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การฟื  นฟูหลังนํา ท่ วม
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นํ าท่วมจะหนักหนาสาหัสกว่าทีได้ เกิ ดขึน แล้ วหรื อไม่
ไม่มีใครรู้ จริ งในเรื องนํ า ในครั ง นี 
บ้ างก็วา่ ถึง 7-8 แสนล้ านบาท

อย่างไรก็ ดีสิงที แน่นอนก็ คือความเสี ยหายเหลือคณานับ
ซึง ก็ไม่มีใครรู้อีกเช่นกันว่าใกล้ เคียงความจริ งแค่ไหน

โลกของเราในปั จจุบนั มันซับซ้ อน
ได้ ง่าย ๆ

มืดดํา

เกินกว่าทีจะเข้ าใจ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีบอกว่าบ้ านท่านสูงกว่านํ ากีเมตร

นํ าจะมีโอกาสท่วม

หรื อไม่ก็ไม่มีความหมายมากนัก

ลึกลํ า

ความสูงจากระดับนํ าทะเลอย่างเดียวมิได้ เป็ นตัวแปรทีจะ

บอกว่านํ ามีโอกาสท่วมบ้ านหรื อไม่
ควบคุมนํ าได้

ไม่มีใครรู้ เพราะเชือว่า

ระยะทางใกล้ ห่างแหล่งนํ าทีมีประตูระบายนํ าทีสามารถ

การป้องกันนํ าท่วมของตนเองและบริ เวณใกล้ เคียง

และท้ องถินเกียวกับการปล่อยนํ า

การเมืองระดับชาติ

ฯลฯ

นํ าท่วมบ้ านไม่ว่ามากน้ อยเพี ยงใดอาจเป็ นสิงที กําลังจะเป็ นอดีตของหลายคน
และอาจเป็ นอดี ต หรื อ อนาคตของประเทศก็ ไ ด้

ผู้ ค นได้ พูด ถึ ง นํ า ท่ ว มกัน มามากแล้ ว

ผู้เขียนขอพูดถึงอนาคตหลังนํ าท่วมบ้ าง
การแก้ ไ ขปั ญ หานํ า ท่ ว มครั ง นี ส ร้ างความปวดหัว ให้ แ ก่ ผ้ ูเ กี ย วข้ อ งอย่ า งมาก
แต่ถ้าเปรี ย บเที ยบกับ การฟื นฟูห ลัง นํ า ท่วมแล้ ว

ปั ญ หาแรกจะเปรี ย บได้ กับสิ ว เม็ ดเล็ กกับ

ฝี ทีเดียว
ในการฟื น ฟูหลังนํ า ท่วม
กล่าวคือ (1) การฟื น ฟูทางกายภาพ
ความเชือมัน ในประเทศไทย

ภาครัฐต้ องคํานึงถึงอย่างน้ อย 4 ประเด็นด้ วยกัน
(2) การสร้ างงานและสร้ างรายได้

(4) การฟื น ฟูขวัญและกําลังใจของคนไทย

(3) การฟื น ฟู

-2ในประเด็นแรก นํ าท่วมทําลายถนน
ความงดงาม

สร้ างความสกปรก

กัดเซาะสิงก่อสร้ างทังหลาย

ทําลาย

สร้ างปั ญหาสาธารณสุข

ฯลฯ

สภาพเหล่านี 

ต้ องถูกแก้ ไขเพือให้ สามารถกลับสูส่ ภาพเดิมได้ อย่างรวดเร็ วทีสดุ
ต้ น ทุ น ด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ โ ยงใยกั บ การเดิ น ทางและการขนส่ ง เป็ นอย่ า งมาก
การซ่อมแซมถนนและหนทางการคมนาคมไม่วา่ ด้ วยรถไฟหรื อเรื อเป็ นสิงทีต้องรี บดําเนินการ
ความสะอาดเรี ยบร้ อยเป็ นระเบี ย บ

ความงดงามของถนนหนทาง

บ้ านเรื อนจะกลับคืนมาได้ เพือสือความเป็ นปกติสขุ ก็ด้วยการทุม่ เทแรงงาน
มากมายของภาครัฐ

งานในส่วนนี ต้ องใช้ เงินอย่างสร้ างสรรค์ และโปร่งใสอีกนับแสนล้ านบาท

ประเด็นที สอง
กระตุ้นเศรษฐกิ จ

และทรัพยากรอย่าง

การสร้ างงานและรายได้ โยงใยกับการใช้ จ่ายของภาครั ฐเพื อ

ภาครั ฐจําเป็ นต้ องทุ่มเทเงิ นอี กนับแสน ๆ ล้ านบาท

ยกเว้ น ภาษี เ พื อ สนับ สนุนการลงทุน จากต่างชาติ

ตลอดจนการ

และสนับ สนุน การฟื นคื น ตัว ของโรงงาน

อุตสาหกรรมทีโดนนํ าท่วมในหลายนิคมอุตสาหกรรม
SME’s และธุรกิ จนอกระบบ (non-formal sector
ไก่ยา่ ง

ขายของท้ ายรถ

รถกระบะขายกับข้ าว ฯลฯ)

คนชันกลางที

มีจํานวนนับล้ านคน

เช่น

ขายลูกชิน ปิ ง

คือหัวใจของการฟื น ฟูชีวิตของ

เลือดฝอยของเศรษฐกิจเหล่านี ต้ องได้ รับการฟื น ฟูหลังจาก

ได้ สญ
ู เสียเครื องมือทํามาหากินและรายได้ ระหว่างนํ าท่วม

การให้ โอกาสลุกขึ นยืนอีกครัง ของ

ธุรกิจเล็ก ๆ เหล่านี เป็ นเรื องจําเป็ นอย่างยิงยวดของสังคมไทย
ประเด็นทีสาม การฟื น ฟูความเชือมัน ในประเทศไทย

เราคงต้ องยอมรับกันว่า

คนไทยและคนต่างชาติได้ เห็นการแก้ ไขปั ญหานํ าท่วมทีขาดประสิทธิภาพทังของภาครั

ฐและศูนย์
ศปภ.

ได้ เห็นความขบขันทีนายกรัฐมนตรี ต้องเป็ นผู้ลงมาตัดสินปั ญหาการเปิ ดประตูระบายนํ า

ได้ เห็นการขาดความประสานงานอันเนืองมาจากปั ญหาการขาดการนําของภาครัฐ
เยี ยวยาในระยะต้ นของผู้ถูกกระทบอย่างกระท่อนกระแท่น
เชือถือข้ อมูลทีรัฐให้ (ถ้ ามี)

ได้ เห็นการ

และเหนื อสิงอื นใดประชาชนไม่

ฯลฯ

สิงเหล่านี ต้ องได้ รับการฟื น ฟูแก้ ไขอย่างเป็ นรู ปธรรมและอย่างเฉี ยบพลันเพือให้
คนเหล่านี เกิดความเชือมัน ในประเทศไทยอีกครัง

ถ้ าผู้คนขาดความเชือมัน ในความสามารถ

-3ของภาครั ฐ และของคนไทยด้ ว ยกัน เองในการแก้ ไ ขปั ญ หาแล้ ว
อีกมากมาย

ปั ญ หาอื น ๆ จะตามมา

ไม่วา่ ด้ านเศรษฐกิจหรื อสังคม หรื อการเมือง
ประเด็ น ที สี

การฟื นฟู จิ ต ใจของคนไทย

(ซ่อนอยู่ภายใต้ รอยยิม และความอดทน) ของผู้ประสบอุทกภัย

ภาพผู้ค นลํ าบากแสนสาหัส
เห็นกันโดยทัวไปในโทรทัศน์

คนไม่ตํากว่า 5-6 ล้ านคนถูกระทบโดยอุทกภัยครัง นี 
ปั ญ หาด้ า นจิ ตใจที เ กิ ดขึน นัน มิ ไ ด้ เ กิ ดเฉพาะกับผู้ประสบอุทกภัย
ขึ นกับผู้ทีได้ เห็นหรื อมีประสบการณ์ เกี ยวพันด้ วยโดยตรงและโดยอ้ อม
บ่อนเซาะความหวัง

แต่เ กิ ด

ประสบการณ์ เหล่านี 

สร้ างความหวาดหวัน ไม่มนั ใจและไม่มนั คงในชีวิต

ผลในด้ านจิ ต วิ ท ยาเช่ น นี ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผลิ ต ภาพ (productivity) หรื อ
ความสามารถในการผลิตของแรงงานแต่ละหน่วย

งานวิจยั สนับสนุนเรื องนี มี มากมายและ

ชี ใ ห้ เห็ น ว่ า ผลิ ต ภาพซึ ง เป็ นหัว ใจสํ า คัญ ของความกิ น ดี อ ยู่ ดี ข องแต่ ล ะสัง คม

ต้ อ งการ

สิงแวดล้ อมทีเหมาะสมซึง ได้ แก่ความรู้สกึ มัน คงในชีวิต
ทัง 4 ประเด็นข้ างต้ นเป็ นการบ้ านสําคัญของสังคมไทย

รัฐบาลต้ องเป็ นผู้นํา

และประสานให้ เกิดคําตอบ และมีการนําคําตอบไปปฏิบตั อิ ย่างจริ งจังและอย่างเห็นผล
คํ า ตอบไม่ ใ ช่เ งิ นจํ า นวนมหาศาลที ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
เงื อนไขจําเป็ น (necessary condition)

เงิ น เป็ นเพี ย ง

แต่มิใช่เงือนไขทีเพียงพอ (sufficient condition)

ในการฟื น ฟู 4 ประเด็นข้ างต้ น
การร่ วมแรงร่ วมใจของคนไทยทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนในการฟื น ฟูประเทศ
ไทยหลังอุทกภัยมีบทบาทสําคัญยิง
เกิดการร่วมแรงร่วมใจ

คําถามก็คือภาครัฐทีเป็ นผู้นําจะทําอย่างไรให้ ทกุ ภาคส่วน

ไม่ร้ ู สึกว่ามีเขามีเรา

ไม่มีความระแวงว่าจะเป็ น “กับดัก” เพือสร้ าง

ผลประโยชน์ทางการเมืองให้ แก่กลุม่ ใดกลุม่ หนึง
โครงการประชานิยมสุดขัว ทังหลายต้

องถูกทบทวนเพราะค่าใช้ จ่ายของมันบวก
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฟื  น ฟู ข องภาครั ฐ หลั ง นํ า ท่ ว มอาจสู ง เกิ น กว่ า ความสามารถของสั ง คมเรา
หากดื อดึงก็จะเป็ นผลเสียในระยะยาวต่อไปอีกหลายชัว คน
--------------------------------------------

