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แล้งกลางฤดูฝน

ภัยแล้ง ปี 2553 ถูกคาดการณ์ว่า จะรุนแรงและ
กินเวลายาวนานกว่าปกติ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เริ่มต้น
เดือนพฤศจิกายน หลังหน้าฝนของปี 2552 กว่าจะหมด
พิษสงก็ปาเข้าไปสิงหาคม 2553 กินเวลาราว 10 เดือน 
สรุปพื้นที่ประสบภัย 60 จังหวัด 463 อำาเภอ 3,005 
ตำาบล 24,248 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 
1,922,651 ไร่1 มูลค่าความเสียหายที่บริษัทศูนย์วิจัย
กสกิรไทยคาดการณไ์วค้อื ไมน่อ้ยกวา่ 6,000 ลา้นบาท2

นอกจากภาพท้องไร่ท้องนาแตกระแหง ข้าวและ
พชืไรย่นืตน้ตายกลางความรอ้นทีพุ่ง่สงูเกนิกวา่ 40 องศา
เซลเซียส วัวควายผ่ายผอมจนเห็นซี่โครงปูดโปน ลำาน้ำา
ลำาห้วยหลายสายแห้งเหือดจนเห็นดินท้องน้ำา ฯลฯ แล้ว
รูปธรรมที่ชี้ว่าภัยแล้งปี 2553 น่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ 
5 ปี ก็คือ น้ำาต้นทุนในเขื่อนสำาคัญๆ อาทิ เขื่อนภูมิพล 
เขือ่นสริกิติิ ์เขือ่นอบุลรตัน ์เขือ่นปา่สกัชลสทิธิ ์มปีรมิาณ
น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก หลังสงกรานต์มีฝน
ตกบ้างแต่ปริมาณน้ำาในเขื่อนสำาคัญยังต่ำามากซึ่งหากยัง
ไมม่ฝีนตกลงมา กจ็ะมนี้ำาใชก้นัไดแ้ค ่1 – 2 เดอืน เทา่นัน้ 

สภาพการณ์เช่นนี้สร้างความวิตกให้แก่ทุกภาคส่วน  
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ถึงกับสั่งการให้มี
การประชมุคณะรฐัมนตรเีศรษฐกจิทกุสปัดาห ์เพือ่ตดิตาม
สถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด3

หลายเดือนแล้วที่แสงแดดยังแผดเปรี้ยง แทบไม่มี
น้ำาฝนหยดลงมาเลย ทั้งๆ ที่เข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝนแล้ว  
น้ำาในเขือ่นหลายแหง่แหง้จนสนัดอนโผล ่บา้งกก็ลายเปน็
ทุง่หญา้เลีย้งววัควาย วดั ชมุชน โบราณสถานทีเ่คยจมอยู่
ใต้ผืนน้ำาก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นกันชัดเจน

“ลุงอุตส่าห์” ชาวนาจาก ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.นาดูน 
จ.มหาสารคาม เป็นเสมือนตัวแทนบอกเล่าถึงความทุกข์
อย่างแสนสาหัสของเกษตรกรและชาวบ้านที่ขาดแคลน 
น้ำากิน น้ำาใช้ และน้ำาในการเพาะปลูกว่า “ปีน้ีแล้งขนาดไหน 
กแ็ลง้ขนาดชาวนาอาจตอ้งซือ้ขา้วกนิละ่ ถา้ฝนยงัไมย่อม
ตกอีก จะเป็นปีที่แล้งที่สุดในรอบ 20 ปี” 4

เอลนิโญพ่นพิษ!

ภัยแล้งรุนแรงในปี 2553 เป็นผลมาจากปริมาณ
น้ำาฝนในปีก่อนที่วัดค่าได้น้อยที่สุดในรอบ 5 ปี ทำาให้ 

แล้งจัดแล้วกลับน�้าท่วมหนัก: 

ความผดิปกตทิีต้่องรบัมอืให้เท่าทนั

ป
รากฏการณ์ภยัแล้งทีล่ากยาวเกนิ

กว่าครึ่งปีแรก ตามมาด้วยน�้า

ท่วมใหญ่ตอนปลายปีครอบคลุม

พืน้ทีม่ากกว่าครึง่ประเทศ รวม 51 จงัหวดั 

ไม่ใช่เรื่องปกติ โดยเฉพาะเมื่อมี “ความ

แปรปรวนของสภาพอากาศ” ทีเ่ป็นปัญหา

ใหญ่ระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง การแก้ไข

และการรับมือกับ “สภาพปัญหาน�้าท่วมที่

เปลีย่นไป” จะท�ากนัเหมอืนเดมิไม่ได้อกีแล้ว 

เพราะต้อง “เท่าทัน” และต้องปรับเปลี่ยน “หลักคิด – มุมมอง – วิธีการ” กันขนานใหญ่
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น้ำ�ไหลเข้�เขื่อนน้อย แต่กลับต้องระบ�ยน้ำ�ออกจ�ก 
เขื่อนม�ก เพื่อแก้ไขผลกระทบจ�กภัยแล้ง เมื่อพิจ�รณ�
แผนภ�พฝนสะสมร�ยเดือนตั้งแต่ พฤศจิก�ยน 2552  
ถงึ เมษ�ยน 2553 พบว่�พืน้ที่ประเทศไทยมปีริม�ณฝน
นอ้ยม�ก โดยเฉพ�ะตอนบนของประเทศ และเมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัปรมิ�ณฝนในชว่งพฤศจกิ�ยน 2551 – เมษ�ยน 
2552 พบว่�ปริม�ณฝนรวมในช่วง พฤศจิก�ยน 2552 –  
เมษ�ยน 2553 มีค่�ต่ำ�กว่�เดิมค่อนข�้งม�ก5

สภ�พ “ฝนแล้ง น้ำ�แห้งเหือด” ที่กล่�วข้�งต้น  
ผู้เชี่ยวช�ญหล�ยสำ�นักทั้งไทยและเทศระบุตรงกันว่� มี
ส�เหตุสำ�คัญม�จ�กปร�กฏก�รณ์ “เอลนิโญ” (El Nino) 
ที่เกิดขึ้นระหว่�งเมษ�ยน 2552 – มิถุน�ยน 2553  
ดร.สมทิธ ธรรมสโรช อดตีผูอ้ำ�นวยก�รศนูยเ์ตอืนภยัพบิตัิ
แห่งช�ติ อธิบ�ยให้เข้�ใจง่�ยๆ ว่� “เนื่องจากผิวน้ำาร้อน
จากมหาสมทุรแปซฟิกิเคลือ่นตวัผา่นเสน้ศนูยส์ตูรจากซกี
ตะวันตกไปยังซีกตะวันออก นำาความชุ่มชื้นไปเกิดฝน
ตกหนักน้ำาท่วมที่เอกวาดอร์ เปรู ส่วนซีกแปซิฟิกตะวัน
ตกเหลือความแห้งแล้วไว้ ทำาให้ไม่มีฝนตก ประเทศไทย
อยู่ซีกแปซิฟิกตะวันตกจึงเกิดความแห้งแล้งยาวนาน  
ไม่มีฝน และอุณหภูมิสูงขึ้น”6

ด้วยเหตุนี้หล�ยประเทศในเอเชียไม่ว่�จะเป็นจีน 
อินเดีย เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ม�เลเซีย ไทย 
ฯลฯ รวมไปถึงบ�งส่วนของออสเตรเลีย จึงต้องเผชิญภัย
แล้ง – ภัยร้อนตั้งแต่ต้นปี 2552 ข้�มม�ถึงค่อนปี 2553 
ในระดับ “อ่วม อรทัย” ไปต�มๆ กัน

มหาอุทกภัยปลายปี

ปร�กฏก�รณ์ “แล้งกล�งฤดูฝน” ทำ�ให้เกรงกันว�่
ฝนจะไปกระหน่ำ�ช่วงปล�ยปี จนทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมหนัก
เข้�ขั้น “มหันตภัย” หรือไม่ ดร. รอยล จิตรดอน ผู้อำ�นวย
ก�รสถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�และก�รเกษตร 
(องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
“ฟันธง” ว�่ ตั้งแต่ปล�ยเดือนกรกฎ�คมไปจนถึงปล�ยปี 
ฝนจะตกเยอะแน่นอน เนื่องจ�กจะเกิดปร�กฏก�รณ์  
“ล�นิญ�” (La Nina) และมี “อินเดียน โอเชียน ไดโพล” 
ซึ่งเป็นกระแสน้ำ�แบบเดียวกันกับเอลนิโญ – ล�นิญ�  
แตเ่กดิในมห�สมทุรอนิเดยีเข้�ม�เสรมิ ทำ�ใหเ้กดิฝนม�ก
บริเวณภ�คเหนือตอนบน อีกทั้งมีกระแสลมที่พัดจ�ก
สหรฐัอเมรกิ�ม�ไทยม�กและยงัมพี�ยทุีจ่ะหอบฝนม�ให้
อีกด้วย7

แล้วฝนก็ “ม�ต�มนัด” จริงๆ แต่ม�ในปริม�ณที่ 
ม�กกว่�และในระยะเวล�ท่ีย�วน�นกว่�ท่ีค�ดไว้หล�ยเท่�  
ทั้งยังมีรูปแบบ “ไม่ปกติ” จนเป็นส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้
อุทกภัยธรรมด�ๆ ในช่วงแรกๆ กล�ยเป็นส�ธ�รณภัย
ครั้งร้�ยแรงไปได้ในที่สุด

กล�งเดอืนพฤษภ�คม “ฝนเดอืนหก” ตกหน�แนน่
ท�งภ�คเหนือตอนบน เกิดน้ำ�ท่วมฉับพลัน น้ำ�ป่� 
ไหลหล�ก แต่ไม่ถึงกับร้�ยแรง คว�มวิตกกังวลคล�ยลงบ้�ง  
เพร�ะเริ่มมีน้ำ�ไหลเข้�เขื่อน แต่แล้วจู่ๆ ฝนก็ห�ยไปจ�ก
ฟ�้ เกดิภ�วะ “ฝนทิง้ชว่ง” ย�วน�นเปน็เดอืนๆ จนกระทัง่
เข้�สู่กล�งเดือนกรกฎ�คม พ�ยุสองลูกจ�กทะเลจีนใต้  
คือ “โกนเซิน” (Conson) และ “จันทู” (Chanthu) ไม่ได้
หอบฝนม�ใหม้�กนกัเพร�ะแวะไทยแคส่ว่นห�ง แตก่ช็ว่ย
สร�้งคว�มชุม่ฉ่ำ�ใหบ้้�งดงัพ�ดหวัข่�วทีว่่� “พ�ยโุกนเซนิ 
ทำ�นครพนมฝนตกทั้งวันทั้งคืนช�วบ้�นเฮ!”8

ณ เวล�นัน้ แทบทกุคนตัง้หน�้ตัง้ต�รอพ�ยลุกูใหม่
ให้ม�ช่วยล้�งคว�มร้อนแล้ง แต่แล้วภัยแล้งก็กล�ยเป็น
ภัยน้ำ�จ�กอิทธิพลของ “มินดอลเล” (Mindulle) พ�ยุ 
ลูกที่ส�มที่ขึ้นฝั่งเวียดน�มในคืนวันที่ 24 สิงห�คม พัด
พุ่งเข้�ม�สมทบกับหย่อมคว�มกดอ�ก�ศต่ำ�ที่พ�ดผ่�น
ตอนบนของประเทศไทยพอดี ส่งผลให้หล�ยจังหวัด 
ในภ�คเหนือ อีส�น และกล�ง มีฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืน  
เกดิน้ำ�ทว่มฉบัพลนั น้ำ�ป�่ไหลหล�ก บ�งพืน้ทีน่้ำ�ทว่มขงั
สูง 1 – 3 เมตร ดินถล่ม ไร่น�เสียห�ยยับนับหมื่นไร่ 

เข�้สูเ่ดอืนตลุ�คม 2553 หล�ยจงัหวดัในภ�คเหนอื
ตอนล่�ง ภ�คกล�งตอนบนและที่ร�บลุ่มน้ำ�เจ้�พระย�
ตอ้งเผชญิกบัภยัน้ำ�ทว่มแบบไมท่นัตัง้ตวั เมือ่ระดบัน้ำ�ใน
แมน่้ำ�ส�ยหลกัและแมน่้ำ�ส�ข�ต�่งๆ เพิม่สงูขึน้ไมต่่ำ�กว่� 
30 เซนติเมตร อย่�งรวดเร็ว ส�เหตุเพร�ะระดับน้ำ�ในเข่ือน 
สำ�คญัๆ เข�้ขัน้วกิฤต จนตอ้งเรง่ระบ�ยน้ำ�ออกบ�งพืน้ที ่
เช่น อำ�เภอท่�เรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ระดับน้ำ�
สูงสุดถึง 3 เมตร ส�ยน้ำ�เชี่ยวกร�กไหลล้นเข�้ท่วมบ�้น
เรือน พื้นที่ก�รเกษตรเสียห�ยยับเยินไปต�มๆ กัน 

หล�ยจงัหวดัในภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื มรี�ยง�น
ก�รเกดิน้ำ�ทว่มฉบัพลนั น้ำ�ทว่มขงั ตลิง่และคนักัน้น้ำ�พงั 
ฯลฯ อ�ท ิทีร่อ้ยเอด็ นครพนม สกลนคร ชยัภมู ิแตร่นุแรง
ที่สุดที่นครร�ชสีม� ฝนกล�งเดือนตุล�คมตกหนักติดต่อ
กันหล�ยวัน ทำ�ให้น้ำ�ท่วมสูงเกือบทั้งจังหวัด ท่วมน�น
เกอืบ 2 สปัด�ห ์ประช�ชนเดอืดรอ้นกว�่ 1 ล�้นคน พืน้ที่
ก�รเกษตรเสียห�ยเกือบ 2 ล้�นไร่
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ต้นเดือนพฤศจิก�ยน พ�ยุดีเปรสชั่นในอ่�วไทย
ตอนล่�งพัดถล่มช�ยฝั่งภ�คใต้ ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึง
นร�ธิว�ส ต้องเผชิญกับคลื่นพ�ยุลมแรง ฝนตกหนักถึง
หนกัม�กตดิตอ่กนัหล�ยวนั จนมปีรมิ�ณน้ำ�สะสมไหลบ�่
เข�้ทว่มอ�ค�ร บ�้น ร�้นค�้ ถนนและพืน้ทีเ่พ�ะปลกูเสยี
ห�ยไปต�มๆ กัน 

ที่หนักที่สุดคืออำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� 
ปรมิ�ณน้ำ�ฝนทีต่กในชว่ง 1 – 2 พฤศจกิ�ยน สงูถงึ 500 
มลิลเิมตร จนตอ้ง “ชกัธงแดง” ใหป้ระช�ชนเตรยีมอพยพ
เมื่อเวล� 17.00 น. ของวันที่ 1 ธันว�คม แต่ก็ไม่ทัน 
กระแสน้ำ�ทีถ่�โถมเข�้ทว่ม ทัง้รถทัง้บ�้นต�่งจมน้ำ� หล�ย
จุดกระแสน้ำ�เพิ่มสูงอย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะย่�น
ศูนย์กล�งธุรกิจ ที่บ�งจุดน้ำ�ท่วมเกือบมิดหลังค� ส่งผล
ให้ไฟฟ้� น้ำ�ประป� ก�รสื่อส�รท�งโทรศัพท์ไม่ส�ม�รถ

ใช้ก�รได้ ประช�ชนติดค้�งอยู่ในบ้�นเรือนเกือบแสนคน 
ที่รอคว�มช่วยเหลือเร่งด่วนไม่น้อยกว�่หมื่นคน ถือเป็น
น้ำ�ท่วมที่อ�จร้�ยแรงที่สุดในประวัติศ�สตร์ หนักกว่� 
น้ำ�ท่วมใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ ปี 2545 (ดูต�ร�ง 1)

มห�อุทกภัยปล�ยปี ทำ�ให้ภ�คเหนือ ภ�คตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภ�คกล�งและภ�คตะวันออก มีพื้นที่
ประสบอุทกภัย 39 จังหวัด 425 อำ�เภอ 3,098 ตำ�บล 
26,226 หมูบ่�้น ร�ษฎรไดร้บัคว�มเดอืดรอ้น 2,002,961 
ครัวเรือน 7,038,248 คน ค�ดว่�พื้นที่ก�รเกษตร 
เสียห�ย 7,784,368 ไร่ มีผู้เสียชีวิต 180 ร�ย ส่วน 
ภ�คใต้ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 12 จังหวัด 133 อำ�เภอ 
874 ตำ�บล 6,197 หมูบ่�้น ร�ษฎรไดร้บัคว�มเดอืดรอ้น 
609,511 ครัวเรือน 1,932,405 คน มีผู้เสียชีวิต  
80 ร�ย9 ศนูยว์จิยักสกิรไทย ประเมนิมลูค�่คว�มเสยีห�ย

ไว้ที่ 32,000 – 54,000 ล้�นบ�ท

ลานิญาแผลงฤทธิ์ !

เกดิอะไรขึน้กบัประเทศไทย...? ทำ�ไม
ต้นปีแทบต้องขอดน้ำ�กิน แต่พอปล�ยปีน้ำ�
กลบัม�กเกนิไป เปน็ไปไดอ้ย่�งไรทีน่้ำ�ทว่ม
หนักจังหวัดนครร�ชสีม� ทั้งๆ ที่ตัวเมือง
ตัง้อยูบ่นทีร่�บสงูโคร�ชแท้ๆ  ...? ดร.อ�นนท ์
สนทิวงศ ์ณ อยธุย� รกัษ�ก�รผูอ้ำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและ 
ภมูสิ�รสนเทศ (องคก์�รมห�ชน) ใหค้ำ�ตอบ
ว�่ ป ี2553 สภ�พอ�ก�ศมคีว�มแปรปรวน

ตาราง 1 สถานการณ์อุทกภัยและความเสียหาย พ.ศ. 2545 – 2553

 พ.ศ. 
ประชาชน
(ล้านคน)

ครัวเรือน
(ล้านครัวเรือน)

พื้นที่เกษตร
(ล้านไร่)

ความเสียหาย
(ล้านบาท)

2545 5.13 1.37 10.43 13,385

2546 1.88 0.48 1.59 2,050

2547 2.32 0.62 3.30 850

2548 2.87 0.76 1.70 5,982

2549 6.05 1.67 6.56 9,627

2550 2.33 0.57 1.62 1,688

2551 7.92 2.03 6.59 7,602

2552 8.88 2.31 2.96 5,253

2553 8.97 2.61 7.04 32,000 – 54,0001

หมายเหตุ: 1 ค�ดประม�ณ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
ที่มา : สถิติสถ�นก�รณ์อุทกภัยของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 – 2552 โดย กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

กระทรวงมห�ดไทย http://61.19.54.151/public/group4/disaster01/disaster_002_53.htm

ตาราง 2 สรุปเหตุการณ์น�้าท่วมที่เกิดขึ้นในรอบปี พ.ศ. 2553 และรายละเอียดความเสียหาย

ช่วงเวลา พื้นที่ประสบภัย
จ�านวน 

ผู้เสียชีวิต
จ�านวนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน

หมายเหตุ

10 ตุล�คม ถึง  
13 ธันว�คม  
2553

พิจิตร เพชรบูรณ์ ระยอง จันทบุรี ตร�ด ต�ก ชลบุรี 
สระแก้ว นครน�ยก กำ�แพงเพชร พิษณุโลก ปร�จีนบุรี 
สมุทรปร�ก�ร นครปฐม อุทัยธ�นี ฉะเชิงเทร� อ่�งทอง 
ชัยภูมิ นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยน�ท สระบุรี 
ปทุมธ�นี นนทบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธย� 
หนองบัวลำ�ภู บุรีรัมย์ นครร�ชสีม� สุรินทร์ ขอนแก่น 
มห�ส�รค�ม ศรีสะเกษ อุบลร�ชธ�นี ก�ฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด ลำ�พูน เชียงใหม่

180 คน 2,002,961 ครวัเรอืน 
7,038,248 คน

เกิดจ�กอิทธิพลของร่อง
คว�มกดอ�ก�ศตำ่� 
พ�ดผ่�นภ�คใต้ตอนบน  
ภ�คกล�ง และ 
ภ�คตะวันออก และ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

1 พฤศจิก�ยน 
ถึง 13 ธันว�คม 
2553

สุร�ษฎร์ธ�นี พัทลุง สตูล กระบี่ ระนอง ปัตต�นี ยะล� 
นร�ธิว�ส ตรัง สงขล� นครศรีธรรมร�ช

80 คน 609,511 ครวัเรอืน  
1,932,405 คน

อิทธิพลของพ�ยุดีเปรสชั่น
บริเวณอ�่วไทยตอนล่�ง
เคลื่อนผ่�นภ�คใต้

ที่มา: สรุปข่�วก�รประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ธันว�คม 2553. สืบค้นจ�ก [http://www.thaigov.go.th] 
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แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

ที่มา: ศูนย์อำ�นวยก�รเฉพ�ะกิจป้องกันและแก้ไขปัญห�อุทกภัย ว�ตภัยและดินถล่ม กรมป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภยั กระทรวงมห�ดไทย [http://www.disaster.go.th/dpm/flood53/
flood53.html]

แมน้ำสายหลัก

สถานการณน้ำทวม
ระดับจังหวัด

คำอธิบาย

ปกติ
น้ำทวม
คลี่คลาย
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คอ่นข�้งสงู ตน้ปเีกดิเอลนโิญ เกดิภยัแลง้เกอืบทัว่ประเทศ 
ปล�ยปีเกิดล�นิญ�ที่เป็นตัวก�รหลักที่ทำ�ให้ฝนตกหนัก
แถบเอเชีย และแห้งแล้งท�งฝั่งอเมริก�ใต้ เท่�กับว่�  
ปี 2553 เกิดทั้งสองปรากฏการณ์ที่เป็น “ขั้วตรงข้าม
กัน” ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นในปีเดียวกัน10

ดร.ธนวัฒน์ จ�รุพงษ์สกุล แห่งคณะวิทย�ศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ผู้ศึกษ�ผลกระทบจ�กภ�วะ
โลกรอ้นด�้นภยัพบิตั ิโดยเฉพ�ะปญัห�ก�รกดัเซ�ะช�ยฝัง่
ชี้ว่� ก�รตกของฝนในปี 2553 มีคว�มผิดปกติ เป็นผล
จ�กปร�กฏก�รณ์ล�นิญ�ตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม ทำ�ให้มี
ร่องฝนพ�ดผ่�นเอเชีย สองอ�ทิตย์แรกของเดือนตุล�คม 
รอ่งฝนพ�ดแลว้ไมไ่ปไหนเลย ฝนกเ็ลยตกหนกัทัว่ทกุภ�ค 
ซึง่ต�มปกตชิว่งเดอืนตลุ�คมฝนตอ้งลงไปท�งภ�คใตแ้ลว้11

ดร.อ�นนท ์สนทิวงศ ์ณ อยธุย� เสรมิว�่ ต�มปกติ
ร่องมรสุมจะเคลื่อนผ่�นไปด้วยคว�มเร็วเฉลี่ยประม�ณ 
100 กโิลเมตรตอ่วนั แตท่ีน่ิง่อยูก่บัที ่แชต่วัอยูส่บิกว�่วนั 
เพร�ะถูกล็อกด้วย 2 หย่อมคว�มกดอ�ก�ศต่ำ�ในอ่�ว
เบงกอลและในมห�สมุทรแปซิฟิก12

เพร�ะฤทธิเ์ดชของล�นญิ�ทีพ่�ดผ�่นเอเชยี จงึเกดิ
น้ำ�ทว่มร�้ยแรงในป�กสีถ�น จนี และล�ว ในเดอืนสงิห�คม 
น้ำ�ทว่มพม�่ กมัพชู� เวยีดน�ม และไทย ในเดอืนตลุ�คม

ทั้งระบบบริหารจัดการ 

และระบบเตือนภัยมีปัญหา

คว�มรนุแรงของปญัห�น้ำ�แลง้ – น้ำ�ทว่มในป ี2553 
ทำ�ใหห้ล�ยฝ�่ยออกม�ตัง้คำ�ถ�มถงึ “ระบบบรหิ�รจดัก�ร
น้ำ�” ที่ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์ม�ตลอดว่� “ล้มเหลว” กันอีก
ครั้ง ซึ่งห�กพลิกข้อมูลดู จะพบว�่แผนง�น โครงก�รของ
หนว่ยง�นต�่งๆ ทีจ่ะแกไ้ขดแูลเรือ่งน้ำ�มอียูแ่ลว้ม�กม�ย 
แต่มีลักษณะต่�งคนทำ� และไม่เท่�ทันสถ�นก�รณ์ เมื่อ
เจอเข้�กับ “เหตุก�รณ์ผิดปกติ” และ “สภ�พปัญห� 
ที่เปลี่ยนไป” จึงส่งผลต่อก�ร “บริห�รจัดก�รน้ำ�” ทำ�ให้
ก�รรับมือปัญห�ตั้งแต่ต้นท�งทำ�ได้ไม่ดีพอ

ดร.ธนวฒัน ์จ�รพุงษส์กลุ อธบิ�ยว�่ เพร�ะป ี2552 
แลง้จดั เมือ่มฝีนชว่งสงิห�คม – กนัย�ยน จงึกกัน้ำ�ในเขือ่น
ไวท้ัง้หมด ไมก่ล้�ปลอ่ยออกเพร�ะเกรงจะเกดิภยัแลง้ซ้ำ� 
เพร�ะปกตเิดอืนตลุ�คมจะไมม่ฝีนแลว้ แตอ่�จไมไ่ดศ้กึษ�
ว�่ภมูอิ�ก�ศมคีว�มแปรปรวน กำ�ลงัจะเข�้ปร�กฏก�รณ์
ล�นิญ� นั่นคือปล�ยเดือนกันย�ยน เขื่อนแทบทุกเขื่อน
น้ำ�ยังไม่เต็ม มีประม�ณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ แต่พอเข�้ 
2 สปัด�หแ์รกของเดอืนตลุ�คม ฝนกลบัตกหนกัทำ�ใหน้้ำ�
เตม็ทกุเขือ่น กต็อ้งรบีปลอ่ยน้ำ�ออกเพร�ะกลวัเขือ่นแตก 
พอน้ำ�ลงม�พรอ้มกนั ทัง้ในพืน้ทีท่ีฝ่นอุม้อยูก่บัน้ำ�ทีเ่ขือ่น
ปลอ่ยออกม� จงึเปน็ส�เหตทุีท่ำ�ใหเ้กดิน้ำ�ทว่มเปน็บรเิวณ
กว้�ง13

ดร. สมิทธ ธรรมสโรช ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิ
สภ�เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ และอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย�  
วิพ�กษ์ปัญห�ที่เกิดขึ้นว่� ม�จ�กก�รไม่มีนโยบ�ยก�ร
เตือนภัยธรรมช�ติที่ชัดเจนของภ�ครัฐ ทำ�ให้หน่วยง�น
ต่�งๆ ไม่สนใจหรือข�ดก�รประส�นง�นกัน ข้อมูลจ�ก
การทำานายล่วงหน้านับเดือนจึงไม่มีประโยชน์ “กรม
อตุนุยิมวทิยาเตอืนภยัมาแลว้ 20 กวา่ฉบบั มกีารบอกถงึ
ขัน้ฝนจะตกหนกัตรงนัน้ตรงนี ้ปรมิาณแบบนีจ้ะทำาใหเ้กดิ
น้ำาท่วมฉับพลัน ถ้าคนที่ได้รับการเตือนถือไปปฏิบัติตาม 
เอาไปบอกผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ใหม้คีำาสัง่อพยพ หรอืหาทาง
ปอ้งกนั หากระสอบทราย ขดุลอกหนองบงึ ใหท้างน้ำาไหล
ไดค้ลอ่ง รวมทัง้เตอืนประชาชนใหย้กของไวล้ว่งหนา้ หรอื
เตรียมอาหารกักไว้ ความเสียหายมันก็จะน้อยลง”14
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จากเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ทำาใหพ้บวา่ ทัง้ระบบบรหิาร
จัดการน้ำาของไทย และระบบเตือนภัยมี “จุดอ่อน” รวม
ไปถงึปญัหาในเรือ่งมมุมอง วธิคีดิในการจดัการกบัภยัแลง้ 
น้ำาท่วมที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยต้องเปลี่ยน
วกิฤตใหเ้ปน็โอกาส ไมเ่ชน่นัน้กจ็ะเปน็การพายเรอืในอา่ง
ที่มีรูรั่วอีกต่างหาก

ต้องบูรณาการทั้งหลักคิดและกิจกรรม

ในการเสวนาเรื่อง “วิกฤตน้ำาท่วมประเทศไทย :  
แคไ่หน ? ปญัหา ทางออก”15 ทีจ่ดัโดยสถาบนัวจิยัสภาวะ
แวดลอ้ม จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 
2553 ดร.รอยล จติรดอน ผูอ้ำานวยการสถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรน้ำาและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดประเด็นได้น่าสนใจ
อย่างยิ่งว่า บทเรียนที่ได้จากวิกฤตน้ำาคราวนี้ คือ คงต้อง
มกีาร “ทบทวนโครงสรา้งในการแกป้ญัหาน้ำาทว่มกนัใหม”่ 
โดยระบวุา่ “ทีผ่า่นมาประเทศไทยใชท้ฤษฎฝีรัง่แกป้ญัหา 
โดยไมไ่ดด้วูา่มคีวามเหมาะสมกบัสภาพปญัหาและสภาพ
พื้นที่ของประเทศไทย” 

การกำาหนดแผนต่างๆ มักจะมาจากส่วนกลาง  
โดยไม่ค่อยได้คำานึงว่าเหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ อย่างไร 
เชน่ พืน้ทีอ่สีานทีแ่หง้แลง้มากนัน้ แตจ่ากขอ้มลูมปีรมิาณ
ฝนรายปีเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตร ขณะที่ภาคเหนือมีฝน
เฉลี่ยปีละ 1,100 มิลลิเมตร เพียงแต่ภูมิประเทศของ 
ภาคเหนือเอื้ออำานวยต่อการกักเก็บน้ำา ดังนั้น หากจะ 
แก้ปัญหาน้ำาท่วมน้ำาแล้งในภาคอีสาน ก็จะต้องเป็น 
รปูแบบโครงการขนาดเลก็จำานวนนบัพนันบัหมืน่โครงการ
กระจายทั่ว เพราะสภาพพื้นที่เป็นเนินสลับสูงต่ำา 

ในเรื่องของน้ำาท่วมน้ำาแล้งนั้น ดร.รอยล ให้ความ
เห็นว่าเป็นเร่ืองท่ี “ต้องแก้ปัญหาพร้อมๆ กัน” ท่ีผ่านมาน้ัน 
แผนการในการแก้ปัญหาน้ำาท่วมน้ำาแล้งจะแยกส่วนกัน 
แตผ่ลจากสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทำาใหป้รมิาณ
ฝนในประเทศไทยเพิม่ขึน้ จงึตอ้งมกีารบรหิารจดัการเพือ่
ใหเ้กดิความมัน่คงและยดืหยุน่ ไมว่า่ฝนจะตกเหนอืเขือ่น
หรือใต้เขื่อน ต้องบริหารจัดการให้ได้

การทบทวนโครงสรา้งในการแกป้ญัหาน้ำา มปีระเดน็
ที่สำาคัญมากคือ แผนป้องกัน แก้ไขน้ำาท่วม น้ำาแล้งที่มีอยู่
นั้น ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะ “ต่างคน 
ต่างทำา” และนำาไปใช้น้อย ในเรื่องนี้จะต้องมีการ  
“บูรณาการทั้งหลักคิดและกิจกรรม”

ท่ีว่าหลักคิดต้องตรงกันน้ัน ดร.รอยล อธิบายว่า เช่น  
กรณีของภาคอีสานนั้น ถ้าเชื่อว่าแล้งก็สามารถผันน้ำา 
จากแมน่้ำาโขงมาชว่ยได ้แตถ่า้เชือ่วา่ทว่ม กต็อ้งแกอ้กีแบบ 
แต่ถ้าเชื่อว่าทั้งท่วมด้วยและแล้งด้วย...หลายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องมีหลักคิดเรื่องนี้ตรงกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว  
ถ้าต่างคนต่างทำาโดยไม่คิดถึงภาพรวม ก็จะเกิดปัญหา  
แตถ่า้ทกุหนว่ยงานรว่มกนัชว่ยกนั และนำาบทเรยีนน้ำาทว่ม
ใหญค่รัง้นีม้าเปน็แนวทางวางแผน ปญัหาน้ำาทว่มคงนอ้ย
ลง และยังสามารถใช้น้ำาที่ท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ที่จะอยู่กับน�า้

ดร.อานนท ์สนทิวงศ ์ณ อยธุยา รกัษาการผูอ้ำานวย
การสำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) กำาลังทำางานชิ้นสำาคัญ คือ การเก็บ
ขอ้มลูน้ำาทว่มใหล้ะเอยีดทีส่ดุ ใหเ้หน็ชดัวา่น้ำาทว่มอยา่งไร 
ทีไ่หน เพราะสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากเหตกุารณค์รัง้นี ้จะเปน็ขอ้มลู
สำาคญัทีท่ำาใหรู้ว้า่จากนีจ้ะเดนิไปทางไหน อยา่งไร เพือ่ใช้
รับมือกับน้ำาท่วมครั้งต่อๆ ไป16

แตส่ิง่สำาคญัทีส่ดุกค็อื ตอ้งมกีาร “เปลีย่นมมุมอง 
ความคิด” วิธีการรับมือน้ำาท่วมในทุกระดับ ตั้งแต่
รัฐบาลไปจนถึงกลไกของรัฐ เพราะถ้ากลไกท่ีเป็น “มือไม้”  
ไมป่รบัเปลีย่น การผลกัดนัจากรฐับาลกท็ำาอะไรไมไ่ดม้าก 
ตวัอยา่งเชน่ กรณขีองจงัหวดัอบุลราชธาน ีทีแ่มจ้ะมขีอ้มลู
แจ้งเตือนว่า น้ำาจะขึ้นสูงไปถึงระดับ 114 เซนติเมตร แต่
ระดบัราชการในพืน้ทีไ่มก่ลา้ตดัสนิใจออกมาตรการรบัมอื 
เช่น การสั่งอพยพผู้คน เพราะหากน้ำาไม่ท่วมอย่างที่คาด 
ก็เกรงว่าจะได้รับผลกระทบทางหน้าที่การงาน ทั้งๆ ที่
การคาดการณ์ล่วงหน้าย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้  
แต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหากเป็นการตัดสินใจเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง

“คนไทยอาจต้องอยู่กับน้ำาให้มากขึ้น อยู่กับน้ำา 
หมายถึงว่า ให้น้ำาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่
มันออกไป น้ำาท่วมไม่ใช่ End of The World ถ้าเราไม่
รังเกียจน้ำา จะทำาอะไรได้ง่ายกว่าน้ีเยอะ ระบบราชการต้อง 
เลิกล้มวัฒนธรรมองค์กร ต้องคิดนอกกรอบ ต้องแก้ไข
ความผิดพลาดในอดีตที่สะสมมานาน” ดร.อานนท์ ฝาก
ทิ้งท้ายไว้ในสถานการณ์ที่ภัยแล้ง – ภัยน้ำาท่วม มีความ
รุนแรงมากขึ้นจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ผันผวนหนักขึ้น
เรื่อยๆ 
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