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ความนำ
ประเทศเนเธอรแลนดต้ังอยูบนพ้ืนท่ีบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ำ

สายใหญ ๔ สายดวยกนัซึง่ลวนเปนทางน้ำสำคัญของทวีปยโุรปไหลผาน
ลงสูทะเลเหนอื (the North Sea) ไดแก แมนำ้ไรน แมนำ้เมอรส แมน้ำเชลท 
และแมน้ำเอมส ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศมีระดับ
ตำ่กวาระดับนำ้ทะเลปานกลางอันเปนผลทำใหในอดีตทีผ่านมาระดับนำ้
ในแหลงน้ำและทางน้ำตาง ๆ มักเกิดภาวะลนตลิ่งและเปนภัยพิบัติ
ที่สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอันมากเสมอมา 

ประเทศเนเธอรแลนด ไดมีการสราง
และขยายชุมชน ที่อยูอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม
ควบคูไปกับการจัดใหมีระบบปองกัน “อุทกภัย” 
เสมอมาหลายศตวรรษเพื่อการดำรงชีวิตอยู
อยางย่ังยืน๑ นอกจากการอาศัยองคความรูและ
เครื่องมือในดานตาง ๆ ทั้งทางดานวิศวกรรมโยธา
สำหรับการจัดใหมีโครงสรางปองกันอุทกภัย 
(Flood Defences) ในรปูแบบตาง ๆ   และทางดาน
การตรากฎหมายเพ่ือกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการอุทกภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว  
ประเทศเนเธอรแลนดยังไดมีการพัฒนานโยบาย

และการดำเนินยุทธศาสตรระดับชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และแกไขปญหาอุทกภัยอยางเปนรูปธรรม ดังรายละเอียดที่จะ
ไดนำเสนอใน หนาตางโลก: The Knowledge Windows เร่ือง  
“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัย
ของประเทศเนเธอรแลนด” ตอน “นโยบายและยุทธศาสตร
ของภาครัฐ” ดังนี้

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ�  »·ØÁÇÑ²¹ �
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

“The Windmill Flood Risk Management: 
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” 
ตอน ¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÃì¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°

๑ 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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มาตรการปองกันอุทกภัย ยุทธศาสตรพื้นฐานประการสำคัญ ๒

 
 มาตรการเชิงปองกัน (Protective measures) ถือเปนมาตรการแรกท่ีชาวดัตชเริ่มใชกันมา

ตั้งแตโบราณกาล โดยไดมีการดำเนินการจัดตั้ง “วงแหวนคันกั้นน้ำ” หรือ “Dike Rings” ใหมีลักษณะ
เปนพืน้ทีร่ะบบปดสำหรับการจัดทำโครงการปองกันอทุกภัยตามลักษณะทางภูมศิาสตรของแตละบริเวณ 
เชน คนัก้ันนำ้ เข่ือน หรอืกำแพงปองกันมวลคล่ืนน้ำทะเลซัดเขาหาชายฝง โดยกำหนดใหคณะกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water board) ในแตละพื้นที่เปนผูดูแลบำรุงรักษา 

ปจจุบัน ประเทศเนเธอรแลนดไดจัดใหมีโครงการหลักทางวิศวกรรมเพ่ือการปองกันอุทกภัย 
(Primary fl ood defence structures)  มคีวามยาวรวมกวา ๓,๕๐๐ กโิลเมตร มลีกัษณะเปนโครงสราง
ขนาดใหญทีใ่ชกัน้มวลน้ำจากทะเลหรือแมนำ้บางสาย อนัใชสำหรับการปองกันนำ้จากภายนอกวงแหวน
คันกั้นน้ำมิใหไหลเขาสูภายในระบบ นอกจากน้ันจะเปนโครงสรางที่กั้นน้ำภายในเขตพ้ืนที่ดังกลาว
อีกกวา ๑๔,๐๐๐ กิโลเมตร เชน คันกั้นน้ำรอบอางเก็บน้ำหรือริมฝงคลอง๓

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
(Water Act 2009) ไดกำหนดใหโครงการ
เหลาน้ันตองเปนไปตามระดับเกณฑ
มาตรฐานพิเศษที่กำหนดไวในกฎหมาย 
เชน โครงการปองกันอุทกภัยสำหรับ
ชายฝงทะเลตอนกลาง อันเปนที่ตั้งของ
นครอัมสเตอรดัมซ่ึงเปนเมืองหลวงของ
ประเทศท่ีมีจำนวนประชากรหนาแนน 

ทั้งเปนที่ตั้งของกรุงเฮกและเขตทาเรือรอตเตอรดัม จึงมีระดับเกณฑมาตรฐานพิเศษในระดับสูงสุด 
ทั้ งพระราชบัญญัติดังกลาวยังไดกำหนดใหองคกรที่ เกี่ยวของกับการปองกันอุทกภัยซึ่ งมี
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water boards) ในแตละพื้นที่เปนองคกรหลักในการ
ประเมินสภาพและสมรรถนะของโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยในเขตความรับผิดชอบในทุก 
๕  ป อกีดวย ซึง่รายงานการประเมินดงักลาวจะตองเสนอตอรฐัสภาเพ่ือพจิารณาตอไป ทำใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกำหนดไวโดยชัดแจง โดยมีการประเมิน
สมรรถภาพของโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยในพื้นที่ตาง ๆ และจัดทำรายงานการพัฒนา 
การบำรุงรักษา ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณอยางสม่ำเสมอ 

๒ โปรดดู Jos van Alphen, “Flood Risk Management in the Netherlands, Organisation, Legislation 
and Governance”, p. 1 . [online]  Available from http://www.nfrmp.us/ifrma/docs/pre/governance/
NetherlandsGovernancePaper.pdf [April 9th, 2012].

๓ โปรดดู The Dutch Government, “National Water Plan 2009- 2015”, (Thieme Deventer, 2009), p. 65.

้  ี่ ้  ื  ึ ี
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มขีอพจิารณาวา การจดัการความเสีย่งจากอทุกภยันัน้ไมอาจดำเนนิงานไดแตเพยีงการปองกนั
น้ำไมใหไหลบาเขาทวมพื้นที่เทานั้น ดังที่ปรากฏในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ ของรฐับาลเนเธอรแลนดวาควรใหความสำคญัแกการปองกันผลจากภยัพบิตัิ
ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยและการฟนฟูเยียวยาความเสียหายในดานตางๆ ไปพรอมกันดวย๔

 
“Go with the flow” ยุทธศาสตรการปรับตัวสำหรับการเผชิญอุทกภัย

กวาศตวรรษที่ผานมาภายใตอิทธิพลของการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแมน้ำสายหลักและปจจัยเสี่ยง
ประการอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วน้ัน ประเทศเนเธอรแลนด
ไดมีการปรับใชยุทธศาสตรใหสามารถปรับตัวและ
ขับเคล่ือนประเทศไปไดพรอมกันกับปริมาณน้ำมหาศาล
ที่ตองเผชิญมากยิ่ งขึ้นเปนลำดับอยางไมอาจ
หลีกเล่ียงได ภายใตแนวคิด “Go with the fl ow” 
โดยจัดใหมรีะบบกกัเกบ็นำ้ไวกอนทีจ่ะปลอยออกสูพืน้ทีต่าง ๆ  และจดัหาพืน้ทีส่ำหรบัใหมวลนำ้ไดมทีีอ่ยู
หรือเคล่ือนท่ีไปไดโดยไมสรางความเสียหายหรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ ดังท่ีไดมีการดำเนินการแลว 
เชน โครงการ “Room for the River” และโครงการ “Meuse Projects”๕ ซึง่เหน็ไดอยางชดัเจนวา
แนวทางเชนวาน้ีสอดคลองกบัหลกัการของ “โครงการแกมลงิ”ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวฯ ของประเทศไทยท่ีมีสาระสำคัญในทำนองเดียวกัน 

การกำหนดองคกรผูรับผิดชอบภารกิจ

ในการกำหนดนโยบายภาครัฐสำหรับการจัดการอุทกภยัของประเทศเนเธอรแลนดน้ันมขีอบเขต
ครอบคลุม การคุมครองปองกัน (Prevention) การเตรียมการรับมือและการสนองตอบอยางทันตอเหตุการณ 
ตลอดจนการฟนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น ในลักษณะท่ีเรียกวา “หวงโซแหงความปลอดภัย” หรือ 
“Safety Chain” ซึง่วตัถปุระสงค สาระสำคัญ และการจดัลำดบัความสำคญัในการดำเนนิงานมาตรการ
ทกุประการขางตนนัน้ ไดมกีารกำหนดไวเปน แผนโครงการจัดการอทุกภยัแบบบูรณาการ (Integrated 
Flood Risk Management Plan) อนัไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาทีข่ององคกรท่ีเก่ียวของดำเนินการ
ตามแผนโครงการดังกลาวภายใตบริบทที่แตกตางกันออกไป ในรูปแบบของแผนโครงการ
ในแตละภารกิจ ดังนี้

๔ Ibid., p.68
๕ Ibid., p.65.
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 กระทรวงคมนาคม การโยธาธิการ และ
บริหารจัดการน้ำ (Ministry of Transport, 
Public works and Water Management) 
ดำเนินการพัฒนานโยบายดานทรัพยากรน้ำ
ในระดับชาติ และบำรุงรักษาโครงการ
หลักทางวิศวกรรมในการปองกันอุทกภัย
ตามชายฝงทะเล

 กระทรวงการเคหะ การจัดการพ้ืนที่ 
และสิ่งแวดลอม (Ministry of Housing, Spatial planning 
and the environment) มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดแผน
จัดการเชิงพื้นที่ในระดับชาติ

 กระทรวงมหาดไทย (Ministry of the interior and Kingdom Relations) มี
อำนาจหนาท่ีในการกำหนดแผนการ เตรียมความพรอมและบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในระดับชาติ

 จงัหวดั (Provinces) มอีำนาจหนาทีใ่นการกำหนดแผนโครงการดานการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่และดานทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาค (Regional level)

 องคกรสวนทองถิ่น (Municipalities) มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดแผนโครงการ
ดานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และดานภัยพิบัติในระดับทองถิ่น (Local Level)

 คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ (Water boards) ในแตละพืน้ที ่มอีำนาจ
หนาทีใ่นการบริหารจดัการทรัพยากรนำ้และภยัพบิตั ิบำรงุรกัษาโครงการดานวศิวกรรม
สำหรับการปองกันอุทกภัยในระดับภูมิภาคท่ีอยูภายใตเขตความรับผิดชอบโดยไดรับ
งบประมาณจากการจัดเก็บภาษีจากเจาของที่ดินและประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 องคกรรวมเพือ่การจดัการภยัพบิตั ิ(Safety regions) เปนองคกรทีด่ำเนนิงานรวมกบั 
องคกรสวนทองถิ่น (Municipalities) ในการเตรียมการรับมือและจัดการภัยพิบัติ
ในระดับที่ต่ำกวาระดับจังหวัด (Sub-provincial level)

นโยบายภาครัฐในการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัย

จากการศกึษาพบวา นโยบายภาครัฐของประเทศเนเธอรแลนดทีผ่านมาจนถึงปจจบุนั ไดมกีาร
ดำเนินนโยบายเพ่ือการจัดการอุทกภัยดานการสรางความปลอดภัยที่ยั่งยืนโดยการใหความสำคัญแก
แนวทาง ๓ ประการ ไดแก การปองกัน การจัดการเชิงพื้นที่อยางยั่งยืน และการจัดระบบและสราง
ความย่ังยืนในการบรรเทาภัยพิบัติ๖ โดยใหความสำคัญแกอิทธิพลจากความผันแปรของธรรมชาติที่
เพ่ิมมากย่ิงข้ึนโดยลำดับ เชน การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเล ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำในแมน้ำสายตาง ๆ  

๖ Ibid., p.6.

Relations) มี

p157-162.indd   160p157-162.indd   160 6/7/2012   7:50:40 AM6/7/2012   7:50:40 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๖๑

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

ตามสภาวะความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate 
Change) อันเปนผลมาจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 
ดังที่ปรากฏในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ (National Water Plan (2009)) 
สำหรบั ป ค.ศ. ๒๐๐๙ ถงึ ป ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามเจตนารมณของ
พระราชบญัญติับรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ (Water Act) 
และพระราชบัญญัติการจัดการเชิงพื้นที่ (Spatial 
Planning Act) ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดกำหนด
ยุทธศาสตรประการสำคัญ ๔ ประการ คือ๗

๑. มุงเนนการจัดใหมีมาตรการปองกันและอุทกภัยและภัยแลง
๒. มุงมั่นพัฒนาการจัดการเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติตาง ๆ
๓. กำหนดแนวคิดที่สอดคลองกับบริบทซึ่งใหความสำคัญแกการลดสภาวะโลกรอน
๔. จัดใหมีระบบกฎหมายและระบบการงบประมาณที่สามารถใชเปนหลักประกันเพ่ือ

การดำเนินงานไดอยางยั่งยืน
 

ขอแนะนำของสหภาพยุโรปเกี่ยวดวยการจัดการความเสี่ยงดานอุทกภัย
 
ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๐๗ เปนตนมา นโยบายภาครัฐดานการจัดการ

ความเสี่ยงจากเหตุอุทกภัยในประเทศเนเธอรแลนดไดอนุวัติการตาม 
ขอแนะนำสหภาพยุโรปวาดวยการประเมินและบริหารจัดการความเส่ียง
ดานอุทกภัย (European Directive on the Assessment and 
Management of Flood Risk) ทำใหตองมกีารดำเนนิงานประการตาง ๆ  
เชน การตรากฎหมาย การเตรียมการจัดทำแผนที่อุทกภัย ตลอดจน
เตรียมจัดใหมีแผนโครงการซึ่งมีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานอุทกภัยและกำหนดมาตรการที่ครอบคลุมทั้งทางดาน
การคุมครองปองกันและการเตรียมการรับมือความเสี่ยงดานอุทกภัย
ไวดวยกนั๘ ซึง่ปรากฏวา รฐับาลเนเธอรแลนดไดกำหนดไวในแผนบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ ใหการเตรียมการขางตนเปนกระบวนการ
สงเสริมการบูรณาการของนโยบายสำคัญ ๓ ประการ ไดแก การจัดการเชิงพื้นที่ การปองกันและ
บริหารจัดการภัยพิบัติ และการกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกำหนดนโยบายระดับชาติไปพรอมกัน๙ 

๗ โปรดดู Jos van Alphen, “Flood Risk Management in the Netherlands, Organisation, Legislation and 
Governance”, p. 4 .

๘ Ibid., p.4.
๙ Ibid., p.5.
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“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” 
ตอน “กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย”

จุลนิติ

ความสงทาย
จะพิจารณาเห็นไดวา ประเทศเนเธอรแลนดนั้นไดมีการพัฒนานโยบายและการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยมาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนน
การจัดให มีมาตรการปองกันอุทกภัยและภัยแลง การจัดการเชิงพื้นที่และบริหารจัดการ
ทรพัยากรนำ้ในมติติาง ๆ  ตลอดจนสรางระบบกฎหมายและการงบประมาณสำหรบัการดำเนนิงานภายใต
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ อันเปนแผนโครงการที่
กำหนดนโยบายภาครัฐในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกมิติที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม ซึ่งสวนหนึ่งของแผนดังกลาวนั้นไดกำหนดยุทธศาสตรสำหรับการจัดการน้ำในมิติ
ที่เปนภัยพิบัติดังที่ไดอธิบายไวโดยสังเขปในบทความนี้ สำหรับประเทศไทยนั้นอาจพิจารณา
นำระเบียบวิธีคิดในการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยจากนโยบายภาครัฐและการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรของประเทศเนเธอรแลนดมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ไดในโอกาสที่เหมาะสมตอไปหรือในอนาคตอันใกลนี้ 
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