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มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ : มุมมองของนักภูมิศาสตร์*

มนัส สุวรรณ
ภาคีสมาชิก ส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง

ราชบัณฑิตยสถาน

บทคัดย่อ

  มหาอทุกภยัปี ๒๕๕๔  ถกูจดัว่าเป็นภยัธรรมชาตทิีม่คีวามรนุแรงและสร้างความเสยีหาย

มากที่สุดในรอบกว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมา  ความเสียหายดังกล่าวมิได้จ�ากัดอยู่ที่ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็น

ภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศเท่านั้น  แต่ได้ครอบคลุมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน 

หลายคนอาจคิดและเข้าใจว่าสาเหตุส�าคัญของวิกฤติการณ์และความเสียหายครั้งนี้คือพายุหมุนนก

เตน (Nock-ten)   ความจริงยังมีอีกหลายสาเหตุที่วิเคราะห์ได้ว่าน่าจะมีส่วนสร้างผลกระทบด้วย

เช่นกัน

  บทความนีเ้ป็นบทวเิคราะห์ในมมุมองของนกัภมูศิาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิมหาอทุกภยั  

บรบิทของสถานการณ์น�้าท่วมใหญ่ประกอบด้วยสภาพการณ์ ความขดัแย้ง  และความเสยีหายจะถกู

น�าเสนอในส่วนแรก   จากนัน้เหตปัุจจยัทีท่�าให้เกดิมหาอทุกภยั บทวเิคราะห์ รวมทัง้ข้อเสนอแนะใน

การที่จะแก้ไขและบรรเทาปัญหาจะถูกน�าเสนอต่อไปตามล�าดับ

	 ค�ำส�ำคัญ	: มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔, เหตุปัจจัย, ผลกระทบ, การแก้ไขและบรรเทา

* บรรยายในการประชุมส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ความน�า
  สภาพการณ์และสถานการณ์ของโลกในปัจจบุนัมวีกิฤตกิารณ์หลาย ๆ  อย่างทีท่�าให้ประชาชนใน
ทุกประเทศต้องวิตกกังวล นอกเหนือจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่ยังคงมีความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ปรากฏอยู่ และภาวะถดถอย รวมทั้งความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกแล้ว ที่มีความ
ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่นับรวมการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ
โลก (global climatic changes) ซึง่ทกุชาตทิกุภาษาต่างประสบกนัอยูโ่ดยถ้วนหน้าแล้ว ข่าวสารข้อมลูเกีย่ว
กับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ เป็นต้นว่า แผ่นดินไหว พายุถล่ม ภัยแล้ง และน�้า
ท่วมในหลายประเทศยังปรากฏให้ได้เห็นและได้รับทราบอยู่อย่างต่อเนื่อง ออสเตรเลียดูจะเป็นประเทศที่
ประสบกบัวกิฤตกิารณ์ด้านสิง่แวดล้อมค่อนข้างมาก เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในเชงิของประเภทภยัพบิตั ิใน 
ค.ศ. ๒๐๑๑ ออสเตรเลียประสบกับอุทกภัย ไฟป่า และภัยแล้งกระจายแตกต่างกันไปตามกาละและเทศะ 
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ประเทศญีปุ่น่ประสบภยัจากคลืน่สนึาม ิ(tsunami) ในขณะทีป่ระเทศอนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์ประสบกบั
ภยัจากภเูขาไฟระเบดิและวาตภยัตามล�าดบั เหล่านีค้อืส่วนหนึง่ของวกิฤตสิิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้บนโลกใบนี้
เมื่อปีที่ผ่านมา
  ประเทศไทยมไิด้มคีวามน้อยหน้าประเทศอืน่ใดในโลก เมือ่พจิารณาในประเดน็ของภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิ(natural hazards) แม้ที่ตั้งของประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ในเขตรอยเลื่อนใหญ่ของแผ่นเปลือกโลก 
(plate tectonic) แต่กม็ที�าเลทีอ่ยูไ่ม่ไกลนกัจากแนวรอยเลือ่นในมหาสมทุรอนิเดยี ด้วยเหตนุี ้ภยัพบิตัจิาก
แผ่นดนิไหวจงึเกดิขึน้อยูเ่นอืง ๆ  แม้จะไม่มผีลกระทบอย่างรนุแรงกต็าม กรณขีองการเกดิภยัพบิตัจิากความ
แห้งแล้งและน�้าท่วมดูจะเป็นเรื่องปรกติและธรรมดาส�าหรับประเทศไทย ทั้งนี้เพราะที่ตั้งของประเทศอยู่
ในเขตอากาศแบบมรสุมและมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทั้งภูเขา ที่สูง ที่ราบน�้าท่วมถึง และบริเวณที่เป็น
ชายฝ่ังทะเล ท�านองคล้ายกนัต�าแหน่งของประเทศไทยซึง่ตัง้อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ แม้จะไม่
ได้เป็นเส้นทางผ่านโดยตรงของพายหุมนุทีก่่อตวัในทะเลจนีใต้เหมอืนประเทศฟิลปิปินส์และเวยีดนาม แต่
เรากไ็ด้รบัอทิธพิลจากพายอุยูเ่ป็นประจ�าทกุปี บางปีกไ็ด้รบัผลกระทบแบบเบาบาง ในขณะทีบ่างปีกไ็ด้รบั
อิทธิพลอย่างรุนแรง
  สถติภิยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีไ่ด้เกบ็รวบรวมไว้โดยศนูย์วจิยัการแพร่กระจายของภยัพบิตั ิ(Center 

for Research on the Epidemiology of Disasters: CRED) ซึ่งมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเบลเยียมได้
แจกแจงให้เหน็ถงึการกระจายตวัของภยัพบิตัต่ิาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๕๔ 
(ค.ศ. ๑๙8๓-๒๐๑๑) สถิติตัวเลขดังปรากฏในตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่ามีภัยพิบัติหลากหลายประเภท

ภัยแล้ง  8 - ๒๙,๙8๒๖๐๒ ๔๒๔,๓๐๐

แผ่นดินไหว ๒ ๑ ๑๖ -

คลื่นสึนาม ิ(Tsunami)  ๑ 8,๓๔๕ ๖7,๐๐7 ๑,๐๐๐,๐๐๐

อุทกภัย  ๕๙ ๓,๓๗๘ ๓๔,๒๘๐,๕๘๑ ๔๓,๙๙๘,๗๐๘

พายุ  ๒8 8๔๐ ๓,๙๑๒,๕๐๓ 87๙,๐๓๙

โรคระบาด ๕ ๑๑๔ ๒,8๔๕ -

ตารางที่ ๑ สถิติที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๕๔

ประเภทภัยพิบัติ จ�านวนครั้ง จ�านวนผู้เสียชีวิต จ�านวนผู้ได้รับ ค่าความเสียหาย
   (ศพ) ผลกระทบ (คน) (x ๑,๐๐๐ US$)

ที่มา : www.emdat.be
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เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเวลา ๒8 ปี รวมทั้งจ�านวนครั้งที่เกิด จ�านวนผู้เสียชีวิต จ�านวนผู้ได้รับผล 
กระทบ และมลูค่าความเสยีหายของภยัพบิตัแิต่ละประเภท ทีน่่าสนใจและเป็นสาระทีจ่ะกล่าวอภปิรายใน
รายละเอียดต่อไปส�าหรับบทความนี้คือ ภัยพิบัติน�้าท่วม แม้จะมิใช่ภัยพิบัติที่ท�าให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดใน
คาบ ๒8 ปี แต่วิกฤติน�้าท่วมซึ่งเกิดขึ้นถึง ๕๙ ครั้ง ได้ท�าให้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า ๓๔.๒ ล้านคน 
และมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเงินกว่า ๔ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยในปัจจุบันกว่า ๑.๓ 
ล้านล้านบาท ก็ถือว่ารุนแรงที่สุดและเสียหายมากที่สุดเมื่อเทียบกับภัยพิบัติอย่างอื่นในคาบเวลาเดียวกัน
  สถิติตัวเลขที่น่าสนใจซึ่งรวบรวมไว้โดยศูนย์วิจัยการแพร่กระจายของภัยพิบัติ เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ในประเทศไทยทีท่�าให้มผีูเ้สยีชวีติมากทีส่ดุ ๑๐ ล�าดบัแรกในรอบทศวรรษ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕) ทีผ่่านมา 
คือ เกือบทั้งหมด (ยกเว้นเฉพาะการเกิดคลื่นสึนามิในภาคใต้) ล้วนเป็นภัยพิบัติจากน�้าท่วมทั้งสิ้น ตัวเลข
การแจกแจงในตารางที ่๒ ยงัแสดงให้เหน็ด้วยเช่นกนัว่าภยัพบิตันิ�า้ท่วมทีม่คีวามรนุแรงและสร้างความเสยี
หายมากที่สุด คือ มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคมเป็นต้นมาจนถึงเดือนธันวาคม
ของปีเดียวกัน
 
ตารางที่ ๒ ภัยพิบัติที่ท�าให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ๑๐ ล�าดับแรกระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕
 
ล�าดับที่ ภัยพิบัติ วัน เดือน ปี ที่เกิด จ�านวนผู้เสียชีวิต

๑ แผ่นดินไหว ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔7 8,๓๔๕

๒ อุทกภัย ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 8๑๓

๓ อุทกภัย ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๒๕8

๔ อุทกภัย ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๑๖๔

๕ อุทกภัย ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ๑๑๖

๖ อุทกภัย ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔8 ๕๕

7 อุทกภัย ๑๔ เมษายน ๒๕๕๐ ๓8

8 อุทกภัย ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔8 ๒๑

๙ อุทกภัย ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๒๑

๑๐ อุทกภัย ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ ๑8

ที่มา : www.emdat.be
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มหาอุทกภัย ๒๕๕๔ : สภาพการณ์ ความขัดแย้ง และความเสียหาย

  สภาพการณ์ของมหาอุทกภัย ๒๕๕๔

  อนัทีจ่รงิแล้ว อบุตักิารณ์น�า้ท่วมใน พ.ศ. ๒๕๕๔ มใิช่เกดิขึน้เฉพาะในภาคกลางของประเทศโดย
เฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ก่อนเกิดภัยพิบัติน�้าท่วมภาคกลาง จังหวัดใน
ภาคเหนือตอนล่าง เช่น พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เช่น ขอนแก่น หนองคาย นครพนม สกลนคร ได้ถูกน�้าท่วมอยู่ก่อนแล้ว ยิ่งไปกว่านี้ ยังมีอีกหลาย
จงัหวดัในภาคใต้ เช่น สงขลา สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช กไ็ด้รบัความเสยีหายจากอทุกภยัด้วยเช่นกนั
หลังจากน�้าท่วมใหญ่ในภาคกลาง อย่างไรก็ตาม ด้วยความรุนแรงและความเสียหายอย่างมหาศาลจนถูก
เรียกขานว่าเป็น “มหาอุทกภัย” สาระในบทความนี้จึงจะกล่าวอภิปรายเป็นการเฉพาะกรณีของน�า้ท่วม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  สิง่บ่งชีว่้าสถานการณ์น�้าท่วมจะเกดิขึน้ในประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๔ คอื ปรมิาณน�้าฝนทีค่่อน
ข้างมากในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของมรสุมฤดูฝน (southwest monsoon) ความ
ชัดเจนว่าจะเกิดภัยพิบัติน�้าท่วมยังไม่เด่นชัดจนกระทั่งพายุโซนร้อนนกเตน (Nock-ten) ได้เคลื่อนตัว
จากทะเลจีนใต้เข้าสู่ชายฝั่งตอนบนของประเทศเวียดนาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของ

                                  (๑)                                                               (๒)
ภาพที่ ๑ ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีก่อนน�้าท่วมเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  
  (๑) และภายหลังน�้าท่วมเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (๒)

ที่มา : www.wikipedia.com
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ประเทศไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เริ่มเกิดปรากฏการณ์น�้าท่วมฉับพลัน 
(flash flood) ขึ้นในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เนื่องจากน�้าฝนปริมาณ
มหาศาลทีถ่กูพดัพาเข้ามาโดยพายโุซนร้อนดงักล่าว สภาพการณ์ของอทุกภยัทีด่จูะยิง่มคีวามรนุแรงมากขึน้ 
เมื่อมีฝนที่ตกอย่างหนักในภาคเหนือตอนบนของประเทศสืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานีญา (La niña) 

เมือ่ช่วงปลายเดอืนสงิหาคม เขือ่นภมูพิลในจงัหวดัตากและเขือ่นสริกิติิใ์นจงัหวดัอตุรดติถ์ต้องรบีระบายน�า้ 
เพือ่มใิห้ปรมิาณน�า้เหนอืเขือ่นมมีากเกนิศกัยภาพในการรองรบัของตวัเขือ่นวนัที ่๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปรมิาณน�า้ทีร่ะบายออกจากเขือ่นทัง้สองผนวกเข้ากบัปรมิาณน�้าทีม่สีะสมอยูก่่อนแล้วจากพายโุซนร้อนนก
เตนเริ่มไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคกลาง เริ่มต้นที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ต้นเดือนตุลาคม ปริมาณน�้าเหนือเขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีมากเกินกว่าระดับที่สามารถกักเก็บได้ ส่งผลให้เขื่อนดังกล่าวต้อง
ระบายน�้าออกไปยังท้ายเขื่อนในปริมาณมาก มวลน�้าปริมาณมหาศาลที่ถูกระบายออกมา ได้ไหลเข้าท่วม
และท�าให้เกิดความเสียหายอย่างมากในหลายพื้นที่ของภาคกลาง เมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
นิคมอุตสาหกรรม สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่พักอาศัย และสาธารณูปโภค-สาธารณูปการถูกน�้าท่วมจน
ไม่สามารถเปิดด�าเนนิการหรอืให้บรกิารได้ กลางเดอืนตลุาคม พืน้ทีก่รงุเทพมหานครตอนบนในเขตจตจุกัร 
ดอนเมือง คลองสามวา บางเขน และลาดพร้าว เป็นต้น มีน�้าท่วมสูงและประชาชนจ�านวนมากในพื้นที่ดัง
กล่าวได้รับความเดือดร้อน

ความขัดแย้งที่เกี่ยวเนื่องกับมหาอุทกภัย ๒๕๕๔
  ปรากฏการณ์ภัยทางธรรมชาติจากน�้าท่วมในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นธรรมชาติและแก่นแท้ของ
บุคคลหลายกลุ่ม กล่าวคือ มีทั้งการแสดงความพอใจและไม่พอใจของคนที่ถูกน�้าท่วมและน�้ายังไม่ท่วม
เนื่องจากการวางกระสอบทรายยักษ์ (big bag) ค�ากล่าวที่ว่า เอาอยู่ การแสดงความรับผิดชอบและไม่รับ
ผิดชอบของบุคคลและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลการบริหารจัดการน�้า การแสดงบทบาทและภูมิรู้ของ
นกัวชิาการ และการช่วงชงิการได้เปรยีบเสยีเปรยีบของกลุม่บคุคลทีค่วรกล่าวถงึมากทีส่ดุคอื นกัการเมอืง 
ท่ามกลางความเดือดร้อนของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ได้เกิดข้อโต้แย้งทั้งในเชิงความคิด
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ ที่ส�าคัญและสามารถวิเคราะห์อธิบายได้ มีดังนี้

  ๑) การบริหารจัดการน�้า : ใครถูก ใครผิด?
   ข้อโต้แย้งทีม่กีารวพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างกว้างขวางในหมูป่ระชาชนคอื การบรหิารจดัการน�า้
ที่ผิดพลาด ความจริงเป็นอย่างไรไม่มีการเปิดเผยให้ปรากฏเป็นหลักฐาน ที่ปรากฏกลับเป็นการโต้แย้งกัน
ระหว่างรฐับาลเก่า (นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เป็นนายกรฐัมนตร)ี กบัรฐับาลใหม่ (นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
เป็นนายกรัฐมนตรี) ในขณะที่รัฐบาลเก่ากล่าวหารัฐบาลใหม่บริหารน�้าผิดพลาดที่ไม่ท�าการพร่องน�้าเหนือ
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เขือ่นส�าคญัคอื เขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ ์ทัง้ ๆ  ทีรู่ว่้าจะมนี�า้ฝนในปรมิาณมากจากพายทุีพ่ดัผ่านเข้ามา
จากทะเลจนีใต้ กระทัง่เมือ่ปรมิาณน�้าเหนอืเขือ่นทัง้สองมมีากเกนิความสามารถในการกกัเกบ็ ท�าให้ต้องเร่ง
ระบายน�้าปรมิาณมหาศาลออกจากเขือ่น จนเป็นเหตใุห้เกดิมหาอทุกภัยดงักลา่ว รัฐบาลใหม่กโ็ต้แย้งกลับ
ว่าเหตกุารณ์น�้าท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ เป็นการวาง(ยา)แผนไว้ล่วงหน้าของรฐับาลเก่าทีส่ัง่การให้เขือ่นทัง้สอง
กักเก็บน�้าไว้มากเกินไปตั้งแต่ต้นฤดูฝน ทั้ง ๆ  ที่รู้ว่าจะมีปริมาณน�้ามากกว่าปรกติจากพายุ และรู้ว่ารัฐบาล
ใหม่ก�าลังจะเข้ามาบริหารประเทศในขณะนั้น
  อันที่จริงแล้ว ข ้อโต้แย้งที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้าครั้งนี้ยังเกิดขึ้นระหว่าง
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลความทุกข์สุขของประชาชนในกรุงเทพฯ ทั้งหมด
ฝ่ายหนึง่กบัรฐับาลทีม่หีน้าทีบ่รหิารประเทศโดยรวมอกีฝ่ายหนึง่ ทฐิขิองความต่างขัว้ทางการเมอืงท�าให้ขาด
ความผสมกลมกลนืในการท�างานเพือ่ป้องกนัและดแูลปัญหาน�้าท่วม ต่างฝ่ายต่างคดิว่าตวัเองมหีน้าทีร่บัผดิ
ชอบ ต่างฝ่ายต่างคดิว่าแนวทางปฏบิตัขิองตนเองถกูต้องและเหมาะสม สดุท้ายคอืความไม่มปีระสทิธภิาพ
ในการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ถูกน�้าท่วม
  ข้อขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถสรุปได้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดและใครเป็นฝ่ายถูก ถ้าจะกล่าว
ว่าผดิทัง้สองฝ่ายกน่็าจะได้หากจะยดึเอาเหตทุีแ่ต่ละฝ่ายกล่าวอ้าง (เพราะไม่มใีครคดิและยอมรบัว่าตวัเอง
ผดิ) อกีด้านหนึง่ ถ้าจะกล่าวว่าถกูทัง้ ๒ ฝ่ายกน่็าจะเป็นไปได้เช่นกนัหากยดึเอาผลทีแ่ต่ละฝ่ายถกูกล่าวหา 
ซึ่งล้วนเป็นผลท�าให้เกิดมหาอุทกภัยด้วยกันทั้งคู่

  ๒) การขาดข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
   ความสับสนอลหม่านและความสูญเสียของประชาชนที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดข้อมูลข่าวสารเรื่องปริมาณน�้า เรื่องเวลา เรื่องพื้นที่ และเรื่อง
ประชาชนทีจ่ะได้รบัผลกระทบ ทีม่คีวามถกูต้องและเชือ่ถอืได้ สิง่ทีย่นืยนัความสบัสนในประเดน็นีค้อื การ
ให้ข้อมลูข่าวสารของบคุคลระดบัสงู (ผูอ้�านวยการศนูย์ อธบิด ีและรฐัมนตร)ี ของหน่วยงานทีม่อียูเ่ดมิ และ
ของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการแก้ปัญหาน�้าท่วมที่ไม่ตรงกันและมีความคลาด
เคลื่อนอยู่บ่อยครั้ง ข่าวสารที่ว่า “น�า้จะไม่ท่วมบริเวณนั้น/บริเวณนี้อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์” หรือ 
“ชุมชนนั้น/ชุมชนนี้ต้องรีบอพยพออกภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพราะมวลน�้าปริมาณมหาศาลก�าลังไหลทะลัก
เข้ามา” หรอืแม้แต่ค�ากล่าวทีว่่า “ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง รฐับาล เอาอยู ่เหล่านีเ้ป็นต้น สภาพทีป่รากฏ
จริงคือเหตุการณ์ตรงกันข้ามกับที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกือบทั้งสิ้น

  ๓) การขาดประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
   การเกิดมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ถ้าจะมองในเชิงบวก อาจกล่าวได้ว่ามีผลดีที่ท�าให้ประชาชน
ทัว่ไปได้รูว่้ามหีน่วยงานใดบ้างทีม่คีวามรบัผดิ และมหีน่วยงานใดบ้างทีร่บัชอบ ดจูะเป็นทีน่่าสบายใจส�าหรบั
ชาวบ้านและชุมชนที่ประสบภัย ที่ประเทศของเรามีหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมกันดูแลแก้ไขเมื่อภัยมา 
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อย่างไรกต็ามภายใต้ความสบายใจดงักล่าวได้แสดงให้เหน็แล้วจากการเกดิมหาอทุกภยัครัง้นีว่้า ประชาชน
ผูไ้ด้รบัผลกระทบมคีวามเดอืดร้อนและทกุข์เขญ็ขนาดไหนจากการขาดเอกภาพในการท�างานระหว่างหน่วย
งาน ตัวอย่างของความล้มเหลวในการประสานงานระหว่างหน่วยงานปรากฏให้เห็นทั้งในขั้นตอนของการ
ป้องกัน และในขั้นตอนของการบรรเทา ในขั้นตอนของการป้องกันปรากฏประจักษ์ชัดว่าหน่วยงานหนึ่ง
ต้องการวางกระสอบทรายยกัษ์เพือ่ป้องกนัน�้าท่วม แต่อกีหน่วยงานหนึง่ไม่ต้องการให้วาง หรอืถ้ามวีางอยู่
แล้วกใ็ห้รือ้ออกเพือ่ไม่ให้น�า้เอ่อล้นท่วมชมุชนอืน่ กรณขีองการบรรเทากเ็ช่นเดยีวกนั มหีลายหน่วยงานทัง้
ภาครัฐ (เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ปภ. และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ : พม.) หน่วยงานภาคเอกชน (มูลนิธิการกุศล และบริษัทเอกชน) และภาคการเมือง (นักการเมือง 
และพรรคการเมอืง) ต่างกเ็ข้าไปมบีทบาทในการช่วยเหลอืดแูล ถงึกระนัน้กต็ามสภาพทีป่รากฏคอืการช่วย
เหลอืในลกัษณะต่างคนต่างท�า บางหน่วยงาน/องค์กรมขีองรบับรจิาคเพือ่การช่วยเหลอืเป็นจ�านวนมากจน
แจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนไม่ทัน ของบริจาคส่วนหนึ่งที่เป็นของประเภทอาหารเกิดการเน่าเสีย ประชาชน
ผู้ได้รับความเดือดร้อนบางชุมชนได้รับความช่วยเหลือจากของบริจาคแบบซ�้าซ้อน (แจกแล้วก็ยังแจกอีก) 
ในขณะที่บางชุมชนไม่ได้รับความช่วยเหลือ เหล่านี้เป็นต้น

ความเสียหายที่เกิดจากมหาอุทกภัย
  มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ถูกจัดว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยเมื่อ
พิจารณาจากปริมาณน�้าและจ�านวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประชาชนจ�านวน ๓,๑๕๑,๒๒๔ คนจาก ๑,๑๕๔,๕7๖ หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ 
มหาอทุกภยัปี ๒๕๕๔ มไิด้ท�าให้เกดิการสญูเสยีในชวีติของประชาชนจ�านวนรวมกนัทัง้สิน้ 8๑๓ ศพเท่านัน้ 
แต่ยงัได้สร้างความเสยีหายทางเศรษฐกจิและสงัคมคดิเป็นมลูค่ารวมกว่า ๑8๕,๐๐๐ ล้านบาท มลูค่าความ
เสยีหายดงักล่าวแยกเป็นความเสยีหายในภาคอตุสาหกรรม ๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ภาคเกษตรกรรม ๒๕,๐๐๐ 
ล้านบาท และภาคครัวเรือน ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท (www.wikipedia.com)

 

  (๑)                                       (๒)                                        (๓)
ภาพที่ ๒ ผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ (๑) ภาคอุตสาหกรรม (๒) ภาคเกษตรกรรม และ  (๓) ภาคครัวเรือน 

ที่มา : www.google.com
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  ความเสียหายที่เป็นผลมาจากมหาอุทกภัยที่กล่าวแล้วข้างต้น ส่วนหนึ่งเป็นความสูญเสียและ
ความเสียหายที่เรียกในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่า เป็นผลกระทบที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขหรือเป็นตัว
เงินได้ (tangible impacts) และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขหรือเป็น
ตัวเงินได้ (intangible impacts) ผลกระทบในประการหลังนี้แม้ในเชิงมูลค่าจะไม่สามารถประเมินเป็น 
ตัวเงินได้ แต่ในเชิงคุณค่าน่าจะมีมูลค่ามหาศาล ที่สามารถยกเป็นตัวอย่างการสูญเสียประเภทนี้ได้ 
เช่น คณุค่าทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดขีองอทุยานประวตัศิาสตร์ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และการ 
สูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นคนไทยที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต้องมาโกรธแค้น
อาฆาตกันด้วยการที่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะรักษาประโยชน์เฉพาะส่วนตน เป็นต้น 

เหตุปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัย ๒๕๕๔
  สิ่งที่น่าประหลาดใจมากอย่างหนึ่งจากปรากฏการณ์มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ คือ คนส่วนใหญ่พูด
ถงึและวติกกงัวลกบัผลกระทบในรปูของความสญูเสยีและความเสยีหาย รวมตลอดจนความขดัแย้งระหว่าง
กลุม่ระหว่างพวก มคีนจ�านวนไม่มากนกัทีก่ล่าวอภปิรายถงึสาเหตขุองเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยความเป็นจรงิ
และโดยความส�าคญัแล้ว การได้ทราบสาเหตอุย่างถ่องแท้ของปัญหาก่อนย่อมท�าให้การหามาตรการแก้ไข
หรือลดความรุนแรงของปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีของวิกฤติอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้ก็ไม่น่าจะมี
ข้อยกเว้น น่าเสยีดายทีป่รากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นไปค่อนข้างรวดเรว็ องค์กร/หน่วยงานทีต้่องท�าหน้าทีร่บั
ผิดชอบทั้งในด้านการป้องกันแก้ไขและรักษาเยียวยาเลยมุ่งความสนใจไปที่ปลายเหตุคือ ผลที่เกิดขึ้นแล้ว 
มากกว่าจะให้ความส�าคัญที่ต้นเหตุ
  ในมุมมองทางภูมิศาสตร์สามารถวิเคราะห์และอธิบายได้ว่า มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมามี
สาเหตุมาจาก ๒ กลุ่มปัจจัย คือ ปัจจัยทางธรรมชาติ และปัจจัยที่มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีของปัจจัย
ทางธรรมชาต ิเมือ่พจิารณาในเชงิภมูศิาสตร์ไม่สามารถมองเป็นอย่างอืน่ได้นอกเหนอืจากองค์ประกอบทาง
กายภาพที่ส�าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ บรรยากาศ (atmosphere) ธรณีภาค (lithosphere) และอุทกภาค 
(hydrosphere)

  เมื่อไรก็ตามที่กล่าวถึงองค์ประกอบภาคบรรยากาศ ตามหลักวิชาการทางภูมิศาสตร์จะหมาย
รวมถึงคุณลักษณ์ทางอากาศ (atmospheric attributes) เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นหรือไอ
น�้าในอากาศ น�้าฟ้า (precipitation) ลม ที่ส�าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัย คือ (๑) น�้าฟ้า ซึ่ง
หมายถึง น�้าที่ตกลงมาจากฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝน และ (๒) ลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลมที่มีความเร็วสูง 
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และพัดมาจากทะเล ๑ แม้ทีต่ัง้ของประเทศไทยจะมไิด้อยูใ่นแนวของพายหุมนุ (cyclone) ซึง่ส่วนใหญ่จะก่อ
ตวัในทะเลจนีใต้กต็าม แต่ทกุครัง้ทีม่กีารก่อตวัของพายแุละเคลือ่นเข้าสูภ่าคพืน้ทวปี ประเทศไทยมกัจะได้
รับผลกระทบคือ ฝนตกหนักและเกิดน�า้ท่วมอยู่บ่อยครั้ง โดยปรกติการก่อตัวของพายุในทะเลจีนใต้และ
เคลือ่นตวัเข้าสูแ่ผ่นดนิจะเกดิขึน้มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกนัไปนบัตัง้แต่เดอืนสงิหาคมของทกุปี กรณขีอง
ปี ๒๕๕๔ ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างวิปริต กล่าวคือ มีพายุหมุนผ่านเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 
ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนน�าไปสู่มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ คือ ๕ พายุมัจจุราช ประกอบด้วย พายุ 
ไหหม่า (Haima) เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน พายุนกเตน (Nock-ten) เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พายุไห
ถาง (Haitang) เมื่อ ๒7-๒8 กันยายน พายุเนสาด (Nesat) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน และสุดท้ายคือ พายุ
นาลแก (Nalgae) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม (www.dmc.tv)

  ในส่วนของอุทกภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน�้าฝน พบว่าในปี ๒๕๕๔ มีรูปแบบการกระจาย 
ตวัในรอบปีทีแ่ตกต่างไปจากปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่ในคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) กล่าวคอื ในปี ๒๕๕๔ 
มปีรมิาณน�า้ฝนโดยเฉลีย่ค่อนข้างสงูมากเมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่ในคาบ ๓๐ ปีทีผ่่านมา (ดตูารางที ่๒ ประกอบ) 
ยิ่งไปกว่านี้คือ เมื่อวิเคราะห์งบน�้า (water budget) โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างปริมาณน�้าฝนที่ได้รับ
กับการระเหยของน�้า (evaporation)๒ ยิ่งท�าให้เห็นความวิปริตที่น�าไปสู่วิกฤติน�้าท่วมใหญ่ชัดเจนยิ่งขึ้น ใน
ขณะทีค่่าเฉลีย่ของปรมิาณน�า้ฝนรายปีในคาบ ๓๐ ปีมค่ีาต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของการระเหยของน�า้ แต่ปี ๒๕๕๔ 
เป็นปีที่มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าปริมาณการระเหยของน�้า (ดูภาพที่ ๓ ประกอบ)

ตารางที่ ๒ ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย และปริมาณการระเหยของน�้าเฉลี่ยในปี ๒๕๕๔ (บน) และในคาบ 
   ๓๐ ปี (ล่าง)

 ๑ Depression ความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางระหว่าง ๓๒-๖๑ กม./ชม.
   Tropical storm                      ความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางระหว่าง ๖๒-๑๑7 กม./ชม.
   Typhoon/Hurricane/Tornado ความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางระหว่าง ๑๑8-๑๙๖ กม./ชม.
   Super Cyclone                       ความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางระหว่าง ๑๙๖ กม./ชม. ขึ้นไป

 ๒ โดยหลกัวชิาการทางภมูศิาสตร์ การท�างบน�า้ต้องท�าการเปรยีบเทยีบกนัระหว่างปรมิาณน�้าฝนกบัศกัยภาพในการระเหยคายน�า้ (Potential  
  Evapotranspiration: PET) กรณขีองบทความนีไ้ม่สามารถใช้ PET ในการเปรยีบเทยีบได้ด้วยสาเหต ุ๒ ประการคอื (๑) กรมอตุนุยิมวทิยา 
  มิได้ค�านวณค่า PET เอาไว้ และ (๒) ในทางปฏิบัติจริง ค่า PET มีความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างต�่าเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกหลายปัจจัย 
  ที่อาจมีผลต่อค่าที่ค�านวณ เช่น พื้นที่ป่าไม้ ความเร็วของลม แสง/รังสีจากดวงอาทิตย์ 

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

RF 5.0 15.0 99.0 158.6 258.9 191.1 273.3 269.8 316.7 139.8 15.0 3.0 1745.2 mm

EV 96.6 115.9 123.0 134.4 130.0 111.7 118.4 108.7 105.7 97.4 102.6 88.6 1333.0 mm
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  ภาพที ่๓ แสดงให้เหน็ปรมิาณน�้าฝนและปรมิาณการระเหยของน�้าโดยเฉลีย่ในคาบ ๓๐ ปี (ซ้าย
มือ) และในปี ๒๕๕๔ (ขวามือ) ของ 7 จังหวัดในภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่รับน�้าของเขื่อนภูมิพลและเขื่อน 
สิริกิติ์ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แพร่ น่าน ตาก และอุตรดิตถ์ ในภาพซ้ายมือแสดงให้
เห็นค่อนข้างชัดเจนว่า ปริมาณน�้าฝนมีมากตามปรกติในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) เมื่อเทียบ
ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีกับปริมาณการระเหยของน�้า พบว่ามีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปริมาณ
การระเหยของน�้า สภาพเช่นนี้มีโอกาสที่จะท�าให้เกิดภัยจากความแห้งแล้งมากกว่าการเกิดอุทกภัย กรณี
ของภาพขวามือ แสดงให้เห็นปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยของปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยในคาบ ๓๐ 
ปีอย่างชัดเจน

 

ปี ๒๕๕๔ นอกจากจะมฝีนตกชกุตัง้แต่เดอืนมนีาคมเรือ่ยไปจนถงึเดอืนตลุาคมแล้ว เมือ่พจิารณาน�า้ฝนเฉลีย่
รายเดือนยังพบว่าในปี ๒๕๕๔ มีปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนในคาบ ๓๐ ปีเช่นเดียวกัน สิ่งที่พบว่า
เป็นความวปิรติในปี ๒๕๕๔ คอื ปรมิาณการระเหยของน�้าแต่ละเดอืนค่อนข้างต�่าส่งผลให้ปรมิาณน�้าเหลอื
หรือน�้าส่วนเกิน (surplus water) มีมาก และนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดน�้าท่วมใหญ่

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

RF 5.8 9.8 20.8 65.2 169.5 131.6 152.9 206.5 208.3 117.5 38.2 8.0 1134.1 mm

EV 104.5 126.7 177.5 194.6 177.2 142.5 132.2 124.6 118.3 112.8 99.0 95.8 1333.0 mm

หมายเหตุ : RF หมายถึง ปริมาณน�้าฝน EV หมายถึง ปริมาณการระเหยของน�้า

ที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพที่ ๓ งบน�้าในคาบ ๓๐ ปี (ซ้าย) และในปี ๒๕๕๔ (ขวา)

ที่มา :  ดัดแปลงจากข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
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  องค์ประกอบของเปลือกโลกที่เป็นภาคพื้นดินก็มีส่วนท�าให้เกิดมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ด้วย 
เช่นกัน ปัจจัยหลักทางธรณีภาคหรือภาคพื้นดินที่มีส่วนท�าให้เกิดน�้าท่วมมิได้อยู่ที่โครงสร้างของดิน และ/
หรือเนื้อดิน (soil structure & texture) แต่อยู่ที่ลักษณะภูมิประเทศ (topography) เป็นส�าคัญ ภาคกลาง
ของประเทศไทยมลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบเรยีบหรอืเป็นทีร่าบน�้าท่วมถงึ (peneplain or floodplain) 

ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนน�้าพา (alluvium) โดยปรกติในช่วงมรสุมฤดูฝนก็มีน�้าท่วมขังอยู่แล้วทุก
ปี เกษตรกรในภาคกลางได้ใช้ประโยชน์จากน�้าท่วมขังนี้เพื่อท�านาข้าวมาช้านานแล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วย
ภูมิประเทศโดยรอบภาคกลาง ๓ ด้านมีลักษณะเป็นภูเขาและที่สูงล้อมรอบ (ด้านเหนือของภาคกลางมี 
ทิวเขาผีปันน�้า ด้านตะวันตกมีเทือกเขาถนนธงชัยเชื่อมต่ออยู่กับทิวเขาตะนาวศรี และด้านตะวันออกมี 
ทวิเขาเพชรบรูณ์เชือ่มต่ออยูก่บัทวิเขาสนัก�าแพง) ยกเว้นเพยีงด้านทศิใต้ด้านเดยีวทีต่ดิกบัทะเลอ่าวไทย เมือ่
ใดก็ตามที่เกิดความแปรปรวนของอากาศท�าให้มีฝนตกในปริมาณมากเช่นกรณีของปี ๒๕๕๔ สภาวการณ์
น�้าท่วมใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ในทางภูมิศาสตร์ยังสามารถอธิบายเหตุปัจจัยทางธรรมชาติที่ท�าให้
เกิดอุทกภัยได้อีกอย่างน้อย ๒ กรณี คือ ความคดเคี้ยวของล�าน�้า (meandering stream) และความตื้นเขิน
ของล�าน�า้ (stream deposition) ความคดเคีย้วของล�าน�า้มผีลโดยตรงต่อความคล่องตวัในการระบายน�้า ยิง่
ล�าน�้ามีความคดเคี้ยวมาก การระบายน�า้ก็ยิ่งเป็นไปได้ช้า ความตื้นเขินของล�าน�้าก็ท�านองคล้ายกัน ยิ่งมี
ความตื้นเขินมากเท่าไร ความสามารถในการรองรับน�้าและการไหลของน�้าก็ยิ่งลดลง ทั้งสองกรณีสามารถ
ส่งผลให้เกิดน�้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ราบทั้งสองฝั่งของล�าน�้าได้ (Dutch, et al., 1998)
  หากจะสรปุว่ามหาอทุกภยัปี ๒๕๕๔ เกดิขึน้เพราะเหตปัุจจยัทางธรรมชาตดิงัทีก่ล่าวแล้วแต่โดย
ล�าพงัคงไม่ถกูต้องนกั ความจรงิยงัมเีหตปัุจจยัทีม่นษุย์มส่ีวนเกีย่วข้องอยูห่ลายปัจจยัทีม่ส่ีวนท�าให้เกดิสภาพ
การณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ที่สามารถวิเคราะห์ได้คือ (๑) การตัดไม้ท�าลายป่า (๒) การใช้ที่ดินผิดประเภท 
(๓) การสร้างท�านบหรือพนังกั้นน�้า และ (๔) การดึงเอาน�้าใต้ดินมาใช้มากเกินไปท�าให้แผ่นดินทรุดตัว
  หลายคนอาจคดิและเข้าใจว่าการตดัไม้ท�าลายป่าไม่น่าจะมส่ีวนท�าให้เกดิน�า้ท่วม ความจรงิการ
ท�าลายป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นป่าต้นน�้าด้วยแล้วมีผลอย่างมากแม้จะไม่ใช่ผลทางตรงก็ตาม ป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์จะท�าหน้าที่เป็นอ่างเก็บน�้าธรรมชาติ (natural reservoir) ในการกักเก็บน�้าไว้ในราก กิ่ง ก้าน 
และใบ ในขณะเดยีวกนัป่าไม้ทีอ่ดุมสมบรูณ์จะท�าหน้าทีเ่ป็นตวัชะลอการไหลบ่าของน�า้ไม่ให้มคีวามรนุแรง
มากเกินไปจนท�าให้เกิดน�้าท่วมฉับพลัน และป่าที่อุดมสมบูรณ์เช่นกันยังเป็นตัวช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะ
และการกร่อนของดิน (soil erosion) ซึ่งจะน�าไปสู่การตื้นเขินของล�าน�้า
  การใช้ที่ดินผิดประเภทคืออีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิด
น�้าท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ค�าว่า “การใช้ที่ดินผิดประเภท” สามารถเข้าใจได้โดยง่ายว่าหมายถึงการน�าพื้นที่ที่
มีความเหมาะสมส�าหรับกิจกรรมอย่างหนึ่งไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง เช่น การน�าพื้นที่ที่
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เหมาะสมส�าหรับการสร้างที่อยู่อาศัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม หรือในทางกลับกัน เหตุการณ์
น�้าท่วมปี ๒๕๕๔ บริเวณกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดในภาคกลางไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเหตุปัจจัย
ส�าคญัคอืการน�าเอาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบัการปลกูข้าวไปใช้เป็นพืน้ทีพ่ฒันาเมอืง พฒันาเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 
และเป็นพืน้ทีส่�าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรม วเิคราะห์ได้ว่าการใช้ทีด่นิผดิประเภทดงักล่าวคอืการท�าลาย
พื้นที่กักเก็บน�้าตามธรรมชาติที่ชาวนาเคยใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวด้านหนึ่ง และคือการสร้างสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน�้าลงสู่ทะเลอ่าวไทยอีกด้านหนึ่ง
  การสร้างท�านบหรอืพนงักัน้น�า้เป็นอกีเหตปัุจจยัหนึง่ทีม่นษุย์มส่ีวนเกีย่วข้องซึง่ท�าให้เกดิน�า้ท่วม
ในปี ๒๕๕๔ ต้องยอมรบัว่าโดยธรรมชาตหิรอืโดยสนัดาน มนษุย์เราแต่ละคนย่อมต้องรกัษาประโยชน์ของ
ตวัเองเป็นล�าดบัแรกเสมอ ส�าหรบัภยัพบิตัจิากน�้าท่วมกเ็ป็นตวัอย่างหนึง่ทีย่นืยนัธรรมชาตหิรอืสนัดานดงั
กล่าว น�า้ซึง่มสีถานะเป็นของเหลวมกีารไหลเวยีนค่อนข้างอสิระ เมือ่ถกูป้องกนัไม่ให้เข้าท่วมในพืน้ทีห่นึง่ก็
จะไหลไปท่วมอกีพืน้ทีห่นึง่ การปิดกัน้น�า้ไม่ให้เข้าท่วมจงัหวดัหนึง่หรอืชมุชนหนึง่ น�า้ย่อมไหลไปท่วมจงัหวดั
อืน่หรอืชมุชนอืน่ การสร้างท�านบเพือ่ป้องกนัไม่ให้น�้าเข้าท่วมนคิมอตุสาหกรรมแห่งหนึง่ย่อมท�าให้น�า้ไหล
บ่าไปท่วมชุมชนที่อยู่ข้างเคียง ท�านองคล้ายกัน การวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันน�้าท่วมของชุมชนหนึ่ง 
กลับท�าให้อีกชุมชนหนึ่งต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะน�้าไหลไปท่วมชุมชนของพวกเขา เหล่านี้ล้วนเป็น
ธรรมชาตขิองมนษุย์ทีต้่องเลอืกตวัเองให้ได้ประโยชน์ไว้ก่อน เหตกุารณ์เช่นนีม้ไิด้เกดิเฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น อีกหลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏเช่นกัน (Strahler and Strahler, 

1997)
  ปัจจยัสดุท้ายทีเ่กีย่วข้องกบัมนษุย์ และมส่ีวนท�าให้เกดิมหาอทุกภยัทีบ่ทความนีข้อกล่าวอ้างถงึ
คอื การดงึเอาน�า้ใต้ดนิขึน้มาใช้ประโยชน์เพือ่การบรโิภคและอปุโภคจนส่งผลให้เกดิการทรดุตวัของแผ่นดนิ 
ถ้าพจิารณาเฉพาะพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล การทรดุตวัของแผ่นดนิอาจเกดิขึน้ได้จากการ
ดึงเอาน�้าใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ และการสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากการขยายตัวของความ

ภาพที่ ๔ การทรุดตัวของแผ่นดินสะสม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔8 
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด, ๒๕๔๙
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เป็นเมือง (urbanization) ส�าหรับพื้นที่ของจังหวัดอื่นในภาคกลาง การทรุดตัวของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิด 
จากการดึงเอาน�้าใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตรและการอุตสาหกรรม การส�ารวจโดยกรมแผนที่ทหาร 
กองบัญชาการทหารสูงสุดพบว่า ในคาบ ๒8 ปี (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔8) หลายเขตในกรุงเทพมหานคร
มีการทรุดตัวสะสมของแผ่นดินมากกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร (กรมแผนที่ทหาร, ๒๕๔8, www.ku.ac.th) 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวท�าให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะซึ่งนอกจาก 
จะท�าให้น�้าท่วมขังได้ง่ายแล้ว การระบายน�้าออกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน�้าท่วมก็ท�าได้ล�าบากเช่นกัน

บทวิเคราะห์มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ในมุมมองของนักภูมิศาสตร์
  ความสญูเสยีในชวีติและความเสยีหายในทรพัย์สนิของประชาชนจากการเกดิภยัพบิตันิ�า้ท่วมเมือ่
ปี ๒๕๕๔ ซึ่งถูกจัดว่าเป็นหายนะที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบกว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมา ได้ท�าให้เกิดผลลัพธ์
ทีต่ามมาอย่างหนึง่คอื คนไทยส่วนใหญ่ได้ถ่ายเทความสนใจจากเรือ่งอืน่ใดทัง้หมดและหนัมาให้ความสนใจ
แก่วิกฤติน�้าท่วม บุคคลหลากหลายวงการและหลากหลายภูมิหลังต่างวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลากหลายมุมมอง มีทั้งที่มีความคิดความเห็นสอดคล้องกัน และที่มีความคิดความ
เห็นขัดแย้งกัน ส�าหรับผู้เขียนบทความนี้ซึ่งมีภูมิหลังเป็นนักภูมิศาสตร์ก็มิได้มีความแตกต่างไปจากคน 
อืน่ ๆ  ทีม่คีวามคดิความเหน็จากการวเิคราะห์สภาพการณ์น�้าท่วมครัง้นีบ้นพืน้ฐานความรูข้องตวัเอง ความ
คิดและความเห็นที่จะน�าเสนอต่อไปนี้อาจมีความแตกต่างไปจากความคิดของคนทั่วไป นั่นเป็นเอกสิทธิ์ที่
ผู้อ่านจักได้พินิจพิเคราะห์ว่ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร
  บทวเิคราะห์มหาอทุกภยัปี ๒๕๕๔ ในทีน่ีข้อแยกออกเป็น ๓ ส่วนตามมติด้ิานเวลาของเหตกุารณ์ 
กล่าวคือ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ

ก่อนเกิดภัยพิบัติ
  ๑) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการน�า้จนน�าไปสู่การเกิดมหาอุทกภัยครั้งนี้ จะโทษว่าเป็น
ความผิดพลาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และกรมชลประทานคงไม่ถูกต้องนัก ทั้ง ๒ หน่วยงานที่กล่าวถึงได้พยายามท�าหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด
ในการบริหารจัดการน�้า ถ้าจะมีความผิดพลาดก็อยู่ตรงที่ว่า ๒ หน่วยงานดังกล่าวกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่
มหีน้าทีใ่ห้ข้อมลู คอื กรมอตุนุยิมวทิยา ไม่สามารถล่วงรูไ้ด้อย่างถกูต้องแม่นย�าเป็นการล่วงหน้าว่าจะมพีายุ
หมนุจ�านวนกีล่กูทีเ่คลือ่นตวัเข้าสูป่ระเทศไทย และแต่ละลกูจะสร้างผลกระทบมากน้อยเพยีงไรในส่วนของ
ปรมิาณน�า้ฝน ความไม่แน่ชดันีเ้องทีท่�าให้ทัง้ กฟผ. และกรมชลประทานต้องหยดุการพร่องน�า้และต้องกกั
เกบ็น�า้เอาไว้เหนอืเขือ่นเพือ่ประกนัว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลติกระแสไฟฟ้าและต่อการเพาะปลกูของ
เกษตรกรในฤดูแล้ง ต่อมาเมื่อมีพายุใหญ่หลายลูกเคลื่อนตัวและน�าเอาความชื้นเข้ามาตกเป็นฝนปริมาณ
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มหาศาลเหนือเขื่อนใหญ่ทั้งสองในเวลาไล่เลี่ยกัน ท�าให้มีความจ�าเป็นในการเร่งระบายน�า้ปริมาณมากใน
ช่วงเวลาอนัสัน้ มเิช่นนัน้ปรมิาณน�้าจะล้นตวัเขือ่นซึง่อาจสร้างความเสยีหายต่อตวัเขือ่นและต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนอย่างรุนแรงได้ การน�าเอาความเป็นความตายของประชาชนและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับประเทศชาติมาเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองจึงไม่เป็นการถูกต้องและไม่สมควรเกิดขึ้น
  ๒) ความสูญเสียและความเสียหายจากมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ไม่น่าจะมีความรุนแรงถึงขนาด
ที่มีผู้เสียชีวิต 8๑๓ ศพ และทรัพย์สินเสียหายมีมูลค่ารวมกันกว่า ๑8๕,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเกิดพายุ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดตามมา แล้วรีบแจ้งให้
ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรเพื่อเตรียมตัวตอบสนองต่อสถานการณ์ที่จะเกิด 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่ข้อมูลที่ชัดเจนดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นการล่วงหน้า เมื่อมีข้อมูล
และทราบชัดเจนว่าจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยก็เป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิดและไม่สามารถแจ้ง
เตือนให้ประชาชนได้ทราบอย่างทันท่วงที
  เชือ่มโยงกบัสาระทีก่ล่าวแล้ว คอื ความหายนะส่วนหนึง่มาจากการขาดความชดัเจนในข้อมลู ถงึ
กระนัน้กต็าม มไิด้หมายความว่าการมข้ีอมลูข่าวสารเกีย่วกบัพายแุละปรมิาณน�้าฝนทีม่คีวามถกูต้อง เชือ่ได้
สูง และสามารถแจ้งให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าเพื่อการเตรียมตัวป้องกันแล้วก็ตาม จะท�าให้ความสูญ
เสียและความเสียหายลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ วิเคราะห์ได้ว่าวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทยอย่าง
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติคือ “จะยังไม่เคลื่อนไหว จนกว่าภัยจะมา” นั้นประเด็นหนึ่ง 
อกีประเดน็หนึง่คอืการตอบสนองต่อภยัพบิตัด้ิวยการวางเฉย คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่คนไทยทีอ่าศยัอยู่
ในชนบทจะไม่มคีวามจรงิจงั ไม่วติกกงัวล หรอืไม่เดอืดร้อนมากมายนกักบัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิความคดิ
ที่ว่า “มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ นาน ๆ ถึงจะเกิดสักครั้ง” และ/หรือ “เป็นเรื่องปรกติมันเกิดอยู่ทุกปี” 
เหล่านี้คือเหตุผลที่ท�าให้ประชาชนไม่คิดหามาตรการในการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น

ระหว่างเกิดภัยพิบัติ
  ๓) เกิดความล้มเหลวในการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบจากมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ล�าพังความเสียหายในทรัพย์สินก็แสนสาหัสอยู่แล้ว แต่ประชาชนยัง
ต้องมคีวามทกุข์ใจเพิม่เข้ามาอกี ในด้านหนึง่พวกเขาต้องสญูเสยีคนทีร่กัในครอบครวัไปในเหตกุารณ์ และ
ในอีกด้านหนึ่งคือ ความล่าช้า ความไม่ทั่วถึง และความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
จากภาครัฐ สิ่งที่น่าเสียดายอย่างที่สุดคือ วิกฤติน�้าท่วมใหญ่ครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสให้คนไทยทั้งชาติได้หัน
กลบัมาปรองดองสมานฉนัท์กนัเหมอืนอดตี แต่กลบักลายเป็นว่าคนไทยน�าเอาวกิฤตนิีไ้ปเป็นประเดน็ท�าให้
เกิดความโต้แย้งและขัดแย้งกันมากขึ้น
  อีกประเด็นหนึ่งที่วิเคราะห์ได้ว่าเป็นความล้มเหลวในการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
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ของประชาชนคือ การด�าเนินงานที่ขาดเอกภาพ ความสูญเสียและความเสียหายอาจไม่รุนแรงเหมือนกับ
ที่เกิดไปแล้วหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายรวมถึงหน่วงงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง และกรมได้
ประสานการท�างานระหว่างกันให้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ มีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนอยู่เนือง ๆ 
ระหว่างเกิดมหาอุทกภัยว่า หน่วยงานหนึ่งให้วาง (กระสอบทราย) แต่อีกหน่วยงานหนึ่งให้รื้อออก หรือ
แม้แต่หน่วยงานหนึ่งสั่งให้ปิดประตูระบายน�้า แต่อีกหน่วยงานหนึ่งสั่งให้เปิด ท�าให้ดูสับสนวุ่นวายไม่รู้ว่า
ใครคือผู้รับผิดชอบและมีอ�านาจในการสั่งการที่แท้จริง
  ๔) ความสับสนในการให้ข้อมูลของ (คนใน) รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องและเชื่อ
ถอืได้ย่อมท�าให้เกดิผลดแีก่ประชาชนเองเมือ่น�าข้อมลูนัน้ไปคดิวเิคราะห์ก่อนตดัสนิใจท�าอย่างหนึง่อย่างใด
ลงไป การประชาสมัพนัธ์ในระหว่างการเกดิมหาอทุกภยัปี ๒๕๕๔ มไิด้เป็นเช่นนัน้ ความผดิพลาดในการให้
ข้อมูลจนท�าให้คนและชุมชนจ�านวนหนึ่งต้องได้รับความเดือดร้อน ได้กลายเป็นค�าท�านองล้อเลียนตามสื่อ
ประเภทหนงัสอืพมิพ์อยูจ่นกระทัง่ทกุวนันี ้ด้วยเหตทุีภ่าครฐัไม่ทราบและไม่มข้ีอมลูทีช่ดัเจนว่าปรมิาณน�า้
ทีไ่หลบ่ามาทางทศิเหนอืของกรงุเทพมหานครมมีากน้อยเพยีงไร และคดิว่าพืน้ทีร่องรบัน�้าทีม่น่ีาจะรองรบั
น�้า (ที่ไม่ทราบปริมาณแน่นอน) ได้ จึงได้ให้ค�ามั่นกับประชาชนในชุมชนว่า รัฐบาล “เอาอยู่” สุดท้ายคือ 
เอาไม่อยู่ คนในรัฐบาลระดับรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนว่า “มีบางพื้นที่ที่น�้าไม่ท่วมแน่นอน 
ประชาชนผู้ประสงค์จะอพยพหลบภัยสามารถย้ายไปพ�านักชั่วคราวได้” สุดท้ายที่รับประกันว่าน�้าไม่ท่วม
แน่นอนกว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์นั้นได้ถูกน�้าท่วมเป็นที่เรียบร้อย
  ๕) การแก้ไขปัญหา และการบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วม
เป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพระหว่างเกดิมหาอทุกภยั สาเหตทุีว่เิคราะห์ได้คอื มคีนจ�านวนหนึง่เป็นพวกที่
สังกัดกลุ่ม NATO (No Action, Talk Only) ซึ่งหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่ชอบท�าแต่ชอบพูด การแก้ปัญหา
ความเดอืดร้อนจงึไม่ไปถงึไหน บคุคลอกีกลุม่หนึง่ทีพ่บในสถานการณ์อทุกภยัครัง้นีเ้ช่นกนั คอื พวกทีส่งักดั
กลุม่ AFTA (Action First, Talk After) คนกลุม่หลงันีช่้วยน�าพาให้การแก้ไขปัญหาและการบรรเทาความ
เดือดร้อนด�าเนินไปได้ ที่น่าเสียดายคือคนในกลุ่มหลังนี้มีค่อนข้างน้อยและไม่มีอ�านาจสั่งการเมื่อเทียบกับ
คนในกลุ่มแรก
  นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วยังวิเคราะห์ต่อไปได้อีกว่ามีการพูดถึงสภาพของน�้าท่วมและผล 
กระทบที่เกิดจากน�้าท่วมกันเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยมากที่พูดถึงเหตุที่ท�าให้เกิดน�้าท่วม มีการพูดถึงกัน
มากถึงมาตรการและวิธีการในการจัดการมวลน�้าปริมาณมหาศาลว่าจะให้ไหลไปตามเส้นทางไหน ในการ
ปฏบิตัจิรงิไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะปัจจยัภายนอกและปัจจยัแทรกซ้อนจ�านวน
หนึง่ เช่น เส้นทางระบายน�า้มจี�ากดั ปรมิาณน�า้มมีากกว่าเส้นทางระบาย น�า้ทะเลหนนุสงู และมปีระชาชน
ต้องได้รับผลกระทบเป็นจ�านวนมาก เป็นต้น ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่
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หลังเกิดภัยพิบัติ
  ๖) สารพดัโครงการในการแก้ไขปัญหาและการบรรเทาผลกระทบจากมหาอทุกภยัผดุขึน้มาคล้าย
กบัดอกเหด็ วเิคราะห์ได้ว่าประเพณปีฏบิตัแิละวฒันธรรมองค์กรบางอย่างของระบบการเมอืงการปกครอง
ไทยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ความคิดเดิม ๆ ที่ว่า ถ้ายังไม่มีอะไรมาท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิต หรือวิถีการท�างานก็ท�าไปเรื่อย ๆ ท�านอง “เช้าชาม เย็นชาม” ต่อเมื่อมีความเดือดร้อนเกิดขึ้น 
กป็รบัปรงุแก้ไขกนัเป็นคราว ๆ  ไป ในลกัษณะคล้ายกนั ตอนทีย่งัไม่เกดิมหาอทุกภยัปี ๒๕๕๔ ผูร้บัผดิชอบ
ก็มิได้คิดหามาตรการหรือวิธีการใด ๆ ในการป้องกันดูแล ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่าอุทกภัยก็เกิดขึ้นทุกปี (สามารถ
ล่วงรูไ้ด้เนือ่งจากประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตมรสมุ) รนุแรงมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณเีมือ่เกดิวกิฤตนิ�า้ท่วม
ใหญ่แล้วจึงคิดหามาตรการในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นเสมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเข้าท�านอง “วัวหาย
ล้อมคอก” ซึ่งไม่แน่ชัดว่าจะแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริงหรือไม่
  มีสิ่งที่น่าสังเกตและน่าวิเคราะห์ในเชิงภูมิศาสตร์เป็นอย่างยิ่งส�าหรับโครงการแก้ไขปัญหาน�้า
ท่วมของรัฐบาลบางโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแก้มลิง และโครงการจัดท�าเส้นทางระบายน�า้ 
(floodways) ด้วยหลักการและแนวคิดไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้อง การป้องกันไม่ให้เกิดน�้าท่วมไม่ว่าจะเป็น 
ที่ใดก็ตาม ถ้าไม่หาพื้นที่ที่จะกักเก็บน�้าที่จะท่วมเอาไว้ในด้านหนึ่ง และไม่หาทางระบายน�้าที่จะท่วมพื้นที่ 
ที่ไม่ต้องการให้ท่วมในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการยากที่จะป้องกันน�้าท่วมได้ส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์
ในทางปฏบิตัคิงไม่ใช่สิง่ทีส่ามารถท�าได้โดยง่ายอย่างทีค่ดิ แม้จะมงีบประมาณสนบัสนนุเป็นแสนล้านบาท
ก็ตาม ธรรมชาติอย่างหนึ่งของการจัดให้มีโครงการพัฒนาใด ๆ คือ การมีทั้งผลได้ (benefits) และผลเสีย 
(costs) ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนั้น อย่างน้อยที่สุดมีเหตุผลอยู่ ๒ ประการที่ส�าคัญที่จะเป็นอุปสรรค 
ต่อการด�าเนินโครงการ ๒ โครงการดังกล่าว ประการแรกคือ การหาพื้นที่จ�านวน ๒ ล้านไร่เพื่อจัดให้เป็น
พืน้ทีส่�าหรบัรองรบัน�า้ (แก้มลงิ) ตามทีร่ฐับาลเสนอนัน้ จะเอาพืน้ทีม่าจากไหน พืน้ที ่๒ ล้านไร่หรอื ๓,๒๐๐ 
ตารางกิโลเมตรจัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มาก คงไม่สามารถจัดหาได้โดยง่าย ถ้าจะต้องเลือกเอาพื้นที่
ภาคกลางมาท�าเป็นพืน้ทีแ่ก้มลงินัน่เท่ากบัการสญูเสยีพืน้ทีป่ลกูข้าวจ�านวนมาก ถ้ามกีารบรหิารจดัการไม่ดี
จะมปัีญหาเศรษฐกจิและสงัคมตามมา ประการที ่๒ คอื ความไม่แน่ใจว่าโครงการดงักล่าวจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้กับประชาชน รัฐบาล
อาจอ้างว่าจะมกีารเวนคนืทีด่นิและจ่ายเงนิชดเชยให้อย่างคุม้ค่า หรอือาจอ้างว่าขอให้คนส่วนน้อยเสยีสละ
เพือ่คนส่วนใหญ่ของประเทศ หรอืเพือ่ความอยูร่อดของประเทศ วธิกีารดงักล่าวดจูะเป็นการไม่ยตุธิรรมใน 
เชิงสิทธิของความเป็นมนุษย์ ยิ่งไปกว่านี้คือ ผลกระทบของโครงการฯ ที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
ในพื้นที่ และบริเวณโดยรอบโครงการฯ ยังเป็นประเด็นที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลย
  7) มหาอุทกภัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ น่าจะเป็นบทเรียนที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับประชาชนและองค์กร
อกีหลายกลุม่รวมทัง้รฐับาล อย่างน้อยกส็อนให้ทกุฝ่ายได้รูว่้าควรปรบัตวัอย่างไรและควรตอบสนองอย่างไร
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เมื่อภัยมา ประเด็นหนึ่งที่น่าคิดและน่าวิเคราะห์คือ ความเดือดร้อนที่เกิดแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
ทั้งในรูปของการสูญเสียชีวิตของคนในครอบครัว และความเสียหายของทรัพย์สินจากการถูกน�้าท่วม 
นอกเหนือจากการวางเฉยเนื่องจากมองว่าภัยพิบัติน�้าท่วมเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องธรรมดา 
การไม่เลือกหรือไม่ตัดสินใจท�าประกันภัย ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนที่ส�าคัญ ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะท�าประกันภัย เพราะมีความคิดและความเชื่อว่าการท�าประกันภัยคือการแช่งตัวเอง 
แทนที่จะคิดว่าการท�าประกันภัยจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ข้อเสนอแนะ
  จากการที่ได้ทบทวนบริบทของมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิด และ
ภายหลงัเกดิภยัพบิตั ิพอทีจ่ะสงัเคราะห์และประมวลเป็นข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัวชิาการภมูศิาสตร์
ส�าหรบัการบรหิารจดัการเพือ่มใิห้เกดิความสญูเสยี และความเสยีหายอย่างมหาศาลเมือ่จะมวีกิฤตนิ�้าท่วม
ใหญ่เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ดังนี้
  ๑) การกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น ต้อง
ท�าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีความตระหนักก่อนว่าเรื่องของภัย
ธรรมชาติมิใช่เรื่องปรกติธรรมดาอีกต่อไปแล้ว ความวิปริตของเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด
เวลาตราบทีโ่ลกของเราได้ถกูท�าลายและก�าลงัถกูท�าลายให้เสยีสมดลุมากขึน้ การด�าเนนิการในส่วนนีข้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเน้น (๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยผู้ที่รู้จริง
และบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (๒) การใช้สื่อที่หลากหลายและสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง (๓) ความทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่จะเกิด และ (๔) แนวทาง มาตรการ และ/หรือ
วิธีการในการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่เหมาะสม
  ๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่า (forest plantation) และการฟื้นฟูสภาพป่า 
(reforestation) เป็นวาระที่รัฐบาลต้องให้ความส�าคัญ ส�าหรับชีวิตทุกชีวิตบนพื้นโลก อากาศคือปัจจัยที่
ส�าคัญที่สุด ถ้าขาดอากาศเพื่อการหายใจทุกชีวิตก็อยู่ไม่ได้ ส�าหรับระบบนิเวศโลก (global ecosystem) 

ของเรานี้ พืชคือปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะรักษาความสมดุลและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ บน
พืน้โลกให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื ความส�าคญัของพชืมไิด้มเีพยีงเท่านัน้ พชืยงัมคีวามส�าคญัทางกายภาพในฐานะ
ที่เป็นตัวการในการปรับสภาพภูมิอากาศ (ฝน และอุณหภูมิ เป็นส�าคัญ) ป้องกันการพังทลายของดิน เป็น
ตัวกลางในการกักเก็บน�้าตามธรรมชาติ และเป็นตัวกลางในการชะลอการไหลบ่าของน�้าเมื่อมีฝนตกหนัก
  ๓) การขดุลอกคคูลอง ล�าน�า้ และเส้นทางระบายน�า้ต้องกระท�าโดยเร่งด่วน สาเหตหุลกัประการ
หนึง่ของการเกดิมหาอทุกภยัปี ๒๕๕๔ คอื อปุสรรคในการระบายน�า้ลงสูท่ะเลอนัเนือ่งมาจากล�าน�า้ตืน้เขนิ 
ล�าน�้าก็มีลักษณะคล้ายกับถนน ถ้าถนนแคบและมีรถเป็นจ�านวนมากปัญหาการจราจรก็เกิดขึ้น ล�าน�้าเมื่อ
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ตืน้เขนิและมนี�้ามากแต่การระบายน�้าไม่คล่องตวั ปัญหาน�้าท่วมกเ็กดิขึน้ได้เช่นกนั ต่างกนัตรงทีว่่า ปัญหา
จราจรติดขัดสามารถแก้ไขได้ด้วยการขยายถนน สร้างถนนยกระดับ และ/หรือท�าถนนใต้พื้นดิน ส�าหรับ
ล�าน�้าที่ตื้นเขิน วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขคือการขุดลอกล�าน�้า
  ๔) งดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่มีความชัดเจนว่าเป็นการใช้ที่ดินผิดประเภท 
ตามหลกัการจดัความเหมาะสมของทีด่นิ (land suitability classification) พืน้ทีร่าบภาคกลางซึง่เป็นพืน้ที่
ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมารุนแรงที่สุดได้ให้บทเรียนที่ส�าคัญส�าหรับการจัดการในเรื่องนี้
ความเป็นที่ราบน�้าท่วมถึงและความเป็นพื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติท�าให้ภาคกลางเหมาะสมส�าหรับการ
ปลูกข้าว การปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าว ไม่ว่าจะเป็นปลูกบ้านจัดสรร หรือโรงงานอุตสาหกรรมจึงถือว่า
เป็นการใช้ที่ดินผิดประเภท นอกจากจะเป็นการลดพื้นที่กักเก็บน�้าตามธรรมชาติแล้ว การส่งเสริมให้มี
ธุรกิจการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและนิคมอุตสาหกรรมยังมีส่วนท�าให้แผ่นดินทรุด และเป็นการกีดขวางทาง
ระบายน�้าลงสู่ทะเลอ่าวไทย
  ๕) ควรเน้นการจดัหาพืน้ทีแ่ก้มลงิ หรอืพืน้ทีร่องรบัน�า้ขนาดเลก็ถงึขนาดกลางให้กระจายอย่าง
ทั่วถึงในพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดภัยน�้าท่วมแทนการสร้างพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่ การคิดใหญ่ท�าใหญ่ใน
หลายกรณีไม่สามารถด�าเนินการให้ประสบผลส�าเร็จได้ในทางปฏิบัติด้วยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานัปการ 
ถ้าคิดใหญ่แล้วท�าแบบค่อยเป็นค่อยไปในพื้นที่ขนาดเล็กตามความจ�าเป็นเร่งด่วนก่อน (think globally, 

act locally) น่าจะได้ผลมากกว่าในระยะยาว หลักการที่สามารถด�าเนินการได้คือ ส่งเสริมให้เกษตรกร 
น�าพื้นที่นาหรือไร่ของตนเองส่วนหนึ่งจัดท�าเป็นแหล่งน�้าส�ารอง หรือส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นรวมกลุ่มกัน
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้น�าในการจัดหาพื้นที่ส�าหรับท�าเป็นพื้นที่รองรับน�้าขนาดกลางไว้ 
เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง การจัดท�าพื้นที่แก้มลิงขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีกระจายอยู่โดยทั่วไป 
เช่นนี้ย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่าในทางปฏิบัติเมื่อเทียบกับพื้นที่ขนาดใหญ่ ส�าคัญที่สุดคือ การด�าเนินการตาม
แนวคดิดงักล่าวยงัเป็นการบรหิารจดัการน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยป้องกนัน�า้ท่วม
ในด้านหนึ่งแล้ว พื้นที่แก้มลิงดังกล่าวยังจะช่วยให้เกษตรกรมีน�้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ด้วย 
  ๖) การสร้างเส้นทางระบายน�้า (floodways) เป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนให้มีการ 
ด�าเนินการ เพราะจะเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ปัญหาน�้าท่วมในระยะยาว การจัดท�าเส้นทางระบายน�้า
หรอืในทางภมูศิาสตร์เรยีกว่า การท�าช่องทางระบายน�า้ (channelization) คอื การขดุลอกล�าน�า้ให้ลกึ ท�าให้
ล�าน�า้กว้าง และท�าให้ล�าน�า้มคีวามเป็นทางตรงมากขึน้ (miller, 1998) อย่างไรกต็าม เพือ่ให้เกดิผลกระทบ
น้อยทีส่ดุต่อสิง่แวดล้อมและต่อสงัคม อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างประโยชน์เสรมิขึน้มาจากโครงการขอเสนอว่า 
การสร้างเส้นทางระบายน�า้ควรยดึตามแนวคดิของธนวฒัน์ จารพุงษ์สกลุ คอื จดัท�าเป็นทางด่วนระบายน�า้ 
(super express floodway) โดยใช้เส้นทางระบายน�้าตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว สองฝั่งของทางด่วนระบาย
น�้าเมื่อท�าการขุดลอก สามารถน�าดินและทรายมาถมและพัฒนาเป็นเส้นทางถนนเชื่อมระว่างชุมชนหรือ
ระหว่างเมืองได้ด้วย (www.oknation)
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บทสรุป
  มหาอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ เมื่อพิจารณาในด้านลบ ได้สร้างความสูญเสียและความเสียหาย 
อย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นประวัติการณ์ครั้งหนึ่งของประเทศไทย ท่ามกลางความ 
เดอืดร้อนทกุข์เขญ็ของประชาชนและความเหนด็เหนือ่ยจากการทุม่เทท�างานของฝ่ายต่าง ๆ  เพือ่แก้ไขปัญหา
และบรรเทาความทุกข์ยากจากผลกระทบ ยังมีบางประเด็นที่อาจน�ามาพิจารณาในเชิงบวกได้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการได้บทเรียนส�าคัญส�าหรับการเรียนรู้เพื่ออนาคตกรณีของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
การป้องกันภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นสึนามิ (tsunami) พายุหมุน และ/
หรืออุทกภัยซึ่งมิใช่เรื่องที่จะท�าได้ง่าย ด้วยเหตุเพราะเราไม่สามารถคาดท�านายได้อย่างแม่นย�าว่าจะเกิด
เมือ่ใดและจะมคีวามรนุแรงมากน้อยเพยีงไร การคาดประมาณในทางเศรษฐศาสตร์ทีย่อมรบักนัว่ามคีวาม 
เชื่อถือได้ค่อนข้างต�่า เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกหลายอย่างที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนว่าจะเกิดแต่กลับเกิด 
ในทางกลบักนัปัจจยัทีค่าดว่าจะเกดิแน่นอนแต่กลบัไม่เกดิ แต่การคาดการณ์การเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ
มีความเชื่อถือได้ต�่ากว่า การที่มีผู้กล่าวว่า ปี ๒๕๕๕ จะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยจ�านวน ๒๖ ลูก
จงึเป็นประเดน็ทีไ่ม่มคีวามน่าเชือ่ถอื ธรรมชาตทิีถ่กูรบกวนและถกูท�าลายจนเสยีสมดลุในปัจจบุนั สามารถ
ท�าให้เกิดความวิปริตทางสิ่งแวดล้อมได้ทุกลักษณะและทุกเวลาโดยที่มนุษย์ไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นไปได้ 
มีใครบ้างที่คาดคิดว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกจะมีผลกระทบที่รุนแรงมากดังที่เป็น 
เช่นทุกวันนี้ มีใครสักกี่คนที่คิดว่าความเจริญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์จะท�าให้เกิดการสูญเสียความ 
หลากหลายทางชีวภาพอย่างน่าวิตก และมีใครสักกี่คนจะคิดบ้างว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดกับโลก 
ของเราจะมคีวามถีม่ากขึน้และรนุแรงเพิม่ขึน้ ดังนัน้ การทีม่ีคนพดูว่าจะมีพายจุ�านวน ๒๖ ลกู อาจจะไม่มี
เลยก็ได้ หรืออาจจะมีเพียง ๒-๓ ลูก หรืออาจมีมากเป็น ๓๐-๓๕ ลูกก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น
  มีอีกอย่างน้อย ๒ บทเรียนที่มีค่ามากส�าหรับการเรียนรู้จากภัยพิบัติน�้าท่วมที่ผ่านมา บทเรียน
หนึง่คอื ความผดิพลาดและความสบัสนในการให้ข้อมลูข่าวสาร ซึง่กรณนีีเ้กีย่วข้องกบัความเป็นความตาย
ของประชาชนและความเสยีหายของประเทศชาต ิประสบการณ์จากบทเรยีนสอนให้รูว่้าถ้ายงัขาด หรอืยงั
ไม่มข้ีอมลูทีม่คีวามถกูต้องและเชือ่ถอืได้ กย็งัไม่ควรทีจ่ะประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัทราบ เพราะรงั
แต่จะก่อให้เกิดความตระหนกและตอบสนองด้วยการกระท�าการใด ๆ ในทางที่ไม่เหมาะสม อีกบทเรียน
หนึ่งที่มีคุณค่ามากเช่นกัน คือ ความไม่มีเอกภาพในการท�างาน ประสบการณ์ได้สอนให้รู้ว่าการณ์ใหญ่ที่มี
ความส�าคญัเช่นนี ้การประสานการท�างานอย่างเป็นเอกภาพมคีวามจ�าเป็นเพือ่จะท�าให้การด�าเนนิการใด ๆ  
กต็ามประสบความส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ การขาดความเป็นหนึง่เดยีวในการท�างานจะเป็นด้วยความ
อยากเด่นหรือจะเป็นด้วยความเร่งด่วนที่ท�าให้ไม่สามารถประสานหน่วยงานอื่นได้ทันก็ตาม ผลที่เกิดขึ้น
ตามมาแทนที่จะเป็นการทุเลาความเดือดร้อนให้น้อยลง กลับจะกลายเป็นการซ�้าเติมให้ผลกระทบมีความ
รุนแรงมากขึ้นได้
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  การขัดแย้งระหว่างกลุ่มในภาวะการณ์ที่มีความเดือดร้อนคับขันเช่นกรณีมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ 
ถ้าต่างฝ่ายต่างมีทิฐิยึดมั่นว่าตัวเองคือฝ่ายถูกอยู่ตลอดเวลา การด�าเนินการแก้ไขให้ประสบผลย่อม 
เป็นไปได้ยาก ท่านทั้งหลายรวมทั้งตัวผู้เขียนบทความนี้ก็เช่นกัน ถ้าเรายังมีทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจ 
ยอมรับในสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ใจเราคิดและไม่ยอมรับในสิ่งที่ขัดแย้งกับใจเราคิด นอกจากงานที่ควรจะร่วมใจ
กันคิดและร่วมมือกันท�าจะไม่มีความก้าวหน้าแล้ว ใจเราเองจะสร้างสมไว้แต่ความทุกข์ สัมมาทิฐิที่เราคิด
ทีเ่รายดึ แท้จรงิแล้วอาจคอืมจิฉาทฐิกิเ็ป็นได้ เหรยีญโดยทัว่ไปม ี๒ ด้านเป็นเอกลกัษณ์ ด้านหนึง่คอื “หวั” 
และอกีด้านหนึง่คอื “ก้อย” ตวัเราอาจมองว่าด้าน “หวั”สวย แต่ส�าหรบัคนอืน่เขาอาจมองว่าด้าน “ก้อย” 
สวย เรามีเหตุผลของเราที่มองอย่างนี้ คนอื่นเขาก็มีเหตุผลของเขาเช่นกันที่เขามองในมุมของเขาอย่างนั้น 
ด้วยสภาพดงักล่าว การมองความดแีละความชัว่ ความผดิและความถกู ไม่ควรมองเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่
ต้องมองและพนิจิพจิารณาให้ครบถ้วนทัง้ ๒ ด้าน เหมอืนกรณวีกิฤตนิ�้าท่วมปี ๒๕๕๔ ถ้าเรามองเฉพาะผล 
กระทบซึ่งเป็นด้านลบเพียงอย่างเดียวโดยไม่มองอะไรที่เป็นด้านบวกบ้าง เราก็คงจะมีแต่ความทุกข์ใจ 
อกีทัง้ความขดัแย้งในสงัคมกค็งไม่มวีนัจบสิน้ กย็งัรูส้กึเสยีดายมากทีห่ลายฝ่ายไม่ยอม “พลกิวกิฤตใิห้เป็น
โอกาส” จากมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔
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Abstract The Severe Flood in 2011 : A Geographer’s Point of View
 Manat  Suwan
 Associate Fellow  of the Academy of Moral and Political Sciences, 
 The Royal Institute, Thailand

  The severe flood in 2011  has been ranked as the most destructive natural disaster 
ever for Thailand in the past 50 years. The damages and losses were not only found 
in the agricultural sector, but also in the industrial and household ones. Many people 
thought that the most important cause of the  phenomenon was the cyclone ‘Nock-ten’. 
Actually, still a number of factors, as analyzed, were believed to be the causal factors 
of the flood as well.

  This article was an analysis in a geographer’s point of view. The contexts  of  the  
2011  flood including the severity, conflicts among groups of people, and damages and 
losses were presented in the first part. It was, then, followed by the analysis of causal 
factors to mitigate the effects.

 Keywords: severe flood  in 2011, causal factors, effects, mitigation 


