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  ธรรมชาติมนุษย์มักจะต้ังถิ่นฐานอยู่ใกล้กับแหล่งน้้า
ธรรมชาติ เพราะท้าให้มีการเพาะปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรได้
สม่้าเสมอตลอดท้ังปี โดยความอุดมสมบูรณ์ของท่ีราบลุ่มแม่น้้า
นั้น  จะพัดพาโคลนตะกอนมาทับถมพื้นท่ีราบลุ่มในฤดูน้้า ท้าให้
เกิดปุ๋ยธรรมชาติ เหมาะกับการเพาะปลูกอย่างค่อนข้างถาวร    
ไม่จ้าเป็นต้องโยกย้ายถิ่นฐาน  พื้นท่ีนี้ จึงเหมาะกับการต้ัง
บ้านเรือนของมนุษย์ ในสมัยต่อมามีการใช้แม่น้้าล้าคลองเป็น
เส้นทางคมนาคมท่ีส้าคัญในการติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นๆ ด้วย 
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม เมื่อเข้าสู่ฤดูน้้าหลาก 
น้้าจึงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นท่ีอันเป็นท่ีต้ังชุมชนอยู่เสมอ ดังปรากฏ
ในประวัติศาสตร์ว่า  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเสด็จไป
ประทับท่ีเมืองละโว้ (พระนารายณ์ราชนิเวศ จ.ลพบุรี) ในช่วงฤดู
น้้าหลาก เพราะในระยะเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาจะถูกน้้าท่วม    
เจ่ิงนองไปหมด ปรากฏการณ์เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าคนไทย
กับน้้าท่วมเป็นส่ิงท่ีคู่กันมาต้ังแต่โบราณกาล และสามารถเรยีนรู้
ปรบัตัวด้ารงชีวติอยูท่่ามกลางสภาวะดังกล่าวได้เปน็อยา่งดี  

 แต่ในปัจจุบัน
สถานการณ์หาได้เป็น
เช่นนัน้ไม ่จากการพฒันา
ประเทศให้มีความเจริญ
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
จึ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี ก า ร
ปรับเปล่ียน พื้นท่ีท่ีเคย

เป็นแหล่งรองรับน้้าท้ัง ห้วย หนอง คลอง บึงให้เป็นท่ีอยู่อาศัย 
โรงงานอตุสาหกรรม  โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ในพื้นท่ีลุ่มน้้า รวมท้ังมีการปรับเปล่ียนทางสถาปัตยกรรมท่ีไม่
ค้านึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งแต่เดิมจะเห็นได้ว่า
บ้านเรือนในพื้นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นบ้านยกสูงเพื่อให้เป็น
ทางผ่านของน้้า กลายเป็นบ้านปิดทึบ จึงท้าให้การระบายน้้า

เป็นไปได้อย่างยากล้าบากมากข้ึน อีกท้ัง ปริมาณป่าไม้อันเป็นต้น
ทางท่ีจะช่วยซับน้้าก็ลดน้อยลง ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนัก จึง
ส่งผลให้เกิดน้้าไหลหลาก ท้าให้ในหลายพื้นท่ีต้องกลายเป็นพื้นท่ี
ประสบกับปัญหาน้้าท่วมขังซ้้าซาก  

ซึ่งการบริหารจัดการอุทกภัยท่ีผ่านมา มักให้ความส้าคัญ
กบัการแกไ้ขปญัหาเฉพาะจุดหรอืเฉพาะพืน้ท่ี และมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว  ด้วยการพัฒนา
พื้น ท่ีน้้ าท่วมถึง เป็นพื้ น ท่ี เศรษฐกิจ หรือท่ี ต้ัง ชุมชนเมือง        
การแก้ปัญหาอุทกภัยเป็นการแก้ปัญหาหลังจากการเกิดอุทกภัย
แล้ว ขาดความระมัดระวังในเรื่องผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
และไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาท่ีจะ
เกิดขึ้น 

ปัญหาอุทกภัยกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง  นับต้ังแต่มหาอุทกภัย ๒๕๕๔ เป็นต้นมา       
ดูเหมือนว่าปัญหาการจัดการอุทกภัยถูกหยิบยกน้ามาอภิปรายกันเป็นวงกว้าง ซึ่งในอดีตนั้นการบริหารจัดการอุทกภัยมักจะให้
ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดปัญหาเป็นครั้งคราวเท่านั้น  ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ และเป็นการ
แก้ปัญหาท่ีไม่ยั่งยืน รวมท้ังไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อรองรับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยในอนาคตของประเทศไทยจึงควรมีการวางแผนการปฏิบัติให้รอบคอบ ครอบคลุมทุกด้าน และควรเป็นการวางแผน
ปฏิบัติการในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ อันจะเป็นการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรปัญหำอุทกภัยของประเทศไทย 
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กำรวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำในอนำคตอย่ำงเปน็ระบบ 
การจัดการอทุกภยัไมค่วรเปน็การแกป้ญัหาเฉพาะหนา้

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ต้องมีการจัดการน้้ า ท้ังระบบ 
หมายถึง การบริหารจัดการท่ีครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
ของอุทกภัยจากต้นน้้าถึงปลายน้้า โดยต้องมีการบูรณาการกัน  
และควรเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ท้ัง ๓ ระยะ คือ ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
ดังนี้ 
 ระยะเร่งด่วน (๑ - ๒ ปี) ส้ารวจเส้นทางระบาย
น้้า ปรับภูมิประเทศด้วยการขุดคลองระบายน้้าท่ีต้ืนเขิน 
ส้ารวจพื้น ท่ีน้้ าท่วมซ้้ าซาก และสร้างพื้น ท่ีแก้มลิงเพิ่ม       
เพื่อเป็นพื้นท่ีรับน้้าในอนาคต และห้ามไม่ให้มีการขยายและ
สร้าง ส่ิงก่อสร้างใดๆ ในพื้น ท่ีเ ส่ียงภัย ท่ีจะเกิดน้้ าท่วม            
ให้ความรู้ประชาชน  ปรับวิถีการด้าเนินชีวิตให้สามารถอยู่กับ
น้้าให้ได้ รวมถึงการฟื้นฟูและปรับปรุงส่ิงก่อสร้างเดิมท่ีได้รับ
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี และต้องจัดท้าแผนการจัดการอุทกภัยในแต่ละพื้นท่ี
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้้าของประเทศและ
ระบบการบริหารจัดการน้้าในเข่ือนส้าคัญ โดยควบคุมปริมาณ
กักเก็บให้เหมาะสมกับฤดูกาลโดยใช้หลักสถิติและพยากรณ์
ประกอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละปี   
 ระยะกลาง (๓ - ๕ ปี) จัดท้าแผนงานพัฒนา
คลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย โดยพัฒนาระบบ
พยากรณ์ท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ  และมีความแม่นย้า
มากขึ้น โดยการเช่ือมโยงและรวมระบบคลังข้อมูล ระบบ
พยากรณ์และเตือนภัยของลุ่มน้้าต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว  

รวมทั้งต้องจัดท้าแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้้าอย่าง
เป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานตาม
ศักยภาพ เช่น สรา้งฝายชะลอน้้าในพืน้ท่ีต้นน้้า เพิม่พืน้ท่ีกกัเก็บ
น้้าขนาดกลางและขนาดเล็ก กระจายอยู่ในพื้นท่ีตามภูมิภาค 
จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานเป็นรายโครงการ     
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งต้องมีการวางยุทธศาสตร์นโยบายการบริหารจัดการน้้า 
ให้สอดคล้องกับระบบภูมินิเวศทางส่ิงแวดล้อมและสังคม   

ระยะยาว (๕-๑๐ ปี)  จัดสร้างและปรับปรุง
โครงข่ายระบายน้้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับในกรณีท่ีเกิด     
มหาอุทกภัย เช่น โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าท่ีสามารถ
น้าน้้าออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว  การสร้างคลองระบายน้้า
อ้อมตัวเมืองเพื่อลดระดับความสูงของน้้าในล้าน้้าสายหลัก 
การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ในพื้น ท่ี ท่ีมีความจ้าเป็นและ
เหมาะสม เป็นต้น   

บทสรุป 

จากเหตุการณ์อุทกภัยในอดีตท่ีผ่านมา ในข้อเท็จจริง 
มนุษย์ ไ ม่ สามารถจะห ลีก เ ล่ีย งจากภั ย ธรรมชา ติ ไ ด้             
ในขณะเดียวกัน ภัยธรรมชาติจะเปล่ียนเป็นภัยพิบัติทันทีท่ี
ส่ ง ผลกระทบ ต่อ เศรษฐกิ จ  สั ง คมและ ส่ิ ง แวด ล้อ ม             
นั่นหมายความว่า บริเวณพื้นท่ีใดท่ีมีสังคมหรือชุมชนอยู่ย่อม
ต้องได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างแน่นอน ดังนั้น สังคม
หรอืชุมชนจึงเป็นปจัจัยก้าหนดท่ีส้าคัญของความรนุแรงของภัย 
ถึ ง แม้ ว่ า มนุ ษย์ จ ะ ไ ม่ ส ามารถห ลีก เ ล่ี ย งภั ยพิ บั ติ ไ ด้        
กล่าวคือ เราคงไม่สามารถไปห้ามมิให้เกิดภัยธรรมชาติได้   
แต่มนุษย์สามารถท่ีจะหามาตรการในการลดผลกระทบจาก
ภัยพิบัติได้  
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