
นุำาท่วิมูใหญ่ในุประเทศไทย
อด้ตัถึงปัจัจุับันุ

ประเทศไทยประสบปัญหานำาท่วมซำาซากและ 
รุนแรงบอ่ยครั�งมาตั�งแต่อดีต โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
ในช่วงปลายฤดูมรสุมระหว่างเดือนสิงหาคมถึง 
พฤศจิกายน ซึ�งอิทธพิลของลมมรสุมก่อให้เกิด 
ฝนตกหนักต่อเนื�องและเกิดปัญหานำาท่วม 
ตามมา ไมว่่าจะเปน็เหตกุารณ์นำาท่วมใหญป่ ี2485  
ซึ�งเป็นนำาท่วมที�รุนแรงที�สุดในประวัติศาสตร ์
ก่อนที�จะมกีารสรา้งเขื�อนเก็บกักขนาดใหญอ่ยา่ง 
เขื�อนภูมิพล และเขื�อนสิรกิิติ� อีกครั�งในปี 2526 
พื�นที�มากกว่า 40 จังหวัดของประเทศ รวมทั�ง 
กรุงเทพมหานคร ต้องประสบภัยนำาท่วมรุนแรง 
และยาวนาน และในปี 2538 เกิดปัญหา 
นำาท่วมใหญ่จากอิทธพิลของลมพายุที�พัดผ่าน 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศ ต่อมาได้เกิดมหาอุทกภัยที�รุนแรง 
ที�สุดในรอบ 70 ปี เมื�อปี  2554 ซึ� งสร้าง 
ความสูญเสียทั�งชีวิตและทรพัย์สิน ตลอดจน 
โครงสรา้งพื�นฐานครอบคลุมพื�นที�กว่า 1 ใน 3  
ของประเทศ และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจสงูถึง 14% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของประเทศ (gross domestic product: GDP)  
โดยธนาคารโลกได้ประเมนิมลูค่าความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั�งนี� 
สูงกว่า 1.425 ล้านล้านบาท1,2 วิกฤตนำาท่วม 
ครั�งนี�ทำาให้หลากหลายหน่วยงานทั�งภาครัฐ 
และภาคเอกชนได้ตระหนักและเ ล็ง เห็น
ความสำาคัญของภัยพิบัตินำาท่วมและวางแผน
การบรหิารจัดการทรพัยากรนำาอยา่งเปน็รูปธรรม

 นำ�ทว่ม่ซีำ�ซี�ก
 ผู้ลกระทบและก�รปีรับติวั
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ประเทศไทยประสบปัญหานำาท่วมซำาซากและรุนแรงอยูบ่่อยครั�งมาตั�งแต่
อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงปลายฤดูมรสุมระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
พฤศจิกายน หลายครั�งได้เกิดนำาท่วมใหญซ่ึ�งสรา้งผลกระทบต่อประชาชน
จำานวนนับล้านคนและสรา้งความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาล เช่น ในปี 2485 
เกิดนำาท่วมที�เปน็ตำานาน กินพื�นที�กว่า 40 จังหวัด ในปี 2538 เกิดนำาท่วมใหญ่
ทั�งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2554 เกิด
มหาอุทกภัยรุนแรงที�สุดในรอบ 70 ปี ครอบคลุมพื�นที�กว่า 1 ใน 3 ของ
ประเทศ สรา้งความเสียหายทางเศรษฐกิจนับล้านล้านบาท และในปี 2564 
เกิดนำาท่วมใหญ่อีกในพื�นที�กว่า 30 จังหวัด กินอาณาบรเิวณนับล้านไร ่
เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงประสบปัญหานำาท่วมที�สรา้งความเสียหายจำานวน
มากซำาแล้วซำาเล่า ที�ผ่านมามกีารแก้ปัญหาอยา่งไร? บทความนี�จะอภิปรายถึง
สาเหตขุองปัญหานำาท่วมในประเทศไทย การเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ
ที�ส่งผลต่อไทย การบรหิารจัดการนำาท่วมของไทย อาทิ แผนแมบ่ทการบรหิาร
จัดการทรพัยากรนำา 20 ป ี(พ.ศ. 2561–2580) พระราชบญัญติัทรพัยากรนำา 
พ.ศ. 2561 และขอ้เสนอแนะเพื�อแก้ปัญหาอยา่งยั�งยนื

“ การมีส่่วินรว่ิมขอ้งภาคป็ระชีาชีนในพ้�นที�มีบทบาท
ส่ำาค้ญในการกำาหนดทิศทางในการพ้ฒนาและการ
บริหารจ้ดการทร้พยู่ากรนำา จะเป็็นพ้�นฐานที�ส่ำาค้ญ
ในการก้าวิไป็ส่่่การยู่กระด้บวิิถีึชีีวิิตใหม่ที�ตระหน้กถ่ึง
สิ่�งแวิดล้อ้ม เศรษฐกิจและส้่งคมอ้ยู่า่งยู่้�งยู่น้ในอ้นาคต ”

ภาพ: nongwaeng-kk.go.th/gallery_detail.php?menuid=2&link=245
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ในปี 2564 ได้เกิดนำาท่วมใหญ่อีก 
ครั�งหนึ�งตั�งแต่ชว่งปลายเดือนกันยายน 
จ า ก อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ า ยุ เ ตี� ย น ห มู ่
พัดเคลื�อนตัวขึ�นฝั� งในแถบประเทศ
อินโดจีนได้แก่ เวียดนาม กัมพชูา ลาว 
และก่อให้เกิดนำาท่วมตามมา ทำาให้เกิด
ฝนตกหนักถึงหนักมากในแถบภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก รวมทั�งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หลายพื�นที�ประสบ
ปัญหานำาท่วมแบบฉับพลัน (flash 
flood) จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงพื�นที�ประสบภัยนำาท่วมเมื�อวันที�  
30 กันยายน 2564 โดยสำานักงานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)3 พบว่า พื�นที�ประสบภัย
นำาท่วมครอบคลมุจังหวัดทางภาคเหนือ 
6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 
จังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด และ
ภาคกลางตอนบน 9 จังหวัด4 นอกจากนี� 
ยงัเกิดนำาท่วมไหลหลากในบรเิวณพื�นที�
ภาคกลางตอนล่างในเขตจังหวัดปทมุธานี 
นนทบุร ีรวมทั�งกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล โดยคิดเป็นพื�นที� ที�ได้รับ 
ผลกระทบจากนำาท่วมกว่า 2 ล้านไร ่ 
แ ล ะ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ค ณ ะ วิ จั ย 
สำานักงานการวิจัยแหง่ชาติ5 ได้รายงาน
พื�นที�ประสบภัยนำาท่วมในเขตพื�นที�
ชลประทานของโครงการชลประทาน
เจ้าพระยาใหญ่ ณ วันที� 2 ตุลาคม  
2564 สูงถึง 942,694 ไร ่ทำาให้เกิด
นำาท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลานาน 
สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน 
และสร้างความเสียหายต่อผลิตผล
ทางการเกษตรซึ� งอยู่ ในช่วงปลาย
ฤดเูก็บเกี�ยว

การเปล้�ยนุแปลงสภาพภูมูิอากาศ
สิ�งท้�ไทยตั้องเร้ยนุรู้

การเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศนับเป็นปัจจัยทางธรรมชาติหลักอันหนึ�งที�ก่อ
ใหเ้กิดปญัหานำาท่วมในป ี2564 ผนวกกับความผดิปกติของปรากฏการณ์ทางอทุกวิทยา
ที�เกิดขึ�นเกือบพรอ้มกันในช่วงระยะเวลาสั�นและรวดเรว็ ทั�งจากพายุเตี�ยนหมู่ พายุ
ไลออนรอ็ก พายุคมปาซุ และรอ่งมรสุมพัดพาดผ่านในพื�นที�ที�มกีารเปลี�ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพจากการใชป้ระโยชน์ที�ดิน ที�แตกต่างไปจากอดีตในพื�นที�ทางด้าน
เหนือเขื�อน ส่งผลต่อการเพิ�มขึ�นของปรมิาณนำาไหลเขา้อ่างเก็บนำา โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
เขื�อนเก็บกักขนาดกลางและขนาดเล็กที�มปีรมิาณนำาเต็มความจเุก็บกักอยา่งรวดเรว็  
ไม่ว่าจะเป็น เขื�อนแควน้อยบำารุงแดน เขื�อนป่าสักชลสิทธิ� เขื�อนทับเสลา และ 
เขื�อนกระเสียว นอกจากนี� ปัจจัยการเปลี�ยนแปลงลักษณะกายภาพในบรเิวณพื�นที�
ทางด้านท้ายเขื�อนยงัส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงชลศาสตรก์ารไหลของนำา ที�ทำาใหเ้กิด 
นำาท่วมขังเป็นเวลานานในหลายพื�นที�ทั�งสองฝั� งแม่นำาเจ้าพระยาและแม่นำาท่าจีน 
อยา่งมนัียสำาคัญ

ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร รับ มื อ โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รัฐ ใ น ช่ ว ง ส ถ า น ก า ร ณ์ 
นำาท่วมในปี 2564 ได้เรยีนรูจ้ากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในอดีต ไม่ว่าจะเป็น 
แนวทางการบรหิารจัดการนำาในเขื�อนด้วยการลดปรมิาณการระบายนำาและเพิ�ม
การเก็บกักนำาต้นทุนไวใ้นเขื�อนเก็บกักขนาดใหญ่ทั�งเขื�อนภูมิพลและเขื�อนสิรกิิติ� 
และเพิ�มปรมิาณการระบายนำาของเขื�อนเก็บกักขนาดกลางและขนาดเล็กเพื�อรกัษา
ความปลอดภัยของตัวเขื�อน การเพิ�มปรมิาณระบายนำาของเขื�อนทดนำาเจ้าพระยา
เพื�อเรง่ระบายนำาเหนือที�ไหลบ่าลงมาออกสู่ทะเล เรง่การผันนำาส่วนเกินเข้าพื�นที�
รบันำานองผ่านระบบคลองส่งนำาเพื�อตัดยอดนำาและลดความเสียหายรุนแรงที�
เกิดขึ�น และเพิ�มการชะลอนำาสำาหรบัใชใ้นการทำาเกษตรกรรมในชว่งเพาะปลกูฤดแูล้ง  
หากไมม่ปีรมิาณนำาไหลจากส่วนอื�น ๆ เขา้มาสมทบ

ภาพ: สุำนักงานการื่วิจัยแห่งชื่าติิ. (2564).

แสดงพื�นที�ประสบภัยนำ�ท่วมในประเทศไทยจ�กอิทธพิลของพ�ยุเตี�ยนหมู่ในปี 2564 โดย 
สีนำ�เงนิ คือ พื�นที�ประสบภัยนำ�ท่วม ระหว่�งวันที� 24–30 กันย�ยน 2564 
สีฟ้้� คือ พื�นที�ประสบภัยนำ�ท่วม ระหว่�งวันที� 1–9 ตลุ�คม 2564
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองทศวรรษที�ผ่านมา  
อิทธิพลของการเปลี� ยนแปลงของสภาพ 
ภมูิอากาศโลก (global climate change) ทวี
ความรุนแรงขึ�นเปน็ลำาดับ จากปจัจัยการเพิ�มขึ�น 
ของอุณหภูมิผิวโลกและผิวนำาทะเล และ
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ซึ�งนำาไปสู่
ความเสี�ยงที�จะเกิดภัยพิบัตินำาทั�งอุทกภัย และ
ภัยแล้ง ที�มีความถี�และความรุนแรงของ
การเกิดเหตกุารณ์สงูขึ�น โดยเกิดวิกฤตนำาท่วมและ
ภัยแล้งขึ�นในหลายประเทศทั�วโลกในชว่งสองถึง
สามปีที�ผ่านมา เช่นที�สหราชอาณาจักร6 และ
จีน7 รวมถึงประเทศไทยที�สถานการณ์ภัยแล้ง
ที�เกิดขึ�นต่อเนื�องติดต่อกันในชว่งปี 2561–2563 
ตามมาด้วยนำาท่วมรุนแรงในช่วงปลายปี 2564 
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาวิกฤต
การเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที�
ทกุประเทศต้องใหค้วามสำาคัญ ตลอดจนเตรยีม
ความพรอ้มเพื�อแก้ปัญหา รวมถึงปรบัตัวเพื�อลด
ผลกระทบและความเสียหายจากภัยพบิติัที�อาจ
จะเกิดขึ�นซำาในอนาคต

จากรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ต่อฐานทรพัยากรนำาในประเทศไทยพบว่า การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ส่งผลต่อการเพิ�มขึ�นของอุณหภูมิเฉลี�ยโดยรวม และเกิดการเปลี�ยนแปลง
อย่างมีนัยสำาคัญต่อรูปแบบและความรุนแรงของการเกิดฝนและพายุฝน 
ซึ�งเพิ�มโอกาสเสี�ยงที�จะเกิดอทุกภัยและภัยแล้ง คณะกรรมการระหว่างรฐับาล
ว่าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้คาดการณ์ว่า พื�นที�ในแถบ
ลุ่มนำาเจ้าพระยาอย่างกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที�จะได้รบัผลกระทบจาก
การเกิดปรากฏการณ์ทางอทุกวิทยาพรอ้ม ๆ กันหลายเหตกุารณ์ ไมว่่าจะเปน็ 
เหตกุารณ์นำาท่วมรุนแรง ปัญหาการระบายนำาท่วม และเหตกุารณ์คลื�นพายุ
ซดัฝั� ง8 นอกจากนี� ผลการศึกษาวิจัยเกี�ยวกับผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศในประเทศไทยหลาย ๆ การศึกษาให้ขอ้สรุปถึงแนวโน้มของ
อณุหภมูเิฉลี�ยที�เพิ�มสงูขึ�น9 เชน่ มกีารประมาณการว่าอณุหภมูเิฉลี�ยระหว่าง
ปี 2513–2550 เพิ�มสูงขึ�น +0.024 องศาเซลเซียสต่อปี ยิ�งไปกว่านั�น 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการเปลี�ยนแปลงข้อมลูปรมิาณฝนรายฤดกูาล
ยงัพบว่า จำานวนวันฝนตกในชว่งฤดฝูนมแีนวโน้มลดลง ในขณะที�ค่าความเข้ม
ฝนเฉลี�ยในวันฝนตกมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ�น10 ประกอบกับมีการเพิ�มขึ�นของ
ระดับนำาทะเลจากค่าเฉลี�ยเดิมที� 1.8 มลิลิเมตรต่อป ีในชว่งระหว่างป ี2504–
2546 สงูขึ�นเป็น 3.1 มิลลิเมตรต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2536–2546 ซึ�งก่อให้
เกิดปัญหาการรุกลำาของนำาทะเล การกัดเซาะและการทำาลายระบบนิเวศ
ในแถบพื�นที�บรเิวณชายฝั� งทะเลของประเทศไทยอีกด้วย11

ภาพ: mgronline.com/onlinesection/detail/9640000095556

นำ�ท่วม อ. เมือง จ. สโุขทัย เมื�อ 25 กันย�ยน 2564
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การบริหารจััดการนุำาท่วิมูข้องไทย

หลังมหาอุทกภัยปี  2554 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำาคัญ 
และความเสียหายที� เ กิดขึ� นจากภัยพิบั ติ อันเนื�องมาจากวิกฤตนำา 
จากผลพวงของการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้กำาหนดให้ 
ภัยพิบัตินำาเป็นปัญหาวิกฤตเรง่ด่วนของประเทศที�จะต้องเรง่แก้ปัญหา 
ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ในระยะแรกได้แต่งตั�งคณะทำางานเพื�อยกรา่ง
แผนแมบ่ทของการบรหิารจัดการนำาท่วม เป็นการเฉพาะกิจโดยมุง่เน้นที�จะ
บรรเทา ปอ้งกัน และลดความเสียหายที�เกิดขึ�นจากภัยพบิติันำาท่วม และปรบัปรุง
ประสิทธภิาพของระบบการป้องกันและการบรหิารจัดการนำาท่วมในสภาวะ
ฉกุเฉิน โดยได้นำาเสนอมาตรการป้องกันนำาท่วมทั�งแบบใช้สิ�งก่อสรา้ง เช่น 
การเพิ�มจำานวนและขนาดความจุเก็บกักของอ่างเก็บนำา การพัฒนาอ่าง
เก็บนำาขนาดกลางและขนาดเล็ก การปรบัปรุงทางนำา และการก่อสรา้ง
ทางระบายนำาท่วม เป็นต้น และมาตรการแบบไมใ่ชสิ้�งก่อสรา้ง เช่น นโยบาย 
“Room for the Rivers” ด้วยการกำาหนดพื�นที�แก้มลิงเพื�อเพิ�มพื�นที�รบันำานอง 
ขนาดใหญ่ในช่วงฤดูนำาหลากและชะลอการเกิดนำาท่วมแบบฉับพลัน 
รว่มกับการกำาหนดแผนการผนันำาที�เหมาะสมในพื�นที�รบันำานอง และการดำาเนิน
มาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนในพื�นที�ประสบภัยนำาท่วม เป็นต้น12 
นอกจากนี� ในป ี2560 รฐับาลยงัได้มกีารจัดตั�งสำานักงานทรพัยากรนำาแหง่ชาติ 
(สทนช.) ขึ�นมาเพื�อทำาหน้าที�เป็นหน่วยงานหลักในการกำากับดแูลนโยบาย
การบรหิารจัดการทรพัยากรนำาของประเทศ โดยมพีระราชบญัญติัทรพัยากรนำา 
พ.ศ. 2561 และแผนแม่บทการบรหิารจัดการทรพัยากรนำา 20 ปี (พ.ศ. 2561–
2580) เป็นกรอบแนวทางปฏิบติัในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาทรพัยากรนำาของ
ประเทศตามแนวทางการพฒันาประเทศของยทุธศาสตรช์าติ

สาระสำาคัญของพระราชบญัญติัทรพัยากรนำา  
พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นไปที�การบูรณาการในการ 
จัดสรรนำาและการใช้นำา การพัฒนาและการบรหิาร 
จัดการทรพัยากรนำา การอนรุกัษ์และการฟื�นฟ ู
ทรพัยากรนำา และสิทธขิั�นพื�นฐานในการเข้าถึง 
ทรพัยากรนำาสาธารณะ รวมทั�งจัดใหม้อีงค์กรบรหิาร
จัดการทรพัยากรนำาทั�งในระดับชาติ ระดับลุม่นำา  
และระดับองค์กรผูใ้ช้นำา เพื�อเพิ�มโอกาสการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการทรพัยากรนำาอย่างเป็นระบบ13 โดยให้มี
คณะกรรมการทรพัยากรนำาแห่งชาติ (กนช.)  
เป็นองค์กรหลักในระดับชาติที�มีนายกรฐัมนตรี
เปน็ประธาน และมีคณะกรรมการลุม่นำาเป็นกลไก
ในการขบัเคลื�อนในระดับลุม่นำา รวมทั�งการรวมตัว 
ของกลุ่มบุคคลที�มีการใช้นำาในแหล่งเดียวกัน
ในรูปแบบขององค์กรผูใ้ช้นำาเพื�อบูรณาการ 
การบรหิารจัดการทรพัยากรนำาแบบองค์รวม

ภาพ: mgronline.com/onlinesection/detail/9640000095556

นำ�ท่วมพื�นที�ลุ่มนำ�ลำ�เช่ียงไกร จ. นครร�ช่สีม�  
เมื�อ 25 กันย�ยน 2564
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สำาหรับแผนแม่บทการบริหาร จัดการ 
ทรพัยากรนำา 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ให้
ความสำาคัญกับทรพัยากรนำาในการขับเคลื�อน
การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรช์าติ
เพื�อมุง่ไปสูก่ารสรา้งความมั�นคงและความยั�งยนื
ของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
รวมถึงการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพของ
ทรพัยากรบคุคล โดยพฒันาขึ�นตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง และการสรา้งสมดลุระหว่าง
การอนรุกัษ์และฟื�นฟู และการพัฒนาแหล่งนำา 
ครอบคลมุ 6 ด้านหลัก ได้แก่14

ด้านที� 1 การจัดการนำาอปุโภคบรโิภค
ด้านที� 2 การสรา้งความมั�นคงของนำา

ภาคการผลิต
ด้านที� 3 การจัดการนำาท่วมและอทุกภัย
ด้านที� 4 การจัดการคณุภาพนำาและอนรุกัษ์

ทรพัยากรนำา
ด้านที� 5 การอนรุกัษ์ฟื�นฟสูภาพป่าต้นนำาที�

เสื�อมโทรมและป้องกันการพงัทลาย
ของดิน

ด้านที� 6 การบรหิารจัดการ

อย่างไรก็ดี ประเด็นการจัดการภัยแล้งใน 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนำา 
20 ปี  ยังได้รับความสำาคัญค่อนข้างน้อย 
ยิ�งไปกว่านั�น กรอบปฏิบัติตามแนวทางของ
แผนแม่บทการบรหิารจัดการทรพัยากรนำา 20 ปี  
ยังขาดความเชื�อมโยงรว่มกันทั�งเป้าประสงค์  
แผนกลยุทธ์ แนวทางขับเคลื�อน และตัวชี�วัด 
ความสำาเรจ็ ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิปน็ศนูย ์(net zero) ซึ�งเป็น
เป้าหมายหลักของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก พ.ศ. 2564 
(COP26)

แนุวิทางการบริหารจััดการนุำาในุอนุาคตั

การสรา้งกลไกการรบัรูข้องประชาชนผ่านนโยบายและองค์กรต่าง ๆ  
ของรฐั และการปรบัตัวของประชาชนและชุมชนด้วยตัวเองเพื�ออยู่รว่มกับ 
ภัยพบิติันำาท่วมที�เกิดขึ�นซำาซากโดยได้รบัผลกระทบน้อยที�สดุ จะเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการบรรเทาปญัหานำาท่วมในระดับพื�นที� อีกทั�งยงัเปน็ส่วนหนึ�งของการพฒันา
แผนการปอ้งกันภัยนำาท่วมในพื�นที�ขนาดใหญ ่ยกตัวอยา่งเชน่ การปรบัตัวของ 
ชมุชนผา่นรูปแบบของมาตรการ “การกันนำาท่วม” และ “การสู้ภัยนำาท่วม”  
จากประสบการณ์ในอดีตที�เคยเกิดขึ�นในพื�นที� เช่น การปรับรูปแบบ 
การสรา้งบา้นเรอืนและที�อยูอ่าศัยเป็นอาคารสองชั�นในเขตพื�นที�นำาท่วมซำาซาก  
การยกระดับเสาของอาคารให้สูงขึ�นเหนือระดับนำาท่วมสูงสุดที�เคยเกิดขึ�น  
การยกระดับคันดินในการปลูกสรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน การสรา้งคัน 
กระสอบทรายหรอืทำานบกันนำาท่วมเพื�อปิดล้อมพื�นที� เมื�อเห็นว่าระดับนำา 
ในแมน่ำากำาลังเพิ�มระดับสงูขึ�น และการสรา้งทางผนันำาหรอืระบายนำาออกจาก
พื�นที�อ่อนไหว เป็นต้น รวมทั�งการปรบัเปลี�ยนแผนการผลิตทางการเกษตร 
เช่น การเพาะปลกูพืชเพื�อให้สามารถเก็บเกี�ยวผลผลิตได้ก่อนฤดนูำาหลาก
จะมาถึง และการปลกูพืชที�มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสงูและสามารถต้านทาน
นำาท่วมได้ดี เป็นต้น15

เปน็สัญญาณอันดีว่า การบรหิารจัดการปญัหานำาท่วมในระดับพื�นที�ชมุชน  
ได้รบัความสนใจมากขึ�นจากภาครฐัในการพฒันาแผนระบบปอ้งกันนำาท่วม 
อันเนื�องมาจากปจัจัยความหนาแน่นของการตั�งถิ�นฐานและสิ�งปลกูสรา้งใหม ่
ปัญหาผังเมือง และการเปลี�ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที�ดินที�กีดขวาง
เส้นทางจราจรนำา กรมโยธาธกิารและผังเมอืงจึงได้จัดทำานโยบายการใชที้�ดิน
ขึ�นมาใหม่เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที�จะเกิดขึ�นในอนาคต  
โดยได้จัดทำาผังการใช้ที�ดินและบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ�งของพระราชบัญญัติ 
การผังเมอืง พ.ศ. 2562 อีกทั�งได้บรรจผุงันำาตามพระราชบญัญติัทรพัยากรนำา 
พ.ศ. 2561 ไว้เป็นส่วนหนึ�งของผังเมืองอีกด้วย ในระหว่างปี 2558–2562 

ภาพ: bbc.com/thai/thailand-58860541

ภ�พมุมสงู บรเิวณีชุ่มช่นภเูข�ทอง อ.เมืองพระนครศรอียุธย� 
ที�ได้รบัผลกระทบจ�กนำ�ท่วมจ�กผลพวงของพ�ยุ “เตี�ยนหมู”่ 
เมื�อเดือนตลุ�คม

86 — สุุขภาพคนไทย 2565



กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำาแผนหลักระบบป้องกันนำาท่วมพื�นที�
ชมุชนของทกุจังหวัด และจัดทำาผงัการระบายนำาจังหวัดในพื�นที�ลุม่นำาทั�งหมด
ของประเทศ เพื�อกำาหนดกรอบและทิศทางในการแกไ้ขปัญหานำาท่วมและ
การระบายนำาในอนาคต อีกทั�งเป็นการบูรณาการการทำางานกับหน่วยงานอื�น ๆ 
ไมว่่าจะเป็น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และสำานักงานทรพัยากรนำาแห่งชาติ 
นอกจากนี� ในช่วงปี 2562–2564 กรมโยธาธกิารและผังเมืองยังได้พัฒนา
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำารวจออกแบบรายละเอียดของระบบ
ป้องกันนำาท่วมพื�นที�ชุมชนวิถีใหม่ประกอบด้วย (1) พื�นที�ชุมชนในจังหวัด
เพชรบุร ีและ (2) พื�นที�ชมุชนในลุม่นำาภาคกลาง ครอบคลมุ 13 พื�นที�ชมุชน16 
ให้มคีวามยดืหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพของพื�นที�ชมุชน
นั�น ๆ อีกทั�งมคีวามเหมาะสมทั�งทางด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร ์และ
ด้านสิ�งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของชมุชน17

ทั�งนี� ปัจจัยความสำาเรจ็ของการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในพื�นที�
เทศบาลนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ีในการจัดการชุมชนในขณะเผชิญ
เหตกุารณ์มหาอทุกภัยป ี2554 ได้ถกูเรยีนรูแ้ละถอดบทเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
บทบาทขององค์กรผูน้ำาในระดับท้องถิ�นที�มส่ีวนสำาคัญที�จะชว่ยป้องกันภัยตนเอง
ในระหว่างเผชญิเหตกุารณ์วิกฤตและขบัเคลื�อนการมส่ีวนรว่มของประชาชน
ในพื�นที� โดยในระหว่างเกิดเหตกุารณ์ได้มกีารจัดตั�งศนูยอ์ำานวยการกลางและ
ศนูย์อำานวยการย่อยซึ�งตั�งอยูต่ามรมิแมน่ำาเจ้าพระยาเพื�อเฝ้าระวังและติดตาม
ระดับนำา และกำาแพงกันนำาที�อาจได้รบัความเสียหาย รวมทั�งได้จัดทำาแผน
ปอ้งกันนำาท่วมฉกุเฉินและจัดตั�งชดุเฉพาะกิจตามภารกิจหลักของเทศบาล 8 
ภารกิจ ได้แก่ หน่วยเฝ้าระวัง 24 ชั�วโมง หน่วยประชาสัมพนัธ ์หน่วยสนับสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ หน่วยบรรเทาทุกข์ ศูนย์ฟื� นฟูผู้ประสบภัย หน่วยบรรเทาภัย
ฉกุเฉิน หน่วยส่วนรว่มชมุชน และหน่วยติดตามและประเมนิสถานการณ์18

สรุป

ปญัหานำาท่วมที�เกิดขึ�นบอ่ยครั�งในประเทศไทย 
ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมือง
และชุมชนในพื�นที�นำาหลากตามธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์ในที� ดินที�ไม่สอดคล้องกับ
แนวทางการบรหิารจัดการนำา และการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกที�ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ที�ผ่านมาประเทศไทยได้พยายาม
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดีต และกำาหนด
แนวทางบรหิารจัดการนำาท่วมและการใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรนำา แต่การดำาเนินงานของรฐัที�
ขาดการมส่ีวนรว่มของประชาชน และการบรหิาร
จัดการปัญหาในระดับพื�นที� เพื�อตอบสนอง 
วัตถปุระสงค์ของชมุชน ทำาใหไ้มม่ปีระสิทธภิาพ 
เท่าที�ควร การมส่ีวนรว่มของภาคประชาชนในพื�นที� 
มี บ ท บ า ท สำา คั ญ ใ น ก า ร กำา ห น ด ทิ ศ ท า ง 
ในการพฒันาและการบรหิารจัดการทรพัยากรนำา 
ให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยแนวคิดจากล่างขึ�นบน  
จ ะ เ ป็ น พื� น ฐ า น ที� สำา คั ญ ใ น ก า ร ก้ า ว ไ ป สู่
การยกระดับวิถีชวิีตใหมที่�ตระหนักถึงสิ�งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั�งยืนในอนาคต 
แนวทางการป้องกันนำาท่วมพื�นที�ชุมชนวิถีใหม่
ที�กำาลังเกิดขึ�นเปน็สัญญาณที�ดีว่าในอนาคตปญัหา
นำาท่วมในประเทศไทยอาจได้รบัจัดการอยา่งเปน็
ระบบและมปีระสิทธภิาพมากขึ�น
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