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เกริ่นน�ำ

การสัมมนาเรื่อง “แฉน�้ำท่วม ปี 54 : ผิดพลำดหรือต้ังใจ”               
ถือเป็นการชุมนุมเพื่อวิพากษ์เรื่องปัญหาน�้าท่วมในปี 2554 ที่ผ่านมา 
และเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาล 3.5 แสนล้านบาท  ในการ
ป้องกนัน�า้ท่วม  ซึง่ทัง้สองเรือ่งเกีย่วข้องกนัโดยตรงและอยูใ่นความสนใจ
ของสังคม ที่ต้องการติดตามและตรวจสอบ เพราะประชาชนยังคง             
หวาดผวาและเจบ็ปวดกบัการบรหิารจดัการทัง้ก่อนและภายหลงัวกิฤติ
น�้าท่วม ที่ยังเห็นความค้างคาของการเยียวยาที่ลักลั่น ไม่เสมอภาค              
แม้จะได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกันและอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
และอีกหลายครัวเรือน หลายพื้นที่ ที่นอกจากความช่วยเหลือในช่วง
วิกฤติไปไม่ถึงแล้ว ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาในภายหลังอีกด้วย 

ในเดือนธันวาคม 2554 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน                        
พร้อมด้วยสถาบันนโยบายศึกษา และมูลนิธิพัฒนาผู้น�าเยาวชน ได้
จัดสัมมนา เพื่อให้ค�าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่                       
ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ได้โอกาสเรียกร้องการเยียวยา
อย่างชอบธรรมทางกฎหมายอย่างทันควัน เกิดกระแสความตื่นตัวใน 
หมู่ประชาชนในการรู้สิทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ และใช้สิทธ์ิตามกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อฟ้องร้องรัฐบาลให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ท�าให้เกดิการท�างานระหว่างองค์กรดังกล่าวกบัประชาชนอย่างต่อเน่ือง
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ปี 2555 นี้ จึงเกิดองค์กรพันธมิตรเพิ่มขึ้นในการท�างาน 
ขับเคลื่อน เพื่อติดตามประเด็นปัญหาวิกฤติน�้าท่วมและการต้ัง 
งบประมาณมหาศาลเพื่อป้องกันน�้าท่วมในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมพัฒนาประชากร 
และชมุชน สถาบนันโยบายศกึษา และสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 
ด้วยหวังว่าการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข้อเท็จจริงระหว่างกันแล้ว ยังจะได้รับข้อเสนอจากประชาชน
ที่มาร่วมประชุมสู่การเผยแพร่แก่สังคม และตรวจสอบการท�างานของ
ภาครัฐในประเด็นดังกล่าวต่อไป

ขอขอบคุณคุณศรีสุวรรณ จรรยา และคุณวิลาส เตโช ผู้ด�าเนิน
รายการทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ที่ท�าให้การสัมมนาครั้งนี้อยู ่ใน 
ประเด็นทีป่ระชาชนสนใจ ตดิตามอย่างมสีาระส�าคญั และเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ และคณุทพิย์พาพร ตนัตสินุทร ผูท้�าหน้าทีก่ล่าวสรปุสาระส�าคญั
ที่ได้จากงานสัมมนา อันน�ามาสู่การจัดท�ารายงานที่ปรากฏในมือผู้อ่าน
ทุกท่านฉบับนี้

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

และ สถาบันนโยบายศึกษา 
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กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัย
ของรฐับำล กระทบต่อสิทธมินษุยชน

ดร.ปริญญา  ศิริสารการ  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

กล่าวถึงปัญหาภัยพิบัติน�้าท่วมของประเทศไทยที่ปรากฏใน                  
ข่าวต่างประเทศว่า ข่าวทุกส�านักระดับโลกออกข่าวประเทศไทยทุกวัน 
โดยข่าวระบุประมาณการว่าความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ เกิดจาก
การบริหารจัดการที่อ่อนแอ คือ ขาดการเตรียมการและการจัดการ                  
นี่คือสิ่งที่นักวิชาการระดับสากลมองเข ้ามาในประเทศไทยเรา 
วกิฤตกิารณ์ทีผ่่านมาปี 2554 จงึสร้างความกงัวลแก่ประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศมาจนถึงปี 2555 
ประชาชนที่เคยอยู ่ในพื้นที่น�้า
ท่วมไม่มคีวามมัน่ใจและไม่เชือ่มัน่
ในการท�างานเพื่อแก้ปัญหาของ
รัฐบาล รัฐบาลจะต้องท�าอย่างไร
เ พ่ือสร ้ า งความมั่ น ใจ ให ้กับ
ประชาชน มหาอุทกภัย และการ
บริหารจัดการที่อ ่อนแอของ
รัฐบาลท�าให้เกิดปัญหากระทบ
ในวงกว้าง เป็นความสูญเสีย
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ทางเศรษฐกิจ กระทบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คนที่
น�า้ท่วมต้องย้ายทีอ่ยู ่ต้องขายบ้านด้วยความจ�าเป็นและการเดนิทาง
ไปท�างานเป็นไปอย่างยากล�าบาก ส่งผลต่อการใช้ชวีติ การด�ารงชวีติ
ในทุกมิติ กระทบต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิ
ในที่อยู่อาศัย ในนามของอนุกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม จึงเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นที่จะมาร่วมกันคิด              
และท�างานในครัง้น้ี เพือ่สะท้อนปัญหา  ให้รฐับาลได้ตระหนักถงึสภาวะ
โลกร้อนที่มันมีอยู ่จริง อุทกภัยครั้งนี้ เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ                          
เกิดจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงจริงๆ แต่รัฐบาลก็ต้องเตรียมการ เรามี                      
นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องคอยเตือนให้เฝ้าระวัง เพราะ               
มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอีกในหลายที่ทั่วโลก เราจึงต้องเอาข้อมูล               
ความรู้ และข้อเท็จจริงมาคุยกัน และแนะน�าสิ่งที่รัฐควรจะรู้ ควรจะท�า 
ทั้งในแง่ของการสะท้อนต้นตอปัญหาน�้าท่วม  จนกระทั่งการออก
นโยบายแก้ไขปัญหา ทั้งสองเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะสะท้อน
ความรู้สึกของประชาชน ของผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญ การแสดงความคิดเห็น                
ให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตามแผนและโครงการ
ป้องกันน�้าท่วมของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นทั้งสิทธิของชุมชนที่                
ต้องรู้ว่ารัฐบาลจะท�าอะไรกับพื้นที่ ลุ่มน�้า ที่ราบลุ่มต่างๆ ซึ่งอยู่ใน                 
แผนของการป้องกันน�้าท่วม และยังเป็นสิทธิของพลเมืองที่จะแสดง                
สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่อาจละเลยบทบาทการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณโครงการนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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ท�ำไม น�้ำท่วมใหญ่...ถล่มเมือง

ดร.ธีระชน  มโนมัยพิบูลย์                                                     
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ในฐานะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาน�้าท่วม และได้เคยท�างานร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการที่เคยประสบปัญหาน�้าท่วมมาก่อน และยังเป็น
คณะท�างานบรหิารจดัการน�า้ในสภาวะทีเ่กดิอทุกภยัร้ายแรง ท�าให้ได้มี
โอกาสเห็นการท�างานด้านการจดัการเรือ่งอทุกภยัร้ายแรงปี 2554 ของ
ส่วนราชการต่างๆ รวมถงึการท�างานกบัพืน้ทีใ่นฐานะทีเ่ป็นส่วนปกครอง
พเิศษทีต้่องดแูลใกล้ชดิประชาชนในกรงุเทพมหานครและประสานความ
ร่วมมอืกบัจงัหวดัรอบปรมิณฑล ได้ชีใ้ห้เหน็ปัญหาทีท่�าไมน�า้จงึท่วมหนกั 
และ ท�าไม แม้ในที่ดอน เช่น ดอนเมือง น�า้ก็ท่วมได้ 
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ประการแรก การขาดความรูค้วามเข้าใจเรือ่งลกัษณะภมูศิาสตร์
ของประเทศไทยที่มีที่ราบตอนกลางในภาคกลาง มีที่ราบสูงตอนบน 
มีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกและตะวันตกของประเทศ ฉะนั้น โดย
ธรรมชาตแิล้วน�า้จะไหลจากทีส่งูลงสูท่ีต่�า่ แม่น�า้หลายสายจากภาคเหนอื 
และร่องน�้าต่างๆ ก็จะเป็นทางรับน�้าและไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางที่มี
แม่น�้าเจ้าพระยา บางปะกง และท่าจีน เพื่อออกสู่ทะเลในที่สุด ซ่ึง            
ในอดีต ประเทศไทยก็ได้มีการขุดคลองเพื่อช่วยให้ระบายน�้าได้ดีขึ้น  
เพราะอุทกภัยเคยเกิดขึ้นมาตลอด เช่น ขุดคลองมหาสวัสดิ์ ในสมัย
รัชกาลที่ 4 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวาสายล่าง ในสมัย          
รัชกาลที่ 5 (คลองหกวา ก็คือ 1 วา เท่ากับ 2 เมตร คลองหกวา ก็คือ 
คลองที่มีเขตความกว้าง 12 เมตร คลองสามวา ก็คือ คลองที่มีเขตความ
กว้าง 6 เมตร) ซึ่งมีการจัดการเมืองให้มีทางน�้าไหลในลักษณะตัดคลอง
ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง คลองแนวตั้ง คือ คลองหนึ่ง ถึงคลองยี่สิบเอ็ด 
เพื่อเอาน�้าไปลงทะเล และมีการท�าระบบประปา ก็คือคลองประปาใน
ปัจจุบัน รัชกาลที่ 6 ขุดคลองระพีพัฒน์ รัชกาลปัจจุบันมีเขื่อน          
พระราม 6  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และการท�าแก้มลิงทั้งด้านตะวันออก  
และตะวันตก ทั้งหมดนี้คือระบบทางน�้าไหลตั้งแต่แม่น�้า ระบบเขื่อน 
และการระบายน�้าออกตามล�าคลองต่างๆ ซึ่งมีอยู่แล้ว และสามารถ             
ลดความเสียหายลงได้ อีกทั้งคนไทยแต่ดั้งเดิมในพื้นที่ลุ่มภาคกลางก็
อาศัยอยู่ด้วยความเข้าใจกับธรรมชาติของน�า้

ประการที่สอง การขาดความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ 
และธรรมชาติของน�้า ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น การ
ระบายน�้าไม่ให้ท่วมขังที่ใดที่หนึ่งจึงขึ้นกับการเข้าใจธรรมชาติของน�้า 
และพื้นที่ที่ซึ่งมีระบบคู-คลอง จัดให้น�้าผ่าน  แต่การแก้ปัญหาอุทกภัย
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ในปี 2554 ไม่ได้ค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้ คือ ไม่สามารถผลักดันน�้าให้เข้าสู่
ระบบคู คลอง ล�าน�้าต่างๆ เพื่อระบายออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ท�าให้มี
การปกป้องพื้นที่โดยการกั้นน�้าทั้งที่ควรให้น�้าผ่าน เมื่อมวลน�้ามหาศาล
มา จึงท่วมทะลักโดยไม่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้าง
ตามเส้นทางพื้นที่สีเขียวบางส่วน ที่ถูกกันไว้เป็นที่รับน�า้ (Flood way) 
ตามแบบของผังเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้าน ตึกแถว      
ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ทั้งหมด ซึ่งหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งสิ้น กลายเป็น      
สิ่งปลูกสร้างที่ก้ันทางน�้า ท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้น�้าไหลได้ นี่จึง
เป็นการลงโทษของธรรมชาติ

ประการทีส่าม มกีารกนับางพืน้ทีไ่ม่ให้น�า้ผ่าน ท้ังท่ีสภาพพืน้ท่ี
ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน�้า และให้น�้าผ่านไปได้สะดวก เช่น หนองเสือ 
หนองจอก บางน�้าเปรี้ยว พื้นที่เหล่านี้ไม่มีน�้าทั้งที่ชื่อของพื้นที่เหล่านี้
เป็นพื้นที่ชุ ่มน�้า ท�าไมน�้าไม่ไหลเข้าพื้นที่เหล่านี้ รวมทั้งพื้นที่นา
สมุทรปราการ มีนบุรี ลาดกระบัง ซึ่งการบริหารพื้นที่ดังกล่าวมีข้อน่า
สงสัยว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ให้น�้าท่วมในพื้นที่ดังกล่าว

ประการทีส่ี่ ประตรูะบายน�า้ไม่สามารถใช้การได้เตม็ท่ีทุกประตู 
เพราะมหีลายแห่งช�ารดุ ไม่มกีารบ�ารงุรกัษา ไม่สามารถเปิด-ปิดได้เมือ่
มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ และอกีหลายประตูกไ็ม่เปิดให้น�า้ระบายออกไปได้ 
เพราะเกรงน�า้ไปท่วมในบางพืน้ที ่ท�าให้แม่น�า้เจ้าพระยาต้องรบัน�า้หนัก
อยู่ที่เดียว แทนที่จะสามารถระบายน�้าในที่ราบลุ่มให้ออกไปทางแม่น�้า
บางปะกงได้ด้วย  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า พื้นที่ฝั่งตะวันออกไม่มีน�้าให้        
สูบออก เพราะน�้าถูกกั้นปิดทาง ท�าให้ไหลล้นมาพื้นที่ดอน เช่น      
ดอนเมือง หลกัสี ่ซึง่ไม่เคยมนี�า้ท่วม กก็ลายเป็นทีร่บัน�า้ ทัง้ทีม่ข้ีอศกึษา
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า น�า้ฝนใน
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ปี 2554 มีปริมาณมาก แต่ยังน้อยกว่าปี 2538 ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่มี       
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทั้งนี้เพราะมีการจัดการแบบขวางทางน�้า

ประการทีห้่า การบรหิารจัดการน�า้ของรฐับาลขาดความรู ้และ
ข้อเท็จจริง จึงไม่ได้ใช้ผู ้เชี่ยวชาญเรื่องน�้า ทั้งนักอุทกศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา วิศวกรทางน�้าและสิ่งแวดล้อม มาบูรณาการในการ
ท�างานเพื่อช่วยเหลือรัฐบาล ท�าให้ผู้ที่รัฐบาลมอบหมายไม่สามารถ
ท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะระบายน�้าออกผิดทิศทางของทางน�้า 
(Flood Way) กลายเป็นมหาอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียและเสียหาย
ปรากฏเป็นข่าวไปทั่วโลก และติดอันดับมหาภัยพิบัติ อันดับ 4 ของโลก
ในที่สุด

ประการที่หก การบริหารจัดการน�้า ต้องศึกษาและดูทั้งระบบ 
ครอบคลมุพืน้ทีท่ีน่�า้จะต้องไหลผ่าน ไม่ใช่จะดหูรอืป้องกันเฉพาะ กทม. 
ต้องดูปริมณฑลด้วย ต้องดูทั้งต้นน�้าและปลายน�้า เพื่อไม่ให้คนในแต่ละ
พื้นที่ต้องมาทะเลาะกัน ดูระบบแม่น�้าและคูคลอง ดูระบบประตูระบาย
น�า้และเขื่อน ดูทางน�้า (Flood Way) ที่จะต้องรับน�า้มหาศาลที่ระบุไว้
ตามผังเมืองให้เป็นพื้นที่สีขาวลายเขียว คือแนวที่ต้องรับน�้า ให้เป็น             
แก้มลิง ซึ่งปีที่แล้วไม่ได้ท�าหน้าที่ ซึ่งการบริหารน�้าต้องพยายามเอาน�า้
เข้าน้อยกว่าน�า้ออกทีจ่ะไปสูป่ากอ่าว ลงทะเล เพราะฉะน้ัน การบรหิาร
จัดการพื้นที่ลุ่มน�้า พื้นที่รับน�้า และระบายน�้า จะต้องดูระบบทั้งหมด 
ไม่ใช่ไปกั้นน�้าไว้
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กำรไม่มีข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ และ
กำรไม่มีกำรประสำนงำนบริหำรจัดกำร
คอืสำเหตขุองกำรเกิดน�ำ้ท่วมประเทศไทย

ดร.สมิทธ  ธรรมสโรช   
ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

ดร.สมิทธ ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการและการมี             
ความรูท้างวชิาการต้องควบคูไ่ปด้วยกนั โดยถอืว่าภยัธรรมชาตทิีเ่กิดขึน้
มาจากมนุษย์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจึงจ�าเป็น          
ต้องเข้าใจการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติที่ไม่แน่นอน ต้องคอยศึกษา 
ติดตาม และเก็บสถิติไว้เพื่อการศึกษาและสามารถคาดการณ์ได้ เพื่อที่
จะเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติได้ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบสร้าง
ความเสียหายรุนแรงเช่นที่เกิดอุทกภัยในปี 2554 อย่างไรก็ตาม จาก
สภาพการแก้ปัญหาของนักการเมืองโดยขาดวชิาความรู้และทักษะการ
บรหิารจดัการนัน้ กท็�าให้นกัการเมืองกลายเป็นมหนัตภยัทีร้่ายแรงทีส่ดุ
ในอนาคตได้เช่นกันหากเกิดวิกฤติขึ้นอีก และกล่าวว่า จากข้อมูลของ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน ในอีก 9 ปีข้างหน้า น�า้อาจจะท่วม
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แต่ยังไม่เคยมีใครคิด ซึ่งจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาท�าให้ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจดังนี้ 
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1. ความจ�าเป็นที่ต้องมีข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง 
ดร.สมิทธ เอง ได้มีข้อมูลสถิติที่สะสมมานานถึง 61 ปี ผู้บริหารน�้าของ
ประเทศไทยจะต้องรูใ้นรายละเอยีดว่าเดอืนอะไร มพีายก่ีุลกู โดยเฉพาะ
เดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จากความ
ผิดพลาดปีที่แล้ว พบว่าเขื่อนทุกเขื่อนเก็บน�้าไว้เต็มหมดทั้งๆ ที่ยังไม่ถึง
ช่วงเวลาเดือนดังกล่าว พอฝนตกมากๆ เมื่อน�้าล้นเขื่อน ก็ปล่อยน�า้ออก
มา เพราะไม่มีนักวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา ไม่มีด้านอุทกวิทยา ที่
เกี่ยวข้องอยู่ในคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าของรัฐบาลเลย จึงเกิด
ความผิดพลาดในการบริหารน�้าเพราะไม่มีความรู้ซึ่งท�าให้รัฐบาลขาด
ความน่าเชื่อถือ และไม่ไว้ใจ ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะจัดการน�้าแบบ                 
“เอาอยู่” ได้ ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ 
จ�าเป็นที่คนไทยจะต้องรู้ด้วย คือ การเกิดลานีญา ที่ท�าให้เกิดน�้าท่วม
ประเทศไทยปี 2554 นั้น นักบริหารน�้า ซึ่งเป็นนักอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น 
ที่จะวิเคราะห์ได้ ซึ่งปรากฏการณ์ลานีญานี้ เกิดขึ้นเพราะปริมาณความ
ร้อนที่เกิดขึ้นทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีมาก การระเหย
ของไอน�้ามากนี้ถูกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาในประเทศไทย 
ท�าให้ได้รบัน�า้มากจากมรสมุและพายตุ่างๆ การไม่มคีวามรูแ้ละไม่ได้ศกึษา 
จึงท�าให้มีการเก็บน�้าจากต้นฤดูมากเหมือนอยู่ในภาวะปกติ แต่เมื่อ           
เกิดปรากฏการณ์นี้มาเสริมก็รีบปล่อยน�้าออกมา จึงท�าให้น�้าท่วมมาก
อย่างที่ประสบกัน ซึ่งเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ มนุษย์พึ่งค้นพบ            
เมื่อไม่กี่สิบปีนี้ ท�าให้ได้ความรู้ว่าทุกครั้งที่มีการเคลื่อนของน�้าทะเล             
จะท�าให้น�้าทะเลมีความร้อนสูงทั้งจากทิศตะวันตกไปตะวันออกและ
จากทศิตะวนัออกไปตะวนัตก ของมหาสมุทรแปซฟิิก ท�าให้เกดิไอน�า้
มากในพื้นที่ท้องทะเล และจะเกิดมรสุมพัดพาไอน�้านี้เข้าสู่แผ่นดิน 
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พืน้ทีท่ีถ่กูมรสมุนีพ้ดัผ่านกจ็ะเกดิน�า้ท่วม แต่ถ้าพืน้ทีใ่ดประสบภยัแล้ง 
ก็จะเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งทั้ง ลานีญา และเอลนีโญ เป็น
ภาษาสเปน จึงต้องมีความรู้ว่าระยะการเกิดเอลนีโญ คือ ช่วงเกิด 8-12 
เดือน และหลังจากนั้นจะหยุดไป 2-3 เดือน ก็จะเกิดลานีญาอีก นี่จึง
เป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้อยู่กับธรรมชาติต้องเรียนรู้และปรับตัว การจะปรับตัว
ได้ต้องศึกษา ติดตาม และค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 

2. การขาดการบูรณาการในการประสานการท�างานในส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน�้าในเขื่อน ทั้ง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ทั้งกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทยที่มี           
ส่วนราชการภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นเหตุให้น�้าท่วมในหลายจังหวัด 
นี่จึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดน�้าท่วมมากและกินระยะเวลานานใน
ประเทศไทย เพราะไม่มกีารประสานข้อมลูในการปล่อยน�า้ ขณะเดยีวกนั 
การไม่มข้ีอมลูเรือ่งปรมิาณน�า้ฝนทีจ่ะตกในประเทศไทยในช่วงเดอืนอะไร 
ท�าให้บริหารน�้าไม่ได้ ซึ่งตามสถิติ คือ น�้าจะมากในเดือนสิงหาคมไป
จนถึงตุลาคม แต่ถ้าน�้าไม่มากก็แสดงว่าจะต้องประสบภัยแล้ง ซึ่งถือว่า
วิกฤติกว่าน�า้ท่วม และปี 2555 นี้ คือปีที่ก�าลังอยู่ในภาวะภัยแล้ง ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านีผู้บ้รหิารน�า้จะต้องรูแ้ละประสานการท�างานกนัตลอดเพือ่
ให้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยกัน

3. โครงการใช้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทตามแผนการ             
บริหารน�้าอย่างย่ังยืนของรัฐบาล แผนปฏิบัติการบูรณาการและการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเงินมหาศาล โดยมุ่งที่ลุ่มแม่น�้า
เจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบในปี 2554 และมีพื้นที่ครอบคลุมกลางน�า้ 
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และปลายน�้า เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้งบประมาณ 3 แสน
ล้านบาท ลุ่มน�้าอื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 17 ลุ่มน�า้ทั่วประเทศเริ่มด�าเนิน
การปี 2555 ด้วยงบประมาณ 5 หมืน่ล้านบาท จงึมคี�าถามว่างบประมาณ
ขนาดนี้ รัฐบาลจะใช้อย่างไร จะต้องสร้างความเข้าใจ เปิดเผยข้อมูล             
ขั้นตอนการท�างาน และเปิดรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน            
ต้องแจงรายละเอียดเพื่อที่ประชาชนจะได้ตรวจสอบได้เต็มที่ เพราะ
ประชาชนมคีวามกังวลและไม่เข้าใจรฐับาล จงึจ�าเป็นทีร่ฐับาลจะต้องให้
ข้อมูลอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจ

4. ความส�าคัญในเรื่องการบริหารธรรมชาติกับน�า้ ต้องมีหลัก
ส�าคัญว่า ต้องมีน�้าบริโภค ต้องมีน�้าใช้ น�า้เพื่อการเพาะปลูก เพราะ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังพระราชด�ารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงให้ความส�าคัญเรื่องน�้ากับเกษตรกรว่า 
“เพราะว่าชีวิตอยู่ที่น�้า ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มี
ไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้”
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ระบบกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้เป็นแบบปกติ 
ไม่ใช่กำรจัดกำรแบบพิเศษหรือวิกฤติ

กำรบริหำรจัดกำรของรัฐบำลขำดข้อมูล

ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี  
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

การบริหารจัดการของรัฐบาลขาดข้อมูล

ปี 2554 วิกฤติน�้าท่วมมาก นอกจากฝนตกหนักตลอดแล้ว ใน
เรือ่งของการบรหิารจดัการกมี็ผลอย่างยิง่ รฐับาลไม่ได้มกีารประเมนิผล
ตัง้แต่ต้นๆ ปีว่า ปี 2554 นัน้ ปรมิาณน�า้ฝนของประเทศไทยเป็นอย่างไร 
ซึ่งกว่าจะรู้ว่าน�้ามากก็เข้าไปเดือนกรกฎาคม สิงหาคมแล้ว ซ่ึงหาก
พิจารณาดูตั้งแต่ต้นปี ราวเดือนมีนาคม เมษายน ฝนตกหนักมาก แต่
ไม่มีการแจ้งหรือเตือนออกมาให้ประชาชนทราบ ส่วนราชการก็ไม่รู้  
ฉะนัน้ รัฐบาลจงึบรหิารจัดการน�า้เป็นแบบปกต ิไม่ใช่เป็นการบรหิาร
จัดการแบบพิเศษ หรือในภาวะวิกฤติ ฉะน้ันถ้ามีการรู้ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบว่ามีฝนตกมากแน่นอน ก็จะสามารถบริหารน�้าในเขื่อนได้        
ความรุนแรงของน�้าที่มีมากก็จะลดลงได้ ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีก็
สามารถช่วยลดภาวะต่างๆ ได้มาก
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การบริหารจัดการต้องมีหลักวิชาการและชุมชนมีส่วนร่วม

ส่วนการบรหิารจดัการน�า้เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วมในปี 2554 ในเขต
ลาดกระบังน้ัน ได้ให้ความส�าคญักบัความรูท้างวชิาการกบัความร่วมมอื 
ของชมุชน คอื สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 
ซึง่อยูใ่นกรงุเทพฯ ฝ่ังตะวันออก ถอืเป็นจดุหนึง่ทีร่บัและระบายน�า้ออก
ไปสู่ทะเล ท�าให้ต้องระดมการจัดการและเตรียมการอย่างเต็มที่เพื่อ
เตรียมรับน�้าและระบายน�้าออกไปให้เร็วที่สุดด้วยการเสนอโมเดล               
ร่วมกับประชาชน 62 ชุมชน ประชุมร่วมกันเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร            
เกี่ยวกับสถานการณ์น�้าและภัยธรรมชาติ และส�ารวจพื้นที่ร่วมกันกับ
ประชาชนในเขตลาดกระบงั เพือ่การเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ พร้อมกับการ
จัดการ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ต้องมีระบบการจัดการที่ดี ด้วยการมี
ข้อมูลที่ดี รู ้เรื่องธรรมชาติของน�้า และระบบน�้า ด้วยการส�ารวจ
ภูมิประเทศ ระบบคูคลองต่างๆ ที่จะมีการปกป้องพื้นที่กรุงเทพฯ          
มองจุดที่น�้าเข้าและน�้าออก จะท�าอย่างไรให้น�้ามาแล้วออกไปโดยเร็ว 
เป็นโมเดลที่จะไม่กั้นทางน�้า พยายามดันน�้าออกตามทิศที่มีระบบ           
ทางน�า้ไหลอยู่แล้ว เพราะถ้าไปเปลี่ยนทิศทางของน�้า แล้วควบคุมไม่ได้
น�้าก็จะยกตัวสูงขึ้น และไปท�าลายพื้นที่อีกทีหนึ่งได้ โดยขั้นที่ 2 คือ               
การวางแผนเพื่อให้น�้าเข้าระบบและระบายออกไปให้เร็ว พร้อมกับ            
ขั้นที่ 3 ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเพื่อการแก้ไขทันท่วงที และ          
ขั้นที่ 4 คือ การดูแลทุกข์สุขของคนทั้งชุมชนในเวลาที่วิกฤติ และ       
สุดท้าย คอื การฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมภายหลงัวิกฤต ิการจดัการดงักล่าว
ท�าให้ชุมชนมีประสบการณ์ร่วมและฝ่าวิกฤติไปได้อย่างราบรื่น
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นำยกรัฐมนตรีไปตรวจทุ่งบำงระก�ำ

ต้นเดอืนสงิหำคม น�ำ้ท่วมเต็มไปหมดแล้ว

ดร.ปราโมทย์  ไม้กลัด   
รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

การขาดข้อมูลของสภาวะธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง

ในปี 2554 มีความไม่ปกติในสภาพลม ฟ้า อากาศ มาตั้งแต่ต้นปี 
มีพายุเข้าทั้งภาคเหนือและภาคใต้ เช่น น�้าท่วมสุราษฎร์ธานี ใน                      
เดือนเมษายน ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต น�้าท่วมในภาคเหนือ 
เขื่อนสิริกิต์ิ และเขื่อนภูมิพลรับน�้าทั้งหมดไม่ไหว แต่เดือนสิงหาคม  
นายกรัฐมนตรีไปตรวจทุ่งบางระก�า น�้าท่วมเต็มไปหมดแล้ว นี่คือ
ปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีทุ่ง่น้ีเป็นทุง่ท้องกระทะ ท่ีลุม่ต�า่ การป้องกนั
น�า้ท่วมบางระก�า เป็นเรือ่งของการไม่เข้าใจสภาพภูมศิาสตร์พืน้ท่ีและ
สภาพธรรมชาติ ปี 2554 เป็นอีกปีหนึ่งที่ธรรมชาติผิดปกติ มีพายุเข้า
มาตลอดต้ังแต่ต้นปี จนถึงเดือนตุลาคม เรียกว่าเป็นวิกฤติการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ต้องจดจ�าไว้ ว่าต้องเรียนรู้ธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ และ
ต้องบรหิารจดัการธรรมชาตใิห้สอดคล้องกนั ความผดิพลาดของรฐับาล
ก็อยู่ที่ความไม่รู้ ไม่มีความรู้ในเรื่องข้อมูลของสภาวะธรรมชาติท่ี
เปลี่ยนแปลง จึงบริหารจัดการไม่ทัน
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การบริหารจัดการน�า้ไม่เป็น ด้วยการกั้นทางน�า้ไหล
ภาวะทีน่�า้ล้นตลิง่ทีน่ครสวรรค์ ไม่เคยปรากฏในประวัตศิาสตร์มา

นาน ในปี 2538 มีน�้าล้นตลิ่งที่นครสวรรค์ 25 วัน ปี 2549 น�า้ล้นตลิ่ง 
20 วัน แต่ปี 2554 กินเวลาเดือนครึ่ง น�้าก็ล้นไหลไปท่วมนองในทุ่งที่
สิงห์บุรี 2 เดือน ทะลักไปบางโฉมศรี เป็นน�้าล้นตลิ่งระดับสูง คันกั้นน�า้
พังเป็นระยะๆ น่ีคือความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ พอบางโฉมศรีแตก              
มวลน�า้กเ็ข้าไปพืน้ทีน่บัแสนไร่ลดัลงแม่น�า้ลพบรุ ีต่อตรงไปแม่น�า้ป่าสกัฯ 
เข้าอยุธยาทันที น�้าทุกทางปะทะเข้ากับแม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งมีน�้ามากอยู่
แล้ว ก็เพิ่มระดับเร็วมากขึ้น เกิดการสกัดกั้นน�้าไม่ให้เข้าพื้นที่ต่างๆ ก็
เหลือช่องทางน�้าทางเดียว ที่เหลือคือช่องเจ้าพระยา น�า้มากไม่มีทางไป
จึงไปท�าลายคันกั้นน�้าในจุดต่างๆ ที่กั้นไว้น�้าจึงทะลักไปจุดต่างๆ เข้า
ดอนเมอืง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดรีงัสติ 
นี่คือความไม่เข้าใจการไหลของน�้า แล้วยังสร้างคันกั้นน�้าในพื้นที่ต่างๆ 
จนเกิดความโกลาหลยิ่งขึ้น เพราะไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้ 

การด�าเนินการป้องกันน�้าท่วม 3.5 แสนล้านบาท ต้องท�าตาม
รัฐธรรมนูญ

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในระยะสั้นและระยะยาว            
ปี 2555 ด้วยงบประมาณถึง 3.5 แสนล้านบาท ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์
ใหญ่เพราะใช้งบประมาณมาก รฐับาลควรด�าเนนิการภายใต้รฐัธรรมนูญ 
ที่ต้องคิดให้รอบคอบ คิดแบบมีส่วนร่วม ต้องศึกษาให้ละเอียดทุกอย่าง
ท่ีเป็นผลกระทบ โดยไม่ละเลยประชาชนในพื้นที่ ต้องท�าความเข้าใจ           
และให้ข้อมูลกับประชาชนทุกขั้นตอน ต้องมีการบูรณาการความรู้            
ความเชี่ยวชาญจากผู้รู ้ที่เกี่ยวข้อง และต้องรับฟังและตอบค�าถาม               
ความสงสัยต่างๆ ที่ประชาชนมีต่อโครงการนี้
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กำรสื่อสำรไม่มี กำรผิดพลำด

ไม่จ�ำเป็นต้องมองเร่ืองน�ำ้อย่ำงเดยีว
นายศศิน เฉลิมลาภ   

เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 

เรื่องข้อมูลเป็นเรื่องส�าคัญมาก

ข ้อมูลทางสถิติ เรื่ องระดับน�้ า สูง และอุทกภัยที่มีอยู ่ ใน
ประวัติศาสตร์ไทยเป็นเรื่องที่รัฐบาล นักบริหารน�า้ และนักสิ่งแวดล้อม 
ควรให้ความสนใจและสือ่สารให้ประชาชนทัว่ไปได้รบัรู ้มข้ีอมลูและสถติิ
ทางวชิาการระบุชดัเจนว่า กราฟระดบัน�า้ตัง้แต่รชักาลปัจจบุนัไล่ย้อน
ไปจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 พบว่า เมื่อปี 2374 มีน�้าท่วมสูงเกิน 5 เมตร 
เป็นสถิติในรอบ 181 ปี ดังน้ันเราเคยมีประสบการณ์มาแล้ว เป็น
ประสบการณ์ทางธรรมชาติที่เรามีทั้งน�้าท่วม น�า้แล้ง มีมาตลอด จึงได้
มีการสร้างเขื่อน ฝาย ล�าคู คลองต่างๆ เพื่อช่วยให้น�า้อยู่ในระบบของ
ธรรมชาติ และตามสถิติแล้ว น�้าท่วมใหญ่จะเกิดที่กรุงเทพฯ 12 ปีครั้ง  
แต่ปัจจุบันความถี่น�า้ท่วมเฉลี่ยในรอบ 10 ปี มีมาประมาณ 2-3 ครั้ง 
ดังนั้น การบริหารความเส่ียงกับอุทุกภัยก็ควรต้องมีการออกแบบ
ระบบการจัดการที่น�า้จะมาในคาบ 10 ปี จึงต้องมีระบบการเตือนภัย
เตรียมตัว ด้วยการสื่อสาร ให้ข้อมูลแก่สังคมได้ 
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นอกจากนี ้เราต้องเข้าใจทีจ่ะอยูก่บัธรรมชาต ิในอดตีวถิชีวีติของ
คนไทยอยู่กับน�า้กับธรรมชาติอย่างผสมกลมกลืน ดังจะเห็นได้จากการ
มีสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยใต้ถุนสูง และการมีระบบคูคลอง
ต่างๆ ที่ช่วยให้มีการระบายน�้าไปในพื้นที่ต่างๆ นอกจากมีแม่น�้า            
สายหลัก เพื่อให้ออกทะเลได้สะดวก โดยเฉพาะพื้นที่ราบภาคกลาง         
ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์รับน�้า มีคูคลองอยู่มากมายที่มีศักยภาพ                 
ต้องมีการขุดลอกใหม่ เพื่อให้รับน�้าได้มากขึ้น ไหลเร็วขึ้น ต้องมีการ
ส�ารวจและปรับปรุง อาจจะไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณมากในการ
ด�าเนินการท�าโครงการใหม ่ๆ เช่นที่รัฐบาลก�าลังท�าโดยใช้งบประมาณ
สูงถึง 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งหากเอาข้อมูลลุ่มน�้าและสถิติมาวิเคราะห์
วางแผนอย่างเป็นระบบ และให้ความรู้แก่ประชาชน ความผิดพลาดก็
จะน้อยลง ดังนั้น วิกฤติปี 2554 เรื่องที่ส�าคัญคือ ไม่มีการสื่อสาร                  
ความผิดพลาดครั้งนี้จึงไม่จ�าเป็นต้องมองเรื่องน�้าอย่างเดียว แต่เป็น            
เรื่องวิชาการ ข้อมูล และความรู้ ที่จะมีการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

ความอ่อนแอในการจัดการน�้า 

ปัญหาที่สร้างความโกลาหลมากอีกอย่างหน่ึงนอกจากการไม่มี
การแจ้งเตอืนให้ทราบ กค็อื การพยายามกัน้ทางน�า้ไหลไม่ให้อยูใ่นระบบ 
ทัง้ทีไ่ด้มกีารออกแบบระบบในการให้ทางน�า้ไหลไว้ดอียูแ่ล้ว คอื คคูลอง 
ล�าธาร ประตูน�้าต่างๆ น�้าก็จะไหลลงสู่ที่ต�่าตามธรรมชาติ และอาจ        
เอ่อล้นไปตามพืน้ท่ีราบลุ่มต่างๆ โดยทีท่างราชการพยายามรกัษาระดบั
การระบายน�า้ทีจ่ะให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอยูใ่ห้ได้ ไม่เกดิน�า้ท่วมขงันาน 
ไม่มีการก้ันเฉพาะทีโ่ดยฝืนธรรมชาตขิองน�า้ จนท�าให้น�า้ก่อตวัสงูขึน้
และทะลักอย่างรวดเร็วจนไม่อาจต้านทานได้ ดังที่เกิดขึ้นมาแล้วใน
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ปี 2554 ดังนั้น ระบบที่ดีที่สุดก็คือ การท�าให้น�้าวิ่งเข้าไปตามคูคลอง
ต่างๆ จากเหนือลงใต้ให้ได้ นี่จึงเป็นสาเหตุให้น�้าท่วมในที่ดอน ที่สูง 
แทนที่จะให้ลงเข้าสู่ระบบลงที่ราบ ที่ต�า่ ไปสู่ทะเลได้ในที่สุด

การขาดพื้นที่ป่าชะลอน�้า

อทุกภยัปี 2554 คอืผลกระทบทีม่าจากธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ถูกท�าลายโดยมนุษย์เอง ทั้งที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม แต่ก็
ไม่ตระหนกัและไม่เข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่างกัน ท�าให้ต้องถกูลงโทษ 
ภายใต้สภาวะโลกร้อนทีเ่ป็นวกิฤตขิองโลก และของประเทศไทยโดยตรง 
เช่น ที่จังหวัดน่าน ต้นน�้าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ และจังหวัดตาก เขื่อนภูมิพล 
ทั้ง 2 จังหวัดมีป่าไม้ลดลงอย่างวิกฤติ และโดยพื้นที่ทั่วประเทศขณะนี้
มีป่าไม้ 33% กราฟขึ้นตั้งแต่ปี 2547 – 2552 เรามีป่าไม้เพิ่มขึ้น เพราะ
พืน้ทีป่่าทีเ่คยถูกท�าลายมกีารฟ้ืนตวัขึน้มาแล้ว ดงันัน้การมยีทุธศาสตร์
ในการเพิม่พืน้ทีป่่าในจดุเสีย่งจะต้องท�าอย่างเร่งด่วน เพือ่ให้มป่ีากบั
น�้า และชะลอน�้าก่อนไหลลงอย่างรวดเร็วสู่เขื่อน และพื้นที่อื่นๆ เช่น 
ที่จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก
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น�ำ้ท่วมแห่งศตวรรษ ไม่อำจจดักำรได้
โดยอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

นายชวลิต จันทรรัตน์   
กรรมการผู้จัดการทีมกรุ๊ป 

 

รัฐบาลขาดข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ

น�้าท่วมปี 2554 คือการยืนยันข้อมูลของอาจารย์ศศิน ว่าเป็น          
น�้าท่วมในรอบ 100 ปี จึงเรียกได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยแห่งศตวรรษ 
มหันตภัยที่ติดอันดับ 4 ของโลก (อันดับ 1 คือ เกิดแผ่นดินไหวและ          
สึนามิ ทีฟ่กููชมิา ประเทศญีปุ่น่ อนัดบั 2 จากภัยธรรมชาตพิายเุฮอรเิคน
แคทธินา สหรัฐอเมริกา อันดับ 3 วิกฤติภัยแล้งในภาคตะวันออกของ
แอฟริกา) ซึ่งข้อมูลปริมาณน�้าฝนที่มากกว่าปี 2538 ถึง 1.4 เท่า 
ท�าให้น�้าเต็มล�าน�้าทุกสาย เต็มเขื่อนทุกเขื่อน น�้าล้นเต็มทุ่งทุกพื้นที่ใน
ที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งไม่อาจจัดการได้โดยอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ท�าให้น�้าไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่ส�าคัญๆ       
เช่น ดอนเมือง วิภาวดี พหลโยธิน และลาดพร้าว กินเวลานานถึง                   
42 วัน ขณะเดียวกัน การขาดข้อมูล สถิติ และความรู้ทางวิชาการ 
เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการอุทกภัยในภาวะวิกฤติก็
เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์              
ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะข้อมลูความแปรปรวนของอุณหภูมใินมหาสมทุร
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แปซิฟิก ซึ่งมีความส�าคัญที่ว่า บางปีกระแสน�้าในทะเลแปซิฟิกจะมี
อุณหภูมิอุ่นขึ้นครึ่งองศาเซลเซียส จะท�าให้เกิดภาวะที่เรียกว่า เอลนีโญ 
เกิดภาวะแห้งแล้งเหมือนปีนี้  ปีที่แล้วเรียกว่าลานีญา คือกระแสน�า้ใน
แปซิฟิกเย็นกว่าปกติหนึ่งองศาเซลเซียส ก็เลยท�าให้เกิดภาวะมีฝนตก
มาก มีน�้ามากเช่นที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งศึกษาจากสถิติตั้งแต ่
น�า้ท่วมใหญ่ ในปี 2526, 2538 และ 2545 เฉลี่ยประมาณ 13 ปีจะเกิด
หนึ่งครั้ง แต่มีความถี่มากขึ้นในปี 2545, 2549 และปี 2553, 2554 ซึ่ง
เป็นสิง่ทีย่นืยนัจากการวิเคราะห์ว่า วงรอบในการเกดิภาวะภยัพบิตัจิะ
ถี่ขึ้น เหลือ 4-6 ปีแล้ว เพราะฉะนั้น ต้องมีการศึกษาและเตรียมการ
ให้รอบคอบเพื่อลดความเสียหายลงให้ได้ 

การด�าเนินการป้องกันน�้าท่วม 3.5 แสนล้านบาท ยังไม่มีความ
สมบูรณ์ในการศึกษาทุกพื้นที่

ส่วนเรือ่งการต้ังงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ทีร่ฐับาลประกาศ
เพื่อด�าเนินการป้องกันน�้าท่วมในปี 2555 ซึ่งแบ่งเป็น 8 แผนงาน             
ท�าตั้งแต่เหนือน�้า กลางน�้า และปลายน�้านั้น ยังไม่มีความสมบูรณ์ใน       
การศึกษาในทุกพื้นที่ และไม่ได้ร้อยเรียงเป็นลุ่มน�้า จ�าเป็นที่เราจะต้อง
ติดตามตรวจสอบการท�างานทุกโครงการให้ด�าเนินไปอย่างถูกต้อง             
มีหลักวิชาการ ท�างานอย่างมีคุณภาพ และให้เป็นไปตามแผนงาน                 
ต้องให้ท�าไปและตรวจสอบติดตามคูไ่ปด้วย เพราะโอกาสทีจ่ะเกิดภาวะ
ภัยพิบัติในลักษณะน�้าท่วมขนาดใหญ่มีอยู่แล้ว รอบของการเกิดยิ่งถี่                
มากขึ้น ดังที่อาจารย์ศศิน ได้พูดว่า ในรอบ 10 ปีนั้น มีความถูกต้องคือ 
ในอดีต 10 ปีกว่าเกิดขึ้นต่อครั้ง แต่ในรอบปัจจุบันนี้โอกาสเกิดขึ้นใน 
4-6 ปี เป็นเรื่องที่มีข้อมูล มีการศึกษาทางสถิติยืนยันได้ว่า รอบของการ
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เกดิความรนุแรงของน�า้ท่วม หรอืภยัแล้งมาถีข่ึน้เหลอืเพยีง 4-6 ปีเท่าน้ัน 
เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง

จัดระบบการบริหารพื้นที่ริมน�า้ คู คลอง ให้มีศักยภาพ

เรื่องการบริหารพื้นที่ริมน�้าและคูคลองต่างๆ ต้องสามารถท�าให้
น�้าไหลระบายได้ดียิ่งขึ้น ทั้งรัฐบาลและประชาชนต้องสร้างความเข้าใจ
ในความจ�าเป็นนี ้ต้องช่วยกนัเพือ่ไม่ให้เป็นอปุสรรคและสร้างผลกระทบ
ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ ต้องท�าคลองให้เป็นคลอง แม่น�้าต้อง
เป็นแม่น�้า ถ้าใครบุกรุกต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก ซึ่งเรื่องนี้อยาก 
เห็นในประเทศไทย ใครที่อยู่ตามคลองก็ต้องช่วยย้ายออก และรัฐบาล
ต้องช่วยเยียวยาหาที่อยู่ให้ด้วย ไม่ใช่ไล่เขาหนีไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน 
เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องท�า นอกจากนี้ก็ต้องท�าที่ชะลอน�้าใต้เรือน ใต้อาคาร
ทั่วๆ ไปด้วย ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ต้องไม่ผลักภาระเอาน�า้ไปเก็บ
ไว้ในพืน้ทีแ่ก้มลงิ แถวอยธุยา และอ่างทอง และก้ันทีไ่ว้ปลอดภยัส�าหรบั
อุตสาหกรรม แม้เป็นเรื่องจ�าเป็น แต่จะสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นได้ 
รฐับาลจะมีข้อแลกเปล่ียนอะไรเหมาะสมหรอืไม่ ต้องศกึษาให้รอบคอบ
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รัฐบำลดูแต่ล�ำน�้ำ ดูแต่ประตูน�้ำ 
แต่คนบ้ำนนอกเขำบอกน�้ำมันมำ 

นอกทุ่งแล้ว

คุณน�าพล คารมปราชญ์  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในภูมิศาสตร์ของปลายน�้า รอน�้ามาถึง
แล้วปล่อยออกทะเล ในฐานะคนปลายน�้าจึงเฝ้าระวังรอน�้าด้วยการ
ส�ารวจความพร้อม การส�ารวจพื้นที่ต้นน�้า กลางน�้า และการวิเคราะห์
เพือ่การวางแผนเตรยีมการและจดัการให้จงัหวดัสมทุรปราการปลอดภยั 
ซึ่งได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์ของทางจังหวัดสมุทรปราการนั้น คิดว่าน�า้มาแน่ๆ 
เพราะสังเกตจากพายุเข้ามาตั้งแต่ต้นหลายลูก ลุ่มน�้าปิง วัง ยม น่าน  
น�้าล้นตลอด ซึ่งรัฐบาลไม่ได้พูดถึง ซึ่งน�้าล้นทะลักออกนอกล�าน�้าแล้ว
ตั้งแต่มาถึงอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ แล้ว ซึ่งน�้าจะล้นออกไปตามทุ่ง                 
ไม่ไปตามล�าน�้า แต่รัฐบาลดูแต่ล�าน�้า และประตูระบายน�า้ แต่น�า้ไปอยู่
ตามทุ่งตั้งนานแล้ว คนบ้านนอกเขาเรียกว่าน�้ามานอกทุ่ง รัฐบาลไม่ได้
ค�านึงในจุดนี้ นี่คือส่ิงที่ทางจังหวัดสมุทรปราการตามข้อมูลและข่าว 
นอกจากนีก็้ตามฟังการวิเคราะห์และข้อมลูจากทาง ดร.สมทิธ ธรรมสโรช 
และอาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลดั จงึเริม่ไม่เชือ่ค�าแถลงของ ศปภ. ของรฐับาล 
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อีกทั้งดูข้อมูลของ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ด้วย จึงส�ารวจประตูระบายน�้า
ตามจุดส�าคัญต่างๆ ที่ประตูน�้าคลองด่าน ประตูสูบน�้าต�าหรุ และ 
ชลละหารพจิติร มเีครือ่งสบูน�า้สบิๆ เครือ่ง แต่ไม่ได้ท�างานเพราะน�า้ไม่มี
ให้สูบ น�้าที่ควรจะไปทางตะวันออก แต่ไม่มีน�้า จึงต้องปรับแผนตั้งรับที่
ส�าโรง เพราะที่นี่มีเครือข่ายท่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่านเหมือนก้างปลา
เตม็พืน้ที ่พร้อมรบัน�้าและสบูระบายออกสูท่ะเลได้อย่างรวดเรว็ จงึเป็น
ท่ีมาของการซื้อเครื่องสูบน�้าขนาดใหญ่ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย
ทั้งหมด 16 เครื่อง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ที่สมุทรปราการเพราะน�า้ไม่ได้
มามาก รัฐบาลโดย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผู้อ�านวยการ ศปภ.       
มาขอยมืไปใช้ทัง้หมด ทัง้หมดนีค้อืสถานการณ์ทีท่างองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการได้เตรียมการแก้ไขปัญหา จากประสบการณ์ครั้ง
นี้ท�าให้เห็นว่าการมีข้อมูล ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ทางธรรมชาติ
เป็นเร่ืองจ�าเป็น และการส่ือสารระหว่างรฐับาลกบัประชาชนกบัส่วน
ท้องถ่ินก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ได้เกิดขึ้น ท�าให้ส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนต้องหาทางด้วยตนเอง ตัง้แต่ข้อมลู จนถงึการเตรยีมการและ
การจัดการคนละทิศคนละทาง ไม่มีความเป็นเอกภาพในส่วนราชการ
ด้วยกัน 
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บทสรุปที่ได้จำกงำนสัมมนำ

ประการที่หนึ่ง การเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ และอยู่กับ
ธรรมชาติอย่างเป็นมิตรโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ การสร้างความรู้
เร่ืองภยัพบิติัธรรมชาต ิและการป้องกนัและรกัษาธรรมชาตสิิง่แวดล้อม
ให้เป็นความรู้ถ้วนหน้าเป็นเรื่องจ�าเป็นที่สังคมไทยต้องมีนโยบายการ
จดัการเรยีนการสอนด้านสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพราะโลกปัจจุบนั
ตกอยู่ภายใต้สภาวะธรรมชาติที่ผันผวนรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า สภาวะ
โลกร้อน ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารเตรยีมตวัเตรยีมการด้วยการมข้ีอมลู 
ความรู้ และการสื่อสารที่รวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ในระยะแรก 
จะเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติได้ในระยะยาว อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์อีกด้วย

ประการทีส่อง การบรหิารจดัการน�า้ของรฐัพงึพจิารณาเขตการ
ใช้ทีดิ่น (Zoning) ทัง้ในเรือ่งสิง่ปลกูสร้าง อาคาร สถานที ่ถนนหนทาง 
พื้นที่ท�าการเกษตรและอุตสาหกรรมการพาณิชย์ ต้องสัมพันธ์กับ
ภมูปิระเทศและภมิูอากาศ การวางผังเมืองต้องมกีารทบทวนใหม่เพือ่ไม่
ให้เกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ อนัเนือ่งจากการละเมดิต่อธรรมชาต-ิ
สิ่งแวดล้อม การรักษาสมดุลของระบบนิเวศจึงเป็นการป้องกันความ           
เสียหายอย่างยั่งยืน

ประการที่สาม การบริหารจัดการของภาครัฐอย่างมีบูรณาการ
ระหว่างองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้า ต้องมี
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ความชัดเจนทั้งในเป้าหมายและวิธีการร่วมกัน เพื่อการระดม 
สรรพก�าลัง เตรียมบุคลากร องค์ความรู ้และเทคโนโลยีจากทุก                 
หน่วยงานในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการน�า้ในทิศทางเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดในภาวะ
วิกฤติร้ายแรง รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมมือกัน
โดยให้มองประโยชน์ของส่วนรวม การประสานงานเพื่อแก้ปัญหาใน
สภาวะวิกฤติต้องอยู่เหนือการเมือง ต้องสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง และกับรัฐบาลด้วย เพื่อสร้างพลัง
ร่วมกับประชาชนให้กว้างขวางในการฝ่าวิกฤติด้วยกันทั้งประเทศ

ประการที่สี่ เรื่องการมีส่วนร่วม รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ภาค
พลเมืองได้เข้าไปมีส่วนร่วมคิดและก�าหนดแผนการบริหารจัดการ
ป้องกันภัยน�้าท่วมอย่างกว้างขวาง ทั้งด้วยการเปิดเผยข้อมูล การ
สื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาให้ถึงที่สุด เพราะภัยธรรมชาติ
ที่ผ่านมาได้ให้บทเรียนกับรัฐบาลมาแล้วว่ามีแต่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ เพราะ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยจะมีความรู้ดีที่สุดและผู้ที่มีความรู้          
และประสบการณ์ในเรื่องน�้าก็อยู่นอกภาคราชการอีกมาก ชุดความรู้
จากบทเรียนที่ผ่านมาของผู้ประสบภัยกว่า 3 ล้านครัวเรือน จากกว่า             
60 จังหวัด จึงเป็นประสบการณ์ที่มีค่า และเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย
เช่นนี้ขึ้นอีก ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันโดยไม่อาจละเลยฝ่ายใดได้                  
โดยเฉพาะการเข้าไปมส่ีวนร่วมของประชาชนตัง้แต่ต้น คอื กระบวนการ
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมท�า

ประการที่ห้า การขาดหลักยุติธรรมในการป้องกันน�้าท่วม 
รัฐบาลแก้ปัญหาน�้าท่วมอย่างไร้ทิศทาง ท�าให้เกิดความไม่เสมอภาค
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ระหว่างพืน้ทีต่่างๆ ทีไ่ด้รบัผลกระทบ ท�าให้เกดิปัญหาความไม่ยติุธรรม
ของสังคม เช่น ฝั่งหนึ่งสร้างก�าแพงป้องกันน�้าได้ ท�าให้น�้าไม่ท่วม 
แต่อีกฝั่งหนึ่งกลับต้องจมอยู่กับน�้าท่วมขังนาน นี่คือความไม่ยุติธรรม
ของสังคมไทย หรือการจ่ายค่าเยียวยาน�้าท่วมที่สร้างความรู ้สึก 
ไม่เท่าเทียม แม้จะเสียหายเหมือนกันในพื้นที่เดียวกันแต่ได้รับเงิน 
ไม่เท่ากัน เป็นการทับถมความทุกข์และสร้างความรู้สึกแตกแยกในหมู่
ประชาชนเพิม่ขึน้ ท�าให้หลกัความยตุธิรรมเปราะบางในทางวิกฤตสิงูสดุ

ประการที่หก เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมหาอุทกภัย                
ปี 2554 เกินกว่าขีดความสามารถของคนทั้งประเทศจะรองรับ ผู้ที่
ได้รับผลกระทบสูงสุดในระยะสั้นคือ คนจนที่เป็นหนี้สินนอกระบบ ผู้มี
รายได้น้อยและธุรกิจขนาดย่อมซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล
อย่างเร่งด่วน ส่วนในระยะยาวก็ต้องหามาตรการให้ชัดเจน เพื่อไม่เป็น 
การกระทบสิทธิในทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากการด�าเนินการ              
ผิดพลาดของรัฐ

ประการที่เจ็ด เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะท�าให้เกิดการพิทักษ์
สทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชนในภาวะวกิฤต ิเกดิการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เรื่องกฎหมาย การใช้สิทธิทางศาลของประชาชน และกฎหมาย
ศาลปกครองอันเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการผดุงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตย

ประการที่แปด ความจ�าเป็นต้องมีความรู้ทางวิชาการด้าน              
อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ และวิศวกรทางน�้า ทางสิ่งแวดล้อมเป็น
เรื่องจ�าเป็น และคนไทยเราต้องค่อยๆ เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้รู้ทั้งหลาย 
อันนี้เป็นความรู ้สากลจากผู้เช่ียวชาญที่มีอยู ่มากมายหลายท่านใน
ประเทศไทย การบริหารจัดการวิกฤติน�้าและสิ่งแวดล้อม ต้องให้ความ
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ส�าคัญกับข้อมูลทางวิชาการเรื่องนิเวศวิทยาโดยเฉพาะ

ประการที่เก้า การบริหารจัดการเรื่องระบบทางไหลของน�้า             
การศกึษาเรือ่งน�า้ท�าให้รูว่้าบรรพบรุษุของเรานัน้ได้มกีารบรหิารจัดการ
เรื่องระบบทางไหลของน�้าไว้อย่างดี จะเห็นว่าเรามีแม่น�้า ล�าคลอง                    
คูคลองต่างๆ มากมาย แต่ว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นนั้น เหตุอะไรท�าให้น�้า                     
ไม่สามารถลงตามระบบคูคลองได้ จึงเป็นบทเรียน และเราต้องช่วยกัน
ผลักดันให้มีการดูแล บ�ารุงรักษาแม่น�้า ลุ่มน�้า และขุดลอกคูคลองที่              
มีอยู่ในระบบนั้นให้สามารถใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประการที่สิบ ภายหลังวิกฤติอุทกภัย รัฐบาลควรสรุปบทเรียน
ความผดิพลาดในการจดัการระบบชดเชย การเยียวยาภายหลงัวกิฤติ 
ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว แก่คนทุกกลุ ่ม                      
ทุกครัวเรือนอย่างเสมอภาค เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันในหมู ่
ประชาชนผู้ประสบภัย อันเป็นผลจากกฎระเบียบของราชการซึ่งล่าช้า                             
ไม่เป็นธรรมและกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
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ภำคผนวก
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ก�าหนดการสัมมนา 

“แฉน�้ำท่วม ปี 54 : ผิดพลำดหรือตั้งใจ”
จัดโดย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และสถาบันนโยบายศึกษา

 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555  เวลา 08.30-17.00 น.

ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

..........................................................

08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00 น. กล่าวแนะน�าโครงการ 

 โดย นำงทิพย์พำพร ตันติสุนทร

  ผู้อ�านวยการร่วม สถาบันนโยบายศึกษา

 กล่าวน�า “น�้าท่วมกับปัญหาสิทธิมนุษยชน”

  โดย ดร.ปริญญำ ศิริสำรกำร 

  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

09.30 น. ปาฐกถาน�า “ท�าไม...น�้าท่วมใหญ่...ถล่มเมือง” 

 โดย ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ 

  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

11.00 น. น�าเสนอ “ท�าไมที่ดอนน�้าท่วม...ที่หนองไม่มีน�้า”

 โดย  ดร.สมิทธ ธรรมสโรช

   ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
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   คุณน�ำพล คำรมปรำชญ์

   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 ด�าเนินรายการโดย 

   นำยวิลำส เตโช 

   ผู้อ�านวยการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. เวทีวิพากษ์ “แฉน�า้ท่วมปี 54 : ผิดพลาดหรือตั้งใจ ทางออก

 ของประชาชนคือการประท้วงหรือ?”

 โดย  ดร.ปรำโมทย์ ไม้กลัด 

   รองประธานกรรมการมลูนธิสิภาเตือนภยัพิบติัแห่งชาติ

   ผศ.ดร.คมสัน มำลีสี 

   รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

   นำยศศิน เฉลิมลำภ

   เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

   นำยชวลิต จันทรรัตน์ 

   กรรมการผู้จัดการทีมกรุ๊ป 

 ด�าเนินรายการโดย นำยศรีสุวรรณ จรรยำ

                   นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

16.30 น. เปิดเวทีวิพากษ์ – ซักถาม – เสนอแนะ

16.45 น. สรุปบทเรียนและขบัเคล่ือนในการปกป้องสทิธขิองประชาชน

 และปิดการสัมมนา

 โดย นำงทิพย์พำพร ตันติสุนทร
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ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) (The National Human Rights Commission of 
Thailand -NHRCT) มีสถานะเป็นองค์กรอื่นตามประกาศ
รัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 โดยมีส�านักงาน               

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานข้าราชการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

1. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามทีม่ ีผูร้้องเรยีนว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินษุยชนและมปัีญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ส�าหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ กสม. จะเสนอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามวรรคหนึ่งนั้น หมายถึงกฎหมายในระดับพระราช
บญัญตัซิึง่ตราขึน้โดยองค์กรทีใ่ช้อ�านาจนติบิญัญตัหิรอืรฐัสภา หรอืกฎหมายทีใ่ช้บงัคบั
ดังเช่นพระราชบัญญัติ 

2. การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบ                      
ตามที่มี ผู้ร้องเรียนว่ากฎ ค�าสั่ง หรือการกระท�าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อ                    
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาที่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

3. การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู ้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจาก 
ผู้เสียหาย และเป็นกรณีที่เห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น
ส่วนรวม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัแรก ทีบ่ญัญตัใิห้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิอี�านาจหน้าทีใ่นการเสนอ
เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง รวมทั้งการฟ้องคดีต่อ 
ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และที่กฎหมายบัญญัติตามล�าดับ

สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคารบี)
120  หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210

http://www.nhrc.or.th   e-mail ติดต่อทั่วไป : info@nhrc.or.th ;   รับเรื่องร้องเรียน : help@nhrc.or.th
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สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population 
and Community Development Association - PDA) 
เป็นหน่วยงานเอกชนสาธารณประโยชน์ ด�าเนนิงานมาตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2517 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ สามารถรับความรู ้และบริการวางแผน
ครอบครัวได้ โดยสะดวก ประหยัดและรวดเร็วในลักษณะชุมชนช่วยชุมชน ทั้งนี้                    
เพือ่เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุงานด้านการวางแผนครอบครวัของประเทศให้บรรลุ
เป้าหมาย ในอันที่จะลดอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ เกิดความคิดริเริ่มที่จะ
เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน

3. เสริมงานในด้านการพฒันาต่างๆ แก่ทางราชการ ทัง้นีเ้พือ่เป็นการยกระดบั
ฐานะการครองชีพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น

4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในด้าน
ประชากรศึกษา การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาชุมชนกับประเทศต่างๆ

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 6  สุขุมวิท 12  คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ 662-229-4611-28   โทรสาร 662-229-4632 
 http://www.pda.or.th
 e-mail: pda@pda.or.th



สถาบันนโยบายศึกษา

41

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (STOP GLOBAL 
WARMING ASSOCIATION) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2550 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คือ

1. ตดิตาม ตรวจสอบ แหล่งก�าเนดิมลพษิทีเ่ป็นต้นเหตุ
ของปัญหาสภาวะโลกร้อน และเหตุภาวะมลพิษต่างๆ ที่ก่อ

ความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน               

หรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่อาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษจากแหล่ง
ก�าเนิดมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้แทนในการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ค่าเสียหาย ค่าชดเชยให้แก่ประชาชน ชุมชน และสาธารณชน

3. ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการจัดการด้าน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล 
ยั่งยืน และเกิดความมั่นคงทางนิเวศ

4. ส่งเสริมการปลูกและรักษาป่า รักษาน�้าและลุ่มน�้า รักษาสัตว์ป่า ให้สังคม
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบท 

5. รณรงค์และสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พิทักษ์ป่าชายเลน หญ้า ทะเล ปะการัง พืชและสัตว์ทะเลทุกประเภท

6. รณรงค์และส่งเสริมการน�าองค์ความรู ้ด ้านการจัดการมลพิษและ                          
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การอนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมสุขภาพ-                    
สุขภาวะทีดี การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการสวัสดิการสังคม การคุ้มครองแรงงาน 
และเทคโนโลยีสะอาด เผยแพร่สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

7. ด�าเนินงานบริการทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การให้  
การปรึกษาทางวิชาการ การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์หรือประเมินผลกระทบ                        
สิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

สถานที่ติดต่อ : 51/119 หมู่ 9 พฤกษา 17 ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
  โทรสาร. 02-152-8569        http://www.thaisgwa.com/ 
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สถาบันนโยบายศึกษา 

สถาบันนโยบายศึกษา (Institute of Public Policy 
Studies-IPPS) เป็นองค์กรอิสระท่ีด�าเนินงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
นโยบายศึกษา ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ 

(Konrad Adenauer Foundation) แห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนับแต่ก่อตั้ง                 
ในเดือนตุลาคม 2528 จนถึงปัจจุบัน สถาบันฯ ด�าเนินกิจกรรม 4 รูปแบบใหญ่ๆ คือ                
1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝึกอบรม  2. สนับสนุนการท�าวิจัย  3. จัดท�าสิ่งพิมพ์                
ทั้งวารสารรายเดือนคือวารสาร “ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�านาจ” และหนังสือ                   
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  และ 4. ผลิตสื่อการศึกษา ในหลายรูปแบบเพื่อเป็น 
สื่อให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเมืองระบอบประชาธิปไตย
2. เพ่ือให้การศึกษาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการนโยบายสาธารณะและ

สนับสนุนการศึกษาทางการเมืองให้พลเมืองได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะที่ส�าคัญต่อสังคมส่วนรวม

3. เพื่อสร้างพลเมืองให้มีความสามารถท่ีจะใช้เสรีภาพบนพื้นฐานของความ            
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมจัดกิจกรรม 

4. เพื่อสนับสนุนการเสวนา สัมมนาและฝึกอบรม วิจัย ผลิตส่ิงพิมพ์และ                  
สื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมืองและการกระจายอ�านาจโดยให้
พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม 

สถานที่ติดต่อ สถาบันนโยบายศึกษา
 เลขที่ 99/146 ซอยงามวงศ์วาน 44 ถนนงามวงศ์วาน 
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