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นับตั้ งแต่ เริ่มปฏิรูปการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ด้วยการกระจายอำนาจสู่ส่วนภูมิภาคอาจกล่าวได้ว่า

กว่าทศวรรษของการบริหารราชการรูปแบบใหม่นี้ประสบปัญหาและ

อุปสรรคนานัปการความไม่พร้อมของท้องถิ่นที่จะบริหารจัดการ
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อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นสาระสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายแห่งยังขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ

ที่ถูกต้องทั้งกรณีการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำท่วม

เอกสารฉบับนี้ จั ดทำขึ้ น เพื่ อ เป็นฐานพัฒนาความรู้ และ

ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ

ในการวางแผนการบริหารการจัดการการเตรียมความพร้อม
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับวิกฤติการณ์น้ำ 1



โครงสร้างการบริหารจัดการน้ำ

ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

และเพิ่มประสิทธิภาพให้ทันต่อปัญหาของน้ำ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรเตรียมพร้อมรับเหตุรุนแรงที่เกินระดับปกติ

เนื่องจากแนวโน้มชัดเจนว่า

ประเทศไทยและภูมิภาคนี้

จะเผชิญภัยพิบัติและวิกฤติการณ์ที่เกี่ยวกับน้ำ

ที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต
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การปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจมีผลให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่บริหารจัดการ

ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนโดยเฉพาะ “น้ำ”เป็นทรัพยากร

สำคัญอย่างยิ่งนับตั้งแต่การอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต

ทั้งหลายจนถึงต้นทุนการผลิตทั้งหลายและการดำรงอยู่ของระบบนิเวศ

ในชุมชนบางครั้งท้องถิ่นขาดแคลนน้ำและบางครั้งมีน้ำมากเกินไป

จนเป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวนเวียนแก้ไขไม่จบ

ไม่สิ้นหลายแห่งหมดเปลืองงบประมาณไปมากมายแต่ไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำมีมานานบางแห่งเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังกระทั่ง

อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2554เป็นปัญหาเรื่องน้ำในระดับวิกฤติและ

เป็นปัญหาระดับชาติรายงานหลายฉบับจัดทำโดยองค์การระหว่าง

ประเทศโดยเฉพาะในเครือขององค์การสหประชาชาติกล่าวตรงกันว่า

ปัญหาเรื่องน้ำจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกในอนาคตจาก

ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
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ด้วยเหตุที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรเรียนรู้ เรื่องราวรวมถึงข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม

โดยเฉพาะนิยามเกิดใหม่ที่มีความสำคัญและมีผลโดยตรงต่อความ

เข้าใจเดิมที่เกี่ยวกับน้ำเนื่องจากไม่สามารถอาศัยพื้นฐานและหลักการ

เดิมได้ในปัจจุบันนิยามใหม่มีมากมายที่ปรากฏในงานวิชาการโดยไม่

อาจนำเสนอได้ครบอย่างไรก็ตามนิยามบางส่วนมีความสำคัญมาก

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำต้องเรียนรู้และเข้าใจ

ภาวะสุดกู่ของภูมิอากาศ(ExtremeClimate)หรือสภาพภูมิอากาศ

รุนแรงเป็นนิยามที่อธิบายถึงความผันผวนแปรปรวนของสภาพอากาศ

ที่กำลังปรากฏชัดในทุกประเทศภูมิภาคหลายแห่งประสบภัยแล้งรุนแรง

และยาวนานมากขึ้นในขณะที่บางภูมิภาคประสบภัยพายุฝนและ

น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นกรณีพายุไต้ฝุ่นขนาด

ใหญ่ความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดเข้าหมู่เกาะฟิลิปปินส์

ในปีพ.ศ.2556ปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้แนวความคิดและยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการน้ำต้องปรับเปลี่ ยนครั้ ง ใหญ่เพื่ อ เตรียมรับ

วิกฤติการณ์น้ำที่อาจคาดไม่ถึงในอนาคตโดยหลายองค์กรจัดทำ

เอกสารเผยแพร่ต่อเนื่องมานานหลายปี

เอกสารทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำจึงมีการนำเสนอ

ในรูปแบบต่างๆหลายแนวความคิดหลายทฤษฏีและหลักการประยุกต์

ใช้แต่พื้นฐานหลักและกรอบการดำเนินการที่ไม่ต่างกันมากได้แก่
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1.1ความตระหนักรู้และเข้าใจธรรมชาติของน้ำ

ปัญหาที่พบมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับน้ำได้แก่ผู้บริหารผู้กำหนด

นโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจขาดความรู้และไม่เข้าใจปัญหาเรื่องน้ำ

เท่าที่ควรการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็น

ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำอย่างดีประการสำคัญต้อง

มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบมากมายที่จักตามมาและต้องประสาน

ความร่วมมือกับบุคคลและภาคส่วนต่างๆจำนวนมาก

ความตระหนักรู้(Awareness)เป็นคุณสมบัติแรกที่ผู้บริหารต้องมี

โดยให้ความสำคัญกับ “น้ำ”อย่างจริงจังต้องจัดความสำคัญไว้ใน

ลำดับต้นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการสืบเนื่องจาก

การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยในอดีตไม่ประสบความสำเร็จ

เพราะสังคมไทยไม่ใส่ใจเรื่องความรู้และรับข้อมูลผู้บริหารในระดับ

ต่างๆมักตัดสินใจผิดพลาดโดยมีสาเหตุจากขาดความรู้และขาดข้อมูล

นั่นเอง

ดังนั้นรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปจึงกำหนดให้ผู้บริหารและผู้มี

อำนาจตัดสินใจต้องได้รับข้อมูลและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่าง

เพียงพอด้วยเหตุที่เรื่องราวของน้ำมีพัฒนาการตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและปรับ

องค์ความรู้ให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า

ได้ดีเช่นกรณีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้บางพื้นที่มีปริมาณ

ฝนน้อยกว่าปกติจนเกิดภัยแล้งหรือในพื้นที่อื่นที่อาจไม่ห่างไกลกัน

มากนักมีแนวโน้มการเกิดพายุขนาดใหญ่พัดผ่านพื้นที่ของตนทำให้

เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน

ด้วยเหตุที่“น้ำ”เป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

เรื่องราวของระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นสาระสำคัญขององค์ความรู้
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ด้วยการพึ่งพาและห่วงโซ่อาหารตามฤดูกาลและระบบนิเวศชายน้ำที่

เปราะบางเป็นเรื่องราวที่ควรรู้ควรเข้าใจนิยามอื่นอย่าง“พื้นที่ชุ่มน้ำ” 

ซึ่งได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนไว้ทั่วประเทศมีความสำคัญในระดับ

ชาติและนานาชาติที่อาจมีอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นอีกสาระความรู้ที่สำคัญโดยเฉพาะข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆที่

ท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ

ความตระหนักรู้ขยายขอบเขตถึงองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องและ

ไม่ก่อปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการถมแหล่งน้ำเพื่อก่อสร้างอาคารหรือ

สนามกีฬาตลอดจนความพยายามแก้ปัญหาจราจรด้วยการถมคลอง

หรือขยายถนนจนทำให้คูคลองแคบลงกระทั่งมีผลกระทบต่อการระบาย

น้ำทำให้เกิดน้ำท่วมในเวลาต่อมากรณีเหล่านี้สามารถพบเห็นได้

ในหลายพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมในปัจจุบัน

ภาพที่ 1.1 กระบวนการและระบบตามธรรมชาติของน้ำ  

ที่มาUSGS.org
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ขยายถนนจนทําใหคูคลองแคบลง กระท่ังมีผลกระทบตอการระบายน้ํา ทําใหเกิดน้ําทวมในเวลาตอมา กรณี
เหลานี้สามารถพบเห็นไดในหลายพ้ืนท่ีท่ีประสบน้ําทวมในปจจุบัน  

 

ภาพท่ี 1.1 กระบวนการและระบบตามธรรมชาติของน้ํา  

ท่ีมา  USGS.org 

ธรรมชาติของน้ําเปนพ้ืนฐานความรูท่ีอาจเรียนรูกันมานานในโรงเรียน แตตองทบทวนกันทุกครั้ง
เม่ือเกดิการโตเถียงและขัดแยงในการบริหารจัดการน้ํา ธรรมชาตขิองน้ําเหลานี้ไดแก 

น้ําไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา เปนธรรมชาติพ้ืนฐานของน้ําท่ีไมเปล่ียนแปลง ตามภาพท่ี 1.1 ตนกําเนิด
ของน้ําคือปาบนภูเขาสูง จากสายน้ําขนาดเล็กเปนลําธาร รวมกันเปนคลอง เปนแมน้ํา ไหลลงทะเลในท่ีสุด 
ดังนั้นเสนทางน้ําจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา ไมควรมีส่ิงใดกีดขวาง แมในฤดูแลงไมมีน้ําไหลผานจนเหมือนเปนเพียง
รองดิน แตเม่ือฤดูฝนมาถึง อาจกลายเปนแมน้ําสายใหญ พัดพาและทําใหเกิดน้ําทวมได  

น้ําไหลเช่ียวกรากบนท่ีลาดชันและไหลชาหรืออาจหยุดนิ่งบนท่ีราบ เปนธรรมชาติของน้ําท่ีอธิบาย
การเกิดน้ําทวมฉับพลัน การกัดเซาะพงทลาย และภาวะน้ําทวมขังยาวนานในบางพ้ืนท่ี ดังนั้นการรักษาปา



�

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการบริหารจัดการน้ำ

ธรรมชาติของน้ำเป็นพื้นฐานความรู้ที่อาจเรียนรู้กันมานาน

ในโรงเรียนแต่ต้องทบทวนกันทุกครั้งเมื่อเกิดการโต้เถียงและขัดแย้ง

ในการบริหารจัดการน้ำธรรมชาติของน้ำเหล่านี้ได้แก่

น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นธรรมชาติพื้นฐานของน้ำที่ไม่

เปลี่ยนแปลงตามภาพที่1.1ต้นกำเนิดของน้ำคือป่าบนภูเขาสูง

จากสายน้ำขนาดเล็กเป็นลำธารรวมกันเป็นคลองเป็นแม่น้ำไหลลง

ทะเลในที่สุดดังนั้นเส้นทางน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่ควรมีสิ่งใดกีดขวาง

แม้ในฤดูแล้งไม่มีน้ำไหลผ่านจนเหมือนเป็นเพียงร่องดินแต่เมื่อฤดูฝน

มาถึงอาจกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่พัดพาและทำให้เกิดน้ำท่วมได้

น้ำไหลเชี่ยวกรากบนที่ลาดชันและไหลช้าหรืออาจหยุดนิ่งบน

ที่ราบ เป็นธรรมชาติของน้ำที่อธิบายการเกิดน้ำท่วมฉับพลันการ

กัดเซาะพังทลายและภาวะน้ำท่วมขังยาวนานในบางพื้นที่ดังนั้น

การรักษาป่าต้นน้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้นไม้ต่างๆจักช่วย

ชะลอน้ำและเก็บกักน้ำทั้งในลำต้นและชั้นใต้ดินแต่ไม่รวมพืชเชิงเดียว

เช่นยางพาราข้าวโพดและปาล์มน้ำมันที่ไม่ประโยชน์ในการรักษา

ระบบนิเวศต้นน้ำ

น้ำต้องการที่อยู่เป็นธรรมชาติของน้ำทางกายภาพที่อธิบายภาวะ

น้ำเอ่อล้นเมื่อถูกกีดขวางดังนั้นการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตและคันดิน

ต่างๆเพื่อปิดล้อมชุมชนเมืองป้องกันน้ำท่วมจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น

หากมีการปิดล้อมมากขึ้นและไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านตามธรรมชาติ

จักทำให้น้ำท่วมรุนแรงขึ้นท่วมขังนานขึ้นดังกรณีน้ำท่วมใหญ่ในปี

2554

น้ำมีวงจรหมุนเวียน มีความยืดหยุ่นสูง และมีหลายมิติ ตาม

ภาพที่1.1ธรรมชาติของน้ำโดยปกติเป็นของเหลวแต่สามารถ

แปรสภาพได้จากมิติของเหลวบนพื้นดินระเหยกลายเป็นไอรวมตัว
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เป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนด้วยเหตุนี้การรณรงค์ลดโลกร้อนจึงมี

ความสำคัญเพื่อมิให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายมากขึ้นจนทำให้

ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงและจักทำให้ชุมชนเมืองตามริมฝั่งทะเลประสบ

ปัญหาน้ำท่วมจากน้ำทะเลในอนาคต

ธรรมชาติได้ใช้เวลานานหลายล้านปีปรับสภาพโลกมนุษย์ให้สมดุล

“น้ำ”เป็นองค์ประกอบสำคัญของการรักษาสมดุลตามธรรมชาติ

แม้สังคมไทยรับทราบกันดีว่าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาสูงเป็น

แหล่งต้นน้ำสำคัญที่ทำให้มีน้ำไหลรินตลอดแต่การบุกรุกทำลายป่าและ

ตัดต้นไม้ใหญ่ยังคงปรากฏอยู่การรณรงค์ให้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าเพื่อ

ป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วมจึงยังไม่ประสบความสำเร็จและป่าไม้ยังคง

ลดน้อยลงถูกแทนที่ด้วยไม้เศรษฐกิจและเกษตรกรรมพันธะสัญญาเช่น

ข้าวโพดปาล์มน้ำมันและยางพารา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่น

ที่เกี่ยวกับน้ำเหล่านี้เพราะข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมใช้งานมีความ

สำคัญมากสำหรับการตัดสินใจต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำ
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1.2ภูมิศาสตร์น้ำและภูมิศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย

ธรรมชาติของน้ำแปรเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิศาสตร์ปรากฏเป็น

ขอบเขตที่เรียกว่าพื้นที่รับน้ำหรือ “ลุ่มน้ำ”หรือWatershedอีก

นัยหนึ่งธรรมชาติเป็นผู้กำหนดขอบเขตของน้ำซึ่งแตกต่างจากของเขต

การปกครองที่กำหนดขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานเพียง

สิบหรือร้อยปีเท่านั้นขณะที่ขอบเขตของน้ำกำหนดไว้มานานนับล้าน

หรือหลายร้อยล้านปีจนเป็นสมดุลที่มั่นคงถาวรด้วยสภาพแวดล้อม

ธรรมชาติ

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้จัดแบ่งลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย

ออกเป็น25ลุ่มน้ำมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กประมาณ

2,000ตารางกิโลเมตรเช่นลุ่มน้ำจันทบุรีและลุ่มน้ำอู่ตะเภาในจังหวัด

สงขลาถึงขนาดใหญ่ประมาณ40,000-60,000ตารางกิโลเมตร

เช่นลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี
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ภาพที่ 1.2 ลุ่มน้ำในประเทศไทยจำแนกเป็น 25 ลุ่มน้ำ 

ที่มาICHARM;InternationalCentreforWaterHazardandRiskManagement

undertheAuspicesofUNESCO

9 
 

ปจจุบันหนวยงานของรัฐไดจัดแบงลุมน้ําหลักในประเทศไทยออกเปน 25 ลุมน้ํา มีขนาดแตกตาง
กัน ตั้งแตขนาดเล็กประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร เชน ลุมน้ําจันทบุรีและลุมน้ําอูตะเภาในจังหวัดสงขลา 
ถึงขนาดใหญ ประมาณ 40,000-60,000 ตารางกิโลเมตร เชน ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี 

  

25 Major Watersheds in Thailand
Mae Nam Salawin
Mae Nam Khong
Mae Nam Kok
Mae Nam Chi
Mae Nam Mun
Mae Nam Ping
Mae Nam Wang
Mae Nam Yom
Mae Nam Nan
Mae Nam Chao Phraya
Mae Nam Sakae Krang
Mae Nam Pasak
Mae Nam Thachin
Mae Nam Klong
Mae Nam Prachin
Mae Nam Bang Pakong
Tonle Sap
East Coast Gulf
Mae Nam Phet-Buri
West Coast Gulf
Peninsula East Coast
Mae Nam Tapi
Thale Sap Songkhla
Mae Nam Pattani
Peninsula West Coast

Mae Cham Watershed

 

ภาพท่ี 1.2 ลุมน้ําในประเทศไทยจําแนกเปน 25 ลุมน้ํา 

ท่ีมา ICHARM; International Centre for Water Hazard and Risk Management under the 
Auspices of UNESCO 

ขอบเขตของลุมน้ําเหลานี้ กําหนดโดยธรรมชาติ และยังถูกกําหนดเปนขอบเขตของระบบนิเวศ 
(Ecological Boundaries) โดยมีน้ําเปนองคประกอบสําคัญ บางลุมน้ําอาจอยูภายใตเขตการปกครองเพียงแหง
เดียวหรือจังหวัดเดียว เชน ลุมน้ําเพชรบุรี นั่นอาจทําใหการบริหารจัดการโดยองคกรในพ้ืนท่ีไมยุงยาก
ซับซอน เนื่องจากลวนอยูภายในจังหวัดเดียวกัน ผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการไดดีกวา 



11

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการบริหารจัดการน้ำ

ขอบเขตของลุ่มน้ำเหล่านี้กำหนดโดยธรรมชาติและยังถูกกำหนด

เป็นขอบเขตของระบบนิเวศ(EcologicalBoundaries)โดยมีน้ำ

เป็นองค์ประกอบสำคัญบางลุ่มน้ำอาจอยู่ภายใต้เขตการปกครองเพียง

แห่งเดียวหรือจังหวัดเดียวเช่นลุ่มน้ำเพชรบุรีนั่นอาจทำให้การบริหาร

จัดการโดยองค์กรในพื้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากล้วนอยู่ภายใน

จังหวัดเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับลุ่มน้ำที่ครอบคลุมเขตปกครองที่ใหญ่ขึ้นเช่น

กรณีลุ่มน้ำตรังซึ่งมีต้นน้ำกำเนิดจากภูเขาหลวงในอำเภอทุ่งสงจังหวัด

นครศรีธรรมราชลงทะเลด้านฝั่งอันดามันในจังหวัดตรังการบริหาร

จัดการน้ำต้องประสานการทำงานจากองค์กรในสองจังหวัดและเมื่อ

เทียบกับลุ่มน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะลุ่ม

น้ำชีและลุ่มน้ำมูลที่สองแม่น้ำใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานีกรณีนี้การบริหารจัดการน้ำต้องประสานความร่วม

มือจากจังหวัดต่างๆเกือบทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือความขัดแย้ง

จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะกระบวนการต่างๆซับซ้อนและมีผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องจำนวนมาก

โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำแต่ละแห่งมีลักษณะเด่นต่างกัน

มีผลทำให้การบริหารจัดการน้ำยากง่ายต่างกันกรณีภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือหรือมักเรียกตามนิยามว่า“พื้นที่ต้นน้ำ”การ

บริหารจัดการน้ำในอนาคตจะยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากป่าต้นน้ำ

ซึ่งเปรียบเสมือนต้นทุนน้ำและตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ

ลดลงจนเกินระดับวิกฤติเช่นลำน้ำห้วยหลวงในจังหวัดอุดรธานี

มีสภาพป่าต้นน้ำไม่ถึงร้อยละ10เทียบกับสัดส่วนที่น้อยที่สุดที่ควรมี

คือร้อยละ40ซึ่งกรณีจังหวัดอุดรธานีไม่แตกต่างจากกรณีการสูญเสีย

สมดุลของป่าต้นน้ำในจังหวัดน่านจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่ง

อุตสาหกรรมอาหาร
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ปัญหาลักษณะเดียวกันสามารถพบได้ในจังหวัดที่เป็นต้นน้ำสำคัญ

ทั่วประเทศไทยการขยายตัวของบ้านพักรับนักท่องเที่ยวในอำเภอ

สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีและอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึง

ความพยายามพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

เพราะการใช้ประโยชน์ที่ดินเหล่านี้ล้วนมีผลต่อต้นทุนทรัพยากรน้ำ

ทั้งระบบบนลุ่มน้ำทั้งสิ้นผลกระทบที่ปรากฏชัดได้แก่การขาดแคลนน้ำ

ในพื้นตอนกลางและพื้นที่ปลายน้ำโดยเฉพาะการรุกของน้ำทะเลในฤดู

แล้งทำให้ขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรง

ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่

ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจึงไม่อาจละเลยและมองข้ามผลกระทบ

ของการกระทำใดๆที่จักทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำเพราะเหล่านี้

เป็นความรับผิดชอบร่วมกันต่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นธรรม

นิยาม“พื้นที่ชุ่มน้ำ” เป็นนิยามด้านสภาพภูมิศาสตร์ของน้ำที่สำคัญ

อีกนิยามหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเรียนรู้และเข้าใจ

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ถูกละเลยและองค์กรปกครองท้องถิ่น

บางแห่งทำลายทิ้งอย่างถาวรด้วยการถมและปลูกสร้างอาคารแทนเช่น

กรณีหนองแดจังหวัดอุดรธานี

วันที่4มีนาคม2557สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ไดท้บทวนและกำหนดนยิามของพืน้ทีชุ่ม่นำ้ไวด้งันี้พืน้ทีชุ่ม่นำ้ หมายถงึ 

พื้นที่น้ำทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่สร้างขึ้นเลียนแบบ ทั้งชั่วคราว

และถาวร โดยมีน้ำขังนิ่งหรือน้ำไหล เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย และ

ทะเล รวมทั้งพื้นที่ที่น้ำทะเลซึ่งมีความลึกเมื่อน้ำลงไม่เกิน   

6 เมตรนอกจากนี้ยังรวมถึงระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้ำ

หมู่เกาะและน้ำทะเลที่มีความลึกมากกว่า6เมตรขณะน้ำลงต่ำสุด
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ในคำภาษาไทยและคำภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกพื้นที่ซึ่งเข้าข่ายที่ใช้

เรียกพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติได้แก่ห้วยหนองคลองบึงบ่อกระพัง

(ตระพัง)แม่น้ำลำธารแควละหานชายคลองฝั่งน้ำสบธารแอ่งลุ่ม

กุดทุ่งกว๊านมาบทามพรุสนุ่นน้ำตกแก่งหาดทรายหาดโคลน

ห าด เ ลน ช า ยท ะ เ ล ช า ยฝั่ ง ท ะ เ ลพื ด หิ น ป ะ ก า รั ง คุ้ ง อ่ า ว

ดินดอนสามเหลี่ยมชะวากทะเลป่าเลนป่าโกงกางและป่าจาก

ส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่นาข้าวนากุ้งนาเกลือบ่อปลา

และอ่างเก็บน้ำเป็นต้น

ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความ

สำคัญระดับนานาชาติระดับชาติและระดับท้องถิ่นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจักต้องทราบว่าในพื้นที่ของตนนั้นมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ขึ้น

ทะเบียนกี่แห่งระดับใดบ้างเพราะพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้เป็นภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ท้องถิ่นต้องดูแลรักษาและพื้นที่ชุ่มน้ำระดับ

นานาชาติเป็นพันธะกิจที่รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามเป็นภาคีอนุสัญญา

กับประชาคมโลกจึงเป็นสาระสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามรายชื่อของพื้นที่

ชุ่มน้ำจัดทำโดยสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมสามารถตรวจสอบ

และค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต

ในอดีตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถมแม่น้ำคลองหนองบึง

และแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมากเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการตลาด

สถานีขนส่งลานจอดรถและถนนเช่นหนองแดในจังหวัดอุดรธานี

บึงเสนารถและบึงบอระเพ็ดในจังหวัดนครสวรรค์การถมคลองทวีวัฒนา

ในกรุงเทพมหานครเพื่อก่อสร้างขยายถนนและอีกมากมายหลายแห่งที่

ปรากฏเป็นเอกสารสิทธิครอบครองแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้ขาดแหล่ง

เก็บกักน้ำในฤดูแล้งจนขาดน้ำอุปโภคบริโภคและขาดแหล่งพักน้ำ

ในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงมากขึ้นเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ
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การเรียนรู้ในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจักต้องทราบปัจจุบันการถมดินหรือการเปลี่ยนแปลง

รูปทรงแหล่งน้ำธรรมชาติไม่สามารถกระทำได้และเป็นความผิดตาม

กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลายฉบับ



1.�โครงสร้างการบริหารจัดการน้ำในระดับท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการน้ำที่ดีนั้นควรมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน

ควบคู่กับกำหนดบทบาทและหน้าที่ตามขนาดและความเหมาะสมของ

องค์กรและหน่วยงานหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีบุคลากรและ

งบประมาณอย่างเพียงพอสามารถจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลได้

โดยตรงกรุงเทพมหานครจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

เพียงแห่งเดียวที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ

เท่าที่ปรากฏทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจัดรูปแบบการบริหารตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือ

ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมและบทบาทในการแก้ปัญหา

มักเป็นการดำเนินการของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและ

ชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบทิศทางและนโยบายในการบริหารจัดการ

น้ำจึงห่างไกลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยปกติกองช่างในสังกัดเทศบาลมักทำหน้าที่หลักเกือบทั้งหมด

ผู้บริหารในระดับท้องถิ่นเองต่างคุ้นเคยกับการบริหารจัดการปัญหา

ที่เกิดขึ้นในชุมชนผ่านกองช่างโดยเฉพาะงานโยธาและงานที่เกี่ยวข้อง

กับการก่อสร้างการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเมืองซึ่งจัดโดย

หน่วยราชการส่วนกลางท้องถิ่นมักจัดส่งเจ้าหน้าที่จากกองช่างเป็น

หลักจนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านาน



1�

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศเช่นรัฐบาล

สหพันธรัฐเยอรมันตลอดจนหน่วยงานในประเทศอย่างสมาคมสันนิบาติ

เทศบาลแห่งประเทศไทยได้ขยายบทบาทและความสำคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกว้างออกไปจากการฝึกปฏิบัติในสายงานช่างสู่

การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องทรัพยากรน้ำ เรื่องภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติเมืองผ่านหน่วยงานของท้องถิ่นจากส่วน

การศึกษาและงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับน้ำเช่นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

เตือนภัยน้ำท่วมในระดับชุมชนและการรณรงค์ให้ท้องถิ่นอนุรักษ์แหล่ง

น้ำใกล้บ้านเป็นต้นตัวอย่างที่ดีได้แก่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องโลก

ร้อนและการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมของเทศบาล

เมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้น

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีฐานะทางการคลัง

จำกัดไม่สามารถดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณสูงได้ควรเลือก

แนวทางและมาตรการไม่เน้นสิ่งก่อสร้าง(Non-StructuralMeasures)

เป็นหลักเพื่อให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของตนเองซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ธนาคารโลกเสนอแนะมาตลอดและเป็นแนวทางการ

แก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนที่สุด

ด้วยเหตุที่การบริหารจัดการน้ำเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

ต่อเนื่องมีขั้นตอนต่างๆที่ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ดงันัน้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรมแีผนบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้

ในระดับพื้นที่ของตนและท้องถิ่นข้างเคียงควรมีแผนดังกล่าวเช่นกัน

และดำเนินการควบคู่กันสร้างสัมพันธภาพและสร้างเครือข่ายในการ

จัดการน้ำร่วมกัน
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แผนดังกล่าวควรมีระยะเวลาสั้นและยาวจากแผนระยะละ5ปี

ต่อเนื่องถึง20ปีข้างหน้าโดยกำหนดเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้

ตามกำลังและความสามารถเริ่มจากการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์

อนุรักษ์แหล่งน้ำการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงและการสำรองน้ำให้เพียงพอ

ในฤดูแล้งด้วยการสร้างภาชนะขนาดใหญ่เก็บกักน้ำขนาด500-

1,000ลติรในโรงเรยีนและวดัเปน็ตน้การระดมกลุม่จติอาสาลอกคลอง

และแหล่งน้ำนำสวะผักตบชวาและขยะขึ้นจากคูคลองตลอดจน

การฝึกอบรมสร้างเครือข่ายเตือนภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ

โครงสร้างการบริหารไม่ว่าจักเป็นรูปแบบใดควรสอดคล้องกับ

แผนการบริหารจัดการน้ำเป็นหลักไม่ควรทับซ้อนกันแต่ควรสอดคล้อง

กันในทุกมิติโดยการจัดทำแผนและจัดโครงสร้างการบริหารจัดการนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคและ

วิชาการจากองค์กรภายนอกโดยเฉพาะหน่วยงานและองค์กรระหว่าง

ประเทศที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นในประเทศไทยมายาวนาน

ได้โดยตรงเช่นGIZ,JICAและหน่วยงานของสหภาพยุโรปในรูปแบบ

ต่างๆมากมาย

ปัจจุบันชุมชนเมืองที่มีการตื่นตัวและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราว

ของสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติเมืองถูกพิจารณาว่า

เป็นความได้เปรียบเพราะมีความเตรียมพร้อมที่จะเผชิญปัญหา

เมื่อเทียบกับชุมชนเมืองที่ไม่มีการจัดการใดๆจะถูกพิจารณาว่ามีความ

อ่อนไหวและเปราะบางต่อการเผชิญปัญหาเนื่องจากผลการสำรวจและ

ประเมินความเสียหายจากเหตุต่างๆพบว่าชุมชนเมืองที่ผู้บริหารและ

ประชาชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวเตรียมพร้อมเผชิญปัญหาได้รับ

ความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมืองที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆ
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ตามประเพณีการบริหารในประเทศไทยนั้นผู้บริหารที่สามารถจัดหา

งบประมาณมาได้มากๆมักได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถโดย

พิจารณาจำนวนโครงการและจำนวนเงินเป็นหลักยิ่งมากยิ่งมีความ

สามารถแต่ในสังคมและประชาคมโลกที่เจริญแล้วความท้าทายและ

ตัวชี้วัดความสามารถของผู้บริหารมิใช่จำนวนโครงการและจำนวนเงินที่

ต้องเสียไปแต่เป็นเนื้อหาความสำเร็จของงานในการแก้ปัญหาที่ใช้

งบประมาณน้อยกว่าถ้าแก้ปัญหาได้โดยใช้เงินน้อยยิ่งใช้เงินน้อย

ยิ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถและเหล่านี้คือความท้าทายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

การบรหิารจดัการทีด่นีัน้ไมเ่ฉพาะเรือ่งทรพัยากรนำ้แตห่มายความถงึ

ทกุสาระทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งดำเนนิการและเปน็ผูร้บัผดิชอบ

จำเป็นอย่างยิ่งต้องประเมินผลการดำเนินงานและแก้ไขข้อบกพร่องและ

จุดอ่อนในการบริหารงานอยู่เสมอเพื่อพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไม่จำกัด

ว่าท้องถิ่นนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ร่ำรวยหรือยากจนแม้แต่จะ

เป็นเมืองชายแดนที่ห่างไกลหรือเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแต่อย่างใด

แม้ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอแต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีการขับเคลื่อน

ใดๆด้วยข้อจำกัดต่างๆอย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจัดโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำได้ด้วยทรัพยากรเท่าที่ตนมี

โดยพิจารณาจากอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อครอบคลุม

บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องน้ำดำเนินการโดยบุคลากร

ของตน

1. งานด้านช่าง ทำหน้าที่หลักในด้านกายภาพจากแผนที่เขต

ปกครองเดิมจัดแผนที่น้ำหรือแผนที่โครงข่ายน้ำในและนอกเขต

ปกครองใกล้เคียงรวบรวมข้อมูลและสถิติน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อจัดทำ
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แผนที่น้ำท่วมและแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมสำหรับเป็นฐานข้อมูลในการ

จัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆจากแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสำรองน้ำและ

บรรเทาภัยแล้งจนถึงแผนอพยพหากเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินข้อมูล

จากงานช่างมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจต่างๆเช่นการจัดทำ

ผังเมืองเบื้องต้นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามิให้กีดขวางการระบาย

น้ำตามธรรมชาติและการวางแผนพัฒนาอื่นๆเพื่อให้ชุมชนเมืองน่าอยู่

2. งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่หลักด้าน

วิชาการเพื่ออนุรักษ์และรักษาคุณภาพของน้ำและแหล่งน้ำและ

ด้านแพทย์เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติการเตรียมตั้งรับผลกระทบด้าน

สาธารณสุขเช่นโรคระบาดที่มากับน้ำและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

เมื่อเกิดภัยแล้ง

3. งานด้านการศึกษา ทำหน้าที่ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้องการสร้างเครือข่ายภาค

ประชาชนจากห้องเรียนสู่สังคมเมืองที่ต้องการความร่วมมือและ

ประสานงานเพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการนำ้มปีระสทิธภิาพเชน่การรว่มมอื

จัดเก็บผักตบชวาและสวะลอยน้ำขณะที่ยังมีจำนวนไม่มากไม่ปล่อยให้

แน่นจนต้องใช้เครื่องจักรกลที่สิ้นเปลืองงบประมาณการร่วมมือเพื่อ

รักษาคูคลองในชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรให้ความสำคัญ

4. งานคลงั เปน็หนว่ยงานสำคญัทำหนา้ทีบ่รหิารการใชจ้า่ยงบตา่งๆ

การจัดทำแผนงบประมาณระยะ5ปีและ10ปีเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยเฉพาะการบำรุง

รักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งานเช่นเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ

ในฤดูแล้งและเครื่องจักรกลเมื่อเกิดภัยน้ำท่วมเป็นต้น
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การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนท้องถิ่น

บางแห่งเผชิญปัญหาภัยแล้งมากกว่าภัยน้ำท่วมรูปแบบของโครงสร้าง

อาจเน้นเรื่องภัยแล้งมากกว่าเมื่อเทียบกับท้องถิ่นที่ประสบภัยน้ำท่วม

อยู่เสมออาจต้องให้ความสำคัญในการจัดหาเรือท้องแบบวัสดุสำหรับ

สร้างสะพานชั่วคราวทุกปีในฤดูน้ำหลากเช่นเทศบาลตำบลเสนา

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา











อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการบริหารจัดการน้ำควรได้รับการปรับปรุง 

แก้ไขข้อบกพร่อง และเพิ่มประสิทธิภาพให้ทันต่อปัญหาของน้ำที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

เตรียมพร้อมรับเหตุรุนแรงที่เกินระดับปกติ เนื่องจากแนวโน้มชัดเจนว่า

ประเทศไทยและภูมิภาคนี้จะเผชิญภัยพิบัติและวิกฤติการณ์ที่เกี่ยวกับ

น้ำที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต 









ทฤษฏีและแนวความคิดร่วมสมัย
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ



ทฤษฏีและแนวความคิดร่วมสมัย
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
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ปัจจุบันแนวความคิดการพัฒนาเมืองที่ดี

ถูกนำเสนอมากมาย

และเริ่มมีเอกสารเผยแพร่มากขึ้น

ผ่านหน่วยงานของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ

เพียงแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสละเวลา

เพื่อศึกษาเอกสารเหล่านี้

จักทำให้พอกพูนความรู้แก่ตนเอง

กระทั่งนำพาท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า

ได้อย่างภาคภูมิใจ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับน้ำไม่ค่อยให้ความสำคัญ

กับหลักวิชาการเมื่อประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้โดยพยายาม

ดำเนินการด้วยวิธีการที่คุ้นเคยหรือถนัดจนความผิดพลาดนั้นเกิดซ้ำ

แล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเป็นจุดอ่อนประการสำคัญที่องค์กรปกครองท้อง

ถิ่นหลายแห่งถูกประเมินว่า “ขาดหลักวิชาการ” 

ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือผู้บริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีพื้นฐานที่แตกต่างทั้งจากความรู้และ

วชิาชพีและตา่งประสบการณ์ตัง้แตน่ายแพทย์วศิวกรสถาปนกิผูร้บัเหมา

ครูอาจารย์นักธุรกิจข้าราชการบำนาญจนถึงพ่อค้าเร่ริมถนน

ผู้บริหารเหล่านี้มีจำนวนน้อยมากที่ศึกษาและเข้าใจเรื่องราวระดับ

ทฤษฏีที่เกี่ยวกับน้ำและเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะนำบุคคลเหล่านี้

เข้าใจเรื่อง“น้ำ”ในระยะเวลาจำกัดและให้ความเข้าใจอย่างท่องแท้กับ

เรื่องราวของน้ำ
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นอกจากเรื่อง“น้ำ”ที่ผู้บริหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนใหญ่ขาดความรู้และตระหนักรู้เรื่อง“ขยะ”เป็นปัญหาสำคัญ

ที่รุนแรงมากและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยผู้บริหารมักมองหา

พื้นที่ฝังกลบเป็นหลักขาดความตระหนักรู้เรื่องนี้อย่างน่าเป็นห่วง

เพราะตามหลักสากลวิธีการฝังกลบขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นการกำจัดขยะแต่เป็นวิธีการ “ซ่อนขยะ”   

ที่หลายประเทศในยุโรปได้ออกกฎหมายห้ามนำขยะไปฝั่งกลบมานาน

เพราะผู้บริหารบางกลุ่มพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ทราบถึง

อันตรายร้ายแรงที่จักตามมาในอนาคต

หลังจากพยายามให้ความรู้เรื่องน้ำแก่ท้องถิ่นมานานหลายปีโดย

ไม่ได้รับความสนใจผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้พบว่าผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญเรื่อง“น้ำ”มากที่สุดคือเรื่อง

“น้ำท่วม” ดังนั้นความรู้ทางวิชาการร่วมถึงทฤษฏีที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เพื่อประกอบการบริหารจัดการน้ำได้แก่ภัยน้ำท่วม

การบริหารจัดการภัยพิบัติ(DisasterRiskManagement)

ภัยพิบัติเมือง(UrbanDisaster)เป็นภาวะอันตรายที่คุกคามสังคม

มนุษย์มานานภัยพิบัติเหล่านี้รวมถึงพายุหมุนอย่างไซโคลนและไต้ฝุ่น

ดินถล่มแผ่นดินไหวความแห้ งแล้ งและน้ ำท่ วม ในอดีต เป็น

ปรากฏการณ์ที่นานหลายสิบปีจึงเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ทศวรรษ

ที่1980เป็นต้นมาความเสียหายจากภัยพิบัติทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้นมากมายกระทั่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ระหว่าง

ปี1990-1999เป็นทศวรรษแห่งการลดภัยพิบัติสากล(The

InternationalDecadeforDisasterReduction)เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องร่วมมือกันรับภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
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เมื่อพิจารณาสถิติความเสียหายจากภัยพิบัติพบว่าประเทศกำลัง

พัฒนาและยากจนทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดและภัยพิบัติ

ร้ายแรงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในบริเวณซีกโลกด้านใต้มากที่สุด(Southern

Atmosphere)ทำให้พื้นที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายของการบริหารจัดการลด

ภัยพิบัติ

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความร่วมมือระหว่างองค์กรและระหว่าง

รัฐบาลประเทศต่างๆปรากฏมากขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการด้าน

งบประมาณเพื่อพัฒนาด้านสังคมการเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ

วัตถุประสงค์หลักในการลดความเสียหายจากภัยพิบัติความร่วมมือ

เหล่านี้ทำให้เกิดนิยามใหม่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติมากขึ้นเช่นความ

อ่อนไหวและเปราะบาง(Vulnerabil i ty)ใช้ทั้งเมืองและสังคมที่

เปราะบางและกระตุ้นให้เกิดทฤษฏีและแนวความคิดก้าวหน้ามากขึ้น

เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเริ่มมีจำนวนมากขึ้นหลังกลาง

ทศวรรษที่1990พร้อมกับแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปประเทศ

ยากจนและมีปัญหาอุปสรรคมากมายกลายเป็นงานท้าทายสำหรับ

นักวิชาการทั่วโลกเนื่องจากความยากจนประชากรขาดความรู้

ความเข้าใจสภาพภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยความเสี่ยงทุกรูปแบบ

ทำให้นักวิชาการมีโอกาสพัฒนาหลักการและวิธีการที่น่าสนใจซึ่งถูก

พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันนี้และเป็นหลักปฏิบัติประยุกต์ใช้

ในหลายประเทศที่ได้ผล

เอกสารฉบับหนึ่งที่น่าสนใจได้แก่การบริหารจัดการความเสี่ยง

ภัยพิบัติ(DisasterRiskManagement)จัดทำในปี2002โดย

DeutcheGesellschaftfurTechnischeZusammenarbeit(GTZ)

ต่อมาเปลี่ยนเป็น(GIZ)ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล

สหพันธรัฐเยอรมันที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
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และยาวนานมากว่า50ปีและให้ความสำคัญกับผลกระทบของสภาพ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก

ปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายมากขึ้น

ในภูมิภาคนี้มี2ปัจจัยหลักได้แก่ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มีแนวโน้ม

มีความรุนแรงมากขึ้นชัดเจนและจำนวนประชากรกลุ่มที่มีความ

เปราะบางในภูมิภาคนี้ที่มีจำนวนมากขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักมิใช่เพื่อ

กำจัดภัยเหล่านี้ให้หมดไปเพราะไม่มีวิธีใดทำให้ภัยพิบัติเหล่านี้หมดสิ้น

ไปได้แต่มีวิธีการและกระบวนการสามารถลดภาวะความเสี่ยงภัยลงได้

ผู้ เ ชี่ ยวชาญชาวเยอรมันได้ศึ กษาวิ เคราะห์ และออกแบบ

กระบวนการและขั้นตอนต่างๆเริ่มจากการให้ความรู้ความเข้าใจแก่

ผู้ที่เป็นกลุ่มที่เผชิญกับภัยพิบัติผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและองค์กร

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงภัยพิบัติหากมีการเตรียมพร้อมรับ

ภัยพิบัติที่ดีความสูญเสียจักไม่มากนั่นหมายถึงหลักการเบื้องต้นของ

การลดความเสี่ยง(RiskReduction)เพื่อให้ประชากรกลุ่มใหญ่มีความ

เสี่ยงภัยน้อยที่สุด

จากสถิติการเกิดภัยพิบัติทั่วโลกย้อนกลับไปกลางศตวรรษที่20

พบว่าจำนวนภัยพิบัติเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในกลางทศวรรษที่

1980และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปัจจุบันและประเทศยากจนและ

กำลังพัฒนามีความสูญเสียมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายเท่าเช่น

ในทศวรรษที่1990(ค.ศ.1990-2000)ภัยพิบัติได้คร่าชีวิตมนุษย์

ในประเทศพัฒนาแล้ว16,200คนเทียบกับประเทศยากจนและกำลัง

พัฒนา649,398คน

สาเหตุเบื้องต้นของความสูญเสียจำนวนมากนี้มาจากจำนวน

ประชากรในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้มีอัตราเพิ่มสูงมากในขณะ

เดียวกันการขยายตัวของเมืองและการควบคุมการก่อสร้างและพัฒนา
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เมืองไม่เข้มงวดการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกหลักการผังเมืองทั่วไป

ในประเทศเหล่านี้ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติสูงกลับ

มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากและหนาแน่นจึงเป็นปัจจัยเสริมกัน

และกันทำให้ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติในดินแดนแถบนี้จึงปรากฏข่าว

การตายของประชากรที่ยากจนเป็นจำนวนมากอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นผลกระทบโดยตรง

(DirectImpacts)แต่ยังมีการสูญเสียที่ถูกจัดเป็นผลกระทบทางอ้อม

(IndirectImpacts)ตามมาอีกเช่นผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง

ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลังเหตุภัยพิบัติตลอดจนปัญหาสุขอนามัยต่างๆ

ที่ตามมาอีกมากมายและผลกระทบทางอ้อมเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญ

สำหรับประเทศยากจนและกำลังพัฒนาเกือบทั้งสิ้นประเด็นน่าสนใจ

ได้แก่ความเสียหายต่างๆล้วนมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในประเทศพัฒนา

แล้วและประเทศกำลังพัฒนา
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ภาพที่ 2.1 การบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างยั่งยืน  

จากต้นน้ำเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้ กลางน้ำพื้นที่เกษตร 

และเมืองขนาดเล็ก และปลายน้ำที่เป็นชุมชนเมืองหนาแน่น 

ที่มาwww.scotland.gov.uk

การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ(RiskManagement)

หลักการถูกจำแนกออกเป็นระบบและวิธีการมากมายตามภาพที่2.1

เป็นหลักการพื้นฐานที่ประเทศไทยนำมาอธิบายเพื่อความเข้าใจ

อย่างง่ายโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยกรม

และกระทรวงต่างๆนำเสนอวิธีการของตนในการบริหารจัดการน้ำท่วม

ตามภาระหนา้ทีแ่ละงบประมาณของตนแตม่หีลายองคป์ระกอบทีแ่ตกตา่ง

จากหลักสากลโดยเฉพาะรายละเอียดตั้งแต่นโยบายถึงหลักปฏิบัติ

19 
 

 

ภาพท่ี 2.1 การบริหารจัดการน้ําทวมอยางยั่งยืน จากตนน้ําเนนการอนุรักษปาไม กลางน้ําพ้ืนท่ี
เกษตรและเมืองขนาดเล็ก และปลายน้ําท่ีเปนชุมชนเมืองหนาแนน 

ท่ีมา www.scotland.gov.uk 

การบริหารจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ (Risk Management) หลักการถูกจําแนกออกเปนระบบและ
วิธีการมากมาย ตามภาพท่ี 2.1 เปนหลักการพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยนํามาอธิบายเพ่ือความเขาใจอยางงาย โดย
แบงออกเปนพ้ืนท่ีตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําโดยกรมและกระทรวงตางๆนําเสนอวิธีการของตนในการ
บริหารจัดการน้ําทวม ตามภาระหนาท่ีและงบประมาณของตน แตมีหลายองคประกอบท่ีแตกตางจากหลัก
สากล โดยเฉพาะรายละเอียดตั้งแตนโยบายถึงหลักปฏิบัต ิ

ในระดับประชาคมโลกนั้น หลังเกิดภัยพิบัติ รัฐบาลสวนใหญจัดหางบประมาณโดยใหความสําคัญ
กับการฟนฟูระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเปนลําดับแรกดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และมองขามดาน
สังคม ปญหาท่ีพบอยูเสมอในประเทศกําลังพัฒนาท่ีประสบภัยพิบัติไดแก ประชากรยากจนกลุมใหญเปน
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ในระดับประชาคมโลกนั้นหลังเกิดภัยพิบัติรัฐบาลส่วนใหญ่จัดหา

งบประมาณโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการเป็นลำดับแรกด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและมองข้าม

ด้านสังคมปัญหาที่พบอยู่เสมอในประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบภัยพิบัติ

ได้แก่ประชากรยากจนกลุ่มใหญ่เป็นองค์ประกอบทางสังคมที่อ่อนไหว

และเปราะบางมากที่สุดและการพัฒนาใดๆไม่อาจเป็นการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนได้หากไม่มีมาตรการป้องกันภัยพิบัติสำหรับประชากรกลุ่มนี้

สำหรับประชากรกลุ่มใหญ่ที่ยากจนจึงเป็นภาระหนักที่รัฐบาล

ประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานในการแก้ไขและ

จัดการธนาคารโลกได้ศึกษาและรวบรวมปัญหาตลอดจนอุปสรรคที่

สำรวจพบโดยเฉพาะการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติน้ำท่วมและพบว่า

รัฐบาลส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาไม่ให้ความสำคัญกับการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและเตรียมรับภัยพิบัติเพราะมองว่าเป็นการเสีย

งบประมาณที่ไม่ได้ประโยชน์และให้ความสำคัญกับงบประมาณในการ

ป้องกันน้ำท่วมด้วยโครงการก่อสร้างที่แพงและสิ้นเปลืองมากกว่า

นอกจากนั้นพบว่าผู้บริหารระดับสูงสนใจมาตรการที่ดึงดูดความ

สนใจจากสาธารณะเช่นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง

มากสร้างเรื่องราวน่าตื่นตาตื่นใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและยังพบว่า

จำนวนไม่น้อยที่โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่

เสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ขัดแย้งนำพาให้ประชากรเมืองให้เข้าไปอยู่

อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมมากขึ้นซึ่งไม่ได้แตกต่างจากกรณีประเทศ

ไทยมากนักเช่นกรณีการขยายตัวของชุมชนเมืองลงไปยังพื้นที่ลุ่ม

เสี่ยงภัยน้ำท่วมทั้งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและอำเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานีเป็นต้น
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ปัญหาการเพิ่มความเสี่ยง(TheGrowingRisk)จึงเป็นอีกปัญหา

หนึ่งที่กำลังเป็นภาวะวิกฤติทั้งภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นผนวกกับ

การเพิ่มจำนวนจำนวนประชากรในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยปัจจัยหลังเกิดจาก

การบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์(Man-

madeRisk)อย่างชัดเจนนั่นเองกรณีเหล่านี้ได้แก่การรุกล้ำลงแม่น้ำ

ลำคลองและบนที่ลุ่มต่ำของชุมชนแออัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

และสามารถพบเห็นได้ทั่วไป

การเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันภัยพิบัติยังเป็นประเด็นโต้แย้ง

ในระดับบริหารและต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าประการ

สำคัญคือเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับการแก้ไขและป้องกันภัยพิบัติ

ที่นำเสนอส่วนใหญ่ยังมีราคาแพงโดยเฉพาะค่าบำรุงรักษาและมีความ

ยุ่งยากและสลับซับซ้อนเกินไปสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยากจนจึงไม่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นที่มี

โครงสร้างการบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่พร้อมสำหรับเทคโนโลยี

ที่สูงเกินไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตินั้นองค์การระหว่างประเทศ

มุ่งหวังให้รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนา

ใช้เครื่องมือและกลไกที่มีอยู่แล้วนำไปประยุกต์ใช้โดยไม่ต้องสิ้นเปลือง

งบประจำหรือกู้ยืมจนเป็นภาระทางด้านการคลังในระยะยาวโดย

นำเสนอหลักการและมาตรการที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้ด้วย

ตนเองการระบุจำแนกความอ่อนไหวและเปราะบาง(Vulnerability

Identification)ของชมุชนเมอืงเปน็พืน้ฐานทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ควรตระหนักและเข้าใจปัจจัยและองค์ประกอบของความอ่อนไหวและ

เปราะบางได้แก่
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ปัจจัยและองค์ประกอบด้านองค์กรทางการเมือง(Pol i t ica l

InstitutionFactors)เช่น

1. การขาดอำนาจตามกฎหมาย (Legislation is lacking)ในการ

บริหารจัดการภัยพิบัติหมายถึงท้องถิ่นหรือหน่วยงานไม่มีเครื่องมือ

ทางกฎหมายในการบริหารจัดการภัยพิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

ตนเองได้เช่นไม่มีผังเมืองควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ได้ประกาศ

เขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือไม่มี

เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติชองท้องถิ่นในการบริหารจัดการควบคุม

และกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนมิให้รุกหรือเข้าใกล้บริเวณที่มี

ความเสี่ยงที่จะได้รับผลจากภัยพิบัติจากการสำรวจพบว่าองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่บางแหง่ไมป่ระกาศเขตและบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ

ควบคุมการก่อสร้างอาคารและหลายแห่งไม่เร่งรัดแต่หน่วงเหนี่ยว

ชะลอขั้นตอนการบังคับใช้ผังเมืองรวมเพราะต้องการความอิสระในการ

พัฒนาโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายร้ายแรงที่จะตามมา

ในอนาคต

2. ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรมีศักยภาพ

และความพร้อมในการตั้งรับภัยพิบัติได้มากน้อยเพียงใดหากมี

เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์อย่างดี

และเพียงพอย่อมสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้ดีกว่าชุมชนเมือง

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีทรัพยากรด้านนี้และเป็นจุดอ่อน

สำคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยที่ขาดการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านภัยพิบัติและการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ

3. บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กร หากท้องถิ่นมีขอบเขต

และได้รับมอบหมายหน้าที่ให้สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง

(LocalAutonomy)ย่อมบริหารจัดการได้ดีกว่าและรวมถึงความ
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ร่วมมือระหว่างกันซึ่งสำคัญมากในการประสานความช่วยเหลือเมื่อ

เกิดภัย

4. วัฒนธรรมการเมืองและการมีธรรมาภิบาลที่ดี ไม่มีการ

ฉ้อราษฎร์บังหลวงหากองค์ประกอบต่างๆมีครบและมีคุณภาพ

องค์กรนั้นย่อมสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่าหน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ฉ้อฉลมีเล่ห์เหลี่ยม

กลโกงและฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงงบประมาณและรายจา่ยรัว่ไหลจนกอ่ใหเ้กดิ

ผลเสียหายร้ายแรงตามมา

5. ภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากโดยเฉพาะ

ความร่วมมือจากประชาชนสังคมใดที่ประชาชนมีระเบียบวินัยมีความ

รับผิดชอบและเสียสละมีความสามัคคีและเป็นสังคมที่เข้มแข็งย่อม

สามารถเตรียมตัวรับภัยพิบัติได้ดีกว่าไม่อ่อนไหวและเปราะบางในมิติ

ทางสังคม

ปัจจัยและองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) 

หมายถึง

1. สถานะทางการเงินและการคลังที่ไม่มั่นคงเป็นความอ่อนไหว

และเปราะบางของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่

สามารถเตรียมตัวตั้งรับภัยพิบัติได้ไม่มีมีงบประมาณเหลือเก็บสำหรับ

ใช้จ่ายหรือพึ่งพาตนเองได้ในยามฉุกเฉินต้องคาดหวังและพึ่งพารัฐบาล

กลางเป็นหลักจนบางครั้งถูกพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วง

สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นหลายแห่งในประเทศไทย

2. ความยากจนของประชากรในพื้นที่ เป็นภาพสะท้อน

ความอ่อนแออ่อนไหวและเปราะบางของสังคมนั้นอย่างชัดเจน

หากประชากรจำนวนมากในเมืองมีฐานะยากจนมีหนี้สินอยู่อาศัย
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ยากลำบากบ้านเรือนหรือเพิงที่พักไม่แข็งแรงถูกพิจารณาว่าเป็นความ

เปราะบางที่อันตรายมากยิ่งตั้งบ้านเรือนบนที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขาที่เสี่ยง

ต่อดินถล่มยิ่งเพิ่มความเปราะบางมากขึ้นเป็นทวีคูณและมักปรากฏ

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบอัตราการสูญเสียชีวิตมากที่สุด

3. ภาคการผลิต เป็นองค์ประกอบที่มีการโต้แย้งอยู่เสมอเช่น

ภาคเกษตรกรรมบางสาขาดังกรณีนาข้าวบนที่ลุ่มน้ำท่วมเป็นความ

อ่อนไหวและเปราะบางกรณีที่เด่นชัดได้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งฐาน

การผลิตบนที่ลุ่มน้ำหลาก(Floodplain)ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในปี2554เป็นต้นและยังรวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่มีความ

เปราะบางในหลายมิติเช่นกันการก่อสร้างสนามบินบนที่ราบลุ่ม

น้ำหลากเช่นบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสุวรรณภูมิใน

จังหวัดสมุทรปราการ

4. การบริโภคในภาคเมือง หมายถึงชุมชนเมืองที่มีอัตราการ

บริโภคสูงเช่นภาคมหานครมีความอ่อนไหวและเปราะบางต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจหากเกิดภัยพิบัติเพราะมีความสิ้นเปลืองในการใช้

ทรพัยากรสงูกวา่ภาคเกษตรชนบทดงันัน้เมือ่เกดิภยัพบิตัใิดๆรฐัมกัมุง่

ป้องกันเมืองหลวงและเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก

เพราะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า

ปัจจัยและองค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-

Cultural Factors)  

1. ระดับความรู้และการศึกษา เป็นตัวชี้วัดความอ่อนไหวและ

เปราะบางได้เช่นกันท้องถิ่นที่สังคมเมืองประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้

และมีการศึกษาในระดับที่ดีมีความเข้าใจปัญหารู้สาเหตุและตระหนัก

ถึงแนวทางการเตรียมรับภัยพิบัติย่อมพิจารณาว่าเป็นจุดแข็งและความ

ได้เปรียบที่มากกว่าสังคมเมืองที่ประชากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
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ภัยพิบัติก่อสร้างบ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำลำคลองกีดขวางการระบายน้ำ

เหล่านี้ถูกพิจารณาว่าเป็นความอ่อนไหวและเปราะบางทางสังคม

2. ความเชื่อและศรัทธาในเรื่องไสยศาสตร์หรือความลี้ลับ

ต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นความอ่อนไหวและ

เปราะบางที่ยังสามารถพบได้ในหลายภูมิภาคของโลกบางครั้งก่อให้

เกิดความขัดแย้งในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติเช่น

การก่อสร้างอาคารทางศาสนากีดขวางการระบายน้ำจนเป็นความ

อ่อนไหวทางการเมืองในระดับชาติ

3. ความเพิกเฉย ตลอดจนความขัดแย้งในสังคมระหว่างกลุ่ม 

และชาติพันธุ์ต่างๆในสังคมเมืองเป็นความอ่อนไหวและเปราะบางใน

การบริหารจัดการภัยพิบัติเหล่านี้ครอบคลุมถึงการบุกรุกที่สาธารณะ

และการครอบครองแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งหลายแห่งทำหน้าที่เป็น

พื้นที่หน่วงน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงบรรเทาผลกระทบเมื่อเกิดน้ำท่วม

ปัจจัยและองค์ประกอบเหล่านี้ถูกนำมาพิจารณาประเมินความเสี่ยง

ภัยของเมืองในด้านต่างๆและระดับต่างๆประกอบแนวทางเผื่อเลือก

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ตามเงื่อนไขที่

แตกต่างกันออกไปจากผู้บริหารที่มีสติปัญญามีความรู้มีคุณธรรม

มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบพร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม

ย่อมนำพาชุมชนเมืองของตนให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อย

กว่าผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตรงข้ามที่สามารถนำภัยพิบัติมาสู่เมืองของ

ตนได้ในเวลาอันรวดเร็ว

สำหรับทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำนั้นมีจำนวน

มากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความสนใจและใฝ่รู้จริงจังและมี

เวลาศึกษาเรียนรู้และมีเวลาอ่านหนังสืออย่างเพียงพอจึงจักเข้าใจและ

นำความรู้นั้นมาประกอบการบริหารจัดการได้ดีโครงการที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาติดตามได้แก่การบริหารจัดการ

ทรัพยากรลุ่มน้ำตรังอย่างบูรณาการเชิงนิเวศซึ่งได้เริ่มขึ้นในเดือน

กรกฎาคม2557

แม้ทฤษฏีและแนวความคิดเกี่ยวกับน้ำมีมากมายจากความเชื่อเดิม

ในทศวรรษที่1920-40ว่ามนุษย์สามารถควบคุมธรรมชาติของน้ำได้

ด้วยการสร้างเขื่อนนับหมื่นแห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ความคิด

ร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกที่แตกต่างจากอดีตสู่การทบทวน

ความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นด้วยการยกย่องธรรมชาติยอมรับว่า

มนุษย์ไม่สามารถควบคุมหรือชนะธรรมชาติได้การแก้ปัญหาน้ำท่วม

ด้วยการสร้างเขื่อนคอนกรีตในประเทศเยอรมันจึงถูกยกเลิกไปตั้งแต่

กลางทศวรรษที่1980

ปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศรณรงค์ให้ประเทศต่างทั่วโลกเปลี่ยน

ความคิดด้วยการยุติความพยายามในการเอาชนะภัยธรรมชาติเพราะ

ได้รับการพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับว่าการลงทุนก่อสร้างกำแพงคอนกรีต

ขนาดใหญ่จำนวนมากสร้างเพิ่มขึ้นและแข็งแรงขึ้นด้วยงบประมาณ

มากมายแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้กระทั่งแนวความคิดเปลี่ยน

เป็นการบรรเทาภัยพิบัติ(DisasterMitigation)ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น

แนวความคิดปรับตัวให้เข้าภัยพิบัติ(DisasterAdaptation)ซึ่งจักกล่าว

ในรายละเอียดต่อไปในบทที่3

อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในประเทศไทย

ยังทุ่มเทงบประมาณอย่างสิ้นเปลืองเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำในชุมชน

ของตนทั้งปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมและยังไม่สามารถป้องกันชุมชน

ของตนเองให้ปลอดภัยน้ำท่วมได้

เดือนกรกฎาคม2557JICAได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจ

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure)ในประเทศไทยเพื่อนำเสนอ
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แนวทางโดยกล่าวว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยตามหลัง

ประเทศญี่ปุ่นราว20ปีประเด็นสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเสนอแนะ

ได้แก่การเลือกระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เรียบง่ายและประหยัดไม่ควร

ลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่เพราะจักต้องสิ้นเปลืองงบประมาณอีกมาก

ตามมาเพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับน้ำเป็นตัวอย่างหนึ่ง

ที่ปรากฏชัดและแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยให้

พิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกประเภทและขนาดเล็กสำหรับ

ชุมชนเมืองของตนเพราะต้องคำนึงถึงภาระทางการเงินการคลังที่มาก

ขึ้นในอนาคตระยะยาวดังกรณีท้องถิ่นบางแห่งในประเทศตะวันตก

ที่เทศบาลเป็นหนี้สินเกินตัวจนถูกฟ้องล้มละลาย

อาจกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระตือรือร้นใฝ่รู้

ติดตามและขวนขวายค้นหาข้อมูลและความรู้สม่ำเสมอติดตามข่าวสาร

เพื่อให้ก้าวทันต่อแนวความคิดและทฤษฏีใหม่ๆที่มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องความรู้เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แม้วิชาการบางศาสตร์บางแขนงอาจสูงบ้างยุ่งยากกว่าวิธีปฏิบัติที่

ท้องถิ่นเคยดำเนินการแต่มีนักวิชาการและองค์กรความช่วยเหลือจาก

แหล่งต่างๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่ต่างยินดีให้ความช่วยเหลือ

พร้อมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนด้านการเงินบางส่วนเพื่อแก้ปัญหา

ให้กับท้องถิ่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ



ปัจจุบัน แนวความคิดการพัฒนาเมืองที่ดีถูกนำเสนอมากมาย และ

เริ่มมีเอกสารเผยแพร่มากขึ้นผ่านหน่วยงานของรัฐและองค์กรระหว่าง

ประเทศ เพียงแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสละเวลา 

เพื่อศึกษาเอกสารเหล่านี้ จักทำให้พอกพูนความรู้แก่ตนเอง กระทั่ง

นำพาท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าได้อย่างภาคภูมิใจ 

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
รับภัยแล้งและน้ำท่วม



ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
รับภัยแล้งและน้ำท่วม
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การป้องกันภัยพิบัติเมือง

(UrbanDisasterPrevention)

มียุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน

ในแต่ละประเทศ

มาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติต่างกัน

ประเทศพัฒนาแล้วเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

แม้มาตรฐานต่างกัน

แต่ความเชื่อและแนวความคิดเหมือนกัน
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้นสามารถดำเนินการได้

ในทุกระดับตั้งแต่ระดับรัฐลงมาถึงระดับชุมชนหรือ

แมแ้ตร่ะดบัครวัเรอืนตามบทบาทหนา้ที่และตามระดบัขดีความสามารถ

ตามความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุที่ปัญหา

ที่เกี่ยวกับน้ำมีผลต่อมนุษย์ทุกคนและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่า

จักเป็นผู้ใดและอยู่ในระดับใดการจัดการน้ำจึงต้องประสานความร่วมมือ

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

รัฐบาลส่วนกลางเป็นผู้กำหนดภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำ

โดยปกติปรากฏเป็นนโยบายแห่งรัฐและจัดทำโครงการขนาดต่างๆ

ลงในพื้นที่เช่นนโยบายการเพิ่มผลผลิตการเกษตรในรูปของโครงการ

ชลประทานส่วนใหญ่เป็นนโยบายการเมืองและการกำกับดูแลของ

กระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่จัดสรรโดยส่วนกลาง

บางโครงการพิจารณาถึงปัญหาในระดับท้องถิ่นมีขั้นตอนของการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

บางครั้งท้องถิ่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและอาจเป็นเพียงผู้รับและสนอง

นโยบายเท่านั้น
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อาจเป็นเรื่องปกติกรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมี

โอกาสแสดงบทบาทน้อยสาเหตุหนึ่งได้แก่โครงการริเริ่มเหล่านี้เกิน

ความสามารถด้านการเงินและการคลังของท้องถิ่นบางโครงการจำเป็น

ต้องพึ่งพาเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือท้องถิ่นบางแห่งอาจ

ผลักภาระให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการและด้วยเหตุผลอื่นๆ

จากการสำรวจสถานภาพและภาวะเรื่องน้ำทั่วประเทศพบว่าปัญหา

ใหญ่ที่เกิดขึ้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญทุกปีได้แก่

ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมในขณะที่ปัญหาอื่นที่สำคัญแต่กล่าวถึง

นอ้ยกวา่ไดแ้ก่ปญัหานำ้เสยีหรอืปญัหาคณุภาพนำ้และปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ที่เกี่ยวข้องกับน้ำด้วยเหตุนี้สาระสำคัญที่เป็นพื้นฐานที่ท้องถิ่นบริหาร

จัดการได้ด้วยตนเองมีดังนี้



ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง

เอกสารทางวิชาการที่รวบรวมได้ไม่มีเอกสารใดได้กล่าวว่าประเทศ

ไทยเป็นประเทศแห้งแล้งเนื่องจากเกณฑ์และดรรชนีชี้วัดหลักคือ

ปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรต่อปีประเทศที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่กันดาร

แห้งแล้งมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า100มิลลิเมตรต่อปีเช่นทะเลทราย

ทั้งหลายและคาบสมุทรไซนายซึ่งมีฝนตกเพียง50-80มิลลิเมตรต่อ

ปีเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณฝนตกในประเทศไทยตั้งแต่1,200ถึง

4,000มิลลิเมตรต่อปีจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยขาดแคลนน้ำ

ปัญหาในประเทศไทยจึงถูกสรุปว่ามีสาเหตุหลักจากการบริหาร

จัดการน้ำไม่เหมาะสมนับตั้งแต่การควบคุมการใช้น้ำไม่ถูกต้องตาม

สถานการณ์ความขัดแย้งและความต้องการน้ำระหว่างภาคเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรมและปัญหาคุณภาพของน้ำทั้งบนดินและใต้ดินโดยไม่

ปรากฏความเสียหายร้ายแรงระดับภัยพิบัติจนมีผู้เสียชีวิตจากการขาด
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น้ำและอาหารอย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความรู้

ความเข้าใจเรื่องความต้องการน้ำในภาคเมืองอย่างน้อยในระดับพื้นฐาน

ในปี2011ได้มีการประชุมทางวิชาการในประเทศอินเดียเพื่อ

นำเสนอปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนเมืองและได้เสนอความต้องการ

น้ำในชุมชนเมืองของเมืองสำคัญในหลายปะเทศดังนี้

เมือง 
ความต้องการใช้น้ำ 

ต่อคนต่อวัน (ลิตร) 

1.นครมิวนิคสหพันธรัฐเยอรมัน 130

2.กรุงอัมสเตอร์ดัมเนเธอแลนด์ 156

3.สิงคโปร์ 162

4.ฮ่องกง 203

5.นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย 254

6.กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น 268

ที่มาwww.pub.gov.sq/สำรวจเมื่อเมษายน2005,ตีพิมพ์2011

จากตารางดังกล่าวอาจสังเกตเห็นความแตกต่างของความต้องการ

น้ำในเมืองซึ่งปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอาจมากหรือน้อยขึ้นกับ

กิจกรรมของมนุษย์บทบาทหน้าที่ของเมืองจากเมืองลักษณะเกษตร

ชนบทที่ไม่ต้องการใช้น้ำมากถึงเมืองพักอาศัยธรรมดาทั่วไปที่ต้องการ

น้ำมากขึ้นจนถึงเมืองการค้าการบริการและเมืองอุตสาหกรรมที่

ต้องการใช้น้ำเป็นจำนวนมากโดยค่าเฉลี่ยความต้องการน้ำของ

ประชากรในเขตเมืองประมาณ200และอาจถึง250ลิตรต่อคนต่อวัน

อย่างไรก็ตามสังคมไทยควรสร้างจิตสำนึกร่วมกันประหยัดน้ำและใช้

น้ำอย่างรู้คุณค่าเพราะ “น้ำ”ถูกจัดเป็นทรัพยากรที่หายากในอนาคต
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ด้วยค่าเฉลี่ยความต้องการน้ำเหล่านี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควร

ทบทวนอย่างน้อยทุก5ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ประมาณการณ์ความต้องการน้ำเบื้องต้นในชุมชนเมืองของตนได้ตาม

จำนวนประชากรที่อยู่อาศัยในเขตปกครองและเพิ่มสัดส่วนสำรองอีก

อย่างน้อยร้อยละ20เหล่านี้ท้องถิ่นสามารถวางแผนการบริหารจัดการ

น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเตรียมสำรองน้ำด้วยวิธีการที่สะดวกและ

เหมาะสมตลอดระยะเวลา3-4เดือนที่คาดว่าอาจขาดแคลนน้ำ

โดยทฤษฏีที่เกี่ยวกับน้ำอาจกล่าวได้ว่าท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศ

ไทยไม่ควรมีปัญหาขาดแคลนน้ำและสามารถจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค

และบริโภคอย่างเพียงพอจากปริมาณน้ำฝนปกติซึ่งเป็นแหล่งน้ำตาม

ธรรมชาติที่ดีที่สุดและไม่มีต้นทุนราคาแพงเพียงแต่จำเป็นต้องจัดหา

ภาชนะและแหล่งจัดเก็บเช่นติดตั้งรางน้ำฝนตามอาคารและถังเก็บน้ำ

ขนาดใหญ่อย่างทั่วถึง

องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาแหล่งน้ำในประเทศยากจนในภูมิภาค

แห้งแล้งกันดารซึ่งมีปริมาณน้ำฝนทั้งปีน้อยกว่า1,000มิลลิเมตร

ด้วยการสร้างภาชนะเก็บกักน้ำจำนวนมากดังนั้นกรณีประเทศไทยที่มี

ปริมาณฝนในเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ควรบริหารจัดการน้ำกรณีภัยแล้งด้วย

หลักการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศ

เหล่านั้นขณะเดียวกันท้องถิ่นจักต้องดูแลคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำ

อย่างดีเนื่องจากปัจจุบันพบว่าคุณภาพน้ำบางแห่งเสื่อมลงปนเปื้อน

ด้วยสารเคมีทั้งจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมจนบางจังหวัดเกิด

การปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินเป็นอันตรายต่อการบริโภค

กรณีน่าสนใจได้แก่องค์การอนามัยโลกจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ

ใต้ดินแก่ประชากรในเขตชนบทในประเทศบังคลาเทศแม้แผนการ

ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายตามต้องการแต่กลับพบการ

ปนเปือ้นสารหนใูนแหลง่นำ้ใตด้นิเปน็ปญัหาดา้นสาธารณสขุทีร่า้ยแรงมาก



��

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการบริหารจัดการน้ำ

ทำใหต้อ้งยตุกิารขดุเจาะบอ่บาดาลและพจิารณาจดัหาและเกบ็นำ้จากนำ้ฝน

ซึ่งปลอดภัยที่สุดดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

ควรให้ความสำคัญกับกรณีประเทศบังคลาเทศและพิจารณาการจัดเก็บ

และสำรองน้ำจากน้ำฝนในชุมชนเมืองของตน

อาจสรุปได้ว่าภาวะขาดแคลนน้ำในประเทศไทยปรากฏในบาง

ภูมิภาคนักวิชาการส่วนใหญ่วิเคราะห์เป็นปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำ

มากกว่าเรื่องอื่นดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาด

กลางในประเทศไทยสามารถพัฒนายุทธศาสตร์กรณีภัยแล้งได้ด้วย

ตนเองจากการจัดเก็บน้ำฝนในพื้นที่สำรองน้ำและบริหารการใช้น้ำที่มี

ประสิทธิภาพจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในปัจจุบัน



ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมรับภัยน้ำท่วม

การป้องกันภัยพิบัติ เมือง(UrbanDisasterPrevent ion)มี

ยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละประเทศมาตรฐาน

การบริหารจัดการภัยพิบัติต่างกันประเทศพัฒนาแล้วเป็นตัวอย่างที่

ชัดเจนแม้มาตรฐานต่างกันแต่ความเชื่อและแนวความคิดเหมือนกัน

ได้แก่การไม่ยอมให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับประชากรของตนซึ่งแตก

ต่างจากประเทศกำลังพัฒนาและยากจนที่องค์ประกอบต่างๆเต็ม

ไปด้วยความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องปกติที่ประเทศเหล่านี้มักประสบความ

เสียหายและสูญเสียชีวิตจำนวนมาก

ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบการ

ป้องกันภัยพิบัติเมืองดีที่สุดและมีมาตรฐานการป้องกันภัยพิบัติเมืองสูง

ที่สุดข้อสังเกตที่น่าสนใจได้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นมีการปรับปรุงแผนป้องกัน

ภัยพิบัติเมืองและปรับมาตรฐานการป้องกันสูงขึ้นทุกครั้งหลังเกิดภัย

พิบัติและดำเนินการเช่นนี้มาตลอดระยะเวลาเกือบร้อยปีที่ผ่านมา
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นับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวใหญ่ในปี1923มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

หลายฉบับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเมืองต่อเนื่องถึงแผ่นดินไหว

ครั้งใหญ่ที่เมืองโกเบในปี1995มาตรฐานความปลอดภัยปรับแก้ให้สูง

ขึ้นควบคู่กับการปรับแก้ผังเมืองในปี1997และขยายครอบคลุม

มหานครโตเกียว

เดือนพฤษภาคม2001รัฐบาลได้จัดทำคู่มือการออกแบบเพื่อ

เตรียมรับภัยพิบัติเมืองสมมุติฐานกรณีมหานครโตเกียวประสบภัย

แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงM7.2ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงาน

ต่างๆเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดโดยกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่น

ดินไหวและน้ำท่วมเป็นพื้นที่สำคัญ

ภาพที่ 3.1 การบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยการผันน้ำลงใต้ดิน  

หรือแก้มลิงใต้ดิน 

ที่มาEnvironmentCanada;GovernmentofCanada
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ในกลุมประเทศพัฒนาแลว ประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีมีระบบการปองกันภัยพิบัติเมืองดีท่ีสุด และ
มีมาตรฐานการปองกันภัยพิบัติเมืองสูงท่ีสุด ขอสังเกตท่ีนาสนใจไดแก รัฐบาลญี่ปุนมีการปรับปรุงแผน
ปองกันภัยพิบัติเมือง และปรับมาตรฐานการปองกันสูงขึ้นทุกครั้งหลังเกิดภัยพิบัติ และดําเนินการเชนนี้มา
ตลอดระยะเวลาเกือบรอยปท่ีผานมา นับตั้งแตเหตุแผนดินไหวใหญในป 1923 มีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
หลายฉบับเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหกับเมือง ตอเนื่องถึงแผนดินไหวครั้งใหญท่ีเมืองโกเบในป 1995 
มาตรฐานความปลอดภัยปรับแกใหสูงขึ้น ควบคูกับการปรับแกผังเมืองในป 1997 และขยายครอบคลุมมหา
นครโตเกียว  

เดือนพฤษภาคม 2001 รัฐบาลไดจัดทําคูมือการออกแบบเพ่ือเตรียมรับภัยพิบัติเมือง สมมุติฐานกรณี
มหานครโตเกียวประสบภัยแผนดินไหว ขนาดความรุนแรง M7.2 ซ่ึงกําหนดแผนการดําเนินงานตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด โดยกําหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแผนดินไหวและน้ําทวมเปนพ้ืนท่ีสําคัญ 

ภาพท่ี 
3.1 การบรรเทาปญหาน้ําทวมดวยการผันน้ําลงใตดินหรือแกมลิงใตดิน 

ท่ีมา Environment Canada; Government of Canada 

ยุทธศาสตรการปองกันน้ําทวมในประเทศญี่ปุนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ยุทธศาสตรในป 
2001 กําหนดแผนปฏิบัติการตั้งแตพ้ืนท่ีตนน้ํา (Upstream) ดวยการชะลอน้ําและบังคับน้ําใหซึมผานลงช้ัน
ใตดินใหไดมากท่ีสุด เพ่ือเปนการเติมน้ําหรือเพ่ิมตนทุนน้ําในระดับใตดิน เนื่องจากน้ําใตดินมีความสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับชาวญี่ปุน นอกจากเปนการบรรเทาปญหาน้ําทวมดวยการผันน้ําบางสวนลงใตดิน ยังเปนผลดี
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ยุทธศาสตร์การป้องกันน้ำท่วมในประเทศญี่ปุ่นได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์ในปี2001กำหนดแผนปฏิบัติการตั้งแต่

พื้นที่ต้นน้ำ(Upstream)ด้วยการชะลอน้ำและบังคับน้ำให้ซึมผ่านลงชั้น

ใต้ดินให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการเติมน้ำหรือเพิ่มต้นทุนน้ำในระดับ

ใต้ดินเนื่องจากน้ำใต้ดินมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวญี่ปุ่น

นอกจากเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยการผันน้ำบางส่วนลงใต้ดิน

ยังเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพราะอุตสาหกรรมอาหารที่

สำคัญในประเทศญี่ปุ่นใช้น้ำใต้ดินเป็นองค์ประกอบหลักตั้งแต่บะหมี่

ทุกประเภทเต้าหู้สาเกและเบียร์ชื่อดังต่างมีเคล็ดลับจากน้ำใต้ดิน

ทั้งสิ้น

การผันน้ำลงชั้นใต้ดินตามภาพที่3.1มีหลายวิธีการเช่นการสร้าง

ฝายชะลอน้ำการปรับแต่งพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งตามธรรมชาติและโดยมนุษย์

สร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถผันน้ำลงใต้ดินได้มากขึ้น

โดยทฤษฎีนั้นมนุษย์สามารถเก็บกักน้ำไว้ในชั้นใต้ดินมากกว่าบนดิน

หลายเท่าเพียงแต่การดำเนินงานจำเป็นต้องพึ่งพานักวิชาการที่มี

ประสบการณ์เพื่อให้น้ำที่ดีมีคุณภาพไม่ปนเปื้อนสารเคมีซึมลงชั้น

ใต้ดินซึ่งจักเป็นปัญหาและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ

กระบวนการและอำนาจตามกฎหมายเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่

สำคัญการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

ควบคู่กับแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะอำนาจตามผังเมืองสำหรับควบคุม

การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณต้นน้ำไม่ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือ

กิจกรรมใดที่จักมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่กำหนดไว้สำหรับผันลงสู่ชั้น

ใต้ดินรวมถึงการควบคุมการพัฒนาอื่นบริเวณโดยรอบและใกล้เคียง

พื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นแหล่งผันน้ำลงใต้ดิน(UndergroundWater

RechargeLocation)
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ภาพที่ 3.2 การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินริมน้ำ   

การกำหนดระยะถอยร่นจากน้ำ 

ที่มาUSArmyCorpsofEngineers;FortWorthDistrict

การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินยังครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ระบบ

นิเวศบริเวณต้นน้ำเพื่อให้พื้นที่ต้นน้ำมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดและ

เป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดีที่สุดยุทธศาสตร์นี้

ไม่ได้นำมาปฏิบัติเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ประเทศพัฒนาแล้ว

ในยุโรปได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันแต่มีสภาพแวดล้อมและ

เงื่อนไขแตกต่างกันเช่นการพยายามรักษาหิมะและน้ำแข็งบนยอดเขา

ให้ได้สัดส่วนเดิมตามธรรมชาติ
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ตอระบบเศรษฐกิจในทองถ่ิน เพราะอุตสาหกรรมอาหารท่ีสําคัญในประเทศญี่ปุนใชนําใตดินเปน
องคประกอบหลัก ตั้งแตบะหม่ีทุกประเภท เตาหู สาเก และเบียรช่ือดัง ตางมีเคล็ดลับจากน้ําใตดินท้ังส้ิน 

การผันน้ําลงช้ันใตดิน ตามภาพท่ี 3.1 มีหลายวิธีการ เชน การสรางฝายชะลอน้ํา การปรับแตงพ้ืนท่ี
ชุมน้ําท้ังตามธรรมชาติและโดยมนุษยสรางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหสามารถผันน้ําลงใตดินไดมากขึ้น โดย
ทฤษฎีนั้น มนุษยสามารถเก็บกักน้ําไวในช้ันใตดินมากกวาบนดินหลายเทา เพียงแตการดําเนินงาน
จําเปนตองพ่ึงพานักวิชาการท่ีมีประสบการณ เพ่ือใหน้ําท่ีดี มีคุณภาพ ไมปนเปอนสารเคมี ซึมลงช้ันใตดิน 
ซ่ึงจักเปนปญหาและเปนอันตรายตอระบบนิเวศ 

กระบวนการและอํานาจตามกฎหมายเปนอีกหนึ่งยุทธศาสตรท่ีสําคัญ การดําเนินการแตละขั้นตอน
ตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายควบคูกับแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะอํานาจตามผังเมืองสําหรับควบคุมการใช
ประโยชนท่ีดินบริเวณตนน้ํา ไมใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมใดท่ีจักมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํา
ท่ีกําหนดไวสําหรับผันลงสูช้ันใตดิน รวมถึงการควบคุมการพัฒนาอ่ืนบริเวณโดยรอบและใกลเคียงพ้ืนท่ีท่ี
กําหนดไวเปนแหลงผันน้ําลงใตดิน (Underground Water Recharge Location) 

 

ภาพท่ี 3.2 การควบคุมการใชประโยชนท่ีดินริมน้ํา การกําหนดระยะถอยรนจากน้ํา 

ท่ีมา US Army Corps of Engineers; Fort Worth District 
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ยุทธศาสตร์เตรียมรับภัยพิบัติและน้ำท่วมในประเทศญี่ปุ่นที่ดีอีกเรื่อง

ได้แก่การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่เดิม

นั้นเทศบาลและชุมชนเมืองอาศัยพื้นที่โล่งของเมืองเช่นสนามกีฬา

สวนสาธารณะและโรงเรียนเป็นพื้นที่อพยพต่อมาได้มีการปรับปรุงและ

เตรียมการตั้งรับภัยพิบัติเมือง(UrbanDisasterResilience)ด้วยการ

ปรับผังเมืองและออกแบบจัดการพื้นที่โล่งในเมือง(SecuringUrban

OpenSpace)เพื่อรองรับและเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันภัยพิบัติ

พื้นที่ โล่งเพื่อการเตรียมรับภัยพิบัติอาจปรากฏเป็นสนามโล่ง

สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นสนามกีฬาขนาดเล็กพื้นที่สีเขียวหรือ

พื้นที่สาธารณะอื่นๆเช่นลานจอดรถตามประโยชน์ใช้สอยของเมือง

(UrbanFunctions)โดยกำหนดให้กระจายทั่วไปในเมืองเป็นพื้นที่สูง

เกินระดับน้ำท่วมถึงมีระยะห่างไกลสุดจากที่พักหรือรัศมีป้องกัน

ภัยพิบัติ(DistanceofDisasterPrevention)ระยะ1.20กิโลเมตร

หรือใช้ระยะเวลาเดินราวครึ่งชั่วโมงพื้นที่โล่งนี้ต้องมีขนาดเพียงพอ

รองรับประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงและมีขนาด1.00ตารางเมตรต่อคน

เชน่ยา่นนัน้มปีระชากร500คนพืน้ทีน่ัน้ควรมขีนาด500ตารางเมตร

ยุทธศาสตร์เหล่านี้ถือปฏิบัติอย่างจริงจังในประเทศพัฒนาแล้ว

แม้ราคาที่ดินในเมืองในประเทศญี่ปุ่นแพงมากแต่รัฐบาลต้องดำเนินการ

จัดหาพื้นที่สำหรับเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชนนอกจากนั้นการเพิ่มพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวในเมือง

ยังเป็นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่ดีและ

มีมาตรฐานความเป็นเมืองที่สูงขึ้น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่ชุมชนเมืองของตน  

ยังไม่หนาแน่น ควรพิจารณาเตรียมการจัดหาพื้นที่โล่งในเมือง ทั้งเพื่อ

การนันทนาการและสวนสาธารณะสำหนับการพักผ่อน รวมถึงการ

พัฒนาเมืองให้สวยงามน่าอยู่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อื่น เช่น 

ยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นหลักสำคัญในการลด

โลกร้อน และการลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย 

 



มาตรการด้านผังเมือง
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ



มาตรการด้านผังเมือง
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ
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จักต้องตระหนักรู้ถึงปัญหาต่างๆ

ที่เกี่ยวกับน้ำอย่างจริงจัง

ควรพึ่งพาแหล่งข้อมูล

และการวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้ที่มีความรู้

เพื่อป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาล่วงหน้า

ที่เกี่ยวกับน้ำในท้องถิ่นของตน

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี

เพราะการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า

จักดีกว่ารอให้เกิดวิกฤติ

ความสูญเสียจะมากมายกว่าหลายเท่า
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หลักวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย

มักไม่กล่าวถึงมาตรการด้านผังเมืองมากนักแต่ใน

เอกสารทางวิชาการในกลุ่มประเทศตะวันตกจำนวนไม่น้อยได้กล่าวถึง

การผังเมืองมานานเอกสารทางประวัติศาสตร์กล่าวชัดเจนถึงเกณฑ์

การเลือกที่ตั้งของเมืองต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญ

หรือแม้แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางตะวันออกระบุชัดเจนของการ

เลือกที่ตั้งของเมืองอาณาจักรขอมโบราณปรากฏบ่อน้ำหรือบาราย

ขนาดใหญ่อาณาจักรสุโขทัยปรากฏตระพังเพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ

สำหรับประชากรเมืองตลอดปี

ขณะเดียวกันที่ตั้งของเมืองเกี่ยวข้องกับน้ำและยุทธศาสตร์ป้องกัน

เมืองเช่นกรณีกรุงศรีอยุธยาล้อมรอบด้วยน้ำและเป็นยุทธศาสตร์

เดียวกันกับป้อมปราการของเมืองอีกหลายเมืองตามชายฝั่งทะเล

ในประเทศสเปนอังกฤษและเอเชียกลางดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามาตรการ

ด้านผังเมืองและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำมีประวัติศาสตร์

ยาวนานมานานนับพันปี
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ปัจจุบันความรู้ที่ เกี่ยวกับน้ำถูกพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นและถูก

รวบรวมตลอดจนได้ถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเท่าที่

รวบรวมได้ถูกกำหนดเป็นสาระให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในงานด้าน

ผังเมืองจักต้องคำนึงควบคู่กับการนำไปใช้ประโยชน์โดยมีเนื้อหาสำคัญ

ดังนี้

1. พัฒนาการของทฤษฏีที่ เกี่ยวกับความเสี่ยง (Evolving 

theories of risks)หมายถึงทฤษฏีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับความ

เสี่ยงและเรื่องน้ำนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผู้ที่เกี่ยวข้องต้องติดตาม

ความก้าวหน้าเหล่านี้เช่นสถานการณ์ด้านน้ำที่มักผันผวนไม่แน่นอน

บางปีน้ำอาจมากหรือน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงในการ

บริหารจัดการน้ำ

2. ต้องเข้าใจนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภัยและ  

ภัยพิบัติ (Hazard and risk policy and regulations)หมายถึงต้อง

ทราบนโยบายที่รัฐกำหนดและเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเพราะ

เป็นเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ เกี่ยวข้องจักทำหน้าที่และใช้อำนาจตามที่

กฎหมายนั้นกำหนด

3. การบริหารสถานการณ์การณ์ฉุก เฉิน (Eme rgency 

management)หมายถึงต้องมีทักษะในการบริหารสถานการณ์

ยามไม่ปกติที่ต้องการความเร่งด่วนในการตัดสินใจอีกนัยหนึ่งจักต้อง

เข้าใจสถานการณ์อย่างดีมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ

มีเหตุผลที่ดีที่สุดในการเลือกวิธีแก้ปัญหา

4. สถานการณ์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุข (Public health risks 

and emergencies)หมายถึงต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ที่มี

ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสาธารณสุขเช่นความเสี่ยงของการเกิด

โรคระบาดจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม
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5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Technological 

risks and engineering)หมายถึงต้องมีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการประยุกต์การแก้ปัญหาด้วย

เทคโนโลยีบางด้านและวิศวกรรมบางประเภทเช่นกรณีการแก้ปัญหา

น้ำท่วมที่ใช้มาตรการเน้นสิ่งก่อสร้างและก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่น

ตามมาหรือแม้แต่การแก้ปัญหาที่ไม่ประสบความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้น

หลายครั้ง

6. การป้องกันภัยพิบัติและความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อโครงสร้าง

พื้นฐาน (Critical infrastructure risks and protection)หมายถึง

ต้องมีความตระหนักถึงความเสี่ยงในระดับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นต่อ

โครงสร้างพื้นฐานบางครั้งความเสี่ยงที่เป็นไปได้มีความร้ายแรงมาก

เช่นความเสี่ยงของการเกิดพายุหมุนขนาดใหญ่พัดเข้าประเทศไทย

ดา้นอา่วไทยจนสรา้งความเสยีหายรา้ยแรงตอ่โครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืง

7.  แบบจำลอง มาตรฐานและเครื่องมือสำหรับบริหารความ

เสี่ยง (Risk management models, standards, and tools)หมายถึง

องค์ประกอบต่างๆที่สำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงได้แก่แบบ

จำลองต่างๆมาตรฐานทั่วไปหรือมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องใช้เป็นต้อง

อ้างอิงในการทำงานและเครื่องมือต่างๆที่ต้องนำมาใช้บริหาร

ความเสี่ยงแบบจำลองนั้นครอบคลุมถึงการจำลองสถานการณ์การเกิด

ภัยในระดับต่างๆมาตรฐานนั้นครอบคลุมถึงนิยามและมาตรฐาน

ทุกประเภทตั้งแต่นิยามความเสี่ยงภัยน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยมาตรฐาน

ทั่วไปความต้องการน้ำจำแนกตามครัวเรือนจำแนกตามการใช้

ประโยชน์ที่ดินและจำแนกตามบทบาทหน้าที่ของเมืองเครื่องมือนั้น

ครอบคลุมตั้งแต่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีหน้าที่ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการน้ำจนถึงเครื่องมือทางกฎหมายและเครื่องมือทาง
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การเงินการคลังเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานให้การบริหาร

จัดการน้ำการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

8. การลดความเสี่ ยงและการปรับตัวรับสภาพอากาศ

เปลี่ยนแปลงในระดับรุนแรง (Risk reduction and adaptation to 

climate and severe weather) หมายถึงความเข้าใจตระหนักรู้ในการ

ดำเนนิการใดๆเพือ่ลดความเสีย่งตา่งๆและรวมถงึความสามารถในการ

ปรับตัวของเมืองเพื่อรับผลกระทบของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ในระดับรุนแรงที่จักเกิดขึ้นในอนาคตนั่นหมายถึงความเป็นไปได้สูง

ในอนาคตที่จะเกิดสภาพอากาศแล้งจัดและฝนตกหนักเกินเกณฑ์ปกติ

มากขึ้นทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียม

มาตรการทุกอย่างเท่าที่มีลดความเสี่ยงภัยที่มีแนวโน้มชัดเจนว่าจะ

เกิดขึ้น

9. ความเสี่ยงกับความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร (Risks and 

demographic changes) หมายถึงการบริหารความเสี่ยงภายใต้เงื่อนไข

ที่ประชากรในชุมชนเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญได้แก่

ประชากรในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า60ปีมีอัตราส่วนเพิ่มสูงขึ้น

อย่างรวดเร็วนั่นคือประชากรสูงวัยมีมากกว่าร้อยละ12ของประชากร

ทั้งหมดในหลายพื้นที่พบว่าที่ประชากรสูงวัยถึงร้อยละ18จนถูกจัดให้

เป็นเมืองที่มีประชากรสูงอายุอย่างสมบูรณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่

จำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติพบว่าเป็นประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น

และประชากรกลุ่มนี้ถูกจัดเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีจำนวนมากที่สุด

และบริหารจัดการยากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องอพยพออกจาก

พื้นที่เกิดภัยพิบัติ
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10. การบริหารข้อมูลและความรู้เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

(Information and knowledge management for disaster risk 

reduction)หมายถึงการบริหารจัดการเรื่องการจัดเก็บและรวบรวม

ข้อมูลและความรู้เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ

นับตั้งแต่ต้องทราบว่าพื้นที่ใดในท้องถิ่นของตนถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

น้ำท่วมมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนเท่าใดในบริเวณนั้นมีเด็กและ

ผู้สูงอายุมากหรือน้อยหากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมทุกปีบริเวณนั้นไม่ควรมี

ผู้อยู่อาศัยมากการลดความเสี่ยงได้แก่การไม่สร้างเหตุจูงใจให้มี

ประชากรเข้าไปอาศัยเป็นจำนวนมากเช่นสร้างถนนอาคารสาธารณะ

สถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงเช่นกรณีพื้นที่ลุ่มริมถนนลพบุรีราเมศร์

ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ความเข้าใจพื้นฐานดังกล่าวมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้

มาตรการด้านผังเมืองเนื่องจากเป็นมาตรการสำหรับอนาคตที่ไกล

ออกไปไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและผลักหรือเพิ่มปัญหาให้กับ

อนาคตผู้ที่เกี่ยวข้องในงานผังเมืองจึงต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่รอบรู้และ

รอบคอบสามารถมองเห็นปัญหาในอนาคตไกลกว่าทุกอาชีพและ

สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลถึงเรื่องใดควรทำและเรื่องใดไม่ควรทำ

ด้วยเหตุนี้ในสังคมโลกและเวทีสำคัญระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลก

และองค์การสหประชาชาติมาตรการด้านผังเมืองจึงถูกจัดเป็นมาตรการ

ระดับสูงที่รัฐบาลทุกประเทศจักต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

มาตรการด้านผังเมืองกรณีภัยแล้งเป็นกรณีที่กล่าวถึงน้อยมาก

ในประเทศไทยแต่เป็นมาตรการสำคัญสำหรับประเทศที่มีที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ในเขตทะเลทรายและขาดน้ำระดับวิกฤติการควบคุมการ

พัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้ำที่มีอย่างจำกัด

ต้องเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดประเทศที่บริหารจัดการ
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น้ำในภาวะแล้งจัดได้อย่างดีได้แก่ประเทศออสเตรเลียและอิสราเอล

โดยกำหนดสัดส่วนชัดเจนของการใช้น้ำระหว่างภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเมืองโดยประเทศอิสราเอลจัดสรรน้ำให้ภาค

เกษตรกรรมมากที่สุดด้วยเหตุผลความมั่นคงทางอาหาร

ตรงกันข้ามประเทศไทยไม่สามารถกำหนดมาตรการด้านผังเมือง

ในการบริหารจัดการน้ำในภาวะแล้งได้อย่างกรณีประเทศอิสราเอลไม่มี

เทศบัญญัติควบคุมการใช้น้ำในเมืองได้อย่างประเทศออสเตรเลีย

การจัดสรรน้ำตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ปรากฏใน

กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมกระบวนการวเิคราะหท์รพัยากรนำ้ยงัไมก่า้วหนา้

ทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วแม้เอกสารประกอบการวิเคราะห์การใช้

ประโยชน์ที่ดินตามทฤษฏีผังเมืองบนฐานการใช้ทรัพยากรน้ำเผยแพร่

อยู่ระยะหนึ่งแต่ไม่ปรากฏการนำมาประยุกต์ใช้ตามการผังเมือง

ในประเทศพัฒนาแล้ว

มาตรการด้านผังเมืองในประเทศไทยถูกคาดหวังให้เป็นมาตรการลด

ความขัดแย้งกรณีเกิดมลภาวะทางน้ำจากการปล่อยเสียจากโรงงาน

ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนับจากกรณีโรงงานน้ำตาลปล่อยน้ำเสียลง

แม่น้ำแม่กลองระหว่างปี2508-2514ทำให้ระบบนิเวศในแม่น้ำแม่

กลองถูกทำลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กระทั่งปัจจุบันชุมชน

หลายแห่งไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำแต่กลับเป็นปัญหาคุณภาพน้ำ

เพราะเน่าเสียจนไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้จังหวัดบางจังหวัด

อำเภอบางอำเภอและชุมชนเมืองบางเมืองไม่มีความเหมาะสมสำหรับ

กิจกรรมบางประเภทที่ต้องการน้ำในปริมาณมากแต่กลับถูกเสนอเป็นที่

ตั้งโรงงานในกลุ่มฟอกย้อมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เปราะบางต่อ

มลภาวะทางน้ำโดยไม่มีมาตรการด้านผังเมืองกำกับดูแล
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ปัจจุบันมาตรการด้านผังเมืองถูกขยายบทบาทหน้าที่ ปรากฏ

เป็นผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด และผังอำเภอ โดยพยายาม

ตอบสนองนโยบายจากความเข้าใจเดิมว่าพื้นที่ผังเมืองครอบคลุม

พื้นที่เพียงร้อยละ 3 ของประเทศไทย โดยอาศัยพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ.2518 ดำเนินการวางผังเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ถูกออกแบบสร้างขึ้นมา

สำหรับการวางผังเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก เครื่องมือและ

กระบวนการในการวางผังไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการวางผัง

ขนาดอำเภอหรือจังหวัด ประการสำคัญ ผังเหล่านี้ ไม่ปรากฏ 

สาระใด ไม่ปรากฏชัดทั้งทฤษฏีหรือแม้แต่แนวความคิดใด   

ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ หรือ มีสาระใดใกล้เคียงกับทฤษฏี

หรือผลงานวางผังขนาดใหญ่ของศาสตราจารย์ John Friedmann   

ผู้ให้กำเนิดทฤษฏีผังภาคร่วมสมัยแต่อย่างใด หรือแม้แต่ทฤษฏีผัง

ภาคสมัยใหม่ของศาสตราจารย์ Louis Albrecht ที่กล่าวถึงการ

จัดการทรัพยากรเมืองและกลุ่มของเมืองในยุโรป 

ผลกระทบที่ชัดเจนของการจัดการทรัพยากรน้ำโดยไม่มีมาตรการ

ผังเมืองได้แก่การขาดแคลนน้ำบนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะเช่น

ภูเก็ตสมุยและเกาะช้างการเติบโตของชุมชนเมืองบนเกาะเหล่านี้

โดยขาดมาตรการผังเมืองควบคุมทำให้แหล่งน้ำเดิมเช่นพรุต่างๆถูก

บุกรุกจากราคาที่ดินที่สูงมากทำให้แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอต่อการ

เก็บกักและการเติมน้ำลงชั้นใต้ดินลดลงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ

ในฤดูท่องเที่ยวซึ่งเป็นฤดูแล้งประสบปัญหาขั้นวิกฤติ

ชุมชนเมืองบางแห่งแม้ไม่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะกลางทะเล

แต่ไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอและไม่มีมาตรการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ

ชี้ น ำการพัฒนา เมื อ งที่ ดี จั กประสบปัญหา เช่ น เดี ยวกั น เช่ น

นครราชสีมาอุดรธานีและขอนแก่นในอนาคตอีกไม่นานเมืองเหล่านี้
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จักต้องดิ้นรนแย่งชิงแหล่งน้ำจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

เพื่อให้ตนเองอยู่รอดต่อไป

มาตรการด้านผังเมืองเพื่อการบริหารจัดการภัยน้ำท่วมดูเหมือนถูก

กล่าวถึงบ้างบางครั้งในข่าวและการแสดงความคิดเห็นจากนักวิชาการ

ผ่านสื่อต่างๆโดยมีพื้นฐานความเข้าใจเดียวกันว่าเป็นมาตรการ

ป้องกันน้ำท่วมที่ยั่งยืนที่สุดและเป็นมาตรการสากลที่บังคับใช้ใน

ประเทศพัฒนาแล้วอย่างกว้างขวาง

โดยทั่วไปมาตรการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมจำแนกออกเป็น

2มาตรการหลักได้แก่มาตรการเน้นสิ่ งก่อสร้าง(Structura l

Measures)เช่นการสร้างเขื่อนการขุดคลองระบายน้ำเลี่ยงเมืองและ

และการสร้างคันปิดล้อมชุมชนเมืองซึ่งแตกต่างตรงข้ามกับมาตรการ

ไม่เน้นสิ่งก่อสร้าง(Non-StructuralMeasures)เช่นการติดตั้งระบบ

เตือนภัยน้ำท่วมการกำหนดพื้นที่หน่วงน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงมาตรการ

ทางกฎหมายด้วยการกำหนดระยะถอยร่นจากแม่น้ำลำคลองและ

มาตรการด้านผังเมืองด้วยการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองมิให้ล้ำเข้า

พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมตลอดจนมาตรการหลักที่สำคัญควบคุมการใช้

ประโยชน์ที่ดินของเมืองในรูปของแนวน้ำท่วมหลากหรือFloodway

หลังเหตุน้ำท่วมใหญ่ในปี2554องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายแห่งเร่งก่อสร้างคันกั้นน้ำบางแห่งทุ่มเทงบประมาณสูงก่อสร้าง

กำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่ปิดล้อมชุมชนเมืองของตนเพื่อป้องกัน

น้ำท่วมโดยเฉพาะชุมชนเมืองบนที่ราบลุ่มภาคกลางเช่นชุมชน

เก้าห้องริมแม่น้ำสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีเทศบาลนครนครสวรรค์

และอีกหลายชุมชนเมืองบนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยต่างมีความเชื่อมั่น

ว่าโครงสร้างเหล่านี้เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแต่โครงการเหล่านี้เป็นการ

สร้างคันปิดล้อมในลักษณะต่างคนต่างทำโดยไม่มีแผนแม่บทหรือ

การศึกษาในภาพรวมร่วมกันแต่อย่างใด
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ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแม่บทของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐต่างๆมีอิสระและ

อำนาจในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้มากแต่ทว่าเรื่องการ

ป้องกันน้ำท่วมนั้นรัฐบาลกลาง(FederalGovernment)ยังคงอำนาจ

ในการบริหารและสั่งการเรื่องของภัยพิบัติทั้งหมดรวมถึงภัยน้ำท่วม

โดยมีอำนาจสั่งการให้ท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่

สำคัญผ่านหน่วยงานชื่อFederalEmergencyManagementAgency

หรือFEMA

ภาวะโลกร้อนและผลกระทบของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็น

วาระของประชาคมโลกหลังภัยธรรมชาติขนาดใหญ่รุนแรงมากขึ้นและ

เกิดบ่อยครั้งขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษที่1990หน่วยงานด้านภัยพิบัติใน

ประเทศตะวันตกและรวมทั้งสหรัฐอเมริกาต่างทบทวนแนวความคิดและ

ปรับปรุงกฎระเบียบและเกณฑ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับภัยพิบัติที่มีแนวโน้ม

ชัดเจนว่าจะทวีความรุนแรงมากจนคุกคามความปลอดภัยของเมือง

FEMAได้จัดทำเอกสารทางราชการกำหนดนิยามต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับน้ำท่วมโดยเฉพาะการกำหนดนิยามสำคัญเช่นในปี1985ได้

กำหนดนิยามของแนวน้ำท่วมหลากหรือFloodwayด้วยระดับความลึก

และความเร็วของน้ำทำให้พื้นที่บางแห่งมีน้ำท่วมหลากไหลผ่านแต่มี

ความลึกไม่มากและกระแสน้ำไม่เร็วไม่ได้ถูกกำหนดเป็นFloodway

ต่อมาในปี2005FEMAได้ทบทวนนิยามนี้และขยายความ

ครอบคลุมเรื่องน้ำท่วมละเอียดมากขึ้นและนิยามที่แตกต่างกับที่ราบ

น้ำท่วมหรือFloodplainด้วยลักษณะที่ปรากฏชัดนั่นคือกระแสน้ำ

ที่ไหลช้ากว่าบนพื้นที่Floodplainและกำหนดข้อบังคับชัดเจนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมไม่ให้มีการพัฒนาทุกประเภทบนพื้นที่

FloodwayและFloodplain
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เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยหน่วยราชการไม่ได้กำหนดพื้นที่

ราบน้ำท่วม(Floodplain)และแนวน้ำท่วมหลาก(Floodway)โดยไม่มี

ข้อกำหนดควบคุมตามกฎหมายอย่างชัดเจนเท่าที่ตรวจพบมีเพียง

ผังเมืองรวมบางแก่งที่กำหนดแนวน้ำท่วมหลากเช่นอำเภอเมือง

จังหวัดชุมพรอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครทำให้การบริหารจัดการน้ำท่วมไม่ประสบความสำเร็จ

ผลกระทบที่ปรากฏชัดได้แก่รูปแบบของการเกิดน้ำท่วม(Flood

Pattern)เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆระดับน้ำท่วมสูงขึ้นพื้นที่น้ำท่วมขยาย

ออกไปมากขึ้นและระยะเวลาการท่วมยาวนานขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจน

ได้แก่กรณีน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่เปรียบเทียบระหว่างปี2543และ

2553แม้หน่วยราชการแห่งหนึ่งได้ก่อสร้างทางระบายน้ำเลี่ยงเมือง

ด้วยงบประมาณมหาศาลแล้วเสร็จในปี2552แต่ไม่สามารถป้องกัน

น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ได้จนอาจกล่าวได้ว่ากรณีเมืองหาดใหญ่นั้น

ภาวะเสี่ยงภัยน้ำท่วมสูงขึ้นจนอยู่ในระดับวิกฤติ

ภายหลังน้ำท่วมใหญ่ในปี2554การสำรวจภาคสนามพบว่าชุมชน

เมืองหลายแห่งขยายตัวรุกเข้าพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมมากขึ้นควบคู่กับ

การใช้ประโยชน์ที่ดินอื่นๆเช่นโรงงานและศูนย์การค้าขนาดใหญ่

โดยพบการถมดินสูงกว่าระดับดินเดิมหลายเมตรกีดขวางการระบายน้ำ

ตามธรรมชาติ

กรณีที่น่าสนใจได้แก่การขยายตัวของชุมขนเมืองด้านตะวันตกของ

กรุงเทพมหานครในเขตอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรี

การก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่โดยไม่มีการกำหนดระยะถอยร่น

จากคลองในบริเวณนั้นซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำจากทุ่งบางบัวทอง

ในจังหวัดนนทบุรีลงแม่น้ำท่าจีนที่มีระยะทางสั้นที่สุดหรือตามแนว

น้ำท่วมหลากลำดับที่สองหรือSecondaryFloodwayผลกระทบ

ร้ายแรงในอนาคตคือหากเกิดน้ำท่วมใหญ่ลักษณะใกล้เคียงน้ำท่วม
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ปี2554พื้นที่ลุ่มบางบัวทองและทุ่งพระพิมลจะเกิดน้ำท่วมหนักและ

ท่วมนานกว่าในปี2554และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณนี้

จะสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลโดยมีความเสี่ยงภัยน้ำท่วมในอนาคต

ในระดับวิกฤติ

ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จักต้องตระหนักรู้ถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำอย่างจริงจังควรพึ่งพา

แหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้ที่มีความรู้เพื่อป้องกัน

บรรเทาและแก้ไขปัญหาล่วงหน้าที่เกี่ยวกับน้ำในท้องถิ่นของตนอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดีเพราะการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า

จักดีกว่ารอให้เกิดวิกฤติความสูญเสียจะมากมายกว่าหลายเท่า

จากการสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประทศไทยพบว่า

ท้องถิ่นส่วนใหญ่มุ่งหวังการพัฒนาชุมชนด้วยเหตุของความมุ่งมั่น

ปรารถนาจนถึงการรักษานโยบายจากการหาเสียงปัญหาที่พบมากที่สุด

ได้แก่ผู้กำหนดนโยบายและตัดสินใจให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าแต่ละเรื่องเช่นปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถมองภาพอนาคต

ชุมชนของตนให้ยาวไกลนานหลายสิบปีได้การแปลงนโยบายการเมือง

และความคิดต่างๆรวมทั้งหลักวิชาลงในแผนภูมิหรือแผนผังชุมชน

จักเป็นวิธีที่ดีสามารถทำให้เกิดความเข้าใจปัญหาต่างๆในชุมชนของ

ตนได้ดีมากขึ้น

ภาพที่4.1เป็นตัวอย่างของการจัดทำแผนภูมิและผังชุมชน

ผนวกรวมกันเป็นยุทธศาสตร์ของชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพและ

ปัญหาทั้งหลายของชุมชนเมืองควบคู่กับยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองอีกนัยยะนั่นหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

พัฒนาการบริหารและจัดการเรื่องราวต่างๆในชุมชนเมืองของตนอย่าง

เป็นระบบมีแบบแผนและมีเหตุผลที่ดีทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
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ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างแผนภูมิยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

แสดงพื้นที่ใดควรอนุรักษ์ ควรปรับปรุง ควรพัฒนา   

และไม่ควรพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ

ที่มาwww.sheffield.gov.uk
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ทุกระดับในประเทศไทย

จำเป็นต้องพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง

ต้องขยายความตระหนักรู้

ต้องปรับวิสัยทัศน์ให้ยาวไกล

ต้องนำยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเอง

และเตรียมตัวตั้งรับเพื่อรับเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ในท้องถิ่นของตน

ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับ

การบริหารจัดการน้ำที่จักต้องมีทิศทาง

และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

เพราะการจัดการน้ำต้องใช้ระยะเวลายาวนาน

นานกว่าการบริหารในตำแหน่งเพียง4ปี
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“น้ำ”เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงสำหรับ

มนุษย์ เท่านั้นแต่สำหรับสรรพชีวิตทั้ งหลาย

บนโลกนี้เป็นความโชคดีสำหรับประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งน้ำ

และผืนดินอันอุดมสมบูรณ์เทียบกับประชากรโลกอีกกว่าพันล้านคน

ที่ขาดแคลนน้ำบางประเทศฝนไม่ตกมานาน3-4ปีในขณะที่พื้นที่

บางประเทศมีฝนตกเฉลี่ยทั้งปีไม่ถึง100มิลลิเมตรเช่นประเทศ

อิสราเอลต่อสู้กับภัยธรรมชาติจนพลิกผืนทะเลทรายเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมผลิตอาหารได้อย่างพอเพียง

ภาพตรงข้ามกับภัยแล้งคือภัยน้ำท่วมเป็นโชคของประเทศไทย

เช่นกันที่ไม่มีพายุหมุนขนาดใหญ่พัดผ่านปีละ20-25ลูกทุกปีเหมือน

ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามสร้างความเสียหายเป็นภัยพิบัติขนาด

ใหญ่จำนวนผู้เสียชีวิตครั้งมากๆนับร้อยนับพันคนภาพเหล่านี้ปรากฏ

น้อยมากในประเทศไทย

อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องน้ำน้อยกว่าความสลับ-

ซับซ้อนของปัญหาน้อยกว่าและความยากของปัญหาที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยประสบนั้นน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

หลายเท่าแต่ปัญหาที่ปรากฏชัดกลับเป็นเรื่องการบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ

ไม่ตระหนักรู้ไม่ประสานความร่วมมือจนหลายครั้งทำให้ปัญหาขนาด
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เล็กบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและระยะ

เวลาในการแก้ปัญหา

ปัญหาต่อเนื่องที่ปรากฏชัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อขาด

ความตระหนักรู้ขาดความเข้าใจควบคู่กับการขาดข้อมูลสำคัญทำให้

ขาดวิสัยทัศน์มองอนาคตเพียงระยะเวลาที่ตนเองทำหน้าที่บริหารเพียง

ไม่กี่ปีการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นจึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เกือบทั้งหมด

อนึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นอุปสรรคหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำเพราะผู้กำหนดนโยบายและ

ผู้ตัดสินใจเรื่องสำคัญคนใหม่อาจเปลี่ยนทิศทางและแนวทางปฏิบัติได้

โดยฉับพลันโดยไม่คำนึงถึงภาพรวมของการจัดการน้ำหรือแม้แต่

ความเสียหายที่จักตามมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายตัวอย่าง

ที่น่าสนใจได้แก่การประสานความร่วมมือจากผู้อาศัยริมแม่น้ำลำคลอง

ในการจัดเก็บผักตบชวาและขยะลอยน้ำทำการจัดเก็บสม่ำเสมอ

เทียบกับการเปลี่ยนนโยบายจัดเก็บด้วยเครื่องจักรกลที่ต้องรอให้

ผักตบชวามีจำนวนมากพอนอกจากเป็นการสิ้นเปลืองบางครั้ง

เครื่องจักรชำรุดใช้การไม่ได้ทำให้เป็นเป็นปัญหาในการระบายน้ำและ

ก่อให้เกิดน้ำท่วมในที่สุด

ในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำที่ดีนอกจากความรู้ความเข้าใจ

ในหลักวิชาการแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึง

ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองสภาพ

ภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างกันของท้องถิ่นแต่ละแห่ง

สามารถบง่บอกถงึแนวทางและยทุธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการทีเ่ลอืกได้

จากพื้นที่ต้นน้ำแวดล้อมด้วยภูเขาที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันและการ

ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งสู่พื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมตาม
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ฤดูกาลและน้ำทะเลหนุนสูงจนท่วมนานและกรณีเฉพาะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งบนเกาะห่างจากฝั่งไกลมากต้องพึ่งพาตนเอง

ในระดับสูงเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดคิดเช่นกรณีพายุขนาด

ใหญ่พัดเข้าอ่าวไทยชุมชนเกาะสมุยเกาะพงันเกาะลันตาและเกาะ

ต่างๆจักถูกตัดขาดจากภายนอกนานหลายวัน

กรณีชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมแยกห่างและมีที่ตั้งไกลลักษณะเป็น

เอกเทศทั้งสภาพเป็นเกาะหรือเมืองชายแดนที่โดดเดี่ยวยุทธศาสตร์

สำคัญได้แก่การพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด(Self-Reliance)และมี

การเตรียมพร้อมตั้งรับที่ดี(Resilience)ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง

ตระหนักถึงความเปราะบางของชุมชนของตนในด้านต่างๆอย่างดีเช่น

ความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติแต่ละประเภทต้องมีจำนวน

เครื่ องจักรกลขนาดใหญ่พร้อมใช้งานสำหรับกรณี เกิดดินถล่ม

มีรถบรรทุกน้ำเพียงพอสำหรับแจกจ่ายน้ำในช่วงขาดน้ำในฤดูแล้งและ

ความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือในการเผชิญภัยที่อาจคาดไม่ถึง

เช่นกรณีแผ่นดินไหวในภาคเหนือเป็นต้น

นักวิชาการด้านน้ำที่มีชื่อเสียงหลายคนกล่าวตรงกันว่าไม่มีข้อสรุป

หรือบทสรุปสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพราะเรื่องราวของน้ำ

ทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขมีพัฒนาการต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งและปรับ

เปลี่ยนตลอดการศึกษาวิจัยเรื่อง“น้ำ”จึงถูกนำเสนอและมีจำนวน

มากมายทั้งในเวทีและการประชุมทางวิชาการจากระดับท้องถิ่นถึง

ระดับโลกข้อมูลใหม่ๆและทฤษฏีใหม่ๆเกี่ยวกับน้ำจึงปรากฏตามสื่อ

ต่างๆและยังไม่มีแนวโน้มเป็นบทสรุปกระทั่งทุกวันนี้
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ท้ายนี้อาจกล่าวได้ว่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  

ในประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง ต้องขยายความ

ตระหนักรู้ ต้องปรับวิสัยทัศน์ให้ยาวไกล ต้องนำยุทธศาสตร์การพึ่งพา

ตนเองและเตรียมตัวตั้งรับเพื่อรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน   

ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่จักต้องมีทิศทาง

และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพราะการจัดการน้ำต้องใช้

ระยะเวลายาวนาน นานกว่าการบริหารในตำแหน่งเพียง 4 ป ี
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