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การแก้ไขปัญหาการจัดการนําในอนาคต 

มุมมองของหน่วยงานรัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และนักวชิาการ 

 

กรมชลประทาน  รือฟืนแผนการแก้ไข ภยัแล้ง - นําท่วม 1

จากเหตกุารณ์นําท่วมใหญ่ทงัในพืนทีทีไมเ่คยเกิดขนึมาก่อนใน อยา่ง จ.นครราชสีมา และในพืนที

ลุม่นําสายหลกัทงั เจ้าพระยา ป่าสกั ยม ชี มลู ทําให้นายรอยล จิตรดอน ผู้ อํานวยการ สถาบนัสารสนเท

ทรัพยากรนําและการเกษตร และ กรมชลประทาน ออกมาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยเขาได้ชีถึงสาเหต

สําคญัมาจากปริมาณฝนทีมีมากเกินเกณฑ์ปกต ิจากผลของลานินญา บวกกบัการจดัการนํามีปัญหา เขายั

ได้เปิดเผยแผนป้องกนันําท่วม-ภยัแล้งระยะยาว ในพืนทีลุม่แมนํ่าเจ้าพระยา 5 แนวทางคือ 1.ขดุคลองแมนํ่

ชยันาท-ป่าสกั โดยขดุขยายเพิมศกัยภาพการระบายนํา 2.ทําแก้มลงิในพืนทีฝังตะวนัออก ซงึในพืนทีดนิ

เปรียวทุง่รังสติประมาณ 1.5 แสนไร่ หรือฉะเชิงเทราในพืนที ส.ป.ก. 4 หมืนไร่ มีความเหมาะสมทีจะทําได้  

3.เพิมอา่งเก็บนําขนาดเลก็เหนือเขือนป่าสกัชลสทิธิ ประมาณ 10 อา่ง เพือเพมิพืนทีรับนําให้เขือนและเป็

ตวัช่วยสนบัสนนุนําในภาวะแห้งแล้ง เนืองจากพบวา่ ปีนีมีปริมาณนําทีไหลลงอา่งเก็บนําป่าสกัชลสทิธิเก

 2,000 ล้าน ลบ.ม. เป็น 2 เท่าของความจอุา่ง หากมีนําสว่นนีเพิมจะทําให้การบริหารนําในพืนทีดงักลา่ว

ความยืดหยุน่มากขนึ  4.ทําโครงการอา่งเก็บนําห้วยโสมง จะช่วยดแูลพืนทีปราจีนบรีุ  5.ขดุคลองเชือม

คลองระพีพฒัน์ไปแมนํ่าบางปะกง เนืองจากพืนทีบางปะกงสงูกวา่ 1 เมตร ทําให้การระบายนํายงัมีปัญหา

หากมีโครงการนีจะทําให้การระบายออกสูค่ลองบางปะกงเร็วขนึ  และ6.ทําโครงการขดุคลองลดัในแมนํ่าท่

จีน เพือลดระยะเวลาเดนิทางของนําไปออกทะเลทีมหาชยัเร็วขนึ    

ด้านนายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน กลา่ววา่ ควรมีการรือฟืนแนวทางแก้ไข

ปัญหาอทุกภยัและปัญหาภยัแล้งในระยะยาวเพือป้องกนันําท่วมในลุม่เจ้าพระยา ทีกรมชลประทานได้เค

ศกึษาโครงการไว้และได้มีการเสนอตอ่รัฐบาลเมือปี 2549 สมยั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี 

ขนึมาอีกครัง 3 แนวทาง คือ  1.ขดุคลองชยันาท-ป่าสกั เป็นคลองคูข่นานอีก 1 เส้น เพือรับนําจากภาคเหนือ

ทีบริเวณเหนือเขือนเจ้าพระยาลงมายงัคลองรพีพฒัน์ทีต้องขดุขยายคลองเพิม ตอ่เนืองมายงัคลอง

                                                            
1 เปิดแผนบรณาการนําป้องอทกภัยู ุ -สกดัแล้งรอแค่รัฐลงมอื โพสตท์ูเดย ์28-10-53     
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ชายทะเล บริเวณบางพลี บางนา จะลดผลกระทบในฝังเจ้าพระยาตะวนัออก ทําให้คลองชยันาท-ป่าสกั

แห่งใหม ่เป็นคลองคูข่นานเหมือนกบัเจ้าพระยา 2 สง่ผลตอ่การระบายนําจากเหนือเขือนเจ้าพระยาจะคลอ่

และเร็วขนึ เป็นการลดปริมาณนําทีจะไหลมารวมกนัลงสู ่กทม. และทําได้ดนัทีหากรัฐบาลไฟเขียวเพราะ

ทีดนิของกรมชลประทานอยูแ่ล้วไมต้่องเวนคนืทีดนิประชาชนเพมิ   2.ทําแก้มลงิตะวนัออก เป็นพืนทีดกันํ

ทีจะมาจาก อ.ท่าตะโก ตาคลี ตากฟ้า เพือลดปริมาณนําลงมาสมทบเหนือเขือนเจ้าพระยา แตต้่องเป็นแก้

ลงิทีมีความสามารถเก็บนําได้มากกวา่ 30-50 ล้าน ลบ.ม. เหมือนทุ่งทะเลหลวง  และ 3.โครงการเขือนแม่

วงก์ จ.นครสวรรค์ จะเก็บนําได้ประมาณพนัล้าน ลบ.ม. ขณะนีผลการศกึษาเสร็จแล้ว รอแตรั่ฐบาลวา่จะ

เดนิหน้าหรือไม ่ ยงักลา่วอีกวา่หากดาํเนินการทงั 3 ข้อแล้ว ไมต้่องขดุหรือขยายแมนํ่าท่าจีน และพั

โครงการขดุแมนํ่าเจ้าพระยาสองทีไจกาเคยเสนอไว้ต้องใช้งบประมาณเป็นแสนล้านบาทได้เลย เพราะทํ

ไมไ่ด้ จะมีปัญหากบัประชาชนจํานวนมาก 

รองอธิบดีกรมชลประทาน ยงัเสนอแนวทางปัองกนัพืนทีลุม่แมนํ่ามลู ไว้ 2 แนวทางคือ  1.ควรขดุ

เส้นทางระบายนําหรือฟลดัเวย์ เป็นคลองเลียงเมือง กรณีทีมีแมนํ่าผา่นเมือง ฉะนนัใน จ.นครราชสีมา 

จะต้องขดุ 2 คลอง เพือรับนําลงสูแ่มนํ่าให้เร็วทีสดุ  คลองแรก เป็นคลองเลียงเมืองโคราช และคลองทีสอง

คือ เลียงเมืองพิมาย ระบายลงสูแ่มนํ่ามลู ที อ.เฉลมิพระเกียรต ิจดุนีจะต้องมีแก้มลงิอีก 1 จดุ หนว่งนําก่อ

ลงแมนํ่ามลู ทํา ฟลดัเวย์จากแมนํ่ามลูที อ.วารินชําราบ จ.อบุล ราชธานี ชว่ยระบายนําลงสูแ่มนํ่าโขงให้เร

ขนึ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีได้ศกึษาไว้แล้ว  และ  2. การเพิมศกัยภาพการระบายนําในแมนํ่าชี-แมนํ่าลํ

ชีรอง ทีจะไหลลงแมนํ่ามลู ที อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร โดยขยายลาํนําให้สามารถรับนําได้มากขนึ เพือ

ผลกระทบ จ.ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และพืนทีใกล้เคียง   

เขายงักลา่ววา่ ทีผา่นมา กรมชลประทานมีโครงการจะก่อสร้างเขือนประมาณ 3 เขือน 

ประกอบด้วย เขือนลําชีบน เขือนโปร่งขนุเพชร เขือนยางนาดี แตท่งัหมดยงัไมไ่ด้รับการอนมุตั ิ และทิงท้าย

วา่ การรับมือและแก้ปัญหานําในประเทศไทย มีการศกึษาไว้หมดแล้ว ขาดแตก่ารสานตอ่ พอปัญหาผา่นไ

คนก็ลืม เหมือนเขือนแก่งเสอืเต้น พอนํายมท่วมคนก็นกึจะเอาเขอืนแก่งเสือเต้น หลงันําลดรัฐบาลต้องเส

เงินชว่ยเหลือ พอนําแล้งก็ไมมี่นําใช้ 

แนวทางของกรมชลประทานทีเสนอมานนัยงัเป็นคําถามวา่แก้ภยัแล้งและนําท่วมได้จริง?   
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ความไม่พอใจของชาวนาภาคกกลางในการจัดการปัญหานําในอดตี-ปัจจุบนั 

นายวิเชียร พวงลําเจียก2  ประธานกลุม่เกษตรกร จ.พระนครศรีอยธุยา  กลา่วโทษ สส. ของจงัหวดั

ตนวา่ไมนํ่าปัญหาความเดอืดร้อนของพืนทีตงัคําถามเพือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงภาพรวม  โดยชีถึง

ความไมเ่ป็นธรรมของกรมชลประทานในการจดัการนําทงัในช่วงฤดนํูาแล้งและหน้านําท่วม ราวกบัวา่ชา

ทีจงัหวดันีเป็นพลเมืองชนัสอง เพราะมีการปลอ่ยนําท้ายเขือนเจ้าพระยา ลงลุม่แมนํ่าจมท่วมทงัสองฝังแล

ผนันําเข้าทุ่งนา  ในขณะทีประตนํูาฝังตะวนัออกและฝังตะวนัตกตรงเหนือเขือนเจ้าพระยา เช่น ประตนู

มโนรมย์ ไป จ.ลพบรีุ ,   ประตนํูาปากคลองมะขามเฒา่  ไป อ.อูท่อง จ.สพุรรณ  มีการปิดประต ู , สว่น 

ประตนํูาพลเทพ ไปแมนํ่าสพุรรณบรีุ ปลอ่ยเข้าเพียง 10 ลบ.ม./วนิาที เทา่นนั     จงึอยากถามวา่เป็นการ

เห็นแก่ตวัหรือไม ่ ทีผลกันําทงัหมดลงท้ายเขือนทงัทีมีช่องทางการลําเลียงนําลงอา่วไทยช่องทางอืนทีเป็นก

ช่วยเหลือแมนํ่าเจ้าพระยาในการลาํเลียงนําปริมาณมหาศาล  แตก่ลบัไมใ่ช่เป็นช่องทางล ําเลียงเพี

เพราะวา่กลวัพืนทีนนัจะถกูนําท่วม 

"ทําแบบนีเป็นการซําเตมิคนท้ายเขือนอยา่งมาก เมือต้นปีเกิดภาวะภยัแล้ง ประตนํูาเหนือเขื

เจ้าพระยาตา่งเปิดประตนํูาเตม็ทีดดูและสบูนําเข้าใน ปริมาณมาก แตพ่อหน้านําหลากกลบัปิดประตนูํ

หน้าตาเฉย  ทําแบบนียตุธิรรมหรือไม ่เรืองนีกรมชลประทานทําไมถ่กูต้อง พวกเราก็คือคนไทย ดงันนัการ

กระจายนําให้มากและหลายช่องทางในการลําเลียงนําลงอา่วไทย เป็นเรืองทีควรกระท ําทีสดุ ไมเ่ช่นนนั จ.

พระนครศรีอยธุยา ก็จะกลายเมืองทีไมส่ามารถทํานาได้ เพราะช่วงต้นปีถึงกลางปีพบปัญหาภยัแล้ง เพราะ

เขาดงึนําเข้าประตนํูาเหนือเขือนเสียหมด พอปลายปีนําท่วมหนกัเพราะเขาปิดประตนูํ าเหนือเขือนเสีย

แบบนีชาวนาจะทํากนัอยา่งไร” 

ความไมพ่อใจในการจดัการแก้ไขนําท่วมครังนีปัญหาสร้างความขดัแย้งรุนแรง ซงึไมใ่ช่แตช่าวนาที

เมือกรุงเก่าเทา่นนัทีเดือดร้อน  นําทีท่วมนองแผก่ว้างในหลายพืนที ครอบคลมุพืนทีการเกษตรกวา่ 4 ล้าน

ไร่นนั กลบัทําให้ความขดัแย้งจากความเดอืดร้อนครังนี  จนกระทงัพล.อ.ยทุธศลิป์ โดยชืนงาม ผู้ชว่ยผู้

 
2
 “ชาวนาจวก4ส.ส.พท.1ชทพ.อยธยาอมอะไรไว้ในปาก ไม่คดิช่วยถกนําท่วมุ ู ” มติชนออนไลน์ 29-10-53 
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บญัชาการทหารบก ทีเห็นวา่ปัญหานําท่วมที จ.พระนครศรีอยธุยายงัไมค่ลีคลาย จงึมีคําสงัให้ทหาร

ประสานงานกบัฝ่ายปกครองเข้ามาเฝ้าระวงัแล้ว ที จ.สพุรรณบรีุ ก็เป็นอีกจดุหนงึทีต้องจดัเวรเฝ้าพนงักนันํ

 24 ชวัโมง  ซงึเอกพนัธ์ อินทร์ใจเอือ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสพุรรณบรีุระบ ุออกมายาํถึงความขดัแย้

ครังนีวา่   "โดยเฉพาะพืนที อ.เดมิบางนางบวชซงึนําท่วมทีสาหสัทีสดุ เดมิจะมีชาวบ้านมากวา่ 120 คน 

เตรียมมารือแนวคนักนันําที ต.กระเสียว จงึต้องปรับความเข้าใจทําความเข้าใจกนั พอช่วงหลงัระดบันํ

หลากเข้าสูพื่นทีจนท่วมเทา่กนั ปัญหาก็เลยจบไป"  จนเป็นทีตงัของสงัเกตของสือผู้รายงานขา่ว วา่การ

ป้องกนัพืนทีเขตเศรษฐกิจอยา่งในเขตเมืองและ กทม. นนัยงัไมมี่การสือสารกนัในระดบัชาต!ิ? 3

เหรียญ ชํานิ นกัพฒันามลูนิธิข้าวขวญั 4 ซงึได้เช่าทีนาขนาด 30 ไร่ เขต  ต.สนามคลี หมู ่1 อ.เมือง 

จ.ุสพุรรณบรีุ  มา 2 ปีแล้วเลา่วา่ ปีนีตนทํานาลา่กวา่ทีอืน เพราะในช่วงต้นฤดปูลกูปีนีราวเดือนมิถนุายน

แล้งมาก ไมมี่นํา นําทีเขือนชยันาท  มีนําปลอ่ยมาให้เพียงพอตอ่การปลกูทดลองข้าวทีศนูย์วิจยัข้าว จ.

สพุรรณบรีุ ชาวนารายอืนๆ ก็ไมไ่ด้ปลกู   สว่นชาวนาทีต้องการปลกูข้าวต้องลงทนุสบูนําเพมิและแยง่นําก

มาก ตนไมอ่ยากลงทนุเพมิเลยปลกูช้าเพราะไมค่าดวา่นําจะมามากและท่วมทีนา   ตนได้ตดัสนิใจวา่จะ

ลงทนุเพมิในการจ้างรถขดุยกคนักนันําและสบูนํานอกจากนาเมือ 2 วนัก่อน เพราะข้าวกําลงัตงัท้องแตไ่มมี่

รถรับจ้างมาขดุ เลยปลอ่ยให้นําท่วมทิงไปแม้วา่ข้าวทีปลกูกําลงัตงัท้องอยูก็่ตาม   แตเ่นืองจากพืนทีปลกู

ข้าว 30 ไร่ มีระดบัความสงูตําไมเ่ท่ากนั ข้าวในทีดอนซงึปลกูพนัธุ์หอมนิลไว้ 3 ไร่กําลงัออกรวงและได้เก็บ

เกียวแน่ๆ แตข้่าวหอมมะลแิดง 5 ไร่ กําลงัตงัท้องนนัรอลุ้นอยูว่า่จะได้ข้าวหรือไม ่ สว่นข้าวขาวยาว 1 ไร่ยงั

ไมต่งัท้อง สว่นทีต้องทิงไปแล้วแน่ๆ คือข้าวพิษณโุลกซงึเป็นข้าวนาปรังเกือบ 20 ไร่ซงึกําลงัตงัท้องแตป่ลกู

อยูใ่นทีลุม่ทีสดุของแปลงนาทีเช่านนั  

เหรียญยงักลา่วอีกวา่ ปีนีในตวัเมืองสพุรรณบรีุมีพนงักนันนัป้องกนันําท่วมบริเวณตวัเมืองซงึม

โรงพยาบาลอยูริ่มนํา ซงึบรรหารคงไมย่อมให้นําท่วมแน่ แตที่นารอบๆ ตวัเมืองนีนําท่วมหมด ได้นงัคยุ

ชาวนาทีตนทํางานด้วยนนัสว่นใหญ่เห็นวา่ปีนีนํามามากกวา่ปี 2549 เสียด้วยซําไป 

 

 

3 “กลางระสาํศึกนํา ใต้หลอนฝันร้ายหาดใหญ่” โพสต์ทเูดย์  30-10-53   
4 นิรมล ยวุนบุณย ์สมัภาษณ์ เมือ 1-11-53  
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แนวทางการแก้ไขนําในอนาคต แก้อย่างไรให้ตรงจุด 

 

หาญณรงค์ เยาวเลศิ  5 ประธานมลูนิธิเพือบริหารจดัการนําแบบบรูณาการ (ประเทศไทย) ให้

ความเห็นตอ่แนวทางทีกรมชลประทานเสนอในข้างต้นวา่ แผนการสร้างเขือนของกรมชลประทานไมมี่อะไร

ใหมแ่ละแก้ไขปัญหานําท่วมไมไ่ด้ เป็นการเสนอแนวทางแก้ปัญหาทีแก้ไมไ่ด้แบบซําๆ ราวกบัแผน่เสียงตกร่อง

ทงันี เมือดสูภาพพืนทีทีนําท่วมจะเห็นวา่นําท่วมหนกัในพืนทีใต้เขือน หากดยู้อนกลบัไปก่อนนําท่วมหนกั 3 

– 4 วนัทีนําจะท่วม มีการเก็บกกันําไว้ในเขือนถึง 90% เช่นทีเขือนแมว่งศ์ เขือนทบัเสลา ก็ปลอ่ยนําเข้าสูลุ่่

นําสะแกกรังเมือมีปริมาณนํามาก  การสร้างเขือนป่าสกัชลสทิธิทีวา่จะแก้ปัญหานําท่วมได้ก็พิสจูน์ได้วา่เขื

แก้ปัญหานีไมไ่ด้จริงๆ เช่นเป็นดงัเชน่เดียวกนักบักรณีการสร้างเขือนเพือป้องกนันําท่วมทีสงขลาหลงัจากเกิ

เหตกุารณ์นําท่วมใหญ่ในปี 43 แตสํ่าหรับการการขดุคลองผนันํา หาญณรงค์เห็นด้วยวา่ควรทํา แตต้่อ

พิจารณาเป็นจดุๆ ไป  เชน่ ทีนครราชสีมา ทีเห็นด้วยวา่ควรขดุคลองอ้อมเมืองตรงจอหอ  แตที่พิมายนนัไม่

แน่ใจ ต้องดขู้อมลูและควรให้มีการประชมุกรรมการลุม่นํากนัให้ชดัเจน   

หาญณรงค์ เห็นวา่ สงิทีทางกรมชลประทานไมเ่คยพดูถึงเลย คือการทีต้องรือสงิกีดขวางแนว

ทางการนนัออก  เพราะเมือนํามาก็มีการสร้างถนนถมขนึสงูกนันําแล้วก็เกิดความเสียหาย แตไ่มส่ร้างสะพ

ให้เพียงพอเพือให้ทางนําไหลผา่น ซงึแนวทางการแก้ปัญหานีต้องอาศยัความร่วมมือกบัหน่วยงานอืนๆ อี

หลายหน่วยงาน 

สว่นกรณีทีวา่จะต้องทําแก้มลงิเพือให้เป็นพืนทีรับนํานนั หาญณรงค์เห็นวา่ สงิทีกรมชลประทานไม

ควรทําคือการขดุหนองนําใหมเ่พือให้เป็นทีรับนํา การขดุและถมรอบคนัพืนทีทีเป็นแอง่รับนําเดมิทีมีอยู่

ธรรมชาตใิห้สงูขนึเป็นการทําลายสภาพนิเวศน์ดงัเดมิ ทําลายวิถีการอยูกิ่น การสร้างบ้านเรือนของ

ประชาชนทีอยูอ่าศยัในบริเวณนนั แตส่งิทีควรทําคือควรสํารวจขนาดพืนทีดวูา่แอง่รับนําเดมินนัรับนําได้ม

น้อยแคไ่หน  และต้องมีการประชมุหารือกบัคณะกรรมการลุม่นํา  และถ้าหากต้องการให้แอง่นํานีท่วมก็ค

 
5 สมัภาษณ์โดยนิรมล ยวุนบุณย ์เมือ 2-11-53 
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จะต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และต้องจ่ายคา่ชดเชยความเสียหายให้มากกวา่ปกต ิโดยเฉพาะชาวบ้านทีทํา

นาทําการเกษตรควรต้องได้รับการชดเชยทีสงูกวา่เกณฑ์ปกต ิ

 “แอง่รับนําธรรมชาตทีิมีอยูเ่ดมิในหลายพืนทีรอบกรุงเทพฯ เช่น บางบาล นครหลวง ผกัไห่ ฯลฯ คว

ทําการสํารวจให้ชดัเจนวา่มีพืนทีรับนําได้มากน้อยแคไ่หน ไมค่วรไปขดุเพือถมทําคนักนันํารอบๆ บริเวณนั

ให้สงูขนึ นํามาก็ถมถนนจนสงู เพราะสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กบัชาวบ้านทีต้องสร้างบ้านให้สงูๆ ขึ

ไปเพือหนีนําทีท่วมขงั จนบ้านของชาวบ้านจะกลายเป็นหอดดูาวไปแล้ว หลงันําลดก็กลายเป็นพืนทีอยูอ่าศ

ของคนแปลกประหลาดให้นกัท่องเทียวมาด”ู  

นิธิ เอียวศรีวงศ์ 6 ชีให้เห็นวา่ถึง ตอของปัญหาการจดัการนําทีผดุโผลข่นึมาท่ามกลางสถานการณ

นําท่วมอยา่งน่าสนใจ  โดยชีวา่ การกลา่ววา่การสญูเสียพืนทีป่าทีดดูซบันําและลดแรงปะทะของนําป่า

หลากจนเกิดความสญูเสยีขนึนนั เมือดสูาเหตขุองการการสญูเสียพืนทีป่า มนัไมไ่ด้เกิดจากผู้คนทงันายทนุ

และชาวบ้านเข้าไปบกุรุกป่าเท่านนั  สาเหตสํุาคญัอนัหนงึเกิดจากนโยบายของรัฐทีจะสง่เสริมทางอ้อมด้วย 

ดงันโยบายการสง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจทีทําให้มีการบกุรุกป่าเพิมมากขนึเรือยๆ ขณะเดียวกนั รัฐก็

ปลอ่ยให้การถือครองทีดนิเป็นการเก็งกําไรทางเศรษฐกิจทีมนัคงปลอดภยั  การบกุเบกิป่าเพือปลกูพืช

เศรษฐกิจทําให้เกิดปัญหาทีดนิหลดุมือ และต้องถากถางป่าตอ่เนืองไปเรือยๆ ทงันีเพราะความผนัผวนของ

ราคาพืชเศรษฐกิจทีตอบแทนรายได้ไมคุ่้มคา่การลงทนุ  แม้จะเปลียนเป็นนโยบายสง่เสริมพืชเศรษฐกิจทีให้

กําไรดีอยา่งยางพารา ก็พบวา่การถางป่าเพือปลกูยางพารากลบัจะยิงสร้างปัญหาการชะล้างและพงัทลาย

ของหน้าดนิ เกิดดนิถลม่สร้างความเสยีหายให้กบัพืนทีด้านลา่งซงึสว่นใหญ่เป็นพืนทีอยูอ่าศยั  สว่นการ

สร้างเขือน และอา่งเก็บนําขนาดใหญ่ เพือแก้ปัญหาการจดัการนํานนั  แท้จริงแล้วพบวา่เมือมีเหตกุารณ์น

ท่วมซาํๆ หลายครัง จงึพิสจูน์ได้วา่แล้ววา่เขือนและอา่งเก็บนําขนาดใหญ่ไมส่ามารถแก้ปัญหานําท่วมได้ 

ผา่นมาไมมี่ใครรับรู้ถึงกระบวนการตดัสนิใจพร่องนําวา่เป็นอยา่งไร มีข้อมลูหรือประสทิธิภาพเพียงใด แล

ยงัขาดการประสานความรู้ของหน่วยงานตา่งๆ เข้าด้วยกนัอยา่งเป็นระบบเพือการตดัสนิใจทีถกูต้อง อีกทงั

เหตผุลการสร้างเขือนทีแท้จริงมิได้มีวตัถปุระสงค์หลกัในการจดัการนํา แตเ่พือกําเนิดพลงังาน ซงึสว่นใหญ

ไมไ่ด้มีประสทิธิภาพในการผลติพลงังานเทา่กบัทีอ้างไว้ในแผน บางครังก็เพิมพลงัการผลติโดยไมแ่จ้ง

ลว่งหน้าแก่ประชาชนท้ายเขือน   เขือนเหลา่นีนอกจากสร้างความเสยีหายให้แก่ระบบนิเวศอยา่งหนกัจนทํา

 
6 นําท่วม-ตอผุด นิธิ เอียวศรีวงศ ์มติชนออนไลน์ 26-10-53 
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ให้ไมคุ่้มทนุในการก่อสร้าง ยงัเป็นตวัระบายนําลงมาซาํเตมิในขณะทีเกิดฝนชกุอีกด้วย  และประเดน็สดุท้

คือ ระบบเตือนภยัให้ประชาชนรับทราบลว่งหน้าเพือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นําท่วมนนั  พบวา่ แม้จะม

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี แตย่งัขาดการจดัการทีดี ยงัเป็นลกัษณะการรวมศนูย์ ขาดการประสานงานกบั

ชมุชน  

อยา่งไรก็ตาม  ภาพความขดัแย้งทีนําเสนอผา่นสือตา่งๆ นนั  พิชญ์ พงษ์สวสัด ิ  คณะรัฐศาสตร์ 

จฬุาฯ  ให้ความเห็นวา่ ปัญหานําท่วมในปี 2553 นนัเป็นภยัพิบตัจิากการบริหารจดัการนํา ไมใ่ช่เรืองของภั

ธรรมชาต ิ ได้ทางเลือกหนงึในการพิจารณาและแก้ปัญหานําท่วมนนัก็คือการพิจารณาในกรอบของกา

ประเมินผลกระทบทางสงัคม (social impact assessment) และความเสียงทางสงัคม (social risk) ทีมี

จากนําท่วม  ซงึในแงนี่หวัใจสําคญัก็คือเรืองของความเปราะบาง (vulnerability) โดยเฉพาะอยา่งยิงในแง่

ของการทีคนทียากจนและทีเสียเปรียบในระบบทีเป็นอยูก่่อนนําท่วมวา่พวกเขาจะได้รับผลกระทบในทกุๆ

ด้านมากหรือน้อยอยา่งไรเมือเกิดภยัเช่นนี รวมทงัการวเิคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีกบักระบวนการแก้ปัญหา

ทีจะเกิดขนึวา่แตล่ะฝ่ายมองเรืองนีอยา่งไร จะได้จะเสียอะไรจากกระบวนการร่วมกนัแก้ปัญหา7  อีกทงัการ

ค้นหาผู้ รับผิดชอบในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยันําท่วมนนัมีมากกวา่การค้นหาระบบทีซบัซ้อนและผู้ ทีม

อํานาจสงูสดุในการดแูล ซงึจะนําไปสูก่ารค้นหาผู้ รับผิดชอบในการชว่ยเหลือแบบทีสองคือยอมรับวา่ระบบ

ความชว่ยเหลอืมีความสลบัซบัซ้อน ดงันนัจําเป็นจะต้องเปิดใจทีจะรับทราบข้อมลู และร่วมกนัเชือมโยง

เรียนรู้จากแตล่ะหน่วยงานแทน8  

 
7 การประเมนิผลกระทบทางสังคมนับจากเหตุการณ์นําท่วม คม ชดั ลกึ 26-10-53 

8 การรายงานข่าวนําท่วมทมีากกว่าข่าวการแจกของ คมชดัลกึ  28-10-53   

 


