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บทบรรณาธิการ
ป 2554 ที่ผานมา คนไทยเผชิญนํ้าทวมครั้งใหญที่สุดในรอบ 50 ป สรางความสูญเสีย
อยางมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพยสิน ทําใหคนไทยทั้งประเทศตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีท่ รงหวงใยและพระราชทานความชวยเหลือผูป ระสบภัย
ทรงแนะแนวทางแกปญหาและวางรากฐานการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ เตือนสติและใหขอคิด
แกคนไทยและรัฐบาลไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่อง ‘ความพอเพียง’ ที่เปนแนวปฏิบัติในการ
ดํารงชีวติ และบริหารพัฒนาประเทศอยางจริงจัง รวมทัง้ เตรียมความพรอมทีจ่ ะเผชิญภัยพิบตั ใิ นอนาคต
หากผูเ กีย่ วของละเลยทีจ่ ะนํามาปฏิบตั อิ ยางจริงจังและตอเนือ่ ง ประเทศไทยจะตองประสบภัย
นํ้าทวมรุนแรง สรางความหวั่นวิตก ความไมเชื่อมั่นตอการบริหารจัดการภัยพิบัติวาจะสามารถรับมือกับ
ภัยธรรมชาติที่หลากหลายและทวีความรุนแรงยากจะคาดการณได
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอนําเสนอหลักการบริหารจัดการนํา้ ตามแนวพระราชดําริ
เพือ่ ใหทกุ ภาคสวนไดรบั รู ทําความเขาใจ และรวมกันนอมนําไปปฏิบตั ใิ หเกิดผลอยางจริงจัง สรุปบทเรียน
จากนํ้าทวมใหญที่ผานมาทั้งจากการสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร.เสรี ศุภราทิตย ผูมีบทบาทสําคัญ
ในการสือ่ สารใหสาธารณะรับรูส ถานการณและการเตรียมตัว บทเรียนเชิงลบทีก่ อ ใหเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ขณะที่เชิงบวกไดเห็นสังคมไทยที่มีทุนทางสังคมเขมแข็ง
มีความเอื้ออาทร ชวยเหลือกันตามกําลังความสามารถของคนตางกลุม ตางวัย และเกิดการสรางสรรค
สิง่ ประดิษฐเพือ่ ใหสามารถอยูร ว มกับนํา้ อยางปลอดภัยจากความคิดและฝมอื คนไทย ทีค่ วรไดรบั การพัฒนา
ตอยอดใหเปนเครื่องมือและอุปกรณเผชิญพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พรอมทั้งเสนอบทเรียนใน
ตางประเทศที่มีการจัดการปญหานํ้าทวมอยางไดผล เพื่อประยุกตใหเหมาะสมและเกิดประโยชนกับ
การแกปญหาของไทยตอไป
แมวาวิกฤตนํ้าทวมจะผานพนไปแลว แตความเสียหายยังไมอาจฟนฟูใหกลับคืนไดในระยะสั้น
ขณะที่ การเกิดภัยพิบตั จิ ากความแปรปรวนของธรรมชาติมคี วามถีม่ ากขึน้ ทัง้ ทีป่ รากฏในไทยและภูมภิ าค
ใกลเคียง อาทิ แผนดินไหว และสึนามิ บงชี้วา ภัยธรรมชาติเปนเรื่องใกลตัวมากขึ้น หากไมเรียนรู
ทําความเขาใจ และปรับตัวใหอยูกับธรรมชาติอยางเกื้อกูล อาจเกิดความสูญเสียมหาศาลเกินกวา
จะประมาณคา วารสารฯ ฉบับหนา จึงจะนําเสนอเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ : การเตรียมพรอมรับมือ
ตอเนื่องจากฉบับนี้ ใหทุกฝายเกิดความความตระหนัก ตื่นตัว เรียนรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนไป และภัยพิบัติตางๆ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหพรอมรับสถานการณตอไป
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วัตถุประสงค
เพือ่ เผยแพรความรูด า นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา
ประเทศแกสาธารณชนทัว่ ไป ตลอดจนเปนสือ่ กลางในการรายงานความเคลือ่ นไหว สถิตทิ าง
เศรษฐกิจและสังคมใหผูอานทราบขอเท็จจริงอยางถูกตองกับสถานการณ

โปรดทราบ
บทความ ขอคิดเห็นและขอเขียนตางๆ ในวารสารเศรษฐกิจและสังคมเปนความคิดเห็น
สวนตัวของผูเขียน มิใชเปนความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

บทความพิเศษ

ในหลวง...

พระบิดาแหงการจัดการนํ้า
ประสพศรี รักความสุข* / ปภานัน วรวัฒนสกุล**

บทนํา

วิกฤตนํา้ ทวมใหญทผี่ า นมา ปวงชนชาวไทยตางประจักษวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงหวงใยพสกนิกรของพระองค

ตลอดเวลา ทรงติดตามสถานการณนาํ้ และพระราชทานพระราชดําริอยางตอเนือ่ งแมขณะทีท่ รงประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช คนไทย
ทุกหมูเหลาและนานาชาติตางเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมองการณไกลเกี่ยวกับการจัดการนํ้า
อยางยั่งยืน และทรงวางรากฐานการแกปญหานํ้าทวม เกิดคุณูปการใหญหลวงตอคนไทยทั้งประเทศ วารสารฉบับนี้ ขอนอมนําหลัก
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าตามแนวพระราชดําริ เผยแพรใหสาธารณชนรับรู ทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติอยางมีสติ ใชปญญา
อยางรอบคอบ เพื่อใหสามารถเตรียมพรอมเผชิญภัยพิบัติจากธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คนไทยคลายทุกขจากภัยนํา้ ดวยพระอัจฉริยภาพ
และพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดระยะเวลา 65 ปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงครองราชย ทรงอุทศิ เวลาทัง้ หมดเพือ่ แกปญ หาของชาติใหเกิด
ประโยชน สุ ข แก ป วงประชาตามพระปฐมบรมราชโองการ
ที่ไดรับสั่งไว โดยเฉพาะเรื่องนํ้าและอุทกภัยที่คนไทยประสบ
ในป จ จุ บั น ทรงคิ ด ค น แนวทางป อ งกั น และแก ไขป ญ หามา
โดยตลอด ทรงตระหนักวาราษฎรสวนใหญยังคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ตองพึ่งนํ้า จึงทรงมุงมั่นที่จะแกปญหาเรื่องนํ้า
ทรงศึกษาคนควาและวิเคราะหขอ มูลตางๆ เกีย่ วกับเรือ่ งนํา้ จากทุก
แหลงดวยพระองคเอง ทั้งจากเอกสาร รายงานทางวิชาการที่
เกีย่ วของกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรนํา้ ทรงศึกษาราย
ละเอียดจากแผนที่และภาพถายทางอากาศ ตรวจสภาพพื้นที่
ภู มิ ป ระเทศ ยกร า งโครงการบนแผนที่ ตรวจสอบข อ มู ล

โดยละเอียด และวิเคราะหอยางถี่ถวนถึงความคุมคาของโครงการ
จากนัน้ จึงพระราชทานแนวพระราชดําริแกหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
นําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริที่มีมากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทั่วทุก
ภาคของประเทศ สวนมากเปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้า สามารถ
แกปญหาการขาดแคลนนํ้า ทําใหราษฎรมีนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค
และทําการเกษตรตามความตองการอยางเพียงพอในทุกฤดูกาล
ดวยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
ในการจัดการทรัพยากรนํ้า ใหราษฎรไดมีนํ้าอุปโภคบริโภคและ
ใชในการเพาะปลูกทําเกษตรกรรม รัฐบาลจึงไดนอมเกลานอม
กระหมอมถวายพระราชสมัญญาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
วา “พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรนํ้า” ในมหามงคลสมัยที่
ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ป เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ม.ค.-มี.ค. 55
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“...หลักสําคัญวาตองมีนํ้าบริโภค นํ้าใช นํ้าเพื่อการ
เพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีนํ้าคนอยูได ถาไมมีนํ้า
คนอยู  ไ ม ไ ด ไม มี ไ ฟคนอยู  ไ ด แต ถ  า มี ไ ฟฟ า ไม มี นํ้ า
คนอยูไมได...”
กระแสพระราชดํารัสพระราชทานไวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

การบริหารจัดการนํา้ อยางบูรณาการตามแนว
พระราชดําริ

พระองคทรงตระหนักวา แมประเทศไทยมีปริมาณนํ้า
ตนทุนอยูม าก แตไมสามารถเก็บกักหรือนํามาใชประโยชนไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ และประสบปญหาอุทกภัยเปนประจําทุกป รวม
ทั้งมีมลภาวะทางนํ้าที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงทรงมี
พระวินจิ ฉัยในการแกปญ หา โดยบริหารจัดการฝนทีต่ กลงมาสูพ นื้ โลก
และกอใหเกิดประโยชนสงู สุด เริม่ ตัง้ แตยอดเขามาสูต อนกลางของ
ภูเขา ทรงแนะนําใหพัฒนาเปนเขตปาอนุรักษทําหนาที่เก็บกัก
นํ้าฝนและชะลอความรุนแรงของกระแสนํ้าตามที่ทรงรับสั่งวา
“ปลูกปาโดยไมตอ งปลูก” และเกิดระบบกันไฟปาแบบ “ปาเปยก”
ทําใหนํ้าอยูที่กลางภูเขา เปนแองนํ้าธรรมชาติ พื้นที่ตอมาจาก
กลางภูเขาลงมาถึงเชิงเขา ทรงสงเสริมใหเปนเขตปาเศรษฐกิจ
โดยปลูกไมเศรษฐกิจ ไมใชสอย และไมผล สวนพื้นที่ไรนาให
สรางอางและเขื่อนกักเก็บนํ้าที่ไหลมาจากยอดเขาและนํ้าฝน
ที่ ต กลงมาใหม เ ป น นํ้ า สํ า รองเพื่ อ การเกษตร ท า ยสุ ด ในพื้ น ที่
อุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยซึ่งมีปญหานํ้าเสีย ทรงแนะนําวิธีการ
บําบัดนํา้ เสียกอนจะปลอยลงสูท ะเลดวยระบบบอบําบัดนํา้ เสียและ
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วัชพืชบําบัดแบบธรรมชาติ รวมทัง้ ทรงมีพระราชดําริในการอนุรกั ษ
และฟนฟูปาชายเลนที่ปองกันและแกปญหานํ้าเสียไดอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ นํ้าจากการบําบัดสามารถหลอเลี้ยงปาชายเลนให
เจริญงอกงาม เปนแหลงเพาะพันธุป ลา กุง และสัตวนาํ้ ตางๆ ไดตอ ไป
พระองคทรงมีหลักและวิธีการจัดการทรัพยากรนํ้า
ทีส่ าํ คัญ การพัฒนาแหลงนํา้ จะเปนรูปแบบใด ตองเหมาะสม
กับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแตละทองถิ่นเสมอ และ
ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิน่ หลีกเลีย่ งการเขาไปสรางปญหาความเดือดรอน
ใหกับคนกลุมหนึ่ง โดยสรางประโยชนใหกับคนอีกกลุมหนึง่

พระราชกรณียกิจดานการจัดการทรัพยากรนํา้

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานดานการจัดการ
ทรัพยากรนํา้ อยางตอเนือ่ งมานานนับตัง้ แตเสด็จขึน้ ครองราชสมบัติ
ทั้ ง การขาดแคลนนํ้ า ในฤดู แ ล ง การเกิ ด นํ้ า ท ว มในฤดู ฝ นที่
สร า งความเสี ย หายทุ ก ป และนํ้ า เสี ย ตามแหล ง นํ้ า ของชุ ม ชน
เมืองใหญ โครงการที่นํามาใชเพื่อแกปญหานํ้าปรากฏภายใต
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดบรรเทาความเดือดรอน
แกราษฎรและทําใหความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ ในชุมชนเมือง และทองถิน่
ชนบทหางไกลที่ยากตอการเขาถึง
การแกไขปญหาการขาดแคลนนํา้ เริม่ ขึน้ ครัง้ แรกในป
2496 เมื่อพระองคเสด็จพระราชดําเนินไปบานเขาเตา อําเภอ
หั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ชาวบ า นมี ค วามเป น อยู 
ยากลําบาก ทรงเริม่ แกปญ หาการขาดแคลนนํา้ จืดของชาวบานเปน

ลําดับแรก โดยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค 60,000
บาท แกกรมชลประทานกอสรางทํานบดินปดกัน้ นํา้ ทะเลไมใหไหล
ลงสูทะเลและปลอยทิ้งไวใหความเค็มเจือจาง เกิดเปนอางเก็บนํ้า
สําหรับชาวบานไดใชทงั้ การอุปโภค-บริโภค เลีย้ งปลา และเพาะปลูก
นอกจากนี้ ทรงพระราชทานแนวพระราชดํ า ริ ใ นการพั ฒ นา
แหลงนํ้าผิวดิน อาทิ การกอสรางอางเก็บนํ้า สรางฝายทดนํ้า
ประตูระบายนํ้า การขุดลอกสระนํ้าเพื่อการเกษตร การขุดลอก
หนองบึงที่ตื้นเขิน และการสรางอุโมงคผันนํ้า
การแกไขปญหานํ้าทวม แนวทางปองกันและบรรเทา
อุทกภัยตามแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีหลากหลาย ทัง้ แบบเฉพาะ
หนาอยางเรงดวน เชน การปรับปรุงลํานํ้าที่มีอยูเดิม การกอสราง
คันดินกั้นนํ้า และการกอสรางทางผันนํ้า เปนตน จนถึงการ
แกปญหานํ้าทวมระดับลุมนํ้า ดังนี้
 การสร า งเขื่ อ นกั ก เก็ บ นํ้ า พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระราชดําริการแกปญหานํ้าทวม
พื้นที่เกษตรและชุมชนดวยการสรางเขื่อนกักเก็บนํ้าในหลายพื้นที่
อาทิ เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัด
นครนายก เพื่อบรรเทาวิกฤตนํ้าทวม
นํ้าแลง และดินเปรี้ยว และเขื่อนปาสัก
ชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อแกปญหา
การขาดแคลนนํ้าและอุทกภัยในชวง
ฤดูนาํ้ หลากบริเวณลุม แมนาํ้ ปาสักตอนลาง
และลุ  ม แม นํ้ า เจ า พระยา สามารถ
ปองกันและบรรเทาปญหานํ้าทวมใน
พื้นที่ตอนลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
 การก อ สร า งทางผั น นํ้ า หรือขุดคลองสายใหม
เชื่อมตอกับแมนํ้าที่มีปญหานํ้าทวม อาทิ การผันนํ้าจากแมนํ้า
เจาพระยา ดานตะวันตก เขาสูแ มนาํ้ ทาจีน แลวลงทุง บริเวณจังหวัด
สุพรรณบุรี กอนระบายออกสูทะเล สวนดานตะวันออก ผันเขา
คลองระพีพัฒน สูคลอง 13 จากนั้นระบายออกคลอง 14 โดย
ผันนํา้ สวนหนึง่ ลงแมนาํ้ บางปะกง อีกสวนหนึง่ ลงคลองพระองคเจา
ไชยานุชิตผานสูคลองชายทะเล
 การสรางคันกั้นนํ้า เปนวิธีปองกันไมใหนํ้าไหลลน
ตลิง่ เขาทวมพืน้ ทีจ่ นเกิดความเสียหาย โดยเสริมขอบตลิง่ ใหมรี ะดับ
สูงกวาเดิม เชน การทําคันดินปองกันนํา้ ทวมในบริเวณกรุงเทพและ
ปริมณฑล สามารถปองกันนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาและลําคลอง
ไมใหไหลบาเขามาทวมกรุงเทพชั้นในและพื้นที่เศรษฐกิจ
 การปรับปรุงสภาพลํานํ้า ดวยการขุดลอกลํานํ้าใน
บริเวณทีต่ นื้ เขิน ซอมแซมตลิง่ ทีถ่ กู กัดเซาะ กําจัดวัชพืชหรือทําลาย
สิ่งกีดขวางทางไหลของนํ้า หากลํานํ้ามีแนวโคงเปนระยะทางยาว

อาจพิจารณาขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณดานเหนือโคงกับทายโคง
ทําใหนํ้าไหลผานไดเร็วขึ้น เชน โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถลดระยะทางการไหลของนํ้า
ในแมนาํ้ เจาพระยาจาก 18 กิโลเมตร ใหเหลือเพียง 600 เมตร หรือ
ลดเวลาการเดินทางของนํ้าจาก 5 ชั่วโมงใหเหลือเพียง 10 นาที
ทําใหบรรเทาปญหานํ้าทวมได

 การระบายนํา้ ออกจากพืน้ ทีล่ มุ โดยการจัดหาพืน้ ที่
รองรับและกักเก็บนํ้าในชวงฝนตกและมีนํ้ามาก ดวยการขุดลอก
คลองตางๆ เพือ่ ใหนาํ้ ไหลมารวมกันแลวนํามาเก็บไวในบอพักนํา้ ที่
เปรียบเสมือนแกมลิง แลวจึงระบายนํ้าลงทะเลโดยใชทฤษฎี
แรงโนมถวงของโลก หรือนํา้ ขึน้ นํา้ ลงตามธรรมชาติ สามารถแกปญ หา
อุทกภัยหรือใชเปนแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร โครงการแกมลิง
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริเพือ่ แกไขปญหานํา้ ทวมในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไดแก โครงการแกมลิงฝงตะวันออกของแมนํ้า
เจาพระยา รับนํา้ จากพืน้ ทีฝ่ ง ตะวันออกของแมนาํ้ เจาพระยา ตัง้ แต
จั ง หวั ด สระบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี นนทบุ รี และ
กรุงเทพมหานคร มาตามคลองสายตางๆ โดยใชคลองชายทะเลที่
ตัง้ อยูร มิ ทะเลดานจังหวัดสมุทรปราการทําหนาทีเ่ ปนบอพักนํา้ หรือ
รับนํ้า ใชคลองธรรมชาติในแนวเหนือ-ใต เชน คลองพระองคเจา
ไชยานุชิต คลองบางปลา คลองดาน คลองบางปง คลองตําหรุ
คลองชายทะเล เปนแหลงระบายนํ้าเขาและออกจากบอพักนํ้า
โครงการแกมลิงในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา รับนํ้า
จากพื้นที่ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ตั้งแตจังหวัดอางทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพมหานคร และ
สมุทรสาคร ไปคลองมหาชัย-สนามชัยและแมนาํ้ ทาจีน เพือ่ ระบาย
ออกสูทะเลดานจังหวัดสมุทรสาคร หากตองการระบายนํ้าออกสู
ทะเลเร็ ว ขึ้ น ทรงชี้ แ นะให ดํ า เนิ น โครงการแก ม ลิ ง นอกเขต
กรุงเทพฯ ที่เอื้อประโยชนใหกับกรุงเทพฯ ไดแก โครงการแกมลิง
แมนาํ้ ทาจีนตอนลาง โครงการแกมลิงคลองมหาชัย-สนามชัย และ
โครงการแกมลิงคลองสุนัขหอน
การแกไขปญหาคุณภาพนํ้า พระองคทานทรงศึกษา
ทดลองเกี่ ย วกั บ การแก ไขป ญ หานํ้ า เน า เสี ย ในหลายลั ก ษณะ
ทรงเน น ให ใช วิ ธี ก ารที่ เ ป น รู ป แบบเรี ย บง า ย ใช ห ลั ก การทาง
ธรรมชาติ เสี ย ค า ใช จ  า ยน อ ย และเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
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หลักการสําคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการ
จัดการนํ้าเนาเสีย ประกอบดวย วิธีธรรมชาติ การใชเครื่องกลเติม
อากาศและการผสมผสานทั้ง 2 อยาง สรุปไดดังนี้
 การบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีธรรมชาติ ทรงใชกลไก
ทางธรรมชาติในระบบนิเวศบําบัดนํา้ เสีย อาทิ เครือ่ งกรองนํา้ ธรรมชาติ
โดยการใชผักตบชวาทําหนาที่ดูดซับความสกปรกและโลหะหนัก
รวมทั้งสารพิษจากนํ้าเนาเสีย ทรงเรียกวา “ใชอธรรมปราบ
อธรรม” ในโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน ทีท่ รงวางแผนศึกษาดวย
พระองคเองและจากการทดสอบคุณภาพนํา้ ในบึง พบวา ออกซิเจน
ที่ละลายในนํ้าตามจุดตางๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา
นํ้าในบึงหลังปรับปรุงมีคุณภาพดีขึ้น สามารถแกปญหาไดผล
การบําบัดนํ้าเสียดวยระบบบอบําบัดและพืชนํ้า เปนการบําบัด
นํ้าเสียชุมชนดวยวิธีธรรมชาติ ประกอบดวย 4 ระบบ ไดแก
บอบําบัดนํ้าเสีย บอชีวภาพ หญากรอง และบําบัดนํ้าเสียโดยใช
ปาชายเลน ดังตัวอยางในโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ทีน่ าํ นํา้ เสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรสี ง ตอดวยระบบทอ
มายังพื้นที่โครงการฯ พิสูจนไดวาการบําบัดนํ้าเสียดวยบอบําบัด
และพืชทัง้ 4 ระบบ สามารถบําบัดนํา้ เสียไดเปนอยางดี การใชนาํ้ ดี
ไลนํ้าเสีย เปนวิธีการใชนํ้าที่มีคุณภาพดีผลักดันนํ้าเนาเสียออกไป
โดยอาศัยปรากฏการณนํ้าขึ้น-นํ้าลง ควบคุมระบบการถายเทของ
นํ้า ทําใหนํ้าเนาเสียมีสภาพเจือจาง พระราชดํารินี้ไดนํามาแก
ป ญ หานํ้ า เน า เสี ย ในคลองของกรุ ง เทพ โดยใช นํ้ า จากแม นํ้ า
เจาพระยาเจือจางนํ้าเนาเสีย ทําใหลําคลองสะอาดขึ้น
 การบําบัดนํ้าเสียโดยใชเครื่องกลเติมอากาศ หรือ
กังหันนํ้าชัยพัฒนา เปนเครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนใหแก
นํ้าเพื่อบําบัดนํ้าเสีย โดยอาศัยวิธีการทําใหออกซิเจนสามารถ
ละลายในนํ้าไดมากขึ้น เรงการเจริญเติบโตและการขยายตัวของ
แบคทีเรียอยางรวดเร็ว จนมีปริมาณมากพอที่จะยอยสลายสิ่ง
สกปรกทีอ่ ยูใ นนํา้ ได กังหันนํา้ ชัยพัฒนาเปนสิง่ ประดิษฐทเี่ รียบงาย
ประหยัด และสามารถผลิตขึน้ เองภายในประเทศ มีหลักการทํางาน
ทีเ่ ริม่ จากวิดนํา้ ขึน้ มาแลวปลอยใหนาํ้ ไหลเปนสายออกจากซองวิดนํา้
ทําใหนํ้าสัมผัสอากาศไดอยางทั่วถึง ออกซิเจนจึงสามารถละลาย
ในนํ้าไดมากขึ้น เปนการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในแหลงนํ้า
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 การบํ า บั ด นํ้ า เสี ย ด ว ยวิ ธี ผ สมผสาน ระหว า ง
พืชนํ้ากับระบบเติมอากาศ อาศัยธรรมชาติรวมกับเทคโนโลยีแบบ
ประหยั ด โดยสร า งบ อ กรวดสํ า หรั บ ดั ก สารแขวนลอย
แล ว ส ง ผ า นนํ้ า ไปยั ง บ อ ต อ ไปที่ มี ก ารปลู ก ต น กกอี ยิ ป ต เ พื่ อ
ดับกลิ่น และผักตบชวาเพื่อดูดซับสิ่งสกปรก โลหะหนัก และ
สารพิษตางๆ สุดทายจึงสงนํ้าเขาสูบอเติมออกซิเจน โดยอาศัย
กังหันนํ้าชัยพัฒนาและแผงทอเติมออกซิเจนในนํ้า เปนโครงการที่
เกิดขึ้นที่หนองหาน จังหวัดสกลนคร เปนแหลงรองรับนํ้าเสียจาก
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เมือ่ ชุมชนเมืองมีการขยายตัว
และหนองหานไมสามารถรองรับนํ้าเสียได
 ก า ร จั ด ก า ร นํ้ า เ ค็ ม แ ล ะ นํ้ า ก ร  อ ย ทรงมี
พระราชดําริใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแกปญหานํ้าเค็ม
ลุกลํ้าเขาไปในแมนํ้าหลายสายของภาคใต เพื่อชวยเหลือราษฎร
และทําใหพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝงแมนํ้าและลํานํ้าสาขา
มีนํ้าจืดสําหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรตลอดป โดยสราง
ประตูบังคับนํ้าปดกั้นปากแมนํ้า เพื่อกันนํ้าเค็มไมใหไหลเขาไปใน
พื้นที่เพาะปลูก และเก็บกักนํ้าจืดไวในแมนํ้าหรือลําคลอง สําหรับ
ใชประโยชนในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อาทิ โครงการ
พัฒนาลุม นํา้ บางนราอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
และโครงการพัฒนาลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ที่ นํ า ม า เ ส น อ ชี้ ใ ห  เ ห็ น ว  า
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงมี พ ระปรี ช าสามารถ และ
พระอัจฉริยภาพดานการแกปญหาที่เกิดเนื่องมาจากนํ้า ไมวาจะ
เป น การขาดแคลนนํ้ า นํ้ า ท ว ม และนํ้ า เสี ย ในประเทศไทย
แนวพระราชดําริที่พระองคทรงคิดคน ทําใหปญหาลุลวงหรือ
บรรเทาลง สงผลใหประชาชนดํารงชีวิตอยางปกติสุข

สังคมไทยจะรอดพนภัยนํา้ ดวยการจัดการนํา้
ตามแนวพระราชดําริ

แมวกิ ฤตนํา้ ทวมใหญจะผานพนไปแลว แตอาจมีปญ หา
ใหมๆ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของโลกและสังคมไทยตองเผชิญ
อีกมากในอนาคต การคาดการณขององคกรระหวางประเทศ ระบุ
วาไทยเสีย่ งทีจ่ ะเผชิญกับสภาพอากาศทัง้ ปริมาณฝนมากกวาปกติ
และสภาพนํา้ แลงมากกวาปกติ ขณะทีม่ ขี อ จํากัดในการคาดการณ
สถานการณนํ้าใหมีความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทั้งการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศโลกและเทคโนโลยี ยากตอการเตือนภัย
ที่ทันการณและนาเชื่อถือ ทุกภาคสวนจึงตองเตรียมพรอมในการ
หาวิธีแกไขกอนที่จะประสบภัยรายแรงเกินกวาจะตานทาน เชน
บทเรียนจากนํ้าทวมในป 2554

“...วิธีปฏิบัติอยางหนึ่งก็คือตองเก็บนํ้าไวขางบน
แบบทีเ่ ก็บไวในเขือ่ น ก็มเี ขือ่ นใหญสองเขือ่ น เขือ่ นพระราชา
กับเขื่อนพระนางเจาฯ เขื่อนพระราชาที่เก็บในครั้งนี้เก็บกัก
เอาไวไมใหลงมาทวม 9 พันลานลูกบาศกเมตร เขื่อน
พระนางเจาฯ ประมาณ 6-7 พันลาน ทีก่ กั เอาไว ไมนบั ทีเ่ คย
มีอยูเดิม ถาไมไดเขื่อนสองเขื่อนนี้ นํ้าทั้งหมดประมาณ 2
หมืน่ ลาน จะลงมาถลมกรุงเทพฯ ทัง้ หมด แลวจะเปนอยางไร
ฉะนั้ น ที่ ท  า นนายกฯ บอกว า โครงการป า สั ก จะปฏิ บั ติ
ก็นาจะดี นาจะทําใหสามารถบรรเทาความเดือดรอน ...”
พระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2538
การเตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ วิ ก ฤตนํ้ า ในอนาคต
ทุกฝายควรศึกษาการบริหารจัดการนํ้าตามแนวพระราชดําริของ
ในหลวงใหเขาใจอยางถองแท ยึดแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”
ในการจัดการปญหาบนพื้นฐานของความไมประมาท และนําหลัก
การจัดการนํ้าที่ทรงศึกษาทดลองมาประยุกตใชใหสอดคลองกับ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั อยางจริงจัง โดยเฉพาะการแกปญ หานํา้ อยาง
เป น ระบบตามที่ พ ระองค ท รงรั บ สั่ ง ตั้ ง แต ป  2538 ทํ า ให
นํา้ เปนประโยชนมากกวาโทษ รัฐบาลจะตองวางแผนบริหารจัดการ
นํ้าอยางเปนระบบ มีมาตรการและแผนงานที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น
กลาง และยาว ดําเนินการอยางเปนระบบ เปนขั้น เปนตอน
พรอมทัง้ เรียนรู เขาใจ และปรับตัวอยูก บั ธรรมชาติอยางเกือ้ กูล คํานึงถึง
ความพอประมาณ ในการใชนํ้าอยางเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู
ทั้งนํ้าผิวดิน และนํ้าใตดิน กระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรนํ้า
อยางเปนธรรม ขยายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงขอจํากัดของนํา้
การลงทุนเพือ่ แกปญ หานํา้ เนนความเรียบงายและประหยัด ใชหลัก
การทางธรรมชาติ เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ และสามารถ
ทําไดเอง รวมทั้งประยุกตใชสิ่งที่มีอยูแตละภาคในการแกปญหา
โดยไมตองลงทุนสูง ความมีเหตุผล เริ่มแกปญหาตั้งแตสาเหตุหลัก
จนถึงปลายทาง ไดแก การอนุรกั ษฟน ฟูตน นํา้ เพือ่ สรางความมัน่ คง

ในทุกฤดูกาล ใชความรู ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีในการ
ใชนํ้าอยางประหยัด รูคุณคา และการปองกันภัยจากนํ้า จัดลําดับ
ความสํ า คั ญ ในการลงทุ น ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การฟ  น ฟู แ ละใช
ประโยชนแหลงนํา้ ทีม่ อี ยูก อ นจะสรางใหมและอาจมีขอ ขัดแยงดาน
พืน้ ที่ รวมทัง้ ปองกันอุทกภัยในพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอการเกิดความเสียหาย
และมีภูมิคุมกันที่ดี ในการบริหารจัดการลุมนํ้าอยางบูรณาการ
ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่น องคกรลุมนํ้า เครือขายจัดการนํ้าในพื้นที่ สนับสนุน
การเรียนรู ความเขาใจ ความตระหนักในคุณคาของนํ้า ความ
สัมพันธของระบบนิเวศ การใชประโยชนควบคูกับการอนุรักษ
พัฒนาระบบขอมูลดานนํา้ ระบบการเตือนภัยลวงหนาเพือ่ ปองกัน
ภัยนํ้าทวม นํ้าขาดแคลน และนํ้าเนาเสีย
ประเทศไทยนับวาโชคดีทมี่ พี ระมหากษัตริยท ที่ รงเปย มลน
ไปดวยพระปรีชาสามารถ มีวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ และ
เปนตนแบบของการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ทรงงานและแก วิ ก ฤตของประเทศในด า นต า งๆ หากคนไทย
พรอมใจกันนอมนําหลักคิดและแนวพระราชดําริทไี่ ดพระราชทาน
ไวมากมายมาตอยอดใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ภูมิประเทศ
ใชความรู และขอมูลที่ถูกตองมาวิเคราะหหาแนวทางที่มุงใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม และทุกภาคสวนทําหนาที่ของตนอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยสติปญญา ความรู และรอบคอบ ประเทศไทย
ก็จะกาวหนาตอไปไดอยางยั่งยืน
❖❖❖❖❖
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จัดการนํ้า”. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.dwr.go.th/twra/
samana/ economic_water.pdf
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
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สัมภาษณพิเศษ

รองศาสตราจารย ดร.เสรี ศุภราทิตย
ผูอํานวยการศูนยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต
และผูอํานวยการศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

นํ้าทวมใหญเพื่อเตรียมรับภัยในอนาคต

บทเรียนจาก

นิสวันต พิชญดํารง* ภารา จันทรสุวรรณ**
ในชวงเหตุการณนํ้าทวมใหญป 2554 ที่ผานมา ไดมี
นักวิชาการหลายฝายใหขอมูล ประเมินสถานการณ และเสนอวิธี
การแกไขปญหาสูสาธารณะ รวมถึง รองศาสตราจารย ดร. เสรี
ศุภราทิตย ผูอํานวยการศูนยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตและผูอํานวยการศูนยพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดลอม อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร เปนหนึ่งในผูที่มี
บทบาทสําคัญในการทําหนาที่ดังกลาว ทานเปนวิศวกรที่มีความรู
ประสบการณและความเชี่ยวชาญดานทรัพยากรนํ้าและภัยพิบัติ
ได รั บ การยอมรั บ อย า งกว า งขวางในการนํ า เสนอข อ มู ล และ
วิเคราะหสถานการณนํ้าทวมไดอยางชัดเจน เขาใจงาย รวมทั้ง
คาดการณดวยแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรดวยการเก็บขอมูล
ภาคสนาม เปนการเตือนภัยลวงหนา พรอมทั้งแนะนําแนวทาง
ปองกันภัย ทําใหภาครัฐและประชาชนไดตระหนักถึงภัยที่จะ
เกิดขึ้น และสามารถเตรียมพรอมรับสถานการณไดอยางทันทวงที
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอนําเสนอบทสัมภาษณ
รศ.ดร.เสรี เกีย่ วกับบทเรียนจากนํา้ ทวมใหญเพือ่ เตรียมรับภัยพิบตั ิ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สาเหตุ สํ า คั ญ ของป ญ หานํ้ า ท ว มใหญ ใ นป
2554
รศ.ดร.เสรี ไดกลาวถึงการเกิดนํ้าทวมใหญในป 2554
วา มีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ไดแก
1. ภัยธรรมชาติ ปริมาณนํ้าฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแตปลายป
2553 อันเนื่องมาจากปรากฏการณลานีญา1 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น สงผลใหนํ้าแข็งบริเวณ

ขั้วโลกละลาย ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นประมาณ 3 มิลลิเมตรตอป
นอกจากนี้ การทรุดตัวของแผนดินที่ขึ้นอยูกับความหนาแนนของ
ชั้นดิน และการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชในปริมาณมากเกินไป เปน
ปจจัยเรงที่สําคัญในการทําใหแผนดินทรุดตัว เมื่อรัฐบาลออก
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 สําหรับควบคุมการสูบ
นํ้าบาดาล ทําใหอัตราการทรุดตัวของแผนดินลดลงจาก 10
เซนติเมตรตอปกอนมีกฎหมายควบคุม เปน 1-2 เซนติเมตรตอป
ในปจจุบัน
ชวงเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน ป 2554 มีปริมาณนํ้า
ฝนสะสมในภาคเหนือสูงกวาป 2538 และป 2549 ซึ่งเคยเกิดนํ้า
ทวมใหญ รวมทั้งสูงกวาคาเฉลี่ยของปริมาณนํ้าฝนในระยะ 30 ป
ที่ผานมาถึงรอยละ 40 เนื่องจากมีพายุเขาประเทศไทยถึง 5 ลูก
สําหรับปริมาณนํ้าฝนในภาคกลางก็สูงขึ้นเชนกัน มีฝนตกหนักทั้ง
เหนือเขือ่ นและใตเขือ่ น เมือ่ คํานวณปริมาณนํา้ ทีส่ ถานีวดั นํา้ จังหวัด
นครสวรรค ซี่งเปนนํ้าทาที่ไหลมาตามแมนํ้าลําคลอง พบวา มี
34,000 ลานลูกบาศกเมตร มากกวาปริมาณนํา้ ทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลรับได

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
1
ปรากฏการณที่อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลลดลงอยางผิดปกติ 3-5 องศาเซลเซียส ทําใหเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งอาจเปนสาเหตุของ
ภัยพิบัติตางๆ
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ถึง 3 เทา ยังไมรวมปริมาณนํ้าหลากทุงที่ไมสามารถวัดได เมื่อ
ปริมาณนํ้ามหาศาลไหลผานจังหวัดนครสวรรคลงมา และไม
สามารถกระจายไปได จึงทําใหเกิดเหตุการณนํ้าทวมใหญ
2. การบริหารจัดการ การวางผังเมืองที่ไมเหมาะสม
กับสภาพภูมิศาสตร มีการกอสรางสิ่งปลูกสรางปดกั้นทางนํ้าผาน
และเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่เหมาะสําหรับทําเกษตรกรรม ซึ่งควรมีสิ่ง
ปลูกสรางอยูใ นพืน้ ทีเ่ หลานีไ้ มเกินรอยละ 5 แตปจ จุบนั มีการสราง
หมูบ า น โรงงานอุตสาหกรรม สิง่ กอสรางปดกัน้ ทางนํา้ ผาน โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อ 20 ปที่แลวมีพื้นที่ชุมนํ้าประมาณ 600
ตารางกิโลเมตรจากพืน้ ทีท่ งั้ หมด 1,500 ตารางกิโลเมตร แตปจ จุบนั
เหลือพืน้ ทีช่ มุ นํา้ เพียง 300 ตารางกิโลเมตรเทานัน้ แมวา ประเทศไทย
มีเครื่องสูบนํ้าติดตั้งอยูที่ปลายทางของคลองตางๆ อยางเพียงพอ
แตเมือ่ นํา้ ไมสามารถไหลมาตามคลองระบายนํา้ จนถึงเครือ่ งสูบนํา้
เพื่อระบายลงสูทะเลได จึงทําใหเกิดนํ้าทวมขังระดับสูงในระหวาง
ทางเปนระยะเวลานาน ประกอบกับการสื่อสารกับประชาชนดาน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขาดความถูกตอง ชัดเจน และขอมูลที่ใช
ประกอบการตัดสินใจมีไมเพียงพอ อาทิ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่
ใชมาตรการแกปญหาแบบตางๆ ทําใหการแกปญหาเปนแบบลอง
ผิดลองถูก จึงกอใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคามหาศาล
“การเกิ ด ป ญ หานํ้ า ท ว มใหญ ใ นป 2554 ได มี ก าร
พยากรณ ไว ล  ว งหน า แล ว ในต า งประเทศ อาทิ รายงานของ
คณะทํางานระหวางรัฐบาลวาดวยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC)
นับตั้งแตรายงานฉบับแรกในป 2533 และรายงานฉบับที่สองในป
2538 ทีเ่ ปนการพัฒนาจากขอมูลในฉบับแรก โดยนํากิจกรรมทีเ่ กิด
จากภูเขาไฟและผลกระทบจากกาซเรือนกระจกเขามาเกี่ยวของ
สวนรายงานฉบับทีส่ ามในป 2544 นําปริมาณฝุน ละอองในอากาศ
ที่จะมีผลกระทบตอโลกและวัฏจักรคารบอนมาประกอบการ
พยากรณดวย ขณะที่รายงานฉบับที่สี่ในป 2550 เปนฉบับที่ใชอยู
ในป จ จุ บั น นํ า ปฏิ กิ ริ ย าระหว า งธาตุ และสารต า งๆ ที่ อ ยู  ใ น
บรรยากาศ รวมทั้งการไหลเวียนของนํ้าในมหาสมุทรมาคํานวณ
รายงานฉบับลาสุดทีค่ าดวาจะเผยแพรในป 2555 เปนรายงานฉบับ
พิเศษ ชี้ใหเห็นถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศตางๆ เชน
นํ้าทวม ไฟไหม ภัยแลง และฝนตกหนัก แตเปนที่นาเสียดายวา
ไม มี ก ารตี พิ ม พ ร ายงานเหล า นี้ เ ป น ภาษาไทยออกเผยแพร ใ ห
สาธารณชนไดรับรู ทําใหประชาชนไมตระหนักถึงความเสี่ยงของ
นํ้าทวม และขาดขอมูลที่ชัดเจนในการวางแผนปองกันนํ้าทวม ทั้ง
การเตือนภัยลวงหนา การคาดการณระดับนํ้าที่จะทวม และระยะ
เวลาที่นํ้าทวมขัง สงผลใหไมสามารถเตรียมตัวรับมือกับปญหาได
อยางถูกตอง และกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง”

บทเรียนจากนิคมอุตสาหกรรม
ความเสียหายสําคัญที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุการณ
นํ้าทวมครั้งนี้ไดแก นิคมอุตสาหกรรม 7 แหง ที่สงผลกระทบ
ทั้งความเสียหายทางกายภาพ และการสูญเสียความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนตางชาติ จึงเกิดขอสงสัยวา เมือ่ นํา้ เขาทวมนิคมอุตสาหกรรม
แหงแรกแลว เหตุใดจึงยังปลอยใหนํ้าทวมนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ
ตามมาอีกถึง 6 แหง ในเรื่องนี้ รศ.ดร. เสรี เห็นวา มีสาเหตุมาจาก
การขาดระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ดี เปนการทําไปทดลองไป
และไมสามารถคาดการณถงึ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ ใชมาตรการ
แกปญ หาตางๆ จึงทําใหไมสามารถวางแผนปองกันนํา้ ทวมสําหรับ
นิคมอุตสาหกรรมที่เหลือไดอยางถูกตองและทันเวลา

“ผูวาราชการจังหวัดอยุธยาไดเชิญผมไปใหขอมูลเกี่ยว
กับสถานการณนํ้าทวมในชวงเดือนกุมภาพันธ 2554 กอนจะเกิด
เหตุการณนาํ้ ทวม และผมก็ไดแจงใหกบั นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
อยุธยาทราบแลววา มีความเสีย่ งสูงมากทีน่ าํ้ จะทวม พิจารณาจาก
ผลการพยากรณทใี่ ชแบบจําลองตามทีผ่ มไดทาํ รวมกับธนาคารโลก
เมื่อป 2552 ระบุวาอยุธยาและปทุมธานีจะถูกนํ้าทวมทั้งจังหวัด
นํ้าจะทวมอยุธยาสูงประมาณ 2 – 3 เมตร และปทุมธานี ประมาณ
2 – 3 เมตร หรือ 1 – 2 เมตร หรือนอยกวา 1 เมตร แตกตางกัน
ไปในแตละพื้นที่
แตหลังจาก
รู  ข  อ มู ล ดั ง กล า วแล ว
ก็ ยั ง ค ง เ กิ ด ป  ญ ห า
นํา้ ทวมนิคมอุตสาหกรรม
และก อ ให เ กิ ด ความ
เ สี ย ห า ย ม ห า ศ า ล
เนื่ อ งจากนํ้ า ที่ ท  ว มมี
ปริมาณมาก ระดับนํา้ สูง
ถึ ง 2 – 3 เมตร แต
กํ า แพงหรื อ คั น ดิ น ที่
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
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สรางขึ้น สวนใหญเปนการสรางอยางเรงรีบ ใชดนิ สด โดยรถตักดิน
ขึ้นแลวนํามาเสริมเปนคันดิน ไมไดรับการบดอัดและตากใหแหง
เพือ่ ใหคนั ดินมีความแข็งแรงกอน ทําใหคนั ดินไมสามารถตานทาน
แรงดันนํา้ ได และพังทลายลงจนนํา้ เขาทวมนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 7
แหง นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมแตละแหงมุง ปองกันนํา้ เขาทวม
ในบริเวณโรงงานของตนเองเทานั้น แมจะปกปองบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมไวได แตพนักงานทีจ่ ะตองเดินทางมาทํางาน หรือการ
ขนสงสินคาและวัตถุดบิ ไมสามารถทําได ระบบโลจิสติกสถกู ตัดขาด
ทําใหเกิดปญหาเชนกัน ดังนั้น การปองกันนํ้าทวมจึงตองปองกัน
ทั้งชุมชนของนิคมอุตสาหกรรม ไมใชปองกันแตเพียงนิคมของ
ตนเองเทานั้น ประเด็นนี้เปนสิ่งที่นักลงทุนตางชาติสนใจมาก
ทําเลทีต่ งั้ ของนิคมอุตสาหกรรมเหลานีเ้ ปนพืน้ ทีร่ บั นํา้ ที่
เสี่ยงตอนํ้าทวมอยูแลว ดังนั้น จึงควรเตรียมการปองกันปญหานํ้า
ทวมที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต เปนวิธีที่ไดเรียนรูมาจาก
ประสบการณของนิคมอุตสาหกรรมทีร่ อดพนจากปญหานํา้ ทวมใน
ป 2554 ดังนี้ 1) ลดปริมาณนํา้ ทีม่ าจากทางเหนือออกไปใหไดมาก
ที่สุด นํ้าที่ทวมไมควรสูงเกิน 1 เมตร และ 2) กําหนดทางนํ้าผาน
ที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณนํ้า”

การลดแรงต า นของชุ ม ชนต อ มาตรการ
แกปญหานํ้าทวม
ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ระหวางการเผชิญ
นํา้ ทวมในป 2554 ไดแก ความขัดแยงของชุมชนในการดําเนินการ
แกปญหานํ้าทวม ทั้งการเปด-ปดประตูนํ้า และการรื้อบิ๊กแบ็ค
สาเหตุหลักเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ทําความ
เขาใจกับประชาชนในเรื่องความเสี่ยงจากนํ้าทวม และผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ใชมาตรการแกปญ หาในรูปแบบตางๆ รวมทัง้ มาตรการ
ในการแกไขปญหาและการสนับสนุนจากทองถิ่นในการรับมือกับ
ปญหานํ้าทวมมีไมเพียงพอ นอกจากนี้ ยังขาดระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจทีด่ ี หมายถึงการขาดขอมูลทีถ่ กู ตองเพือ่ ใชในการสนับสนุน
การประเมินความรุนแรงของภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ ทําใหไมสามารถตัดสิน
ใจแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

“การสร า งความเข า ใจให ชุ ม ชนจะก อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการแกปญ หานํา้ ทวมไดอยางดี ตัวอยางเชน ตําบล
ปากเกร็ด บานใหม บางพูด ที่ผมไดไปสํารวจ พบวา เทศบาลหรือ
องคการบริหารสวนตําบลไดทําความเขาใจกับชุมชนริมนํ้า และ
ตกลงรวมกันในการสรางคันดินขนาดใหญที่มั่นคงเพื่อปองกัน
นํ้าทวมบริเวณถนนริมนํ้าทั้งหมด โดยใชเนื้อที่ถึงครึ่งถนน แมจะ
ทําใหเกิดความไมสะดวก และมีนํ้าทวมในพื้นที่บางสวน แตมีการ
ใหขอ มูลลวงหนาเกีย่ วกับนํา้ ทวม จํานวนวันทีน่ าํ้ จะลด การชวยเหลือ
คาชดเชย การแจกขาวสาร อาหารแหง และถุงยังชีพอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ มีการพยายามที่จะชี้ใหเห็นวา การเสียสละนี้ทําให
สามารถรักษาพื้นที่สวนใหญของชุมชนไวได การดําเนินการเชนนี้
ทําใหชุมชนเขารวมในการปองกันปญหานํ้าทวมอยางเขมแข็ง
เต็มใจ และปราศจากความขัดแยง”

การกําหนดพื้นที่ตั้งศูนยอพยพตองพิจารณา
อยางรอบคอบ
การกําหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ ตัง้ เปนศูนยอพยพสําหรับผูป ระสบ
ภัยนํา้ ทวม นับเปนประเด็นสําคัญ ในระหวางเกิดเหตุการณนาํ้ ทวม
ใหญป 2554 มีการตั้งศูนยอพยพหลายแหง อาทิ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วัดพระธรรมกาย สนามบินดอนเมือง แตนํ้าก็ทวม
ศูนยอพยพเหลานั้น จนตองยายศูนยอพยพหลายครั้ง สรางความ
ลําบากใหผูอพยพ โดยเฉพาะผูปวยในโรงพยาบาล ซึ่งอาจเปน
อันตรายถึงชีวิตได
“หลักการจัดตั้งศูนยอพยพ ไมควรกําหนดจุดตั้งศูนย
อพยพโดยที่ไมรูวานํ้าจะทวมหรือไม ทําใหผูอพยพตองยายหลาย
ครั้ง แตควรประเมินดวยแบบจําลองกอนวา พื้นที่เหลานั้นจะถูก
นํา้ ทวมในระดับใด นานเทาไร แบบจําลองดังกลาวจึงเปนสวนหนึง่
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อาทิ จังหวัดปทุมธานี ในแบบ
จําลองชี้ใหเห็นวา จะมีนํ้าทวมเต็มพื้นที่ในระดับสูง ดังนั้น จึงไม
ควรมีศูนยอพยพเลย และระยะเวลาที่นํ้าทวมจะนานนับเดือน จึง
ควรตั้งศูนยอพยพในพื้นที่ที่นํ้าทวมนอยกวา 50 เซนติเมตร ทําให
สามารถเดินทางจากศูนยอพยพไปหาผูประสบภัยเพื่อสงเสบียง
อาหารและขนสงผูอพยพได และผูอพยพก็สามารถเดินทางมาที่
ศูนยอพยพไดอยางปลอดภัย”

การพยากรณสถานการณนํ้าทวมในอนาคต
แบบจําลองที่ 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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อุปสรรคสําคัญในการใชแบบจําลองนีพ้ ยากรณสถานการณนาํ้ ทวม
ไดแก ปริมาณนํ้าฝน เนื่องจากเปนตัวแปรที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาไดเปนเวลานาน ดังเชนเหตุการณนํ้าทวมใหญในป 2554
ที่รูขอมูลปริมาณนํ้าฝนสะสมรวมวามีปริมาณสูงมากในเดือน
พฤศจิกายน ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดมาก ทําใหมีเวลานอยใน
การเตรียมตัวสําหรับนํ้าทวม
แบบจําลองที่ใชในการพยากรณปริมาณนํ้าฝนของไทย
ในปจจุบัน มีปจจัยในการพยากรณ ไดแก ความกดอากาศใน
มหาสมุทรแปซิฟค และอุณหภูมขิ องนํา้ ทะเล สามารถคาดประมาณ
ลวงหนาไดประมาณ 3-10 วันเทานั้น หากมีการพยากรณในระยะ
เวลาที่มากกวา 10 วัน ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณก็จะยิ่ง
สูง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการพยากรณปริมาณนํ้าฝนของ
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
(JAMSTEC) ประเทศญี่ปุน ที่สามารถคาดประมาณปริมาณนํ้าฝน
ในภูมิภาคตางๆ ลวงหนาไดถึง 6 เดือน และมีความแมนยําสูง
“จากปรากฏการณลานีญาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ปลายป 2553 ทําใหมีพายุเกิดขึ้นมากกวาปกติ ป 2554 มีพายุใน
มหาสมุทรแปซิฟคตะวันตกถึง 37 ลูก มากกวาเกณฑเฉลี่ยซึ่งอยูที่
ประมาณ 31 ลูก เปนพายุไตฝุนประมาณ 7- 8 ลูก และพายุโซน
รอนซึ่งเขามาในประเทศไทยหลายลูก สําหรับป 2555 เกิด
ปรากฏการณลานีญาอยางตอเนื่อง จึงคาดวา นาจะมีพายุเกิดขึ้น
ไมแตกตางจากป 2554 มากนัก เทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันคาด
การณไดเพียง 1 สัปดาหกอ นเกิดพายุเทานัน้ ตัง้ แตชว งเวลาทีพ่ ายุ
จะเขา จํานวนครั้งที่เกิดขึ้น จุดที่เขาสูแผนดิน ความรุนแรง และ
เสนทางที่ผาน หากปริมาณนํ้าฝนป 2554 เทากับป 2555 คาดวา
นาจะเกิดนํา้ ทวมอีกในป 2555 อยางไรก็ตาม หากมีการนําบทเรียน

ที่เกิดขึ้นในปนี้ไปปรับปรุงการเตรียมการรับมือกับปญหาใหดีขึ้น
สถานการณนํ้าทวมในป 2555 ก็นาจะไมรุนแรงเทากับป 2554
อยางแนนอน”

การเตรียมพรอมรับปญหานํา้ ทวมของภาครัฐ
หากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ อาทิ
ปรากฏการณลานีญาที่ทําใหปริมาณนํ้าฝนเพิ่มขึ้น การสูงขึ้นของ
ระดับนํ้าทะเล และการทรุดตัวของแผนดิน รวมทั้งปญหาการ
บริหารจัดการ เปนไปในแนวทางที่จะทําใหเกิดปญหานํ้าทวมใน
อนาคต ภาครัฐจําเปนตองเรงกําหนดแนวทางปองกันและแกไข
ปญหา โดยเฉพาะการบริหารจัดการนํา้ จึงไดตงั้ กลไกในการดําเนินงาน
ทั้ ง คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ การฟ  น ฟู แ ละสร า งอนาคต
ประเทศ (กยอ.) เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการฟนฟูและสรางอนาคต
ประเทศ สรางความเชื่อมั่น และความมั่นคงของประเทศจากภัย
ธรรมชาติใหฟน คืนมาในระยะยาว และคณะกรรมการยุทธศาสตร
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) เพื่อจัดทํา
แผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยาง
เปนระบบ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํา้
และกําหนดกรอบการลงทุนดานการบริหารทรัพยากรนํ้าเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี และ รศ.ดร.เสรี ทําหนาทีเ่ ปนคณะกรรมการและ
ผูช ว ยเลขานุการของ กยน. ทีก่ าํ หนดแนวทางการแกปญ หานํา้ ทวมไว
4 ขั้นตอน ไดแก 1) การปองกันและลดผลกระทบ 2) การเตรียม
ความพรอมรับภัยพิบัติ 3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ 4) การ
จัดการหลังเกิดภัย ทีผ่ า นมา การดําเนินงานในภาครัฐเปนไปในเชิง
ตัง้ รับ ในอนาคตจึงตองปรับปรุงใหมงุ การดําเนินการเชิงรุกมากขึน้

พยากรณปริมาณนํ้าฝนในชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2555 และ มิถุนายน-สิงหาคม 2555
มีนาคม - พฤษภาคม 2555

มิถุนายน – สิงหาคม 2555

ที่มา : http://www.jamstec.go.jp
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ปรากฏการณเอลนีโญ/ลานีญา
“เอลนีโญ” เปนคําในภาษาสเปน แปลวา “เด็กชาย” และ ลานีญา แปลวา “เด็กหญิง”ปรากฎการณเอลนีโญ/ลานีญา หมายถึง
ความผันแปรของอากาศในซีกโลกใต เปนรูปแบบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอน เฉลี่ยทุกหาป เปนการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลของมหาสมุทรแปซิฟก หากอุนขึ้นผิดปกติอยางนอย 0.5 องศา เรียกวา เอลนีโญ ในทาง
ตรงขาม เมื่ออุณหภูมิผิวนํ้าทะเลเย็นลงผิดปกติ 3-5 องศาเซลเซียส เรียกวา ลานีญา สงผลใหเกิดภัยพิบัติตางๆ อาทิ อุทกภัย
ภัยแลง ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเนนเกษตรกรรมและการประมง โดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกจะไดรับผลกระทบ
มากที่สุด ในประเทศไทยการเกิดเอลนีโญลาสุดในเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 ทําใหเกิดความแหงแลง
และตามดวยปรากฏการณลานีญาตั้งแตปลายป 2553 และคงอยูจนถึงป 2555 ทําใหเกิดพายุและฝนตกหนัก
ที่มา : www.Wikipedia.org
“การดําเนินการแกปญหาในระยะเรงดวนภายใน 6
เดือน กอนทีจ่ ะเกิดนํา้ ทวมอีกครัง้ ผมเห็นวา สิง่ ทีน่ า จะดําเนินการ
ไดกอ น ไดแก การบริหารจัดการเขือ่ นหลัก การฟน ฟูและปรับปรุง
ประสิทธิภาพสิ่งกอสราง และการปรับปรุงองคกรเพื่อการบริหาร
จัดการนํ้า โดยมีกลไกการตัดสินใจที่เปนเอกภาพและสามารถ
ปฏิบัติไดจริงในทันที รวมทั้งสงเสริมใหแตละทองถิ่นสามารถ
ประเมินและจัดการปญหานํ้าทวมไดดวยตนเอง
สําหรับสิ่งที่จําเปนตองผลักดันใหเกิดขึ้น แตอาจตองใช
เวลา ไดแก 1) การพัฒนาระบบเตือนภัยและคลังขอมูลซึง่ เปนระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้า ทั้งระดับชาติ
จังหวัด และทองถิ่น ประกอบดวย การมีฐานขอมูลที่ถูกตอง ทําให
รูถึงผลกระทบเมื่อใชมาตรการแกปญหารูปแบบตางๆ เครื่องมือ
หรือมาตรการในการแกปญ หาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และกลยุทธในการ
ดําเนินการ 2) การพัฒนาแผนเผชิญเหตุเฉพาะที่ และ 3) การ
กําหนดพืน้ ทีร่ บั นํา้ หรือแกมลิง และการชวยเหลือประชาชนในพืน้ ที่
ไมจําเปนตองเวนคืนหรือซื้อที่ดิน แตควรใชวิธีเจรจากับชาวบาน
ทําประชาพิจารณเพื่อใหชาวบานเขาใจและเสียสละเพื่อสวนรวม
ยินยอมใหนํ้าผานภายในชวงเวลา 3 เดือนเทานั้น และใหผล
ประโยชนชดเชยอยางเปนธรรม”

การเตรียมการของภาค จังหวัด ชุมชน และ
ประชาชน
การบริ ห ารจั ด การนํ้ า ท ว มต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ
ระหวางภาคสวนตางๆ จังหวัดและชุมชนตองรูปญหาของพื้นที่
และมีศักยภาพในการปองกันและแกปญหาไดดวยตนเอง โดย
รัฐบาลสนับสนุน ดวยการกําหนดพื้นที่ที่จําเปนตองปองกันไมให
นํ้าทวม โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจ หรือพื้นที่ที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร อาจใชวิธีสรางคันกั้นนํ้า เปดใหนํ้าเขาไปในพื้นที่
แกมลิงที่รัฐบาลเปนผูกําหนด ขุดลอกคูคลองสาธารณะ พรอมทั้ง
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กําหนดระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับจังหวัด อาทิ การใชแบบ
จําลองในการพยากรณ และมีระบบเตือนภัยระดับจังหวัด เพื่อให
ประชาชนไดรบั รูส ถานการณและความเสีย่ ง สามารถประเมินระดับนํา้
ที่จะทวมในพื้นที่และชวงเวลาของการทวม รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการกําหนดมาตรการปองกันนํ้าทวมในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
อาทิ สรางอางเก็บนํ้า ขุดคลองผันนํ้า และกําหนดระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ อาจดําเนินการโดยวาจางที่ปรึกษาในการวางระบบ
และรัฐใหการสนับสนุนดานงบประมาณ นอกจากนี้ ควรมีการจัด
ระบบผังเมืองในทองถิ่น โดยกําหนดระเบียบสําหรับสิ่งปลูกสราง
ริมแมนํ้าในบริเวณที่เปนศูนยกลางความเจริญของทองถิ่น ไมให
แออัดจนกีดขวางการระบายนํ้าลงสูแมนํ้า
“สําหรับภาคประชาชน ควรมีความตระหนักถึงความ
เสีย่ งของนํา้ ทวมในพืน้ ทีข่ องตน รัฐบาลควรสรางความรูค วามเขาใจ
ใหประชาชนถึงระดับความเสี่ยงในแตละพื้นที่ เพื่อปองกันตนเอง
ไดตามศักยภาพ อาทิ เตรียมกระสอบทราย ติดตามขาวสารขอมูล
หากสรางบานใหมควรสรางใหมีใตถุนสูงมีพื้นที่ใหนํ้าอยู ควรหลีก
เลีย่ งการถมดินใหสงู กวาระดับนํา้ ทวม เพราะนํา้ จะไมมที อี่ ยู ทําให
เกิดปญหานํา้ ทวมหนัก ประการสุดทาย การทําประกันภัยครัวเรือน
โดยปรึกษากับบริษัทประกันภัยถึงความเสี่ยงตอการถูกนํ้าทวม”

บทสรุป
ปญหานํ้าทวมใหญในป 2554 เปนตนเหตุของความสูญเสียมูลคา
มหาศาล และมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ดังนั้น
การเตรียมพรอมของทุกภาคสวนจึงเปนสิง่ จําเปนอยางยิง่ และตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน ประสบการณที่ไดเรียนรูจากเหตุการณ
นํ้าทวมในป 2554 จะไดนําไปใชประกอบการกําหนดมาตรการ
ตางๆ ทั้งระดับชาติ จังหวัด ชุมชน และประชาชน เพื่อปองกัน
และแกไขปญหานํ้าทวมในอนาคตไดอยางตรงประเด็นและมี
ประสิทธิภาพตอไป
❖❖❖❖❖

เรื่องเดนประจําฉบับ

วิกฤตนํ้าทวมใหญ...
บทเรียนจากภัยธรรมชาติ
วีณา เตชะพนาดร* /ภารา จันทรสุวรรณ**

บทนํา

เหตุการณนํ้าทวมใหญในปที่ผานมาทําใหคนไทยรับรูถึงสภาพปญหาความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความรุนแรงของภัยพิบัติที่สงผลกระทบในวงกวาง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนบทเรียนที่คนไทยตองตระหนักและทบทวนขีดความสามารถในการเตรียมพรอม
รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ปจจัยที่สงผลใหเกิดวิกฤตนํ้าทวมใหญ
ในการพั ฒ นาประเทศมี ก ารใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ
อย า งสิ้ น เปลื อ ง โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม
อยางจริงจัง โดยเฉพาะพืน้ ทีต่ น นํา้ มีสภาพเสือ่ มโทรมจากการบุกรุก
ของชุมชน ไมสามารถเก็บนํ้าไวในปาตนนํ้าได การกอสรางรุกลํ้า
ลํานํ้า คู คลองตามธรรมชาติ พื้นที่ชมุ นํ้า และพื้นที่ราบนํ้าทวมถึง
ทําใหการไหลของนํา้ ชาลง ประกอบกับอาคารบังคับนํา้ ตางๆ อาทิ
คันกั้นนํ้า ประตูระบายนํ้า อยูในสภาพทรุดโทรมจากการใชงาน
มานาน และชํารุดเสียหายจํานวนมาก ไมสามารถควบคุมการไหล

ของนํา้ สงผลใหมนี าํ้ ทวมขังในปริมาณสูงและเปนเวลานาน สภาพ
ภูมอิ ากาศทีแ่ ปรปรวนผิดปกติเปนปจจัยเสีย่ ง สงผลใหเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติบอยครั้งและรุนแรง ดังเชนวิกฤตนํ้าทวมในปลายป
2554 ที่ฝนตกหนักตอเนื่องเปนระยะเวลานานในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จากอิทธิพลของพายุ
โซนรอนทีพ่ ดั ผานประเทศไทยถึง 5 ลูก ทําใหปริมาณนํา้ ฝนสูงกวา
คาเฉลี่ยปกติ ขณะที่การบริหารจัดการนํ้าที่ไหลลงเขื่อนและนํ้า
ทีร่ ะบายออกจากเขือ่ นไมสอดคลองกับสภาวะอากาศ ชวงทีภ่ าคเหนือ
มี ป ริ ม าณฝนอยู  ใ นระดั บ สู ง เขื่ อ นภู มิ พ ลและเขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์

ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากลมพายุที่พัดผาน 5 ลูก ในป พ.ศ. 2554 ประกอบดวยพายุโซนรอนไหหมา นกเตน และ
ไหถาง ซึ่งออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงเคลื่อนตัวผานประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ จังหวัดนาน เชียงใหม
และแมฮองสอน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้ง ไตฝุน “เนสาด” และพายุโซนรอน “นาลแก” ซึ่งขึ้นฝงและ
สลายตัวไปบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน แตมีอิทธิพลตอสภาวะอากาศของไทย สงผลใหมีฝนตกกระจายเกือบทั่วไปและ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง มีปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมตั้งแตเดือนมีนาคม –
ตุลาคม 2554 มากกวาป 2553 และป 2538 ซึง่ เปนปทปี่ ระเทศไทยประสบกับปญหานํา้ ทวมครัง้ ใหญ ภาคเหนือและภาคกลางมีปริมาณ
ฝนเฉลี่ยสะสมรวม 3,148.4 มิลลิเมตร ขณะที่ป 2553 มี 2,637.3 มิลลิเมตร และป 2538 เปน 2,529.6 มิลลิเมตร สงผลให
เขื่อนภูมิพลมีปริมาณนํ้าเพิ่มจาก 6,926 ลานลูกบาศกเมตรในเดือนพฤษภาคม 2554 เปน 13,390 ลานลูกบาศกเมตรในเดือน
ตุลาคม 2554 สวนเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณนํ้าเพิ่มจาก 5,039 ลานลูกบาศกเมตร เปน 9,465 ลานลูกบาศกเมตร ในชวงเวลาเดียวกัน
*นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ **นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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ขาดการเรงระบายนํา้ ออกจากเขือ่ นตัง้ แตระยะแรก การระบายนํา้ ของ
เขือ่ นภูมพิ ลมีปริมาณเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 66.9 ในเดือนตุลาคม สวน
การระบายนํา้ ของเขือ่ นสิรกิ ติ เิ์ พิม่ ขึน้ เปนรอยละ 89.0 ขณะทีพ่ นื้ ที่
ทายเขื่อนในภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับสูง หลายพื้นที่เริ่ม
ประสบกับปญหานํ้าทวม สงผลกระทบใหปญหานํ้าทวมมีความ
รุนแรงมากขึ้น

ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น
นํา้ ทวมใหญในป 2554 กอใหเกิดความสูญเสียดานชีวติ
และทรัพยสิน สงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผูประกอบการอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
ภาคบริการ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภายในและตาง
ประเทศ ธนาคารโลกไดประเมินมูลคาความเสียหายประมาณ
1.44 ลานลานบาท

พื้นที่ถูกนํ้าทวม
ครัวเรือนไดรับความเดือดรอน
บานเรือนไดรับความเสียหาย
สาธารณูปโภค
ไดรับความเสียหาย

64 จังหวัด 660 อําเภอ 4,842 ตําบล 43,045 หมูบาน
3,317,902 ครัวเรือน 11,325,182 คน
เสียหายทั้งหลัง 118 หลัง เสียหายบางสวน 91,544 หลัง
ทางหลวง 74 สาย ใน 10 จังหวัด
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
ในภาคอุ ต สาหกรรม นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ เ ป น ฐาน
การผลิตใหญของประเทศถูกนํา้ ทวมถึง 7 แหง มูลคาความเสียหาย
ทั้งสิ้น 4.04 แสนลานบาท สวนใหญเปนฐานการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต อุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อาหารและ
เครื่องดื่ม สงผลกระทบตอหวงโซการผลิตทั้งในและตางประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตของญี่ปุน และอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรในตลาดโลกตองหยุดการผลิตเนื่องจากขาดชิ้นสวน
อุปกรณสาํ คัญ ขณะทีร่ ายงานสถานการณภยั พิบตั ดิ า นการเกษตร
พบวา เกษตรกรไดรับผลกระทบ 1.7 ลานราย พื้นที่เพาะปลูก 13
ลานไร สวนใหญปลูกขาว รองลงมาเปน พืชไร เลีย้ งสัตวนาํ้ กระทบ
ตอมูลคาการสงออกในเดือนตุลาคม 2554 ลดลงจากเดือนกันยายน
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รอยละ 20.1 และประมาณการสงออกในป 2554 ขยายตัวเพียง
รอยละ 16.2 ตํ่ากวาประมาณการชวงปกติที่จะขยายตัวไดถึง
รอยละ 24.5 เนื่องจาก 7 นิคมอุตสาหกรรมหยุดการผลิต และ
สินคาเกษตร โดยเฉพาะขาวไดรับความเสียหาย นอกจากนี้
ภาคบริการในพืน้ ทีน่ าํ้ ทวม ทัง้ การคาสง คาปลีก ขนสง และโรงแรม
ไดรบั ผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ขณะที่
การบริโภคและการลงทุนของเอกชนชะลอตัวลงในชวงนํ้าทวม
สงผลใหประมาณการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ตลอดทั้งป 2554 มีมูลคาทั้งสิ้น 106.63 แสนลานบาท ขยายตัว
เพียงรอยละ 1.5 จากที่ขยายตัวถึงรอยละ 7.8 ในป 2553
ผลกระทบเชิ ง สั ง คม แรงงานและผู  ป ระกอบการ
กลุม ตาง ๆ ไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ และบางสวนถูก
เลิกจาง โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ผูคาขายรายยอย
รับจางทัว่ ไป และเกษตรกรรวม 2.1 ลานคน นอกจากนี้ ประชาชน
เจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวกับนํ้าถึง 1.9 ลานคน อาทิ โรคนํ้ากัดเทา
ไข ห วั ด ใหญ ผื่ น คั น โรคทางเดิ น อาหาร และโรคติ ด ต อ ทาง
ระบบทางเดินหายใจ เปนผูมีปญหาสุขภาพจิต ทั้งภาวะเครียดสูง
และซึมเศราถึง 121,788 คน และเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
นํา้ จนเสียชีวติ อาทิ ถูกไฟฟาดูด จมนํา้ ขณะทีร่ ะบบนิเวศทางทะเล

ระบบนิเวศใหกลับคืนมา รวมทัง้ เกิดการอพยพยายถิน่ ของสัตวนาํ้
สรางความหลากหลายของพันธุสัตวนํ้าใหมากขึ้น

บทเรียนจากวิกฤตนํ้าทวมใหญ

บริเวณอาวไทยตอนในไดรับผลกระทบจากนํ้าเนาเสียที่ไหลลงสู
ทะเลผานแมนาํ้ เจาพระยา แมนาํ้ บางปะกง และแมนาํ้ ทาจีน ทําให
นํา้ ทะเลมีคา ออกซิเจนและคาความเค็มลดลง สัตวทะเลชนิดตาง ๆ
ทั้งกุง หอย ปู ปลา ไมสามารถดํารงชีวิตอยูได ในบางพื้นที่มีปลา
ตายเปนจํานวนมากและถูกคลื่นซัดลอยขึ้นมาเกยตื้นตลอดแนว
ชายหาด อยางไรก็ตาม อาจสงผลดีตอ ทรัพยากรประมงนํา้ จืด ทําให
มีจาํ นวนและความหลากหลายเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากนํา้ ทีไ่ หลลงสูแ มนาํ้
ลําคลองไดพัดพาเอาแรธาตุและสารอินทรียที่เปนอาหารของ
สัตวนํ้ามาดวย สัตวนํ้าสามารถเจริญเติบโตเปนพอแมพันธุ วางไข
และออกลู ก ขยายพั น ธุ  ต  อ ไป ฟ  น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข อง

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.อี ส เทิ ร น โพลี เ ทค (ชิ้ น ส ว นพลาสติ ก สํ า หรั บ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า )
บ.คาโตเล็ค (แผงวงจร)
2. บางปะอิน พื้นที่ 1,962 ไร 90 บริษัท จางงาน 60,000
คน เงินลงทุน 60,000 ลบ.: บ. นิปปอน ซุปเปอรพรีซิชั่น (ชิ้นสวน

วิ ก ฤตนํ้ า ท ว มใหญ ค รั้ ง นี้ เ ป น บทเรี ย นสํ า คั ญ ให ทุ ก
ภาคสวนตองทบทวนสาเหตุ ขอเท็จจริงและศักยภาพในการจัดการ
อยางจริงจัง เพือ่ กําหนดแนวทางแกปญ หาทีต่ รงจุด ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียม
รับมือและปองกันนํ้าทวมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สอดคลองกับลักษณะของพื้นที่ มีการปลูกสรางสิ่งกอสราง
กีดขวางทางนํ้า
นิคมอุตสาหกรรมสวนใหญตงั้ อยูใ นพืน้ ทีร่ าบลุม แมนาํ้
นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมเกือบรอยละ 90 ตั้งอยูใน
ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล พืน้ ทีส่ ว นใหญ
เปนแหลงเพาะปลูกขาว ทีร่ าบลุม แมนาํ้ ทีป่ ระสบปญหานํา้ ลนตลิง่
เกือบทุกป การตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมจึงมีความเสี่ยงสูง
ตอการเกิดนํ้าทวม ขณะเดียวกัน การเตรียมการปองกันภัยพิบัติ
อิเล็กทรอนิกส) บ. เทยิน (ใยสังเคราะห) บ. เวสเทิรน ดิจติ อล
(ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส)
3. บางกะดี พื้นที่ 1,200 ไร 44 บริษัท จางงาน
30,000 คน เงินลงทุน 25,000 ลบ. : บ. โตชิบา บ. โซนี่
บ. กลูลิโกะ บ. ไทยโอกาวา
4. โรจนะ พืน้ ที่ 12,000 ไร 198 บริษทั จางงาน 90,000
คน เงินลงทุน 56,000 ลบ. : บ. มินแิ บร บ. ฮอนดา บ. ฮิตาชิ
คอมเพรสเซอร บ. พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิรค ส 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. แฟคทอรี่แลนด พื้นที่ 170 ไร โรงงาน 93 บริษัท
จางงาน 8,500 คน เงินลงทุน 8,000 ลบ. : บ. แซมโก ไซกิ
บ. ไดวา คาเซอิ บ. ควอลิตี้ ไฮเทค

ที่มา : รายงานสถานการณนํ้าทวมประจําวันที่ 27 ตุลาคม 2554 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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มีนอ ย ทัง้ ระดับจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรม ดวยขาดประสบการณ
และการเรียนรูอยางจริงจัง ทําใหนิคมอุตสาหกรรมถึง 7 แหงใน
พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีถูกนํ้าทวมไดรับความเสียหาย
อยางมาก สงผลกระทบตอภาคการผลิตและการสงออก บั่นทอน
ความมัน่ ใจของนักลงทุนตางชาติ ทีอ่ าจยายฐานการผลิตหรือชะลอ
การลงทุนในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การสํารวจขององคการ
สงเสริมการคาตางประเทศของญีป่ นุ หรือเจโทร พบวา ผูป ระกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกนํ้าทวมมากกวารอยละ 70 ยังตองการ
ที่จะลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยตอไป
พื้นที่ฟลัดเวยถูกรุกลํ้าจากสิ่งปลูกสรางและคูคลอง
ตืน้ เขิน กรุงเทพมหานครไดออกขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานครตัง้ แต
ป 2525 กําหนดใหพื้นที่นอกแนวกั้นนํ้าบริเวณกรุงเทพมหานคร
ฝงตะวันออก มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง และคลองสามวา
เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท และเกษตรกรรม เปนพื้นที่ทาง
นํ้าไหลผานหรือฟลัดเวย และเปนแกมลิงรองรับนํ้าในฤดูนํ้าหลาก
กอนระบายลงสูท ะเล สามารถทําการเกษตรและสรางสิง่ ปลูกสราง
ไดเฉพาะบานเดีย่ ว แตมกี ารเปลีย่ นแปลงการใชประโยชนทดี่ นิ เปน
ที่ตั้งของหมูบานจัดสรร บานเรือนที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย นิคม
และโรงงาน สนามบิน และสิ่งปลูกสรางกีดขวางทางนํ้า ขณะที่
คู คลองตางๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตื้นเขินจากการมีวัชพืช
หนาแนน และมีการทิง้ ขยะลงนํา้ อยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ขาดการดูแล
อยางจริงจัง ทําใหนํ้าไหลผานไมไดหรือไหลไดชา เมื่อนํ้าหลากมา
ปริมาณมหาศาล นํ้าจึงไหลเขาทวมสูงและทวมขังเปนระยะเวลา
นาน สะทอนถึงการละเลยไมปฏิบตั ติ ามขอบัญญัตขิ องผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูระหวางการจัดทําผังเมืองรวมใหมที่จะ
ประกาศใชในป 2555 แทนผังเมืองรวมฉบับป 2549 ทีห่ มดอายุลง
การบริ ห ารจั ด การนํ้ า ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ประเทศไทยประสบกับปญหานํ้าทวมเกือบทุกป ไมวาจะเปน
นํา้ ทวมใหญในป 2538 และป 2553 แตไมรนุ แรงเทาวิกฤตนํา้ ทวม
ในชวงปลายป 2554 ที่เปนเหตุการณนํ้าทวมหนักและรุนแรงที่สุด
ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดและเปนระยะเวลานาน การเตรียม
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ความพรอมมีนอย ขาดแผนหลักในการบริหารจัดการนํ้าในระยะ
ยาว เห็นไดจากในชวงกอนเกิดนํา้ ทวม ประเทศไทยไมมแี ผนจัดการ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากนํา้ ทวม สวนหนึง่ มีสาเหตุมาจากประสบการณ
ในอดีตที่นํ้าทวมในพื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญ การจัดการจึง
ไมยงุ ยากเทาการเกิดนํา้ ทวมในชุมชนขนาดใหญทมี่ คี นอยูห นาแนน
และเต็มไปดวยอาคารและบานเรือน ขาดการบํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐานของระบบจัดการนํ้า ทั้งขุดลอกคู คลอง ทางระบายนํ้า
ทําใหเสนทางนํ้าตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางนํ้าไหล การระบายนํ้าจึง
เปนไปไดชา รวมทัง้ คันกัน้ นํา้ ประตูระบายนํา้ ชํารุดทรุดโทรม อาทิ
ประตูระบายนํ้าบางโฉมศรี จังหวัดสิงหบุรี ที่พังเสียหายจนไม
สามารถควบคุมทิศทางการไหลของนํ้า และขาดการเชื่อมโยงการ
ทํางานรวมกันของหนวยงานรับผิดชอบ อาทิ กรมชลประทาน
กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฐานขอมูลสนับสนุนไมชัดเจนและถูกตอง เปน
ระบบและทันตอสถานการณ การสือ่ สารสรางความเขาใจมีนอ ย
นําไปสูความขัดแยง การใหขอมูลขาวสารตอประชาชนไมเปน
เอกภาพและชัดเจน เนือ่ งจากขอมูลเกีย่ วกับนํา้ กระจัดกระจายอยู
ตามหนวยงานตางๆ ไมมีการรวบรวมและเชื่อมโยงใหเปนฐาน
ขอมูลเดียวกัน ไมสามารถแจงเตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับการ
ปองกัน การเตรียมการ และการแกปญหาในชวงที่เกิดภัย ทําให
เกิดความสับสน สรางความตื่นตระหนกใหแกประชาชนในบาง
พื้นที่ นําไปสูการไมเขาใจการทํางานของภาครัฐในการแกปญหา
อาทิ การวางบิก๊ แบค การจัดทําคันกัน้ นํา้ การเปดปดประตูระบายนํา้
นโยบายการผันนํ้า ที่เปนความขัดแยงระหวางหนวยงานรัฐกับ
ประชาชน เกิดการรื้อทําลายคันกั้นนํ้า นอกจากนี้ การตั้งศูนย
อพยพโดยไมมีระบบขอมูลสนับสนุนการประเมินสถานการณนํ้า
ทําใหศูนยอพยพหลายแหงถูกนํ้าทวม การใหความชวยเหลือและ
อพยพผู  ป ระสบภั ย ออกจากพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
การกักตุนและขึ้นราคาสินคาอยางไมเปนธรรม และสินคาอุปโภค
บริโภคที่จําเปนขาดแคลน
ชุ ม ชนเข ม แข็ ง เป น พลั ง สํ า คั ญ ในการบรรเทา
ปญหานํ้าทวม เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงนํ้าทวมชี้ใหเห็นถึงความ
สําคัญของชุมชนที่รวมกันคิด รวมทํา รวมระดมทุนในการปกปอง
ชุมชนใหพนจากภาวะนํ้าทวม หรือสามารถอยูรวมกับนํ้าไดอยาง
ไมเปนปญหา หลายชุมชนไดเรียนรูร ว มกันในการแกปญ หานํา้ ทวม
อาทิ พลังชุมชนที่รวมกันแกปญหาการระบายนํ้า โดยการสราง
คลองประดิษฐ ในตําบลบางนํ้าจืด จังหวัดสมุทรสาคร และกลุม
เกษตรกรสวนสมโอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จนสามารถบรรเทา
ความเสียหาย นอกจากนี้ ชุมชนของผูป ระสบภัยทีร่ ว มชะตากรรม

อยูใ นหลายศูนยอพยพทีม่ คี วามเขาใจและยอมรับสภาพ แตรว มกัน
จัดการใหการอยูรวมกันเปนไปอยางปรองดอง เห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันดุจญาติมิตร ไมมีความขัดแยง
หลังนํ้าทวม บางกลุมก็ยังคงมีความสัมพันธแนนแฟนตอกัน

แนวทางการบริหารจัดการนํ้า
บทเรียนจากวิกฤตอุทกภัยครัง้ นี้ ผูท เี่ กีย่ วของ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน ควรมีสวนรวมดําเนิน
การปองกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ดังนี้
ภาครัฐ ไดเริ่มดําเนินการตามแผนงานที่บรรจุไว
ในแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่ได
ประกาศใชไปแลว โดยฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายนํ้า ใหสามารถเปนแหลงดูดซับและชะลอนํ้าไดเชนในอดีต
รวมทั้ง พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
และจัดทําแผนการใชประโยชนทดี่ นิ ทีส่ อดคลองกับสภาพภูมสิ งั คม
จัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าในเขื่อนหลัก และแผนบริหารจัดการ
นํ้าประจําปของประเทศ ใหสามารถปองกันและบรรเทาปญหา
อุทกภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแตละปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซอมแซมและ
ปรับปรุงอาคาร สิ่งกอสราง อุปกรณ และระบบระบายนํ้าตาง ๆ
อาทิ อาคารบังคับนํ้า คันปองกันนํ้าทวม ประตูระบายนํ้า สถานี
สูบนํ้า ใหมีความพรอมและสามารถใชในการปองกันและบรรเทา
ป ญ หาอุ ท กภั ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาระบบข อ มู ล
ระบบพยากรณและเตือนภัยนํา้ ทวม ใหมขี อ มูลทีจ่ าํ เปนตอการบริหาร
จัดการนํา้ ทีเ่ ปนมาตรฐานเดียวกัน มีแบบจําลองทีส่ ามารถพยากรณ
การเปลี่ยนแปลงสภาพนํ้าไดอยางแมนยํา มีการเตือนภัยที่เปน
เอกภาพ นาเชื่อถือและทันตอเวลา พัฒนาระบบปองกันและ
บรรเทาอุทกภัย และการเจรจากับผูที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่
สําคัญ อาทิ แหลงชุมชน นิคมอุตสาหกรรม แหลงมรดกวัฒนธรรม
ใหมีความพรอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอุทกภัย ฟนฟูและ
พัฒนาพื้นที่รับนํ้าในเขตเจาพระยาตอนบนและเขตเจาพระยา
ตอนลาง จัดทําแผนการผันนํา้ ลงสูพ นื้ ทีร่ บั นํา้ และกําหนดมาตรการ
ชดเชยความเสียหายสําหรับผูที่อยูในพื้นที่รับนํ้า เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากอุทกภัยในพืน้ ทีเ่ สีย่ งบริเวณทีร่ าบลุม แมนาํ้
เจาพระยา กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับปรุงองคกรบริหารจัดการ
นํ้ า ให มี รู ป แบบเป น องค ก รบริ ห ารจั ด การนํ้ า แบบบู ร ณาการ
สามารถตัดสินใจและสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของในภาวะฉุกเฉิน
ไดทันที และสรางความเขาใจและการยอมรับจากทุกภาคสวน

ทัง้ ในและนอกพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบ เพือ่ แกปญ หาอุทกภัยขนาดใหญ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาคธุรกิจเอกชน รวมมือกับภาครัฐและสถาบันการ
ศึกษา ศึกษาความเปนไปไดในการตัง้ นิคมอุตสาหกรรมแหงใหมใน
พื้นที่ที่ไมมีความเสี่ยงตอภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชื่อมโยงกับแผน
พัฒนาโลจิสติกสและเสนทางคมนาคม และอยูใกลกับชายแดน
ประเทศเพื่อนบานเพื่อความสะดวกในการขนสงสินคาประเทศ
ตางๆ สวนนิคมอุตสาหกรรมเดิมที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยง ควรมีการ
กํ า หนดแผนแม บ ทพั ฒ นาและบริ ห ารพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติใหสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากร
นํา้ ของคณะกรรมการยุทธศาสตรเพือ่ วางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า
ภาคประชาชนและชุมชน ทัง้ ทีอ่ ยูใ นและนอกพืน้ ที่
เสี่ ย งภั ย ควรศึ ก ษาหาความรู  เ กี่ ย วกั บ การรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ เพื่อใหมีความเขาใจ สามารถปองกันและเตรียมพรอม
รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได ผูมีสวนไดเสียในพื้นที่
ภัยพิบตั ริ ว มกันวางแผนปองกันและรองรับภัยพิบตั ใิ นรูปของชุมชน
ทองถิ่นจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติที่ชุมชนมีสวนรวมดําเนินการอยางจริงจังในการ
วิเคราะหกาํ หนดปจจัยเสีย่ ง การเยียวยาและแกปญ หา การติดตาม
และประเมินผลความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

บทสรุป
นํ้าทวมใหญครั้งนี้กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มอย า งมากมาย บ ง ชี้ ว  า ประเทศไทยขาดการ
เตรียมพรอมรองรับภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ บทเรียนจากวิกฤตนํา้ ทวมใหญ
ครั้งนี้ ทุกภาคสวนตองเรียนรูรวมกัน เพื่อหาแนวทางปองกัน
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ในอนาคต ทั้งการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ การจัดทําแผน
บริหารความเสีย่ งและระบบเตือนภัยในภาวะฉุกเฉิน การประสาน
การทํางานระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหเปนเอกภาพ การบังคับ
ใชกฎหมายทีเ่ กีย่ วของอยางเครงครัด การจัดทําฐานขอมูลเกีย่ วกับ
ปญหาอุทกภัยที่ถูกตองและทันสมัย การสื่อสารทําความเขาใจ
กับประชาชนถึงความจําเปนในการแกปญหาภาพรวมของภาครัฐ
ที่ชัดเจน การใหความรูกับประชาชนเกี่ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและนําไปสูการพัฒนา
การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
❖❖❖❖❖
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บทความประจําฉบับ

ทุนทางสังคม...

ความมัน่ คงของสังคมไทยทีย่ งั คงอยู
สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม*
ในกระบวนการพัฒนาไดใชองคประกอบของทุนทีส่ าํ คัญ
ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และทุนทางสังคม ที่สอดคลองกับระดับการพัฒนาและบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ สําหรับ
ประเทศไทย การพั ฒ นาได ใช ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไปมากอยางขาดประสิทธิภาพ
ทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมมีเสถียรภาพ ทรัพยากร
ธรรมชาติถูกทําลายรอยหรอและเสื่อมโทรม ขณะที่ทุนทางสังคม
มีจุดออนที่ตองแกไขเนื่องจากการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยม
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สงผลกระทบตอสังคมไทย ทําใหคุณคาทางสังคมที่ดีงามลดลง
เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม การดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานที่
ขาดความพอเหมาะพอควร อยางไรก็ดี ในสังคมไทย ทุนทางสังคม
ถือเปนทุนสําคัญที่เสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคมและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศ
มาชานาน โดยเฉพาะการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการและ
กระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การแกปญ หาและบรรเทาความ
รุ น แรงยามที่ เ กิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ และสั ง คม ขณะที่ ทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจมีขอ จํากัด ทุนทางสังคม
ของไทยยังคงเปนตาขายรองรับและชวยเหลือคนไทยที่มีพื้นฐาน
ของความสั ม พั น ธ แ น น แฟ น มี ร ะบบเครื อ ญาติ และพื้ น ฐาน
วัฒนธรรมที่เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีมิตรไมตรีตอกัน

ความหมายและองคประกอบทุนทางสังคม

“ทุนทางสังคม” มีการใหความหมายทีค่ อ นขางหลากหลาย
ตามมุ ม มองและบริ บ ทหรื อ สภาพแวดล อ มของแต ล ะสั ง คม/

ประเทศที่ มี ค วามแตกต า งกั น อย า งไรก็ ต าม มี พื้ น ฐานหลั ก
ทีค่ ลายกันประการหนึง่ ในเรือ่ งของ “การรวมตัว – การสรางเครือขาย –
ความไวเนื้อเชื่อใจ – ความซื่อสัตย และการมีหลักในการปฏิบัติ
เดียวกัน (Network – Trust – Norms) ขึน้ อยูก บั พืน้ ฐานของแตละ
สังคม
ประเทศไทยใหความหมายของทุนทางสังคมทีแ่ ตกตางกัน
ทั้งมิติของประโยชน ความจําเปน ที่มาหรือองคประกอบที่สําคัญ
สศช. ไดสงั เคราะหความรูแ ละความคิดเรือ่ งทุนทางสังคมจากแหลง
ความรูทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับการระดมขอคิดเห็นใน
เวทีตางๆ และไดประมวลสรุปความหมายและองคประกอบของ
ทุนทางสังคมใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย ดังนี้
“ทุนทางสังคม” เกิดจากการรวมตัว รวมคิด รวมทํา
บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรม
ที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธมีองคประกอบหลัก
ไดแก คน สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม และองคความรู เกิดเปน
พลังในชุมชนและสังคม คน หมายถึง บุคคลทั่วไปและผูนําทาง
สังคมที่มีความรัก ความไวเนื้อเชื่อใจ มีนํ้าใจและเอื้ออาทรตอ
เพื่อนมนุษย มีความเชื่อในระบบคุณคาและหลักศีลธรรมที่ดี
มีคณุ ธรรม วินยั ความซือ่ สัตย และมีจติ สํานึกสาธารณะ ทําประโยชน
ตอสังคมสวนรวม มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ทีต่ อ งไดรบั
การพัฒนาในทุกมิตทิ งั้ ดานสุขภาพ จิตใจ สติปญ ญา สถาบันทางสังคม
ประกอบดวยสถาบันหลักในสังคม ไดแก สถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
การเมือง มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดพลังรวมของ
คนในชุมชน/สังคม ทําใหสงั คมอยูร ว มกันอยางสันติสขุ วัฒนธรรม
เป น ตั ว ยึ ด โยงคนในสั ง คมให ต ระหนั ก ถึ ง รากเหง า ของตนเอง

สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม

*

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ม.ค.-มี.ค. 55

19

เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและ
ตอยอดเพื่อประโยชนของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
องคความรู ประกอบดวยภูมิปญญาทองถิ่นและความรูที่เกิดขึ้น
ใหม ที่พิจารณาวาภูมิปญญาทองถิ่น เปนศาสตรและศิลปของการ
ดําเนินชีวติ ทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ เปนฐานคิดและหลักเกณฑ
การกํ า หนดคุ ณ ค า และจริ ย ธรรมที่ มี ก ารสั่ ง สมสื บ ทอดกั น มา
ยาวนานจากคนรุน หนึง่ สูอ กี รุน หนึง่ จากอดีตถึงปจจุบนั ทําใหเกิด
ความหลากหลายของความรูท นี่ าํ มาใชประโยชนได และสรางสมดุล
ในการอยู  ร  ว มกั น ของคนและธรรมชาติ อ ย า งเกื้ อ กู ล กั น ส ว น
ความรูที่เกิดขึ้นใหม สามารถนํามาใชในทางปฏิบัติได มีความ
หลากหลาย ปรับเปลีย่ นใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของชุมชน
ทุนทางสังคมไดรับความสําคัญอยางจริงจังตั้งแตชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ตอเนือ่ งถึงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมุงเสริมสรางทุนที่มีอยูในสังคมไทยและ
นํามาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน

จิตสาธารณะ : คุณสมบัติของทุนมนุษยที่
ฝาฟนวิกฤต

เหตุการณนํ้าทวมใหญไดแสดงใหเห็นถึงคนไทยจํานวน
มากทีอ่ ทุ ศิ ตนในการชวยเหลือผูป ระสบภัย ผูท มี่ จี ติ สาธารณะหรือ
มีจิตอาสา สํานึกเพื่อสวนรวม ถือเปนคุณลักษณะสําคัญของคนที่
เป น ทุ น ทางสั ง คม จิ ต อาสาเริ่ ม เกิ ด ขึ้ น จริ ง จั ง ในประเทศไทย
ภายหลังการเกิดธรณีพบิ ตั สิ นึ ามิเมือ่ ป 2547 มีอาสาสมัครจํานวนมาก
จากทัว่ ประเทศและนานาชาติระดมกําลังชวยเหลือผูป ระสบภัยใน
เรือ่ งตางๆ อาทิ การกูศ พ และการทําความสะอาดบริเวณชายทะเล
เปนการจุดประกายใหคนไทยเห็นความสําคัญของการทํางาน
อาสาสมัคร ความสําคัญของการมีสวนรวมและคุณคาของการให
ที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก ธรรมะของศาสนาพุ ท ธในพรหมวิ ห าร 4
ที่ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนการมีจิต
ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข เปนสุข ยินดีตอความดีของผูอื่น และมี
จิตเปนกลางตอผูอื่น
ในชวงเวลาเปลี่ยนผานของแตละยุคสมัยไดมีการสั่งสม
ทัง้ สิง่ ดีงามซึง่ เปนทุนทางสังคมและสิง่ ไมพงึ ปรารถนาทีเ่ ปนตนทุน
ทางสังคมไวมากมาย การเปลี่ยนแปลงตางๆมีผลตอระบบคุณคา

เนือ้ แทของอาสาสมัครอยูท จี่ ติ ใจ มี “จิตอาสา”
ที่ตองการชวยเหลือผูอื่น หรือนึกถึงสวนรวม เปนครู พอคา
ขาราชการ ก็สามารถเปนอาสาสมัครไดตลอดเวลา หากมี
จิตใจที่คํานึงถึงสวนรวมอยูเสมอ เราจําเปนตองตระหนัก
อยูเสมอวา “อาสาสมัคร” นั้นไมใชเปนอาชีพ หากเปน
สํานึกทีส่ มควรมีอยูค กู บั ความเปนมนุษยของเราจนกวาชีวติ
จะหาไม”
...พระไพศาล วิสาโล
ความเชื่อ พฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธตอสังคม
ที่ปรับเปลี่ยนไป แตเมื่อเกิดวิกฤตในสังคมไทยครั้งใด คนไทยได
แสดงใหเห็นถึงความรักและความเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกันฉันทพนี่ อ ง
เปนพืน้ ฐานดานจิตใจและวัฒนธรรมทีม่ อี ยูเ ดิม สถานการณนาํ้ ทวม
ไดแสดงใหเห็นถึงพลังของภาคสวนตางๆ ที่คนไทยทุกหมูเหลา
ทุกเพศ วัย สาขาอาชีพ และระดับรายไดรว มมือรวมใจกันชวยเหลือ
ผูป ระสบภัยในรูปแบบตางๆ ทัง้ กําลังทรัพย ความคิด และกําลังกาย
ตามศั ก ยภาพของแต ล ะคน ผู  ที่ มี จิ ต สาธารณะหรื อ จิ ต อาสา
ชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยมีจํานวนมากไมอาจนับได
ครบถวน การเผยแพรขอ มูลติดตอสือ่ สารผานสือ่ ตางๆ โดยเฉพาะ
เครือขายสังคมออนไลน ทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ สามารถ
ระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนไดอยางรวดเร็ว อาสาสมัครได
ชวยเหลือในทุกรูปแบบ ตัง้ แตการปองกันนํา้ ทวมในพืน้ ที่ การบรรจุ
ถุงทราย การสรางพนังกัน้ นํา้ การบรรจุสงิ่ ของชวยเหลือผูป ระสบภัย
และการแจกจายทีต่ อ งใชความพยายามและความอดทนในการเขา
ถึงผูป ระสบภัยทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกล การฟน ฟู เยียวยา ปลอบขวัญ
และใหกําลังใจแกผูประสบภัย เมื่อนํ้าลดมีอาสาสมัครจํานวนมาก
ที่รวมฟนฟู ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ และบานเรือน
หากพิจารณาการเปนผูใหของคนไทยที่เปนรูปธรรม
ผลการสํ า รวจของมู ล นิ ธิ ช  ว ยเหลื อ การกุ ศ ล (Charity Aid
Foundation : CAF) แหงสหราชอาณาจักร ที่จัดทํา World
Giving Index 2011 โดยจัดอันดับการบริจาคเงินและการอุทศิ ตน
เพือ่ การกุศล พบวาประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 9 จาก 153 ประเทศ
ที่บริจาคเงินและอุทิศตนเพื่อการกุศลมากที่สุด ขณะที่ป 2010
อยู  ใ นลํ า ดั บ ที่ 25 เมื่ อ พิ จ ารณาตามสั ด ส ว นของประชากร
ประเทศไทยอยูในอันดับ 1 คนไทยรอยละ 85 ที่รวมบริจาคเงิน
และอุทศิ ตนเพือ่ การกุศลเปนประจํา รองลงมาเปนสหราชอาณาจักร
ซึ่งมีรอยละ 74

วิกฤตอุทกภัยปลุกพลังทุนทางสังคมไทยของ
ทุกภาคสวน

ในชวงหลายปทผี่ า นมา สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ เหตุการณความ
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ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกันอยางเปนปกติตอเนื่อง 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)
ขัดแยงทางความคิดกอใหเกิดความแตกแยกภายในสังคมทีน่ าํ ไปสู
ความรุนแรงถึงขั้นเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิตอยางที่
ไมเคยปรากฏมากอน และเปนสัญญาณเตือนวาสังคมไทยอยูใน
ภาวะเปราะบาง ประกอบกับวัฒนธรรมและคุณคาที่ดีงามของ
สังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยลดลง
ประเทศไทยถูกมองวาเปลี่ยนจากประเทศแหงรอยยิ้ม มีความ
สงบสุข รักสันติ เปนประเทศที่ตองเพิ่มความระมัดระวังในการ
ทองเทีย่ วหรือพํานักอาศัยมากขึน้ ไมเพียงเหตุการณทปี่ ระจักษแก
สายตาโลก สําหรับคนไทยดวยกันก็รูสึกและรับรูวาสังคมไทย
ออนแอลงทั้งในแงคนไทย สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม คนไทย
ขาดนํ้ า ใจไมตรี ต  อ กั น เห็ น แก ตั ว มากขึ้ น ขณะที่ วั ฒ นธรรม
ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมตางชาติ
วิกฤตนํ้าทวมใหญในชวงปลายป 2554 เปนเหตุการณ
ครั้งหนึ่งที่ตองจารึกไวในประวัติศาสตรที่ประเทศไทยไดรับความ
เสียหายอยางมหาศาลจากนํา้ ทวมครัง้ นีท้ งั้ ดานเศรษฐกิจและสังคม
ความเสียหายเกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแตบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ พื้นที่เกษตรกรรม และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ
ที่เปนฐานการลงทุนของประเทศไดรับความเสียหายอยางมาก
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมหลักและหวงโซการผลิต นอกจากนี้
ความเสียหายของสถานศึกษา และสถานบริการสาธารณสุข กอให
เกิดผลกระทบในหลายดานตอคนและสังคมไทย ทั้งการวางงาน
สุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัย รัฐตองใชงบประมาณแกไข
ฟนฟู และเยียวยาเปนจํานวนมหาศาล กระนั้นก็ดี วิกฤตนํ้าทวม
ใหญกลับเปนเหตุการณที่ทําใหคนไทยทุกภาคสวนรวมมือรวมใจ
โดยไมมีการแบงแยก ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทองถิ่น
องคกรเอกชน สถาบันตางๆ และประชาชนไดเขามารวมพลังเผชิญ
และแกไขวิกฤตในครัง้ นี้ เปนสิง่ ทีแ่ สดงถึงพลังของทุนทางสังคมที่
ยังคงแข็งแกรง

การบูรณาการความรวมมือของภาครัฐ

การดําเนินการตอสูกับอุทกภัยในครั้งนี้ หนวยงานหรือ
ภาคสวนใดภาคสวนหนึง่ ไมสามารถทํางานโดยลําพังได ตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกฝาย ภาครัฐเปนภาคสวนหนึ่งที่มีบทบาท
สํ า คั ญ ในการช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย โดยตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) ทําหนาที่วางแผน อํานวยการ

ประสานงาน และกํากับดูแลการดําเนินงานชวยเหลือผูประสบภัย
เปนการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานทุกกระทรวง
ทบวง กรม ทหารและตํารวจ ในภารกิจที่ครอบคลุมตั้งแตการ
ป อ งกั น นํ้ า ท ว มในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง การอพยพประชาชน
การอํานวยความสะดวกการเดินทางและขนสง จัดยานพาหนะ
รับ-สงประชาชน การชวยเหลือ การผลิตและแจกจายนํ้าดื่ม
การจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยใชสถานที่ราชการ สถานศึกษา
ตางๆ เกือบ 3,000 แหงในพื้นที่ 33 จังหวัด การแจกจายถุงยังชีพ
การชวยเหลือดานการแพทยและสาธารณสุขดําเนินการรักษา
ผู  ป  ว ย ออกหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ แจกจ า ยยาและเวชภั ณ ฑ
การตรวจรักษาในศูนยพกั พิง การดูแลสุขภาพจิต รวมทัง้ การระดม
เงินบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยทั้งในระหวางนํ้าทวมและ
การเยียวยาหลังนํา้ ลด ขณะทีท่ หารเปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความยากลําบากนับลานคน นอกจากนี้ ทุกภาค
สวนทั้งภาคเอกชน บริษัท ธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อได
มีสวนรวมในการชวยเหลือผูประสบภัยดวย

พลังความรวมมือรวมใจของชุมชนในการ
ปองกันนํ้าทวม

เหตุการณภัยพิบัตินํ้าทวมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของชุมชนเขมแข็งทําใหหลายชุมชนไมวาจะเปนชุมชนเมืองหรือ
ชนบทสามารถปกปองชุมชนจากการถูกนํ้าทวม โดยเฉพาะชุมชน
เมืองสวนใหญมลี กั ษณะตางคนตางอยู เมือ่ เกิดภาวะวิกฤตนํา้ ทวม
ไดแสดงถึงพลังชุมชนทีส่ ามารถฝาฟนวิกฤตไปไดดว ยความรวมมือ
รวมใจกันอยางเขมแข็ง
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กรณีของอําเภอปากเกร็ด และอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรีแมจะถูกลอมรอบดวยนํ้าแตประสบความสําเร็จในการ
ปองกันพื้นที่จากภัยนํ้าทวม เปนผลจากความรวมมือ รวมแรง
รวมใจของชาวบานในชุมชนที่สรางและเฝาระวังรักษาพนังกั้นนํ้า
ความสําเร็จนีเ้ ปนเพราะความเขมแข็งของชุมชน ความรวมมือและ
การสนับสนุนจากหนวยงานทองถิ่นที่เขามารวมวางแผน รวมถึง
ชุมชนที่อยูอีกดานของพนังกั้นนํ้าที่มีความเขาใจและเสียสละให
พื้นที่ของตนถูกนํ้าทวมเพื่อรักษาพื้นที่ภายในพนังกั้นนํ้าไวสําหรับ
รองรับผูประสบภัยในชุมชน แสดงถึงความมีทุนทางสังคมที่เห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ความเสียสละ และความ
พยายามในการสรางพลังชุมชน
การเกษตรบริเวณลุม นํา้ คลองละวาน อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ
เปนความรวมมือระหวางชุมชนในการแกปญหารวมกัน พื้นที่
คลองละวานเปนแหลงนํ้าสําคัญในการทําการเกษตรของชุมชนที่
มีลํานํ้าไหลผานพื้นที่ 9 ตําบล มีปญหาขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง
นํ้าทวมซํ้าซากในฤดูฝนและนํ้าทวมขังยาวนาน 5-6 เดือน ทําให
พื้นที่เพาะปลูกขาวกวา 20,000 ไรไดรับความเสียหาย เปนมูลคา
ผลผลิตปละรอยลานบาท และแตละตําบลตางจัดการแกปญ หาของ
ตนเอง ทัง้ การกัน้ นํา้ ปลอยนํา้ สรางคันกัน้ นํา้ เมือ่ ชาวบานตางตําบล
ไดหารือแลกเปลีย่ นขอมูลและความคิดเห็นรวมกัน เกิดความเขาใจ
และเห็นถึงปญหาของกันและกัน นําไปสูค วามรวมมือในการจัดการ
กั บ ป ญ หาในภาพรวมทั้ ง การสํ า รวจเส น ทางการไหลของนํ้ า
การวางแผนการจัดการนํ้าที่ทุกฝายมีสวนรวมและยอมรับ ดังนั้น
การแกปญ หาตองอาศัยความรวมมือระหวางชุมชนเมือ่ พิจารณาใน
ภาพรวม หากไมเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางชุมชนและไมสามารถจัดการแกปญหาไดอยางยั่งยืน

เรียนรูและทํากิจกรรมอื่นๆ พิจารณาไดจากจํานวนวัดที่มีอยูกวา
30,000 แหง ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ วัดจึงมีบทบาทสําคัญ
อย า งยิ่ ง ต อ สั ง คมและวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยตลอดมาตั้ ง แต อ ดี ต
โดยเฉพาะในชวงนํ้าทวม วัดเปนที่พักพิงสําคัญของผูประสบภัย
แมแตวัดที่ประสบปญหานํ้าทวมก็ตาม
วัดหลายแหงเปดเปนสถานทีร่ วมพลังชวยเหลือผูค นจาก
ภัยนํ้าทวมทั้งพระสงฆและฆราวาสที่มีจิตอาสามารวมตัวกันเพื่อ
บรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพและการแจกจายใหผูประสบภัย อาทิ
วัดบวรนิเวศวิหาร จากการเริ่มตนของการติดตอสื่อสารผาน
เครือขายสังคมออนไลนระหวางพระสงฆในไทยและมาเลเซีย
เกิดการสงนํ้าใจผานจากภาคใตมายังวัดบวรฯ เปนจํานวนมาก
ประกอบกับความรวมมือ รวมแรงของจิตอาสา ทําใหวัดเปน
ศูนยรวมพลังของการชวยเหลือผูประสบภัย
นอกจากนี้ วัดมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่รักษา
ปกปองศาสนสถาน อาทิ วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยาเปนตัวอยาง
หนึง่ ของวัดทีท่ าํ หนาทีด่ แู ล รักษา ปกปองศาสนสถานทีเ่ ปนโบราณ
สถานอายุหลายรอยป มีผคู นทีเ่ ลือ่ มใสจํานวนมากมาเยีย่ มชมและ
สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพอโต) ซึง่ เปนพระประธาน
การตอสูก บั อุทกภัยครัง้ นี้ ทางวัดไดวางแผนทําแนวสกัดกัน้ นํา้ โดย
อาศัยความรูท างวิชาการ ตัง้ แตการวางแนวกระสอบทรายเพือ่ เปน
พนังกั้นนํ้า การทําถุงทราย การใชเสาหินและดินเสริมแนวคันกั้น
นํา้ เพือ่ คํา้ ยัน สามารถปองกันไมใหนาํ้ ทวมวัดไดทงั้ ทีว่ ดั อยูต ดิ แมนาํ้
เจาพระยาและแมนํ้าปาสัก เปนการนําประสบการณนํ้าทวมใน
ป 2538 ที่วัดถูกนํ้าทวมขังนานกวา 4 เดือนมาเปนบทเรียนใน
การปองกันนํ้าทวม และวางแผนทําเขื่อนถาวรเพื่อปองกันนํ้าทวม
ในอนาคต

วัด : ศูนยพักพิงหลักของชุมชนประสบภัย

สื่อ : บทบาทสื่อสรางสรรคในภาวะวิกฤต

วัด เปนสถาบันศาสนาที่ปฏิบัติศาสนกิจ แหลงเรียนรู
และยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน โดยมีพระสงฆเปนผูถายทอด
หลักธรรม ปลูกฝง ขัดเกลา และพัฒนาจิตใจใหเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม
การสรางความรักและศรัทธาตอศาสนา การบํารุง รักษา สืบสาน
ประเพณี และเปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวงจรชีวิต
ของคน
ชุ ม ชนส ว นใหญ มั ก มี วั ด ตั้ ง อยู  เ ป น ศู น ย ก ลางในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเปนที่พบปะแลกเปลี่ยน
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ที่ผานมา สื่อมีบทบาทนอยในการรายงานขาวสารเชิง
สรางสรรค บางสวนมีการรายงาน เผยแพรขอมูลขาวสารตาม
กระแส และบางกรณีขาดการกลั่นกรองขอเท็จจริงหรือขาดการ
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม วิกฤตนํ้าทวมใหญไดแสดงถึงการทํา
หนาที่ของสื่อสรางสรรค ที่ใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูล
ขาวสารภาวะนํา้ ทวม การใหความรูเ รือ่ งนํา้ ตัง้ แตธรรมชาติของนํา้
การไหลของนํา้ การปองกันและแกไขปญหานํา้ ทวม การแจงขอมูล
ขาวสารเพื่อการเฝาระวังและปรับตัวไดทันกับสถานการณ ขอมูล
ความชวยเหลือของแหลงตางๆ นอกจากนี้ สื่อหลายประเภท อาทิ
สถานีวทิ ยุ โทรทัศน เปนศูนยกลางในการรับบริจาคเงินและสิง่ ของ
ชวยเหลือผูป ระสบภัย และการนําความชวยเหลือไปสูผ ปู ระสบภัย
ในพื้นที่ที่ความชวยเหลือเขาไปไมถึง ทําใหเกิดการรับรูในวงกวาง
และนํ า ไปสู  ก ารช ว ยเหลื อ ของภาคส ว นต า งๆ นอกจากนี้
สื่อออนไลนยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารและ
การระดมความชวยเหลือจากประชาชนและเครือขายตางๆ ทําให
การดําเนินงานตางๆ สําเร็จไดทนั การณ อาทิ การวางแนวกระสอบ
ทราย การบรรจุสิ่งของและการแจกจายถุงยังชีพ การทําความ

สะอาดสถานทีห่ ลังนํา้ ลด อยางไรก็ดี สือ่ ควรมีการกลัน่ กรองขอมูล
ทีจ่ ะเผยแพรตอ สาธารณะใหประชาชนไดรบั รูข อ มูลทีเ่ ชือ่ ถือไดเพือ่
นําไปใชประโยชนอยางถูกตองและเหมาะสม

บทสรุป

วิกฤตนํ้าทวมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเปนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร กอใหเกิดความ
เสียหายทัง้ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประชาชนเปนจํานวน
มากไดรับความเสียหายทั้งทรัพยสิน รางกาย ชีวิต และจิตใจ
ขณะเดียวกัน เปนการสรางความเชื่อมั่นถึงความแข็งแกรงของทุน
ทางสังคมไทย คนไทยมีความผูกพัน มีนํ้าใจไมตรี มีจิตสาธารณะ
การรวมกลุม ของชุมชนและทุกภาคสวนของสังคมเปนพลังทีท่ าํ ให
วิกฤตครั้งนี้ผานพนไปได อยางไรก็ตาม การสรางพลังของทุนทาง
สังคมใหคงอยูแ ละแข็งแกรงตองเปนไปอยางตอเนือ่ ง สนับสนุนให
เกิดกระบวนการทุนทางสังคมอยางกวางขวางทุกพื้นที่ เสริมสราง
พลังและคุณคาใหทนุ ทางสังคม โดยฟน ฟู ตอยอด พัฒนาทุนมนุษย
ทั้งความรูและคุณลักษณะของคนไทย อาทิ ความมีนํ้าใจ ความ
เอื้ อ เฟ  อ เผื่ อ แผ ความสั ม พั น ธ ฉั น ท เ ครื อ ญาติ คุ ณ ค า ที่ ดี ง าม
วัฒนธรรม และสถาบันทางสังคมใหเปนเครื่องมือสําคัญในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ทุนทางสังคมสามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน การอนุรกั ษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม เปนเครือ่ งมือในการสรางภูมคิ มุ กัน และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหสังคมไทยอยางยั่งยืน
❖❖❖❖❖
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บทความประจําฉบับ

หลังนํ้าลด

ปญหาที่ตองจัดการ

จารุบุตร ธรรมเจริญ*

แมปจ จุบนั จะผานพนชวงวิกฤตนํา้ ทวมมาแลว แตเหตุการณรา ยแรงครัง้ นีก้ อ ใหเกิดความสูญเสียมากมายกับประชาชน
ในหลายพืน้ ทีท่ งั้ ชีวติ ทีอ่ ยูอ าศัย ทรัพยสนิ ทีด่ นิ ทํากิน พืน้ ทีก่ ารเกษตร เขตอุตสาหกรรม โครงสรางพืน้ ฐานและระบบบริการสาธารณะ
เปนปญหาทีต่ อ งเรงแกไขฟน ฟูใหประชาชนสามารถดํารงชีวติ ไดอยางปกติ และการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศสามารถดําเนิน
ตอไปได ทุกภาคสวนตองรวมมือจัดการปญหาหลังนํ้าลดใหผานพนไปโดยเร็วที่สุด รวมทั้งตองเตรียมพรอมรับภัยนํ้าทวมที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต

ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนํ้าทวม

นํ้าทวมครั้งนี้สรางความเสียหายใหพื้นที่สวนใหญของ
ประเทศ โดยเฉพาะภาคกลางตัง้ แต นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สงผลกระทบให
เกิดปญหาตางๆ อีกมากมาย
1. ภาคการผลิตเสียหายและการวางงาน
ภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไดรับความเสียหาย
อยางมากในนิคมอุตสาหกรรม 7 แหง มีโรงงานอุตสาหกรรม 838
แหง และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมทีอ่ ยูน อกนิคมอีกกวา 19,000 แหง
ที่ไดรับความเสียหายจากนํ้าทวม รวมทั้ง อุตสาหกรรมตอเนื่อง
ทีไ่ มสามารถดําเนินการผลิตได สงผลใหเกิดการวางงานของแรงงาน
ประมาณ 4-6 แสนคน เปนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ
4 แสนคน และนอกนิคมประมาณ 1-2 แสนคน เปนแรงงานที่
ทํางานประจํารอยละ 20 ที่เหลือเปนแรงงานที่มีการจางงานระยะ
สั้นหรือรายวัน และแรงงานในบริษัทรับชวงตอจากบริษัทใน
นิคมอุตสาหกรรม ในชวงนํา้ ทวมหรือชวงฟน ฟูกจิ การทีย่ งั ไมสามารถ
เปดดําเนินการได แรงงานเสี่ยงตอการถูกเลิกจางโดยเฉพาะกลุม
แรงงานระยะสั้นที่มีประมาณ 2.8 – 3.6 แสนคน จากขอมูล
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พบวา มีแรงงานถูกเลิกจาง

เนือ่ งจากนายจางเลิกกิจการ หรือตองลดคาใชจา ยเพือ่ ฟน ฟูกจิ การ
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 เครือ่ งมือทําการเกษตรถูกนํา้ ทวมเสียหาย สูญเสียโอกาสและ
รายไดจากการเก็บเกี่ยวพืชผล เชน ขาว ไมผล และไมยืนตนที่ตอง
ใชเวลาหลายปกวาพืชยืนตนที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิต

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

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

*
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บานเรือนของประชาชนที่
อพยพหนี นํ้ า ไปอยู  ที่ อื่ น
การโจรกรรมรถจักรยานยนต
รถยนตและทรัพยสนิ ภายใน
รถยนต ที่ ป ระชาชนนํ า ไป
จอดเพื่อหนีนํ้าทวมในสถานทีต่ า งๆ ทําใหกลุม มิจฉาชีพกอเหตุได
งายกวาชวงปกติ ประกอบกับผูประสบภัยบางสวนไมสามารถ
ทํางานและขาดรายไดจงึ กอเหตุ แมเจาหนาทีต่ าํ รวจและชุมชนจะ
ไดรว มมือตรวจตราเพิม่ ขึน้ แตพนื้ ทีน่ าํ้ ทวมกวางขวางทําใหการดูแล
ความปลอดภัยไมทั่วถึง
3. ขยะมูลฝอย
ขยะที่ เกิดจากนํ้าทวมมีทั้งขยะที่นํ้าพัดพามาจาก
พื้นที่ตอนบนของประเทศ และขยะที่ประชาชนนํามาทิ้งริมถนน
ตรอก ซอยตางๆ สวนใหญเกิดจากการเก็บกวาดทําความสะอาด
บานเรือน อาทิ เครื่องใช อุปกรณไฟฟา เสื้อผา เฟอรนิเจอร และ
กระสอบทรายเปนปญหาใหญทตี่ อ งจัดการหลังนํา้ ลดกรุงเทพมหานคร
มีขยะในชวงนํ้าทวมประมาณ 80,000 – 100,000 ตัน หรือเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นวันละประมาณ 3,000 – 4,000 ตัน เพิ่มจากชวงปกติถึง
รอยละ 50 ตอวัน จังหวัดอื่นๆ ที่นํ้าทวมก็ประสบปญหาขยะเพิ่ม
ขึ้นเชนกัน ปญหาขยะตกคางในพื้นที่ทั้งขยะบนบกและในแมนํ้า
ลําคลอง ทําใหสภาพแวดลอมชุมชนเสื่อมโทรม สภาพความเสีย
หายจากนํา้ ทวม นํา้ เนาเสีย และขยะสงกลิน่ เหม็นรบกวนประชาชน
ที่อยูใกลเคียง เปนแหลงเพาะเชื้อโรคตางๆ นอกจากนี้ อาจมี
โลหะหนักหรือสารพิษปะปนในแหลงนํา้ และพืน้ ทีเ่ พาะปลูก เกิดการ
เจ็บปวย แมวาหนวยงานที่รับผิดชอบไดเรงดําเนินการจัดเก็บขยะ
อยางเต็มที่ แตเนือ่ งจากปริมาณขยะมีมากกวาปกติ การคัดแยกขยะ
กอนทําลาย และเขาถึงจุดทีจ่ ดั เก็บไดลาํ บาก ทําใหเกิดความลาชา
หนวยงานที่เกี่ยวของตองหาแนวทางดําเนินการใหไดผลอยาง
จริงจังเพื่อปองกันปญหาขยะลนเมืองโดยเฉพาะเมื่อเกิดอุทกภัย
ทํ า ให เ กิ ด ภาระและเสี ย
คาใชจายในการกําจัดสูง
อาทิ การใหความรูและ
รณรงคใหแกประชาชน
เห็นคุณและโทษของขยะ
การคัดแยกประเภทขยะ
กอนที่จะนํามาทิ้ง ทั้งขยะที่สามารถกําจัดไดดวยตนเอง ขยะที่
สามารถนํากลับมาใชได ขยะทัว่ ไปทีย่ อ ยสลายยากและไมสามารถ
นํากลับมาใชได และขยะอันตราย ควบคูกับมาตรการจูงใจและ
สนับสนุนจากรัฐบาลและทองถิ่นเชนที่หลายประเทศดําเนินการ
และประสบผลสําเร็จ
4. สุขภาพของผูคนชวงนํ้าทวม
การดําเนินชีวิตอยูในภาวะนํ้าทวมที่มีสภาพพื้นที่
จํากัด การกินอยู การขับถาย การเดินทางมีความเสี่ยงที่จะเกิด

ปญหาสุขภาพ และภัยจาก
สั ต ว มี พิ ษ ต า งๆ รวมทั้ ง
อันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัย
อยูในบานของตนเอง หาก
เกิดการเจ็บปวยกะทันหัน หรือมีโรคประจําตัว การเดินทางไป
โรงพยาบาลหรือไปพบแพทยทําไดยากลําบาก มีความเสี่ยงตอ
การเกิดอันตรายถึงชีวติ โรคทีเ่ กิดขึน้ ในชวงนํา้ ทวม อาทิ โรคนํา้ กัดเทา
การติ ด เชื้ อ ทางเดิ น อาหาร อุ จ าระร ว ง อาหารเป น พิ ษ และ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
หลังจากนํ้าลด การเก็บกวาดทําความสะอาดบาน
เรือนตองเผชิญกับเชือ้ โรคหลายชนิดทีน่ าํ้ พัดพามา หรือบางชนิดมี
อยูแลวและเจริญเติบโตมากขึ้นในภาวะนํ้าทวมโดยเฉพาะเชื้อรา
และแบคทีเรีย ทําใหเกิดการเจ็บปวย รวมทั้ง แมลงหรือสัตวมีพิษ
ตางๆ ที่หนีนํ้าทวมมาอาศัยตามบานเรือน อาจทําอันตรายแก
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นบานได ขณะที่ อันตรายจากกระแสไฟฟารัว่
ทํ า ให ถึ ง แก ชี วิ ต ได จากข อ มู ล ของกรมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย พบวา มีประชาชนเสียชีวิตจากการถูกไฟฟาดูด เปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะชวงทีป่ ระชาชนตองกลับเขาบานหลังนํา้ ลด
และการเดินทางลุยนํ้าผานจุดที่มีกระแสไฟฟารั่วมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายได
นอกจากนี้ ผลสํารวจความคิดเห็นดานการจัดการ
ความเครียดหลังนํ้าทวมของ We Voice เครือขายเสียงประเสียง
ประชาชน พบวา ประชาชนมีความเครียดสูงกวาปกติถึงรอยละ
22.3 โดยเฉพาะปทุมธานี และนนทบุรี ซึง่ ถูกนํา้ ทวมบานเปนเวลา
นาน ขณะที่ ผลสํารวจความเครียดนักธุรกิจไทยติด 5 อันดับแรก
ของโลก โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2554 หลายธุรกิจไดรับ
ผลกระทบจากปญหานํา้ ทวมอยางหนัก สงผลใหความเครียดสูงขึน้
จากป 2553 ที่มีความเครียดเพียงรอยละ 10 เปนรอยละ 55
ในป 2554
5. ความเสียหายหลังนํ้าทวม
การซอมแซมหรือทําความสะอาดบานเรือนที่
ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่นํ้าทวมสูงเปนเวลานาน
ทําใหบานเรือนเสียหายเกือบทั้งหมด ประชาชนตองเสียคาใชจาย
ในการซอมแซมสูง เปนภาระทางการเงิน แมวาภาครัฐมีนโยบาย
ใหเงินชวยเหลือคาซอมแซมบานเรือน แตไมเพียงพอสําหรับ
ประชาชนที่ประสบภัย จึงตองกูยืมเงิน และบางสวนไมมีเงินตอง
อาศัยในบานที่มีปญหาจาก
การที่ โ ครงสร า งอาคารถู ก
นํา้ ทวมเปนเวลานาน และการ
ทําความสะอาดบานไมถูกวิธี
อาจเกิดอันตรายได ดังนั้น
การให ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การ
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ดู แ ลบ า นเรื อ นอย า งถู ก วิ ธี เ พื่ อ รั บ สถานการณ นํ้ า ท ว ม และ
การซอมแซมบานเรือนดวยตนเองเพือ่ ลดคาใชจา ยในการซอมแซม
เปนเรื่องจําเปน
การซอมแซมโครงสรางพืน้ ฐาน ทัง้ การคมนาคมขนสง
ทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ ระบบไฟฟ า โทรคมนาคม
สาธารณูปโภค และระบบระบายนํา้ ทีไ่ ดรบั ความเสียหายเนือ่ งจาก
ความแรงของกระแสนํ้า และนํ้าทวมขังเปนเวลานาน ทําให
ภาครัฐตองใชงบประมาณการซอมแซมสูง คาดวา มากกวา 2
หมื่นลานบาท เพื่อใหใชการไดตามปกติ

ผลกระทบจากการจัดการขาดประสิทธิภาพ

การจัดการปญหาหลังนํา้ ลด ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน
ภาครัฐมีบทบาทสําคัญที่ตองดูแลบรรเทาทุกขประชาชนและเรง
ฟนฟูบานเมืองใหสามารถพัฒนาตอไปได หากภาครัฐจัดการไมดี
พอ อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้
 เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํา่ จากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
กับภาคการผลิตทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง
และโลจิสติกส และความเชื่อมั่นตํ่าของนักลงทุนและนักธุรกิจ
ตางชาติ หากรัฐบาลไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุนได
วาในอนาคตจะไมเกิดปญหาเชนนีอ้ กี อาจเกิดการยายฐานการผลิต
สูประเทศที่มีความปลอดภัยสูง ขณะที่ การฟนฟูภาคการผลิต
โดยเฉพาะพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม การซอมแซมสถานประกอบการ
โรงงานและเครื่องจักรที่จมนํ้าตองใชเวลานานกอนจะดําเนินการ
ผลิตได เชนเดียวกับการฟน ฟูภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะเกษตรกร
รายยอย ทําใหแรงงานและเกษตรกรจํานวนมากขาดรายได หนีส้ นิ
ภาคครัวเรือนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ การใชจา ยเพือ่ ฟน ฟูเศรษฐกิจหลัง
นํ้าทวมของภาครัฐ และปญหาหนี้สาธารณะ หากบริหารจัดการ
ไมมีประสิทธิภาพ จะเปนปจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทย
ผลกระทบดานสังคม คนวางงานเพิม่ ขึน้ การยายถิน่
เพื่ อ หางานใหม แ ละกลั บ ภู มิ ลํ า เนาต า งจั ง หวั ด มี ข  อ จํ า กั ด
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ เ คยรองรั บ ผู  ว  า งงานในช ว งวิ ก ฤต
เศรษฐกิจถูกนํ้าทวม ผลกระทบจากปญหาความยากจนเชื่อมโยง
ใหเกิดปญหาอาชญากรรม ขณะที่ ขยะตกคางในพื้นที่ไมสามารถ
จัดการดวยระบบทีถ่ กู ตองตามหลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะขยะติดเชือ้
และขยะสารเคมี เพิ่มความเสี่ยงดานสุขภาพของประชาชน
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ เกิดมลพิษทางนํ้า
เนื่องจากขยะในแมนํ้าลําคลองเนาเสีย และมลพิษทางอากาศจาก
การเผาทําลายขยะที่ไมถูกวิธี รวมทั้ง มวลนํ้าจํานวนมากที่ระบาย
ลงสูทะเลและดินโคลนที่ไหลลงไปทับถมบริเวณปากแมนํ้าหรือ

26

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ม.ค.-มี.ค. 55

ปาชายเลน สงผลตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศชายฝงทําให
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทีไ่ มอาจฟน ฟูไดในระยะเวลาสัน้

บทสรุป

หลังนํ้าลดมีปญหาหลายอยางที่ภาครัฐตองเรงดําเนิน
การทัง้ การแกปญ หาเฉพาะหนาเพือ่ ใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
นอยที่สุด และการวางแผนระยะยาว เพื่อเตรียมรองรับกับนํ้าทวม
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หากการจัดการขาดประสิทธิภาพจะ
สงผลใหเกิดปญหาสั่งสมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ที่บั่นทอนความมั่นคงและความอยูดีมีสุขของคนไทย
❖❖❖❖❖
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บทความประจําฉบับ

ผลกระทบของอุทกภัย
ตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ชมพูนุท ชวงโชติ*

ความเสียหายจากอุทกภัย

อุทกภัย เปนภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
ชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชนทัว่ โลก ขณะเดียวกัน ภาวะนํา้ ทวม
ก็ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ ระบบนิ เวศที่ ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
เพื่อสรางสมดุลใหมของระบบ นํ้าทวมตามฤดูกาลมีอิทธิพลตอวิถี
การดํารงชีวิต การสรางบานเรือน การกําหนดรูปแบบการผลิต
ของชุมชน รวมทัง้ กอเกิดวัฒนธรรมการอยูร ว มกับนํา้ จากภูมปิ ญ ญา
ชาวบานในการเรียนรูเพื่อปรับตัวใหอยูรอดเมื่อตองเผชิญกับ
ฤดูนาํ้ ทวมและนํา้ หลากทีเ่ กิดขึน้ ทุกป อยางไรก็ตาม การเกิดนํา้ ทวม
ขนาดใหญซึ่งอาจเกิดขึ้นในรอบหลายสิบป หรือรอบรอยป เปน
เหตุการณทกี่ อ ใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอระบบนิเวศและ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชน

นํา้ ทวมตามฤดูกาล : ปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่ฟนฟูความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ

นํ้าทวมตามฤดูกาลเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่
สําคัญตอระบบนิเวศลุมนํ้า ในแตละป พื้นที่ลุมนํ้าหลายแหงได
เปลี่ยนสภาพจากผืนดินกลายเปนผืนนํ้าขนาดใหญ สวนฤดูแลง
พืน้ ทีด่ งั กลาวกลายเปนผืนดินทีแ่ หงแลง และเปลีย่ นแปลงเชนนีท้ กุ ป
เกิดระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและเปนถิ่นกําเนิดของพืช
และสัตวทมี่ วี วิ ฒ
ั นาการการปรับตัวอยางดีภายใตการเปลีย่ นแปลง
เปนศูนยกลางของความหลากหลายของพืชพันธุและสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งเปนแหลงผลผลิตทางชีวภาพที่สูงที่สุดประเภทหนึ่ง
ในพื้นที่ลุมที่มีนํ้าทวม สังคมพืชจะกําหนดลักษณะของ
ระบบนิ เวศ พื ช ที่ ป รั บ ตั ว ได ดี จ ะกระจายอยู  ทั่ ว ไป ในช ว งฤดู
นํา้ หลาก พืชนํา้ จะเรงขยายพันธุ ตนไมมปี ฏิสมั พันธกบั สิง่ แวดลอม
ผานระบบราก การทีส่ งิ่ มีชวี ติ มีความตืน่ ตัวตอสิง่ ทีเ่ ปนอันตรายกับ
ชีวิต นําไปสูวิวัฒนาการและความสามารถพิเศษของแตละชนิด
พันธุ เชน การอพยพหนีนํ้าของปลา การปรับตัวของสัตวครึ่งบก

ครึง่ นํา้ สิง่ มีชวี ติ เหลานีล้ ว นวิวฒั นาการมาจากภาวะนํา้ ทวมในพืน้ ที่
ลุมนํ้าทั้งสิ้น
นํา้ ทวมตามฤดูกาลไมเพียงกอใหเกิดการปรับตัวของสิง่
มีชีวิต แตนําเอาอินทรียวัตถุจากตนนํ้ามาสูที่ราบลุม ในปาสูงซึ่ง
ไมมแี สงอาทิตยสอ งถึงเปนทีส่ ะสมของซากไมทเี่ นาเปอ ยผุพงั เปน
วัฎจักรสําคัญที่สรางสมดุลของพลังงานในระบบนิเวศ เมื่อถึงฤดู
นํ้าหลาก นํ้าจะพัดพาตะกอนดินและซากเศษไมใบไมที่ถมทับ
เนาเปอยจากตนนํ้ามาสูที่ราบลุมตอนลาง เกิดความอุดมสมบูรณ
แกดินและการเจริญเติบโตของตนไมและพืชพันธุธัญญาหาร
โดยสรุป นํ้าทวมตามฤดูกาล มีอิทธิพลตอความอุดม
สมบูรณและการกระจายตัวของชนิดพันธุและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สงผลตอแบบแผนการปรับตัวและวิวัฒนาการของสิ่ง
มีชีวิตในเขตลุมนํ้า และสรางลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศลุมนํ้า
รายงานการศึกษาของนักวิทยาศาสตรในหลายประเทศ ไดยืนยัน
ชัดเจน เชน รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุมแมนํ้า
อเมซอนตอนกลาง ทีต่ อ งเผชิญกับภาวะนํา้ ทวมและนํา้ แลง ระดับนํา้
มีความแตกตางกันถึง 14 เมตร ชวงเวลานํ้าทวมยาวนานตั้งแต
50-270 วัน การศึกษา พบวา ความแตกตางของระยะเวลาและ
ลักษณะของนํ้าทวมในลุมนํ้าอเมซอน สงผลตอระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่แตกตางกัน ระดับความสูงของนํ้า
และระยะเวลาทีท่ ว มเปนระดับปานกลางสงผลใหความหลากหลาย
ของชนิดพันธุเพิ่มขึ้น (Leandro Valle Ferreira, 1997)

ผลกระทบของนํา้ ทวมใหญตอ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

แมวานํ้าทวมตามฤดูกาลจะคืนความสมดุลและสราง
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ เปนประโยชนตอการเกษตรกรรม และประมง แตอุทกภัยขนาดใหญอาจสงผลกระทบที่

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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อุทกภัยขนาดใหญทเี่ กิดขึน้ ในตางประเทศ แมในกลุม ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว กอใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคามหาศาล
เชน นํ้าทวมในลุมแมนํ้าไรนในยุโรป มีผูไดรับผลกระทบมากกวา 10 ลานคน มูลคาความเสียหายประมาณ 165 พันลานยูโร ระบบ
เศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายฝงและที่ราบลุมไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ในกลุมประเทศยุโรป ระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ติดแนว
ชายฝงระยะ 500 เมตร มีทั้งพื้นที่การเกษตร ทาเรือ ระบบโครงสรางพื้นฐาน และอุตสาหกรรม มีมูลคารวมกันประมาณ 500-1000
ลานยูโร ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมาก
แตกตาง ประเทศไทยมีความรูน อ ยเกีย่ วกับภาวะนํา้ ทวมขนาดใหญ
ที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ขอสมมุติฐานที่วาชนิดพันธุของพืชและสัตวมีการตอบสนองตอ
ลักษณะภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นกับหลายปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ
และระยะเวลาที่ตองเผชิญกับภาวะนํ้าทวม ทําใหการศึกษาวิจัยมี
บทสรุปที่มีหลายมุมมอง ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
อุทกภัยขนาดใหญ มีการเปลีย่ นแปลงจํานวน การกระจายตัว และ
ความหลากหลายของชนิดพันธุท ตี่ า งกันไปในแตละพืน้ ทีแ่ ละชนิด
พันธุท ที่ าํ การศึกษา ทัง้ การเพิม่ ขึน้ และลดลง เชน หลังภาวะนํา้ ทวม
ใหญ ปลาในแมน้ําของออสเตรเลียมีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีขนาด
ใหญขึ้น ขณะที่ในบราซิล มดบางพันธุหายไป แตหลายพันธุขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เปนตน
กรณีศึกษาผลกระทบของอุทกภัยขนาดใหญตอความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ราบลุม Middle Elbe ประเทศ
เยอรมัน เมื่อป 2545 ภาวะนํ้าทวมมีความรุนแรงทั้งความสูงของ
ระดับนํ้าและระยะเวลาการทวม ไดสงผลตอระบบนิเวศของพื้นที่
ซึ่งเคยอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายขององคประกอบของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว การเปรียบเทียบขอมูลกอนเกิดอุทกภัยป
2541 กับขอมูลหลังการเกิดนํ้าทวม ป 2546-2547 พบวาแมลง
เตาทอง Mollusks ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากนํา้ ทวมมีเพิม่ ขึน้ จาก 26
สายพันธุในป 2541-2542 เปน 31 สายพันธุ แตเตาทองสายพันธุ
Carabids ลดลงจาก 117 สายพันธุในป 2541-2542 เหลือ 88
สายพันธุ และเพิ่มมากขึ้นในป 2547 จนเกือบเทาเดิม บาง
สายพันธุที่อาศัยในพื้นที่ลุมตํ่าไดรับผลกระทบอยางมาก เกิดการ
สูญพันธุไปกวารอยละ 40 แตก็มีการฟนตัวอยางรวดเร็ว (Anke
Jentsch, Carl Beierkuhnlein, 2008)
สําหรับพืชพรรณไดรบั ผลกระทบนอยจากภาวะนํา้ ทวม
โครงสรางของสายพันธุพืชไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ความ
หลากหลายทางชีวภาพไดรับผลกระทบระยะสั้นและระยะกลาง
จากภาวะนํ้าทวมขนาดใหญ เวนแตโครงสรางของสังคมพืชที่ไมได
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รับผลกระทบมากนัก สวนใหญพืชเหลานี้ผานการปรับตัวและมี
ความยืดหยุน ตอการเปลีย่ นแปลงของนํา้ ทวมและนํา้ แลงทีเ่ กิดขึน้
เปนประจําในพื้นที่ราบลุมนํ้า วิวัฒนาการที่เห็นชัดเจนเปนระบบ
รากที่สามารถตานทานภาวะนํ้าทวมไดดี
การเพิ่มขึ้นของสายพันธุตางๆ มีสาเหตุมาจากหวงโซ
อาหาร ความชื้น พฤติกรรม ความตานทาน ความยืดหยุน และ
ความสามารถในการปรับตัวเพื่ออยูรอดในภาวะนํ้าทวม อยางไร
ก็ ต าม รายงานการศึ ก ษานี้ ก็ ไ ม ส ามารถอธิ บ ายถึ ง ผลกระทบ
ระยะยาว ดังนั้น การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศใน
บริเวณที่ราบลุมที่นํ้าทวมถึง เปนเงื่อนไขสําคัญในการประเมิน
ผลกระทบของภาวะนํา้ ทวมขนาดใหญทสี่ ง ผลตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ในประเทศบอสวานา มีการศึกษาผลกระทบของนํา้ ทวม
ใหญเมื่อป 2547 บริเวณที่ราบลุมนํ้า Okavango ตอชุมชน
เกษตรกรรม Tubu รัฐบาลและหนวยงานชวยเหลือภาคเอกชน
ตระหนกตอภาวะนํ้าทวมที่รุนแรงครั้งนี้ แตชุมชนกลับมีทาทีที่
แตกตาง ไมมคี วามตืน่ ตระหนกมากนัก และปฏิเสธทีจ่ ะอพยพออก
จากพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งอยางมาก นํา้ ทวมไดสรางความเสียหายตอ
ชีวติ ทรัพยสนิ และพืน้ ทีก่ ารเกษตร บริเวณพืน้ ทีต่ อนบนของลุม นํา้
แตชุมชน Tubu มีมุมมองที่ตางจากคนภายนอก ชาวบานยอมรับ
ความเสี่ยงที่จะอยูตอไปในพื้นที่ สวนใหญเห็นวานํ้าทวมไมวาจะ
เปนภาวะปกติ หรือมีความรุนแรง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
สรางผลผลิตและความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ และเปนปจจัยเชิงบวกมากกวาเปนเงือ่ นไข
เชิงลบ หลังจากนํ้าทวม ผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ไมวาจะมี
นํ้าทวมหรือไมก็ตาม ก็มีผลผลิตดีกวาพื้นที่การเกษตรที่กันดาร
แหงแลง ภาวะนํ้าทวมที่เปนภัยพิบัติขนาดใหญเกิดขึ้นในรอบ
10-20 ป ชาวบานเห็นวาคุมคาตอการเสี่ยงที่จะอยูในพื้นที่ และ
การเปนชุมชนที่ยากจนทําใหไมมีทางเลือกอื่น (Lapologang
Magole and Kebonyemodisa Thapelo, 2005)

ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
จากนํ้าทวมใหญในลุมนํ้าเจาพระยา

ระบบนิเวศลุมนํ้าที่มีนํ้าทวมถึงทุกป ที่เรียกวา Flood
plain เปนลักษณะหนึง่ ของลุม แมนาํ้ เจาพระยาทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง ประกอบดวย ปลานํา้ จืด นก แมลง สัตวเลือ้ ยคลาน
สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก สั ต ว ที่ ใ กล สู ญ พั น ธุ  พื ช นํ้ า พื ช บก
พันธุไมพื้นบาน พันธุไมทองถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งเปนถิ่น
กําเนิดของผลไมที่มีรสชาติเปนเลิศ จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เชน
ทุเรียนเมืองนนท สมโอนครชัยศรี สมบางมด เปนตน
เหตุการณนํ้าทวมใหญป 2554 ไดสงผลกระทบเปน
วงกวางตอพืชสวน มีไมผลที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมศิ าสตรไดรบั ความเสียหายและลมตายจากนํา้ ทวมเปนจํานวนมาก
ทัง้ สวนทุเรียนกานยาวเมืองนนท สมโอทองดีและขาวนํา้ ผึง้ จังหวัด
นครปฐม
สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี รายงานวา พื้นที่ปลูก
ทุเรียนในจังหวัดมีทั้งหมด 2,941.75 ไร และมีเกษตรกร 935 ราย
เมือ่ นํา้ ทวมไดรบั ความเสียหาย 2,898.75 ไร เปนเกษตรกรทีไ่ ดรบั
ผลกระทบ 913 ราย คิดเปนความเสียหายประมาณ 98 เปอรเซ็นต
เหลือพื้นที่ปลูกเพียง 43 ไร ในตําบลบางรักนอย และอําเภอเมือง
ประมาณ 15 ไร ตําบลราษฎรนยิ ม และอําเภอไทรนอย ประมาณ 28 ไร
นักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ระบุวา ทุเรียนเปน
ผลไมที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรีที่โดดเดนและเปนที่รูจักของ
คนทั่วไป สายพันธุทุเรียนเมืองนนทซึ่งเปนที่นิยมอยางมาก ไดแก
กานยาว และหมอนทอง นอกจากนี้ มีพันธุพื้นเมือง อาทิ กระดุม
ชะนี กบ ซึง่ ตองมีการดูแลรักษาอยางเอาใจใส เมือ่ รวมกับลักษณะ
เฉพาะของดินและระบบนิเวศ ทําใหทุเรียนเมืองนนทมีรสชาติดี
คุณภาพสูง และเปนที่ตองการอยางมากในตลาดทั้งไทยและ
ตางประเทศ
สําหรับสวนสมโอ จังหวัดนครปฐม เปนผลไมทมี่ ชี อื่ เสียง
มายาวนาน มีแหลงปลูกในอําเภอสามพรานและนครชัยศรี รวม
พื้นที่ปลูกกวา 5,000 ไร คิดเปนพื้นที่ปลูกสมโอรอยละ 80 ของ
จังหวัดนครปฐม พันธุที่ปลูกมาก ไดแก ทองดี ขาวนํ้าผึ้ง ขาวแปน
และขาวพวง ในภาพรวมของประเทศ สมโอนับเปนพืชเศรษฐกิจที่
มีศกั ยภาพในการสงออกสูง ปริมาณสงออกปละประมาณ 11,150
ตัน คิดเปนมูลคา 115 ลานบาท สงไปประเทศจีน ฮองกง สิงคโปร
เนเธอรแลนด และแคนาดา ในปจจุบนั พืน้ ทีป่ ลูกสมโอในจังหวัด
นครปฐมลดลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให
ผลเร็ว หรือนําที่ดินมาจัดสรรเปนที่อยูอาศัยมากขึ้น การเกิดภาวะ
นํ้าทวมใหญครั้งนี้ ไดสงผลกระทบตอพื้นที่สวนสมโอ จังหวัด
นครปฐม ประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ปลูกสมโอทั้งหมด
กรมวิชาการเกษตรมีแนวทางปองกันและแกไขการ
สูญพันธุของไมผลพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ทั้งทุเรียนเมืองนนท และ

ส ม โอนครชั ย ศรี โดยให ส ถาบั น วิ จั ย พื ช สวนประสานงานกั บ
หนวยงานของจังหวัดและเกษตรกร เพื่อรวบรวมยอดพันธุดีกอน
จะไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม แลวนําไปเสียบตอยอดกับตนพันธุ
ในแปลงรวบรวมพันธุข องศูนยวจิ ยั พืชสวน และนําไปขยายพันธุใ ห
กับเกษตรกรตอไปหลังนํ้าลด
สําหรับทุเรียนเมืองนนท กรมวิชาการเกษตรมีแปลง
อนุรกั ษพนั ธุกรรมทุเรียนอันเนือ่ งมาจากโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืช
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรวบรวม
พันธุทุเรียนพื้นเมืองมากกวา 100 พันธุไวที่ศูนยวิจัยพืชสวน
จังหวัดจันทบุรี และพันธุทุเรียนดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีอีก
ประมาณ 60 พันธุไวที่ศูนยพัฒนาไมผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตรจะผลิตกิ่งพันธุทุเรียนเพื่อนํา
กลับไปใหชาวสวนทุเรียน จังหวัดนนทบุรปี ลูกใหมอกี ครัง้ หลังนํา้ ลด
ปรับปรุงและฟนฟูสภาพพื้นที่ปลูกทุเรียนใหมีความเหมาะสมใน
การปลูกทุเรียนใหมอีกครั้ง และหาแนวทางปองกันนํ้าทวมที่อาจ
เกิดขึ้นไดอีกในอนาคต

นํา้ เนาเสียจากกรุงเทพฯ สงผลตอระบบนิเวศ
ในทะเลอาวไทย

เหตุการณอทุ กภัยครัง้ นีส้ ง ผลกระทบตอระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยา และระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝง ในอาวไทย เนือ่ งจากมีการเรงระบายนํา้
ที่ทวมขังปริมาณมหาศาลลงสูทะเล เกิดการบรรจบกันของนํ้าจืด
และนํ้าเค็ม ทําใหนํ้าทะเลบริเวณชายฝงอาวไทยมีความเค็มและ
ออกซิเจนลดลง สงผลตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวนํ้า รวมทั้ง
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง
ดร.ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ระบุวา เกลือในนํา้ ทะเลบริเวณ
ปากอาวลดลงจากรอยละ 2.5 เหลือเพียงรอยละ 0.5 ทําใหสตั วนาํ้
ไมสามารถทนความเค็มทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วได ตองออกจาก
ปากอาวไป หากหนีไมทนั ก็ตาย ทรัพยากรสัตวนาํ้ ในทะเลจึงลดลง
ในบริเวณปาชายเลนก็กระทบหวงโซอาหารของชีวติ สัตวนาํ้ ชายฝง
เปนจํานวนมากเชนกัน พืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบสูง ไดแก ดอนหอยหลอด
ซึง่ เปนพืน้ ทีช่ ม ุ นํา้ สําคัญของประเทศ ภาวะนํา้ ทวมครัง้ นี้ ทําใหพอ แมพนั ธุ
หอยหลอดตาย จํานวนลดลงจนอาจถึงขัน้ วิกฤติ และมีโอกาส
ฟน ตัวยาก ตองใชเวลา 1-2 ปในการฟนฟูระบบนิเวศใหกลับคืนสู
สภาพปกติ และมีหอยหลอดดังเดิม
นอกจากนี้ นํ้าที่ระบายออกสูทะเลนําสารอาหารจาก
แผนดินที่มีมากเกินระดับปกติมาดวย ทําใหแพลงตอนพืชเพิ่ม
จํานวนอยางรวดเร็ว ตามดวยแพลงตอนสัตวบางชนิด และเกิด
ปรากฏการณ “ขี้ปลาวาฬ” หรือ “นํ้าเบียด” ทําใหสัตวนํ้าเกิด
อาการช็อค อาจตายหรือหนีออกไปนอกชายฝง ทีไ่ กลออกไปนับวา
อุทกภัยไดเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายฝง จนเกิดเหตุการณเมื่อ
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วันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่มีปลาจําพวกปลาฉลาม ปลากระเบน
ปลาดุกทะเล และปลาตัวเล็กตัวนอยจํานวนมากหลายแสนตัวถูก
คลืน่ ซัดลอยขึน้ มาเกยตืน้ ตลอดแนวชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
กรมประมงรายงานวา ทามกลางวิกฤตินาํ้ ทวม อาจเปน
โอกาสดีของทรัพยากรประมงไทย เนือ่ งจากระบบนิเวศมีความอุดม
สมบูรณมากขึน้ แมวา สถานการณนาํ้ ทวมไดสรางความเสียหายตอ
ชาวประมง ตองสูญเสียเครื่องมือ อุปกรณ กระชังปลา บอเลี้ยง
และสัตวนํ้าเพาะเลี้ยงสูญหายเปนจํานวนมาก แตในแงผลกระทบ
ตอสัตวนาํ้ ในแหลงนํา้ ธรรมชาติถอื เปนผลกระทบเชิงบวก เนือ่ งจาก
ในชวงหนาแลงทีผ่ า นมามีการทําประมงจนทําใหปริมาณและชนิด
พันธุปลาลดลงอยูในขั้นวิกฤติ แตในฤดูนํ้าหลาก และนํ้าทวม
ทัว่ ประเทศ สงผลใหพอ พันธุแ มพนั ธุป ลายังมีชวี ติ อยูร อดได วางไข
และออกลูกแพรขยายพันธุตอไป
ชวงที่นํ้าปาไหลหลากลงมายังแมนํ้าลําคลอง พัดพาเอา
แรธาตุและสารอินทรียท เี่ ปนอาหารของสัตวนาํ้ ลงมาดวยทําใหสตั ว
เหลานีเ้ จริญเติบโต เปนการฟน ฟูระบบนิเวศใหกลับคืนสูค วามอุดม
สมบูรณ ขณะที่การอพยพยายถิ่นของปลาชนิดตางๆ สรางความ
หลากหลายของพันธุปลาเพิ่มขึ้น

สรุป

ปจจุบันที่ราบลุมนํ้าเปนระบบนิเวศที่กําลังถูกทําลาย
อยางรุนแรง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในลุม นํา้ เกิด
ขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญมาจากการทําลายปา การเกษตร
แบบใชสารเคมี การเปลี่ยนแปลงระบบการไหลเวียนของนํ้าโดย
การสรางเขื่อน ประตูกั้นนํ้า การชะลางพังทลายของหนาดิน การ
ทําเหมือง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เมือ่ ประกอบกับการ
บริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมายทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพ ทําให
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทําลายอยางตอเนื่อง การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเกิดจากการกระทําของมนุษย
มากกวาปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้น เชน กรณีมหาอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้
❖❖❖❖❖
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จิปาถะ

ทางแสง

มลภาวะ

จํานง พวงพุก*
แสงเปนสิง่ จําเปนสําหรับการใชชวี ติ ประจําวันของมนุษย
ทั้งจากแสงสวางที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มาจากดวงอาทิตย
ดวงจันทร หรือแมแตดวงดาว แสงสวางที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น
เปนอีกแหลงหนึ่งของแสงสวางที่สําคัญนํามาใชประโยชนหลาก
หลายในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในเวลากลางคืน
เพื่ อ เพิ่ ม ชั่ ว โมงการใช เวลากั บ การเล น กี ฬ ากลางแจ ง และการ
สันทนาการ แสงสวางถูกใชเพือ่ การอืน่ อาทิ การสรางความโดดเดน
ของอาคารสถานที่ยานธุรกิจ อาคารรานคา และโรงงาน หรือ
แมแตการใชแสงทําปายโฆษณา แสงยังมีผลตอพืชและสัตวใน
ระบบนิ เวศ ทั้ ง การรั บ รู  ทิ ศ ทางและกํ า หนดเวลาหาอาหาร
ในรูปที่ 1 แสดงถึงแสงสวางที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยในเวลา
กลางคืนเมื่อมองจากยานอวกาศ เห็นไดวา ในพื้นที่ประชากร
หนาแนนมีแสงสวางกวาพื้นที่อื่นในเวลากลางคืน
รูปที่ 1 แสงสวางในเวลากลางคืน

ที่มา : National Geophysical Data Center
การใชแสงอยางไมมปี ระสิทธิภาพและเกินความตองการ
กอใหเกิดมลภาวะทางแสงซึง่ เปนผลกระทบทีไ่ มพงึ ประสงค เราสามารถ
ลดการเกิดมลภาวะทางแสงไดโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชแสง เลือกหลอดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงและตรงกับความ
ตองการ เพื่อลดแสงสวางสวนเกินในพื้นที่ที่ไมมีความจําเปน

ความหมายและชนิดของมลภาวะทางแสง

แสงสวางมีประโยชนนานัปการกับมนุษยและสิ่งมีชีวิต
บนโลก แตแสงสวางจากไฟฟาก็มีผลกระทบที่ไมพึงประสงค
เรียกวามลภาวะทางแสง มีความหมายทีก่ าํ หนดโดย International
Dark-Sky Association (IDA) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงกําไร อยูใน

สหรัฐอเมริกา กอตัง้ เมือ่ ป พ.ศ. 2531 ภารกิจหลักของ IDA เปนการ
อนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอมและมรดกทางทองฟาในเวลา
กลางคืน ดวยการใชแสงสวางนอกอาคารบานเรือนอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ในป พ.ศ. 2554 IDA มีสมาชิกประมาณ 5,000
คนจาก 70 ประเทศ IDA ไดใหความหมายของมลภาวะทางแสง
วาเปนผลกระทบทางลบทีเ่ กิดจากการใชแสงนอกอาคารทีไ่ มได
มีการควบคุม ทําใหแสงบางสวนเขาสูตาหรือขึ้นสูทองฟา
โดยไมกอใหเกิดประโยชน1 มลภาวะทางแสงสามารถจัดเปน
ประเภทได ดังนี้
1. แสงรบกวน เกิดจากการที่แสงไมพึงประสงค
รบกวนในพื้นที่ใกลเคียง อาทิ แสงที่มาจากบานของเพื่อนบานที่
รบกวนการนอนหลับ การปองกันแสงและการจัดวางแหลงกําเนิดแสง
อยางเหมาะสมอาจทําใหแสงรบกวนลดลง สถาบันวิศวกรรมทางแสง
ในสหรัฐอเมริกา ไดพยายามกําหนดระดับความสวางของแสงทีผ่ า น
หนาตางและเปนแสงรบกวน มีความพยายามศึกษาและวัดระดับ
แสงรบกวนทีว่ ดั ในแนวตัง้ ทีข่ อบเขตของอาคาร เชน วิธเี ปรียบเทียบ
ระหวางแสงที่ออกจากอาคารและแสงที่เขาสูอาคาร หากสัดสวน
ระหวางแสงที่ออกจากอาคารและแสงที่เขาสูอาคารมากกวา 1
แสดงถึง แนวโนมที่แสงจากอาคารรบกวนเพื่อนบาน ถามีคา
นอยกวา 1 แสดงวาแสงทีเ่ ขาสูอ าคารรบกวนคนในอาคาร เปนตน
2. แสงทีเ่ ขาสูด วงตา เปนแสงทีส่ อ งตรงสูด วงตาทําให
เกิดความรําคาญ รบกวนการมองเห็น เชนแสงสะทอนที่เกิดจาก
รถทีว่ งิ่ สวนกันอาจลดความสามารถในการมองเห็น และกอใหเกิด
อุบตั เิ หตุ นอกจากนีผ้ ลกระทบจากแสงทีก่ อ ใหเกิดการระคายเคือง
แกดวงตา อาจเกิดจากการมองหลอดไฟโดยตรง หรือผลกระทบ
จากแหลงแสงอื่นๆ เชนปายโฆษณา หรือกลองถายรูป เปนตน
3. ปรากฏการณทองฟาเรืองแสง เกิดจากการที่
ทองฟาในยามคํา่ คืนมีความสวางกวาปกติ มีสาเหตุมาจากกิจกรรม
ของมนุษยและธรรมชาติ แหลงกําเนิดตามธรรมชาติ เชน แสง
อาทิตยที่สะทอนโลก แสงจากดวงจันทร การเรืองแสงของชั้น
บรรยากาศ และแสงอาทิตยที่สะทอนฝุนอวกาศ เปนตน และแสง
ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย อาทิ เครื่องใชไฟฟา ทั้งที่ปลอยแสง
โดยตรงขึ้นสูทองฟา และที่สะทอนจากพื้นดิน จะสะทอนกับ
โมเลกุลของกาซในอากาศ และบดบังแสงของดวงดาว

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1
www.darksky.org
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รูปที่ 2 แหลงแสงที่อาจกอใหเกิดแสงรบกวน

ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง

มลภาวะทางแสงมีผลกระทบที่สําคัญ ดังนี้
1. ผลกระทบตอคน ผลการวิจัยทางการแพทย2 พบ
วา การไดรับแสงมากเกินไปกอใหเกิดผลเชิงลบตอสุขภาพมนุษย
เกิดอาการปวดศีรษะบอยขึ้น เปนตะคริวขณะทํางาน มีอาการ
เครียดและความกังวลเพิ่มขึ้น ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น และ
ทํางานผิดพลาดบอย นอกจากนี้ แสงสวางจากไฟฟาในชวงเวลา
กลางคืนเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดมะเร็งเตานม โดยศึกษากลุม
ผูท าํ งานชวงกลางคืนพบความสัมพันธระหวางการทํางานกลางคืน
กับมะเร็งเตานม และทําใหนอนหลับไมสนิท ในระยะยาว กอให
เกิดความเสีย่ งตอสุขภาพ ทํานองเดียวกับการทดลองในสัตว พบวา
แสงมากเกินไปทําใหเกิดผลเชิงลบตออารมณ และความกระวนกระวาย
ของสัตว สวนแสงที่เขาสูดวงตาหรือแสงจามีผลกระทบตอผูขับขี่
รถยนตและผูเดินถนน กอใหเกิดอาการตาบอดชั่วขณะ ความ
สามารถในการมองเห็นลดลง และเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิด
อุบัติเหตุ
2. ผลกระทบที่ มี ต  อ สั ต ว และระบบนิ เวศ หรื อ
มลภาวะทางแสงเชิงนิเวศ3 แสงสวางเปนไดทั้งเปนกลาง เปน
ประโยชน และเปนอันตราย ขึ้นอยูกับพันธุพืชหรือพันธุสัตว
แตละชนิด เชนแมงมุมบางชนิดหนีแสงสวาง ขณะที่บางชนิดชอบ
แสงสวาง หรือแมลงมีปกบางชนิดชอบแสงสวางและแมงมุมก็ได
รับประโยชนจากการที่แมลงบินมาเลนแสงไฟและติดใยแมงมุม
ผลกระทบเชิงลบจากมลภาวะทางแสงทีส่ าํ คัญตอสภาพทางกายภาพ
ของพืชและสัตวทาํ ใหเกิดความสับสนในระบบการนําทางของสัตว
ชนิดตางๆ เชน แมลงที่บินไดใชแสงสวางนําทาง และกระทบตอ
การผสมพันธุข อพืชทีต่ อ งอาศัยแมลงบินเหลานี้ แสงสวางจากไฟฟา
ที่ติดตั้งไวในที่สูงในเวลากลางคืนทําใหนกที่มีการอพยพหลงทาง
และตายลงเปนจํานวนมากถึง 4-5 ลานตัวตอปในประเทศอเมริกา
เชนเดียวกับนกทีบ่ นิ ไปหาแสงไฟฟาทีฐ่ านขุดเจาะนํา้ มันตามชายฝง
ของประเทศเนเธอรแลนด หรือลูกเตาทะเลทีอ่ อกจากไขจะลงทะเล
http://en.wikipedia.org/wiki/light_pollution
http://na.unep.net
5
http://eia.doe.gmeu/contents.html
2, 3
4
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รูปที่ 3 แสงที่เขาสูดวงตา
โดยใชดวงจันทรนําทางก็หลงทางเพราะแสงจากไฟฟา หรือแมแต
สัตวอนื่ ๆ ทีใ่ ชแสงนําทางก็ไดรบั ผลกระทบเชนกัน นอกจากนี้ แสง
สวางจากไฟฟามีผลตอการขยายพันธุข องสัตวหลายชนิด เนือ่ งจาก
สัตวใชแสงในการนําทางไปยังที่วางไข และแสงสวางมีผลกระทบ
ตอการผลิตสเปรมของสัตว กอใหเกิดการกลายพันธุ
3. ผลกระทบตอดาราศาสตร แสงสวางทีม่ ากเกินไป
โดยเฉพาะในเขตเมืองทําใหเกิดทองฟาเรืองแสง บดบังการมองเห็น
ดวงดาวบนท อ งฟ า ของประชาชนที่ อ าศั ย อยู  ใ นเขตเมื อ ง
นักดาราศาสตรเปนกลุม ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากปรากฏการณทอ งฟา
เรืองแสงมากที่สุด เนื่องจากแสงบดบังการมองเห็นดวงดาวและ
เทหวัตถุบนทองฟา ระดับความสวางของทองฟาจากแสงไฟมี
แนวโนมสูงขึ้น ทําใหดวงดาวจํานวนมากถูกบดบังหรือเห็นไมชัด
เปนปญหาในการศึกษาทางดาราศาสตร
4. ผลกระทบทางออม โครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ4 ประมาณวาพลังงานไฟฟาทัว่ โลกทีผ่ ลิตขึน้ หนึง่ ในสี่
ใชในการผลิตแสงสวาง ดังนั้น ผลกระทบจากการใชแสงอยางไมมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใชผลิตพลังงาน
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
แสงสวางไมเหมาะสมกับการใชงาน เลือกใชอปุ กรณสอ งสวางทีไ่ ม
สองแสงตามที่ตองการ และไมมีการบํารุงรักษาอุปกรณสองแสง
ทําใหแสงสวางไมเต็มที่

รูปที่ 4 ปรากฏการณทองฟาเรืองแสง

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

แนวทางการลดมลภาวะทางแสง

ปจจุบันมลภาวะทางแสงกําลังเปนที่สนใจของสถาน
ศึกษา สถาบัน และองคกรการพัฒนาตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การศึกษาผลกระทบ และกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง รวมทัง้
การพัฒนาเทคโนโลยีแหลงกําเนิดแสงที่ลดการกอมลภาวะทาง
แสงเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีที่จะลดการกอมลภาวะทางแสง มีบริษัทผลิต
หลอดไฟฟาไดพัฒนาหลอดไฟประสิทธิภาพสูงที่สามารถควบคุม
ทิศทางของแสงใหเปนไปตามที่ตองการ ภายใตมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมดานความสองสวางแหงอเมริกาเหนือ เพือ่ ลดแสง
ที่เขาสูดวงตา และแสงสวนเกิน เปนการลดมลภาวะทางแสง และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งาน หลายประเทศได ป ระกาศ
มาตรการควบคุมแสงสวางในพืน้ ทีส่ าธารณะ และกําหนดมาตรฐาน
หลอดไฟฟาในที่สาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง
การกําหนดระดับความสวางของแสง หรือการใชพลังงาน และการ
ควบคุมเวลาเปด/ปดไฟ นอกจากนี้ ไดกาํ หนดระดับความสวางของ
พื้นที่ โดยกําหนดกฎระเบียบควบคุมมลภาวะทางแสงที่ระดับการ
บังคับใชใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ แตเขตเมืองและชนบทไม
สามารถกําหนดระเบียบภายใตมาตรฐานเดียวกันได เนื่องจาก
ความจําเปนของแตละพื้นที่แตกตางกัน ดังนั้น หนวยงานจึงแบง
ประเภทพื้นที่ตามความจําเปนในการใชแสง คณะกรรมาธิการวา
ดวยความสองสวางระหวางประเทศ ไดแบงพืน้ ทีเ่ ปน 4 ระดับตาม
ความจํ า เป น ในการใช แ สง เป น การควบคุ ม ระดั บ การใช แ สง
ประกอบดวย พืน้ ทีท่ มี่ คี วามมืดสูง ความสวางตํา่ ความสวางปานกลาง
และความสวางสูง
สมาคมวิศวกรรมดานความสองสวางแหงอเมริกาเหนือ
ไดเสนอแนะแนวทางการควบคุมแสงรบกวน ดังนี้
1. ออกแบบแหลงกําเนิดแสงโดยคํานึงถึงผลกระทบ

รอบขาง เลือกที่ตั้งและกําหนดทิศทางของแหลงกําเนิดแสงอยาง
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากแสงสวนเกินในพื้นที่ขางเคียง
2. เลือกแหลงกําเนิดแสงที่สามารถควบคุมความเขม
ของแสง และมีกรอบควบคุมการกระจายตัวของแสง เพื่อลด
ผลกระทบของแสงในทิศทางที่ไมตองการ
3. กําหนดทิศทางของไฟสองสวางใหฉายในมุมตํา่ ให
แสงทั้งหมดตกกระทบในพื้นที่ที่ตองการแสงสวาง ไมเกิดเปน
มลภาวะทางแสง
4. แสงที่เขาสูดวงตา ไดกําหนดมาตรฐานของการ
กระจายแสง จากแหลงกําเนิดแสงตามความเขมของแสง และมุม
ของการติดตั้งแหลงกําเนิดแสงเปนระดับความเขมตางกัน
5. แนวทางการควบคุมการเรืองแสงของทองฟา ใช
หลั ก การเดี ย วกั บ การควบคุ ม แสงที่ เข า สู  ด วงตา โดยกํ า หนด
มาตรฐานการหักเหของแสงหลอดไฟ อยางไรก็ตาม มาตรฐาน
ดั ง กล า วกํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ลดผลกระทบจากแสงที่ เข า สู  ด วงตา
เปนหลัก จึงยังมีแสงบางสวนที่หักเหขึ้นสูทองฟา

มลภาวะทางแสงในประเทศไทย

ประเทศไทยยังไมมกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับมลภาวะทาง
แสงอย า งจริ ง จั ง แม ว  า แสงสว า งก อ ให เ กิ ด ผลกระทบที่ ไ ม
พึงปรารถนาหลายอยาง และกอใหเกิดการใชพลังงานการผลิตไฟฟา
อยางสิ้นเปลือง อยางไรก็ตาม วิกฤตการณราคานํ้ามันที่สูงขึ้น
หลายครัง้ ในชวงทีผ่ า นมา กระตุน ใหคนไทยประหยัดการใชพลังงาน
ชองทางหนึง่ เปนการลดการใชแสงสวางจากไฟฟา แตการใชแสงสวาง
ก็ยังเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ มีการใชในพื้นที่ที่ไมมีความ
จําเปน เกิดการปลอยใหแสงสองขึ้นฟาโดยไมกอใหเกิดประโยชน
เกิดการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง การศึกษาวิจัยเพื่อนําแสงจาก
ธรรมชาติมาใชแทนแสงไฟฟายังไมแพรหลาย แมมีการประยุกต
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
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เทคนิคการใชแสงจากธรรมชาติในอาคารเพิ่มขึ้น การใชแสงจาก
ธรรมชาติสามารถลดปริมาณความตองการกระแสไฟฟา แตมี
ขอจํากัดของความไมสมํา่ เสมอของแสง เปนเพียงการลดผลกระทบ
ทางออมทีเ่ กิดจากการใชแสงสวางจากไฟฟา ยังไมใชการแกปญ หา
มลภาวะทางแสงโดยตรงจากการที่ ม ลภาวะทางแสงมี ผ ลต อ
คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอมของประเทศ ดังนัน้ จึงตอง
ใหความสําคัญกับการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงทั้งทาง
ตรงและทางออมอยางจริงจัง

4. ศึกษาวิจัยระดับความสวางที่เหมาะสมกับแตละ
พื้นที่และการใชงาน รวมทั้งศึกษาการออกแบบบานเรือนให
สามารถใชแสงจากธรรมชาติได
5. ศึกษากฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากลของแหลง
ไฟสองสวาง หรือโคมไฟฟาเพื่อยกมาตรฐานการผลิตของประเทศ
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดตางประเทศ และยกระดับ
ประสิทธิภาพการใชไฟฟาสองสวางของประเทศ ลดผลกระทบที่
เปนมลภาวะทางแสงทัง้ ทางตรง และลดการสิน้ เปลืองการใชนาํ้ มัน
เพื่อการผลิตพลังไฟฟา

สรุปและขอเสนอแนะ

แสงสวางจากไฟฟาเปนสิง่ จําเปนในการใชชวี ติ ประจําวัน
ของมนุษย แตมีผลกระทบทางตรงตอคุณภาพชีวิตของมนุษย
สัตว และระบบนิเวศ การใชแสงสวางเกินความจําเปน ใชไมถูกที่
และเวลา หรือใชอยางไมมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความสูญเสีย
พลังงานไฟฟา สิ้นเปลืองทรัพยากร และปลอยกาซเรือนกระจก
เกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การออกแบบ
ผลิตภัณฑทเี่ ปนแหลงกําเนิดแสงหรือโคมไฟฟา ตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับขอกําหนดหรือมาตรฐานสากลในดานการลดมลภาวะ
ทางแสง จึงควรดําเนินการใชไฟฟาเพือ่ การสองสวางใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และการผลิตหลอดไฟฟาที่เปนไปตามมาตรฐาน
สากล ใหความสําคัญกับการกําหนดมาตรฐานของหลอดไฟฟาที่
กอใหเกิดมลภาวะทางแสงนอย ดังนี้
1. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการ
ใชแสงสวางที่มากเกินไป หรือติดตั้งแหลงกําหนดแสงสวางในที่ที่
ไมเหมาะสม เปนการลดการใชพลังงานไฟฟา และเชื้อเพลิงที่ใชใน
การผลิตไฟฟา รวมทั้งลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2. ศึกษาพื้นที่หรือบริเวณที่ตองการแสงสวางเพื่อจัด
เตรียมหรือจัดหาแหลงแสงสวางที่เหมาะสม ไมเกินความจําเปน
และเลือกใชโคมไฟที่มีกําลังสองสวางเหมาะสม สามารถกําหนด
บริ เวณส อ งสว า งโดยปราศจากแสงเล็ ด ลอดขึ้ น ท อ งฟ า หรื อ
ทางดานขาง และติดตั้งโคมไฟในมุมที่ไมเกิดแสงจา
3. ติ ด ตั้ ง ระบบการควบคุ ม การเป ด -ป ด การใช
แสงสวาง ที่สอดคลองกับความตองการใชและไมตองการใชแสง
รวมทั้งการติดตั้งระบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติ
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คอลัมนพิเศษ

การปรับตัวสูภัยนํ้าทวม :
กรณีศกึ ษาของอัมสเตอรดมั เวนิส และกัวลาลัมเปอร
อมราวรรณ ทิวถนอม*

ปจจุบันโลกกําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สงผลใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและรุนแรง
ทุกป ทั้งแผนดินไหว ดินถลม ไฟปา และนํ้าทวม ประเทศตางๆ ทั่วโลกจําเปนตองปรับตัว เตรียมพรอมรับภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้
เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดกับชีวติ ทรัพยสนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเศรษฐกิจ การเรียนรูประสบการณ
จากตางประเทศในการบริหารจัดการนํา้ ทวมทีม่ สี ภาพภูมศิ าสตรใกลเคียงกับประเทศไทย เปนบทเรียนทีม่ ปี ระโยชนในการปองกัน
หากเกิดภัยพิบัติในอนาคต

อุปกรณปอ งกันนํา้ ทวมในตางประเทศ

การสูภัยนํ้าทวมในตางประเทศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหหลายประเทศทั่วโลก
ประสบภาวะนํา้ ทวมเชนเดียวกับไทย บางประเทศบริหารจัดการ
นํ้าทวมไดดี สามารถปองกันพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม
และบานเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้จึงขอเสนอ
กรณี ตั ว อย า งใน 3 ประเทศที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในการจั ด การ
นํ้าทวมอยางมีประสิทธิภาพ

อั ม สเตอร ดั ม : บริ ห ารจั ด การนํ้ า อย า ง
บูรณาการ

อัมสเตอรดัม เมืองหลวงของราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ตัง้ อยูบ นพืน้ ทีล่ มุ ตํา่ ปากแมนาํ้ เสีย่ งตอนํา้ ทวมเมือ่ นํา้ ทะเลหนุนสูง
หรือมีปรากฏการณคลื่นชายฝงยกตัวสูงจากพายุ ชาวดัตชเริ่มให
ความสําคัญกับการปองกันนํ้าทวม มาตั้งแตศตวรรษที่ 16 ตอมา
ในศตวรรษที่ 19 ไดพฒ
ั นาปมพลังไอนํ้าเพื่อวิดนํ้า และมีโครงการ
ปองกันนํ้าทวม นอกจากนี้ ไดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชายฝง
อยางยั่งยืนแหงชาติ จัดทํายุทธศาสตรระยะยาว 100 ป (พ.ศ.
2643-2743) เพื่อรับมือนํ้าทวม กําหนดมาตรการปองกันนํ้าทวม
อยางบูรณาการ ครอบคลุมทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลอยางตอเนื่อง
ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 รัฐบาลมีแนวคิดปองกันไมใหนาํ้
ทะเลไหลเขาทวมพื้นที่ทางภาคเหนือ บริเวณที่เปนทะเลสาบเปด
*

ซุยเดอรซี โดยสรางเขื่อนขนาดใหญยาว 32 กิโลเมตร กวาง 90
เมตร สูงกวาระดับนํ้าทะเล 7.25 เมตร ในชวงป 2461-2475
เมื่ อ ป 2496 เกิ ด นํ้ า ท ว มใหญ มี ค วามสู ญ เสี ย
อย า งมาก ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนจึ ง ร ว มกั น จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการสามเหลี่ยมปากแมนํ้า เพื่อดําเนินการโครงการ
เดลตาเวิรกส ในภาคตะวันตกเฉียงใต เพื่อแกปญหานํ้าทวม
ประกอบดวย เขื่อน ประตูระบายนํ้า กําแพงกั้นนํ้า คันดินกันนํ้า
จํานวน 16 แหง เพื่อกั้นปากแมนํ้า เขื่อนแหงสุดทายสรางเสร็จ
เมื่ อ ป 2540 เป ด ใช อ ย า งเป น ทางการเมื่ อ ป 2553 เขื่ อ นมี
ความแข็งแรงคงทน มีอายุการใชงานถึง 10,000 ป สามารถ
ปองกันนํ้าทวมพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไดถึง 4,000 ป
โครงการนี้ ส ามารถรั ก ษาคุ ณ ภาพนํ้ า จื ด ในเขื่ อ นเพื่ อ
การเกษตรกรรม กําหนดระดับนํ้าที่เหมาะสมในพื้นที่สามเหลี่ยม
ปากแมนํ้า เพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหวางเกาะและ
คาบสมุ ท ร มี ก ารทํ า สนธิ สั ญ ญาการขนส ง ทางนํ้ า ระหว า ง
เนเธอรแลนดและเบลเยียม และเกิดการพัฒนาใหมๆ ในพื้นที่ที่
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ ชาวประมงสามารถจับปลาทะเลที่เขามาในเขื่อนได
แมวาโครงการจะมีประสิทธิภาพ แตเนเธอรแลนดก็ศึกษาและเฝา
ระวังระดับนํ้าทะเล รวมทั้งคิดคนนวัตกรรมปองกันประเทศจาก
นํ้าทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกรอนอยางตอเนื่อง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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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 ง บประมาณ 1,887
ลานริงกิต1 มีระยะทางทั้งหมด 9.7 กิโลเมตร สวนที่สามารถใชเปนเสนทางจราจรมี
ระยะทาง 4 กิโลเมตร เปดใชอยางเปนทางการเมื่อป 2550
อุโมงคแบงเปน 3 ชั้น ตามการใชงาน เมื่อสภาพดินฟาอากาศปกติ ชั้นที่ 1
และชั้นที่ 2 ใชเปนเสนทางจราจรของรถยนตสวนบุคคลและรถแท็กซี่ในชั่วโมง
เรงดวน ชั้นที่ 3 เปนชั้นลางสุด ใชระบายนํ้าในกรณีที่มีนํ้าทวมไมมาก หากระดับนํ้า
สูงขึ้น และระบายไมทัน อุโมงคชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 จะถูกปดสําหรับการจราจร และ
เปลี่ ย นเป น อุ โ มงค ร ะบายนํ้ า ทั น ที เมื่ อ ระบายนํ้ า ได ห มดจะเป น อุ โ มงค สํ า หรั บ
เสนทางจราจรไดภายใน 48 ชั่วโมง อุโมงคฉลาดยังทําหนาที่ระบายนํ้าจากทางเหนือ
ของประเทศที่ไหลสูเมืองอีกดวย

เวนิส : โมเซประตูกั้นนํ้าทะเลใหญที่สุดในโลก

เวนิส เมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี ตั้งอยูริมฝงทะเลอะเดรียติก
ลอมรอบไปดวยนํ้า ทําใหมีนํ้าทวมบอยจากนํ้าทะเลหนุน เมื่อตนศตวรรษที่ 20 ถูกนํ้าทวมเฉลี่ย 10 ครั้งตอป ปลายศตวรรษเพิ่มเปน 60
ครั้งตอป เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิ การสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชในปริมาณมาก กระแสนํ้าพัดพาตะกอนในคลองออกสูทะเล
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 และเริม่ ดําเนินการในปถดั มา ภายใตโครงการโมเซ (MOSE Project : Modulo Sperimentale
1
2
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Electromeccanico หรือ Experimental Electromechanical
Module) เปนชื่อในภาษาอิตาเลียนของโมเสส ผูแยกทะเลแดงใน
คัมภีรไบเบิ้ล โครงการโมเซ เปนประตูปองกันนํ้าทะเลที่ใหญที่สุด
ในโลก สามารถปองกันนํ้าทะเลสูงถึง 60 เมตร ประกอบดวย
ประตูบานพับเปนกําแพงถึง 78 ประตู แบงออกเปน 4 แถว เพือ่
กั้นทะเลอะเดรียติกกับเวนิส ประตูแตละบานมีขนาดกวางเกือบ
30 เมตร สูงกวา 20 เมตร และมีฐานคอนกรีตขนาดยักษหนา
30.48 เมตร ยาว 1,219.2 เมตร คาดวาจะแลวเสร็จในป 2557

บทเรียนการแกปญหานํ้าทวมในตางประเทศ

เนเธอร แ ลนด อิ ต าลี และมาเลเซี ย มี ม าตรการในการ
ปองกันนํ้าทวมที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันประเทศจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหประชาชน
มีชวี ติ ความเปนอยูอ ยางปรกติสขุ ดังนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ อุ ณ หภู มิ โ ลกเพิ่ ม ขึ้ น
นํ้าแข็งขั้วโลกละลายลงสูทะเล ทําใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น ขณะที่
ชั้นบรรยากาศมีความชื้นสูง เกิดปรากฏการณลานีญา สงผลให
ฝนตกบอยครั้ง ไมตรงตามฤดูกาล และมีปริมาณมาก เกิดนํ้า
ปาไหลหลาก ประกอบกับแผนดินทรุดตัว เนือ่ งจากการนํานํา้ บาดาล
ขึ้นมาใช โดยเฉพาะในเวนิสและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการเกิด
แผนดินไหว และเกิดรอยราวบนพื้นดิน เปนปจจัยเสี่ยงที่อาจ
ทําใหเกิดสึนามิ
2. ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร อั ม สเตอร ดั ม เวนิ ส และ
กัวลาลัมเปอรตั้งอยูบนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดนํ้าทวม อาทิ มีแมนํ้า
ใหญไหลผาน มีนํ้าลอมรอบ ผืนแผนดินตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล
ขณะที่ อัมสเตอรดมั และกรุงเทพมหานครตัง้ อยูบ นทีร่ าบปากแมนาํ้
ตํ่ า กว า ระดั บ นํ้ า ทะเล เมื่ อ มวลนํ้ า มหาศาลจากแม นํ้ า ไหลมา
บรรจบกับนํ้าทะเลในชวงที่หนุนสูง นํ้าจากแมนํ้าระบายลงสูทะเล
ไมได จึงเกิดนํ้าทวมในบริเวณปากแมนํ้า สงผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน สวนกัวลาลัมเปอรก็มีลักษณะคลาย
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
การสรางสิ่งกอสรางขวางทางนํ้า เมื่อฝนตกในเมืองที่เต็มไปดวย
อาคารตางๆ จึงไมมีพื้นที่ดูดซับนํ้าตามธรรมชาติ หากฝนตกหนัก
หรือนํ้าเหนือไหลมา จึงไมสามารถระบายนํ้าลงสูทะเลไดทันการ

แตเวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ เขาดวยกัน
ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเล
อะเดรียติกในภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบริเวณชายฝง
ระหวางปากแมนํ้าโปกับแมนํ้าพลาวิ ระดับการขึ้นของนํ้า
ทะเลสงผลใหเกิดนํ้าทวมเมือง เปนสาเหตุที่แตกตาง
จากไทย
3. การบริหารจัดการนํ้า
3.1 การศึ ก ษา วิ จั ย และระบบฐานข อ มู ล
เนเธอรแลนดมีความรูความชํานาญในการบริหารจัดการ
นํ้า ไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องนํ้า การจัดการลุมนํ้าของ
ประเทศตางๆ และของโลก และมีการเรียนการสอนเรื่อง
การจัดการนํ้าในมหาวิทยาลัยหลายแหงของประเทศ จัดเก็บสถิติ
นํ้าอยางเปนระบบ และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการนํ้าและทรัพยากรนํ้า รวมทั้งเตรียมแผนระยะยาว โดย
ปรับปรุงโครงการเดลตาเวิรกสใหมีการทํางานอยางบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ ทัง้ ดานการจัดการและงบประมาณ นอกจากนี้
ไดนําขอมูลจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่
ยืดหยุนตอการขึ้นลงของกระแสนํ้า
เวนิสไดศึกษาวิธีการปองกันนํ้าทวมอยางจริงจัง โดย
การรวบรวมสถิติการเกิดนํ้าทวม ระดับนํ้าที่ทวม ศึกษาถึงสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดนํ้าทวม และดําเนินโครงการปองกันเมืองจากนํ้าทวม
และแผนดินทรุด อาทิ โครงการสรางระบบสูบนํ้าไฮดรอลิกสเพื่อ
ดั น พื้ น ทรายใต เ กาะเวนิ ส ให พ ยุ ง พื้ น ที่ เ กาะสู ง ขึ้ น และย า ย
อุตสาหกรรมปโตรเคมีในบริเวณใกลเคียงไปเมืองอื่น สําหรับ
มาเลเซีย รัฐบาลใหความสนใจศึกษาถึงสาเหตุของปญหานํ้าทวม
และแนวทางแกไขอยางจริงจัง เนื่องจากภาวะนํ้าทวมบอยครั้งใน
กัวลาลัมเปอรสรางความเสียหายตอภาคธุรกิจ และชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน สําหรับประเทศไทย มีหลายหนวยงาน
ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องนํ้า แตเปนการศึกษาที่ตางคนตางทํา ไมมี
ทิศทางที่ชัดเจน ประกอบกับไมไดเผยแพรผลงานศึกษาวิจัยสู
สาธารณะ ทําใหการสืบคนเปนไปอยางยากลําบาก
3.2 การลงทุนที่คํานึงถึงความคุมคา การลงทุนใน
โครงการปองกันนํ้าทวมของทั้ง 3 ประเทศใชเงินทุนสูง แตไดผลที่
คุม คา เนเธอรแลนดประเมินความคุม คาของโครงการ โดยใชโมเดล
ทางเศรษฐศาสตรเพือ่ ประเมินความเสียหายของชีวติ และทรัพยสนิ
ในกรณีทพี่ นื้ ทีแ่ ตละจุดเกิดนํา้ ทวม แลวคํานวณเทียบกับคากอสราง
รวมทัง้ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ หากเขือ่ นแตกจากสภาพภูมอิ ากาศ
ที่มีคลื่นลมแรง เนื่องจากในอดีตเคยเกิดปญหาเขื่อนแตกที่สราง
ความเสียหายอยางมากตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
อิตาลีประเมินความคุมคาของโครงการ และใชเวลาในการ
พิจารณาเกือบ 40 ป เนื่องจากนักการเมืองบางกลุมไมเห็นดวยที่
ตองทุมงบประมาณมหาศาล ขณะที่นักอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
นักวิทยาศาสตรบางสวนแสดงความเปนหวงวาโครงการอาจจะ
ทําลายระบบนิเวศ และเปนอันตรายตอสัตวนํ้า สวนรัฐบาล
มาเลเซียไดประเมินความคุมคา โดยพิจารณาวา หากปลอยให
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นํา้ ทวม จะสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจและประชาชนมากกวา 2 ลานคน ขณะที่ ประเทศไทยกําลังอยูระหวางการพิจารณาความเปน
ไปไดของโครงการปองกันนํ้าทวมและประเมินความคุมคา เนื่องจากแตละโครงการที่เสนอมีตนทุนสูง
3.3 กลไกการดําเนินงาน รัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศใหความสําคัญตอการปองกันและแกปญหานํ้าทวม โดยกําหนดเปน
นโยบายสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ จึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรศึกษาวิจัยเรื่องนํ้า นอกจากนี้ เนเธอรแลนดและอิตาลีเปน
สมาชิกสหภาพยุโรป มีกฎหมายสหภาพยุโรปวาดวยเรือ่ งการจัดการและประเมินความเสีย่ งจากภาวะนํา้ ทวม ทีเ่ อือ้ ใหการดําเนินการของ
ภาครัฐมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับสหภาพยุโรปรวมมือกันพัฒนาแผนระยะยาวเพื่อแกปญหานํ้าทวม การ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการกําหนดวิธีการใชที่ดินอยางยั่งยืนที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากภาวะนํ้าทวม
มาเลเซียมีกรมชลประทานและการระบายนํา้ ทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการแกไขปญหานํา้ ทวม นอกจากนี้ เปนทีน่ า สังเกตวา
ทั้ง 3 ประเทศมีการดําเนินงานจากทุกภาคสวนอยางบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ เจาหนาที่ทองถิ่น เอ็นจีโอ และ
ประชาชนรวมกันพิจารณาแนวทางการแกปญหาอยางรอบดาน ใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุด แตประเทศไทยไมมีหนวยงานหลักในการ
ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจเกี่ยวกับการปองกันนํ้าทวม จึงเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา และไมมีการบูรณาการอยางจริงจัง
3.4 การสื่อสาร เมื่อเกิดนํ้าทวม การใหขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ และนาเชื่อถือ จะปองกันมิใหประชาชนตื่นตระหนก การ
อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เปนเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากประชาชนไมตองการทิ้งบานเรือนและทรัพยสิน เนเธอรแลนดจึงเลือก
ใชการโนมนาวใหประชาชนเห็นความสําคัญของการยายออกจากบานแทนการใชคําสั่งอพยพ สวนประเทศไทย มีหลายหนวยงานทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการเผยแพรขอมูล ทําใหประชาชนไดรับขอมูลมากมาย จนเกิดความสับสน และตื่นตระหนก

เปรียบเทียบการสูภัยนํ้าทวมในประเทศตางๆ
ประเด็น

เนเธอรแลนด

อิตาลี

มาเลเซีย

ไทย

1. การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก

ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดปรากฏการณลานีญา ทําใหฝนตกบอย และมีปริมาณมาก

2. ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร

- พื้ น ที่ ร าบลุ  ม ตํ่ า กว า - พื้นที่เปนเกาะ มีนํ้า - พื้นที่ราบลุมตํ่า - พืน้ ทีร่ าบลุม ตํา่ กวาระดับนํา้ ทะเล
- นํ้ า ท ว มเกิ ด จาก และตั้งอยูบริเวณสามเหลี่ยมปาก
ระดับนํ้าทะเล และ ลอมรอบ
การขยายตัวของ แมนาํ้
ตัง้ อยูบ ริเวณสามเหลีย่ ม - นํ้าทวมเกิดจากนํ้า
ทะเลหนุนสูง
เมือง สิ่งกอสราง - นํ้าทวมเกิดจากการขยายตัวของ
ปากแมนํ้า
ขวางนํา้ ไหล ไม เมือง สิง่ กอสรางขวางนํา้ ไหล ไม
- นํ้ า ท ว มเกิ ด จากนํ้ า - สูบนํ้าบาดาล ทําให
แผนดินทรุดตัว
สามารถดูดซับนํ้า สามารถดูดซับนํา้ และระบายนํา้ ได
ทะเลหนุนสูง
และระบายนํ้าได ทัน
ทัน
- สูบนํา้ บาดาล ทําใหแผนดินทรุดตัว

3. การบริหารจัดการนํา้ - เชี่ ย ว ช า ญ ใ น ก า ร - ศึกษา วิจัย จัดเก็บ - ศึ ก ษา วิ จั ย จั ด - หลายหนวยงานมีการศึกษา วิจัย
3.1 การศึกษา วิจัย
บริหารจัดการนํ้า
ขอมูลเปนระบบ
เก็ บ ข อ มู ล เป น และจัดเก็บขอมูลไวในหนวยงาน
และระบบฐาน - ศึกษา วิจยั จัดเก็บ
ระบบ
ของตน
ขอมูล
ขอมูลเปนระบบ
3.2 การลงทุนทีค่ าํ นึง - มี ห น ว ยงานหลั ก ในการประเมิ น ความคุ ม ค า โครงการ และจั ด ทํ า อยูระหวางดําเนินการ
ถึงความคุมคา
ประชาพิจารณ ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทุกดาน
3.3 กลไกการ
ดําเนินงาน

3.4 การสื่อสาร
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- รัฐบาลใหความสําคัญกับการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมถือเปน - รั ฐ บาลให ค วามสํ า คั ญ ในการ
มาตรการเรงดวน
แกไขปญหาเฉพาะหนา
- มีหนวยงานหลักทําหนาที่การรับผิดชอบและตัดสินใจ
- ไมมีหนวยงานหลักทําหนาที่ใน
- มีการดําเนินงานรวมกับภาคีตางๆ อยางบูรณาการ
การรับผิดชอบและตัดสินใจ
- มี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งนํ้ า
กวา 30 หนวยงาน แตไมบรู ณาการ
การทํางาน
- รัฐใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน นาเชื่อถือ และทันตอเหตุการณ
- หลายหนวยงานใหขอมูล สงผล
ให ป ระชาชนสั บ สน และตื่ น
ตระหนก

ประเทศไทย : การรับมือนํ้าทวม

ในอดี ต นํ้ า ท ว มที่ เ กิ ด ในประเทศไทยเป น นํ้ า ท ว มตาม
ฤดูกาลและระยะสั้น แตในป 2554 มวลนํ้ามหาศาลไหลทะลัก
เขาทวมภาคกลาง และกรุงเทพมหานครนานนับเดือน สรางความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล ดังนั้น จึงจําเปนตอง
เรียนรูการปองกันและแกปญหานํ้าทวมจากตางประเทศ
การแกไขปญหาในปจจุบนั ดําเนินการควบคูก นั ทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว เพื่อปองกันความเสียหายดานเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
ระยะสั้น ดําเนินการโดยขุดลอกคู คลองตามธรรมชาติและ
คลองชลประทานไมใหตื้นเขิน พรอมใชงานในฤดูฝนและนํ้าหลาก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงคู คลองใหสามารถระบายนํ้า
จากแกมลิง หรือพื้นที่ที่มีนํ้าทวมขัง พรอมทั้งเชื่อมโยงกับระบบ
ระบายนํ้าในระยะยาวที่จะทําขึ้นในอนาคต เชน เชื่อมโยงกับ
ระบบอุโมงค และเสนทางระบายนํ้า เปนตน
ระยะยาว หลายหนวยงานไดสรางระบบปองกันนํ้าทวม
ที่สามารถระบายนํ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใชงานคงทน
และคุมทุน หลายโครงการ อาทิ
โครงการกอสรางระบบอุโมงคยักษในกรุงเทพมหานคร
กทม. กําลังอยูระหวางการดําเนินการ เพื่อปองกันและแกปญหา
นํา้ ทวมอยางบูรณาการใหเกิดผลอยางยัง่ ยืน มี 4 สาย ประกอบดวย
อุ โ มงค ยั ก ษ พ ระรามเก า -รามคํ า แหง รั ช ดาภิ เ ษก-สุ ท ธิ ส าร
ดอนเมือง และอุโมงคสวนหลวง ร.9 โดยผันนํ้าจากจุดนํ้าทวม
ลงอุโมงคยกั ษใตดนิ และไหลลงแมนาํ้ เจาพระยา เปนทางดวนใตดนิ
ที่ระบายนํ้าปริมาณมากใหไหลลงขางใตเมือง ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้นกวา 16,000 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จ ในอีก 4 ป
ขางหนา
โครงการแกปญหานํ้าทวมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
และวังไกลกังวล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อปองกันไมให
นํา้ ปาไหลเขาทวมพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจและพืน้ ทีส่ าํ คัญ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการระบายนํ้าลงสูทะเลให
รวดเร็วขึ้น และบรรเทาความ
เดือดรอนของราษฎรที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
ในชวงที่ฝนตกหนัก ไดดําเนิน
การแลวเสร็จเมื่อป 2549
การแก ไ ขป ญ หาใน
อนาคต หลายหน ว ยงานได
เสนอแนวคิดการปองกันและ
แกปญหานํ้าทวมในระยะยาว
ที่นาสนใจ ดังนี้
ทางดวนพิเศษระบาย
นํ้ า หรื อ ซู เ ปอร เ อ็ ก ซ เ พรส
ฟลั ด เวย คณะวิ ท ยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได

เสนอการระบายนํ้าตามธรรมชาติที่สะดวกและรวดเร็วลงสูทะเล
ปองกันนํ้าทวมรังสิต ลําลูกกา มีนบุรี และหนองจอก โดยทํา
เสนทางใหนํ้าผานได มีความลึกประมาณ 2 เมตร ใชงบประมาณ
มากกวา 100,000 ลานบาท และเปนพื้นที่เพาะปลูกหรือทํานา
ดวย อยางไรก็ตาม การทําเสนทางระบายนํ้ามีตนทุนคอนขางสูง
เนื่องจากพื้นที่ที่เปนเสนทางนํ้าไหลสูทะเล ถูกครอบครองโดย
ประชาชนและนักธุรกิจ มีการสรางสิ่งกอสราง อาทิ อาคารบาน
เรือน โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหที่ดินมีราคาแพง และอาจตอง
ยายชุมชนบางแหงริมแมนํ้า เพื่อนําพื้นที่มาสรางเปนแนวกั้นนํ้า
จึงควรใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน เพื่อลดความขัดแยง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าใตดิน คณะกรรมการ
งานกอสรางใตดินและอุโมงค (ทียูทีจี) ภายใตวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย เสนอแนวคิดสรางอุโมงครับนํ้าจากตอนเหนือ
ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแตบางปะอินลงมา ผานบางนา และลงสู
ทะเลที่สมุทรปราการ ตั้งชื่อระบบอุโมงควา มัสทส (MUSTS:
Multi-Service Flood Tunnel System) มีประโยชนในการใชงาน
ดังนี้ ชั้นบนเปนถนนสําหรับรถยนตขนาด 6 เลนในเวลาปกติ
เมื่อนํ้าทวมเล็กนอยหรือระดับปานกลาง พื้นชั้นบนยังคงใชเปน
ถนนสําหรับรถยนต ชั้นลางเปนทางระบายนํ้าขนาดใหญ รองรับ
นํ้าได 100,000 ลูกบาศกเมตร/กิโลเมตร หากเกิดนํ้าทวมใหญ
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ความสําเร็จของอุโมงคใตดินปองกันนํ้าทวมในตางประเทศ อาทิ ญี่ปุน มีโครงการจีแคนส หรืออุโมงคปองกันนํ้าทวมโตเกียว
มีระยะทาง 64 กิโลเมตรและแกมลิงใตดินที่ใหญที่สุดในโลก ฮองกง มีโครงการแผนแมบทอุโมงคใตดินระบายนํ้า เพื่อสกัดกั้นนํ้าและ
สูบออกสูทะเล ครอบคลุมยานเศรษฐกิจสําคัญ เริ่มกอสรางโครงการตั้งแตพฤศจิกายน 2543 คาดวาจะแลวเสร็จในป 2555 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่ชิคาโก มีโครงการอุโมงคใตดินระบายนํ้ายาว 174 กิโลเมตรและอางเก็บนํ้าแกมลิงขนาดใหญ

จะปดถนนชัน้ บนเพือ่ ระบายนํา้ ได 2 เทา มีระยะทางประมาณ 100
กิโลเมตร กวาง 24 เมตร ลึก 10 เมตร และเชื่อมโยงกับคู คลอง
และอุโมงคใตดนิ เพือ่ ระบายนํา้ ใหเปนระบบเดียวกัน ใชระยะเวลา
การกอสรางประมาณ 5 ป เงินทุนประมาณ 200,000 ลานบาท
มัสทสมีขอดีหลายประการ อาทิ ประหยัดเงินลงทุนจาก
การเวนคืนที่ดิน ระบายนํ้าไดดีกวาบนผิวดิน เปนที่ระบายนํ้าสู
ทะเลโดยตรง สรางความปลอดภัยแกประชาชนและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และสามารถนํานํ้าที่ถูกระบายลงสูทะเลมาผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังนํ้า ขนาด 400-600 เมกะวัตต
การทํางานของมัสทสคลายกับอุโมงคฉลาดของมาเลเซีย
ทีใ่ ชเปนเสนทางสัญจรสําหรับรถยนตและระบายนํา้ เมือ่ เกิดนํา้ ทวม
แมวามัสทสจะมีการเดินรถเพียงชั้นเดียว แตสามารถรองรับรถได
ทุกขนาด บนถนน 6 เลน ขณะที่อุโมงคฉลาดรองรับไดเฉพาะ
รถยนตโดยสารขนาดเล็กบนถนน 2 เลน นอกจากนี้ มัสทสยังถูก
ออกแบบใหนํานํ้าทวมมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา แตอุโมงค
ฉลาดไมไดคํานึงถึงประเด็นนี้
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การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บของเนเธอร แ ลนด อิ ต าลี และ
มาเลเซี ย พบว า ภาครั ฐ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การป อ งกั น และ
แกปญ หานํา้ ทวม กําหนดเปนนโยบายเรงดวน โดยตัง้ หนวยงานทีม่ ี
อํ า นาจหน า ที่ ใ นการศึ ก ษา ค น คว า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข อง
นํา้ ทวม จัดทําฐานขอมูลนํา้ อยางเปนระบบ และประเมินความคุม คา
ของโครงการหรือแนวทางในการบริหารจัดการนํ้า เห็นไดวา
หน ว ยงานที่ ตั้ ง ขึ้ น ทํ า หน า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การนํ้ า มี อํ า นาจ
ในการตั ด สิ น ใจ และเป น อิ ส ระจากการเมื อ ง ตั ว อย า งเช น
เนเธอรแลนดมีกระทรวงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมเปน
หนวยงานเฉพาะในการดูแลและตัดสินใจ
ขณะที่ประเทศไทยมีหนวยงานเกี่ยวของกับนํ้ามากกวา 30
องคกร ทํางานแบบแยกสวน จึงควรกําหนดใหมีกลไกรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ตั้งหนวยงานหลักรับผิดชอบ มีอํานาจในการตัดสินใจ
และทําหนาที่ในการบริหารจัดการนํ้าในเขื่อน เพื่อวัตถุประสงค
ตางๆ อาทิ การเกษตร การผลิตกระแสไฟฟา และการปองกัน
นํ้าทวม ตลอดจนบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานและ

เครือขายภาคีที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสื่อสารและใหขอมูลถูกตอง
ชัดเจน เขาใจงาย รวดเร็ว และเขาถึงได
เปนที่นายินดีวา ในอนาคตประเทศไทยจะไมมีปญหาเรื่อง
“นํ้า” เมื่อรัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟู
และสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร
เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) เมื่อพฤศจิกายน
2554 ทําหนาที่ในการแกปญหานํ้าทวมแบบบูรณาการ ฟนฟู
และสรางอนาคตประเทศไทย
อยางไรก็ตาม ควรคํานึงวาภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนสิ่งที่
มนุษยไมอาจเอาชนะไดอยางถาวร แตสามารถรับมือ และอยูร ว มกับ
ธรรมชาติ ไ ด หากมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี 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 สืบคนเมื่อ 14 ธันวาคม 2554
Amsterdam: live on water เมืองที่เอาชนะนํ้าไดอยาง
สวยงาม (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://www.oknation.
net/blog/konglha/2011/11/10/entry-2 สืบคนเมื่อ
14 ธันวาคม 2554
ประเทศเนเธอรแลนดกับโครงการปองกันนํ้าทวมทั้งประเทศ
(ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/
blog/dreamcometrue/2011/11/17/entry-1 สืบคน
เมื่อ 14 ธันวาคม 2554
“เนเธอรแลนด” จากนํ้าทวมบอย พลิกสูประเทศที่ปองกัน
นํ้าทวมไดดีที่สุดในโลก (ออนไลน) เขาถึงไดจาก 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 สืบคนเมื่อ 14 ธันวาคม 2554

ปยาณี รุงรัตนธวัชชัย, Malaysia ‘SMART’ Tunnel Beyond
Flood Management (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://
www.gotomanager.com/news/details.
aspx?id=93732 สืบคนเมื่อ 14 ธันวาคม 2554
TUTG เสนอแนวคิด MUSTSระบบอุโมงคปองกันนํ้าทวมอยาง
ยั่ ง ยื น ใต แ นวถนนวงแหวนจากบางปะอิ น –
สมุทรปราการ (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://www.
oknation.net/blog/print.php?id=771818 สืบคนเมื่อ
19 ธันวาคม 2554
เตชะวั ฒ น สุ ข รั ก ษ , วิ ศ วกรรมสถานฯ ขายไอเดี ย ”อุ โ มงค
ฟลัดเวย” ปองนํ้าทวม (ออนไลน) เขาถึงไดจาก www.
suthichaiyoon.com/detail/18997 สื บ ค น เมื่ อ
19 ธันวาคม 2554
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554
(ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/
อุ ท กภั ย ในประเทศไทย_พ.ศ._2554 สื บ ค น เมื่ อ
18 มกราคม 2555
โครงการพั ฒ นาแหล ง นํ้ า อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
กรมชลประทาน, โครงการแกไขปญหานํ้าทวมในเขต
เทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://www.rid.
go.th/royalproject/index.php?option=com_
content&view=article&id=103:2009-05-18-09-3236&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 สื บ ค น เมื่ อ
16 ธันวาคม 2554
Wikipedia , MOSE Project (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://
en.wikipedia.org/wiki/MOSE_Project สืบคนเมื่อ
14 ธันวาคม 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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อยูร อดได แมนาํ้ ทวม

ไอเดียเด็ด...

ณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธิ*์

จากวิกฤตอุทกภัยในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร กอใหเกิดความเสียหายอยางมาก แตมีคนหลาย
กลุมไดคิดริเริ่มและสรางสรรคสิ่งประดิษฐ และการประยุกตใช
ภูมิปญญาเพื่อการดํารงชีวิตทามกลางภาวะนํ้าทวม ทําใหการใช
ชีวิตไมยากลําบากมากนักและอยูกับธรรมชาติมากขึ้น

พาหนะและอุปกรณชวยชีวิต

เรือ พาหนะสําคัญในการสัญจร ชวยเหลือ และอพยพ
ผูคน สามารถประดิษฐไดจากวัสดุหลากหลาย อาทิ เรือขวดนํ้า
โดยนําขวดนํ้าดื่มพลาสติกใสมามัดติดเขาดวยกันตามแนวตั้งดวย
เทปพลาสติก ประกอบกันใหเปนแพ หากตองการรูปทรงแบบเรือ
จะตองอาศัยการผูกยึดติดกับโครงสรางซึ่งอาจเปนเหล็กเสน หรือ
ทอพีวีซี และเรือแผนพลาสติกลูกฟูก
(แผนฟวเจอรบอรด) ที่นํามาพับดาน
ขางตามแนวยาวและแนวขวางตั้งขึ้น
เปนขอบ จากนั้นพับเก็บมุมทั้งสี่ เจาะ
รอยลวด มัดเขากับขอบเรือดานหัวและ
ท า ย นํ า กะบะพลาสติ ก นี้ ยึ ด เข า กั บ
โครงสร า งท อ พี วี ซี แล ว หุ  ม
ผิ ว ด า นนอกด ว ยแผ น พลาสติ ก
อีกชัน้ หนึง่ เพือ่ กันนํา้ ยึดแผนวัสดุแข็ง
ที่มีนํ้าหนักถวงไวกลางลําเรือ ทําให
เรือที่มีนํ้าหนักเบาทรงตัวไดดีขึ้น
อาจเสริมพื้นและขอบดานขางดวย
แผนโฟมเพื่อคงรูปทรงของเรือไว
การดัดแปลงจักรยานเปนเรือปน
โดยออกแบบเป น ชุ ด รองรั บ กั บ
จั ก รยานโดยไม ต  อ งดั ด แปลง
จักรยาน จึงเปนการสะดวกสําหรับผูใ ชทจี่ ะสัญจรในเสนทางทีม่ ที งั้
พื้นที่ที่นํ้าทวมขังและพื้นที่แหง
เสื้อชูชีพ อุปกรณสําคัญในการชวยชีวิต โดยเฉพาะผูที่
วายนํ้าไมเปน เพราะเสื้อชูชีพทําใหผูสวมใสสามารถลอยอยูในนํ้า
ไมจมนํา้ เสียชีวติ วัสดุทปี่ ระยุกตใชจากไอเดียคนไทยมีหลากหลาย
ไม ว  า จะเป น ขวดพลาสติ ก ที่ มี ฝ าป ด นํ า มามั ด ต อ กั น ด ว ย
*
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เชือก แลวประกอบเปนเสื้อชูชีพโดยถักเชือก
เปนทีค่ ลองไหล ถาใชขวดขนาดใหญสามารถ
รับนํา้ หนักไดไมเกิน 80 กิโลกรัม หรืออาจนํา
ขวดพลาสติกมาใสในถุงกระสอบทีท่ าํ เปนเสือ้
ใช ส วมใส กระเป า ชู ชี พ ลั ก ษณะเหมื อ น
กระเปานักเรียน ทําดวยผา ภายในมีถุงลม
พลาสติกหนา 2 ใบพับใสไว สามารถนําถุงลม
ออกมาเปาดวยปากใหลมเต็มถุง จากนั้นปด
ให ส นิ ท เท า นี้ ก ระเป า ชู ชี พ ดั ง กล า วก็ จ ะ
สามารถรับนํ้าหนักรางกายพยุงตัวใหลอย
เหนือนํ้าได สามารถรับนํ้าหนักไดประมาณ 100 กิโลกรัม
สวมเฉพาะกิจ แกปญหาการ
ไมมีสถานที่ขับถาย ประยุกตดวยไอเดีย
หลายอยางทั้งการนํากลองกระดาษที่มี
ความหนาพอสมควร เชน กลองใสของ
กลองเบียรขนาดกลางหรือขนาดใหญมา
เจาะรูดา นบน จากนัน้ ใชถงุ พลาสติก หรือ
ถุงดําสวมรองรับของเสีย หรือใชเกาอี้
พลาสติกมาเจาะรูตรงกลางที่นั่ง อาจวาง
ถังพลาสติกไวใตเกาอี้ดวย ใชถุงพลาสติก
หรือถุงดําสวมเขากับรูเกาอี้ เพื่อรองรับ
ของเสียจากรางกาย

อุปกรณปองกันชีวิตและทรัพยสิน

ถุงคลุมรถกันนํา้ ทวม ใชปอ งกันนํา้ เขารถ เมือ่ ไมสามารถ
เคลือ่ นยายรถไปจอดในทีส่ งู ได โดยนําถุงคลุมรถผลิตจากวัสดุทเี่ ปน
พลาสติกคลายกับเรือยาง มีความทนทานกวาพลาสติกทั่วไป
ไมฉีกขาดงาย สามารถทนตอการอยูในนํ้าไดนานถึง 3 เดือน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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ขอมูลชวนรู
เครื่องตรวจกระแสไฟฟารั่วในนํ้า ในชวงนํ้าทวมมี
ผูเสียชีวิตจากไฟฟาดูด มีสาเหตุจากการสัมผัสกระแสไฟฟาที่รั่ว
จากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณตางๆ จึงมีผูคิดคนหลายรูปแบบ
อาทิ เปดนอยกูภัย ไมเทานําทาง กระทงเซฟตี้ ที่สามารถ
สงสัญญาณไฟหรือเสียงเตือนหากมีกระแสไฟรัว่ บริเวณนํา้ ทวม เปน
เครื่องมือปองกันไฟดูดที่แตกตางตามระดับการใชงาน สําหรับ
ประชาชนที่ ต  อ งลุ ย นํ้ า และที ม กู  ภั ย ในการลงพื้ น ที่ ช  ว ยเหลื อ
ประชาชน

กางเกงแกวเปนผลงานประดิษฐของศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ใชปอ งกันการสัมผัสนํา้ กรณีทตี่ อ งเดินลุย
นํ้าทวมขัง มีคุณสมบัติเหนียว บาง และเนื้อสัมผัสนิ่มคลายผา
ขนาดกวางประมาณ 0.66 ม.
ยาวประมาณ 1.35 ม.
ผากลาง เชื่อมตะเข็บดวย
ความรอน จนมีลกั ษณะเปน
รูปกางเกง ทีป่ ลายขาเปนถุง
ดานปากถุงติดเชือกเปนสายรัดเอว ตองใชงานรวมกับรองเทายาง
หรือรองเทาบูต เพื่อปองกันกางเกงแกวรั่วหรือฉีกขาด
การดัดแปลงยานพาหนะเพื่อใชเดินทางในนํ้าทวม
อาทิ รถสามลอยกหนาสูง
มอเตอรไซคยกโครงเหล็กสูง
รถซาเล ง ยกสู ง มี ล  อ หลั ง
ซอนกันสองชั้นและลอหนา
ยกสูงขึ้นมากกวาเดิม

สิง่ ประดิษฐในการปรับตัวใหสามารถอยูก บั นํา้
ไดตามสถานการณ

บานลอยนํ้า ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดออกแบบ
โดยใชแนวคิดจาก “บานลอยนํ้าทาขนอน” และเรือนแพของ
ชาวบ า นในอดี ต นํ า มา
ประยุกตใชกบั สภาพแวดลอม
ในปจจุบนั ในฤดูแลง ตัวบาน
จะตัง้ อยูบ นพืน้ ดินตามปกติ
แตเมือ่ มีนาํ้ ทวมก็จะลอยขึน้
ตามระดับนํา้ โดยยึดตัวบาน
ไวกับเสาหลักทั้งสี่มุมเพื่อปองกันการโคลงตัวหรือลอยไปตาม
กระแสนํ้า เมื่อระดับนํ้าลดลงตัวบานก็จะกลับมาตั้งอยูบนพื้นดิน
ตามเดิม

สวนผักลอยนํ้าจากผักตบชวา โดยนําไมไผมากั้นเปน
บล็อก ใสกระถางพลาสติก
ลงไปในชองวางระหวางไมไผ
อัดผักตบชวา แลวใชมีดสับ
ผิวดานบนใหใบผักตบละเอียด
ใสดินดานบนและนําตนกลา
หรือเมล็ดพันธุปลูกในกระถางวางไวบนพื้นดิน หากนํ้าทวมแพ
กระถางนี้จะลอยนํ้าได
ทีพ่ กั ชัว่ คราวสําหรับผูป ระสบภัย ของเครือซีเมนตไทย
มีลกั ษณะเหมือนกับเมล็ดขาว
ผ ลิ ต จ า ก เ ม็ ด พ ล า ส ติ ก
โ พ ลี เ อ ทิ ลี น ที่ แข็ ง แร ง
สะดวกตอการขนยาย เหมาะ
สําหรับนําไปติดตั้งในพื้นที่
ประสบภัย สามารถกันแรง
กระแทกไดเปนอยางดี และมีการติดตัง้ โซลารเซลลเพือ่ ผลิตกระแส
ไฟฟา

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อสังคมออนไลน สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร
ติดตอขอความชวยเหลือ รวมกิจกรรมจิตอาสา สื่อสังคมออนไลน
อาทิ เฟซบุค และ ทวิสเตอร
เปนศูนยรวมและแหลงกระจาย
ขาวสาร กอใหเกิดปรากฏการณ
หลากหลายในสั ง คมไทยใน
ภาวะนํ้าทวม ไดรับความนิยม
สํ า ห รั บ ผู  ต  อ ง ก า ร ข  อ มู ล
ในการเตรี ย มพร อ มเกี่ ย วกั บ
การรั บ มื อ นํ้ า ท ว ม เผยแพร
คลิปวิดีโอ “รูสู flood” เปนขอมูลสําคัญในการเอาตัวรอดจาก
วิกฤตนํ้า อาทิ “รูจักนํ้าทวมใหมากขึ้น” อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดนํ้าทวมครั้งใหญ “3 คําถามยอดฮิต” เปนการหา
มาตรการดูแลตนเองใหรอดพนจากภัยนํ้าทวม “เตรียมตัวกอน
นํ้ามาถึง” มุงเตรียมตัวรับมือกับนํ้าทวม และ “การรับมือในภาวะ
นํ้าทวม” ที่เตรียมพรอมอยูกับนํ้าอยางเขาใจ
เหลานีเ้ ปนตัวอยาง “ไอเดียเด็ด” ทีป่ รากฏขึน้ ในชวงนํา้
ทวม อุปกรณบางอยางไดนํามาใชชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม
ขณะที่บางประเภทเปนอุปกรณตนแบบที่ตองพัฒนากอนนํามาใช
จริง ในยุคที่ไทยก็เปนหนึ่งในพื้นที่ของโลกที่เผชิญภัยธรรมชาติ
มากขึ้น อุปกรณดัดแปลงและอุปกรณเฉพาะกิจราคาถูกเหลานี้
นาจะไดมีการตอยอดเตรียมไวรองรับสถานการณในอนาคต
❖❖❖❖❖
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ïøĉÝćÙßŠü÷đĀúČĂîĞĚćìŠüööíøøöýćÿêøŤ
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 O ÝĉêøÖøĕì÷øüöĔÝÿĎšõĆ÷îĞĚćìŠüö
 O đÙøČĂ×Šć÷üĉßćßĊóÿĆêüĒóì÷ŤßŠü÷îĞĚćìŠüö
ÖúčŠöñĎšøĆÖÿĆêüŤđúĊĚ÷ÜĂćìĉ
 O ýĎî÷ŤßŠü÷đĀúČĂêĉéêćöÿĆêüŤđúĊĚ÷ÜìĊęðøąÿïõĆ÷îĞĚćìŠüö
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เอกสารอางอิง

เศรษฐา ทวีสนิ . บทเรียนจากนํา้ ทวม. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ.
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
เจาะเบื้องหลังคลิป “รูสู flood” และที่มาของความนารัก
“ปลาวาฬสีฟา” กระหึ่มในสังคมออนไลน (ออนไลน)
เข า ถึ ง ได จ ากhttp://www.oknation.net/blog/
bigeye2009/2010/11/15/entry-1 สืบคนเมื่อวันที่
11 มกราคม 2555
เสื้อชูชีพ ราคาถูก แบบนํ้าทวม ใชได ทํางาย ประหยัดยาม
ฉุกเฉิน. (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http:// forum.plus.
in.th/index.php?topic=356.0 สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่
10 มกราคม 2555
ทําเรือไวใชเอง หนีนํ้าทวม (ออนไลน) เขาถึงไดจากhttp://
rajdumnern.ownforum.org/ viewtopic.
php?f=9&t=6928 สืบคนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555
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“บานลอยนํ้า”… บานทางเลือกใหม... หลังจากนํ้าทวมใหญ
(ของประเทศไทย) (ออนไลน) เขาถึงไดจากhttp://
www.oknation.net/blog/bigeye2009/2010/
11/15/entry-1 สืบคนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
รวม facebook “นํ้าทวม” (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://
stanglibrary.wordpress.com/2011/10/26/%E0
%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-facebook
%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8% B3% E0%
B8%97%E0% B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1/
สืบคนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
ไอเดี ย ใหม ทํ า สวนผั ก ลอยนํ้ า จากผั ก ตบชวา. (ออนไลน )
เขาถึงไดจาก http://share.psu.ac.th /blog/coastaactivities/433 สืบคนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555

แนะนําโครงการวิจัย

สถานการณความยากจน
และความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2553*
“สถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2553” เปนรายงานการวิเศราะหสถานการณ
ความยากจนและความเหลือ่ มลํา้ ในสังคมไทยทีค่ รอบคลุมทัง้ รายได โอกาสการเขาถึงบริการพืน้ ฐานของรัฐ การเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและสิทธิ การชี้ประเด็นเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนสาเหตุของความยากจนและความเหลื่อมลํ้า และ
เปนความเสี่ยงที่อาจทําใหปญหารุนแรงไดในอนาคต
การวิเคราะหสถานการณและประเด็นตางๆ ใชขอมูล
การสํ า รวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครั ว เรื อ น (Socioeconomic Survey) ตัง้ แตอดีตจนถึงลาสุดในป 2553 และขอมูลทุตยิ ภูมิ
หลายแหลงทั้งเชิงปริาณและคุณภาพ รวมทั้งรายการติดตาม
ความคืบหนาการดําเนินมาตรการและโครงการรัฐบาลเพือ่ แกปญ หา
ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในชวงที่ผานมาโดยเฉพาะ
ตั้งแตป 2552 ถึงปจจุบันเปนชวงเวลาที่ความยากจนและความ
เหลื่อมลํ้ามีความสําคัญเรงดวน รัฐบาลไดกําหนดนโยบายและ
การดําเนินมาตรการภายใตกรอบตางๆ เชน โครงการกระตุน เศรษฐกิจ
ในระยะที่ 1 และ 2 โครงการประชาวิวัฒน และการปฏิรูป
ประเทศไทย รวมทั้งเปนชวงเวลาที่ไดจัดทํายุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมไทยในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 รายงานฉบับนี้จัดทํา
โดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีวตั ปุ ระสงค
เพือ่ ใชเปนฐานขอมูล ความรูแ ละพืน้ ฐานการวิเคราะหประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและการเสนอแนะแนวทางการแกปญ หาความ

*

ยากจนและความเหลื่อมลํ้าในระยะตอไป เพื่อกําหนดกรอบและ
แนวทางการติดตามความกาวหนาการดําเนินมาตรการในการ
แก ป  ญ หาความยากจนและความเหลื่ อ มลํ้ า ที่ กํ า หนดภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
นโยบายรัฐบาล และภายใตแผนปฏิรปู ประเทศไทย รวมทัง้ เผยแพร
และใชประโยชนสําหรับสาธารณชน และนักวิชาการ

ความยากจนและความเหลื่ อ มลํ้ า ในสั ง คม
ยังเปนปญหาสําคัญของประเทศ

ความยากจนในประเทศไทยลดลงตอเนื่องทั้งจํานวน
และสัดสวนคนจน ในป 2553 มีคนจน 5.08 ลานคน คิดเปน
รอยละ 7.8 ของประชากรทั้งประเทศ ลดลงตอเนื่องจาก 5.27
ลานคน หรือรอยละ 8.12 ในป 2552 และ 5.77 ลานคน หรือ
รอยละ 8.95 ในป 2551 ความยากจนที่ลดลงในป 2553 เปน
ผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและการดําเนนินมาตรการ
ของรัฐบาลในการชวยเหลือคาครองชีพและการจัดสวัสดิการ
สําหรับกลุมดอยโอกาสมีความทั่วถึงมากขึ้น อยางไรก็ตามมี
“คนเกือบจน” ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการตกเปนคนจนได
งาย หากไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รายแรงหรือ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ เมื่อรวคนจนและคนเกือบจนในป 2553
จึ ง มี ป ระมาณ 10 ล า นคนหรื อ ร อ ยละ 15.4 ของประชากร
ทัง้ ประเทศ ขอเท็จจริงดังกลาวบงชีว้ า ความยากจนยังคงเปนปญหา
สําคัญของประเทศไทย แมวา รัฐบาลมีความพยายามอยางตอเนือ่ ง
ในการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการดําเนินงานเพือ่ แกปญ หา
ความยาก แตประชากรบางสวนยังมีความยากจนและเขาไมถึง
บริการพื้นฐานตางๆ ของรัฐโดยเฉพาะในเขตชนบท และความ
ยากจนเรื้อรังเปนปญหาเชิงโครงสรางอันเปนผลพวงจากการขาด

สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “สถานการณความยากจน
และความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2553”, กันยายน 2554.
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โอกาสของคนบางกลุม ในการเขาถึงบริการทางสังคมและทรัพยากร
ทีไ่ มสามารถมีสว นรวมในตลาดแรงงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีไ่ ดรบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตอความจําเปนพืน้ ฐานในการดํารง
ชีพ รวมทั้งมีผลกระทบตอรุนที่กลายเปน “กับดักความยากจน”
และเปนขอจํากัดในการยกระดับศักยภาพการพัฒนาประเทศ
เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบระหวางกลุมคน พบวา
มีความเหลือ่ มลํา้ สูงในสังคมไทย ทัง้ มิตริ ายไดและทรัพยสนิ โอกาส
เขาถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพตามสิทธิพื้นฐาน โอกาสที่เปน
ทางเลือกในการดํารงชีวิต การเขาถึงทรัพยากรที่เปนปจจัยหลัก
ในการประกอบอาชีพและสรางรายได การเขาถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรม และการรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เกิดปญหาพื้นฐานหลายดานที่สั่งสมมานานจนเปนจุดออนเชิง
โครงสราง การพัฒนาเศรษฐกิจมีความกาวหนาไปรวดเร็วแตการ
พัฒนาคุณภาพคนและคุณภาพชีวติ ผานการบริการดานการศึกษา
สาธารณสุขและระบบการคุมครองทางสังคมมีความกาวหนานอย
ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจก็เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
บริการทางการคาและการเงินมากกวาการเกษตร มูลคาเพิ่มและ
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ เล็กนอย ทัง้ ทีค่ รัวเรือนเกษตร
เปนประชาชนสวนใหญของประเทศ นอกจากนี้ การพัฒนา
เศรษฐกิจในอดีตมักจะกําหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปน
เปาหมายสําคัญมากกวาการสรางเสถียรภาพ การเพิ่มผลิตภาพ
และการกระจายผลประโยชนของการพัฒนาอยางเปนธรรมควบคู
กันไป นโยบายภาษีมักมุงการกระตุนเศรษฐกิจและการจัดเจ็บ
รายได แตไมใหความสําคัญกับผลกระทบของการกระจายรายได
การจัดสรรและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สวนหนึ่ง
สะท อ นถึ ง การขาดประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 และนโยบาย
รัฐบาลจึงใหลาํ ดับความสําคัญในการสรางความเปนธรรมในสังคม
ในมิตตางๆ

องคประกอบของรายงาน

รายงานสถานการณความยากจนและความเหลือ่ มลํา้ ใน
ประเทศไทยป 2553 ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทที่ 1
สถานการณ ค วามยกจนในประเทศไทย เป น การวิ เ คราะห
สถานการณความยากจนในภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแตอดีต
จนถึ ง ป 2553 รวมทั้ ง การวิ เ คราะห ลั ก ษณะความยากจนใน
ประเทศไทย และแสดงขอมูลเชิงประจักษประกอบ บทที่ 2
สถานการณความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย วิเศราะหสถานการณ
และลักษณะความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยในมิติตางๆ ไดแก ความ
เหลือ่ มลํา้ ในการกระจายความมัง่ คัง่ ประกอบดวย รายได รายจาย
เพื่อการอุปโภคหรือชีวิตความเปนอยูของประชาชน สินทรัพย
ทางการเงิน และการถือครองที่ดินและทรัพยสินอื่นๆ ความ
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เหลื่อมลํ้าดานการเขาถึงบริการพื้นฐานของรัฐ เชน การศึกษา
สุขภาพ สวัสดิการสังคม บริการโครงสรางพื้นฐาน เปนตน รวมทั้ง
การเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม นอกจากนี้ มีการวิเคราะหสาเหตุ/
ปจจัยพื้นฐานของปญหาความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย บทที่ 3
ยุทธศาสตรการพัฒนา นโยบายรัฐบาล และการดําเนินโครงการ
เพื่อแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
ทีส่ งั เคราะหยทุ ธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทีเ่ กีย่ วของกับการ
แกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในสังคมภายใตแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งกรอบนโยบายรัฐบาล
เพื่อแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยเฉพาะใน
ชวงป 2552-2553 ตลอดจนสรุปสาระสําคัญและผลดําเนินงาน
ของโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการแกไขปญหาความยากจนและความ
เหลือ่ มลํา้ บทที่ 4 สรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปผลการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการแกปญหาความยากจน และความ
เหลือ่ มลํา้ ทีส่ าํ คัญในชวงป 2552-2553 เนนในระดับผลผลิต เสนอ
แนะเชิงนโยบายที่ควนใหลําดับความสําคัญในระยะตอไป รวมทั้ง
การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอปญหาความยากจนและความเหลื่อม
ลํ้าในอนาคต ปดทายรายงานฉบับนี้มีภาคผนวกที่นําเสนอขอมูล
รายละเอียดที่นาสนใจเพิ่มเติมประกอบดวย ภาคผนวก ก. : การ
ประมวลขอมูลและองคความรูตางๆ เกี่ยวกับความยากจน และ
ความเหลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ภาคผนวก ข. : สรุปสาระ
สํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร แ ก ป  ญ หาความยากจนและป ญ หาการ
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
❖❖❖❖❖

รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.

การขับเคลื่อนแผนพัฒนา

ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ
หฤทัย สายทินกร*
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554
การขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติใหความสําคัญกับกระบวนการการแปลงแผนสูการปฏิบัติในระดับตางๆ อยางเปนขั้นเปนตอน
สรางการยอมรับ และมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางกวางขวาง โดยใชองคความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม กระจาย
การพัฒนาลงสูพื้นที่ ยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
เนนการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค รวมทั้งกลไกทุกภาคสวนอยางบูรณาการ เปนเครื่องมือหลัก
ผลักดันการขับเคลื่อนแผนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ สูการปฏิบัติ สศช. กําหนดแผนที่นําทางเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ตลอดระยะ 5 ป ที่มุงใหเกิดผลผลิตเชิงกระบวนการในปสุดทายของแผน ประกอบดวย ภาคีการพัฒนามีความเขาใจและสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการไดมากขึ้น ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนฯ อยางจริงจัง เชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ในระดับตางๆ และแผนทุกระดับมีการดําเนินงานเชิงบูรณาการมากขึ้น มีกิจกรรมสําคัญดังนี้
แนวทาง
แผนที่นําทางเพื่อการขับเคลื่อนแผนฯ 11 สูการปฏิบัติ
1) การสร า งความรู ค วามเข า ใจและ (1) จัดทําคูมือการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ในป 2555
การดําเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคี (2) จัดประชุมชี้แจงหนวยงานทั้งในสวนกลางและพื้นที่ ในป 2555 -2556
(3) ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจผานสื่อตางๆ
2) การขับเคลื่อนอยางมีสวนรวมของ จัดประชุมหารือกําหนดแนวทางขับเคลื่อนรวมกับภาคีที่เกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนา
ทุกภาคี
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 จัดประชุมสรางความเขาใจกับหนวยงานภาครัฐในการเปดชองทางการมีสวนรวมพัฒนา
หน ว ยงานภาครั ฐ ให ร ว มดํ า เนิ น การ และรวมดําเนินงานของภาคีตางๆ ใหกวางขวางมากขึ้น
กับภาคีตางๆ ไดอยางเต็มที่
4) การจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ใช สศช. จะหารือกับหนวยงานกลาง อาทิ สํานักงบประมาณ เพื่อกําหนดแนวทางการปรับ
ประโยชนรวมกัน
วิธีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งกรอบการใชงบประมาณระยะกลางและระยะยาว รวมถึง
การบูรณาการสูระดับพื้นที่

*

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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แนวทาง
5) การติดตามประเมินผล

แผนที่นําทางเพื่อการขับเคลื่อนแผนฯ 11 สูการปฏิบัติ
(1) จัดประชุมหารือภาคีการพัฒนาทัง้ ในสวนกลางและพืน้ ทีใ่ นการกําหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผลภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในป 2555 – 2556
(2) ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานภายใตกรอบการติดตามประเมินผล โดยดําเนินการ
ตอเนือ่ งเปนประจําทุกป
(3) ติดตามประเมินผลภาพรวมและการปรับปรุงการติดตามประเมินผลในทุกระดับ
ดําเนินการในชวงกลางและปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
6) การบริหารจัดการขอมูลทุกระดับ (1) ตรวจสอบขอมูลสําหรับการประเมินผลในระดับพื้นที่ในป 2555
และใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น (2) สรางความรวมมือกับ สํานักงานสถิติแหงชาติพัฒนาฐานขอมูลภาพรวม/จังหวัด
เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นแผนฯ 11 ในป 2555 -2556
สูการปฏิบัติ
(3) จัดอบรมบุคลากรในระดับพื้นที่ในการรวบรวมและใชประโยชนขอมูลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจะดําเนินการตลอดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
7) การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ
ทบทวนกฎ ระเบียบ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนแผนฯ และจัดประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานตางๆ ในการปรับแกกฎ ระเบียบใหเอื้อตอการขับเคลื่อน และดําเนินการตลอด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
กิจกรรมที่ตองดําเนินการในป 2555 ประกอบดวย (1) จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน ไดแก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
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 และเคาโครงคูมือการขับเคลื่อน
แผนฯ 11 ตอ กก.สศช. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 และมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ภายใต กก.สศช. มี นายณรงคชัย อัครเศรณี กก.สศช. เปนประธาน กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 3 ทาน
เปนรองประธาน เลขาธิการ สศช. และ ผูทรงคุณวุฒิจากสายงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 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
สาระสํ า คั ญ ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 กั บ ภาคี ต  า งๆ และเผยแพร เ อกสารแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 11 ใหกับหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ ประชาชนที่
สนใจ การผลักดันประเด็นการพัฒนาผานการประชุม
ผูบริหาร สศช. รวมถึงบรรยายพิเศษในโอกาสตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ สถาบันการ
ศึกษาที่สนใจศึกษาดูงานที่ สศช. อาทิ คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และ
คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นอกจากนี้ สื่อมวลชนตางเห็นความสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได
เผยแพรวิสัยทัศนและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งในรายการโทรทัศน วิทยุ และ
หนั ง สื อ พิ ม พ เพื่ อ ให ส าธารณชนเข า ใจในสาระสํ า คั ญ และแนวทางการพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป สําหรับ
หนวยงาน และประชาชนที่สนใจเอกสารแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สามารถเขาเว็บไซตของ
สศช. www.nesdb.go.th
❖❖❖❖❖
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ขอมูลปริมาณนํ้าฝนสะสม ระหวางป 2549-2554

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน)

ขอมูลปริมาณนํ้าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ป 2554

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

