรนุแรงตอระบบนเิวศและ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

นํา้ทวมตามฤดกูาล : ปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่ฟนฟูความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ 
 นํ้าทวมตามฤดูกาลเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่
สําคัญตอระบบนิเวศลุมนํ้า ในแตละป พื้นที่ลุมนํ้าหลายแหงได
เปลี่ยนสภาพจากผืนดินกลายเปนผืนนํ้าขนาดใหญ สวนฤดูแลง 
พืน้ทีด่งักลาวกลายเปนผนืดนิทีแ่หงแลง และเปล่ียนแปลงเชนนีท้กุป 
เกิดระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายและเปนถ่ินกําเนิดของพืช
และสตัวทีม่วีวิฒันาการการปรบัตวัอยางดภีายใตการเปลีย่นแปลง 
เปนศูนยกลางของความหลากหลายของพืชพันธุและส่ิงมีชีวิต 
รวมทั้งเปนแหลงผลผลิตทางชีวภาพที่สูงที่สุดประเภทหนึ่ง
 ในพื้นที่ลุมที่มีนํ้าทวม สังคมพืชจะกําหนดลักษณะของ
ระบบนิเวศ พืชที่ปรับตัวไดดีจะกระจายอยู ทั่วไป ในชวงฤดู
นํา้หลาก พชืนํา้จะเรงขยายพันธุ ตนไมมปีฏสิมัพนัธกบัสิง่แวดลอม
ผานระบบราก การทีส่ิง่มชีวีติมคีวามตืน่ตัวตอส่ิงทีเ่ปนอันตรายกับ
ชีวิต นําไปสูวิวัฒนาการและความสามารถพิเศษของแตละชนิด
พันธุ เชน การอพยพหนีนํ้าของปลา การปรับตัวของสัตวครึ่งบก

ครึง่นํา้ สิง่มชีวีติเหลานีล้วนววิฒันาการมาจากภาวะนํา้ทวมในพ้ืนที่
ลุมนํ้าทั้งสิ้น 
 นํา้ทวมตามฤดูกาลไมเพยีงกอใหเกดิการปรับตวัของส่ิง
มีชีวิต แตนําเอาอินทรียวัตถุจากตนนํ้ามาสูที่ราบลุม ในปาสูงซ่ึง
ไมมแีสงอาทติยสองถงึเปนทีส่ะสมของซากไมทีเ่นาเปอยผพุงั เปน
วัฎจักรสําคัญที่สรางสมดุลของพลังงานในระบบนิเวศ เมื่อถึงฤดู
นํ้าหลาก นํ้าจะพัดพาตะกอนดินและซากเศษไมใบไมที่ถมทับ
เนาเปอยจากตนนํ้ามาสูที่ราบลุมตอนลาง เกิดความอุดมสมบูรณ
แกดินและการเจริญเติบโตของตนไมและพืชพันธุธัญญาหาร
 โดยสรุป นํ้าทวมตามฤดูกาล มีอิทธิพลตอความอุดม
สมบูรณและการกระจายตัวของชนิดพันธุและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สงผลตอแบบแผนการปรับตัวและวิวัฒนาการของสิ่ง
มีชีวิตในเขตลุมนํ้า และสรางลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศลุมนํ้า 
รายงานการศึกษาของนักวิทยาศาสตรในหลายประเทศ ไดยืนยัน
ชัดเจน เชน รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ลุ มแมนํ้า
อเมซอนตอนกลาง ทีต่องเผชญิกบัภาวะนํา้ทวมและนํา้แลง ระดับนํา้
มีความแตกตางกันถึง 14 เมตร ชวงเวลานํ้าทวมยาวนานตั้งแต 
50-270 วัน การศึกษา พบวา ความแตกตางของระยะเวลาและ
ลักษณะของน้ําทวมในลุมนํ้าอเมซอน สงผลตอระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่แตกตางกัน ระดับความสูงของนํ้า
และระยะเวลาท่ีทวมเปนระดับปานกลางสงผลใหความหลากหลาย
ของชนิดพันธุเพิ่มขึ้น (Leandro Valle Ferreira, 1997) 

ผลกระทบของน้ําทวมใหญตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 แมวานํ้าทวมตามฤดูกาลจะคืนความสมดุลและสราง
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ เปนประโยชนตอการเกษตร-
กรรม และประมง  แตอุทกภัยขนาดใหญอาจสงผลกระทบท่ี

ผลกระทบของอุทกภัยผลกระทบของอุทกภัย
ตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพชีวภาพ

บทความประจําฉบับ

ชมพูนุท ชวงโชติ*
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แตกตาง ประเทศไทยมคีวามรูนอยเก่ียวกบัภาวะนํา้ทวมขนาดใหญ
ที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ขอสมมุติฐานที่วาชนิดพันธุของพืชและสัตวมีการตอบสนองตอ
ลักษณะภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นกับหลายปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ 
และระยะเวลาท่ีตองเผชิญกับภาวะนํ้าทวม ทําใหการศึกษาวิจัยมี
บทสรุปที่มีหลายมุมมอง ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
อทุกภัยขนาดใหญ มกีารเปล่ียนแปลงจํานวน การกระจายตัว และ
ความหลากหลายของชนิดพนัธุทีต่างกันไปในแตละพ้ืนทีแ่ละชนิด
พนัธุทีท่าํการศึกษา ทัง้การเพ่ิมขึน้และลดลง เชน หลงัภาวะน้ําทวม
ใหญ ปลาในแมนํ้าของออสเตรเลียมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และมีขนาด
ใหญขึ้น ขณะที่ในบราซิล มดบางพันธุหายไป แตหลายพันธุขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เปนตน 
 กรณีศึกษาผลกระทบของอุทกภัยขนาดใหญตอความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ราบลุม Middle Elbe ประเทศ
เยอรมัน เมื่อป 2545 ภาวะนํ้าทวมมีความรุนแรงทั้งความสูงของ
ระดับนํ้าและระยะเวลาการทวม ไดสงผลตอระบบนิเวศของพ้ืนท่ี
ซึ่งเคยอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายขององคประกอบของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว การเปรียบเทียบขอมูลกอนเกิดอุทกภัยป 
2541 กับขอมูลหลังการเกิดนํ้าทวม ป 2546-2547 พบวาแมลง
เตาทอง Mollusks ทีไ่ดรบัผลกระทบจากนํา้ทวมมเีพิม่ขึน้จาก 26 
สายพันธุในป 2541-2542 เปน 31 สายพันธุ แตเตาทองสายพันธุ 
Carabids ลดลงจาก 117 สายพันธุในป 2541-2542 เหลือ 88 
สายพันธุ  และเพ่ิมมากข้ึนในป 2547 จนเกือบเทาเดิม บาง
สายพันธุที่อาศัยในพ้ืนที่ลุมตํ่าไดรับผลกระทบอยางมาก เกิดการ
สูญพันธุไปกวารอยละ 40 แตก็มีการฟนตัวอยางรวดเร็ว (Anke 
Jentsch, Carl Beierkuhnlein, 2008)
 สาํหรับพชืพรรณไดรบัผลกระทบนอยจากภาวะน้ําทวม 
โครงสรางของสายพันธุพืชไมไดมีการเปล่ียนแปลงมากนัก ความ
หลากหลายทางชีวภาพไดรับผลกระทบระยะสั้นและระยะกลาง
จากภาวะนํ้าทวมขนาดใหญ เวนแตโครงสรางของสังคมพืชที่ไมได

รับผลกระทบมากนัก สวนใหญพืชเหลานี้ผานการปรับตัวและมี
ความยดืหยุนตอการเปลีย่นแปลงของนํา้ทวมและนํา้แลงทีเ่กิดขึน้
เปนประจําในพื้นที่ราบลุมนํ้า วิวัฒนาการท่ีเห็นชัดเจนเปนระบบ
รากที่สามารถตานทานภาวะนํ้าทวมไดดี
 การเพ่ิมข้ึนของสายพันธุตางๆ มีสาเหตุมาจากหวงโซ
อาหาร ความช้ืน พฤติกรรม ความตานทาน ความยืดหยุน และ
ความสามารถในการปรับตัวเพ่ืออยูรอดในภาวะนํ้าทวม อยางไร
ก็ตาม รายงานการศึกษาน้ีก็ไมสามารถอธิบายถึงผลกระทบ
ระยะยาว ดังนั้น การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศใน
บริเวณที่ราบลุมที่นํ้าทวมถึง เปนเงื่อนไขสําคัญในการประเมิน
ผลกระทบของภาวะน้ําทวมขนาดใหญทีส่งผลตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 ในประเทศบอสวานา มกีารศึกษาผลกระทบของน้ําทวม
ใหญเม่ือป 2547 บริเวณที่ราบลุมนํ้า Okavango ตอชุมชน
เกษตรกรรม Tubu รัฐบาลและหนวยงานชวยเหลือภาคเอกชน
ตระหนกตอภาวะนํ้าทวมที่รุนแรงครั้งนี้ แตชุมชนกลับมีทาทีที่
แตกตาง ไมมคีวามต่ืนตระหนกมากนัก และปฏิเสธท่ีจะอพยพออก
จากพ้ืนทีท่ีม่คีวามเส่ียงอยางมาก นํา้ทวมไดสรางความเสียหายตอ
ชวีติ ทรพัยสนิ และพืน้ทีก่ารเกษตร บรเิวณพืน้ทีต่อนบนของลุมนํา้ 
แตชุมชน Tubu มีมุมมองที่ตางจากคนภายนอก ชาวบานยอมรับ
ความเสี่ยงที่จะอยูตอไปในพื้นที่ สวนใหญเห็นวานํ้าทวมไมวาจะ
เปนภาวะปกติ หรือมีความรุนแรง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
สรางผลผลิตและความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทาง
ชวีภาพและระบบนิเวศ และเปนปจจัยเชิงบวกมากกวาเปนเง่ือนไข
เชิงลบ หลังจากน้ําทวม ผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่ไมวาจะมี
นํ้าทวมหรือไมก็ตาม ก็มีผลผลิตดีกวาพื้นที่การเกษตรที่กันดาร
แหงแลง ภาวะนํ้าทวมที่เปนภัยพิบัติขนาดใหญเกิดขึ้นในรอบ 
10-20 ป ชาวบานเห็นวาคุมคาตอการเสี่ยงที่จะอยูในพื้นที่  และ
การเปนชุมชนที่ยากจนทําใหไมมีทางเลือกอื่น (Lapologang 
Magole and Kebonyemodisa Thapelo, 2005)

 อทุกภัยขนาดใหญทีเ่กดิขึน้ในตางประเทศ แมในกลุมประเทศท่ีพฒันาแลว กอใหเกดิความเสียหายคิดเปนมลูคามหาศาล 
เชน นํ้าทวมในลุมแมนํ้าไรนในยุโรป มีผูไดรับผลกระทบมากกวา 10 ลานคน มูลคาความเสียหายประมาณ 165 พันลานยูโร ระบบ
เศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายฝงและที่ราบลุมไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ในกลุมประเทศยุโรป ระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ติดแนว
ชายฝงระยะ 500 เมตร มีทั้งพื้นที่การเกษตร ทาเรือ ระบบโครงสรางพื้นฐาน และอุตสาหกรรม มีมูลคารวมกันประมาณ 500-1000 
ลานยูโร ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมีมาก
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ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
จากนํ้าทวมใหญในลุมนํ้าเจาพระยา 
 ระบบนิเวศลุมนํ้าที่มีนํ้าทวมถึงทุกป ที่เรียกวา Flood 
plain เปนลกัษณะหนึง่ของลุมแมนํา้เจาพระยาทีม่คีวามหลากหลาย
ทางชวีภาพสงู ประกอบดวย ปลานํา้จดื นก แมลง สตัวเลือ้ยคลาน 
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก สัตวที่ใกลสูญพันธุ พืชน้ํา พืชบก 
พันธุไมพื้นบาน พันธุไมทองถ่ินที่มีลักษณะเฉพาะ รวมท้ังเปนถิ่น
กําเนิดของผลไมที่มีรสชาติเปนเลิศ จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เชน 
ทุเรียนเมืองนนท สมโอนครชัยศรี สมบางมด เปนตน
 เหตุการณนํ้าทวมใหญป 2554 ไดสงผลกระทบเปน
วงกวางตอพืชสวน มีไมผลท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทาง
ภมูศิาสตรไดรบัความเสยีหายและลมตายจากนํา้ทวมเปนจาํนวนมาก 
ทัง้สวนทุเรยีนกานยาวเมืองนนท สมโอทองดีและขาวน้ําผึง้ จงัหวัด
นครปฐม 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี รายงานวา พื้นที่ปลูก
ทุเรียนในจังหวัดมีทั้งหมด 2,941.75 ไร และมีเกษตรกร 935 ราย 
เมือ่นํา้ทวมไดรบัความเสียหาย 2,898.75 ไร เปนเกษตรกรท่ีไดรบั
ผลกระทบ 913 ราย คดิเปนความเสยีหายประมาณ 98 เปอรเซ็นต 
เหลือพื้นที่ปลูกเพียง 43 ไร ในตําบลบางรักนอย และอําเภอเมือง
ประมาณ 15 ไร ตาํบลราษฎรนยิม และอาํเภอไทรนอย ประมาณ 28 ไร 
 นักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ระบุวา ทุเรียนเปน
ผลไมที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรีที่โดดเดนและเปนที่รู จักของ
คนทั่วไป สายพันธุทุเรียนเมืองนนทซึ่งเปนที่นิยมอยางมาก ไดแก 
กานยาว และหมอนทอง นอกจากนี้ มีพันธุพื้นเมือง อาทิ กระดุม 
ชะน ีกบ  ซึง่ตองมกีารดแูลรกัษาอยางเอาใจใส เมือ่รวมกบัลกัษณะ
เฉพาะของดินและระบบนิเวศ ทําใหทุเรียนเมืองนนทมีรสชาติดี 
คุณภาพสูง และเปนที่ตองการอยางมากในตลาดท้ังไทยและ
ตางประเทศ  
 สาํหรบัสวนสมโอ จงัหวดันครปฐม เปนผลไมทีม่ชีือ่เสยีง
มายาวนาน มีแหลงปลูกในอําเภอสามพรานและนครชัยศรี รวม
พื้นที่ปลูกกวา 5,000 ไร คิดเปนพื้นที่ปลูกสมโอรอยละ 80 ของ
จังหวัดนครปฐม พันธุที่ปลูกมาก ไดแก ทองดี ขาวน้ําผึ้ง ขาวแปน 
และขาวพวง ในภาพรวมของประเทศ สมโอนบัเปนพชืเศรษฐกจิที่
มศีกัยภาพในการสงออกสงู ปรมิาณสงออกปละประมาณ 11,150 
ตนั คิดเปนมลูคา 115 ลานบาท สงไปประเทศจีน ฮองกง สงิคโปร 
เนเธอรแลนด และแคนาดา ในปจจบุนั พืน้ทีป่ลูกสมโอในจังหวัด
นครปฐมลดลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให
ผลเร็ว หรือนําที่ดินมาจัดสรรเปนที่อยูอาศัยมากข้ึน การเกิดภาวะ
นํ้าทวมใหญครั้งนี้ ไดสงผลกระทบตอพื้นที่สวนสมโอ จังหวัด
นครปฐม ประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ปลูกสมโอทั้งหมด
 กรมวิชาการเกษตรมีแนวทางปองกันและแกไขการ
สูญพันธุของไมผลพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ทั้งทุเรียนเมืองนนท และ

สมโอนครชัยศรี โดยใหสถาบันวิจัยพืชสวนประสานงานกับ
หนวยงานของจังหวัดและเกษตรกร เพื่อรวบรวมยอดพันธุดีกอน
จะไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม แลวนําไปเสียบตอยอดกับตนพันธุ
ในแปลงรวบรวมพันธุของศูนยวจิยัพชืสวน และนําไปขยายพันธุให
กับเกษตรกรตอไปหลังนํ้าลด
 สําหรับทุเรียนเมืองนนท กรมวิชาการเกษตรมีแปลง
อนรุกัษพนัธกุรรมทเุรยีนอนัเนือ่งมาจากโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชื
ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยรวบรวม
พันธุ ทุเรียนพื้นเมืองมากกวา 100 พันธุ ไวที่ศูนยวิจัยพืชสวน 
จังหวัดจันทบุรี และพันธุทุเรียนดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีอีก
ประมาณ 60 พันธุไวที่ศูนยพัฒนาไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตรจะผลิตกิ่งพันธุทุเรียนเพ่ือนํา
กลบัไปใหชาวสวนทุเรยีน จงัหวดันนทบุรปีลกูใหมอกีครัง้หลงันํา้ลด 
ปรับปรุงและฟนฟูสภาพพื้นที่ปลูกทุเรียนใหมีความเหมาะสมใน
การปลูกทุเรียนใหมอีกครั้ง และหาแนวทางปองกันนํ้าทวมที่อาจ
เกิดขึ้นไดอีกในอนาคต

นํา้เนาเสยีจากกรงุเทพฯ สงผลตอระบบนเิวศ
ในทะเลอาวไทย
 เหตกุารณอทุกภยัครัง้นีส้งผลกระทบตอระบบนเิวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ลุมนํ้าเจาพระยา และระบบ
นเิวศทางทะเลและชายฝงในอาวไทย เน่ืองจากมีการเรงระบายน้ํา
ที่ทวมขังปริมาณมหาศาลลงสูทะเล เกิดการบรรจบกันของนํ้าจืด
และน้ําเค็ม ทําใหนํ้าทะเลบริเวณชายฝงอาวไทยมีความเค็มและ
ออกซิเจนลดลง สงผลตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวนํ้า รวมทั้ง
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
 ดร.ธรณ ธาํรงนาวาสวัสดิ ์ระบุวา เกลอืในนํา้ทะเลบริเวณ
ปากอาวลดลงจากรอยละ 2.5 เหลอืเพยีงรอยละ 0.5 ทาํใหสตัวนํา้
ไมสามารถทนความเค็มทีเ่ปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วได ตองออกจาก
ปากอาวไป หากหนไีมทนักต็าย ทรพัยากรสตัวนํา้ในทะเลจงึลดลง 
ในบรเิวณปาชายเลนกก็ระทบหวงโซอาหารของชวีติสตัวนํา้ชายฝง
เปนจาํนวนมากเชนกนั พืน้ทีท่ีไ่ดรบัผลกระทบสูง ไดแก ดอนหอยหลอด
ซึง่เปนพืน้ทีชุ่มนํา้สาํคญัของประเทศ ภาวะนํา้ทวมครัง้นี ้ทาํใหพอแมพนัธุ
หอยหลอดตาย จํานวนลดลงจนอาจถึงขัน้วกิฤต ิและมโีอกาส
ฟนตวัยาก ตองใชเวลา 1-2 ปในการฟนฟูระบบนิเวศใหกลับคืนสู
สภาพปกติ และมีหอยหลอดดังเดิม 
 นอกจากน้ี นํ้าที่ระบายออกสูทะเลนําสารอาหารจาก
แผนดินที่มีมากเกินระดับปกติมาดวย ทําใหแพลงตอนพืชเพิ่ม
จํานวนอยางรวดเร็ว ตามดวยแพลงตอนสัตวบางชนิด และเกิด
ปรากฏการณ “ขี้ปลาวาฬ” หรือ “นํ้าเบียด” ทําใหสัตวนํ้าเกิด
อาการชอ็ค อาจตายหรอืหนอีอกไปนอกชายฝงทีไ่กลออกไปนบัวา
อุทกภัยไดเปล่ียนแปลงระบบนิเวศชายฝง จนเกิดเหตุการณเมื่อ
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วันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่มีปลาจําพวกปลาฉลาม ปลากระเบน 
ปลาดุกทะเล และปลาตัวเล็กตัวนอยจํานวนมากหลายแสนตัวถูก
คลืน่ซดัลอยข้ึนมาเกยตืน้ ตลอดแนวชายหาดชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 
 กรมประมงรายงานวา ทามกลางวกิฤตนิํา้ทวม อาจเปน
โอกาสดีของทรัพยากรประมงไทย เนือ่งจากระบบนิเวศมีความอุดม
สมบรูณมากขึน้ แมวาสถานการณนํา้ทวมไดสรางความเสยีหายตอ
ชาวประมง ตองสูญเสียเครื่องมือ อุปกรณ กระชังปลา บอเลี้ยง 
และสัตวนํ้าเพาะเลี้ยงสูญหายเปนจํานวนมาก แตในแงผลกระทบ
ตอสตัวนํา้ในแหลงนํา้ธรรมชาตถิอืเปนผลกระทบเชงิบวก เนือ่งจาก
ในชวงหนาแลงทีผ่านมามกีารทาํประมงจนทาํใหปรมิาณและชนดิ
พันธุปลาลดลงอยูในข้ันวิกฤติ แตในฤดูนํ้าหลาก และน้ําทวม
ทัว่ประเทศ สงผลใหพอพนัธุแมพนัธุปลายงัมีชวีติอยูรอดได วางไข
และออกลูกแพรขยายพันธุตอไป
 ชวงที่นํ้าปาไหลหลากลงมายังแมนํ้าลําคลอง พัดพาเอา
แรธาตุและสารอนิทรยีทีเ่ปนอาหารของสตัวนํา้ลงมาดวยทาํใหสตัว
เหลานีเ้จริญเตบิโต เปนการฟนฟรูะบบนเิวศใหกลบัคนืสูความอดุม
สมบูรณ ขณะท่ีการอพยพยายถ่ินของปลาชนิดตางๆ สรางความ
หลากหลายของพันธุปลาเพ่ิมข้ึน

สรุป
 ปจจุบันที่ราบลุมนํ้าเปนระบบนิเวศที่กําลังถูกทําลาย
อยางรุนแรง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในลุมนํา้เกิด
ขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญมาจากการทําลายปา การเกษตร
แบบใชสารเคมี การเปลี่ยนแปลงระบบการไหลเวียนของนํ้าโดย
การสรางเขื่อน ประตูกั้นนํ้า การชะลางพังทลายของหนาดิน การ
ทําเหมอืง การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม เมือ่ประกอบกบัการ
บรหิารจัดการและการบังคบัใชกฎหมายท่ีไมมปีระสิทธภิาพ ทาํให
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทําลายอยางตอเนื่อง การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเกิดจากการกระทําของมนุษย
มากกวาปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้น เชน กรณีมหาอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ 
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มลภาวะทางแสง
จํานง พวงพุก*

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1 www.darksky.org

 แสงเปนสิง่จาํเปนสาํหรบัการใชชวีติประจําวนัของมนษุย
ทั้งจากแสงสวางที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และท่ีมาจากดวงอาทิตย 
ดวงจันทร หรือแมแตดวงดาว แสงสวางท่ีเกิดจากมนุษยสรางขึ้น
เปนอีกแหลงหนึ่งของแสงสวางที่สําคัญนํามาใชประโยชนหลาก
หลายในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในเวลากลางคืน 
เพื่อเพิ่มชั่วโมงการใชเวลากับการเลนกีฬากลางแจงและการ
สนัทนาการ แสงสวางถกูใชเพือ่การอืน่ อาท ิการสรางความโดดเดน
ของอาคารสถานที่ยานธุรกิจ อาคารรานคา และโรงงาน หรือ
แมแตการใชแสงทําปายโฆษณา  แสงยังมีผลตอพืชและสัตวใน
ระบบนิเวศ ทั้งการรับรู  ทิศทางและกําหนดเวลาหาอาหาร 
ในรูปท่ี 1 แสดงถึงแสงสวางท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยในเวลา
กลางคืนเม่ือมองจากยานอวกาศ เห็นไดวา ในพ้ืนที่ประชากร
หนาแนนมีแสงสวางกวาพื้นที่อื่นในเวลากลางคืน 

รูปที่ 1 แสงสวางในเวลากลางคืน

ที่มา : National Geophysical Data Center

 การใชแสงอยางไมมปีระสทิธภิาพและเกนิความตองการ 
กอใหเกดิมลภาวะทางแสงซึง่เปนผลกระทบทีไ่มพงึประสงค เราสามารถ
ลดการเกิดมลภาวะทางแสงไดโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชแสง เลือกหลอดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงและตรงกับความ
ตองการ เพื่อลดแสงสวางสวนเกินในพื้นที่ที่ไมมีความจําเปน

ความหมายและชนิดของมลภาวะทางแสง
 แสงสวางมีประโยชนนานัปการกับมนุษยและส่ิงมีชีวิต
บนโลก แตแสงสวางจากไฟฟาก็มีผลกระทบท่ีไมพึงประสงค 
เรยีกวามลภาวะทางแสง มคีวามหมายท่ีกาํหนดโดย International 
Dark-Sky Association (IDA) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงกําไร อยูใน

สหรฐัอเมรกิา กอตัง้เมือ่ป พ.ศ. 2531 ภารกจิหลกัของ IDA เปนการ
อนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอมและมรดกทางทองฟาในเวลา
กลางคืน ดวยการใชแสงสวางนอกอาคารบานเรือนอยางเหมาะสม 
และมปีระสทิธภิาพ ในป พ.ศ. 2554 IDA มสีมาชกิประมาณ 5,000 
คนจาก 70 ประเทศ IDA ไดใหความหมายของมลภาวะทางแสง
วาเปนผลกระทบทางลบท่ีเกดิจากการใชแสงนอกอาคารท่ีไมได
มีการควบคุม ทําใหแสงบางสวนเขาสู ตาหรือขึ้นสู ทองฟา
โดยไมกอใหเกิดประโยชน1 มลภาวะทางแสงสามารถจัดเปน
ประเภทได ดังนี้
 1. แสงรบกวน เกิดจากการที่แสงไมพึงประสงค
รบกวนในพื้นที่ใกลเคียง อาทิ แสงที่มาจากบานของเพื่อนบานที่
รบกวนการนอนหลบั การปองกนัแสงและการจดัวางแหลงกาํเนดิแสง 
อยางเหมาะสมอาจทําใหแสงรบกวนลดลง สถาบันวศิวกรรมทางแสง
ในสหรัฐอเมริกา ไดพยายามกําหนดระดับความสวางของแสงท่ีผาน
หนาตางและเปนแสงรบกวน มีความพยายามศึกษาและวัดระดับ
แสงรบกวนทีว่ดัในแนวตัง้ทีข่อบเขตของอาคาร เชน วธิเีปรยีบเทยีบ
ระหวางแสงที่ออกจากอาคารและแสงที่เขาสูอาคาร หากสัดสวน
ระหวางแสงที่ออกจากอาคารและแสงที่เขาสูอาคารมากกวา 1 
แสดงถึง แนวโนมที่แสงจากอาคารรบกวนเพื่อนบาน ถามีคา
นอยกวา 1 แสดงวาแสงท่ีเขาสูอาคารรบกวนคนในอาคาร เปนตน
 2. แสงทีเ่ขาสูดวงตา เปนแสงทีส่องตรงสูดวงตาทาํให
เกิดความรําคาญ รบกวนการมองเห็น เชนแสงสะทอนท่ีเกิดจาก
รถทีว่ิง่สวนกันอาจลดความสามารถในการมองเห็น และกอใหเกิด
อบุตัเิหตุ นอกจากน้ีผลกระทบจากแสงท่ีกอใหเกดิการระคายเคือง
แกดวงตา อาจเกิดจากการมองหลอดไฟโดยตรง หรือผลกระทบ
จากแหลงแสงอื่นๆ เชนปายโฆษณา หรือกลองถายรูป เปนตน 
 3. ปรากฏการณทองฟาเรืองแสง เกิดจากการที่
ทองฟาในยามคํา่คนืมคีวามสวางกวาปกต ิมสีาเหตมุาจากกจิกรรม
ของมนุษยและธรรมชาติ แหลงกําเนิดตามธรรมชาติ เชน แสง
อาทิตยที่สะทอนโลก แสงจากดวงจันทร การเรืองแสงของชั้น
บรรยากาศ และแสงอาทิตยที่สะทอนฝุนอวกาศ เปนตน และแสง
ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย อาทิ เครื่องใชไฟฟา ทั้งที่ปลอยแสง
โดยตรงข้ึนสูทองฟา และท่ีสะทอนจากพ้ืนดิน จะสะทอนกับ
โมเลกุลของกาซในอากาศ และบดบังแสงของดวงดาว              

จิปาถะ
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ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง
 มลภาวะทางแสงมีผลกระทบท่ีสําคัญ  ดังนี้
 1. ผลกระทบตอคน ผลการวิจัยทางการแพทย2 พบ
วา การไดรับแสงมากเกินไปกอใหเกิดผลเชิงลบตอสุขภาพมนุษย 
เกิดอาการปวดศีรษะบอยข้ึน เปนตะคริวขณะทํางาน มีอาการ
เครียดและความกังวลเพิ่มข้ึน ระดับความดันโลหิตสูงข้ึน และ
ทํางานผิดพลาดบอย  นอกจากน้ี แสงสวางจากไฟฟาในชวงเวลา
กลางคืนเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดมะเร็งเตานม โดยศึกษากลุม
ผูทาํงานชวงกลางคนืพบความสมัพันธระหวางการทาํงานกลางคืน
กับมะเร็งเตานม และทําใหนอนหลับไมสนิท ในระยะยาว กอให
เกดิความเส่ียงตอสุขภาพ ทาํนองเดยีวกบัการทดลองในสัตว พบวา 
แสงมากเกนิไปทําใหเกดิผลเชงิลบตออารมณ และความกระวนกระวาย
ของสัตว สวนแสงท่ีเขาสูดวงตาหรือแสงจามีผลกระทบตอผูขับขี่
รถยนตและผูเดินถนน กอใหเกิดอาการตาบอดช่ัวขณะ ความ
สามารถในการมองเห็นลดลง และเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิด
อุบัติเหตุ

2. ผลกระทบท่ีมีตอสัตว และระบบนิเวศ หรือ
มลภาวะทางแสงเชิงนิเวศ3 แสงสวางเปนไดทั้งเปนกลาง เปน
ประโยชน และเปนอันตราย ขึ้นอยูกับพันธุ พืชหรือพันธุ สัตว
แตละชนิด เชนแมงมุมบางชนิดหนีแสงสวาง ขณะที่บางชนิดชอบ
แสงสวาง หรือแมลงมีปกบางชนิดชอบแสงสวางและแมงมุมก็ได
รับประโยชนจากการท่ีแมลงบินมาเลนแสงไฟและติดใยแมงมุม 
ผลกระทบเชิงลบจากมลภาวะทางแสงท่ีสาํคญัตอสภาพทางกายภาพ
ของพืชและสัตวทาํใหเกิดความสับสนในระบบการนําทางของสัตว
ชนิดตางๆ เชน แมลงท่ีบินไดใชแสงสวางนําทาง และกระทบตอ
การผสมพนัธุขอพชืทีต่องอาศยัแมลงบนิเหลานี ้แสงสวางจากไฟฟา
ที่ติดตั้งไวในที่สูงในเวลากลางคืนทําใหนกท่ีมีการอพยพหลงทาง
และตายลงเปนจาํนวนมากถงึ 4-5 ลานตวัตอปในประเทศอเมรกิา 
เชนเดียวกับนกท่ีบนิไปหาแสงไฟฟาทีฐ่านขุดเจาะน้ํามันตามชายฝง
ของประเทศเนเธอรแลนด หรอืลกูเตาทะเลท่ีออกจากไขจะลงทะเล

2, 3 http://en.wikipedia.org/wiki/light_pollution
4 http://na.unep.net
5 http://eia.doe.gmeu/contents.html

รูปท่ี 2  แหลงแสงที่อาจกอใหเกิดแสงรบกวน รูปที่ 3  แสงท่ีเขาสูดวงตา

โดยใชดวงจันทรนําทางก็หลงทางเพราะแสงจากไฟฟา หรือแมแต
สตัวอืน่ๆ ทีใ่ชแสงนําทางก็ไดรบัผลกระทบเชนกนั นอกจากน้ี แสง
สวางจากไฟฟามผีลตอการขยายพันธุของสตัวหลายชนิด  เนือ่งจาก
สัตวใชแสงในการนําทางไปยังที่วางไข และแสงสวางมีผลกระทบ
ตอการผลิตสเปรมของสัตว กอใหเกิดการกลายพันธุ  
 3. ผลกระทบตอดาราศาสตร แสงสวางทีม่ากเกนิไป
โดยเฉพาะในเขตเมืองทาํใหเกดิทองฟาเรืองแสง บดบังการมองเหน็
ดวงดาวบนท องฟ าของประชาชนท่ีอาศัยอยู  ในเขตเมือง 
นกัดาราศาสตรเปนกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบจากปรากฏการณทองฟา
เรืองแสงมากที่สุด เนื่องจากแสงบดบังการมองเห็นดวงดาวและ
เทหวัตถุบนทองฟา ระดับความสวางของทองฟาจากแสงไฟมี
แนวโนมสูงขึ้น ทําใหดวงดาวจํานวนมากถูกบดบังหรือเห็นไมชัด 
เปนปญหาในการศึกษาทางดาราศาสตร 
 4. ผลกระทบทางออม โครงการส่ิงแวดลอมแหง
สหประชาชาติ4  ประมาณวาพลงังานไฟฟาทัว่โลกทีผ่ลติขึน้ หนึง่ในสี่
ใชในการผลิตแสงสวาง ดังนั้น ผลกระทบจากการใชแสงอยางไมมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงที่ใชผลิตพลังงาน 
และกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
การปลอยกาซเรือนกระจก ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระแส
ไฟฟาเพื่อตอบสนองความตองการ ขอมูลจากกรมพลังงานใน
สหรัฐอเมริกา5 พบวาในชวงกวา 10 ปที่ผานมา สหรัฐใชพลังงาน
ในการใหแสงสวางเทากับการใชนํ้ามันประมาณ 4–5 ลานบาเรล
ตอวัน เปนแสงสวางสวนเกินประมาณรอยละ 30-60 หรือคิดเปน
ปริมาณเทากับนํ้ามันสองลานบาเรลตอวัน สาเหตุของการใชแสง
อยางไมมีประสิทธิภาพหรือเกินความจําเปนมาจากการไมติดตั้ง
อุปกรณเปด-ปดไฟฟาอัตโนมัติ การออกแบบระบบการติดตั้งไฟมี
แสงสวางไมเหมาะสมกบัการใชงาน เลอืกใชอปุกรณสองสวางทีไ่ม
สองแสงตามท่ีตองการ และไมมีการบํารุงรักษาอุปกรณสองแสง 
ทําใหแสงสวางไมเต็มที่ 
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รูปที่ 4  ปรากฏการณทองฟาเรืองแสง

ที่มา  Institution of Lighting Engineers and the Society of Light and Lighting

แนวทางการลดมลภาวะทางแสง
 ปจจุบันมลภาวะทางแสงกําลังเปนที่สนใจของสถาน
ศึกษา สถาบัน และองคกรการพัฒนาตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การศกึษาผลกระทบ และกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง รวมทัง้
การพัฒนาเทคโนโลยีแหลงกําเนิดแสงท่ีลดการกอมลภาวะทาง
แสงเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด การศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีที่จะลดการกอมลภาวะทางแสง มีบริษัทผลิต
หลอดไฟฟาไดพัฒนาหลอดไฟประสิทธิภาพสูงที่สามารถควบคุม
ทิศทางของแสงใหเปนไปตามที่ตองการ ภายใตมาตรฐานของ
สมาคมวศิวกรรมดานความสองสวางแหงอเมรกิาเหนอื เพือ่ลดแสง
ที่เขาสูดวงตา และแสงสวนเกิน เปนการลดมลภาวะทางแสง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน หลายประเทศไดประกาศ
มาตรการควบคมุแสงสวางในพืน้ท่ีสาธารณะ และกําหนดมาตรฐาน
หลอดไฟฟาในท่ีสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง 
การกําหนดระดับความสวางของแสง หรอืการใชพลังงาน และการ
ควบคมุเวลาเปด/ปดไฟ นอกจากนี ้ไดกาํหนดระดบัความสวางของ
พื้นที่ โดยกําหนดกฎระเบียบควบคุมมลภาวะทางแสงที่ระดับการ
บังคับใชใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่  แตเขตเมืองและชนบทไม
สามารถกําหนดระเบียบภายใตมาตรฐานเดียวกันได เนื่องจาก
ความจําเปนของแตละพื้นที่แตกตางกัน  ดังนั้น หนวยงานจึงแบง
ประเภทพ้ืนที่ตามความจําเปนในการใชแสง คณะกรรมาธิการวา
ดวยความสองสวางระหวางประเทศ ไดแบงพืน้ท่ีเปน 4 ระดบัตาม
ความจําเปนในการใชแสง เปนการควบคุมระดับการใชแสง 
ประกอบดวย พืน้ทีท่ีม่คีวามมืดสงู ความสวางตํา่ ความสวางปานกลาง 
และความสวางสูง 
 สมาคมวิศวกรรมดานความสองสวางแหงอเมรกิาเหนอื
ไดเสนอแนะแนวทางการควบคุมแสงรบกวน ดังนี้
 1. ออกแบบแหลงกําเนิดแสงโดยคํานึงถึงผลกระทบ

รอบขาง เลือกที่ตั้งและกําหนดทิศทางของแหลงกําเนิดแสงอยาง
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากแสงสวนเกินในพื้นที่ขางเคียง
 2. เลือกแหลงกําเนิดแสงท่ีสามารถควบคุมความเขม
ของแสง และมีกรอบควบคุมการกระจายตัวของแสง เพ่ือลด
ผลกระทบของแสงในทิศทางที่ไมตองการ
 3. กาํหนดทศิทางของไฟสองสวางใหฉายในมมุตํา่ ให
แสงทั้งหมดตกกระทบในพื้นที่ที่ตองการแสงสวาง ไมเกิดเปน
มลภาวะทางแสง
 4. แสงที่เขาสูดวงตา ไดกําหนดมาตรฐานของการ
กระจายแสง จากแหลงกําเนิดแสงตามความเขมของแสง และมุม
ของการติดตั้งแหลงกําเนิดแสงเปนระดับความเขมตางกัน 
 5. แนวทางการควบคุมการเรืองแสงของทองฟา ใช
หลักการเดียวกับการควบคุมแสงท่ีเขาสู ดวงตา โดยกําหนด
มาตรฐานการหักเหของแสงหลอดไฟ  อยางไรก็ตาม มาตรฐาน
ดังกลาวกําหนดข้ึนเพ่ือลดผลกระทบจากแสงท่ีเขาสู ดวงตา
เปนหลัก จึงยังมีแสงบางสวนที่หักเหขึ้นสูทองฟา 

มลภาวะทางแสงในประเทศไทย
 ประเทศไทยยังไมมกีารศกึษาวิจยัเกีย่วกบัมลภาวะทาง
แสงอยางจริงจัง แมว าแสงสวางกอใหเกิดผลกระทบที่ไม 
พงึปรารถนาหลายอยาง และกอใหเกิดการใชพลงังานการผลิตไฟฟา
อยางสิ้นเปลือง  อยางไรก็ตาม วิกฤตการณราคานํ้ามันที่สูงขึ้น
หลายคร้ังในชวงทีผ่านมา กระตุนใหคนไทยประหยัดการใชพลงังาน 
ชองทางหน่ึงเปนการลดการใชแสงสวางจากไฟฟา แตการใชแสงสวาง
ก็ยังเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ มีการใชในพ้ืนท่ีที่ไมมีความ
จําเปน เกิดการปลอยใหแสงสองข้ึนฟาโดยไมกอใหเกิดประโยชน
เกิดการใชพลังงานอยางส้ินเปลือง การศึกษาวิจัยเพ่ือนําแสงจาก
ธรรมชาติมาใชแทนแสงไฟฟายังไมแพรหลาย แมมีการประยุกต
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เทคนิคการใชแสงจากธรรมชาติในอาคารเพิ่มขึ้น การใชแสงจาก
ธรรมชาติสามารถลดปริมาณความตองการกระแสไฟฟา แตมี
ขอจาํกดัของความไมสมํา่เสมอของแสง เปนเพยีงการลดผลกระทบ
ทางออมทีเ่กดิจากการใชแสงสวางจากไฟฟา ยงัไมใชการแกปญหา
มลภาวะทางแสงโดยตรงจากการท่ีมลภาวะทางแสงมีผลตอ
คณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอมของประเทศ ดงันัน้ จงึตอง
ใหความสําคัญกับการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงทั้งทาง
ตรงและทางออมอยางจริงจัง 

สรุปและขอเสนอแนะ
 แสงสวางจากไฟฟาเปนสิง่จาํเปนในการใชชวีติประจาํวนั
ของมนุษย แตมีผลกระทบทางตรงตอคุณภาพชีวิตของมนุษย 
สัตว และระบบนิเวศ การใชแสงสวางเกินความจําเปน ใชไมถูกที่
และเวลา หรือใชอยางไมมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความสูญเสีย
พลังงานไฟฟา สิ้นเปลืองทรัพยากร และปลอยกาซเรือนกระจก 
เกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การออกแบบ
ผลติภณัฑทีเ่ปนแหลงกาํเนดิแสงหรอืโคมไฟฟา ตองคาํนงึถงึความ
สอดคลองกบัขอกาํหนดหรอืมาตรฐานสากลในดานการลดมลภาวะ
ทางแสง จงึควรดาํเนนิการใชไฟฟาเพือ่การสองสวางใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และการผลิตหลอดไฟฟาที่เปนไปตามมาตรฐาน
สากล ใหความสําคัญกับการกําหนดมาตรฐานของหลอดไฟฟาที่
กอใหเกิดมลภาวะทางแสงนอย ดังนี้
 1. สงเสริมใหประชาชนตระหนกัถึงผลกระทบของการ
ใชแสงสวางท่ีมากเกินไป หรือติดตั้งแหลงกําหนดแสงสวางในท่ีที่
ไมเหมาะสม เปนการลดการใชพลังงานไฟฟา และเชื้อเพลิงที่ใชใน
การผลิตไฟฟา รวมทั้งลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 2. ศึกษาพื้นที่หรือบริเวณที่ตองการแสงสวางเพื่อจัด
เตรียมหรือจัดหาแหลงแสงสวางที่เหมาะสม ไมเกินความจําเปน 
และเลือกใชโคมไฟที่มีกําลังสองสวางเหมาะสม สามารถกําหนด
บริเวณสองสวางโดยปราศจากแสงเล็ดลอดข้ึนทองฟาหรือ
ทางดานขาง และติดตั้งโคมไฟในมุมที่ไมเกิดแสงจา
 3. ติดตั้ งระบบการควบคุมการเป ด-ปดการใช 
แสงสวาง ที่สอดคลองกับความตองการใชและไมตองการใชแสง 
รวมทั้งการติดต้ังระบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติ

 4. ศึกษาวิจัยระดับความสวางท่ีเหมาะสมกับแตละ
พื้นที่และการใชงาน รวมทั้งศึกษาการออกแบบบานเรือนให
สามารถใชแสงจากธรรมชาติได 
 5. ศึกษากฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากลของแหลง
ไฟสองสวาง หรือโคมไฟฟาเพื่อยกมาตรฐานการผลิตของประเทศ
ใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดตางประเทศ และยกระดับ
ประสิทธิภาพการใชไฟฟาสองสวางของประเทศ ลดผลกระทบท่ี
เปนมลภาวะทางแสงทัง้ทางตรง และลดการสิน้เปลอืงการใชนํา้มนั
เพื่อการผลิตพลังไฟฟา
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การปรับตัวสูภัยนํ้าทวม : การปรับตัวสูภัยนํ้าทวม : 
กรณศีกึษาของอมัสเตอรดมั เวนสิ และกัวลาลัมเปอรกรณศีกึษาของอัมสเตอรดมั เวนสิ และกัวลาลัมเปอร

อมราวรรณ ทิวถนอม*

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

การสูภัยนํ้าทวมในตางประเทศ
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหหลายประเทศทั่วโลก
ประสบภาวะนํา้ทวมเชนเดยีวกบัไทย บางประเทศบริหารจัดการ
นํ้าทวมไดดี สามารถปองกันพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม 
และบานเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในบทความน้ีจึงขอเสนอ
กรณีตัวอยางใน 3 ประเทศท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดการ
นํ้าทวมอยางมีประสิทธิภาพ

อัมสเตอร ดัม : บริหารจัดการน้ําอย าง
บูรณาการ
 อัมสเตอรดัม เมืองหลวงของราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 
ตัง้อยูบนพ้ืนทีลุ่มต่ําปากแมนํา้ เสีย่งตอนํา้ทวมเม่ือนํา้ทะเลหนุนสงู 
หรือมีปรากฏการณคลื่นชายฝงยกตัวสูงจากพายุ ชาวดัตชเริ่มให
ความสําคัญกับการปองกันนํ้าทวม มาต้ังแตศตวรรษที่ 16 ตอมา
ในศตวรรษที่ 19 ไดพฒันาปมพลังไอนํ้าเพ่ือวิดนํ้า และมีโครงการ
ปองกันนํ้าทวม นอกจากน้ี ไดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชายฝง
อยางยั่งยืนแหงชาติ จัดทํายุทธศาสตรระยะยาว 100 ป (พ.ศ. 
2643-2743) เพื่อรับมือนํ้าทวม กําหนดมาตรการปองกันนํ้าทวม
อยางบรูณาการ ครอบคลุมทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม 
รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลอยางตอเนื่อง
 ในชวงปลายศตวรรษที ่19 รฐับาลมแีนวคดิปองกนัไมใหนํา้
ทะเลไหลเขาทวมพื้นที่ทางภาคเหนือ บริเวณที่เปนทะเลสาบเปด 

 ปจจุบันโลกกําลังประสบกับการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ สงผลใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยคร้ังและรุนแรง
ทุกป ทั้งแผนดินไหว ดินถลม ไฟปา และน้ําทวม ประเทศตางๆ ทั่วโลกจําเปนตองปรับตัว เตรยีมพรอมรบัภยัธรรมชาติทีเ่กดิขึน้ 
เพือ่ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกับชวีติ ทรพัยสนิ ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเศรษฐกิจ การเรียนรูประสบการณ
จากตางประเทศในการบรหิารจดัการนํา้ทวมทีม่สีภาพภมูศิาสตรใกลเคยีงกบัประเทศไทย เปนบทเรยีนทีม่ปีระโยชนในการปองกนั 
หากเกิดภัยพิบัติในอนาคต

ซุยเดอรซี โดยสรางเข่ือนขนาดใหญยาว 32 กิโลเมตร กวาง 90 
เมตร สูงกวาระดับนํ้าทะเล 7.25 เมตร ในชวงป 2461-2475 
 เ มื่ อป   2496  เ กิ ดนํ้ า ท  วม ใหญ   มี ค ว าม สูญ เ สี ย
อยางมาก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนจึงร วมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการสามเหลี่ยมปากแมนํ้า เพื่อดําเนินการโครงการ
เดลตาเวิรกส ในภาคตะวันตกเฉียงใต เพื่อแกปญหาน้ําทวม 
ประกอบดวย เขื่อน ประตูระบายน้ํา กําแพงก้ันนํ้า คันดินกันนํ้า 
จํานวน 16 แหง เพื่อกั้นปากแมนํ้า เขื่อนแหงสุดทายสรางเสร็จ
เมื่อป 2540 เปดใชอยางเปนทางการเมื่อป 2553 เขื่อนมี
ความแข็งแรงคงทน มีอายุการใชงานถึง 10,000 ป สามารถ
ปองกันนํ้าทวมพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไดถึง 4,000 ป
 โครงการนี้สามารถรักษาคุณภาพนํ้าจืดในเขื่อนเพื่อ
การเกษตรกรรม กําหนดระดับนํ้าที่เหมาะสมในพื้นที่สามเหลี่ยม
ปากแมนํ้า เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางระหวางเกาะและ
คาบสมุทร มีการทําสนธิสัญญาการขนสงทางนํ้าระหว าง
เนเธอรแลนดและเบลเยียม และเกิดการพัฒนาใหมๆ ในพื้นที่ที่
เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากนี้ ชาวประมงสามารถจับปลาทะเลที่เขามาในเขื่อนได 
แมวาโครงการจะมีประสิทธิภาพ แตเนเธอรแลนดก็ศึกษาและเฝา
ระวังระดับนํ้าทะเล รวมทั้งคิดคนนวัตกรรมปองกันประเทศจาก
นํ้าทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกรอนอยางตอเนื่อง

คอลัมนพิเศษ

อปุกรณปองกนันํา้ทวมในตางประเทศ
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กัวลาลัมเปอร : นวัตกรรมอุโมงคฉลาดเพื่อการระบาย
นํ้าและจราจร
 กัวลาลัมเปอรเปนเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูบนที่ราบลุม
แมนํ้า ลอมรอบดวยมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก มีอากาศรอนชื้น 
ฝนตกชุก ประกอบกับความเปนเมืองจึงไมสามารถดูดซับนํ้าไดตามธรรมชาติ 
เกิดนํ้าทวมขัง เนื่องจากไมสามารถระบายนํ้าไดทัน 
 ในอดีต กัวลาลัมเปอรเกิดนํ้าทวมใหญ 2 ครั้ง เมื่อป 2469 และ 2514 แต
หลังจากการขยายตัวของเมืองตั้งแตป 2528 เกิดนํ้าทวมเกือบทุกป สรางความ
เสียหายคิดเปนมูลคาเกือบรอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวม ดังนั้น ในป 2543 
รัฐบาลมาเลเซียไดดําเนินโครงการอุโมงคฉลาด เพื่อแกปญหานํ้าทวมฉับพลัน 
และการจราจรในเมือง 
 อุโมงคฉลาดเปนอุโมงคสําหรับการจราจรและระบายนํ้าควบคูกันไป 
ใช  งบประมาณ  1 ,887 

ลานริงกิต1 มีระยะทางท้ังหมด 9.7 กิโลเมตร สวนที่สามารถใชเปนเสนทางจราจรมี
ระยะทาง 4 กิโลเมตร เปดใชอยางเปนทางการเม่ือป 2550
 อุโมงคแบงเปน 3 ชั้น ตามการใชงาน เม่ือสภาพดินฟาอากาศปกติ ชั้นที่ 1 
และช้ันท่ี 2 ใชเปนเสนทางจราจรของรถยนตสวนบุคคลและรถแท็กซี่ในชั่วโมง
เรงดวน ชั้นที่ 3 เปนชั้นลางสุด ใชระบายนํ้าในกรณทีี่มีนํ้าทวมไมมาก หากระดับนํ้า
สูงขึ้น และระบายไมทัน อุโมงคชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 จะถูกปดสําหรับการจราจร และ
เปลี่ยนเปนอุโมงคระบายนํ้าทันที เมื่อระบายนํ้าไดหมดจะเปนอุโมงคสําหรับ
เสนทางจราจรไดภายใน 48 ชั่วโมง อุโมงคฉลาดยังทําหนาที่ระบายนํ้าจากทางเหนือ
ของประเทศที่ไหลสูเมืองอีกดวย

เวนิส : โมเซประตูกั้นน้ําทะเลใหญที่สุดในโลก
 เวนิส เมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี ตั้งอยูริมฝงทะเลอะเดรียติก 
ลอมรอบไปดวยนํ้า ทําใหมีนํ้าทวมบอยจากน้ําทะเลหนุน เมื่อตนศตวรรษที่ 20 ถูกนํ้าทวมเฉลี่ย 10 ครั้งตอป ปลายศตวรรษเพิ่มเปน 60 
ครั้งตอป เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิ การสูบนํ้าบาดาลข้ึนมาใชในปริมาณมาก กระแสน้ําพัดพาตะกอนในคลองออกสูทะเล 
ทําใหแผนดินทรุด
 เมื่อป 2509 นํ้าทวมสูงถึง 194 เซนติเมตร เปนสถิติที่สูงที่สุดในประวัติศาสตรของเวนิส สูงกวาระดับที่เหมาะสมถึง 84 เซนติเมตร2

สรางความเสียหายแกสถาปตยกรรม งานศิลปะ และนักทองเที่ยวที่ลดลง ดังนั้น ในป 2549 รัฐบาลอนุมัติโครงการปองกันนํ้าทวมมูลคา 
4.7 พันลานยูโร เพื่อสรางทํานบที่มีประตูระบายนํ้าปองกันเมือง แตถูกกระแสวิพากษวิจารณจากนักอนุรักษสิ่งแวดลอม และขาดเงินทุน
สนับสนุน ตอมามีการทบทวนโครงการ และเริม่ดาํเนนิการในปถดัมา ภายใตโครงการโมเซ (MOSE Project : Modulo Sperimentale 

1  1 ริงกิต ประมาณ 10 บาท (ณ มกราคม 2555)
2  ระดับนํ้าที่เหมาะสมในเวนิส คือ 110 เซนติเมตร
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Electromeccanico หรอื Experimental Electromechanical 
Module) เปนชื่อในภาษาอิตาเลียนของโมเสส ผูแยกทะเลแดงใน
คัมภีรไบเบิ้ล โครงการโมเซ เปนประตูปองกันนํ้าทะเลที่ใหญที่สุด
ในโลก สามารถปองกันนํ้าทะเลสูงถึง 60 เมตร ประกอบดวย 
ประตูบานพบัเปนกาํแพงถึง 78 ประตู แบงออกเปน 4 แถว เพือ่
กั้นทะเลอะเดรียติกกับเวนิส ประตูแตละบานมีขนาดกวางเกือบ 
30 เมตร สูงกวา 20 เมตร และมีฐานคอนกรีตขนาดยักษหนา 
30.48 เมตร ยาว 1,219.2 เมตร คาดวาจะแลวเสร็จในป 2557

บทเรียนการแกปญหาน้ําทวมในตางประเทศ
 เนเธอรแลนด อิตาลี และมาเลเซียมีมาตรการในการ
ปองกันนํ้าทวมที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันประเทศจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ทําใหประชาชน
มชีวีติความเปนอยูอยางปรกติสขุ ดงันี้

1. การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 
นํ้าแข็งขั้วโลกละลายลงสูทะเล ทําใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น ขณะที่
ชั้นบรรยากาศมีความช้ืนสูง เกิดปรากฏการณลานีญา สงผลให
ฝนตกบอยคร้ัง ไมตรงตามฤดูกาล และมีปริมาณมาก เกิดนํ้า
ปาไหลหลาก ประกอบกบัแผนดินทรดุตวั เนือ่งจากการนาํนํา้บาดาล 
ขึ้นมาใช โดยเฉพาะในเวนิสและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการเกิด
แผนดินไหว และเกิดรอยราวบนพื้นดิน เปนปจจัยเสี่ยงที่อาจ
ทําใหเกิดสึนามิ
 2. ลักษณะทางภูมิศาสตร อัมสเตอรดัม เวนิส และ
กัวลาลัมเปอรตั้งอยูบนพื้นที่เส่ียงตอการเกิดนํ้าทวม อาทิ มีแมนํ้า
ใหญไหลผาน มีนํ้าลอมรอบ ผืนแผนดินตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล 
ขณะที ่อมัสเตอรดมัและกรงุเทพมหานครต้ังอยูบนทีร่าบปากแมนํา้ 
ตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล เมื่อมวลนํ้ามหาศาลจากแมนํ้าไหลมา
บรรจบกับนํ้าทะเลในชวงที่หนุนสูง นํ้าจากแมนํ้าระบายลงสูทะเล
ไมได จึงเกิดนํ้าทวมในบริเวณปากแมนํ้า สงผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน สวนกัวลาลัมเปอรก็มีลักษณะคลาย
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
การสรางส่ิงกอสรางขวางทางน้ํา เมื่อฝนตกในเมืองท่ีเต็มไปดวย
อาคารตางๆ จึงไมมีพื้นที่ดูดซับนํ้าตามธรรมชาติ หากฝนตกหนัก 
หรือนํ้าเหนือไหลมา จึงไมสามารถระบายนํ้าลงสูทะเลไดทันการ 

แตเวนิสถูกสรางข้ึนจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ เขาดวยกัน
ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเล
อะเดรียติกในภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบริเวณชายฝง
ระหวางปากแมนํ้าโปกับแมนํ้าพลาวิ ระดับการขึ้นของน้ํา
ทะเลสงผลใหเกิดนํ้าทวมเมือง เปนสาเหตุที่แตกตาง
จากไทย 
 3. การบริหารจัดการน้ํา
  3.1 การศึกษา วิจัย และระบบฐานขอมูล
เนเธอรแลนดมีความรูความชํานาญในการบริหารจัดการ
นํ้า ไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องนํ้า การจัดการลุ มนํ้าของ
ประเทศตางๆ และของโลก และมีการเรียนการสอนเรื่อง

การจัดการน้ําในมหาวิทยาลัยหลายแหงของประเทศ จัดเก็บสถิติ
นํ้าอยางเปนระบบ และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการนํ้าและทรัพยากรนํ้า รวมทั้งเตรียมแผนระยะยาว โดย
ปรับปรุงโครงการเดลตาเวิรกสใหมีการทํางานอยางบูรณาการ 
และมีประสทิธภิาพ ทัง้ดานการจดัการและงบประมาณ นอกจากน้ี 
ไดนําขอมูลจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ี
ยืดหยุนตอการขึ้นลงของกระแสนํ้า
  เวนิสไดศึกษาวิธีการปองกันนํ้าทวมอยางจริงจัง โดย
การรวบรวมสถิติการเกิดนํ้าทวม ระดับนํ้าที่ทวม ศึกษาถึงสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดนํ้าทวม และดําเนินโครงการปองกันเมืองจากนํ้าทวม
และแผนดินทรุด อาทิ โครงการสรางระบบสูบนํ้าไฮดรอลิกสเพ่ือ
ดันพ้ืนทรายใตเกาะเวนิสใหพยุงพื้นท่ีเกาะสูงขึ้น และยาย
อุตสาหกรรมปโตรเคมีในบริเวณใกลเคียงไปเมืองอื่น สําหรับ
มาเลเซีย รัฐบาลใหความสนใจศึกษาถึงสาเหตุของปญหานํ้าทวม
และแนวทางแกไขอยางจริงจัง เนื่องจากภาวะนํ้าทวมบอยครั้งใน
กัวลาลัมเปอรสรางความเสียหายตอภาคธุรกิจ และชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน สําหรับประเทศไทย มีหลายหนวยงาน
ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องนํ้า แตเปนการศึกษาที่ตางคนตางทํา ไมมี
ทิศทางท่ีชัดเจน ประกอบกับไมไดเผยแพรผลงานศึกษาวิจัยสู
สาธารณะ ทําใหการสืบคนเปนไปอยางยากลําบาก
  3.2 การลงทุนท่ีคํานึงถึงความคุมคา การลงทุนใน
โครงการปองกันนํ้าทวมของทั้ง 3 ประเทศใชเงินทุนสูง แตไดผลท่ี
คุมคา เนเธอรแลนดประเมนิความคุมคาของโครงการ โดยใชโมเดล
ทางเศรษฐศาสตรเพือ่ประเมนิความเสยีหายของชวีติและทรพัยสนิ 
ในกรณีทีพ่ืน้ทีแ่ตละจดุเกิดนํา้ทวม แลวคาํนวณเทียบกบัคากอสราง 
รวมทัง้ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้หากเขือ่นแตกจากสภาพภมูอิากาศ
ที่มีคลื่นลมแรง เนื่องจากในอดีตเคยเกิดปญหาเข่ือนแตกที่สราง
ความเสียหายอยางมากตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
 อิตาลีประเมินความคุมคาของโครงการ และใชเวลาในการ
พิจารณาเกือบ 40 ป เนื่องจากนักการเมืองบางกลุมไมเห็นดวยที่
ตองทุมงบประมาณมหาศาล ขณะท่ีนักอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
นักวิทยาศาสตรบางสวนแสดงความเปนหวงวาโครงการอาจจะ
ทําลายระบบนิเวศ และเปนอันตรายตอสัตวนํ้า สวนรัฐบาล
มาเลเซียไดประเมินความคุมคา โดยพิจารณาวา หากปลอยให
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นํา้ทวม จะสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและประชาชนมากกวา 2 ลานคน ขณะที่ ประเทศไทยกําลังอยูระหวางการพิจารณาความเปน
ไปไดของโครงการปองกันนํ้าทวมและประเมินความคุมคา เนื่องจากแตละโครงการที่เสนอมีตนทุนสูง

 3.3 กลไกการดําเนินงาน รัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศใหความสําคัญตอการปองกันและแกปญหานํ้าทวม โดยกําหนดเปน
นโยบายสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ จึงไดมีการจัดต้ังหนวยงานหรือองคกรศึกษาวิจัยเร่ืองน้ํา นอกจากน้ี เนเธอรแลนดและอิตาลีเปน
สมาชิกสหภาพยุโรป  มีกฎหมายสหภาพยุโรปวาดวยเรือ่งการจัดการและประเมินความเสีย่งจากภาวะน้ําทวม ทีเ่อือ้ใหการดําเนินการของ
ภาครัฐมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบกับสหภาพยุโรปรวมมือกันพัฒนาแผนระยะยาวเพื่อแกปญหานํ้าทวม การ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการกําหนดวิธีการใชที่ดินอยางยั่งยืนที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากภาวะนํ้าทวม
  มาเลเซยีมีกรมชลประทานและการระบายนํา้ทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการแกไขปญหานํา้ทวม นอกจากน้ี เปนทีน่าสงัเกตวา 
ทั้ง 3 ประเทศมีการดําเนินงานจากทุกภาคสวนอยางบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ เจาหนาที่ทองถ่ิน เอ็นจีโอ และ
ประชาชนรวมกันพิจารณาแนวทางการแกปญหาอยางรอบดาน ใหเกิดความสูญเสียนอยท่ีสุด แตประเทศไทยไมมีหนวยงานหลักในการ
ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจเกี่ยวกับการปองกนันํ้าทวม จึงเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา และไมมีการบูรณาการอยางจริงจัง
  3.4 การส่ือสาร เม่ือเกิดนํ้าทวม การใหขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ และนาเชื่อถือ จะปองกันมิใหประชาชนตื่นตระหนก การ
อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เปนเรื่องที่ควรหลีกเล่ียง เนื่องจากประชาชนไมตองการทิ้งบานเรือนและทรัพยสิน เนเธอรแลนดจึงเลือก
ใชการโนมนาวใหประชาชนเห็นความสําคัญของการยายออกจากบานแทนการใชคําสั่งอพยพ สวนประเทศไทย มีหลายหนวยงานท้ังที่
เปนทางการและไมเปนทางการเผยแพรขอมูล ทําใหประชาชนไดรับขอมูลมากมาย จนเกิดความสับสน และตื่นตระหนก

เปรียบเทียบการสูภัยนํ้าทวมในประเทศตางๆ

ประเด็น เนเธอรแลนด อิตาลี มาเลเซีย ไทย

1.  การเปล่ียนแปลง  
 สภาพภูมิอากาศโลก

ภูมิอากาศโลกเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน เกิดปรากฏการณลานีญา ทําใหฝนตกบอย และมีปริมาณมาก

2.  ลักษณะทาง
  ภูมิศาสตร

- พื้นที่ราบลุ มตํ่ากวา
ระดับนํ้าทะเล และ
ตัง้อยูบริเวณสามเหล่ียม

 ปากแมนํ้า
- นํ้าท วมเกิดจากนํ้า

ทะเลหนุนสูง

- พื้นที่เปนเกาะ มีนํ้า
ลอมรอบ

- นํ้าทวมเกิดจากน้ํา
ทะเลหนุนสูง

- สูบนํ้าบาดาล ทําให
แผนดินทรุดตัว

- พื้นที่ราบลุมตํ่า
- นํ้าท วมเกิดจาก

การขยายตัวของ
เมือง สิ่งกอสราง
ขวางนํ้าไหล ไม
สามารถดูดซับน้ํา
และระบายนํ้าได
ทัน

- พืน้ทีร่าบลุมต่ํากวาระดบัน้ําทะเล 
และตั้งอยูบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แมนํา้

- นํ้าทวมเกิดจากการขยายตัวของ
เมอืง สิง่กอสรางขวางนํา้ไหล ไม
สามารถดดูซบันํา้และระบายน้ําได
ทนั

- สบูนํา้บาดาล ทาํใหแผนดนิทรุดตัว

3.  การบรหิารจดัการนํา้
 3.1 การศึกษา วิจัย 
   และระบบฐาน 

 ขอมูล

- เชี่ ย ว ช าญ ใ น ก า ร
บริหารจัดการน้ํา

- ศึกษา วิจยั จัดเก็บ
ขอมูลเปนระบบ

- ศึกษา วิจัย จัดเก็บ
ขอมูลเปนระบบ

- ศึกษา วิจัย จัด
เ ก็ บข อมู ล เป น
ระบบ

- หลายหนวยงานมีการศึกษา วิจัย 
และจัดเก็บขอมูลไวในหนวยงาน
ของตน

 3.2 การลงทุนท่ีคํานึง
   ถึงความคุมคา

- มีหนวยงานหลักในการประเมินความคุมคาโครงการ และจัดทํา
ประชาพิจารณ ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทุกดาน

อยูระหวางดําเนินการ

 3.3 กลไกการ  
 ดําเนินงาน

- รัฐบาลใหความสําคัญกับการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมถือเปน
มาตรการเรงดวน

- มีหนวยงานหลักทําหนาที่การรับผิดชอบและตัดสินใจ
- มีการดําเนินงานรวมกับภาคีตางๆ อยางบูรณาการ

- รัฐบาลให ความสําคัญในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา

- ไมมีหนวยงานหลักทําหนาที่ใน
การรับผิดชอบและตัดสินใจ

- มีหนวยงานรับผิดชอบเร่ืองนํ้า
กวา 30 หนวยงาน แตไมบรูณาการ
การทํางาน

 3.4 การส่ือสาร - รัฐใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ และทันตอเหตุการณ - หลายหนวยงานใหขอมูล สงผล
ใหประชาชนสับสน  และ ต่ืน
ตระหนก
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ประเทศไทย : การรับมือนํ้าทวม
 ในอดีต นํ้าทวมท่ีเกิดในประเทศไทยเปนนํ้าทวมตาม
ฤดูกาลและระยะสั้น แตในป 2554 มวลนํ้ามหาศาลไหลทะลัก
เขาทวมภาคกลาง และกรุงเทพมหานครนานนับเดือน สรางความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล ดังนั้น จึงจําเปนตอง
เรียนรูการปองกันและแกปญหานํ้าทวมจากตางประเทศ
 การแกไขปญหาในปจจบุนั ดาํเนนิการควบคูกนัทัง้ระยะส้ัน
และระยะยาว เพื่อปองกันความเสียหายดานเศรษฐกิจ สังคม 
และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
 ระยะส้ัน ดําเนินการโดยขุดลอกคู คลองตามธรรมชาติและ
คลองชลประทานไมใหตื้นเขิน พรอมใชงานในฤดูฝนและน้ําหลาก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงคู คลองใหสามารถระบายน้ํา
จากแกมลิง หรือพื้นที่ที่มีนํ้าทวมขัง พรอมทั้งเชื่อมโยงกับระบบ
ระบายน้ําในระยะยาวท่ีจะทําข้ึนในอนาคต เชน เชื่อมโยงกับ
ระบบอุโมงค และเสนทางระบายนํ้า เปนตน
 ระยะยาว หลายหนวยงานไดสรางระบบปองกันนํ้าทวม 
ที่สามารถระบายนํ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใชงานคงทน 
และคุมทุน หลายโครงการ อาทิ
 โครงการกอสรางระบบอุโมงคยักษในกรุงเทพมหานคร 
กทม. กําลังอยูระหวางการดําเนินการ เพื่อปองกันและแกปญหา
นํา้ทวมอยางบรูณาการใหเกดิผลอยางยัง่ยืน ม ี4 สาย ประกอบดวย 
อุโมงคยักษพระรามเกา-รามคําแหง รัชดาภิเษก-สุทธิสาร 
ดอนเมือง และอุโมงคสวนหลวง ร.9 โดยผันนํ้าจากจุดนํ้าทวม
ลงอุโมงคยกัษใตดนิ และไหลลงแมนํา้เจาพระยา เปนทางดวนใตดนิ 
ที่ระบายน้ําปริมาณมากใหไหลลงขางใตเมือง ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้นกวา 16,000 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จ ในอีก 4 ป
ขางหนา 
 โครงการแกปญหานํ้าทวมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
และวังไกลกังวล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อปองกันไมให
นํา้ปาไหลเขาทวมพืน้ทีเ่ศรษฐกิจและพืน้ทีส่าํคญั เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการระบายน้ําลงสูทะเลให
รวดเร็วขึ้น และบรรเทาความ
เดือดรอนของราษฎรที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
ในชวงท่ีฝนตกหนัก ไดดําเนิน
การแลวเสร็จเม่ือป 2549 
 การแก  ไขป ญหาใน
อนาคต หลายหนวยงานได
เสนอแนวคิดการปองกันและ
แกปญหาน้ําทวมในระยะยาว
ที่นาสนใจ ดังนี้
 ทางดวนพิเศษระบาย
นํ้าหรือซู เปอร  เอ็กซ  เพรส
ฟลัดเวย คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได

เสนอการระบายน้ําตามธรรมชาติที่สะดวกและรวดเร็วลงสูทะเล 
ปองกันนํ้าทวมรังสิต ลําลูกกา มีนบุรี และหนองจอก โดยทํา
เสนทางใหนํ้าผานได มีความลึกประมาณ 2 เมตร ใชงบประมาณ
มากกวา 100,000 ลานบาท และเปนพื้นที่เพาะปลูกหรือทํานา
ดวย อยางไรก็ตาม การทําเสนทางระบายนํ้ามีตนทุนคอนขางสูง 
เนื่องจากพ้ืนที่ที่เปนเสนทางน้ําไหลสูทะเล ถูกครอบครองโดย
ประชาชนและนักธุรกิจ มีการสรางสิ่งกอสราง อาทิ อาคารบาน
เรือน โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหที่ดินมีราคาแพง และอาจตอง
ยายชุมชนบางแหงริมแมนํ้า เพื่อนําพื้นที่มาสรางเปนแนวก้ันนํ้า 
จึงควรใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน เพื่อลดความขัดแยง
 โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าใตดิน คณะกรรมการ
งานกอสรางใตดินและอุโมงค (ทียูทีจี) ภายใตวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย เสนอแนวคิดสรางอุโมงครับนํ้าจากตอนเหนือ
ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแตบางปะอินลงมา ผานบางนา และลงสู
ทะเลที่สมุทรปราการ ตั้งชื่อระบบอุโมงควา มัสทส (MUSTS: 
Multi-Service Flood Tunnel System) มปีระโยชนในการใชงาน 
ดังนี้ ชั้นบนเปนถนนสําหรับรถยนตขนาด 6 เลนในเวลาปกติ 
เม่ือนํ้าทวมเล็กนอยหรือระดับปานกลาง พื้นชั้นบนยังคงใชเปน
ถนนสําหรับรถยนต ชั้นลางเปนทางระบายนํ้าขนาดใหญ รองรับ
นํ้าได 100,000 ลูกบาศกเมตร/กิโลเมตร หากเกิดนํ้าทวมใหญ
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จะปดถนนชัน้บนเพือ่ระบายนํา้ได 2 เทา มรีะยะทางประมาณ 100 
กิโลเมตร กวาง 24 เมตร ลึก 10 เมตร และเชื่อมโยงกับคู คลอง
และอโุมงคใตดนิ เพือ่ระบายน้ําใหเปนระบบเดียวกัน ใชระยะเวลา
การกอสรางประมาณ 5 ป เงินทุนประมาณ 200,000 ลานบาท 
 มัสทสมีขอดีหลายประการ อาทิ ประหยัดเงินลงทุนจาก
การเวนคืนที่ดิน ระบายนํ้าไดดีกวาบนผิวดิน เปนที่ระบายนํ้าสู
ทะเลโดยตรง สรางความปลอดภัยแกประชาชนและความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ และสามารถนํานํ้าที่ถูกระบายลงสูทะเลมาผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังนํ้า ขนาด 400-600 เมกะวัตต
 การทํางานของมัสทสคลายกับอุโมงคฉลาดของมาเลเซีย 
ทีใ่ชเปนเสนทางสญัจรสาํหรบัรถยนตและระบายนํา้เม่ือเกดินํา้ทวม 
แมวามัสทสจะมีการเดินรถเพียงช้ันเดียว แตสามารถรองรับรถได
ทุกขนาด บนถนน 6 เลน ขณะท่ีอุโมงคฉลาดรองรับไดเฉพาะ
รถยนตโดยสารขนาดเล็กบนถนน 2 เลน นอกจากน้ี มัสทสยังถูก
ออกแบบใหนํานํ้าทวมมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา แตอุโมงค
ฉลาดไมไดคํานึงถงึประเด็นนี้

บทสรุป
 การศึกษาเปรียบเทียบของเนเธอรแลนด อิตาลี และ
มาเลเซีย พบวา ภาครัฐใหความสําคัญกับการปองกันและ
แกปญหาน้ําทวม กาํหนดเปนนโยบายเรงดวน โดยตัง้หนวยงานทีม่ี
อํานาจหนาที่ในการศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของ
นํา้ทวม จดัทาํฐานขอมลูนํา้อยางเปนระบบ และประเมนิความคุมคา
ของโครงการหรือแนวทางในการบริหารจัดการน้ํา เห็นไดวา 
หนวยงานท่ีตั้งขึ้นทําหนาที่ในการบริหารจัดการน้ํามีอํานาจ
ในการตัดสินใจ และเปนอิสระจากการเมือง ตัวอยางเช น 
เนเธอรแลนดมีกระทรวงโครงสรางพื้นฐานและส่ิงแวดลอมเปน
หนวยงานเฉพาะในการดูแลและตัดสินใจ 
 ขณะที่ประเทศไทยมีหนวยงานเกี่ยวของกับนํ้ามากกวา 30 
องคกร ทํางานแบบแยกสวน จึงควรกําหนดใหมีกลไกรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ตั้งหนวยงานหลักรับผิดชอบ มีอํานาจในการตัดสินใจ 
และทําหนาที่ในการบริหารจัดการนํ้าในเขื่อน เพื่อวัตถุประสงค
ตางๆ อาทิ การเกษตร การผลิตกระแสไฟฟา และการปองกัน
นํ้าทวม ตลอดจนบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานและ

 ความสําเร็จของอุโมงคใตดินปองกันนํ้าทวมในตางประเทศ อาทิ ญี่ปุน มีโครงการจีแคนส หรืออุโมงคปองกันนํ้าทวมโตเกียว 
มีระยะทาง 64 กิโลเมตรและแกมลิงใตดินที่ใหญที่สุดในโลก ฮองกง มีโครงการแผนแมบทอุโมงคใตดินระบายนํ้า เพื่อสกัดกั้นนํ้าและ
สูบออกสูทะเล ครอบคลุมยานเศรษฐกิจสําคัญ เริ่มกอสรางโครงการต้ังแตพฤศจิกายน 2543 คาดวาจะแลวเสร็จในป 2555 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่ชิคาโก มีโครงการอโุมงคใตดินระบายนํ้ายาว 174 กิโลเมตรและอางเก็บนํ้าแกมลิงขนาดใหญ
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เครือขายภาคีที่เก่ียวของ พรอมท้ังสื่อสารและใหขอมูลถูกตอง 
ชัดเจน เขาใจงาย รวดเร็ว และเขาถึงได 
 เปนท่ีนายินดีวา ในอนาคตประเทศไทยจะไมมีปญหาเร่ือง 
“นํ้า” เมื่อรัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟู
และสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร
เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า (กยน.) เม่ือพฤศจิกายน 
2554 ทําหนาที่ในการแกปญหาน้ําทวมแบบบูรณาการ ฟนฟู 
และสรางอนาคตประเทศไทย
 อยางไรก็ตาม ควรคํานึงวาภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนสิ่งท่ี
มนษุยไมอาจเอาชนะไดอยางถาวร แตสามารถรบัมือ และอยูรวมกับ
ธรรมชาติได หากมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถบรรเทา
ความรุนแรงหรือผลกระทบของภัยพิบัติ  ฉะนั้น จึงจําเปนตอง
เตรียมความพรอม และปรับตัวเขาหาธรรมชาติ ใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางกลมกลืน โดยการรวมมือจากทุกฝาย เพื่อสราง
เครือขายความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม
อยางบูรณาการ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

เอกสารอางอิง
รัชนีกร แสงขาว, ถอดบทเรียน 3 มหานคร เวนิส อัมสเตอรดัม 
 กัวลาลัมเปอร กอนกาวสูยุค “วอเตอร เวิลด”  (ออนไลน)  
 เขาถึงไดจาก http://www.prachachat.net/news_
 detail.php?newsid=1321924746&grpid=09&cat
 id=00  สืบคนเม่ือ 14 ธันวาคม 2554
Amsterdam: live on water เมืองที่เอาชนะนํ้าไดอยาง
 สวยงาม (ออนไลน) เขาถงึไดจาก  http://www.oknation.
 net/blog/konglha/2011/11/10/entry-2  สืบคนเม่ือ 
 14 ธันวาคม 2554
ประเทศเนเธอรแลนดกับโครงการปองกันนํ้าทวมท้ังประเทศ  
 (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก  http://www.oknation.net/
 blog/dreamcometrue/2011/11/17/entry-1  สืบคน
 เมื่อ 14 ธันวาคม 2554
“เนเธอรแลนด” จากนํ้าทวมบอย พลิกสูประเทศที่ปองกัน
 นํ้าทวมไดดีที่สุดในโลก  (ออนไลน)  เขาถงึไดจาก  http://
 www.dek-d.com/content/studyabroad/26498  
 สืบคนเมื่อ 14 ธันวาคม 2554
ผูจัดการออนไลน, ชวยชีวิตเวนิสดวยวิทยาศาสตร (ออนไลน)  
 เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view.
 php?id=975655 สืบคนเม่ือ 14 ธันวาคม 2554

ปยาณี รุงรัตนธวัชชัย, Malaysia ‘SMART’ Tunnel Beyond 
 Flood Management  (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก  http://
 w w w . g o t o m a n a g e r . c o m / n e w s / d e t a i l s .
 aspx?id=93732  สืบคนเมื่อ 14 ธันวาคม 2554
TUTG เสนอแนวคิด MUSTSระบบอุโมงคปองกันน้ําทวมอยาง
 ยั่ ง ยื น  ใต  แนวถนนวงแหวนจากบางปะ อิน  – 
 สมุทรปราการ (ออนไลน)  เขาถึงไดจาก http://www.
 oknation.net/blog/print.php?id=771818 สืบคนเม่ือ 
 19 ธันวาคม 2554
เตชะวัฒน สุขรักษ, วิศวกรรมสถานฯ ขายไอเดีย”อุโมงค
 ฟลัดเวย” ปองน้ําทวม (ออนไลน) เขาถงึไดจาก  www.
 suthichaiyoon.com/detail/18997  สืบคนเม่ือ 
 19 ธันวาคม 2554
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554
 (ออนไลน) เขาถงึไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/
 อุทกภัย ในประเทศไทย_พ .ศ . _2554 สืบค น เมื่ อ 
 18 มกราคม 2555
โครงการ พัฒนาแหล  งนํ้ า อั น เ น่ื อ งมาจากพระราช ดํ าริ
 กรมชลประทาน, โครงการแกไขปญหาน้ําทวมในเขต
 เทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล อันเนื่องมาจาก
 พระราชดําริ  (ออนไลน)  เขาถงึไดจาก http://www.rid.
 go.th/royalproject/index.php?option=com_
 content&view=article&id=103:2009-05-18-09-32-
 36&catid=85:2009-05-04-07-35-38&Itemid=7 
 สืบคนเมื่อ 18 มกราคม 2555
Deltawerken, The Delta Works  (ออนไลน) เขาถึงไดจาก  
 http://www.deltawerken.com/23 สืบค นเมื่อ 
 16  ธนัวาคม 2554
Wikipedia , MOSE Project  (ออนไลน) เขาถงึไดจาก  http://
 en.wikipedia.org/wiki/MOSE_Project  สืบคนเม่ือ 
 14 ธนัวาคม 2554
Smart Tunnel, Stormwater Management And Road 
 Tunnel (SMART)  (ออนไลน) เขาถึงไดจาก  http://
 www.smarttunnel.com.my/smart/index.html  
 สืบคนเมื่อ 16 ธันวาคม 2554
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ไอเดยีเดด็...อยูรอดได แมนํา้ทวม
ณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธิ์*

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

 จากวิกฤตอุทกภัยในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร กอใหเกิดความเสียหายอยางมาก แตมีคนหลาย
กลุมไดคิดริเริ่มและสรางสรรคสิ่งประดิษฐ และการประยุกตใช
ภูมิปญญาเพื่อการดํารงชีวิตทามกลางภาวะนํ้าทวม ทําใหการใช
ชีวิตไมยากลําบากมากนักและอยูกับธรรมชาติมากข้ึน

พาหนะและอุปกรณชวยชีวิต
เรือ พาหนะสําคัญในการสัญจร ชวยเหลือ และอพยพ

ผูคน  สามารถประดิษฐไดจากวัสดุหลากหลาย อาทิ เรือขวดน้ํา 
โดยนําขวดน้ําดื่มพลาสติกใสมามัดติดเขาดวยกันตามแนวต้ังดวย
เทปพลาสติก ประกอบกันใหเปนแพ หากตองการรูปทรงแบบเรือ
จะตองอาศัยการผูกยึดติดกับโครงสรางซึ่งอาจเปนเหล็กเสน หรือ

ทอพีวีซี และเรือแผนพลาสติกลูกฟูก 
(แผนฟวเจอรบอรด)  ที่นํามาพับดาน
ขางตามแนวยาวและแนวขวางต้ังขึ้น
เปนขอบ จากน้ันพับเก็บมุมทั้งสี่ เจาะ
รอยลวด มดัเขากบัขอบเรอืดานหัวและ
ทาย นํากะบะพลาสติกนี้ยึดเขากับ

โคร งสร  า งท  อ พี วี ซี  แล  ว หุ  ม
ผิวด านนอกด วยแผ นพลาสติก
อกีชัน้หนึง่เพือ่กนันํา้ ยดึแผนวสัดแุขง็
ที่มีนํ้าหนักถวงไวกลางลําเรือ ทําให
เรือที่มีนํ้าหนักเบาทรงตัวไดดีขึ้น 
อาจเสริมพื้นและขอบดานขางดวย
แผนโฟมเพื่อคงรูปทรงของเรือไว 
การดัดแปลงจักรยานเปนเรือปน 
โดยออกแบบเปนชุดรองรับกับ
จักรยานโดยไม ต  องดัดแปลง

จกัรยาน จงึเปนการสะดวกสาํหรบัผูใชทีจ่ะสญัจรในเสนทางทีม่ทีัง้
พื้นที่ที่นํ้าทวมขังและพื้นที่แหง  
 เส้ือชูชีพ อุปกรณสําคัญในการชวยชีวิต โดยเฉพาะผูที่
วายนํ้าไมเปน เพราะเส้ือชูชีพทําใหผูสวมใสสามารถลอยอยูในน้ํา
ไมจมนํา้เสยีชวีติ วสัดทุีป่ระยกุตใชจากไอเดียคนไทยมหีลากหลาย 
ไมว าจะเปน ขวดพลาสติก ที่มีฝาปดนํามามัดตอกันดวย

เชือก แลวประกอบเปนเสื้อชูชีพโดยถักเชือก
เปนทีค่ลองไหล ถาใชขวดขนาดใหญสามารถ
รบันํา้หนักไดไมเกนิ 80 กโิลกรัม หรอือาจนํา
ขวดพลาสติกมาใสในถุงกระสอบท่ีทาํเปนเสือ้
ใชสวมใส กระเปาชูชีพ ลักษณะเหมือน
กระเปานักเรียน ทําดวยผา ภายในมีถุงลม
พลาสตกิหนา 2 ใบพบัใสไว สามารถนาํถงุลม
ออกมาเปาดวยปากใหลมเต็มถุง จากน้ันปด
ใหสนิท เทานี้กระเปาชูชีพดังกลาวก็จะ
สามารถรับนํ้าหนักรางกายพยุงตัวใหลอย

เหนือนํ้าได สามารถรับนํ้าหนักไดประมาณ 100 กิโลกรัม 
 สวมเฉพาะกิจ แกปญหาการ
ไมมีสถานที่ขับถาย  ประยุกตดวยไอเดีย
หลายอยางท้ังการนํากลองกระดาษท่ีมี
ความหนาพอสมควร เชน กลองใสของ 
กลองเบียรขนาดกลางหรือขนาดใหญมา
เจาะรูดานบน จากน้ันใชถงุพลาสติก หรือ
ถุงดําสวมรองรับของเสีย หรือใชเกาอี้
พลาสติกมาเจาะรูตรงกลางที่นั่ง อาจวาง
ถังพลาสติกไวใตเกาอี้ดวย ใชถุงพลาสติก
หรือถุงดําสวมเขากับรูเกาอ้ี เพื่อรองรับ
ของเสียจากรางกาย 

อุปกรณปองกันชีวิตและทรัพยสิน 
 ถงุคลมุรถกนันํา้ทวม ใชปองกันนํา้เขารถ เม่ือไมสามารถ
เคล่ือนยายรถไปจอดในท่ีสงูได โดยนําถงุคลุมรถผลิตจากวัสดทุีเ่ปน
พลาสติกคลายกับเรือยาง มีความทนทานกวาพลาสติกทั่วไป 
ไมฉีกขาดงาย สามารถทนตอการอยูในนํ้าไดนานถึง 3 เดือน 
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 เครื่องตรวจกระแสไฟฟารั่วในนํ้า ในชวงนํ้าทวมมี
ผูเสียชีวิตจากไฟฟาดูด มีสาเหตุจากการสัมผัสกระแสไฟฟาที่รั่ว
จากเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณตางๆ จึงมีผูคิดคนหลายรูปแบบ 
อาทิ เปดนอยกู ภัย  ไมเทานําทาง กระทงเซฟตี้ ที่สามารถ
สงสญัญาณไฟหรอืเสียงเตอืนหากมกีระแสไฟรัว่บรเิวณนํา้ทวม เปน
เคร่ืองมือปองกันไฟดูดท่ีแตกตางตามระดับการใชงาน สําหรับ
ประชาชนท่ีตองลุยนํ้าและทีมกู ภัยในการลงพ้ืนที่ช วยเหลือ
ประชาชน 

 กางเกงแกวเปนผลงานประดิษฐของศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดแุหงชาต ิ(MTEC) สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.) ใชปองกนัการสัมผัสนํา้กรณทีีต่องเดนิลยุ
นํ้าทวมขัง มีคุณสมบัติเหนียว บาง และเนื้อสัมผัสนิ่มคลายผา

ขนาดกวางประมาณ 0.66 ม.
ยาวประมาณ  1 .35 ม . 
ผากลาง เชื่อมตะเข็บดวย
ความรอน จนมีลกัษณะเปน
รปูกางเกง ทีป่ลายขาเปนถงุ 

ดานปากถุงติดเชือกเปนสายรัดเอว ตองใชงานรวมกับรองเทายาง
หรือรองเทาบูต เพื่อปองกันกางเกงแกวรั่วหรือฉีกขาด 

การดัดแปลงยานพาหนะเพื่อใชเดินทางในนํ้าทวม 
อาทิ รถสามลอยกหนาสูง 
มอเตอรไซคยกโครงเหล็กสงู 
รถซาเลงยกสูง มีลอหลัง
ซอนกันสองช้ันและลอหนา
ยกสูงขึ้นมากกวาเดิม 

สิง่ประดษิฐในการปรบัตวัใหสามารถอยูกบันํา้
ไดตามสถานการณ
   บานลอยนํ้า ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดออกแบบ
โดยใชแนวคิดจาก “บานลอยน้ําทาขนอน” และเรือนแพของ
ชาวบ านในอดีต  นํามา
ประยกุตใชกบัสภาพแวดลอม
ในปจจุบนั ในฤดแูลง ตวับาน
จะตัง้อยูบนพืน้ดนิตามปกติ 
แตเมือ่มนีํา้ทวมกจ็ะลอยขึน้
ตามระดบันํา้ โดยยึดตวับาน
ไวกับเสาหลักทั้งส่ีมุมเพ่ือปองกันการโคลงตัวหรือลอยไปตาม
กระแสนํ้า เมื่อระดับนํ้าลดลงตัวบานก็จะกลับมาตั้งอยูบนพื้นดิน
ตามเดิม 

 สวนผักลอยนํ้าจากผักตบชวา โดยนําไมไผมากั้นเปน
บล็อก ใสกระถางพลาสติก
ลงไปในชองวางระหวางไมไผ  
อัดผักตบชวา แลวใชมีดสับ
ผวิดานบนใหใบผกัตบละเอยีด 
ใสดินดานบนและนําตนกลา
หรือเมล็ดพันธุปลูกในกระถางวางไวบนพื้นดิน หากนํ้าทวมแพ
กระถางนี้จะลอยนํ้าได
 ทีพ่กัชัว่คราวสาํหรบัผูประสบภยั ของเครอืซเีมนตไทย 
มลีกัษณะเหมอืนกบัเมลด็ขาว 
ผลิ ต จ าก เ ม็ ดพล าสติ ก
โ พ ลี เ อ ทิ ลี น ที่ แข็ ง แ ร ง 
สะดวกตอการขนยาย เหมาะ
สําหรับนําไปติดตั้งในพื้นที่
ประสบภัย สามารถกันแรง
กระแทกไดเปนอยางด ีและมกีารตดิตัง้โซลารเซลลเพือ่ผลติกระแส
ไฟฟา

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สื่อสังคมออนไลน สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 
ติดตอขอความชวยเหลือ รวมกิจกรรมจิตอาสา  สื่อสังคมออนไลน 
อาทิ เฟซบุค และ ทวิสเตอร 
เปนศนูยรวมและแหลงกระจาย
ขาวสาร  กอใหเกิดปรากฏการณ
หลากหลายในสังคมไทยใน
ภาวะน้ําทวม ไดรับความนิยม
สํ า ห รั บ ผู  ต  อ ง ก า ร ข  อ มู ล
ในการเตรียมพรอมเก่ียวกับ
การรับมือนํ้าท วม เผยแพร 
คลิปวิดีโอ “รูสู flood” เปนขอมูลสําคัญในการเอาตัวรอดจาก
วิกฤตนํ้า อาทิ “รูจักนํ้าทวมใหมากขึ้น” อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดนํ้าทวมครั้งใหญ  “3 คําถามยอดฮิต” เปนการหา
มาตรการดูแลตนเองใหรอดพนจากภัยนํ้าทวม “เตรียมตัวกอน
นํ้ามาถึง” มุงเตรียมตัวรับมือกับนํ้าทวม และ “การรับมือในภาวะ
นํ้าทวม” ที่เตรียมพรอมอยูกับนํ้าอยางเขาใจ
 เหลานีเ้ปนตวัอยาง “ไอเดยีเดด็” ทีป่รากฏข้ึนในชวงนํา้
ทวม อุปกรณบางอยางไดนํามาใชชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม 
ขณะที่บางประเภทเปนอุปกรณตนแบบที่ตองพัฒนากอนนํามาใช
จริง  ในยุคที่ไทยก็เปนหน่ึงในพ้ืนที่ของโลกท่ีเผชิญภัยธรรมชาติ
มากข้ึน  อุปกรณดัดแปลงและอุปกรณเฉพาะกิจราคาถูกเหลานี้ 
นาจะไดมีการตอยอดเตรียมไวรองรับสถานการณในอนาคต

❖ ❖ ❖ ❖ ❖



ขอมูลชวนรู

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ม.ค.-มี.ค. 55

44

เอกสารอางอิง
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 (ของประเทศไทย) (ออนไลน) เขาถึงไดจากhttp://
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 11/15/entry-1 สืบคนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
รวม facebook “นํ้าทวม” (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://
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 สืบคนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
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 เขาถงึไดจาก http://share.psu.ac.th /blog/coasta-
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Siam Flood      

Thai Flood 

KMUTT Fight the Flood 

 

SOS ANIMALS Thailand  



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ม.ค.-มี.ค. 55

45วาวาวาวาวาวาาวาวาาาวาวารสรสรสรสรสรสรรรรสารารารารารราราารรรรารเศเศศเศเศศเศศศศศศเศรษรษรษรษรษษรษรร ฐกฐฐกฐกฐกฐกกฐฐกฐกฐฐฐ ิจิจิจิจิจิจิจิจจจจจจจแลแลแลแลแลแลแลแลแลแลลลลละสะสสะสะสะสสะสสังังังังังังังังงงงคมคมคคมคมคมคมคคมคมคคม
ม.ม.ม.มม ค.ค.ค.คค.ค -ม-ม-ม-มีีีีีี.ี.ีีี.ค.ค.ค.ค. 55 5 555555555

44444444555555

สถานการณความยากจน
และความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2553*

* สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “สถานการณความยากจน
   และความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2553”, กันยายน 2554.

 “สถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2553” เปนรายงานการวิเศราะหสถานการณ

ความยากจนและความเหล่ือมล้ําในสงัคมไทยท่ีครอบคลุมทัง้รายได  โอกาสการเขาถงึบรกิารพืน้ฐานของรัฐ การเขาถงึกระบวนการ

ยุติธรรมและสิทธิ การชี้ประเด็นเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนสาเหตุของความยากจนและความเหล่ือมลํ้า และ

เปนความเสี่ยงที่อาจทําใหปญหารุนแรงไดในอนาคต

 การวิเคราะหสถานการณและประเด็นตางๆ ใชขอมูล
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-
economic Survey) ตัง้แตอดตีจนถึงลาสุดในป 2553 และขอมูลทตุยิภมูิ
หลายแหลงทั้งเชิงปริาณและคุณภาพ รวมทั้งรายการติดตาม
ความคืบหนาการดําเนินมาตรการและโครงการรัฐบาลเพ่ือแกปญหา
ความยากจนและลดความเหล่ือมล้ําในชวงท่ีผานมาโดยเฉพาะ
ตั้งแตป 2552 ถึงปจจุบันเปนชวงเวลาที่ความยากจนและความ
เหลื่อมลํ้ามีความสําคัญเรงดวน รัฐบาลไดกําหนดนโยบายและ
การดาํเนนิมาตรการภายใตกรอบตางๆ เชน โครงการกระตุนเศรษฐกจิ
ในระยะที่ 1 และ 2 โครงการประชาวิวัฒน และการปฏิรูป
ประเทศไทย รวมทั้งเปนชวงเวลาที่ไดจัดทํายุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมไทยในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 รายงานฉบับนี้จัดทํา
โดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิมวีตัปุระสงค
เพือ่ใชเปนฐานขอมูล ความรูและพ้ืนฐานการวิเคราะหประกอบการ
ตดัสินใจเชงินโยบายและการเสนอแนะแนวทางการแกปญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมลํ้าในระยะตอไป เพื่อกําหนดกรอบและ
แนวทางการติดตามความกาวหนาการดําเนินมาตรการในการ
แกปญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ําที่กําหนดภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
นโยบายรัฐบาล และภายใตแผนปฏริปูประเทศไทย รวมทัง้เผยแพร
และใชประโยชนสําหรับสาธารณชน และนักวิชาการ

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในสังคม
ยังเปนปญหาสําคัญของประเทศ
 ความยากจนในประเทศไทยลดลงตอเน่ืองท้ังจํานวน
และสัดสวนคนจน ในป 2553 มีคนจน 5.08 ลานคน คิดเปน
รอยละ 7.8 ของประชากรท้ังประเทศ ลดลงตอเนื่องจาก 5.27 
ลานคน หรือรอยละ 8.12 ในป 2552 และ 5.77 ลานคน หรือ
รอยละ 8.95 ในป 2551 ความยากจนท่ีลดลงในป 2553 เปน
ผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและการดําเนนินมาตรการ
ของรัฐบาลในการชวยเหลือคาครองชีพและการจัดสวัสดิการ
สําหรับกลุมดอยโอกาสมีความท่ัวถึงมากข้ึน อยางไรก็ตามมี 
“คนเกือบจน” ซึ่งเปนกลุมที่มีความเส่ียงในการตกเปนคนจนได
งาย หากไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รายแรงหรือ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ เม่ือรวคนจนและคนเกือบจนในป 2553 
จึงมีประมาณ 10 ลานคนหรือรอยละ 15.4 ของประชากร
ทัง้ประเทศ ขอเท็จจริงดงักลาวบงชีว้าความยากจนยงัคงเปนปญหา
สาํคัญของประเทศไทย แมวารัฐบาลมีความพยายามอยางตอเนือ่ง
ในการกาํหนดนโยบาย มาตรการ และการดาํเนนิงานเพือ่แกปญหา
ความยาก แตประชากรบางสวนยังมีความยากจนและเขาไมถึง
บริการพื้นฐานตางๆ ของรัฐโดยเฉพาะในเขตชนบท และความ
ยากจนเรื้อรังเปนปญหาเชิงโครงสรางอันเปนผลพวงจากการขาด

แนะนําโครงการวิจัย
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โอกาสของคนบางกลุมในการเขาถึงบรกิารทางสงัคมและทรพัยากร
ทีไ่มสามารถมสีวนรวมในตลาดแรงงานและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ทีไ่ดรบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอความจําเปนพืน้ฐานในการดํารง
ชีพ รวมทั้งมีผลกระทบตอรุนที่กลายเปน “กับดักความยากจน” 
และเปนขอจํากัดในการยกระดับศักยภาพการพัฒนาประเทศ
 เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบระหวางกลุมคน พบวา 
มคีวามเหล่ือมล้ําสูงในสังคมไทย ทัง้มิตริายไดและทรัพยสนิ โอกาส
เขาถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพตามสิทธิพื้นฐาน โอกาสท่ีเปน
ทางเลือกในการดํารงชีวิต การเขาถึงทรัพยากรที่เปนปจจัยหลัก
ในการประกอบอาชีพและสรางรายได การเขาถึงกระบวนการ
ยตุธิรรม และการรวมในกจิกรรมทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 
เกิดปญหาพื้นฐานหลายดานที่สั่งสมมานานจนเปนจุดออนเชิง
โครงสราง การพัฒนาเศรษฐกิจมีความกาวหนาไปรวดเร็วแตการ
พฒันาคณุภาพคนและคณุภาพชวีติผานการบรกิารดานการศกึษา 
สาธารณสุขและระบบการคุมครองทางสังคมมีความกาวหนานอย 
ขณะท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจก็เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
บริการทางการคาและการเงินมากกวาการเกษตร มูลคาเพิ่มและ
ผลติภาพการผลติภาคเกษตรเพิม่ขึน้เล็กนอย ทัง้ทีค่รวัเรอืนเกษตร
เปนประชาชนสวนใหญของประเทศ นอกจากน้ี การพัฒนา
เศรษฐกิจในอดีตมักจะกําหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปน
เปาหมายสําคัญมากกวาการสรางเสถียรภาพ การเพิ่มผลิตภาพ 
และการกระจายผลประโยชนของการพัฒนาอยางเปนธรรมควบคู
กันไป นโยบายภาษีมักมุงการกระตุนเศรษฐกิจและการจัดเจ็บ
รายได แตไมใหความสําคัญกับผลกระทบของการกระจายรายได 
การจัดสรรและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สวนหน่ึง
สะทอนถึงการขาดประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 และนโยบาย
รฐับาลจึงใหลาํดับความสาํคญัในการสรางความเปนธรรมในสังคม
ในมิตตางๆ

องคประกอบของรายงาน
 รายงานสถานการณความยากจนและความเหลือ่มลํา้ใน
ประเทศไทยป 2553 ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทที่ 1 
สถานการณความยกจนในประเทศไทย เปนการวิเคราะห
สถานการณความยากจนในภาพรวมท่ีเปล่ียนแปลงไปต้ังแตอดีต
จนถึงป 2553 รวมทั้งการวิเคราะหลักษณะความยากจนใน
ประเทศไทย และแสดงขอมูลเชิงประจักษประกอบ บทท่ี 2 
สถานการณความเหล่ือมล้ําในสังคมไทย วิเศราะหสถานการณ
และลักษณะความเหล่ือมล้ําในสังคมไทยในมิติตางๆ ไดแก ความ
เหล่ือมลํา้ในการกระจายความมัง่คัง่ ประกอบดวย รายได รายจาย
เพื่อการอุปโภคหรือชีวิตความเปนอยูของประชาชน สินทรัพย
ทางการเงิน และการถือครองที่ดินและทรัพยสินอื่นๆ ความ

เหลื่อมลํ้าดานการเขาถึงบริการพื้นฐานของรัฐ เชน การศึกษา 
สุขภาพ สวัสดิการสังคม บริการโครงสรางพื้นฐาน เปนตน รวมทั้ง
การเขาถงึกระบวนการยุตธิรรม นอกจากน้ี มกีารวิเคราะหสาเหตุ/
ปจจัยพื้นฐานของปญหาความเหล่ือมล้ําในสังคมไทย บทที่ 3 
ยทุธศาสตรการพัฒนา นโยบายรัฐบาล และการดําเนินโครงการ
เพื่อแกไขปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม
ทีส่งัเคราะหยทุธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทีเ่กีย่วของกบัการ
แกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในสังคมภายใตแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังกรอบนโยบายรัฐบาล
เพื่อแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมลํ้า โดยเฉพาะใน
ชวงป 2552-2553 ตลอดจนสรุปสาระสําคัญและผลดําเนินงาน
ของโครงการทีเ่กีย่วของกบัการแกไขปญหาความยากจนและความ
เหลือ่มลํา้ บทที ่4 สรปุและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สรปุผลการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการแกปญหาความยากจน และความ
เหลือ่มลํา้ทีส่าํคญัในชวงป 2552-2553 เนนในระดบัผลผลติ เสนอ
แนะเชิงนโยบายที่ควนใหลําดับความสําคัญในระยะตอไป รวมทั้ง
การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอปญหาความยากจนและความเหลื่อม
ลํ้าในอนาคต ปดทายรายงานฉบับนี้มีภาคผนวกที่นําเสนอขอมูล
รายละเอียดที่นาสนใจเพิ่มเติมประกอบดวย ภาคผนวก ก. : การ
ประมวลขอมูลและองคความรูตางๆ เกี่ยวกับความยากจน และ
ความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิ และสงัคม ภาคผนวก ข. : สรปุสาระ
สําคัญของยุทธศาสตรแกปญหาความยากจนและปญหาการ
กระจายรายไดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ภาคผนวก ค. : แผนภาพนําเสนอภาพรวมสถานการณความ
ยากจนและความเหลื่อมลํ้า
 หากสนใจรายงาน “สถานการณความยากจนและความ
เหลื่อมลํ้าในประเทศไทยป 2553” สามารถดาวนโหลดเอกสารได
จากเว็บไซดของสํานักงานฯ ที่ http://www.nesdb.go.th/
Default.aspx?tabid=322 หรือ http://social.nesdb.go.th/
social/Default.aspx?tabid=70
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
ฉบับท่ี 11 สูการปฏิบัติ

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 
การขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติใหความสําคัญกับกระบวนการการแปลงแผนสูการปฏิบัติในระดับตางๆ อยางเปนขั้นเปนตอน 
สรางการยอมรับ และมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางกวางขวาง โดยใชองคความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม กระจาย
การพัฒนาลงสูพื้นที่ ยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา 
เนนการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค รวมทั้งกลไกทุกภาคสวนอยางบูรณาการ เปนเครื่องมือหลัก
ผลักดันการขับเคล่ือนแผนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

 กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ สูการปฏิบัติ สศช. กําหนดแผนที่นําทางเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ตลอดระยะ 5 ป ที่มุงใหเกิดผลผลิตเชิงกระบวนการในปสุดทายของแผน ประกอบดวย ภาคีการพัฒนามีความเขาใจและสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการไดมากขึ้น ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนฯ อยางจริงจัง เชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ในระดับตางๆ และแผนทุกระดับมีการดําเนินงานเชิงบูรณาการมากขึ้น มีกิจกรรมสําคัญดังนี้

แนวทาง แผนที่นําทางเพ่ือการขับเคลื่อนแผนฯ 11 สูการปฏิบัติ

1) การสรางความรูความเขาใจและ
การดําเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคี

(1)  จัดทําคูมือการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ในป 2555 
(2)  จัดประชุมชี้แจงหนวยงานทั้งในสวนกลางและพื้นที่ ในป 2555 -2556 
(3)  ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจผานสื่อตางๆ 

2) การขับเคลื่อนอยางมีสวนรวมของ
ทุกภาคี 

จัดประชุมหารือกําหนดแนวทางขับเคลื่อนรวมกับภาคีที่เกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนา
สําคัญในแตละเรื่อง อาทิ 
 ● ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวรวม
กับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสถาบันวิจัย 
 ●  การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคกับภาคเอกชน และการจัดการภัยพิบัติรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาสังคม 

3) ก า ร ป รั บ วิ ธี ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
หนวยงานภาครัฐใหรวมดําเนินการ
กับภาคีตางๆ ไดอยางเต็มที่

 จัดประชุมสรางความเขาใจกับหนวยงานภาครัฐในการเปดชองทางการมีสวนรวมพัฒนา 
และรวมดําเนินงานของภาคีตางๆ ใหกวางขวางมากขึ้น 

4) กา ร จั ดส ร รท รัพย าก ร เ พ่ื อ ใช
ประโยชนรวมกัน

สศช. จะหารือกับหนวยงานกลาง อาทิ สํานักงบประมาณ เพื่อกําหนดแนวทางการปรับ
วิธีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งกรอบการใชงบประมาณระยะกลางและระยะยาว รวมถึง
การบูรณาการสูระดับพื้นที่ 

หฤทัย  สายทินกร*

รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.
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แนวทาง แผนที่นําทางเพ่ือการขับเคลื่อนแผนฯ 11 สูการปฏิบัติ

5) การติดตามประเมินผล (1) จัดประชุมหารือภาคีการพัฒนาท้ังในสวนกลางและพ้ืนท่ีในการกําหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผลภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในป 2555 – 2556
(2)  ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานภายใตกรอบการติดตามประเมินผล โดยดําเนินการ
ตอเน่ืองเปนประจําทุกป 
(3) ติดตามประเมินผลภาพรวมและการปรับปรุงการติดตามประเมินผลในทุกระดับ 
ดําเนินการในชวงกลางและปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11

6) การบริหารจัดการขอมูลทุกระดับ 
และใช เทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนฯ 11
สูการปฏิบัติ

(1) ตรวจสอบขอมูลสําหรับการประเมินผลในระดับพื้นที่ในป 2555 
(2) สรางความรวมมือกับ สํานักงานสถิติแหงชาติพัฒนาฐานขอมูลภาพรวม/จังหวัด 
ในป 2555 -2556 
(3) จัดอบรมบุคลากรในระดับพื้นที่ในการรวบรวมและใชประโยชนขอมูลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจะดําเนินการตลอดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

7) การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ทบทวนกฎ ระเบียบ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคล่ือนแผนฯ และจัดประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานตางๆ ในการปรับแกกฎ ระเบียบใหเอื้อตอการขับเคลื่อน และดําเนินการตลอด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการในป 2555 ประกอบดวย (1) จัดตั้งกลไกขับเคล่ือน ไดแก คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ภายใตคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) 1 ชุด มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในภาพรวม (2) จัดทําคูมือการขับเคลื่อน (3) ศึกษาวิจัยประเด็นการพัฒนาสําคัญ (4) เผยแพรประชาสัมพันธ 
(5) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยใชจังหวัดเปนจุดเชื่อม (6) จัดประชุมชี้แจงสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนในสวนกลาง
และระดับพื้นที่ (7) จัดประชุมประจําป 2555 ของ สศช.
 ความคืบหนาในการดําเนินกิจกรรมในป 2555 สศช. นําเสนอแผนที่นําทางการขับเคลื่อนแผนฯ 11 ระยะ 5 ป แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนฯ 11 ป 2555 องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ 11 และเคาโครงคูมือการขับเคล่ือน
แผนฯ 11 ตอ กก.สศช. เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 และมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ภายใต กก.สศช. มี นายณรงคชัย อัครเศรณี กก.สศช. เปนประธาน  กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 3 ทาน 
เปนรองประธาน เลขาธิการ สศช. และ ผูทรงคุณวุฒิจากสายงานท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรละ 2 ทาน เปนอนุกรรมการ รองเลขาธิการ สศช. ที่รับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร เปนอนุกรรมการและเลขานุการรวมและ

ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ขณะนี้ สศช.อยูระหวาง การยกรางคูมือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติตาม
เคาโครงที่ กก.สศช. เห็นชอบ เพื่อเผยแพรสูภาคีการพัฒนาในการนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และไดเริ่มกระบวนการขับเคลื่อนโดยสรางความรูความเขาใจ
สาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับภาคีตางๆ และเผยแพรเอกสารแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ใหกับหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ ประชาชนที่
สนใจ การผลักดันประเด็นการพัฒนาผานการประชุม

ผูบริหาร สศช. รวมถึงบรรยายพิเศษในโอกาสตางๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี สถาบันการ
ศึกษาที่สนใจศึกษาดูงานท่ี สศช. อาทิ คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และ
คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นอกจากน้ี สื่อมวลชนตางเห็นความสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได
เผยแพรวิสัยทัศนและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งในรายการโทรทัศน วิทยุ และ
หนังสือพิมพ เพื่อใหสาธารณชนเขาใจในสาระสําคัญและแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่จะนําไปสูการขับเคล่ือนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป สําหรับ
หนวยงาน และประชาชนที่สนใจเอกสารแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สามารถเขาเว็บไซตของ 
สศช. www.nesdb.go.th
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ขอมูลปริมาณน้ําฝนสะสม ระหวางป 2549-2554

ขอมูลปริมาณนํ้าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ป 2554

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน)

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย






