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ความนำ
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (Kingdom of the Netherlands) 

เปนดินแดนแสนงามในทวีปยุโรปที่มีความสำคัญยิ่งในฐานะศูนยกลาง
ทางการคาและการขนสงของทวีป๑ ทั้งยังไดชื่อวาเปน “เมืองหลวง
แหงกฎหมายระหวางประเทศ” ดวยเปนที่ ต้ังของศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ (International Court of Justice) หรือที่เรียกกันวา 
“ศาลโลก” มาแลวหลายทศวรรษ ดงัทีผู่เขยีนไดกลาวถงึไวในบทความ 
ชุด “ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ: The International Court 
of Justice” เปนจำนวน ๓ ตอนดวยกนั

ประเทศเนเธอรแลนดมีประวัติศาสตรในการสรางและขยาย
ชุมชน ทีอ่ยูอาศยั และพืน้ทีเ่กษตรกรรมควบคูไปกบัการจดัใหมรีะบบ
ปองกันภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก “อุทกภัย”เสมอมาหลายศตวรรษ
เพ่ือการดำรงอยูอยางย่ังยืน๒ และในปจจุบัน ประเทศน้ีไดพัฒนานโยบาย
และการดำเนนิยทุธศาสตรระดบัชาตโิดยอาศยัองคความรูและเครือ่งมอื
ในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่ทางดานวิศวกรรม และดานการจดัใหม ี
“กฎเกณฑทางกฎหมาย” เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ในโอกาสนี้ “หนาตางโลก: The Knowledge Windows” 
จึงขอนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยของประเทศ
เนเธอรแลนดในยุคแรกเพื่อเปนกรณีศึกษาสำหรับประเทศไทย
ทีอ่าจตองเผชญิภัยกบัพบิติัดังกลาวอกีในอนาคตอนัใกล ในบทความ
ชุด “The Windmill Flood Risk Management: การจัดการ
อุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดน
ที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล ดังนี้
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“The Windmill Flood Risk Management: 
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” 
ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดนที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล

๑ กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ, ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (Kingdom of the Netherlands). [online] 
Available from : http://www.europetouch.in.th [13 Dec, 2011].

๒ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND URBANISATION” 
in document for International Symposium of Lowland Technology; September 14-16, 2006 in Saga, Japan, 
2006.
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สภาพปญหาทางภูมิศาสตร 
ประเทศเนเธอรแลนดมีปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีเอ้ือตอการเกิดอุทกภัยเปนอยางย่ิง โดยหากพิจารณา

ชื่อเรียกขานของประเทศนี้แลว ยอมเกิดความเขาใจในสภาพทางภูมิศาสตรของดินแดนแหงนี้ไดอยาง
ชดัเจนในสาระสำคญั เพราะคำวา “Netherland” นัน้ แปลความจากภาษาดัตชไดวาหมายความถงึ 
“Low Countries” หรอื “ดนิแดนภาคตำ่”๓ อนัเนือ่งมาจากสภาพของแผนดนิถิน่ทีต่ัง้ของประเทศน้ี 
มรีะดับตำ่กวาระดบันำ้ทะเลปานกลาง (Mean Sea Level - MSL) ถงึ รอยละ ๔๐ ของพืน้ทีท่ัง้หมด๔ 
และตั้งอยูติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ซึ่งหากไมมีการปองกันใด ๆ แลว พื้นที่กวารอยละ ๖๕ 
ของประเทศยอมจมอยูใตผืนน้ำอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได๕ ทั้งอาจกลาวไดวามีสภาพทางภูมิศาสตร

คลายคลึงกับกรุงเทพมหานครประการหนึ่ง คือ ตั้งอยู
ในเขตพื้นท่ีสามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta) ที่ใหญ
ท่ีสุดในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป 
อนัเปนตำแหนงท่ีแมนำ้สายใหญของยุโรปถงึ ๓ สาย 
ไดแก แมน้ำไรน (Rhine) แมน้ำเมอรส (Meuse) 
แมน้ำเชลท (Scheldt) ไหลลงสูทะเลเหนือ๗  

นอกจากท่ีกลาวขางตนวา พ้ืนท่ีของประเทศ
เนเธอรแลนดมีระดับท่ีต่ำกวาระดับน้ำทะเลปานกลางแลว 
ภูมิประเทศบางสวนยังมีระดับต่ำกวาระดับน้ำเฉลี่ย
ในแมน้ำสายใหญเหลานั้นอีกดวย อันเปนสาเหตุ
ประการหน่ึงท่ีทำใหประสบภาวะอุทกภัยซ้ำซาก อยางไร
ก็ตาม ปรากฏขอมูลวา พื้นที่เสี่ยงดังกลาวมีจำนวน
ประชากรอาศัยอยูมากกวาครึ่งหนึ่งของจำนวน
ประชากรท้ังหมดของประเทศ๘ ดังนั้น การบริหาร
จัดการความ เสี่ ย งและป อ ง กันอุ ทก ภัยจึ งมี
ความสำคัญยิ่งในฐานะที่เปนประเด็นสำคัญเกี่ยวแก
ประโยชนสาธารณะของราชอาณาจักรแหงนี้

๓ ทัศนียา โสภโณดร, “ประวัติศาสตรเนเธอรแลนด” ใน วารสารประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ ๑ 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙) : หนา ๕๖.

๔ Sandra Junier, “ Innovative instruments and institutions in implementing the water framework 
directive Dutch case study: the WFD Explorer”, (April 19, 2010), p. 9.

๕ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND URBANISATION” 
in document for International Symposium of Lowland Technology; September 14-16, 2006 in Saga.

๖ Dutch Government, “National Water Plan 2009- 2015”, (Thieme Deventer, 2009), p. 67.
๗ Ibid., p. 174. and see Dutch Ministry of Housing, Spatial planning and the Environment, “Fifth 

Netherlands’National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate 
Change”, (December, 2009), p. 16.

๘ A.A. Olsthoorn and R.S.J. Tol, “Floods, fl ood management and climate change in The Netherlands”, 
(February, 2001), p. 6, 27. 
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การปรับตัวในอดีตของชาวดัตชตอปญหาอุทกภัย 
ในยุค ๖๐๐ ปกอนคริสตกาล ถึง ค.ศ. ๕๐๐ นั้น สันดอนทราย (Sand dunes) ที่กอตัว

ขึ้นตามธรรมชาติบริเวณ ๒ ฝงแมน้ำเปนสิ่งที่ชาวดัตชยุคโบราณใชเพื่อวัตถุประสงคในการอยูรอด
จากอุทกภัยเปนประการแรกในประวัติศาสตร โดยการต้ังถ่ินฐานปลูกสรางบานเรือนบนเนินสันดอนทราย
ซึ่งมีระดับพื้นที่สูงกวาบริเวณอื่น อยางไรก็ดี แมเมื่อเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น ปริมาณน้ำในแมน้ำ
จะไหลบาลนเขาทวมบรเิวณดงักลาวกต็าม แตสนัดอนทรายน้ีกเ็ปนทีม่าของการสรางกำแพงกัน้นำ้เพือ่
ใหการปองกันอุทกภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคตอมา๙ 

ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๐ ชาวดัตชไดริเริ่มสราง กำแพงกั้นน้ำ (Dikes) และสะพานหิน
เพื่อใชเปนทาเรือและสามารถใชเปนคันกั้นขวางลำน้ำเพื่อลดการไหลบาอยางรุนแรงจากน้ำเหนือ 
อันกอใหเกิดอุทกภัย เชน ในชวงป ค.ศ. ๑๒๐๐ เกิดภาวะน้ำลนตลิ่งบอยครั้งอันเนื่องมาจากการตัดไม
ทำลายปาในประเทศเยอรมนี ตอมาในคริสตศตวรรษที่ ๑๒ และ ๑๓ ไดมีวิวัฒนาการในการบริหาร
จัดการระบบปองกันอุทกภัยมากข้ึน โดยการสรางกำแพงก้ันน้ำลอมพื้นที่ลุมแมน้ำอยางแพรหลาย 
และสบูนำ้ออกจากพืน้ทีน่ำ้ทวมขงัจนเกดิเปนแผนดนิใหม (Polders) ทัง้ในครสิตศตวรรษท่ี ๑๔ ยงัไดมกีาร
คิดคนการเปลี่ยนเสนทางไหลของแมน้ำสายหลักบางสายอีกดวย๑๐ 

ตอมา ในครสิตศตวรรษที ่๒๐ การขยายตวัของชุมชน
เมอืงเพิม่มากยิง่ขึน้จนทำใหพืน้ทีร่าบลุมทีน้่ำทวมถงึ (Flood 
plain) มีพื้นที่ลดลงอยางรวดเร็วและเปนสาเหตุใหระดับน้ำ
ในแมน้ำเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลในขณะน้ันจึงดำเนินการจัดทำ
กำแพงกั้น น้ำเพิ่ม เติม  และมีกฎหมายกำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (Water Boards) ขึ้น
มีลักษณะเปนองคกรบริหารเฉพาะทองท่ีอันมีความแตกตาง
กันหลายบริบท เพื่อบริหารจัดการกิจการปองกันอุทกภัย 
ตลอดจนดูแลความแข็งแรงของโครงสรางกำแพงกั้นน้ำใน
แตละทองทีใ่นเขตชนบท แตในเขตเมอืงใหญ กิจการเชนวานี้
จะอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสวนภูมิภาค๑๑ ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา กระบวนการ

ขยายตวัของพืน้ทีช่มุชนเมืองของประเทศนี ้มพีฒันาการควบคูไปกบันวตักรรมการพฒันาการจดัการ
และปองกันอุทกภัยไปพรอมกัน๑๒

๙ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND 
URBANISATION”, p. 3.

๑๐ Ibid., pp. 3-4.
๑๑ Ibid., p. 4.
๑๒ Ibid., p. 5.

ขยายตวัของพืน้ทีช่มชนเมอืงของประเทศ
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กาวสำคัญแหงการพัฒนาการจัดการอุทกภัยในเนเธอรแลนด 
การจัดการอุทกภัยในประเทศเนเธอรแลนดไดรับการพัฒนาอยางเดนชัดภายหลัง        

อุทกภัยคร้ังใหญ ในป ค.ศ. ๑๙๕๓ อันถือวาเปนกาวสำคัญที่จะศึกษาพัฒนาการของการจัดการ
ความเสีย่งจากอทุกภัย (fl ood risk management) ของประเทศเนเธอรแลนด ดวยในเดอืนกุมภาพนัธ 
ค.ศ. ๑๙๕๓ น้ำทะเลไดเขาทวมพื้นที่ของประเทศกวารอยละ ๒๐ และมีประชากรเสียชีวิตเปนจำนวน
กวา ๑,๘๐๐ คน ภัยพิบัติในครั้งนั้นไดทำใหภาครัฐใหความสำคัญแกการจัดการความเสี่ยงจาก
อุทกภัยเปนวาระแหงชาติ๑๔ ดวยตระหนักวามาตรการและโครงสรางพื้นฐานในการปองกันอุทกภัย
ที่มีมาแตเดิมนั้นไมเพียงพอตอการปองกันสาธารณภัยน้ีไดอีกตอไป มาตรการที่ปรากฏชัดอยางเปน
รูปธรรม เชน ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการจัดการพื้นท่ีสามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta 
Act) ขึน้ในป ค.ศ. ๑๙๕๘ อนักำหนดใหมกีารลดความเสีย่งจากอทุกภยัจากสาเหตนุ้ำทะเลหนุนสงูซดั
เขาหาชายฝง โดยการสงเสริมการเฝาระวังกำแพงกั้นน้ำ (Dikes) และพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมน้ำไรนและแมน้ำเมอรส ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เองไดมีผลใหภารกิจดานการปองกันอุทกภัย
กลายเปนภารกิจระดับชาติภายใตการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล๑๕ โดยมีคณะกรรมาธิการ
การจัดการพื้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta Committee) เปนองคกรที่มีหนาที่ใหคำปรึกษา 
ตลอดจนกำหนดนโยบายและแผนการปองกันภัยพิบัติจากอุทกภัย หรือที่เรียกวา “Delta Project” 
เชน การจัดใหมีการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรเชิงสถิติและวิศวกรรมสำหรับการปองกนัน้ำทะเลหนุน
ซดัเขาหาแผนดินในระดับสูง ซึง่ใชในการกำหนดระดบัความสงูของกำแพงก้ันน้ำ๑๖ ใหมศีกัยภาพในการ
ปองกันภัยพิบัติดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในป ค.ศ. ๑๙๗๔ รฐัสภาไดยนืยนั มตอิลัเบริส 
(๒๑/๐๒/๗๔) ซึ่งไดรองขอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม กิจการสาธารณะ และการ
จัดการทรัพยากรน้ำ กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
ที่เก่ียวของใหเปนไปโดยคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศ
ใหมากยิ่งขึ้น๑๗ เปนผลใหมีการจัดตั้ง “commissie 
rivierdijken” ขึ้นเปนองคกรสำหรับใหคำปรึกษา
แกรัฐมนตรีฯ โดยแตงต้ังจากบุคคลผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรน้ำ
และการวางผังเมืองเปนอยางดี๑๘ 

๑๓  Rob van den Boomen, “Dutch Flood Protection, a new concept for fl ood control”, (2009), p. 6.
๑๔ A.A. Olsthoorn and R.S.J. Tol, “Floods, fl ood management and climate change in The Netherlands”, p. 29. 
๑๕ Ibid.
๑๖ Ibid., pp.43-44.
๑๗ Ibid., pp.44.
๑๘ Ibid., p. 47.

แผนที่แสดงบริเวณที่ประสบอุทกภัยในป ค.ศ. ๑๙๕๓๑๓่ ่
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ตอมา ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ ไดมีการตราพระราชบัญญัติเขื่อนกั้นน้ำ (Water Embankment 
Act) ขึ้น ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการจัดการปองกันอุทกภัยโดยใหความสำคัญแกการปองกันพื้นที่
เปนสำคัญ ไมใชมุงหวังเพียงความแข็งแกรงของกำแพงกั้นน้ำแตเพียงประการเดียว กฎหมายฉบับนี้
ไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยในทุก ๕ ป๑๙ ตลอดจนกำหนด
ใหมีการแบงพื้นที่ของที่ราบลุมสามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta) ออกเปน เขตวงแหวนคันกั้นน้ำ (Dike 
Ring Areas) เพื่อบริหารจัดการเปนรายพื้นที่อยางเปนระบบ๒๐ และในปเดียวกันน้ันเอง ไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันอุทกภัย (Flood Protection Act) ขึ้น มีสภาพบังคับ
ประการสำคญัทีก่ำหนดใหมกีารทดสอบความสมบูรณของระบบการปองกันอุทกภยัในปจจัยดานตาง ๆ 
ในทุก ๕ ป ดวยเชนกัน๒๑

ความสงทาย 
การท่ีประเทศเนเธอรแลนดมีสภาพปญหาทางภูมิศาสตร

เอ้ือตอการเกิดอุทกภัย เพราะต้ังอยูในพ้ืนท่ีลุมบริเวณสามเหล่ียม
ปากแมน้ำสายใหญของยุโรปหลายสายและมีระดับพื้นที่
ต่ำกวาระดบันำ้ทะเลปานกลาง เปนเหตใุหรฐับาลและประชากร
ของประเทศนีต้องเผชิญกบัปญหาอทุกภยัอยูบอยครัง้ อนัทำให
เกิดแรงผลักดันในการคิดคน ปรับปรุง และพัฒนามาตรการ
เพือ่การปองกนัภัยพบัิติดังกลาวหลายประการ ตลอดจนสัง่สม
ประสบการณในการดำเนินยุทธศาสตรที่หลากหลายเพื่อความอยูรอดของประโยชนสาธารณะมานาน
หลายศตวรรษ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายหลังจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๕๓ นั้น
ถือเปนชวงเวลากาวสำคัญของการพัฒนาการจัดการอุทกภัยและทรัพยากรน้ำของประเทศนี้ 
โดยความรวมมอืของฝายนติบิญัญตัแิละฝายบรหิารในการกำหนดแผนงานปองกนัประการตาง ๆ  โดย
เฉพาะอยางยิ่งในมิติของการจัดใหมีเครื่องมือที่เปนกฎเกณฑทางกฎหมายที่หลากหลาย อันอาจใชเปน
แนวทางแกประเทศอื่น ๆ  เพื่อศึกษา วิเคราะห และปรับใชใหเหมาะสมแกประเทศนั้น ๆ  ไดเปนอยางดี 
ซึ่งผูเขียนจะไดนำเสนอรายละเอียดในตอนตอไป 

๑๙ Ibid., pp. 49, 53.
๒๐ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND 

URBANISATION”, p. 4.
๒๑ Ibid., p. 5.
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