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คำนำ (Preface)

หนังสือเล่มนีเป็นความตังใจของคณะท้างานด้านวิชาการของคณะกรรมการด้านการชลประทานและ
การระบายน้าแห่งประเทศไทยที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
น้าจากทั่วโลกในเรื่อง “การบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง” ที่รวบรวมทฤษฎีและ
กรณีศึกษาที่ เป็ น ประโยชน์ ตลอดจนบทเรียนที่ ไ ด้เรี ยนรู้ (Lesson Learned) ไว้ในหนังสื อคู่มื อ เรื่ อ ง
“Manual on Non–Structural Approaches to Flood Management” ซึ่งจัดท้าโดย International
Commission on Irrigation and Drainage (ICID) คณะท้างานด้านวิชาการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งหนังสือ
เล่มนีจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐในการน้าแนวคิดและหลักการของการบริหารจัดการน้าท่วม
และข้อพึงระวังไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้าของประเทศ
ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้าแห่งประเทศไทย
(THAICID–Thai National Committee on Irrigation and Drainage) และ
ICID Vice President Honoraire
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ขอบเขต (Scope) ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1
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I ขอบเขต (Scope)

1.1 บทนำ (Introduction)
แนวทางที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการน้าท่วมประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนไว้
เพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบอันรุนแรงของน้าท่วม โดยไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารที่ปรับเปลี่ยน
สภาพการไหล แต่อาจน้าแนวทางการใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อ การบริหารจัดการน้าท่วม เช่น เขื่อน คันกันน้า
อาคารผันน้า ทางน้าหลาก ฯลฯ ซึ่งสามารถควบคุมน้าท่วมด้วยการกักเก็บ จ้ากัดพืนที่ หรือเปลี่ยนแปลง
การไหล หรือทดน้า มาใช้ควบคู่กับแนวทางที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างด้วยหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ไม่
ใช้สิ่งก่อสร้างนีควรได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับการวางแผนและการใช้มาตรการที่เป็นสิ่งก่อสร้างเสมอ
เนื่องจากมีศักยภาพสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพของมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างได้มาก ยิ่งไปกว่านันภายใต้
เงื่อนไขข้อจ้ากัดของลุ่มน้าบางแห่ง การน้าเอาวิธีการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างมาใช้เพียงอย่างเดียวเพื่อลด ความ
เสียหายจากน้าท่วม อาจคุ้มค่าการลงทุนมากกว่าทางเลือกที่ใช้วิธีใช้สิ่งก่อสร้าง
แนวทางที่ไม่ใช้สิ่ งก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการน้าท่วมที่ มีอยู่ในคู่มือเล่มนี แบ่งออกได้เป็น 2
ส่วนหลัก คือ
(1) มาตรการวางแผน (Planning Measures)
 การพยากรณ์น้าท่วม (Flood Forecasting)
 น้าท่วมจากทะเล (Sea Flooding)
 การควบคุมการพัฒนาพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Control of Floodplain Development)
 การประกันภัยน้าท่วม (Flood Insurance)
 การกันน้าท่วม (Flood Proofing)
 การบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้า (Catchment Management)
 การตัดสินใจ (Decision Making)
(2) มาตรการเผชิญเหตุ (Response Measures)
 การวางแผนเผชิญเหตุสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉิน (Flood Emergency Response
Planning)
 การสู้ภัยน้าท่วม (Flood Fighting)
 การเตือนภัยน้าท่วม (Flood Warning)
 การอพยพ (Evacuation)
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การช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินและการบรรเทาทุกข์ (Emergency Assistance and
Relief)

ด้ว ยเหตุที่แต่ล ะลุ่ มน้ ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากทังในด้านภูมิอากาศ การพัฒ นา และ
ภูมิประเทศ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะก้าหนดแนวทางมาตรฐานใด ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้มาตรการเหล่านัน
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าคู่มือเล่มนีได้น้าเสนอแนวความคิดและทางเลือกที่สามารถช่วยนักวางแผนและวิศวกร
ได้ อย่างมากในการก้าหนดและประเมินทางเลือกตามความเป็นจริง และการคิดหาทางแก้ไขที่เหมาะกับ
สถานการณ์เฉพาะ

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง



1.2 กำรบริหำรจัดกำรนำท่วมและกำรควบคุมนำท่วม (Flood Management and Flood Control)
ในบริบทของคู่มือฉบับนี ได้มีการแยกความแตกต่างระหว่างค้าว่า “การบริหารจัดการน้าท่วม
(Flood Management)” และ “การควบคุมน้าท่วม (Flood Control)” ที่ใช้กันอย่างสับสน
โดยทั่วไป การบริหารจัดการน้าท่วม (Flood Management) หมายถึง กระบวนการทังหมดที่
เกี่ยวข้องกับการลดขนาดของการเกิดน้าท่วมและการบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วม
การควบคุมน้ าท่ว ม (Flood Control) หมายถึง กระบวนการสร้างและใช้งานสิ่ ง ปลู กสร้ า งที่
ออกแบบมาเฉพาะเพื่อจ้ า กั ดหรื อลดผลกระทบของน้าท่ว มให้ ล ดน้อยลงที่สุ ด ด้ว ยหลั ก การหน่ว งน้า
ควบคุมน้า หรือผันน้าในอัตราที่เพิ่มขึน โดยค้านึงถึงหลักการออกแบบบนพืนฐานเชิงเศรษฐศาสตร์
ในการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการพืนที่ ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Management) ที่
สามารถท้าได้และตอบสนองต่อปัญหา ในทุกกรณีจะต้องก้าหนดแนวทางแก้ไขที่มีความสอดคล้องกันทัง
ลุ่มน้า และขณะเดียวกัน ต้องสะท้อนให้เห็นมูล ค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมที่มี อยู่ ใน
ปัจจุบัน นโยบายดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างผสมผสานไปกับมาตรการที่ใช้
สิ่งก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อน้ามาด้าเนินการจะต้องให้ความเชื่อมั่นถึงระดับประสิทธิผลสูงสุดที่
คาดการณ์ได้จากการท้างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบในขณะเกิดเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ขึน
เพื่อให้การปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ผ่านมาเราได้ทุ่มเทการศึกษาเพื่อหา
มาตรการเฉพาะส้าหรับปัญหาในแต่ละพืนที่มากเกินไป และไม่ได้ให้เวลาในการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา
แบบองค์รวม (Comprehensive Approaches) เพียงพอ
แผนงานการบริหารจัดการพืนทีร่ าบน้าท่วมถึง (Floodplain Management Plan) ส้าหรับแต่ละ
ลุ่มน้าควรตังอยู่บนหลักการพืนฐานหลายข้อดังนี ข้อแรก จะต้องจัดให้มีระดับของการป้องกันขันสูงและ
ลดความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการป้องกันที่ค้านึงถึง
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อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ในพืนที่เมืองส้าคัญ ๆ ถึงแม้ว่าควรจะมีการก้าหนดมาตรฐานการป้องกันที่เป็น
รูปแบบเดียวกัน ทังพืนที่ด้วยก็ตาม ทังนีต้องพิจารณาด้านเศรษฐกิจร่วมด้วย ข้อที่สอง โลกในปัจจุบัน
ต้องการให้มูลค่าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Values) รวมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้วย
ซึ่งประเด็นทางด้านสิ่ งแวดล้อมหลายประเด็นอาจอยู่ในแผนงานรวมของพืนที่ชุ่มน้าและแหล่งที่อยู่อาศัย
ของพืชและสัตว์ แต่นี่ไม่ใช่ตัวแทนของมาตรการลดน้าท่วมโดยตรง เพราะการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของ
พืชและสัตว์ไม่ส่งผลอย่างมีนัยส้าคัญต่อการลดระดับความสูงของน้าท่วมในขณะเกิดน้าท่วมใหญ่แต่อ ย่าง
ใด ข้อที่สาม มาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันพืนที่เกษตรกรรมจะต้องได้รับการประเมินเป็นกรณี
เฉพาะของแต่ละช่วงล้าน้า (River Reach Basis) เพื่อก้าหนดระดับของการป้องกันที่เหมาะสม (Levels
of Protection) และความต้องการของระยะการถอยร่น (Setback Requirement) และในขณะเดียวกัน
ต้องให้ความส้าคัญอย่างเต็มที่ต่อการพิจารณาว่ามาตรการนัน ๆ จะตอบสนองและมีผลต่อส่วนต่าง ๆ ใน
ระบบและระบบทังหมดในภาพรวมด้วย ข้อสุดท้าย ต้องน้าข้อต่าง ๆ ข้างต้นไปพิจารณาร่วมกับแผนการ
ประกันภัยน้าท่วม (Flood Insurance Program) ที่ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักสากลและน่าเชื่อถือ ซึ่ง
เรี ย กร้ องให้ เจ้ าของทรั พย์ สิ น ได้รั บ การประกันภัยจากความเสี่ ยงคงเหลื อ ดังนันจึงจ้าเป็นที่จะต้องมี
แผนบริหารจัดการพืนที่น้าท่วมถึงทังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่ชัดเจน และก้าหนดค่าชดเชยให้
ตามความเหมาะสมด้วย
เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทังลุ่มน้าในขณะเกิดน้าท่วมใหญ่ ดังนันจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด ในการออกแบบ ก่อสร้าง และการบ้ารุงรักษาอาคาร
ต่าง ๆ ของระบบ นอกจากนีจะต้องมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการควบคุมน้าของอ่างเก็บน้าทุกอ่างใน
ลุ่มน้า และต้องประสานการใช้คันกันน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมในทุก ๆ จุด เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อ การ
ป้องกันน้าท่วมของทังระบบ
การควบคุมน้าท่วม (Flood Control) นันจะรวมถึงการบริหารจัดการน้าท่วมโดยใช้มาตรการ
ด้านสิ่งก่อสร้างและการใช้งานสิ่งก่อสร้างเหล่านัน และมาตรการที่เหลือทังหมดที่มีอยู่เพื่อลดผลกระทบ
ของน้ า ท่ ว มก็ คื อ “มาตรการที่ ไ ม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง” ซึ่ ง เป็ น เนื อหาของคู่ มื อ ฉบั บ นี แต่ ค วรจะรู้ ว่ า แม้ ใน
มาตรการที่ ไ ม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง บางครั งก็ มี สิ่ ง ก่ อ สร้ า งอยู่ บ้ า ง เช่ น การกั น น้ า ให้ กั บ อาคารบ้ า นเรื อ น
อย่างไรก็ตาม สิ่งก่อสร้างในส่วนนีเป็นเพียงการปรับปรุงอาคารที่เสี่ยงภัยน้าท่วมให้สามารถรับ มือกับน้า
ท่วมได้ หรือเพื่อลดหรือบรรเทาความเสียหายต่ออาคารระหว่างเกิดน้าท่วม ซึ่งแตกต่างจากงานก่อสร้าง
อาคารเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้า หรือเพื่อการผันน้า
ในพืนที่ซึ่งมีมาตรการด้านสิ่ งก่อสร้างอยู่แล้ว หรือก้าลังจะสร้างขึนใหม่ การประสานรวมกัน
ระหว่างการควบคุมน้าท่วมเข้ากับการวางแผนและการด้าเนินงานตามแนวทางแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเป็น
เรื่องส้าคัญที่จะท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านสิ่งก่อสร้างเอง

1–3

ส่วนที่ 1
คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในการน้ามาตรการสร้างคันกันน้า (Levee) มาใช้เพื่อป้องกันพืนที่ในบางช่วงของ
ล้าน้า ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้ระดับน้าด้านเหนือน้าสูงขึนอันเป็นผลมาจากการเท้อ (Backwater) เท่านัน
แต่ผลที่เกิดตามมาก็คือความจุเก็บกักน้าของพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Storage) จะหายไป และ
การที่ความเร็วการไหลหลากของน้า เพิ่มขึนยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบของน้าท่วมทางด้านท้ายน้าอีกด้วย
ซึ่งผลกระทบทังสองอย่างนีจะเปลี่ยนสภาพและเงื่อนไขในการใช้มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ดังนันผู้
วางแผนจัดท้าอาคารควบคุมน้าท่วม และผู้ใช้งานอาคาร จะต้องสามารถเข้าถึงขันตอนวิธี (Algorithm)
และโค้งกฎการควบคุมน้า (Rule Curves) ซึ่งได้รวมเอาผลของการลดความเสียหายของมาตรการที่ไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างที่ได้ปรับให้บรรเทาความเสียหายได้ดีที่สุดในสภาพน้าท่วมแต่ละระดับมาพิจารณาด้วย การ
ตอบโต้ที่อาจเป็นไปได้นี อาจรวมถึงการพังคันกันน้าอย่างจงใจในบางช่วงล้าน้าเพื่อลดความเสี่ยงของการ
เกิดพังทลายโดยไม่ตังใจทางด้านท้ายน้ า ซึ่งจะก่อให้ เกิดความเสี ยหายจากน้าท่ว มที่มากกว่าหรือไม่
สามารถยอมรับได้ กฏการควบคุมน้าจะต้องก้าหนดให้มีความยืดหยุ่นเคลื่อนไหว สามารถบังคับ ใช้ในเวลา
ที่เหมาะสม และสอดคล้องตามกระบวนการรับมือน้าท่วมที่ได้วางแผนไว้ เช่น การเตือนภัยน้าท่วม การ
อพยพ และการบรรเทาทุกข์ ฯลฯ จะเห็นได้ชัดว่าการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบรรดาผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการบริหารจัด การน้าท่วมเป็นสิ่ง ส้าคัญ
อย่างยิ่ง
1.3 วัตถุประสงค์และกำรใช้คู่มือ (Purpose and Use of the Manual)
ความหลายหลากของแนวคิด หลักการ และเทคโนโลยีทีเกี่ยวข้องกับแนวทางที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
เพื่อการบริหารจัดการน้าท่วมนัน ท้าให้ไม่มีเอกสารใดที่สามารถรวบรวมแนวคิดอันซับซ้อนเหล่านีไว้ในเล่ม
เดียวได้ครบถ้วน ดังนันคู่มือฉบับนีจึงถูกออกแบบและพัฒนาเนือหาขึนมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิด
และแหล่งอ้างอิงที่ส้าคัญ นอกจากนียังได้ จัดท้าแนวทางปฏิบัติและตารางตรวจเช็ค พร้อมค้าอธิบายและ
ตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานประเมินความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้มาตรการต่าง ๆ ในสถานการณ์นันได้
โดยเร็ว และบอกแนวทางที่จะด้าเนินการต่อไป
เนื่องจากพืนที่ลุ่มน้าและพืนที่ชายฝั่งที่มีความเสี่ยงต่อน้าท่วมแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง
กัน ผู้อ่านคู่มือฉบับนีจะต้องประเมินทางเลือกเพื่อการประยุกต์ใช้งานกับสถานการณ์ที่ก้าลังเผชิญอย่างถี่
ถ้ว น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ถึง ข้อมูลหรือแนวคิ ด จากเอกสารอ้างอิงที่ระบุ การเลื อกใช้และก้าหนด
แนวทาง และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะน้าไปปฏิบัติจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทีม่ ีประสบการณ์
คู่มือฉบับนีมีเนือหาเกี่ยวกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ในหลาย ๆ บท ตัวอย่างต่าง ๆ ถูกเลือกมา
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึงในมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่สอดคล้อง และการน้าไปใช้อย่างได้ผล โดย
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ตังใจว่าตัวอย่างเหล่านีช่วยก่อแนวความคิดได้ อย่างไรก็ตามขอเน้นย้าว่าไม่ควรถือเอาตัวอย่างเหล่านีเป็น
ข้อจ้ากัด หรือเป็นทางแก้ไขที่ดีที่สุด วิธีการใหม่ ๆ และดุลยพินิจจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่ต้ องน้า
มาร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจถึ ง ความถู ก ต้ อ งและเอามาใช้ ง านได้ ข องทางเลื อ กตามตั ว อย่ า งกั บ
สถานการณ์ใหม่
ในเนือหาได้น้าค้าศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้าท่วมมาใช้ และเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ค้าศัพท์เหล่านีได้ จึงได้จัดท้าอภิธานศัพท์ไว้ในภาคผนวก B ค้าศัพท์เหล่านีส่วนใหญ่จะมีค้าอธิบายสัน ๆ
ไว้ เพื่อช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องการใช้และความหมายของค้า และเพื่อช่วยให้ ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดที่
เกี่ยวข้องในภาพกว้าง
1.4 กำรเรียบเรียงเนือหำในคู่มือ (Organization of the Manual)
แนวทางที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการน้าท่วมสามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
 มาตรการที่ ก้ า หนดไว้ ล่ ว งหน้ า (Anticipatory Measures) ซึ่ ง สามารถประเมิ น ก้ า หนด
รายละเอียด และด้าเนินการได้ในพืนที่น้าท่วม เพื่อลดความเสี่ยงจากน้าท่วมที่จะเกิดขึนกับ
ทรัพย์สิน
 มาตรการเผชิญเหตุ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Measures) ซึ่งสามารถ
น้าไปด้าเนินการ เมื่อคาดการณ์ว่าจะมีน้าท่วม หรือเมื่อใกล้จะเกิดขึนจริง หรือก้าลังก่อตัวแล้ว
เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึน
ด้วยเหตุนี จึงได้น้าเสนอเนือหาเกี่ยวกับมาตรการทังสองประเภทนีไว้ในคู่มือฉบับนีในส่วนที่ 2
มาตรการการวางแผน (Planning Measures) และส่วนที่ 3 มาตรการเผชิญเหตุ (Response Measures)
ส้าหรับส่วนที่ 1 จึงเป็นแค่บทเกริ่นน้าและข้อมูลโดยทั่วไปเท่านัน
ส่วนข้อย่อยที่มีเนือหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างได้มีการรวบรวมไว้
เพื่อแสดงเนือหาดังนี
 หลักการและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้
 บทวิจารณ์เกี่ยวกับข้อก้าหนดด้านข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ และข้อแนะน้า และเงื่อนไข
 บทวิจารณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้และข้อจ้ากัด
 ตัวอย่างการใช้งาน และสถานที่ที่สามารถน้าไปใช้ได้
 ข้ออ้างอิงเฉพาะส้าหรับรายละเอียดและข้อมูลที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
ภาคผนวกจ้านวน 5 ภาค เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบด้วย
ภาคผนวก A : บทสรุปชุดบทความ “รายงานประเทศ (Country Papers)” เกี่ยวกับประเด็น
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ภาคผนวก D :
ภาคผนวก E :
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ภาคผนวก B :

ด้านการบริหารจัดการน้าท่วมที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจากประเทศต่าง ๆ รายงาน
เหล่านีให้ข้อมูลทีส่ ้าคัญต่อคณะผู้จัดท้าคู่มือฉบับนี
อภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนือหาในคู่มือฉบับนี อภิธานศัพท์นีสอดคล้องกับ
พจนานุกรมศัพท์เทคนิคนานาภาษาของ ICID (ICID Multi–lingual Technical
Dictionary) ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ. 1966
บรรณานุกรมเกี่ยวกับเนือหาอ้างอิงที่ปรากฏงานวรรณกรรม บรรณานุกรม
เป็นการให้ข้อมูลเพิ่ม หรือย้า ซึ่งการอ้างอิงในส่วนที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะ และ
ปรากฏอยู่ในด้านท้ายของบางบท
การอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อการให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรในระดับชาติและ
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามหัวข้อต่าง ๆ ในคู่มือฉบับนี
ภาพรวมของสมาชิกภาพของคณะท้างานด้านการบริหารจัดการน้าท่วมแบบไม่
ใช้สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่คู่มือฉบับร่างด้าเนินการแล้วเสร็จ (สิงหาคม ค.ศ. 1996)

1.5 ข้อจำกัด (Limitations)
คู่มือฉบับนีน้าเสนอแนวทาง แนวคิด และบทวิจารณ์ ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เขียนเป็นต้าราเรียน
ในหัวข้อดังกล่าว ดังนันผู้น้าไปใช้จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับข้อจ้ากัดในการน้าเนือหาไปประยุกต์ใช้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ไม่เป็นการจ้ากัดความคิดของตนเอง
 แม่น้ า และลุ่ มน้ า ทุกแห่ ง มีน้ า ท่ว มและลั ก ษณะการเกิด น้ า ท่ว มเฉพาะที่ไ ม่เ หมื อนกัน ดั ง นั น
คู่มือฉบับนี จึงมีลักษณะเนือหาปลายเปิด และเปิดกว้างรอบด้าน และอาจได้รับการเพิ่มเติม
หรือแม้แต่แทนที่ด้วยสถานการณ์ และนวัตกรรมในท้องถิ่น
 เงื่อนไขในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการใช้ได้จริง หรือไม่สามารถใช้ได้
ของทางเลือกต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสังคม–การปกครอง (เช่น
การจัดเขตพืนที่น้าท่วม การแผ้วถางพืนที่น้าท่วม และการบังคับด้านการพัฒนาหรือใช้ประ
โยชน์ที่ดิน องค์กร และการวางแผนงานอพยพ และการประกันภัยน้าท่วม) ดังนัน จะต้อง
ประเมินเนือหาในคู่มือฉบับนี ควบคู่ไปกับบริบททางด้านสังคม–การปกครองในสถานการณ์
นัน ๆ วิธีการแก้ไขที่ใช้ได้ในบางประเทศ หรือบางภูมิภาค อาจยอมรับไม่ได้ทังหมด หรือไม่
สามารถด้าเนินการได้ทังหมดในพืนที่อื่น
 สามารถน้าการวิเคราะห์ที่มีพืนฐานจากความเสี่ยงในเชิงสถิติอย่างซับซ้อนมาใช้การตัดสินใจ
เกี่ยวกับมาตรการทางเลือกที่ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด หรือเกี่ยวกับขอบเขตที่จ ะน้า
มาตรการหนึ่งมาใช้ จะต้องน้าแนวคิดและงานวิจัยครังล่าสุดมาใช้เพื่อลดความซับซ้อนและ
ความไม่แน่นอน น้าไปสู่ระดับการบริหารงานที่ด้าเนินการได้จริงในการตัดสินใจ คู่มือฉบับนี
รวมบทวิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นส้าคัญนี อย่างไรก็ตาม ผู้น้าไปใช้จะต้องตระหนักว่า จ้าเป็น
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จะต้องมีการวิเคราะห์ ให้ ร อบคอบ ทังในเรื่องวิธีการและเงื่อนไขส้ าหรับแบบจ้าลองใด ๆ
ก่อนที่จะสรุปว่า สามารถน้าไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ของผู้น้าไปใช้งานนัน ๆ คู่มือนี ไม่ได้
ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจ้ากัดทังหมดของแบบจ้าลองแต่ละแบบ
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การแก้ไขและการรวบรวมในภาพรวมด้าเนินการโดยประธานคณะท้างาน P.J.L. Gear และการ
แก้ไขขันสุดท้ายด้าเนินการโดย J. van Dulvendijk, ผู้ด้ารงต้าแหน่งประธานคณะท้างาน (เมื่อกันยายน
ค.ศ. 1996) สืบต่อจาก P.J.L. Gear โดยมี J. Astier รองประธานคณะท้างานและ Dr. R.B. MacLock
เลขานุการคณะท้างานและ J. van Dulvendijk และ Dr. S. Bruk ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และได้รับ
ความร่ ว มมื อ และข้ อ แนะน้ า จาก A.H. Khan (บั ง คลาเทศ) และ R. Chandra (อิ น เดี ย ) และจาก
คณะกรรมาธิการ WMO เพื่อคณะท้างานด้านอุทกวิทยา ตลอดจน E. Eiker หัวหน้าส่วนชลศาสตร์และ
อุทกวิทยาของหน่วย US Army Corps of Engineers ที่ช่วยตรวจสอบร่างสุดท้ายอย่างพิถีพิถัน และให้
ค้าแนะน้าเพื่อปรับปรุงคู่มือฉบับนี
ขอแจ้งให้ ทราบว่า เนือหาคู่มือฉบับนี น้าเสนอประสบการณ์และเรื่องราวในแต่ละท้องถิ่นของ
ผู้เขียนแต่ละท่าน เราจึงคาดหวังว่าหากผู้อ่านสามารถเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตจะท้าให้คู่มือฉบับ
นีในเวอร์ชั่นต่อ ๆ ไป มีเนือหาครอบคลุมประสบการณ์จากภูมิภาคอื่นมากยิ่งขึน
สมาชิกของคณะท้างาน ในขณะจัดท้าคู่มือฉบับนีเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1996 มีรายชื่อดังแสดง
ในภาคผนวก E
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II–I การวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยา (Hydrologic Analysis)
เขียนโดย W.E. Watt
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยาภายใต้บริบทของการบริหารจัดการน้าท่วมมี
ดังต่อไปนี
 เพื่อหาขนาดของน้าท่วมส้าหรับประยุกต์ใช้ในการจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม การประกันภัย
น้าท่วม การกันน้าท่วม อาคารควบคุมน้าท่วม การสู้ภัยน้าท่วม และการประเมินทางเลือก
 เพื่ อ พยากรณ์ ป ริ ม าณน้ า และระดั บ ของน้ า ในเวลาจริ ง โดยถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการ
พยากรณ์น้าท่วมและการเตือนภัยในเวลาจริง
หัวข้อเรื่องการพยากรณ์น้าท่วม (Flood Forecasting) อธิบายไว้ในบทถัดไป ดังนันในบทนีจะพูด
ถึงแต่วัตถุประสงค์ข้อแรก คือการหาขนาดของน้าท่วม ซึ่งแนวคิดพืนฐานที่ใช้ในการหาขนาดของน้าท่วม
ส้าหรับการออกแบบมี 2 วิธี คือ (1) การวิเคราะห์ความถี่ทางสถิติ (Statistical Frequency Analysis)
และ (2) การจ้าลองการไหลของน้าท่า (Streamflow Simulation) โดยอาศัยข้อมูลน้าฝนและหิมะละลาย
เป็นข้อมูลน้าเข้า การเลือกวิธีที่เหมาะสมไปใช้ขึนอยู่กับปัญหาที่เกิดขึน และหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดโดย
หน่วยงานรัฐเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น หลักเกณฑ์ทั่วไปในการก้าหนดพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมในประเทศ
แคนาดาและสหรั ฐ อเมริ กานั นเป็ นค่าระดับน้าท่วมในรอบ 100 ปี ซึ่งในกรณีนีวิธีที่เหมาะสมคือการ
วิเคราะห์ความถี่ทางสถิติ อย่างไรก็ดี ปัญหาที่อาจจะเกิดขึนก็คือการประเมินยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการน้าด้วยทางเลือกอื่น ๆ ส้าหรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทังที่เคยเกิดขึนในอดีต และตังสมมติฐาน
ขึนมา ในกรณีนีวิธีที่เหมาะสมก็คือคือการจ้าลองการไหลของน้าท่าโดยพิจารณาจากข้อมูลน้าฝนและหิมะ
ละลาย
1.2 เกณฑ์น้าท่วม (Flood Criteria)
1.2.1 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency)
เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์พืนฐานที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานควบคุมน้า
ท่วมที่สร้างขึนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือชุมชนโดยการลดค่าความเสียหายจากน้าท่วมหรือ
สามารถพัฒนาพืนที่ราบน้าท่วมถึงให้เกิดประโยชน์ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการน้าข้อพิจารณาทางด้าน
เศรษฐกิจมาใช้ในการออกแบบระบบทรัพยากรน้าถูกน้าเสนอโดย Kulper [7; 8] และ Maas และคณะ
[9] การใช้เกณฑ์ด้านประสิ ทธิภ าพทางเศรษฐกิจโดยหลั กการแล้ ว เป็น เรื่อ งค่ อนข้างง่าย โดยจะต้อ ง
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ก้าหนดค่าความเสียหายรายปีเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายของทางเลือกแต่ละทางเพื่อน้ามาพิจารณา เนื่องจาก
ขนาดของน้าท่วมมีลักษณะเป็นตัวแปรสุ่ม (Random Variable) จึงจ้าเป็นต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์
ทางสถิติ เพื่อน้ามาใช้ประเมินค่าความเสียหายจากน้าท่วมรายปีคาดการณ์ ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจสูงสุดคือทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefit) สูงสุดและมีค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Cost)
ต่้าสุด
ในการด้าเนินงานจริง การประยุกต์ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลาย
ประการ ได้แก่ ความไม่แน่นอนในเรื่องผลประโยชน์ การก้าหนดปริมาณของสิ่งที่เป็นนามธรรม ความ
เข้าใจว่าการควบคุมน้าท่วมเป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งที่ผู้จ่ายภาษีของแต่ละประเทศได้ช้าระไว้ การ
เลื อกอัตราดอกเบี ยที่เหมาะสม เงิน สนั บสนุนในช่ว งภาวะเงิ นเฟ้ อ และปฏิสั มพันธ์ ข องโครงการที่ มี
องค์ประกอบหลากหลาย เนื่องจากปัญหาเหล่านี และแนวทางการวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ต้องท้า ท้าให้มีการใช้
เกณฑ์ประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจนีถูกน้าไปใช้เฉพาะในโครงการขนาดใหญ่เท่านัน
1.2.2 เกณฑ์ทางสถิติที่ก้าหนด (Specified Statistical Criteria)
เกณฑ์ทางสถิติที่นิ ย มใช้มากที่สุ ดในบริบทของการบริห ารจัดการน้าท่ว มคือ รอบการเกิดซ้า
(Return Period, T) ดังที่กล่าวข้างต้น ระดับน้าท่วมที่รอบปีการเกิดซ้า 100 ปี เป็นเกณฑ์ทั่วไปในการ
ก้าหนดขอบเขตพืนที่เสี่ ย งภัย น้ าท่ว มในประเทศแคนาดาและสหรัฐ อเมริกา รอบการเกิดซ้าที่ใช้อาจ
แตกต่างกัน ไปในแต่ล ะประเทศ ยกตัว อย่างเช่น ในประเทศบังคลาเทศเลื อกใช้ T ในช่ว ง 10–25 ปี
ประเทศเนเธอร์แลนด์เลือกใช้ T ในช่วง 250–1,250 ปี ซึ่งจ้าเป็นต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์ความถี่
ครอบคลุมระดับภูมิภาค หรือระดับสถานี หรือทัง 2 แบบร่วมกันมาใช้หาขนาดปริมาณน้าและระดับน้าที่
รอบ T ปี
รอบปี ก ารเกิ ด ซ้ า ที่ ก้ า หนดควรเป็ น ข้ อ มู ล จริ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ นในภู มิ ภ าค
ยกตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถค้านวณค่าปริมาณน้าท่วมในรอบ 100 ปี ด้วยความมั่นใจได้ หากข้อมูล
ตรวจวัดน้ามีอยู่เพียงแค่ 10 ปี ซึ่งปัญหานีไม่ใช่ปัญหาของประเทศแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา แต่อาจเป็น
ปัญหาในประเทศอื่น ๆ
1.2.3 เกณฑ์ปริมาณน้าฝนและหิมะละลาย (Specified Rainfall and Snowmelt Criteria)
โดยทั่วไปเกณฑ์ปริมาณน้าฝนและหิมะละลายมักน้ามาใช้ส้าหรับอาคาร 2 ประเภทคือ (1) ระบบ
ระบายน้าทิงในเมือง (Urban Drainage System) และ (2) เขื่อนใหญ่ (Major Dam) ซึ่งโครงสร้างทัง 2
ประเภทนี ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าแผนที่พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมหรือกิจกรรมการบริหารจัดการน้าท่วม
โดยตรง อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ดังกล่าวอาจน้ามาใช้เป็นครังคราวส้าหรับการก้าหนดขอบเขตพืนที่เสี่ยงภัย
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น้าท่วม และใช้ส้าหรับการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการน้าท่วม จากสภาวะน้าท่วม
ที่ได้จากข้อมูลตรวจวัดในอดีตหรือจากข้อสมมติฐาน ในกรณีนีมักจั ดท้าแบบจ้าลองเพื่อหาขนาดของน้า
ท่วมจากข้อมูลปริมาณน้าฝนและหิมะละลาย โดยอาศัยแบบจ้าลองเหตุการณ์ทางอุทกวิทยาแบบดีเทอร์
มินิสติก (Deterministic Hydrologic Event Model)
ข้อพึงระวัง อย่าน้าข้อมูลน้าฝนในลุ่มน้านันมาใช้ หากสาเหตุของน้าท่วมวิกฤตในพืนที่ดังกล่ าว
เป็นผลจากน้าที่ละลายจากหิมะ
1.2.4 เหตุการณ์น้าท่วมที่ก้าหนด (Specified Flood Event)
บ่อยครังที่การเกิดอุทกภัยครังใหญ่ ๆ มักน้าไปสู่การปรับปรุงโครงการป้องกันและควบคุมน้าท่วม
ที่มีอยู่ เหตุการณ์น้าท่วมสูงสุดจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ยกตัวอย่างข้อมูลเหตุการณ์น้า ท่วมสูงสุดที่
ได้รับการบันทึกว่าเป็นครังที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึนในประเทศแคนาดา ถูกน้ามาใช้ในการออกแบบอาคาร
ควบคุมน้าท่วม และใช้ในการก้าหนดพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมได้แก่ (1) เหตุการณ์น้าท่วมในปี ค.ศ. 1894 และ
ค.ศ. 1948 ในแม่น้าเฟรเซอร์ (Fraser River) รัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) (2) เหตุการณ์น้า
ท่วมปี ค.ศ. 1950 ในแม่น้าแดง (Red River) เมืองมานิโตบา (Manitoba) และ (3) เหตุการณ์น้าท่วม
เนื่องจากพายุเฮอริเคนในแม่น้าหลายสายในเมืองโตรอนโต (Toronto) รัฐออนตาริโอ (Ontario)
ข้อพึงระวัง อย่าน้าเกณฑ์น้าท่วมในอดี ตมาพิจารณา หากพบว่าพืนที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินหรืออาคารเก็บกักน้าที่ส่งผลต่อลักษณะของลุ่มน้า
1.3 การวิเคราะห์ความถี่ทางสถิติ (Statistical Frequency Analysis)
1.3.1 หลักการและเหตุผล (Rationale)
ดั ง ที่ ก ล่ า วไว้ ใ นหั ว ข้ อ 1.1 ข้ า งต้ น การวิ เ คราะห์ ค วามถี่ ท างสถิ ติ (Statistical Frequency
Analysis) เป็น 1 ใน 2 วิธีพืนฐานที่น้ามาใช้ เพื่อการหาขนาดของน้าท่วม เพราะสามารถตอบ 2 ค้าถามนี
ได้คือ
 ขนาดของน้าท่วม (ปริมาณน้าหรือระดับน้า) ในรอบ T ปี ที่ต้าแหน่งใด ๆ มีค่าเท่ากับเท่าไร
 รอบการเกิดซ้าของปริมาณน้าท่วมหรือระดับน้าท่วมที่จุดตรวจวัดหรือตามที่ตังสมมุติฐานไว้ ที่
ต้าแหน่งใด ๆ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ในหนังสือที่จัดท้าให้กับองค์กรอุทกวิทยาด้านน้าท่วมในประเทศแคนาดา (Hydrology of Flood
in Canada) [16] ได้ระบุไว้ว่า
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วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความถี่ทางอุทกวิทยาก็เพื่อการตีความเหตุการณ์ทางอุทกวิทยาที่
ได้บันทึกไว้ในอดีต เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้าในอนาคต ขันตอนการวิเคราะห์เริ่มจาก
การเลือกข้อมูลตัวอย่าง และจัดให้อยู่ในรูปของอนุกรมเวลาของข้อมูลที่มีอยู่ จากนันท้าการทดสอบการ
ฟิตของข้อมูลตัวอย่างกับฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นเพื่อท้าการอ้างอิงไปยังข้อมูลประชากรตาม
สมมติฐานที่ก้าหนด
เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องของการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลที่ใช้ต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ท างสถิ ติ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ลั ก ษณะสุ่ ม (Randomness) ลั ก ษณะความเป็ น อิ ส ระ
(Independence) ลักษณะความกลมกลืน (Homogeneity) และลักษณะความคงที่ (Stationarity)
1.3.2 แหล่งข้อมูล (Information Sources)
การวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลอุทกวิทยาเป็นขันตอนที่ไม่ง่ายนักและมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร
และเป็นการดีที่สุดหากด้าเนินการโดยนักอุทกวิทยาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานีโดยเฉพาะ วิธีที่ดี
ที่สุดได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในหลักสูตรอบรมระยะสัน และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของเนือหา
ในคู่ มื อ ฉบั บ นี สิ่ ง ที่ คู่ มื อ นี ท้ า ได้ คื อ การให้ ร ายชื่ อ หนั ง สื อ ที่ มี เ นื อหาเกี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ นี และอาจมี
ประโยชน์ส้าหรับผู้สนใจในเรื่องการวิเคราะห์ความถี่ทางสถิติให้ดียิ่งขึน
เนื อหาในบทที่ 8 ของหนั ง สื อ เรื่ อ ง “คู่ มื อ อุ ท กวิ ท ยาประยุ ก ต์ (Handbook of Applied
Hydrology)” ที่ เ ขี ย นโดย Chow [1] ได้ ส รุ ป ไว้ ถึ ง ความก้ า วหน้ า ของศาสตร์ ท างด้ า นนี ในยุ ค ต้ น ของ
ทศวรรษ 1960 และได้รวบรวมรายการหนังสืออ้างอิงไว้จ้านวนมาก
รายงานเรื่อง “การศึกษาน้าท่วมของประเทศสหราชอาณาจักร (UK Flood Studies)” ชุดที่ 1
[11] ประกอบด้วยการทบทวนเนือหาอย่างละเอียดในเรื่อง การแจกแจงโอกาสความน่าจะเป็นและเทคนิค
การทดสอบการฟิต โดยเฉพาะรายละเอียดฟังก์ชันการแจกแจงแบบ General Extreme Value (GEV)
และยังรวมถึงการวิจารณ์ผลของการทดสอบความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของการฟิด และแสดง
ตัวอย่างการวิเคราะห์ของแม่น้าในประเทศสหราชอาณาจักร
เอกสารของยูเนสโก (UNESCO Monograph) [14] ได้ทบทวนวิธีทางสถิติที่ใช้ค้านวณหาปริมาณ
น้าท่วมที่น้ามาใช้ในหลายประเทศ
หนั ง สื อ เรื่ อ ง “วิ ธี ท างสถิ ติ ส้ า หรั บ อุ ท กวิ ท ยา (Statistical Methods in Hydrology)” [5] ได้
รวบรวมรายละเอียดของแนวคิดของหลักความน่าจะเป็นพืนฐาน ลักษณะของตัวแปรสุ่ม และการแจกแจง
ความน่าจะเป็นทังแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง วิธีการวิเคราะห์ความถี่ได้แก่ แบบจ้าลองการถดถอย
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(Regression Model) แบบจ้าลองหลายตัวแปร (Multivariate Model) แบบจ้าลองอนุกรมเวลา (Time
Series Model) และแบบจ้าลองทางสโตคาสติก (Stochastic Model)
หนังสือเรื่อง “อุทกวิทยาน้าท่วมในประเทศแคนาดา (Hydrology of Floods in Canada)” [16]
บรรยายเกี่ยวกับขันตอนการวิเคราะห์ความถี่น้าท่วมและตัวอย่างการวิเคราะห์ทังในระดับภูมิภาคและ
ระดับสถานีในประเทศแคนาดา
1.3.3 ตัวเลือกส้าหรับผู้ใช้งาน (Options for the Users)
ข้อแนะน้าต่อไปนีอาจจะเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้ใช้งานในการประมาณการน้าท่วมโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ความถี่ทางสถิติรวมถึงนักวิเคราะห์
 พึงระวังการประมาณค่าต่อออกไป (Extrapolation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลตัวอย่างมี
ขนาดสัน ตามที่กล่าวมาข้างต้น ช่วงข้อมูลตรวจวัดของสถานีใด ๆ เพียงแค่ 10 ปี ถือว่าเป็น
ฐานข้อมูลที่ไม่ดีนักที่จะน้ามาใช้ประมาณการขนาดน้าท่วมในรอบ 100 ปี
 พึงระวังเรื่องหน่วยงานที่อยู่กระจายตัวกัน กล่าวคือ หน่วยงานที่รับผิด ชอบในการสังเคราะห์
ข้อมูลน้าท่วมอาจไม่ทราบว่ารัฐบาลของประเทศมีการสั่งการให้ใช้ฟังก์ชันการแจกแจงความ
น่าจะเป็นในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์เป็นการเฉพาะ
 พึงระวังการ Overfitting โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มักเกิดกับข้อมูลตัวอย่างที่มีขนาดสัน ฟังก์ชัน
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ 2 พารามิเตอร์ เช่น ฟังก์ชันล๊อกนอร์มอล (Log Normal)
หรื อฟังก์ชัน กัมเบล (Gumbel) อาจเหมาะสมในการฟิต กับ ข้อ มูล ประชากรที่ มีข นาดยาว
มากกว่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ 3 พารามิเตอร์ เช่น ฟังก์ชันล๊อกเพียร์ซัน
ประเภทที่ 3 (Log Pearson Type 3) ถึงแม้ว่า ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ 3
พารามิเตอร์ให้ผลการทดสอบการฟิตดีว่ากับข้อมูลตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก
 ส่งเสริมให้มีการใช้ค่าประมาณการน้าท่วมในภูมิภาคนันเอง หากมีข้อมูลอยู่
1.4 การจ้าลองการไหลของน้าท่าจากข้อมูลน้าฝนและหิมะละลาย (Streamflow Simulation from
Rainfall and Snowmelt)
1.4.1 หลักการและเหตุผล (Rationale)
การจ้าลองการไหลของน้าท่า (Streamflow Simulation) ซึ่งอาศัยข้อมูลน้าฝนและหิมะละลาย
นับเป็นวิธีพืนฐานวิธีที่ 2 ที่น้ามาใช้ในการหาขนาดของน้าท่วม เพราะสามารถตอบค้าถามต่อไปนีได้คือ
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ขนาดของน้าท่วม (ปริมาณน้าหรือระดับของน้า) ที่ต้าแหน่งใด ๆ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เมื่อใส่ค่า
ข้อมูลน้าเข้าได้แก่ น้าฝน หรือหิมะละลาย และคุณลักษณะของลุ่มน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความชุ่มน้า (Wetness of Basin)
ขนาดของข้อมูลน้าเข้าได้แก่ น้าฝน หรือหิมะละลาย มีค่าเท่าไหร่ที่ท้าให้เกิดน้าท่วมขนาดที่
ก้าหนดที่ต้าแหน่งใด ๆ และเมื่อก้าหนดคุณลักษณะของลุ่มน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปียก
ชืน
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ถึ ง แม้ ว่ า วิ ธี ก ารจ้ า ลองการไหลของน้ า ท่ า นี จั ด ท้ า ขึ นโดยอาศั ย แบบจ้ า ลองคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับขันตอนที่ค้านวณมือ ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม พืนที่ระบาย
น้าของลุ่มน้าจะมีลักษณะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของแหล่งเก็บกักน้า 3 ประเภท ได้แก่ (1) พืนที่ลุ่ม
น้ า (Watershed) (2) ทางน้ า (Channel) และ (3) ทะเลสาบหรื อ อ่ า งเก็ บ น้ า (Lake or Reservoir) ที่
เชื่อมโยงกันทังแบบอนุกรมและแบบขนาน หรือแบบผสมผสานกัน อัลกอริทึมที่น้ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงขันตอนการวิเคราะห์ส่วนใหญ่อธิบายไว้ในหนังสืออุทกวิทยาและไม่ได้น้ามาอธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี
อย่างไรก็ตาม สิ่งส้าคัญที่ต้องพิจารณาก็คือ แต่ละอัลกอริทึมอาจมีเพียงแค่หนึ่งพารามิเตอร์หรือหลาย
พารามิเตอร์ เช่น ระยะเวลาน้าไหลรวมในลุ่มน้า (Time of Concentration, Tc) นับเป็นพารามิเตอร์หลัก
ในการจ้าลองกระบวนการเคลื่อนตัวของน้า เป็นต้น ซึ่งมีค่าผันแปรแตกต่างกันไปในแต่ละลุ่มน้า และ
สามารถประเมินค่าที่ถูกต้องได้โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ้าลองกับข้อมูลตรวจวัดจริง และ
ท้าการปรับค่าพารามิเตอร์จนกระทั่งปริมาณน้าที่ได้จากแบบจ้าลองและจากการตรวจวัดมีค่าใกล้เคียงกัน
กระบวนการนีเรียกว่า การปรับเทียบแบบจ้าลอง (Model Calibration) ซึ่งมีความจ้าเป็นหากต้องการ
ให้ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ้าลองเป็นที่ยอมรับ
หากการจ้าลองการไหลของน้าท่าโดยอาศัยข้อมูลปริมาณน้าฝนที่ความถี่ที่ก้าหนดถูกน้ามาใช้เพื่อ
การประมาณค่าโค้งอัตราการไหล –ความถี่ (Discharge–Frequency Curve) ต่อออกไป (Extrapolation)
จ้าเป็นต้องอาศัยความระมัดระวังและดุลยพินิจเป็นอย่างยิ่ง เช่น ปริมาณน้าฝนที่รอบ 100 ปี อาจไม่ได้ท้า
ให้เกิดน้าท่วมที่รอบปีการเกิดซ้า 100 ปี ก็ได้ เนื่องจากสภาพของลุ่มน้า เช่น ค่าความชืนในดินก่อนเกิดน้า
ท่วมที่สมมติขึนในการวิเคราะห์
1.4.2 แหล่งข้อมูล (Information Sources)
การจัดท้าแบบจ้าลองทางอุทกวิทยาเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีขันตอนที่ไม่ง่ายนักและ
มีความซับซ้อนอยู่พอสมควร และเป็นการดีที่สุดหากพัฒนาโดยนักอุทกวิทยาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขานีโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี หัวข้อนีถูกรวบรวมเนือหาไว้อย่างละเอียดในหลักสูตรอบรมระยะสัน และอยู่
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นอกเหนือขอบเขตของเนือหาในคู่มือฉบับนี สิ่งที่คู่มือนีท้าได้คือ การให้รายชื่อหนังสือที่มีเ นือหาเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อนี และอาจมีประโยชน์ส้าหรับผู้สนใจในเรื่องการจัดท้าแบบจ้าลองทางอุทกวิทยา
หนังสือเรื่อง “เทคนิคในการจ้าลองด้วยคอมพิวเตอร์ในงานอุทกวิทยา (Computer Simulation
Techniques in Hydrology)” [4] ได้สรุปถึงศาสตร์ในด้านนีในยุคกลางทศวรรษ 1970 และได้รวบรวม
เนือหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล กระบวนการทางอุทกวิทยา โครงสร้างของแบบจ้าลองที่คัดเลือก การ
ปรับเทียบ และการประยุกต์ใช้แบบจ้าลองดีเทอร์มินิสติก
หนังสือเรื่อง “ระบบทางอุทกวิทยา : การสร้างแบบจ้าลองฝน–น้าท่า (Hydrologic Systems :
Rainfall–Runoff Modelling)” ชุ ด ที่ 1 [12] แ ล ะ “ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จ้ า ล อ ง ลุ่ ม น้ า (Watershed
Modelling)” ชุดที่ 2 [13] ให้ข้อมูลรายละเอียดของเทคนิคของแบบจ้าลองไว้ค่อนข้างมาก
หนั งสื อเรื่ อง “คู่มืออุทกวิทยาน้ าท่ว ม (Flood Hydrology Manual)” [1] เป็นตัว อย่างคู่มือที่
จั ดท้าโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ : US Bureau of Reclamation ซึ่งมีข้อมูล เกี่ยวกับ แบบจ้าลอง และการ
วิเคราะห์ความถี่ทางสถิติ
นอกจากนี หั ว ข้อเรื่ องของการจ้ าลองระบบ (Simulation) มีการแนะน้าไว้ห รือกล่ าวถึงอย่าง
ละเอียดในหนังสืออุทกวิทยาเกือบทุกเล่ม
1.4.3 วิธีการ (Approach)
ข้อพึงระวังดังต่อไปนีอาจจะเป็ นประโยชน์ส้าหรับผู้ใช้ค่าน้าท่วมประมาณการซึ่งเป็นผลที่ได้จาก
แบบจ้าลอง
 พึงระวังค่าประมาณการน้าท่วมที่ได้จากแบบจ้าลองที่ยังไม่ได้ปรับเทียบ
 พึงระวังแบบจ้าลองที่มีความซับซ้อนเกินควร
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II–II การพยากรณ์น้าท่วม (Flood Forecasting)
เขียนโดย J. Astier
2.1 หลักการและวัตถุประสงค์ (Principles and Objectives)
หลายภูมิภาคในโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศก้าลังพัฒนาก้าลังประสบกับ
ความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วม และถึงแม้ว่าได้มีความพยายามอย่างมากมายในอดีตตังแต่ยุคประวัติศาสตร์
ไม่ว่าจะโดยกลุ่มอารยะธรรมใด หรือโดยรัฐต่าง ๆ เพื่อปกป้องตนเอง แต่ยังไม่มีประเทศใดเลย ไม่ว่าจะ
ร่้ารวยหรือมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีขนาดไหนที่จะประสบความส้าเร็จในการสร้างที่ก้าบังให้รอดจากภัย
น้าท่วมได้ทังหมดและอย่างเด็ดขาด ที่เป็นเช่นนันก็เพราะเหตุผลที่เข้าใจได้ง่ายดังต่อไปนี
 ในโลกนี แม่น้าเป็นแหล่งของชีวิตและระบบที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ เช่น เป็นแหล่งน้าดื่ม
การชลประทาน พลังงาน การจราจรทางน้า การประมง ฯลฯ ดังนันมนุษย์จึงต้องพึ่งพิง สร้าง
ชีวิต และที่อยู่อาศัย ตามริมฝั่งแม่น้า
 หุบเขาตะกอนน้าพาจัดเป็นพืนที่เพื่อการเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
เป็นแหล่งรองรับชีวิตขันพืนฐาน และแหล่งทรัพยากรเพื่อการพัฒนาส้าหรับทุกประเทศ
 การก้าจัดความเสี่ยงภัยน้าท่วมให้ออกไปจากพืนที่เหล่ านีอย่ างเด็ ดขาด จ้าเป็นจะต้องสร้ า ง
อาคารขนาดมหึมาซึ่งย่อมเกินความสามารถทางเศรษฐกิจ แม้แต่กับประเทศที่มั่งคั่งที่สุดก็ตาม
ยิ่งไปกว่านัน งานดังกล่าวจ้าเป็นต้องโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของโครงสร้างที่สร้าง
ไว้แต่ดังเดิม ตังแต่เมือง การสื่อสาร และโครงข่ายการเกษตรและเศรษฐกิจทังหมดที่ตังอยู่สอง
ฝั่งแม่น้า และในที่ราบตะกอนน้าพาของประเทศนัน ๆ
ดังนันระดับของการป้องกันน้าท่วมจึงถูกจ้ากัดอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ และส่ วนใหญ่เลือกป้องกันที่
ระดับรอบการเกิดซ้าอยู่ที่เพียงระหว่าง 10 ปี และ 100 ปี ในบางกรณีการพยากรณ์น้าท่วมและการเตือน
ภัยน้าท่วมที่ควบคู่กันไปอาจเป็นหนทางที่แท้จริงที่ช่วยให้หน่วยงานและบุคคลสามารถลดความเสียหายที่
จะเกิดขึนกับคนและทรัพย์สินในพืนที่ที่เสี่ยงต่อภัยน้าท่วมได้
ไม่ว่าช่วงเวลาเตือนภัยก่อนน้าท่วมจะนานหรือสันซึ่งขึนอยู่กับพืนที่ระบายน้าและตัวแปรทางด้าน
อุทก–อุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์น้าท่วมท้าให้สามารถคาดการณ์ความคืบหน้าของน้า ท้าให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบและประชาชนที่เกี่ยวข้องสามารถท้าการตัดสินใจทังในเรื่ องตัวคน วัสดุ และองค์กร เพื่อลด
ความเสียหายจากน้าท่วมที่คุกคามใกล้ตัว
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การตัดสินใจเหล่านีมีตังแต่การตอบสนองที่ท้าเป็นประจ้า เช่น การเปลี่ยนค้าสั่งการปฏิบัติการ
ของเขื่อน การเปิดหรือปิดบานประตู การพร่องน้าล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความจุรับน้า ฯลฯ ไปจนถึงค้าสั่งเชิง
ป้องกัน เช่น ห้ามการสัญจรทางน้าในช่องทางส้าคัญ ๆ ไปจนถึงมาตรการฉุกเฉิน เช่น การประกาศเตือน
ภัยสาธารณะชน การอพยพและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพืนที่เสี่ยงสูง หรือการสั่งให้มีการ
ท้าลายคันกันน้าท่วมบางแห่งที่วางแผนไว้
หลักการพืนฐานของการพยากรณ์น้าท่วมคือ การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทังหมดที่ได้มาจาก
เหตุการณ์ก่อนหน้าหรือเหตุการณ์ ที่ก้าลังเริ่มต้น (ตัวแปรเข้า) ซึ่งก่อให้เกิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อ
ตัว ของน้ าท่ว มในพืนที่อื่น ๆ ทางด้านท้ายน้าของพืนที่ลุ่ มน้า ณ เวลาใด ๆ ในอนาคต (ตัว แปรออก)
ระยะเวลาที่ห่างกั นระหว่างการได้มาซึ่งข้อมูลกับการเกิดขึนของเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จริงอาจจะมี
ตังแต่หนึ่งชั่วโมง หรือน้อยกว่านันในพืนที่ลุ่มน้าเล็ก ๆ ไปจนถึงหลายวันในพืนที่ลุ่มน้าขนาดหลายร้อย
หลายพันตารางกิโลเมตร ที่ใดที่ลุ่มน้ามีขนาดครอบคลุมหลายประเทศซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป
จ้าเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยากันอย่างเปิดเผย ประเทศที่อยู่ท้ายน้าต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของประเทศต้นน้าได้ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเตรียมการส้าหรับน้าท่วมที่ใกล้จะมาถึง
ข้อมูลหลักที่น้ามาใช้เป็นตัวแปรน้าเข้าในการพยากรณ์น้าท่วม ได้แก่
 ข้อมูลฝนที่เกิดขึนก่อนหน้า (Antecedent Precipitation) ในพืนที่ลุ่มน้า
 ระดับความอิ่มตัวของน้าในดิน (Soil Saturation Level) ที่จุดต่าง ๆ ในพืนที่ลุ่มน้า
 ปริมาณน้าท่า (Streamflow) ของสถานีตรวจวัดต่าง ๆ ในพืนที่ลุ่มน้าด้านเหนือจุดที่พิจารณา
 กองหิมะและอุณหภูมิ (Snow Pack and Temperature) ของลุ่มน้าซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์น้า
ท่วมจากหิมะที่ละลาย
 ปริ ม าณน้ า เก็ บ กั ก และระดั บ น้ า เก็ บ กั ก ของอ่ า งเก็ บ น้ า (Water Storage Capacity and
Levels in Reservoirs) ใด ๆ ในลุ่มน้า
นอกจากนี อาจน้าเอาข้อมูลการพยากรณ์ทางด้านอุ ตุนิยมวิทยาในเรื่องของความเสี่ยง ต้าแหน่ง
และปริมาณน้าฝนที่พยากรณ์ได้มาใช้ในการพิจารณา ถ้าเหมาะสมกับขนาดของพืนที่ลุ่มน้าและกรอบเวลา
การท้าการพยากรณ์น้าท่วม
โดยปกติ แ ล้ ว การพยากรณ์ น้ า ท่ ว มแสดงอยู่ ใ นรู ป ของการคาดการณ์ “ระดั บ น้ า (Water
Stage/Water Level) หรืออัตราการไหลของน้า (Discharge)” ที่เวลาใด ๆ ในอนาคต ณ จุดท้ายน้า ใด ๆ
ที่ก้าหนด นอกจากนี ถ้าเหมาะสม การพยากรณ์น้าท่วมอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้าที่สูงที่สุดและเวลาที่
จะเกิดขึนได้ มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ายิ่งพยากรณ์ล่วงหน้าไว้นานเท่าไรความถูกต้องแม่นย้าก็ยิ่งลดลง ดังนัน
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จึงต้องจ้ากัดเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลเตือนภัยที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของผลการพยากรณ์ในหมู่ประชาชนที่เสี่ยงภัย
2.2 ข้อมูลพืนฐานที่ต้องการ (Basic Data Required)
คุณภาพของระบบพยากรณ์น้าท่วมขึนอยู่กับคุณภาพและปริมาณของข้อมูลอุทกวิทยาและข้อมูล
ทางด้านชลศาสตร์ของลุ่มน้าที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมได้ การท้างานของแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ หรือ
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ถ่ายโอน หรือประมวลผลข้อมูล (ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป) ก็เป็นสิ่งส้าคัญเช่นกัน
ข้อมูลที่ต้องการถูกน้ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเข้าใจถึงลักษณะทางภายภาพพืนฐานซึ่งควบคุมการเกิดน้าท่วมใน
พืนที่ลุ่มน้า (อิทธิผลจากฝน ก้อนหิมะ ลักษณะของการเก็บความชืนในดิน อาคารควบคุมน้าที่
มีอยู่ ระยะเวลาน้าไหลรวม (Time of Concentration) ปริมาณน้าจากล้าน้าสาขา พฤติกรรม
ด้านชลศาสตร์ของทางน้าสายหลักและสายอื่นด้านข้าง หรือ ทางเบี่ยงน้า อิทธิพลการขึนลง
ของน้าทะเล ลักษณะอันเป็นข้อจ้ากัดอื่น ๆ)
 เพื่อให้เกิดการศึกษาด้านสถิติทางอุทกวิทยาส้าหรับก้าหนดความเสี่ยงที่เกิดจากความถี่น้าท่วม
ต่าง ๆ (ระดับน้า ความเร็วกระแสน้า ระยะเวลาการท่วม ฯลฯ) และจะเป็นการดีหากรวม
อิทธิพลความผันแปรตามฤดูกาลเข้าไปด้วย
 เพื่อให้มีการพัฒนาแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมชลศาสตร์ของล้าน้าและพืนที่น้า
ท่วมที่ได้รับการปรับเทียบค่า ส้าหรับวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อน้าท่วมและกระแสน้า จาก
อาคารที่มีอยู่เดิมหรือที่สร้างใหม่ในเขตน้าท่วม (เช่น การเปลี่ยนแปลงของ Lag Time การ
เปลี่ยนแปลงของยอดน้าท่วม ปริมาณน้าล้น ระยะเวลาของการท่วม ฯลฯ)
 เพื่อให้สามารถคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่ให้ผลดีที่สุด
 เพื่ อ คั ด เลื อ กพารามิ เ ตอร์ ที่ ส้ า คั ญ ต่ อ ขั นตอนการพยากรณ์ และการวิ เ คราะห์ ม ากที่ สุ ด และ
น้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 เพื่อปรับเทียบค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในวิธีพยากรณ์ที่เลือกใช้
 เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ
 เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่แบบจ้าลองการพยากรณ์น้าท่วมได้ทันเวลาในขณะที่น้าท่วมก่อตัว
ถึงแม้ว่าจะยั งไม่มีการก้าหนดช่ว งความยาวของข้อมูล ที่ใช้ให้ชัดเจน แต่พบว่า มีความจ้าเป็น
จะต้องใช้ข้อมูลการตรวจวัดอุทก-อุตุวิทยาอย่างน้อยที่สุดเป็นระยะ 10 ปี เพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์น้า
ท่วมที่เชื่อถือได้ ระบบที่ พัฒนาขึนจะได้รับการปรับปรุงจากฐานข้อมูล ที่เพิ่มขึนทุกปี อย่างไรก็ตาม ด้วย
ข้อจ้ากัดของช่วงความยาวของข้อมูลที่ค่อนข้างสั น ดังนันในการเก็บข้อมูลดังกล่ าวจึงมีความส้ าคั ญที่
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จ้านวนตัวแปรน้าเข้า (Input Parameters) ที่จ้าเป็นต้องมีการตรวจวัดขึนอยู่กับขนาดของพืนที่
ลุ่มน้า ธรรมชาติของระบบอุทกวิทยา (หิมะ ฝน) และการแปรเปลี่ยนของข้อมูลที่แตกต่างกันไปในลุ่มน้า
(ฝน หิมะ อุณหภูมิ อัตราการซึม) ช่วงเวลาและระยะเวลาของการตรวจวัด (เช่น การวัดปริมาณฝนทุก
ช่ว งเวลา 10 นาที หรื อ 1 ชั่ ว โมง หรื อ 6 ชั่ว โมง หรือ 24 ชั่ว โมง หรือหลายวัน) ขึนอยู่กับขนาดและ
พฤติกรรมทางอุทกวิทยาของลุ่มน้า

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

จะต้องรวบรวมข้อมูลของน้าท่วมขนาดต่าง ๆ ให้มากพอ และครอบคลุมพืนที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศต่าง
ๆ กัน (เช่น ต้นก้าเนิดของลุ่มน้าหลักและลุ่มน้าย่อยที่แตกต่างกัน เหตุการณ์ฝนตกที่ต่างกัน ความรุนแรง
และระยะเวลาที่ตก ฤดูกาลที่ต่างกัน หรือสภาพเริ่มต้นที่ต่างกัน)

ข้อมูลฝนนับเป็นข้อมูลที่ส้าคัญส้าหรับการพยากรณ์น้าท่วมเนื่องจาก
 เป็นตัวแปรที่ตรวจวัดได้ง่าย
 เป็นส่วนประกอบหลักของสาเหตุการก่อตัวของน้าท่วม
 เป็นตัวแปรที่ใช้คาดการณ์การก่อตัวของน้าหลากล่วงหน้า
 เป็นตัวแปรที่ ได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากกับตัวแปรนี เพื่อการปรับปรุงการพยากรณ์น้ า
ท่วม (แบบจ้าลองอุตุนิยมวิทยา)
คุณภาพของการตรวจวัดเป็นปัจจัยที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งต่อคุณภาพของการพยากรณ์ โดย 2
พารามิเตอร์หลักซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพของการพยากรณ์ที่ไม่แน่นอน ได้แก่




การตรวจวัดปริมาณการไหลของน้าจ้าเป็นจะต้องมีสถานีตรวจวัดที่เชื่อถือได้ มีเสถียรภาพ
และสามารถใช้วัดได้ในขณะที่มี ปริมาณน้าหลากสูง โดยมี โค้งอัตราการไหล-ระดับ (Rating
Curve) ทีค่ งที่ทุกสภาพการไหลของน้า
การตรวจวัดระดับการซึมน้าและอัตราการอิ่มน้าในดิน ข้อมูลเหล่านีมักไม่ค่อยมีการตรวจวัด
และต้องใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่หายากและเป็นเครื่องมือหนัก เช่น เครื่องหยั่งวัดแบบนิวตรอน
แต่มีความส้าคัญอย่างมากส้าหรับการพยากรณ์น้าท่วม เพราะช่วยหาค่าพฤติกรรมการดูดซับ
น้าในดินและเป็นข้อมูลที่ส้าคัญในการพยากรณ์ที่ท้าการแปลงปริมาณน้าฝนเป็นปริมาณน้าท่า

อาจน้าเอาค่าข้อมูลระดับน้าที่ได้จากการตรวจวัดในล้าน้ามาใช้แทนค่าข้อมูลปริมาณการไหลของ
น้าที่ท้าการตรวจวัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่น้าขนาดใหญ่และลุ่มน้าขนาดใหญ่ โดยการพยากรณ์น้า
ท่ ว มอยู่ ใ นรู ป ของระดั บ น้ า ณ ต้ า แหน่ ง ใด ๆ ในล้ า น้ า ทางด้ า นท้ า ยน้ า ในกรณี นี ไม่ ส ามารถน้ า เอา
แบบจ้าลองที่มีพืนฐานบนพฤติกรรมทางกายภาพของพืนที่ลุ่มน้ามาประยุกต์ใช้ได้ คงใช้ได้เพียงแบบจ้าลอง
ทีอ่ าศัยความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างข้อมูลน้าเข้ากับข้อมูลน้าออกเท่านัน
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2.3 วิธีการพยากรณ์น้าท่วม (Flood Forecasting Methods)
การพยากรณ์น้าท่วมสามารถน้ามาใช้ได้กับพืนที่ลุ่มน้าขนาดไม่กี่ตารางกิโลเมตร (เช่น พืนที่ชุมชน
เมืองที่สร้างขึนในพืนที่ลาดชันซึ่งได้รับผลจากปริมาณฝนตกหนักในเวลาอันสัน และท้าให้เกิดน้าหลาก
ปริมาณมากในบริเวณพืนที่เมือง) ไปจนถึงพืนที่ตะกอนน้า พา (Alluvial Basin) ขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุม
พืนที่หลายแสนตารางกิโลเมตร วิธีการพยากรณ์น้าท่วมที่เหมาะสมจะขึนอยู่กับขนาดพืนที่ลุ่มน้าเป็น
ส้าคัญ
2.3.1 วิธีการแปลงน้าฝนเป็นน้าท่า (Method of Transformation of Rainfall
into Flow)
ส้าหรับพืนที่ลุ่มน้าขนาดเล็กตังแต่ 10–100 ตารางกิโลเมตร การเคลื่อนตัวของน้าท่วมใช้เวลาสัน
และการตรวจวัดปริมาณน้าหรือระดับน้าที่จุดใดจุดหนึ่งในพืนที่ลุ่มน้าก็สามารถให้ข้อมูล ปริมาณการไหล
ของน้าหรือระดับน้าที่จุดใดจุดหนึ่งด้านท้ายน้าเพื่อการเตือนภัยก่อนหน้าได้ไม่นานนัก (เช่น ½–2 ชั่วโมง)
ในกรณีเช่นนี จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แบบจ้าลองการแปลงรูป (น้าฝนเป็นน้าท่า) ในการพยากรณ์น้า
ท่วมซึ่งท้าให้สามารถคาดการณ์การก่อตัวของปริมาณน้าหลากได้
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่มักใช้ในงานอุทกวิทยาสามารถน้ามาใช้วิเคราะห์เพื่อการนีได้ ซึ่งจะ
ประกอบด้วย
(1) กราฟหนึ่งหน่วยน้าท่า (Unit Hydrograph)
กราฟหนึ่ ง หน่ ว ยน้ า ท่ า ได้ ม าจากแบบจ้ า ลองการแปลงรู ป (Transfer Function Model) ซึ่ ง
สามารถแปลงค่ า ฝนใช้ ก ารไปเป็ น กราฟน้ า ท่ า ได้ แบบจ้ า ลองนี พั ฒ นาในช่ ว งทศวรรษที่ 1930 โดย
นั ก วิ ช าการจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ แ ก่ Sherman และต่ อ มาคื อ McCarthy, Linsley, Kohler,
Paulus, Williams, Mitchell ฯลฯ และหน่ ว ยงาน US Soil Conversation Service น้ า มาใช้ ง านใน
รู ป แบบที่ง่ายขึน และนั กวิช าการจากประเทศฝรั่งเศสโดย CEMAGREF ได้น้ามาประยุกต์ใช้ในชื่อวิธี
SOCOSE
(2) กราฟน้าท่าสังเคราะห์ (Synthetic Hydrograph)
วิธีนีถูกพัฒนาในประเทศฝรั่งเศสโดย Larrieu วิธีนีมีความก้าวหน้ากว่าวิธีกราฟหนึ่งหน่วยน้าท่า
เพราะได้น้าเอาแนวคิด Isochronism ซึ่งเป็นการน้าเข้าข้อมูลที่จุดต่าง ๆ ของลุ่มน้ามาใช้
(3) แบบจ้าลองแบบมีอ่างเก็บน้า (Models with Reservoirs)
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แบบจ้าลองนีพัฒนาในช่วงทศวรรษที่ 1930 เช่นกัน แบบจ้าลองอ่างเก็บน้าแบบเชิงเส้น (Linear
Regression Model) ยอมให้มีการหาการเคลื่อนตัวของน้า (Routing) จากส่วนต่าง ๆ ของลุ่มน้ารวมทัง
อ่างเก็บน้าด้วย และรวมปริมาณการไหลของน้าที่จุดออกจากพืนที่ลุ่มน้าเข้ากับปริมาณการระบายน้าจาก
ระบบอ่ า งเก็ บ น้ า (โปรดอ่ า นงานของ Zoch, Nash, Dodge, Linsley และ Crawford ส้ า หรั บ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจ้ า ลอง STANFORD และงานของ Dawday, O’Donnel, Litchy, Kulandaiswamy,
Sugawata และ Mruyama, Schenieveld,Girard, Fontin และ Charbonneau, Cormary, Lacriox
ฯลฯ)
(4) แบบจ้าลองการแปลงรูปอื่น ๆ (Other Transformation Models)
นอกจากแบบจ้าลองพืนฐานต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีแบบจ้าลองอื่น ๆ ที่ได้รวมเอาแนวคิด
เรื่ องการแปลงรู ป (Transformation) การกักเก็บ (Storage) และการเคลื่ อนตัว ของน้า (Routing) ซึ่ง
ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจ้าลองที่น้ามาประยุกต์ใช้ในงานอุทกวิทยา
เขตเมือง เช่น แบบจ้ าลอง McPherson แบบจ้าลอง Desbordes แบบจ้าลอง Ribstein แบบจ้าลอง
Sauiter แบบจ้าลอง Deleur แบบจ้าลอง RERAM และแบบจ้าลอง STORM
2.3.2 แบบจ้าลองการเคลื่อนตัวของน้าท่วม (Flood Routing Models)
ในอีกด้านหนึ่ง เป็นกรณีของพืนที่ลุ่มน้าขนาดใหญ่ เช่น ใหญ่กว่า 100,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี
ระยะเวลาการเคลื่ อ นตั ว ของน้ า ท่ ว มจากจุ ด หนึ่ ง ของพื นที่ ลุ่ ม น้ า ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง นานกว่ า ที่ ที่ ใ ช้ ใ น
แบบจ้าลองการแปลงรูป ในกรณีนีการพยากรณ์น้าท่วมทีจ่ ุดท้ายน้าสามารถท้าได้จากการน้าข้อมูลผลลัพธ์
ที่ได้มาจากการแปลงน้าฝนเป็นน้าท่า และใช้อัตราการไหลหรือส่วนหนึ่งของกราฟน้า ท่าที่จุดหนึ่งด้าน
เหนือน้าเป็นตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variables) ซึ่งส้าหรับแนวทางนีผู้ใช้งานจะต้องประเมินกราฟ
น้าท่าด้านเหนือน้าซึ่งอาจเพิ่มเติมด้วยกราฟน้าท่าจากล้าน้าสาขาซึ่งจะเปลี่ยนรูปและเคลื่อนตัวไปยังจุด
ด้านท้ายน้าในบริเวณพืนทีท่ ี่ต้องมีการพยากรณ์น้าท่วม
วิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของน้า นีเป็นการน้าเอาสมการ Saint–Venant ในวิชากลศาสตร์
ของไหลมาประยุ กต์ ใช้แบบง่ าย โดยการใช้ห ลั กการการอนุรั ก ษ์ มวลสาร (Preservation of Matter)
(สมการการไหลต่อเนื่ อง (Continuation Equation)) และสมการโมเมนตัม (Momentum Equation)
(สมการพลวัต (Dynamic Equation)) วิธีนีสามารถประยุกต์ใช้กับการไหลทิศทางเดียวในทางน้า (ทางน้า
หลักหรือทางน้าย่อย) หรือน้ามาประยุกต์ใช้กับการไหลหลายทิศทางทั่วพืนที่น้าท่วมก็ได้
ฝรั่ งเศสเป็ น ประเทศแรก ๆ ที่ท้าการพยากรณ์น้าท่ว มโดยใช้วิธี เอมไพริกัล ตัว อย่างเช่น การ
พยากรณ์น้าท่วมในแม่น้าเซน (Seine River) โดย Belgrand ในปี ค.ศ. 1854 และยังเป็นหนึ่งในประเทศ
แรก ๆ ที่พัฒนาวิธีที่ซับซ้อนยิ่งขึนโดยใช้สมการอย่างง่ายส้าหรับวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของน้าท่วม เช่น
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วิธีเบเช็ท (Bachet Method) ที่ใช้ในปี ค.ศ. 1934 ในลุ่มน้าลัวร์ (Loire River Basin) วิธีหลังนีได้รวมการ
แปลงรูป 2 ขันตอนต่อเนื่องกันเข้ากับกราฟน้าท่าด้านเหนือน้า (วิเคราะห์การเคลื่อนตัวของน้าจากนันเป็น
การลดยอดของกราฟน้าท่า) ซึง่ ถูกน้ามาใช้โดยน้าเอา “กฎเบเช็ท (Bachet Rule)” มาช่วย และเริ่มใช้การ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นับจากนันเป็นต้นมา
ไม่นานนักหลังจาก Bachet ในประเทศฝรั่งเศส McCarthy ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้พัฒนา
วิธีมัสกิงกัม (Muskingum Method) (เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งได้ด้าเนินการเพื่อป้องกันน้าท่วมใน
พื นที่ น้ า ท่ ว มหุ บ เขามั ส กิ ง กั ม ) ซึ่ ง พิ จ ารณาถึ ง ฟั ง ชั่ น ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ของแม่ น้ า ในขณะที่ พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างน้าไหลเข้า (Inflow) กับน้าไหลออก (Outflow) ในรูปสมการเชิงเส้น แทนสมการ
พลวัต Saint–Venant อีกวิธีหนึ่งที่แนะน้าโดยชาวรัสเซียชื่อ Kalmin มาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีความสัมพันธ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างอัตราการไหลที่ ช่วงล้าน้าหนึ่งและระดับน้าในช่วงล้าน้าถัดไปที่ช่วงเวลาเดียวกัน
วิธีนีได้รับการพัฒนาต่อมาในประเทศญี่ปุ่นโดย Hayami ในปี ค.ศ. 1951 และได้มีวิธีเอมไพริกัลอีกหลาย
วิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เป็ น ตั ว แทนในการวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นตั ว ของน้ า ท่ ว มอย่ า งง่ า ย เช่ น วิ ธี
Working–Value วิ ธี Lag และแบบจ้ า ลองที่ ใ ช้ ห ลั ก การแพร่ ข องคลื่ น (Models Considering Wave
Diffusion)
การเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณน้าท่วมและค่าของยอดน้าสูงสุ ดที่เกี่ยวข้องกับพืนที่ลุ่มน้าที่มี การ
พัฒ นาบางส่ ว นได้รั บ การประมาณโดยการใช้ แบบจ้าลองแบบพารามิเตอร์กระจายตัว (Distribution
Model) เช่น แบบจ้าลองคลื่นจลน์ (Kinematic Wave Model) ของ Sueishi และแบบจ้าลองการกัก
เก็บแบบกระจายตัว (Distributed Storage Model) ของ Hata จากประเทศญี่ปุ่น
ถึงแม้ว่า คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีสมรรถนะมากพอท้าให้สามารถพัฒนาแบบจ้าลองซึ่ง
ใช้สมการ Saint–Venant ได้อย่างสมบูร ณ์ ก็ยังใช้เวลาในการค้านวณเวลานานพอสมควร ด้วยเหตุนี
แบบจ้ าลองเหล่ านี จึ ง มั ก ใช้เ พื่ อ การศึ กษาทางชลศาสตร์ทั่ว ไป ส้ าหรับระบบการเตื อนภั ยน้ า ท่ ว มซึ่ ง
จ้าเป็นต้องใช้แบบจ้าลองที่สามารถท้างานได้รวดเร็ว และตอบสนองต่อการจ้าลองผลของน้าท่วมพยากรณ์
ขนาดต่าง ๆ จ้าเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีสมรรถนะน้อยกว่า ดังนัน แบบจ้าลองอย่างง่าย
เช่น วิธีมัสกิงกัมจึงยังใช้งานกันอยู่
2.3.3 แบบจ้าลองการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Models)
วิธีนี มีพืนฐานมาจากอัล กอริ ธึ ม การถดถอยพหุ คู ณระหว่า งตัว แปรต่ าง ๆ ซึ่งถูกก้าหนดค่ า ที่
ช่วงเวลาในอนาคต (t+i) และตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variables) ที่วัดได้จากช่วงเวลาก่อนหน้านี
(t–i) ตัวแปรน้าเข้าที่จ้าเป็น ได้แก่ ปริมาณน้าฝนในลุ่มน้า ระดับ น้าหรือปริมาณน้าที่ตรวจวัดได้ของสถานี
ด้านเหนือน้าที่ระยะเวลา t–i และระดับน้าหรือปริมาณน้าของสถานีที่จะพยากรณ์ที่ระยะเวลา t หรือ t+i

2–7

ส่วนที่ 2-2

การก้ า หนดตั ว แปรน้ า เข้ า จ้ า นวนมากมาใช้ใ นแบบจ้า ลองและยอมรับ ว่า ต้ อ งใช้ เ วลาในการ
ปรับเทียบและค้านวณนานขึน อาจท้าให้คิดไปว่าคุณภาพของการพยากรณ์น่าจะดีขึน อย่างไรก็ต าม
เนื่องจากตัวแปรน้าเข้าส่วนใหญ่จะมีสหสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง ดังนัน คุณภาพของการพยากรณ์มักไม่ดี
มากขึนเท่าไร จากการน้าตัวแปรมากกว่า 3–4 ตัวมาใช้ บางกรณีอาจน้าเอาตัวแปรซ้าซ้อน (Redundant
Variables) จ้านวนหนึ่งมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนข้อมูลพืนฐานที่ได้เลือกมาใช้แล้ว ตัวอย่างเช่น เพื่อการ
อุดช่องโหว่ของข้อมูลบันทึก หรือเมื่อคุณภาพของข้อมูลไม่ดีพอ

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

อัลกอริธึมนีไม่ค้านึงถึงการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ แต่น้าเอาความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปร
อธิบาย (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรที่ค้านวณหา (ตัวแปรตาม)

มีการน้าเอาวิธีหลายวิธีที่มีขันตอนการวิเคราะห์แตกต่างกันมาใช้ เช่น
 สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation)
 DPFT (เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า ผลต่างล้าดับแรกของฟังก์ชันการเปลี่ยนรูป)
 วิธีก้าลังสองน้อยที่สุด (Recursive Least Squares, RLS)
 วิธีการถดถอยแบบริดจ์ (Ridge Regression)
 การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)
 แบบจ้ า ลองอนุ ก รมเวลา ARMAX (Autoregressive–Moving Average with Exogenous
Input)
 แบบจ้าลองระบบเชิงเส้นแบบมีเงื่อนไข (Constrained Linear System, CLS)
แบบจ้าลองบางแบบสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองนั่นคือ การปรับเทียบจะปรับ เปลี่ยนค่า
โดยอัตโนมัติระหว่างที่เหตุ การณ์ก้าลังเกิดขึน โดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ ได้จากการพยากรณ์กับ
ค่าที่ตรวจวัดระหว่างเกิดเหตุการณ์จริง
2.3.4 แบบจ้าลองแบบซับซ้อน (Complex Models)
แบบจ้ าลองแบบซับ ซ้อนที่ร วมเอาแบบจ้าลองหลายแบบเข้าไว้ด้ว ยกัน มักน้ามาใช้ในกรณีที่
ลักษณะของพืนที่ลุ่มน้ามีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่น บริเวณที่มีอาคารควบคุมน้าไหล (อ่างเก็บน้า ฯลฯ) ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนลักษณะการไหลของน้าหลาก และการเคลื่อนตัวของน้าท่วมได้อย่างมาก หรือเกิดการไหล
บ่าบนผิวดินอย่างมากในบริเวณพืนที่น้าท่วม ในกรณีเช่นนี จะต้องน้าเอาลักษณะทางกายภาพของการไหล
ของน้ามาใช้ในแบบจ้าลอง เช่น การมีปริมาณน้าไหลเข้าและปริมาณการระบายน้าออกจากอ่างเก็บน้า
หรื อการไหลข้า มคัน กั นน้ า หรื อในทางผั น น้า ที่จ้าเป็นต้อ งแสดงลั ก ษณะการไหลในพื นที่ น้ าท่ ว มใน
แบบจ้าลองสองมิติ
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แบบจ้าลองเหล่านีมักจะน้ามาใช้กับพืนที่ลุ่มน้าขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาพยากรณ์หลายชั่วโมง
หรือหลายวันล่วงหน้า หรือในพืนที่ที่ไม่มีข้อจ้ากัดเรื่องเวลาที่ใช้ในการค้านวณ
2.3.5 การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Forecasting)
ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
แหล่งรวบรวมข้อมูลทั่วโลกมีจ้านวนเพิ่มมากขึน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฎการณ์การแลกเปลี่ยน
และการหมุนเวียนในชันบรรยากาศดียิ่งขึน การพัฒนาแบบจ้าลองให้ท้างานได้ผลดียิ่งขึน การใช้ข้อมูล
เรดาร์และข้อมูลดาวเทียมที่ครอบคลุมพืนที่และประสบการณ์ในการใช้งานที่เพิ่มมากขึน และคอมพิวเตอร์
ทีม่ ีสมรรถนะสูงขึน
คอมพิวเตอร์ที่มีก้าลังมากที่สุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 1999) ในการค้านวณทางอุตุนิยมวิทยา
มีก้าลังการประมวลผล 500 ล้านบิ ตต่อวินาที และคุณภาพในการพยากรณ์ 5 วันล่วงหน้าดีเทียบเท่ากับที่
ได้จากการพยากรณ์ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในทศวรรษ 1950
ตั ว อย่ า งเช่ น หน่ ว ยบริ ก ารทางด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ฝ รั่ ง เศส (French National
Meteorology Service) ใช้ระบบซึ่งรวมแบบจ้าลอง 2 แบบเชื่อมโยงกัน
 แบบจ้าลอง EMRAUDE ซึ่งเป็นแบบจ้าลองโลกครอบคลุม 2 ซีกโลกขนาดกริด 120 กิโลเมตร
 แบบจ้าลอง PERIDOT มีขนาดกริด 35 กิโลเมตร ครอบคลุม ประเทศฝรั่งเศส และสิ่งแวดล้อม
รอบ ๆ นัน
แบบจ้าลองโลกสามารถพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าระยะยาว (1–4 วัน) ในขณะที่แบบจ้าลองที่มี
ตารางกริดสันกว่าใช้พยากรณ์ข้อมูลระยะสัน (6–36 ชั่วโมง) แบบจ้าลองแบบหลังน้าเอาข้อมูลอิทธิพลของ
การยกตัวของพืนที่ที่ค่อนข้างละเอียด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืนที่ลาดชัน สูงใกล้ทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน ซึ่งท้าให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของศูนย์กลางที่เกิดความเข้มฝนสูงได้ ผลที่ได้จากแบบจ้าลองจะ
ได้รับการตีความโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นผู้มปี ระสบการณ์และความรู้ในด้านภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศมาตรวจสอบผลที่ได้จากแบบจ้าลองโดยเทียบกับข้อมูลที่ได้จากสถานีเครือข่ายแผนที่อากาศ
และภาพดาวเทียมและเรดาร์
ส้าหรับการพยากรณ์ระยะใกล้และส้าหรับพืนที่ขนาดเล็ กกว่า การใช้เทคโนโลยีเรดาร์อุทกวิทยา
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส้าหรับการพยากรณ์อากาศ เรดาร์อุทกวิทยาได้ริเริ่มในช่วงทศวรรษ 1970 และ
พัฒนาอย่างมากนับจากปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค และฝรั่งเศส หลักการที่ใช้คือ ความสัมพันธ์กันระหว่างพารามิเตอร์ที่ตรวจพบ
ได้ด้วยเรดาร์ (ค่าการสะท้อนกลับ –Z) กับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการพยากรณ์ (ค่าความเข้มฝน–R) จะต้อง

2–9

ส่วนที่ 2-2
คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ปรับเทียบค่าความสัมพันธ์ Z–R โดยใช้การตรวจวัดน้าฝนจริงที่ระดับพืนดิน (เครื่องตรวจวัดน้าฝนหรือ
เครื่องบันทึกค่าน้าฝน) การปรับเทียบในแต่ละพืนที่ดังกล่าวจะต้องรวมปรากฏการณ์ เช่น สัญญาณสะท้อน
กลับที่พืนดิน พืนที่บอด การสะท้อนผิดปกติ ฯลฯ ปัจจุบันก้าลังมีการท้าวิจัยและการตรวจสอบเรดาร์อุทก
วิทยาในประเทศฝรั่ ง เศส (เครื อข่าย ARAMIS) เพื่อให้ การพยากรณ์ แบบระยะสั นมากสามารถท้ า ได้
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในพืนที่เ มื องที่ มี ความเสี่ ย งสู ง เช่น ปารีส (Paris) บอร์โ ด (Bordeaux) เกรโนเบิ ล
(Grenoble) ดอร์ดอญ (Dordogne) เซเวนเนส (Cevennes) นีมส์ (Nimes) และมาร์เซย (Marseille)
2.4 การประมวลผล การส่งข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Processing, Transmission
and Acquisition Equation)
หัวข้อย่อยที่แล้วครอบคลุมเนือหาหลักการพยากรณ์ ในข้อย่อยนีจะกล่าวถึงการน้ามาใช้งานและ
อุปกรณ์ที่จ้าเป็นในการท้างานของระบบพยากรณ์น้าท่วม
ล้าดับในการท้างานดังกล่าวมีหลายขันตอนดังนี
 การข้อมูลการพยากรณ์พืนฐานเพื่อป้อนข้อมู ลเข้าแบบจ้าลองการพยากรณ์ เช่น น้าฝน อัตรา
การไหลของน้า ระดับน้า การปกคลุมด้วยหิมะ อุณหภูมิ ความชืนในดิน ฯลฯ
 การควบคุมคุณภาพของข้อมูล
 การส่งข้อมูลเหล่านีไปยังสถานีกลาง (Central Station) เป็นประจ้า
 การประมวลผลข้อมูล (การประยุกต์ ใช้แบบจ้ าลองการเคลื่ อนตัว ของน้า ท่ ว ม) และการเก็บ
ไฟล์ข้อมูล
 การแปลความหมายข้อมูล การออกค้าสั่ง และในที่สุดคือ การเตือนภัยน้าท่วม ซึ่งจะได้กล่าว
ในภายหลัง
2.4.1 การจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (Basic Data Acquisition)
เมื่อได้ก้าหนดวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของน้าท่วมที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับลักษณะพืนที่ลุ่ม
น้านัน ๆ และได้หาค่าพารามิเตอร์ส้าหรับการพยากรณ์น้าท่วมแล้ว จะต้องติดตังอุปกรณ์ ณ สถานีตรวจวัด
ข้อมูลที่ก้าหนดในเครือข่ายที่มีอยู่เพื่อส่งข้อมูลในเวลาจริงไปยังสถานีกลาง
เครื่องตรวจวัดข้อมูลพืนฐานเป็นอุปกรณ์ที่มักใช้ในด้านอุทก–ภูมิอากาศ (เครื่องตรวจวัดน้าฝน
เครื่ องบั น ทึกข้อมูล น้ าฝนอัตโนมัติ เครื่ องวัดหิ มะ ไม้วัดระดับน้า เครื่องบันทึกระดับน้า เครื่องมือวัด
ความชืน เครื่องมือตรวจนิวตรอน ฯลฯ) ผู้จ้าหน่ายเครื่องมือตรวจวัดและถ่ายโอนข้อมูลล่าสุดส่วนใหญ่
มักจะมีอุปกรณ์เพื่อการส่งข้อมูลไว้ในระบบการตรวจวัดข้อมูลติดตังส้าเร็จ
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บางชนิดสามารถท้าการประมวลผลข้อมูลขันต้นได้ในพืนที่ (ตัวอย่างเช่น
ค่าฝนสะสม การแปลงระดับน้าไปเป็นอัตราการไหล) บางชนิดได้รับการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถท้างาน
ได้ในระยะไกลหรือให้สามารถปรับค่าของเครื่องตรวจวัดได้ (เช่น ก้าหนดเวลาการจัดเก็บข้อมูล และ
ความถี่ในการส่งข้อมูล การเริ่มวัดข้อมูลเมื่อถึงจุดเกณฑ์ที่ก้าหนด) อุปกรณ์เหล่านียังสามารถใช้เพื่อการ
ตรวจสอบหรือโต้ตอบกับ ตัวเซนเซอร์ตรวจวัดในกรณีท้างานผิดพลาด และการป้องกันข้อมูลที่คล้ายคลึง
กัน
แหล่งพลังงานส้าหรับอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกข้อมูล รวมทังการส่งข้อมูล ซึ่งแต่เดิมเป็นแหล่ง
พลังงานชนิดแบตเตอรี่และไฟฟ้าตามสาย ปัจจุบันสามารถใช้พลังงานจากแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้เพื่อให้ประหยัดขึน และสามารถต่อเข้ากับแบตเตอรี่ให้เป็นบัฟเฟอร์ ซึ่งในทางทฤษฏีแล้วจะช่วยประกัน
ว่าสามารถท้างานได้ด้วยตนเองตลอดไป
2.4.2 การควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Quality Control)
การควบคุมคุณภาพของข้อมูลสามารถท้าได้โดยการตรวจสอบที่อุปกรณ์โดยตรง หรือตรวจสอบที่
สถานีรับข้อมูลกลางโดยการตรวจดูอย่างเข้มข้นถึงความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่รับเข้ามาที่อยู่บนหน้าจอ
หรือผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลโดยแบบจ้าลองในครังแรก ข้อมูลใดที่ถูกระบุว่าคลาดเคลื่อนหรือน่า
สงสัยจะถูกก้าจัด หรือแทนด้วยค่าอื่นที่ประมาณการจากการตรวจวัดตรงจุดอื่นหรือข้อมูลจากสถานีอื่น
(Degraded Model)
2.4.3 การส่งข้อมูล (Data Transmission)
วิธีการหลักที่ใช้ในการส่งข้อมูลในปัจจุบันมีดังนี
 การส่งด้วยวิทยุ (Radio Transmissions)
 การส่งด้วยโทรศัพท์ (Telephonic Transmissions)
 การส่งด้วยดาวเทียม (Satellite Transmissions)
ขณะที่โครงข่ายโทรศัพท์ในประเทศอุตสาหกรรมส่วนมากและประเทศที่ ก้าลังพัฒนาบางประเทศ
มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากได้มีการริเริ่มน้าเอาโครงข่ายอัตโนมัติ สายโทรศัพท์ที่ติดตังเป็นพิเศษ และ
โครงข่ายทางทะเลข้ามทวีป ฯลฯ มาใช้ แต่ในหลายประเทศการท้างานของโครงข่ายโทรศัพท์ก็สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาได้ ความไม่น่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นสิ่ งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในระบบการส่งข้อมูลเพื่อการ
พยากรณ์น้าท่วม ด้วยเหตุนี จึงจ้าเป็นจะต้องอาศัยวิธีการอื่น
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ส้าหรับการส่งข้อมูลระยะทางสันพบว่า การส่งด้วยคลื่นวิทยุเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง ระยะการ
ส่งอาจขยายเพิ่มขึนได้โดยการใช้เครื่องรีเลย์ทางพืนดิน การรีเลย์โดยดาวเทียม หรือด้วยการสะท้อนโดย
ชันอิออนในชันบรรยากาศ คลื่นวิทยุอาจขัดข้องในสภาพบรรยากาศและภูมิอากาศบางอย่างซึ่งสามารถลด
ปัญหาได้ด้วยการเพิ่มก้าลังเครื่องส่งและก้าลังการรับ และด้วยการดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเทศเขต
ร้อนและใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ดี ขึน นอกจากนี เทคโนโลยีการส่งข้อมูลซึ่งใช้ข้อความที่เข้ารหัส และ
เป็นดิจิตอล และมีเครื่องตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งข้อมูลด้วยตนเอง ได้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของการส่งข้อมูลเป็นอย่างมาก
การสื่ อสารผ่ านดาวเทีย ม เช่น การใช้สั ญญาณ Argos Beacon หรือ Meteosat Beacon ได้
กลายเป็ น แนวทางที่เป็ น มาตรฐาน ซึ่งการย่อขนาดอุปกรณ์ให้ เล็ กลง การตัดลดค่าใช้จ่าย และความ
น่าเชื่อถือได้ ท้าให้รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูลนีมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับพืนที่ชนบทหรือพืนที่ ที่
ยังไม่พัฒนา การเชื่อมโยงทางดาวเทียมเป็นประโยชน์ส้าหรับพืนที่ ขนาดใหญ่ และพืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก
หรือมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นปัญหาต่อการเชื่อมโยงด้วยโทรศัพท์หรือวิทยุ
2.4.4 การบันทึกและประมวลผลข้อมูล (Data Recording and Processing)
ปัจจุบันแบบจ้าลองการพยากรณ์ส่วนใหญ่สามารถท้างานบนคอมพิวเตอร์ แบบจ้าลองขนาดใหญ่
มาก (ยกตัวอย่างเช่น ใช้หลักการค้านวณทางชลศาสตร์ส้าหรับลักษณะการไหลผ่านของน้าท่วมในพืนที่
ขนาดใหญ่ ซึ่งจ้าเป็นต้องอธิบายลักษณะการไหลใน 3 มิต)ิ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือมินิคอมพิวเตอร์ซึ่ง
มีก้าลังในการประมวลผลสูง แต่ก็มีแบบจ้าลองหลายแบบที่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่ได้รับการถ่ายโอนและส่งเข้าแบบจ้าลองพยากรณ์จะต้องได้รับการส่งเข้า
ฐานข้อมูล ในท้องถิ่น พร้ อม ๆ กัน ด้ว ย และเมื่อส่ งเข้าฐานข้อมูล ท้องถิ่นแล้ ว จึงส่ งต่อไปยังฐานข้อ มู ล
ส่วนกลางต่อไป (เช่น ธนาคารข้อมูล PLUVO, HYDRO, METEO ในประเทศฝรั่งเศส)
ควรมีการบันทึกข้อมูลการพยากรณ์ ข้อมูลส่งออก และข้อมูลผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจ้าลองได้ในภายหลัง โดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ประมาณการกับค่าที่ตรวจวัด
ได้จริง การเปรียบเทียบดังกล่าวท้าให้เห็นความจ้าเป็นที่จะต้องปรับแก้การจัดเก็บข้อมูล และตัวแปรต่าง ๆ
ส้าหรับถ่ายโอน (เช่น การเพิ่มขึนหรือลดลงของความถี่ในการตรวจวัดพารามิเตอร์บางตัว)
ซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบท้าให้ผู้ใช้แบบจ้าลองสามารถปรับเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ จากตัวแปรข้อมูล
ที่ก้าลังการเก็บรวบรวม ตัวแปรผลลัพธ์ รูปแบบของผลลัพธ์ และเมนูที่ใช้งานบ่อย ด้วยเหตุนีจึงได้มีการ
พัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึนมาโดยเฉพาะ
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2.4.5 การแปลความหมายข้อมูล (Data Interpretation)
ในท้านองเดียวกันกับการพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา ผลลัพธ์ของแบบจ้าลองการพยากรณ์น้าท่วม
จะต้องได้รับการตีความและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนโดยนักพยากรณ์ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ในด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์น้าท่วม และในด้านการประมวลผลข้อมูล (ถ้าเป็นไปได้) หลังจากนันจึงจะ
สามารถน้าไปผ่านขันตอนต่าง ๆ ที่ได้ก้าหนดไว้เพื่อแปลงเป็นค้าสั่ง ซึ่งน้าไปสู่การออกค้าเตือนภัยน้าท่วม
นักพยากรณ์จะเป็นผู้ที่สามารถชีชัดได้อย่างรวดเร็วถึงปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล การส่งข้อมูล
หรือผลพยากรณ์ที่ได้ และจะเป็นผู้ที่สามารถท้าการทดสอบสถานการณ์ สมมุติเกี่ยวกับการพัฒนาการก่อ
ตัวของฝน และพัฒนาการตัดสิ นใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงรุนแรงในอนาคต เมื่อการ
ตีความข้อมูลเสร็จสินจะต้องส่งต่อผลที่ได้ซึ่งเป็นตัวบ่งชีการเกิดน้าท่วมให้กับองค์กรที่รับผิดชอบเพื่อออก
ประกาศและแจ้งเตือนภัยน้าท่วมต่อไป
2.5 ตัวอย่างของระบบพยากรณ์ (Examples of Forecasting Systems)
2.5.1 การพยากรณ์น้าท่วมในแม่น้าดานูปในประเทศฮังการี (Flood Forecasting of the
Danube in Hungary)
ในฮังการีซึ่งเป็นประเทศที่มพี ืนทีล่ ุ่มน้าตะกอนน้าพาขนาดใหญ่ พืนทีข่ นาด 2.5 ล้านเฮคแตร์ได้รับ
การป้องกันจากภัยน้าท่วม ดังนัน การพยากรณ์น้าท่วมจึงเป็นส่วนประกอบส้าคัญในการปกป้องประชาชน
และทรัพย์สิน และรักษาอาคารป้องกันน้าท่วมแบบต่าง ๆ เช่น คันดินกันน้า
แม่น้าใหญ่ 2 สายหลักในประเทศฮังการี ได้แก่ แม่น้าดานูป (Danube River) ยาว 430 กิโลเมตร
และแม่น้าทิสซา (Tisza River) ยาว 600 กิโลเมตร แม่น้าทัง 2 สายมีความชันน้อยมาก (6 เซนติเมตรต่อ
กิโ ลเมตร ส้ าหรั บ ดานู ป และ 2 เซนติเมตรต่อกิโ ลเมตร ส้ าหรับทิส ซา) การเคลื่ อนตัว ของน้าท่ว มใช้
เวลานานมาก (4–6 วัน ส้าหรับแม่น้าดานูปจากจุดที่แม่น้าเข้าสู่ประเทศฮังการี และ 12–14 วัน ส้าหรับ
แม่น้าทิสซา) ส้าหรับกรณีนี การประยุกต์ใช้ แบบจ้าลองอนุกรมเวลา Auto–Regressive ของระดับน้า
ให้ผลการพยากรณ์ที่มีคุณภาพสูง ในปี ค.ศ. 1886 ได้มีการจัดตังหน่วยงานเตือนภัยน้าท่วมและระบบการ
พยากรณ์โดยกรมส้ารวจแห่งประเทศฮังการี (Hungarian Survey Department) และนับจากนันมา วิธีที่
ใช้ในการพยากรณ์จึงอาศัยหลักการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ทางสถิติของข้อมูลระดับน้า
ผลการพยากรณ์ ที่ ไ ด้ นั บ ว่ า ดี ม าก เนื่ อ งจากค่ า ความผิ ด พลาดยกก้ า ลั ง สองเฉลี่ ย (Average
Quadratic Error) จากแบบจ้าลอง (จากข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากน้าท่วม 120 ครังระหว่างปี ค.ศ. 1893–
1955) ของการพยากรณ์ที่ด้าเนิน การส้ าหรับกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ซึ่งยึดตามผลการส้ารวจของ
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วิธี Auto–Regressive ได้รับการปรับปรุงด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของน้า ที่พัฒนาโดย
Szesztay ในปี ค.ศ. 1958 ที่ยึดหลักการประเมินความเปลี่ยนแปลงของการไหลที่เกิดขึนในช่วงเวลาทุก
24 ชั่วโมง ในแต่ละช่วงของแม่น้า ผลการพยากรณ์มีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยส้าหรับข้อมูลน้าท่วมใน
ฤดูร้อนของกรุงบูดาเปสต์ตังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน
 2 เซนติเมตร ส้าหรับการพยากรณ์ 1 วัน ล่วงหน้า
 5 เซนติเมตร ส้าหรับการพยากรณ์ 2 วัน ล่วงหน้า
 10 เซนติเมตร ส้าหรับการพยากรณ์ 4 วัน ล่วงหน้า

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

สถานีวัดน้าทีเ่ มืองเองเกลฮาร์ทส์เซล (Engelhartszell) 550 กิโลเมตร ด้านเหนือน้าและมีเวลาล่วงหน้า 5
วัน มีค่าเพียง  37 เซนติเมตร

ส้าหรับในฤดูที่มีฝนมาก วิธีการพยากรณ์ได้รับการปรับปรุงโดยน้าเอาฝนมาร่วมพิจารณา ตัวแปร
น้าเข้าเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าปริมาณฝนรายวันที่ตรวจวัดได้ระหว่างวันก่อนวันพยากรณ์ และค่าดัชนีที่แสดงถึง
อัตราการดูดซึมน้าในดินซึ่งเป็นผลจากสภาวะที่ฝนตกในช่วง 21 วันก่อนหน้า
ดังนันวิธี Auto–Regressive จึงได้น้าตัวแปรจากสาเหตุภายนอกดังต่อไปนีมารวมด้วย
 ระดับน้าด้านเหนือน้า (Upstream Water Level)
 ฝนที่ตกเหนือพืนที่ลุ่มน้า (Precipitation over the Basin)
 ดัชนีการซึมน้าลงดิน (Infiltration Index)
ในฤดูฝนค่าความแตกต่างยกก้าลังสองเฉลี่ย ของการพยากรณ์ 5–7 วัน ล่วงหน้าในกรุงบูดาเปสต์
อยู่ที่ 40 เซนติเมตร
หน่วยงานเตือนภัยน้าท่วมของฮังการี (Hungarian Flood Warning Department) ถูกเชื่อมโยง
กั บ หน่ ว ยงานเตื อ นภั ย น้ า ท่ ว มระหว่ า งประเทศของคณะกรรมาธิ ก ารดานู ป (International Flood
Warning Department of the Danube Commission) ซึ่งครอบคลุม 8 ประเทศในลุ่มน้าดานูป
2.5.2 การพยากรณ์น้าท่วมในประเทศฝรั่งเศส (Flood Forecasting in France)
ประเทศฝรั่งเศสประกอบด้วย 5 ลุ่มน้าหลัก ได้แก่ ลุ่มน้าการอน (Garonne Basin) ลุ่มน้าลัวร์
(Loire Basin) ลุ่ มน้ าโรน (Rhone Basin) ลุ่ มน้าแซน (Seine Basin) และลุ่ มน้าไรน์ (Rhine Basin) ซึ่ง
แม่น้าไรน์เป็นแม่น้ากันพรมแดน มีพืนที่ลุ่มน้าอยู่ระหว่าง 5,500–117,500 ตารางกิโลเมตร
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พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมประมาณการอยู่ที่ 1.5 ล้านเฮคแตร์ และการป้องกันซึ่งประกอบด้วยงานคัน
กันน้าเป็นส่วนใหญ่ถูกสร้างมานานแล้วในแม่น้าสายใหญ่ แต่การสร้างเขื่อนเก็บกักน้าเพิ่งมาเริ่มด้าเนินการ
ในสมัยทศวรรษที่ 1940
แม่น้าสายใหญ่แต่ละสายมีประชากรอาศัยอยู่สองฝั่งอย่างหนาแน่นและใช้แม่น้า ในการเดินทาง
หรือการผลิตไฟฟ้าพลังน้า จึงได้มีการพัฒนาระบบพยากรณ์น้าท่วมตังแต่ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ระบบ
พยากรณ์น้าท่วมนีได้น้ามาใช้ไม่เพียงแต่ในแม่น้าสายหลัก แต่ ยังใช้ในพืนที่ลุ่มน้าย่อยซึ่งมีการพัฒนาไฟฟ้า
พลังน้าส้าคัญ ๆ ตัวอย่างเช่น พืนที่ลุ่มน้าดอร์ดอญ พืนที่ลุ่มน้าการอนตอนเหนือ และพืนที่ลุ่มน้าดูแรนซ์
นับจากปี ค.ศ. 1985 ได้มีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อขยายระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้าท่วมใน
พืนที่ลุ่มน้าหลักและลุ่มน้าย่อย ในปี ค.ศ. 1988 ได้มีการเปิดใช้ศูนย์พยากรณ์จ้านวน 25 ศูนย์ และสถานี
อัตโนมัติ 450 แห่ง ซึ่งต่อมาได้เพิ่มเป็น 45 ศูนย์ และมีแผนจะเพิ่มอีก 850 สถานี ในเวลาอันใกล้
ความหลากหลายของสถานการณ์ด้านภูมิอากาศและภูมิประเทศในฝรั่งเศสน้าไปสู่สถานการณ์ที่
หน่วยงานเตือนภัยน้าท่วมหลายหน่วย และระบบพยากรณ์น้าท่วมต่าง ๆ ต้องมีบทบาทในพืนที่ลุ่มน้า ที่มี
ขนาด 100,000 ตารางกิโลเมตร และในพืนที่ลุ่มน้า บริเวณเทือกเขาขนาดแค่ 1,000 ตารางกิโลเมตร เช่น
ที่ลาดชันทางตอนใต้ของเทือกเขาเซ็น ทรัล มาสสิ ฟ (Central Massif Mountain) หรือเทือกเขาพีเรนิส
(Pyrenees Mountain) รวมทังพืนที่ลุ่มน้าในเขตชุมชนเมืองขนาดเล็ก 50 หรือ 100 ตารางกิโลเมตร ตาม
แนวชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน เช่น นีซ หรือนีมส์ ซึ่งอาจจะต้องรับน้าฝนมากกว่า 400 มิลลิเมตรในไม่กี่
ชั่วโมง
ดั ง นั น ระบบพยากรณ์ ทั งหมดที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว (แบบจ้ า ลองการแปลงรู ป น้ า ฝนเป็ น น้ า ท่ า
แบบจ้ า ลองการเคลื่ อ นตั ว ของน้ า ท่ ว ม แบบจ้ า ลองการถดถอยพหู คู ณ แบบจ้ า ลองการพยากรณ์
อุตุนิยมวิทยา) ได้น้ามาใช้ตามล้าพัง หรือรวมกันหลายแบบในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ
เตือนภัยน้าท่วมในประเทศฝรั่งเศส
2.5.3 การพยากรณ์น้าท่วมของแม่น้าไปเจียงในประเทศจีน (Flood Forecasting of
Beijiang in China)
แม่น้าไปเจียง (Beijiang River) ตังอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong Province) ทางตอนใต้ของ
ประเทศจีน มีพืนที่ลุ่มน้า ขนาด 46,700 ตารางกิโลเมตร เป็น 1 ใน 3 สาขาย่อยหลักของแม่น้าเพิร์ล
(Pearl River) หรื อชื่อเดิมคือ แม่น้ าจู เจี ยง (Zhujiang River) ซึ่งมี พืนที่ลุ่ มน้า ขนาด 453,000 ตาราง
กิโลเมตร ทางท้ายน้าจากมณฑลเสฉวน (Sanshui Province) ใกล้เมืองกวางโจว (Guangzhou) พืนทีส่ ่วน
ใหญ่ของลุ่มน้าไปเจียงประกอบด้วยพืนที่เทือกเขาหรือกึ่งเทือกเขาซึ่งรับฝนรายปีอยู่ ที่ระหว่าง 1,500–
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2,300 มิลลิเมตร ในช่วงฤดูฝน ความเข้มของฝนจะสูงเป็นพิเศษ เช่น 533 มิลลิเมตร ใน 6 ชั่วโมง ไป
จนกระทั่ง 141 มิล ลิ เมตร ใน 1 ชั่ว โมง ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1982 ที่เมืองกิงยวน (Qingyuan)
ลักษณะรูปร่างและภูมิประเทศของลุ่มน้าเอือต่อการรวมตัวของปริมาณน้าไหลในส่วนต่าง ๆ ไปยังทางออก
ด้านท้ายน้าซึ่งเคยประสบน้าท่วมฉับพลันที่ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเกิดน้าท่วมนานถึง 8–15
วัน
การป้องกันน้าท่วมหลักท้าโดยการสร้างคันดินกันน้าและเขื่อนเก็บกักน้ารวม 2,450 ล้านลูกบาศก์
เมตร ทางตอนบนและตอนกลางของลุ่มน้า และในจ้านวนนีปริมาตรเก็บกัก 430 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูก
กันไว้เพื่อบรรเทาน้าท่วม และมีเขื่อนอีก 3 แห่งที่มีปริมาตรเก็บกักเพื่อการป้องกับน้าท่วม 256 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้าเหล่านีสามารถช่วยลดปริมาณน้าได้เพียง 1% และ 5% (ทังนี
ขึนอยู่กับลักษณะของน้าท่วม) ในพืนที่ที่มีปริมาณน้าหลากไหลมารวมกันมากที่สุดที่เมือง Hengshi
พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมซึ่งบางส่วนได้รับการป้องกันด้วยคันกันน้ามีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 6
ล้ านคน ในกรณี ที่น้ าท่ว มมีขนาดเกิน ความจุของคันกันน้า ดังกล่ าว คัน ด้านเหนือน้าจะถูกท้าลายเพื่อ
ป้องกันพืนที่ทางตอนล่างจากน้าท่วม ดังนัน จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีระบบพยากรณ์น้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้แน่ใจว่าการพัง คันกันน้าด้านเหนือน้าได้ด้าเนินการในเวลาเหมาะสม และเพื่อความปลอดภัยของ
พืนที่ด้านท้ายน้าที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
แบบจ้าลองการพยากรณ์แบบเดิมได้น้ามาใช้ในพืนที่ลุ่มน้าย่อยบางแห่งและได้ท้าการพยากรณ์
ส้าหรับพืนที่อื่นของแม่น้า โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเตือนภัยน้าท่วมน้าประสบการณ์และความรู้
เกี่ย วกับ พฤติกรรมของแม่น้ ามาใช้ ปั จ จุ บันได้มีการติดตังแบบจ้าลองที่ครอบคลุ มพืนที่ลุ่ มน้า ไปเจียง
ทังหมด แบบจ้าลองนีประกอบด้วยแบบจ้าลองย่อยและตังระบบให้สามารถท้างานแยกเพื่อ ให้สามารถ
พยากรณ์ข้อมูลในแต่ละพืนที่ หรือท้างานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เชิงพืนที่และเวลาได้
ชนิดของแบบจ้าลองที่น้ามาใช้แล้วประสบผลส้าเร็จมีดังนี
 แบบจ้าลองการแปลงรูปน้าฝนเป็นน้าท่า ซึ่งใช้ในพืนทีล
่ ุ่มน้าย่อยตอนบนเพื่อเตือนภัยระดับน้า
สูงสุดล่วงหน้าที่ต้าแหน่งทางด้านท้ายน้า ช่วงเวลาของการพยากรณ์อยู่ระหว่าง 1–24 ชั่วโมง
ล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กับขนาดของลุ่มน้าย่อยที่ค้านวณได้ แบบจ้าลองถูกน้ามาใช้โดยยึดถือตาม
วิธี DPFT (First Difference of the Transfer Function)
 แบบจ้าลองการเคลื่อนตัวของน้าท่วมระดับกลาง ซึ่งสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของกราฟ
น่าท่าที่เป็นผลมาจากแบบจ้าลองการแปลงรูปน้าฝนเป็นน้าท่า จากจุดบรรจบด้านเหนือน้าไป
ยังจุดใด ๆ ด้านท้ายน้า แบบจ้าลองนียึดตามหลักวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด (Recursive Least
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Squares, RLS) ซึ่ ง รวมตั ว แปรทั งฝนและปริ ม าณการไหลของน้ า ที่ เ กิ ด ขึ นในลุ่ ม น้ า ย่ อ ย
ตอนกลาง
แบบจ้าลองทางชลศาสตร์ ซึ่งท้างานตามเวลาจริงท้าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพ
ในรูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึน โดยเฉพาะปัญหาการไหลของน้าในพืนที่ที่น้าท่าตามธรรมชาติ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก เนื่องจากมีอาคารจากการบริหารจัดการน้าท่วม หรือโดย
การท้างานของอาคารดังกล่าวในช่วงน้าท่วม เช่น การเปิดประตู การพังคันกันน้าอย่างตังใจ
ฯลฯ

2.5.4 การพยากรณ์น้าท่วมของแม่น้านิลวาลาในประเทศศรีลังกา (Flood Forecasting of
the Nilwala River in Sri Lanka)
แม่น้านิลวาลากังกา (Nilwala Ganga River) ตังอยู่ตอนใต้สุดของศรีลังกา มีพืนที่ลุ่มน้าประมาณ
1,000 ตารางกิโลเมตร และแม่น้าหลักยาว 70 กิโลเมตร ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบเส้นศูนย์สูตรร้อนชืน
และมี ค วามผั น แปรของอุ ณ หภู มิ ต่้ า น้ า ฝนที่ เ กิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม มี ป ริ ม าณสู ง 800–2,000
มิลลิเมตร ทังนีขึนอยู่กับภูมิประเทศ พืนที่ลุ่มน้ามีพืชพันธุ์ปกคลุมหนาแน่นในเขตที่ไม่มีการท้าเกษตรกรรม
(ป่าดงดิบ) ท้าการเพาะปลูกชาตามพืนที่ลาดเชิงเขา และท้าการเพาะปลูกข้าวในพืนที่ตอนล่าง ลักษณะ
ทางธรณีวิทยาเป็นแบบหินแกรนิตซึ่งผุพัง และเกิดการทับถม เมื่อพิจารณาในด้านภูมิประเทศ พืนที่ลุ่มน้า
แยกได้ เ ป็ น 2 ส่ ว น คื อ ลุ่ ม น้ า ตอนบนขนาด 400 ตารางกิ โ ลเมตร จากต้ น น้ า ถึ ง สถานี โ บพาโกดา
(Bopagoda Station) และลุ่มน้าตอนล่างระหว่างสถานีโบพาโกดาและเมืองมัทรา (Matara) ซึ่งตังอยู่
บริเวณปากแม่น้า
โบพาโกดาตังอยู่บริเวณกึ่งกลางตามแนวไหลผ่านของแม่น้านิลวาลา ภายในระยะเวลาประมาณ
หนึ่งวันที่เมืองโบพาโกดา น้าท่วมเกิดขึนทั่วพืนที่ตอนล่างและท่วมขังพืนที่นาข้าวซึ่งอยู่ในที่ราบน้าท่วม
กว้าง 90 ตารางกิโลเมตร ยอดน้าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ทเี่ มืองมัทรามีปริมาณใกล้เคียงกับที่ตรวจวัดได้ที่โบพา
โกดา แต่เกิดน้าท่วมด้านท้ายน้านานถึง 5–6 วัน และมีปริมาณน้าท่วมในรอบ 10 ปี ประมาณ 1,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
การพัฒ นาโครงการก้าแพงกันน้ านิล วาลา (Nilwala Embankment Project) เริ่มต้น ขึนในปี
ค.ศ. 1984 เพื่อป้องกันพืนที่นาข้าวจากน้าท่วม พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมได้รับการปกป้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
พื นที่ ทั งหมด ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น พื นที่ ท างฝั่ ง ซ้ า ยและพื นที่ ท างฝั่ ง ขวาอย่ า งละครึ่ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลทางด้ านชลศาสตร์ โ ดยใช้แ บบจ้ าลองไฟไนต์อิ ลิ เมนต์ (Finite Element Model) ผลการ
วิเคราะห์การไหลผ่านของกราฟน้าท่วมตามแนวพืนที่ลุ่มน้าตอนล่างแสดงให้เห็นว่า
 ระยะเวลาที่คลื่นน้าท่วมเคลื่อนที่จากโบพาโกดาถึงมัทราลดลงจาก 28 ชั่วโมง เป็น 20 ชั่วโมง
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ยอดน้าสูงสุดเพิ่มขึน 25%
ระดับน้าเพิ่มขึน 45 เซนติเมตร

สถานีสูบน้าถูกสร้างขึนเพื่อท้าหน้าที่สูบน้าออกจากด้านในของพืนที่ป้องกันและปล่อยน้าลงสู่
แม่น้านิลวาลาด้วยอัตราสูบน้า 92 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และได้มีการใช้งานระบบการเตือนภัยน้าท่วม
ตังแต่ปี ค.ศ. 1985 เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
 เพื่อเตือนภัยล่วงหน้า แก่ประชากรในเมืองมัทรา ซึ่งเป็นเมืองที่ก้าลัง เติบโตและขยายตั ว ที่ มี
ประชากรถึง 70,000 คน
 เพื่อบริหารจัดการสถานีสูบน้า ส้าหรับก้าหนดการระบายน้าให้สัมพันธ์กับระดับของแม่น้าที่ได้
พยากรณ์ไว้

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง



(1) แนวคิดเรื่องระบบการพยากรณ์ (Forecasting System Concept)
ระบบพยากรณ์ป ระกอบด้ว ยสถานี ตรวจวัดน้าฝนแบบถ้ว ยกระดก (Rocking Bucket Type)
จ้านวน 4 สถานี และสถานี ตรวจวัดน้าฝนแบบลมอัด (Pneumatic Gauging Station) จ้านวน 3 สถานี
ซึ่งเชื่อมโยงด้วยสายเดินบนดินไปยังสถานีกลางที่เมืองมัทรา มีสถานีรีเลย์แค่ 1 สถานี เนื่องจากอุปกรณ์
ทังหมดใช้พลัง งานแสงอาทิตย์ ตัวรับสัญญาณต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และแผงควบคุม และเครื่องพิมพ์
พร้อมใช้งานส้าหรับการพยากรณ์ด้วยมือติดตังอยู่ในสถานีกลาง ข้อมูลได้รับการตรวจวัดและบันทึกใน
พืนที่ทุกครึ่ งชั่ว โมง พร้ อมระบบจั ดเก็บ จ้านวน 96 ค่า นี่เป็นระบบความปลอดภัยในกรณีที่ระบบล่ม
ชั่วคราว ข้อมูลล่าสุดจะเข้าแทนที่ข้อมูลเดิม การตอบโต้ระหว่างสถานีกลางและสถานีท้องถิ่นท้าในรูปแบบ
“Master–Slave”
(2) วิธีการเตือนภัยน้าท่วม (Flood Warning Methodology)
การเตือนภัยน้าท่วมได้รับการพัฒนาให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่ติดตังดังนี
ระยะที่ 1 เมื่อไม่มีข้อมูลน้าฝนในพืนที่ ลุ่มน้าตอนบนจะก้าหนดความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้วิธี
วิเคราะห์อนุกรมเวลา ARMA ระหว่างข้อมูล อัตราการไหลที่จุดออกสู่ พืนที่ตอนล่าง (ตัวแปรที่จะต้ อง
พยากรณ์) และข้อมูลน้าฝนในช่วง 24 และ 48 ชั่วโมงก่อนหน้า ส้าหรับ พืนที่ลุ่มน้าตอนล่าง การวิเคราะห์
การเคลื่อนตัวของน้าหลากจากโบพาโกดาลงไปถึง เมืองมัทราอาศัยแบบจ้าลองไฟไนต์อิลิเมนต์ โดยน้าเอา
อาคารทังหมดที่มีอยู่มาร่วมพิจารณา รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น ได้น้ามาใช้ในการก้า หนดสหสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลระดับน้าทางด้านท้ายน้า ข้อมูลปริมาณน้าไหลเข้าด้านเหนือน้า และปริมาณน้าฝนในพืนที่
ลุ่มน้าตอนกล่างที่ช่วงเวลา t และ t–1 ทุกช่วงเวลา 12 ชั่วโมง แบบจ้าลองนีได้รับการสอบเทียบจากข้อมูล
เหตุการณ์น้าท่วม 5 ครัง และตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ เหตุการณ์น้าท่ว มครังที่ 6 โดยมีค่าความ
แตกต่างสูงสุด +21 ถึง –10 เซนติเมตร ในเมืองมัทราระหว่างค่าที่ค้านวณได้กับระดับน้าที่ตรวจวัด
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ระยะที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากระบบทุก ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงของเหตุการณ์น้าท่วม 4 ครัง ที่ประเมินได้
จากระยะที่ 1 ท้าให้เกิดการพัฒนาแบบจ้าลองที่เที่ยงตรงมากขึนส้าหรับพืนที่ลุ่มน้าตอนบน แต่โชคไม่ดีที่
น้าท่วมเหล่านันมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ดี การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยท้าให้สามารถปรับปรุงผลการปรับเทียบ
แบบจ้าลองหลังเกิดน้าท่วมแต่ละครัง
(3) ประสิทธิผลของระบบ (System Performance)
การทดสอบทางวิทยุในเบืองต้นได้ประเมินค่าการลดทอนสัญญาณซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ต่้าเกินไป
ซึ่งจ้าเป็นที่จะต้องเพิ่มก้าลังของเครื่องรับและเครื่องส่ง และเพิ่มความสูงของเสาอากาศ อย่างไรก็ตาม
พบว่าเกิดความล้มเหลวจ้านวนหลายต่อหลายครังจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยาที่เลวร้าย และจากอุปกรณ์
ติดต่อและเชื่อมโยงสายเคเบิลที่ไม่ได้ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศร้อน ซึ่งหลังจากปรับให้มีความเหมาะสม
แล้ว ระบบก็สามารถท้างานได้อย่างน่าพอใจ
2.5.5 การพยากรณ์น้าท่วมในประเทศบังคลาเทศ (Flood Forecasting in Bangladesh)
สถาบันทางชลศาสตร์ของเดนมาร์ก (Danish Hydraulic Institute, DHI) ภายใต้สัญญาช่วงของ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization, WMO) ได้จัดท้าแบบจ้าลองเพื่อการ
พยากรณ์น้ า ท่ว ม ส้ าหรั บ ปรั บ ปรุ งระบบเตื อ นภัย และระบบพยากรณ์น้ า ท่ว มในประเทศบั ง คลาเทศ
แบบจ้าลองที่ DHI ใช้ (แบบจ้าลอง MIKE 11–FF) ประกอบด้วยแบบจ้าลองน้าฝน–น้าท่า แบบจ้าลอง
ไฮโดรไดนามิคส์ และแบบจ้าลองการพยากรณ์น้าท่วมตามเวลาจริง ส้าหรับแบบจ้าลองไฮโดรไดนามิคส์
อาศัยหลักการแก้สมการ Saint–Venant ซึ่งอธิบายลักษณะการไหลแบบมิติเดียวและใช้รูปตัด ขวางของ
แม่ น้ า เป็ น ข้ อ มู ล น้ า เข้ า แม่ น้ า ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ลู ป และแยกเป็ น สาขาก็ ส ามารถใช้ แ บบจ้ า ลองนี ได้
เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ เช่น การไหลของน้าในพืนที่ราบน้าท่วมถึง และการเก็บกักแบบออฟไลน์ ค่าที่
ได้จากแบบจ้าลองประกอบด้วยค่าอนุกรมเวลาของระดับน้าและอัตราการไหลของน้า
แบบจ้าลองการพยากรณ์ตามเวลาจริง ได้น้ามาใช้ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม–30 กันยายน ข้อมูล
ระดับน้าและน้าฝนถูกรวบรวมขึนก่อนเวลา 10.00–10.30 นาฬิกาของทุกวัน และท้าการพยากรณ์ข้อมูล
ฝนเชิงปริมาณที่ช่วงเวลา 72 ชั่วโมงล่วงหน้า ค่าประมาณการของข้อมูลระดับน้าตรงบริเวณต้าแหน่ง
ขอบเขตพืนที่ถูกจัดเตรียมจากข้อมูลน้าฝนที่ได้จากการพยากรณ์ก่อนเริ่มต้นประมวลผลในแบบจ้าลอง
ต้าแหน่งขอบเขตพืนที่จ้านวน 10 จุดจากทังหมด 13 จุด ที่ป้อนเข้าแบบจ้าลองขึนอยู่กับปริมาณน้าไหล
เข้าจากประเทศอิน เดีย รวมทังดูบรี (Dhubri) ในแม่น้าพรหมาปุตรา (Brahmaputra River) ฟารัคคา
(Farakka) ในแม่น้าคงคา (Ganges River) โดโมฮานี (Domohani) ในแม่น้าเทสตา (Teesta River) ข้อมูล
เหล่านีเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์และเป็นผลมาจากการพยากรณ์ตรงต้าแหน่งขอบเขตของแบบจ้าลอง
(1) การประมาณค่าน้าฝน (Rainfall Estimates)
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การประมาณค่าน้าฝนใช้ข้อมูลเหล่านีซึ่งขึนอยู่กับการมีอยู่ของข้อมูล
 ภาพถ่ า ยดาวเที ย มซึ่ ง แสดงเมฆปกคลุ ม และค่ า อุ ณ หภู มิ (Satellite Pictures with Cloud
Cover and Temperature)
 แผนภูมพ
ิ ืนผิวโลกพร้อมเส้นความกดอากาศ (Surface Charts with Isolines for Pressure)
 ภาพเรดาร์ (Radar Picture)
 ข้อมูลในอดีต (Historical Data)
(2) การประมาณค่าระดับน้า (Water Level Estimates)
การประมาณค่าระดับน้ายึดถือตาม
 วิธีกราฟน้าท่า (Hydrograph Methods) ซึ่งมีค่าที่ได้รับการประมาณค่านอกช่ว งยึด ถือ ตาม
ข้อมูลของวันก่อนหน้า
 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของแม่น้า
 ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งอาจใช้ประเมินผลของฝนที่ตกลงในขอบเขตพืนที่
 ข้อมูลค่าน้าฝนน้าเข้าในวันก่อนหน้า
 ข้อมูลจากอินเดีย
(3) ประสิทธิผลของระบบ (System Performance)
แบบจ้ าลองนี ใช้งานในช่ว งมรสุ มและได้ ท้าการพยากรณ์ในพืนที่ 16 แห่ ง ผลการพยากรณ์ ที่
ช่วงเวลา 24 และ 48 ชั่วโมงล่วงหน้าของ 10 สถานี ได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในแถลงการณ์การ
พยากรณ์น้าท่วม (Flood Forecasting Bulletin) โดยมีค่าเบี่ยงเบนของการพยากรณ์เฉลี่ยอยู่ที่ 4.7, 9.4
และ 14.1 เซนติเมตร ส้าหรับระยะเวลาพยากรณ์ล่วงหน้า 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ตามล้าดับ และ 69%
ของการพยากรณ์ ที่ช่ว งเวลา 24 ชั่ว โมงมี ค่าเบี่ ยงเบนอยู่ในช่ว ง 0–5 เซนติเมตร และ 91% ของการ
พยากรณ์ที่ช่วงเวลา 24 ชั่วโมงมีค่าเบี่ยงเบนอยู่ในช่วง 0–10 เซนติเมตร ทังนีการพยากรณ์ 48 ชั่วโมงนัน
ไม่ทราบค่าเปอร์เซ็นต์ของค่าอยู่ในช่วง 0–5 เซนติเมตร และ 68% อยู่ในช่วง 0–10 เซนติเมตร ซึ่งจ้าเป็น
จะต้องมีการปรับปรุงการส่งข้อมูลจากประเทศอินเดีย และการเชื่อมโยงระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาของ
ประเทศบังคลาเทศ และศูนย์เตือนภัยและพยากรณ์น้าท่วมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจ้าลองให้ดี
ขึน
2.6 เอกสารอ้างอิง (References)
อ้างอิงเอกสารในส่วนที่ 2 บทที่ 1
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II–III น้ำท่วมจำกทะเล (Sea Flooding)
เขียนโดย Professor A. Volker
3.1 น้ำท่วมจำกทะเล (Sea Flood)
เนือหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนีจะพิจารณาถึงน้าท่วมจากแม่น้า (River Flood) ซึ่งเกิดขึนจาก
ฝนตกหนักในพืนที่ลุ่มน้า และท้าให้ระดับน้าสูงผิดปกติ ในบทนีจะกล่าวถึงน้าท่วมจากทะเลซึ่งสามารถให้
ค้าจ้ากัดความค้าว่า "น้าท่วมจากทะเล (Sea Flood)" คือ ระดับน้าทะเลที่สูงผิดปกติ ซึ่งในบางครังได้ยก
ตัวสูงขึนไม่กี่เมตรเหนือระดับน้าทะเลปกติที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ซึ่งอาจท้าให้เกิดน้า
ท่วมในพืนที่ราบลุ่มชายฝั่ง เช่น ที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น้า พืนที่ตามแนวแม่น้าที่ได้รับผลจากการขึนลง
ของน้าทะเล พืนที่ลากูน และหนองบึงริมชายฝั่งทะเล
น้าท่วมจากทะเลส่วนใหญ่เกิดจากลมพายุที่พัดเหนือผิวน้าในทิศทางพั ดเข้าสู่ฝั่ง และเกิดจาก
ความแตกต่างของความกดอากาศ (อิทธิพลทางด้านอุตุนิยมวิทยา) น้าท่วมจากทะเลในแบบนีมักเรียกว่า
"คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)" ระดับน้าขึนสูงผิดปกติ บางครังอาจเกิดจากคลื่นสึนามิ ส่วนคลื่นขนาด
ใหญ่อื่น ๆ อาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นดินใต้ท้องน้า แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด คลื่นสึนามิเอง
ไม่ถือว่าเป็นคลื่นพายุซัดฝั่ง ในท้านองเดียวกันกับคลื่นกระฉอก หรือการแกว่งตัวเป็นเวลานานของน้าในคุ้ง
ทะเล ทะเล หรือบางส่วนของทะเล ตัวมันเองไม่ถือว่าเป็นคลื่นพายุซัดฝั่ง แต่ปรากฏการณ์เหล่านีส่วนใหญ่
มักเกี่ยวข้องกับคลื่นพายุซัดฝั่งและท้าให้ระดับน้าทะเลยิ่งสูงขึน
พืนที่ชายฝั่งส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
ดังนัน น้าท่วมจากทะเลจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ดังนัน มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อ
การบริหารจัดการน้าท่วมจึงมีความส้าคัญยิ่งในพืนที่ชายฝั่งทะเล เช่นเดียวกับที่มีต่อพืนที่ราบน้าท่วมถึงริม
แม่น้าและหุบเขา ดังนันเนือหาหลักในคู่มือฉบับนีจึงใช้ได้กับกรณีคลื่นพายุซัดฝั่งและสึนามิเช่นกัน อย่างไร
ก็ดี ยังมีความแตกต่างของลักษณะทางธรรมชาติเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของน้าท่วมทางทะเลดังนี
 ส้าหรับน้าท่วมจากแม่น้า ช่วงเวลาในการพยากรณ์ล่วงหน้าอาจหลายวันหรือหนึ่งอาทิตย์ ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ในการพยากรณ์คลื่นพายุซัดฝั่งส่วนใหญ่จะมีช่วงเวลาในการพยากรณ์
เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรืออย่างนานก็แค่หนึ่งวัน
 คลื่ น พายุ ซั ด ฝั่ ง มั ก มาพร้ อ มกั บ ลมที่ มี ค วามแรงสู ง ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายมากขึ น
นอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วม
 คลื่นพายุซัดฝั่งจะยกตัว สูงขึนเหนือระดับน้ าทะเลที่สูง ขึนผิดปกติ ซึ่งสามารถท้าลายก้า แพง
คันกันน้า และพืชพันธุ์ได้
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เนื่องจากคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึนในพืนที่ตอนล่างของแม่น้า ดังนันระดับน้าในแม่น้าอาจสูงขึน
อย่างมาก หากเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งพร้อมกันกับการเกิดน้าท่วมในตัวแม่น้าเอง
และท้ายที่สุด ถ้าคลื่นพายุซัดฝั่งนีเป็นผลมาจากการเกิดพายุเฮอริเคนดังเช่นที่เคยเกิดขึนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มักเกิดฝนตกหนักซึ่งยิ่งเพิ่มปัญหาน้าท่วมให้มากยิ่งขึน

3.2 กลไกกำรเกิดคลื่นพำยุซัดฝั่ง (Mechanism of Storm Surges)

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง



เมื่อลมพัดผ่านผิวน้าทะเลและเกิดคลื่นขึน แรงเสียดทานตรงจุดเชื่อมต่อกับพืนดินจะท้าให้เกิด
แรงเฉือนไปบนมวลน้า (แรงลากของลม) ด้วยแรงนีน้าจะยกตัวและเคลื่อนที่จากต้นลมเข้าหาชายฝั่ง ผิวน้า
จะเกิดความลาดชันซึ่งจะปรับสมดุลกับแรงเฉือน และในที่สุดจะเกิดภาวะสมดุลของความลาดชันของผิว
น้าทะเล
สูตรการค้านวณความลาดชันของผิวน้าทะเลมีดังนี
dz/dx = k.Vn2/d

––––––––––––(3–1)

โดยยึดตามสมมุติฐานที่ว่าแรงเฉือนเป็นสัดส่วนกับความเร็วลมยกก้าลังสองเมื่อ
Z = อิทธิพลจากลม (เมตร)
K = สัมประสิทธิ์ความเครียดของลม (Wind Stress Coefficient)
Vn = ความเร็วลมที่ความสูง n เมตร เหนือผิวน้า (เมตรต่อวินาที)
d = ความลึกของน้า (เมตร)
ถ้า n = 6 เมตร สัมประสิทธิ์ความเครียดของลม k อาจถือว่าเท่ากับ 3.6 x 10–7 วินาทีต่อเมตร
ในกรณีของทะเลสาบหรือทะเลดังรูปที่ 3–1 ผลของลมจะเป็นดังสูตรต่อไปนี
Z = 3.6x10–7v2.L เมื่อ L>>d

––––––––––––(3–2)

อิทธิพลจากลมอาจสูงมาก ตัวอย่างเช่น ถ้า L = 20,000 เมตร d = 6 เมตร และ V = 25 เมตร
ต่อวินาที ค่า z ที่เกิดขึนเท่ากับ 0.75 เมตร การเกิดการเคลื่อนตัวของน้าทะเลเนื่องจากคลื่นพายุซัดฝั่งมัก
เกิดขึนในพืนที่ชายฝั่งที่ติดกับทะเลตื น ตัวอย่างเช่น พายุทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลเหนือระหว่าง
ประเทศอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งท้าให้เกิดคลื่นในทะเลทางตอนใต้ (ด้านปลายลม) สูงถึง 3–4 เมตร (ใช้
สูตร : V = 25 เมตรต่อวินาที L = 1,000 กิโลเมตร d = 60 เมตร และด้วยเหตุนี z = 3.75 เมตร)
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V
Datum
L

รูปที่ 3–1 อิทธิพลจากลม
สูตรข้างต้นอ้างถึงสถานะคงที่เมื่อถึงจุดสมดุลระหว่างแรงเครียดของลม (Wind Stress) กับความ
ลาดชันของผิวน้าทะเล (Water Surface Slope) ซึ่งหมายถึงปริมาตรน้าส่วนหนึ่งจะเคลื่อนตัวไปยังอีกที่
ซึ่งใช้เวลาขณะหนึ่งเพื่อให้ถึงจุดสมดุลดังกล่าว ความเร็ วลมและทิศทางลมต้องคงที่เป็นระยะเวลานานพอ
ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องใช้เวลาประมาณ 6–12 ชั่วโมง
คลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึนตามแนวชายฝั่งของทะเลหลายแห่ง (รวมทังทะเลและทะเลสาบภายใน
แผ่นดิน) แต่มีขนาดแตกต่างกันไป ลมซึ่งมีความส้าคัญต่อการก่อตัวของคลื่นพายุซัดฝั่ง (รวมทังของคลื่น
สัน) เป็นลมที่เกิดบริเวณรอบศูนย์กลางความกดอากาศต่้าหรือพายุหมุน ไซโคลน ความแตกต่างที่เกิดขึน
โดยทั่วไประหว่างพายุหมุนนอกเขตร้อน (Extra Tropical Cyclone) กับพายุหมุนในเขตร้อน (Tropical
Cyclone) เป็นเรื่องส้าคัญที่พายุหมุนทัง 2 ชนิดนีส่งผลกระทบต่อระดับน้าทะเล
พายุหมุนนอกเขตร้อนเป็นลักษณะเฉพาะในเขตอบอุ่น พายุชนิดนีเกิดขึนระหว่างเส้นรุ้งที่ 30–60
องศา และครอบคลุมพืนที่ขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3,000 กิโลเมตร) เส้นลาดชันของความ
กดอากาศค่อนข้างต่้าและความเร็วลมส่วนใหญ่ไม่เกิน 25–30 เมตรต่อวินาที พายุคลื่นซัดฝั่งที่เกิดจากพายุ
หมุนชนิดนีมักมีระยะเวลานาน 1–3 วัน ตรงกันข้าม พายุหมุนในเขตร้อนที่เกิดระหว่างเส้นรุ้งที่ 0–30
องศา มักเกิดในพืนที่ขนาดเล็กกว่า (เส้นผ่าศูนย์กลาง 750–2,000 กิโลเมตร) เส้นลาดชันของความกด
อากาศค่อนข้างสูงและความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุอยู่ที่ 25–50 เมตรต่อวินาที ช่วงเวลาการเกิดพายุ
คลื่นซัดฝั่งจากพายุหมุนในเขตร้อนนีมักจะสัน โดยทั่วไปไม่เกินหนึ่งวัน ลักษณะทังสองนี (ลมเปลี่ยนสภาพ
เป็ น ลมพัดรุ น แรงมากในทัน ที และระยะเวลาของพายุสั น) ได้ก่อให้ เกิดผลกระทบที่มีลั กษณะเฉพาะ
แตกต่างไปจากผลที่เกิดจากดีเปรสชั่นนอกเขตร้อน พายุหมุนในเขตร้อนนีมีชื่อแตกต่างกันไปตามทะเลที่
เกิด เช่น พายุ ไซโคลนในอ่ างเบงกอล พายุไต้ฝุ่ นในมหาสมุ ทรแปซิ ฟิ คตอนใต้ และพายุเฮอริเ คนใน
มหาสมุทรแอตแลนติคและอ่าวเม็กซิโก
สภาวะคงที่ (สมดุล) ระหว่างลมและระดับน้าที่ยกตัวขึนมักเกิด ขึนได้บ่อยหากเป็นพายุหมุนนอก
เขตร้อน ส้าหรับพายุหมุนในเขตร้อน สภาวะสมดุลอาจไม่ได้เกิดขึนในขณะที่มีความเร็วลมสูงสุด
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เครื่องบันทึกระดับน้าทะเลที่ท้างานได้ดี (โดยการบันทึกแบบอนาล็อคบนแท่งหมุน บนแผ่นปรุ
หรือบนเทปแม่เหล็ก) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ (ดูรูปที่ 3–2)
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หนึ่ ง ในปั ญ หาใหญ่ ข องการวิ เ คราะห์ แ ละการพยากรณ์ ค ลื่ น พายุ ซั ด ฝั่ ง คื อ การขาดข้ อ มู ล ที่
น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับระดับน้าทะเลที่เกิดขึนจริง การวัดข้อมู ลระดับน้าทะเลด้วยเครื่องบันทึกระดับน้า
(Tidal Gauge) ซึ่งแสดงระดับน้าทะเลซึ่งหักค่าคลื่นสันออกแล้วในช่วงเวลา 10–12 วินาที ยังไม่มีหรือไม่ก็
เสียหายไปเนื่องจากพายุ

ระดับน้าทะเล (ระดับน้าขึนลงตามดาราศาสตร์และอิทธิพลของลม)
การกวัดแกว่งขึนลงของน้าทะเลเนื่องจากพายุในช่วงเวลา 2–3 นาทีจนถึงมากกว่า 30 นาที
และมีขนาดคลื่น 2–3 เดซิเมตร การขึนลงดังกล่าวเกิดขึนในทะเลและเกิดจากความปั่นป่วนใน
บรรยากาศอย่างรุนแรง
ระดับน้าที่เพิ่มขึนอีกจากลมกรรโชกเป็นระยะเวลา 30–60 นาที (การเพิ่มขึนนีอาจถึง 0.5–
0.6 เมตร) การกระแทกของลมกรรโชกนีเกิดตามแนวปะทะอากาศ หรือพายุฟ้าผ่าในท้องถิ่น
และขยายไปตามแนวชายฝั่ง
Actual Sea Level

M.S.L.
Astronomical Tide

Net Wind Effect

Gust Bump

รูปที่ 3–2 ระดับน้าขึนลงตามดาราศาสตร์และอิทธิพลของลม
โดยประเด็นที่ 2 และ 3 อาจถูกคัดกรองออกไปเมื่อหาค่าอิทธิพลของลม แต่เมื่อใดที่มีการก้าหนด
ความสูงของก้าแพงกันน้าทะเลจะต้องก้าหนดระยะเผื่อไว้ส้าหรับการเกิดการกระแทกจากคลื่นเนื่องจาก
ลมกรรโชก (Gust Bump) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ลักษณะการเกิดดีเปรสชั่นในเขตร้อน
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3.3 คลื่นพำยุซัดฝั่งและภัยพิบัติ (Storm Surges and Disasters)
คลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึนตามแนวชายฝั่งทังหมดที่มีลมพัดเข้าหาฝั่ง แต่คลื่นดังกล่าวอาจมีขนาดเล็ก
จนไม่สามารถแยกออกจากคลื่นน้าขึนตามดาราศาสตร์ได้ พืนที่ชายฝั่งที่มีคลื่นพายุซัดฝั่งส้าคัญ ๆ ได้แก่
 ยุ โ รป : พื นที่ ช ายฝั่ ง ของประเทศอั ง กฤษ เนเธอร์ แ ลนด์ และภาคตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศเยอรมันตามแนวชายฝั่งทะเลเหนือ
 เอเชีย พืนที่ชายฝั่งทะเลอาหรับของประเทศอินเดียและบังคลาเทศ และอ่าวเบงกอล
 พื นที่ ช ายฝั่ ง มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ของประเทศญี่ ปุ่ น เกาหลี จี น และภาคเหนื อ ของประเทศ
เวียดนาม
 อเมริกา : พืนที่ชายฝั่งของรัฐเท็กซัส หลุยส์เซียน่า และมิสซิสซิปปี ตามแนวอ่าวเม็กซิโ กและ
พืนที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา และอเมริกาใต้
ตารางที่ 3–1 ให้ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับคลื่นพายุซัดฝั่งและจ้านวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการบันทึก
ไว้จริงในช่วงเร็ว ๆ นี ข้อมูลที่อ้างอิงถึงประเทศบังคลาเทศไม่ค่อยแน่นอน คลื่นที่เกิดขึนในเดือนสิงหาคม
ปี ค.ศ. 1969 ทีอ่ ่าวเม็กซิโกอาจเป็นสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกได้ มีสถานการณ์แวดล้อมที่ระบุว่า คลื่นพายุซัด
ฝั่งที่เคยเกิดขึนในอ่าวเบงกอลสูงถึง 6–9 เมตร แต่ขาดหลักฐานพิสูจน์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี จากลักษณะ
ทางกายภาพแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่คลื่นดังกล่าวอาจเกิดขึนได้
ตำรำงที่ 3–1 เหตุการณ์คลื่นพายุซัดฝั่ง
สถานที่เกิดน้าท่วมจากทะเล/
เดือน/ปี
ผลกระทบทาง
จ้านวนผู้เสียชีวิต
ประเทศ
อุตุนิยมวิทยาสูงสุด (เมตร)
(คน)
นาโกยา/ญี่ปุ่น
กันยายน/1959
3.55
5,000
ภาคตะวันตกฉียงใต้/เนเธอร์แลนด์ กุมภาพันธ์/1953
3.25
1,900
มิสซิสซิปปี/สหรัฐอเมริกา
สิงหาคม/1969
7.40
300
ภาคตะวันตกฉียงใต้/บังคลาเทศ พฤศจิกายน/1970
5.50
300,000
ภาคตะวันออก/บังคลาเทศ
เมษายน/1991
7.00 (?)
130,000
คลื่นพายุซัดฝั่งครังใหญ่ ๆ เป็นภัยพิบัติอย่างร้ายแรงต่อพืนที่ชายฝั่งทะเล ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ชีวิตและความเสียหายมหาศาล ทังนีขึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศของพืนที่ชายฝั่ง ในกรณีของประเทศบัง
คลาเทศ เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น พืนที่ชายฝั่งทะเลประกอบด้วยพืนที่ ที่ได้คืนมาจากทะเล (Reclaimed
Land) มีลักษณะเป็นที่ราบกว้างใหญ่เข้ามาในแผ่น ดิน ระดับของพืนที่เท่ากับระดับน้าทะเลปานกลาง
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นอกจากปัจจัยเรื่องสภาพภูมิประเทศแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อธิบายถึงจ้านวนของผู้เสียชีวิตใน
กรณีเหตุการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งทังสามนี เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิด ขึนในพืนที่ชายฝั่งทะเลทาง
ตอนเหนือของอ่าวเม็กซิโก ข้อแรกก็คือ พืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และบังคลาเทศ
มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และพืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศบังคลาเทศซึ่ง เกิดภัยพิบัติขึนในปี ค.ศ.
1970 เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่มีแรงงานตามฤดูกาลจากประเทศอื่นเข้ามาเป็นจ้านวนมาก

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

(Mean Sea Level, MSL) หรือแม้กระทั่งต่้ากว่า เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พืนที่ได้รับการปกป้องด้วย
คันกันน้า เมื่อใดที่คันแตกน้าทะเลจะไหลเข้ามาในพืนที่ แผ่ขยายเข้าในแผ่นดิน และเข้าท่วมพืนที่กว้าง
ใหญ่

รูปที่ 3–3 น้าท่วมบริเวณศูนย์กลางเมือง
เป็นเรื่องส้าคัญที่ที่จะต้องระลึกไว้ว่า ในกรณีเหตุการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งนีและที่เกิดขึนในปี ค.ศ.
1953 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จ้านวนของผู้เสียชีวิตจะลดน้อยลงมาก หากมีระบบการเตือนภัยและการ
พยากรณ์ที่ดี และประชากรสามารถอพยพไปยังที่ปลอดภัยกว่านับตังแต่เริ่มการแจ้งเตือนภัยครังแรกได้
อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกา พืนที่ชายฝั่งทะเลทังหมดได้รับการจัดเตรียมแผนอพยพ
และเตือนภัย โดยปฏิบัติตามผลการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยของหน่วยบริการข้อมูลภูมิอากาศแห่งชาติ
(National Weather Service) และหน่วยงานการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง
สหรั ฐ อเมริ ก า (Federal Emergency Management Agency, FEMA) และแผนอพยพของรั ฐ บาล
ท้องถิ่น นอกจากนี การเคลื่อนที่ได้โดยเร็วของประชากรในสหรัฐอเมริกาและมีวิธีขนส่งจ้านวนมากที่
สามารถอธิบายได้ว่าท้าไมผู้เสียชีวิตในอ่าวเม็กซิโกจึงมีจ้านวนน้อย
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3.4 ประเด็นเฉพำะด้ำนของมำตรกำรที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นพำยุซัดฝั่งในทะเล
(Specific Aspects of Non–Structural Measures in Relation to Storm Surges at
Sea)
3.4.1 กำรพยำกรณ์และกำรเตือนภัย (Forecasting and Warning)
การพยากรณ์ระดับคลื่นพายุซัดฝั่งในเวลาจริงมีความยากกว่าการพยากรณ์น้าท่วมในแม่น้ามาก
เพราะในกรณีหลัง เวลาก่อนการเกิด (ความแตกต่างระหว่างเวลาที่สามารถพยากรณ์อย่างแม่นย้ากับเวลา
การเกิดเหตุการณ์จริง) เป็นระยะเวลาหลายวัน เช่น ในแม่น้าไรน์ หรือกระทั่งหลายสัปดาห์ เช่น แม่น้าริโอ
ปารานา (Rio Parana River) ถือเป็นเรื่องปกติ ท้าให้สามารถด้าเนินมาตรการป้องกันล่วงหน้าได้ แต่ใน
กรณีของคลื่นพายุซัดฝั่งระยะเวลาก่อนเกิดมักมีระยะตังแต่หลายชั่วโมงไปจนถึงหนึ่งวันเท่านัน
ทุกวันนีการค้านวณตัวเลขระดับน้าด้วยคอมพิวเตอร์สามารถด้าเนินการอย่างสัมฤทธิ์ผล หากมี
ข้อมูลคาดการณ์ความกดอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศจ้านวนมากพอ
ข้อมูลความเร็วลมที่ต้องน้ามาใช้ในแบบจ้าลองน้ามาจากข้อมูลเส้นลาดชันของความกดอากาศ
และจากการส้ารวจความเร็วลมโดยตรงที่สถานีตรวจวัดตามแนวชายฝั่ง และจากเรือตรวจอากาศ แท่นขุด
น้ามัน และเรือที่แล่นอยูใ่ นทะเล
การปรับปรุงสามารถท้าได้อีกหลายประการ เช่น ก้าหนดให้มีเส้นตาราง (Grid) ที่ละเอียดมากขึน
เพื่อปรับแต่งการหยั่งลึกก้นทะเลได้ดีขึน การน้าเอาแบบจ้าลองแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Models) มา
ใช้ การท้าให้ค่าความสั มพันธ์ร ะหว่างเส้นลาดชันความกดอากาศกับลม และระหว่างลมกับแรงเฉื อน
แม่นย้าขึน อย่างไรก็ตาม ความแม่นย้าของการพยากรณ์อิทธิพลทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อระดับน้าทะเล
ขึนอยู่กับความเที่ยงตรงของการพยากรณ์ความกดอากาศในพืนที่ในช่วง 12 ชั่วโมง หรืออย่างมาก 24
ชั่วโมงล่วงหน้า การพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาได้ เข้ามามีส่วนส้าคัญมากยิ่งขึนในการพยากรณ์คลื่นพายุ
ซัดฝั่งมากกว่าในการใช้เพื่อการพยากรณ์ทางด้านชลศาสตร์
การพยากรณ์ระดับน้าไม่ใช่วัตถุประสงค์สุดท้ายในตัวของมันเอง วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือ การ
ออกประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังหมด เพื่อ ให้พวกเขาเหล่านันสามารถ
ด้าเนินมาตรการที่เหมาะสม ตังแต่การซ่อมแซมอาคารแบบฉุกเฉินไปจนถึงการอพยพ ในการนี จ้าเป็น
จะต้องมีโครงสร้างองค์กรจัดการน้าท่วมที่รวมเอาหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่าง ๆ กันเข้า
ด้วยกัน ไม่มีรูปแบบขององค์กรแบบใดที่สามารถน้ามาใช้ได้ ครอบจักรวาล ทุกอย่างขึนอยู่กับระบบการ
บริหารในประเทศนัน ๆ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างพืนฐาน ขนบธรรมเนียม และขีดความสามารถ
ที่ผ่านมา
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สถาบั น อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา (Meteorological Institute, MI) ท้ า หน้ า ที่ พ ยากรณ์ เ บื องต้ น การ
พยากรณ์ดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะตามข้อมูลที่ส่งเข้ามา และตามลักษณะการ
ก่อตัวของความกดอากาศ ความเร็วลม และระดับน้า ในบางประเทศ สถานีวัดระดับน้าขึนลง
และอื่น ๆ ด้าเนินงานโดย MI แต่ส่วนใหญ่ สถานีดังกล่าวด้าเนินงานโดยกรมโยธาสาธารณะ
(Public Works Department, PWD) หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน
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โดยทั่ว ไปมีรู ป แบบขององค์ก ร 2 รูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันในด้านการแจ้งเตื อนภัย และความ
รับผิดชอบ

การออกประกาศเตือนภัย ท้าโดย MI ไปยังหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทังหมด ในกรณีนี M.I. มี
หน้าที่ทังในเรื่องการพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์คลื่นพายุ ซัดฝั่ง และการออก
ประกาศเตือนภัยซึ่งขึนอยู่กับระดับน้าที่คาดการณ์


MI จะร่างค้าพยากรณ์ระดับน้าเบืองต้นเพื่อสื่อสารไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องของ PWD ซึ่งรับ
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด โดยตรง จากนัน PWD จะด้าเนินการปรับปรุงและเผยแพร่ผลการ
พยากรณ์คลื่นพายุซัดฝั่งด้วยการประกาศเตือนภัย และจัดเตรียมมาตรการฉุกเฉินต่าง ๆ ใน
ขอบเขตความสามารถของตน และเสนอแนะแนวทางไปยังส้านักงานภูมิภาคและสาขาใน
ท้องถิ่น ลักษณะเช่นนี MI รับผิดชอบในการพยากรณ์ภูมิอากาศทั่วไป และ PWD รับผิดชอบ
ในการพยากรณ์ระดับน้าทะเลและการเตือนภัย

3.4.2 ระบบเตือนภัยในเนเธอร์แลนด์ (Warning Systems in the Netherlands)
จนถึงปี ค.ศ. 1891 ถึงได้มีการตระหนักว่า การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของลมที่มีต่อระดับน้าทะเล
ให้ผลที่น่าพอใจก็ต่อเมื่อระดับน้าทะเลได้หักลบด้วยค่าน้าทะเลที่ขึนลงตามดาราศาสตร์ออกไป ในปี ค.ศ.
1987 พบว่าอิทธิพลด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านดาราศาสตร์สามารถเพิ่มการซ้อนทับกันของระดับน้าทะเล
ให้สูงขึน ได้มีการจัดท้าสูตรเอมไพริกัล (Empirical Formula) ของปัจจัยอิทธิพลด้านอุตุนิยมวิทยากับแรง
และทิศทางลม และอิทธิพลด้านอุตุนิยมวิทยากับความกดอากาศ
ในท้านองเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นความจ้าเป็นที่จะต้องขยายเพิ่ม
และปรับเปลี่ยนวิธีการเตือนภัย เพราะไม่ได้เกิดภัยพิบัติครังใหญ่ ๆ มาหลายทศวรรษแล้ว อย่างไรก็ตาม
หลังภัยพิบัติในปี ค.ศ.1916 ได้มีการพิจารณาและจัดตังหน่วยเตือนภัยพายุ (Storm Warning Service,
SSWS) ขึ นใน PWD การพยากรณ์ อ าศั ย ข้ อ มู ล เพี ย งสถานี เ ดี ย วที่ แ หลมชายฝั่ ง ฮอลแลนด์ (Hook of
Holland) และพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเดิม ระบบท้างานได้ไม่ดีนัก ดังเช่นที่ปรากฏ
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ระหว่างเหตุการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งในปี ค.ศ.1953 ซึ่งลบสถิติทังหมดที่เคยมีมา ดังนัน จึงได้ มีการปรับปรุง
ระบบอีกครัง
ระบบการพยากรณ์ การเตือนภัย และระดมก้าลังปัจจุบันในประเทศเนเธอร์แลนด์มีรูปแบบของ
องค์กรตามข้อ 2 หัวข้อ 3.4.1 ด้วยเหตุผลที่ว่า PWD ในประเทศนีเป็นหน่วยงานที่เข้มแข้งและมีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ และระบบป้องกันภัยจากทะเลที่ประกอบด้วยคันกันน้าสูงซึ่ง PWD รับผิดชอบ ขณะที่
MI และ PWD อยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน
หน่วย SSWS ของ PWD ด้าเนินงานเตือนภัยใน 2 ระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งส้าหรับสภาพชายฝั่งที่
แตกต่างกันตลอดความยาว 300 กิโลเมตร ได้มีการติดตังสถานีอ้างอิงจ้านวน 5 สถานี
ระดับการเตือนภัยขันแรกเป็นการเฝ้าระวังคันกันน้า (Dike Watch) ที่แหลมชายฝั่งฮอลแลนด์จะ
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อคาดว่าจะเกิดระดับน้าทะเลที่ M.S.L. +2.2 เมตร รอบการเกิดซ้าของระดับนีประมาณ 1
ปี และระดับน้าทะเลที่เกินกว่านีจะถือว่าเป็นคลื่นพายุซัดฝั่ง ระดับการเตือนภัยขันที่สองเป็นการเฝ้าระวัง
คันกันน้าท่วมแบบเต็มรูปแบบ (Extensive Dike Watch) ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานเมื่อคาดว่า ระดับน้าทะเลที่
M.S.L. +2.8 เมตร จะเกิดขึน หรือมีรอบการเกิดซ้าในช่วง 5–10 ปี
ในขันตอนปฏิบัติงานเริ่มจากหน่วย MI จะแจ้งเตือน SSWS เมื่อถึงระดับน้าที่เรียกว่า “ระดับแจ้ง
ข่าว (Information Level)” ซึ่งเป็นระดับที่อยู่ต่้ากว่าระดับเฝ้าระวังคันกันน้าประมาณ 40–50 เซนติเมตร
หากท้าได้การแจ้งเตือนจะท้าอย่างน้อยที่สุด 10 ชั่วโมง ก่อนเวลาน้าทะเลขึนสูงสุดจริงตามหลักดารา
ศาสตร์ (High Tide, H.T.) เมื่อใดที่คาดการณ์ว่า ระดั บ ของน้า ทะเลที่ H.T. จะเกินกว่าระดับ แจ้ ง ข่ า ว
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วย SSWS จะตัดสินใจว่าจ้าเป็นต้องระดมก้าลังเจ้าหน้าที่ของตนหรือไม่ ถ้า
สภาพภูมิอากาศแย่ลง และหลังท้าการหารือกับหน่วย MI ผ่านสายโทรศัพท์สายด่วน หากเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ระดับน้าคาดว่าจะสูงเกินระดับ เฝ้าระวังคันกันน้า แบบจ้ากัด จากนันจะออกโทรเลขแจ้งเตือนภัยไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ โดยปกติข้อมูลดังกล่าวจะได้รับก่อนเวลา H.T. ประมาณ 6 ชั่วโมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และหน่วยงานป้องกันฝ่ายพลเรือน
หลังส่งโทรเลขจะมีการประกาศข่าวหลังจากมีการพยากรณ์อากาศเป็นรายชั่วโมง ข่าวส้าคัญ ๆ
อาจออกประกาศดังนี
“ระดับน้าขึนคาดการณ์สูงสุดที่ H.T. ส้าหรับช่วงบ่ายนี (หรือช่วงเช้านี) ที่แหลมชายฝั่งฮอลแลนด์
(Hook of Holland) เท่ากับ ……เมตร ที่เดนเฮลเดอร์ (Den Helder) เท่ากับ ……เมตร และจากข้ อ มู ล
พยากรณ์ PWD ขอแนะน้าให้มีการเฝ้าระวังคันกันน้าแบบจ้ากัด (หรือแบบเต็มรูปแบบ) ที่คันกันน้าดังนี
.......................”
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การระบุว่าเป็นการเฝ้าระวังแบบจ้ากัด (Limited Dike Watch) หมายความว่า คาดการณ์ว่ายังไม่
มีภัยอันตรายเกิดขึนในทันที แต่ให้ด้าเนินมาตรการเตรียมความพร้อมบางประการเพื่อการป้องกัน แต่ถ้า
ระบุว่าเป็นการเฝ้าระวังคันกันน้าแบบเต็มรูปแบบ (Extensive Dike Watch) จะมีการจัดส่งโทรเลขไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามลักษณะและความสามารถของหน่วยงาน
ในพืนที่อย่างจริงจัง ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี ได้แก่
 หน่วย PWD และคณะกรรมการด้านน้าในพืนที่จะต้องระดมก้าลังเจ้าหน้าที่ของตน และเรีย ก
ก้าลังส้ารองจากผู้อยู่อาศัยในพืนที่ และเตรียมวัสดุที่ใช้สร้างอาคารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น
กระสอบทราย แผ่นกันน้า ท่อนไม้ ฯลฯ และน้าขึนรถบรรทุก มีการลาดตระเวนเพื่อป้องกัน
ภัยจากทะเลโดยกลุ่มคนที่มีวิทยุสื่อสารวอคกี–ทอคกี (Walkie–Talkie)
 หน่วยงานป้องกันฝ่ายพลเรือนจัดระดมเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ วิทยุ และสื่อทางไกลอื่น ๆ และ
ต้องเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมเพื่อออกปฏิบัติงานได้ในทันที เช่น หน่วยพยาบาล ครัว
เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ
 ผู้บังคับบัญชากองก้าลังทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ อาจได้รับค้าสั่งให้ระดมบุ คคล
เข้าค่ายทหาร และจัดให้มีเฮลิคอปเตอร์ รถบรรทุก และเรือ พร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินพิเศษ
 ถนนและทางรถไฟที่ตัดผ่านคันกันน้าจะถูกปิด
นอกจากนี ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้ารวจ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพืนที่รับภัยต้องได้รับการแจ้งข่าว
พวกเขาจะได้รับค้าสั่งล่วงหน้าแล้วว่าจะใช้ถนนเส้นไหนได้ในขณะที่เกิดน้าท่วม และบริเวณใดที่จะต้อง
รักษาไว้เพื่อให้การจราจรเคลื่อนที่ไปได้
การเฝ้าระวังคันกันน้าแบบเต็มรูปแบบจะได้รับการประกาศทุกชั่วโมงทางวิทยุ ระบบนีมีข้อ ดีคือ
ต้องมีการด้าเนินการบางอย่างกันทุกปี และมีความต่อเนื่องของการปฏิบัติตามมาตรการที่กล่าวข้างต้นโดย
อัตโนมัติ

รูปที่ 3–4 หมู่บ้านที่อยู่บนเนินดินในประเทศเนเธอร์แลนด์
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3.4.3 น้ำท่วมจำกทะเลและกำรพยำกรณ์ในประเทศบังคลำเทศ (Sea Floods and
Forecasting in Bangladesh)
ประเทศบังคลาเทศมีพืนที่ชายฝั่ง 700 กิโลเมตรในอ่าวเบงกอล และมีความเสี่ยงจากพายุไซโคลน
และน้าท่วมจากคลื่นพายุซัดฝั่งสูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและท้าลายพืชพันธุ์และโครงสร้างพืนฐาน จ้าเป็น
ที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้และอบรมประชาชนให้สามารถรับมือกับปรากฏการณ์ดังกล่าว และสามารถ
รักษาชีวิตและทรัพย์สินในแถบชายฝั่งทะเลได้ (ดูรูปที่ 3–5 และ 3–6) พืนที่ที่เสี่ยงต่อน้าท่วมที่เกิดจาก
คลื่นพายุซัดฝั่งเรียกว่า พืนที่เสี่ยงภัย (Risk Zone) น้าท่วมจากคลื่นพายุซัดฝั่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตาม
พืนที่ช ายฝั่ งทะเล และขึนอยู่ กับ ปั จ จั ย ในส่ ว นภูมิภาคและท้องถิ่นหลายประการที่เกี่ยวกับอุทกวิทยา
ภูมิศาสตร์ และสมุทรศาสตร์ ปัจจัยส้าคัญ ๆ มีดังต่อไปนี
 ความสูงของคลื่นพายุซัดฝั่งที่ชายทะเล
 มุมของเส้นทางพายุที่สัมพันธ์กับแนวชายฝั่ง
 สภาพน้าทะเลขึนลง
 ความลึกของพืนทะเลที่ใกล้ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
 ความลาดชันและภูมิประเทศของพืนที่
 ความโค้งของแนวชายฝั่ง
 ความกว้างและความลึกของปากแม่น้าซึ่งคลื่นจะพัดเข้ามา
 การใช้ที่ดินและความต้านทานของผิวหน้า รวมทังป่าไม้ที่มีอยู่

รูปที่ 3–5 รูปเพอร์สเปกทีฟและรูปแปลนของการสร้างที่หลบภัยไซโคลนบนเนินดินที่บังคลาเทศน้าเสนอ
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รูปที่ 3–6 รูปเพอร์สเปกทีฟและรูปแปลนของการสร้างที่หลบภัยบนเสาไม้สูงที่บังคลาเทศน้าเสนอ
(1) การวิเคราะห์ (Analyses)
การวิเคราะห์ทางด้านอุทก –อุตุนิยมวิทยารวมกิจกรรมดังต่อไปนี ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์น้าฝน การวิเคราะห์ความถี่ของความเร็วลม การวิเคราะห์ทางสถิติความลึกของระดับน้าใต้ดิน
และการวิเคราะห์ความถี่ของระดับน้าสูงสุดบนผิวดิน
การวิเคราะห์คลื่นพายุซัดฝั่งรวมกิจกรรมดังต่อไปนี ได้แก่ การประเมินทางสถิติของความสูงสูงสุด
ของคลื่นตลอดแนวชายฝั่ง พายุไซโคลนในเขตร้อนและคลื่นพายุซัดฝั่งที่เคยเกิดขึน แบบจ้าลองพืนที่ลม
(Wind Field Model) แบบจ้าลองการคาดการณ์ความสูงสูงสุดของคลื่นพายุซัดฝั่ง การส้ารวจพายุ การ
ส้ารวจพืนที่น้าท่วมขัง ผลกระทบของความลาดชันของพืนที่ ผลกระทบของความต้านทานของผิ วหน้า
ผลกระทบของการสร้างคันกันน้า
(2) การเตือนภัย (Warnings)
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาของบั ง คลาเทศ ( Bangladesh Meteorological Department, BMD)
รับผิดชอบการพยากรณ์ลมพายุ และออกประกาศแจ้งเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพายุต่าง ๆ ในกรุง ธากา
(Dhaka) BMD รับรายงานข้อมูลอุตุนิ ยมวิทยาจากสถานีต่าง ๆ ในภูมิภาคผ่านโครงการเฝ้าระวังสภาพ
ภูมิอากาศโลกและพายุ ไซโคลนในเขตร้ อนขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO’s World Weather
Watch and Tropical Cyclone Project) BMD มี ส ถานี เ รดาร์ ภู มิ อ ากาศที่ เ มื อ งค๊ อ กซ์ บาซาร์ (Cox’
Bazaar) และเมืองกัลลาปารา (Kalapara) และองค์การวิจัยด้านอวกาศและการตรวจวัดระยะไกล (Space
Research and Remote Sensing Organization, SPARRSO) เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม UNOAA
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เป็นประจ้า จากข้อมูลเหล่านี BMD จะคาดการณ์แนวเส้นทางพายุ และออกประกาศแจ้งเตือนภัยตามวิธีที่
อธิบายในค้าสั่งเตรียมพร้อม (Standing Orders)
นับตังแต่ปี ค.ศ. 1993 การเผยแพร่ค้าประกาศเตือนภัยของ BMD ทางวิทยุและโทรทัศน์ และ
ผ่านช่องทางราชการได้รับการปรับปรุงยิ่งขึนโดยรัฐบาลบังคลาเทศ ประชาคมพระจันทร์เสียวแดงของบัง
คลาเทศ (Bangladesh Red Crescent Society, BDRCS) และแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมือพายุ
ไซโคลน (Cyclone Preparedness Program, CPP) ส้ า นั ก งานใหญ่ ข อง CPP ตั งอยู่ ใ นกรุ ง ธากา มี
ช่องทางวิทยุติดต่อโดยตรงกับ BMD พร้อมด้วยบุคลากรในระดับโซนและอัพพาซิลา และในสหภาพบาง
แห่งในปัจจุบัน CPP มีอาสาสมัครประมาณ 21,000 คน จาก 10 หน่วยงาน
CPP จัดตังขึนในหน่วยพืนที่ที่เรียกว่าทานาส (Thanas) จ้านวน 24 ทานาส ตามชายฝั่งทะเล และ
ก้ า ลั ง จะมี ก ารขยายเพิ่ ม ขึ นอี ก 6 แห่ ง รวมทั งมี ก ารเปลี่ ย นทดแทนอุ ป กรณ์ ส่ ว นใหญ่ แ ละคงจ้ านวน
เจ้าหน้าที่ไว้ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของประชากรที่แจ้งว่าได้รับการเตือนจาก CPP เมื่อเกิดพายุไซโคลนใน
ปี ค.ศ. 1991 ต่้ามากอย่างน่าผิดหวัง
(3) ประสบการณ์ (Experience)
ระบบการเตือนภัยพายุไซโคลนและลมพายุที่มีอยู่มักถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยใน
พืนที่ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึนเพื่อ นักเดินเรือและเจ้าหน้าที่ ประจ้า
ท่าเรือ อย่างไรก็ตามการศึกษาในพืนที่อย่างละเอียดมากที่สุดเปิดเผยว่า หลังเกิดพายุไซโคลนในปี ค.ศ.
1991 ประชาชนประมาณ 91% ที่ส้ารวจอ้างว่ารับทราบการประกาศแจ้งเตือนภัย
ถึงแม้ว่าประชาชนเกือบทังหมดรับทราบการประกาศแจ้ง เตือนภัย แต่น้อยกว่า 50% และมี
ปฏิกริยาตอบสนองโดยมีเหตุผลดังสรุปต่อไปนี
 ไม่เข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าควรไปที่ไหนและไปอย่างไร
 ไม่เชื่อในประกาศเตือนภัย
 ไม่ต้องการที่จะทิงสมบัติและที่ดินของตน
 ขณะที่สามีไม่อยู่ สมาชิกครอบครัวที่เหลือไม่สามารถตัดสินใจว่าจะต้องท้าอะไร
(4) ข้อสังเกต (Observations)
ระบบการเตือนภัยในปัจจุบันถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
พายุไซโคลนระดับอ่อน ซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดที่ 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมาก
นัก) และพายุระดับอื่นซึ่งมีความเร็วลมสูงกว่า เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ จริง ระดับของยอดคลื่นพายุ
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อีกด้านหนึ่งของระบบการเตือนภัยลมพายุในปัจจุบันซึ่งจ้าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบท่าเรือใน
แม่น้า ระบบสัญญาณที่เป็นตัวเลขได้ถูกน้ามาใช้ส้าหรับท่าเรือชายฝั่งทะเล แต่สัญญาณที่มีตัวเลขเดียวกัน
ซึ่งอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันในท่าเรืออื่น ๆ Saffir Simpson Scale เป็นมาตราที่ใช้ในหลายประเทศที่
มี พ ายุ ไ ซโคลน ซึ่ ง ก้ า ลั ง พิ จ ารณาจะน้ า มาใช้ ใ นประเทศบั ง คลาเทศปั จ จุ บั น รวมทั ง International
Hurricane Scale อื่น ๆ
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ซัดฝั่งสูงสุดที่ความเร็วลมต่าง ๆ กันซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพายุเพชรฆาตในบังคลาเทศ เช่น พายุที่มี
ความเร็วลมเกิน 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความสูงของคลื่นซัดฝั่งสูงกว่า 2.5 เมตร จะต้องพัฒนา
ประกาศเตือนภัยที่ท้าให้ประชาชนแถบชายฝั่งทะเลเรียนรู้และตระหนักว่าพายุไซโคลนขนาดใหญ่ก้าลังจะ
เข้าโจมตี

ได้มีการจั ดท้าข้อเสนอแนะเพื่ อเพิ่มการมีส่ ว นร่ว มของทานาส เจ้าหน้ าที่ และตัว แทนระดั บ
สหภาพ รวมทังครูและอิหม่าม ในขันตอนของ CPP ในเขตอาติยา (Hatiya) และชาร์ บาตา (Char Bata)
เจ้าหน้าที่ CPP และอาสาสมัครได้ริเริ่มน้าเอากิจกรรม CPP ไปผสมผสานกับแนวคิดเพื่อการพัฒนาใน
ระดับที่กว้างขึน
จ้านวนของรายงานที่ได้รับการจัดท้านับตังแต่ เหตุการณ์พายุไซโคลนปี ค.ศ. 1991 รวมทังการ
ประเมินที่ด้าเนินการโดย BDRCS ซึ่งเรียกร้องให้มีการเตือนภัยที่มีลักษณะง่ายขึนและจูงใจประชาชนทั่วไป
ที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลได้มากขึน
เทคโนโลยีการพยากรณ์ลมพายุก้าลังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ BMD ควรจะจัดหา
อุปกรณ์ที่เหมาะสมมากที่สุด ถึงแม้ว่าสามารถยกระดับสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดี
ขึนได้ ผลการด้าเนินงานของ BMD ในการพยากรณ์เส้นทางของพายุไซโคลนโดยพิจารณาจากบันทึกต่าง ๆ
ในช่ว งเร็ ว ๆ นี ก็ถือว่าน่ าพอใจ อย่ างไรก็ตาม ควรมุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่ ข้อ มูล พยากรณ์ ให้ เ ร็ ว ขึ น
หลังจากพยากรณ์ได้แล้ว
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II–IV การควบคุมการพัฒนาพื้นที่ราบน้้าท่วมถึง
(Control of Floodplain Development)
เขียนโดย R. Bruce MacLock
4.1 หลักการและวัตถุประสงค์ (Principles and Objectives)
การควบคุมการพัฒนาพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Control of Flood Development) นีอยู่บนพืนฐาน
ของความตั งใจของหน่ ว ยงานรั ฐ บาลและประชาชนทั่ ว ไปที่ จ ะควบคุ ม การพั ฒ นา เช่ น การใช้ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพืนฐาน ฯลฯ ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่ก้าหนด เทคนิคที่เกี่ยวกับมาตรการนีมีแนวโน้ม
ที่จะใช้เงินลงทุนต่้าแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนสูง (ต้นทุนทางสังคม) ด้วยเหตุนี การควบคุม
การพัฒนาพืนที่ราบน้าท่วมถึงให้ประสบผลส้าเร็จจ้าเป็นจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันของสังคมที่จะปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของมาตรการควบคุมดังกล่าว ได้แก่
 ลดการสูญเสียเนื่องจากน้าท่วมและการสูญเสียชีวิตในอนาคต
 ก้าหนดและอธิบายลักษณะการใช้ที่ดินให้เป็นที่ยอมรับหรือเข้ากันได้ภายในพืนที่ราบน้ าท่วม
ถึงที่ก้าหนด และ (ที่เป็นกุญแจส้าคัญ) :
 เพิ่มความตระหนักของสาธารณชนและองค์กรถึงความเสี่ยงของภัยน้าท่วม
การควบคุมการพัฒนาพืนที่ ราบน้าท่วมถึงอาจจะไม่เกิดประสิทธิผลสูงสุดในระดับประเทศ หาก
ลุ่มน้านันแผ่ขยายครอบคลุมมากกว่าหนึ่งประเทศ เนื่องจากการพัฒนาด้านเหนือน้าส่งผลต่อการบริหาร
จัดการน้าท่วมหรือควบคุมงานพัฒนาในพืนที่ของประเทศทางด้านท้ายน้า ส้าหรับแม่น้านานาชาติจ้าเป็น
จะต้องสร้างความร่วมมือเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสองริมฝั่งแม่น้าเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด
ในการบรรเทาความเสียหายในลุ่มน้า
4.2 ข้อมูลที่ต้องการ (Data Requirement)
การด้าเนินงานควบคุมจ้าเป็นจะต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน ข้อมูลที่ต้องการได้
แสดงรายละเอียดและจัดเรียงตามล้าดับ ความส้าคัญในหัวข้อย่อยต่อไปนี และยังแสดงถึงแนวทางการ
ด้าเนินการเป็นระยะ ๆ ตามมาด้วยระดับของข้อมูล เพื่อให้สามารถท้าการประเมินได้ในรายละเอียดมาก
ขึน และส่งผลให้เกิดกลยุทธ์หรือแผนการจัดการที่รอบคอบมากขึน
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แผนที่ภูมิประเทศที่มีระยะห่างของเส้นชันระดับสูงสุด 1 เมตร และมีระยะห่างของเส้นชัน
ระดับ 0.25 เมตร ในพืนที่ราบ แผนที่ควรมีมาตราส่วน 1:10,000 หรือ 1:20,000
การก้าหนดและจัดท้าแผนที่น้าท่วมที่รอบความถี่ต่าง ๆ เช่น 1:10, 1:25, 1:50, 1:1,000 ปี
ฯลฯ
การก้าหนดแนวเขตเส้นทางน้าท่วมและพืนที่ชายเขตน้าท่วมของน้าท่วมออกแบบ (ปกติใช้ที่
รอบ 1:100 ปี)
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4.2.1 การจัดท้าแผนที่ความเสี่ยงน้้าท่วม (Flood Risk Mapping)

4.2.2 การจัดท้าบัญชีรายการในพื้นที่ราบน้้าท่วมถึง (Floodplain Inventory)




การระบุขอบเขตของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้อยู่จริงและที่วางแผนในปัจจุบัน เช่น ที่อยู่อาศัย
พืนที่การพาณิชย์ พืนที่อุตสาหกรรม หน่วยงาน/สถาบัน พืนที่การเกษตรกรรม พืนที่เปิด/
สันทนาการ และพืนที่ว่าง ฯลฯ
การท้าบัญชีรายการและการแยกประเภทอาคาร สิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพืนฐาน ที่มีความ
เป็นไปได้ว่าจะได้รับผลกระทบจากน้าท่วมออกแบบ

4.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตที่
อาจเกิดขึนได้ระหว่างน้าท่วม การวิเคราะห์ความเสี่ ยงช่วยให้สามารถก้าหนดแผนงานมาตรการฉุกเฉินซึ่ง
จะต้ อ งได้ รั บ การก้ า หนดขึ นเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนงานรวมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน้ า ท่ ว มแบบไม่ ใ ช้
สิ่งก่อสร้างในพืนที่ที่มีเสี่ยงสูงในพืนที่ราบน้าท่วมถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยงยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการ
ก้าหนดการด้าเนินงานในพืนที่ที่มีความส้าคัญสูงสุด เช่น พืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดในด้านความปลอดภัย
และการสูญเสียชีวิต
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึน ได้แก่
 กราฟน้ า ท่ ว ม (Flood Hydrograph) หรื อ ความเร็ ว ของการยกตั ว ขึ นของยอดน้ า สู ง สุ ด
ลักษณะหนึ่งของน้าท่วมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสูญเสียชีวิตคือ ช่วงระยะเวลาที่น้าขึน
จนถึงระดับสูงสุด ยิ่งเวลาสันเท่าไร โอกาสการสูญเสียชีวิตยิ่งมากขึนเท่านัน
 ความลึกของน้าท่วม ส้าหรับน้าท่วม 1:100 ปี ยิ่งน้าท่วมมีความลึกมากเท่าไร ความเสี่ยงของผู้
อยู่อาศัยและทีมกู้ภัยยิ่งมากขึนเท่านัน
 ความเร็วของกระแสน้าท่วม ยิ่งความเร็วของน้ามากเท่าไร ความเสี่ยงของผู้อยู่อาศัยและทีม
กู้ภัยยิ่งมากขึนเท่านัน
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ความเสี่ยงของผู้อยู่อาศัย การวิเคราะห์นีโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการจัดล้าดับความส้าคัญของ
ประชาชนของแต่ละชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตทางระบายน้าท่วม พืนที่ราบน้าท่วมถึง และพืนที่
ใกล้เคียงกับเขตอันตรายจากน้าท่วม
ความเสี่ ย งของผู้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า น้ า ท่ ว มที่ เ กิ ด ขึ นในพื นที่ ที่ ก้ า หนดมี
ผลกระทบต่อผู้ทเี่ ข้ามาในพืนที่ชั่วคราวด้วยเช่นกัน เช่น คนที่มาท้างานในพืนที่เสี่ยงภัย
การเดินทางเข้าออก น้าท่วมอาจท้าให้การเดินทางหยุดชะงัก และชุมชนถูกแยกออกไปเมื่อ
เส้นทางถูกตัดขาด เห็นได้ชัดว่า พืนที่ลักษณะเช่นนีจะมีความสี่ยงของการสูญเสียชีวิตสูงกว่า
ถ้าไม่สามารถอพยพให้เสร็จก่อนพืนที่ข้างเคียงจะถูกท่วมขัง
การใช้บริการจากหน่วยงานในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เลียงเด็ก
บ้านพักคนชรา ฯลฯ ในประเด็นนีพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตังสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
ภาวะวิกฤติอยู่นอกเขตพืนที่ราบน้าท่วมถึงในรอบ 500 ปี ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล โรงประปา
ฯลฯ
มาตรการเตือนภัยน้าท่วมและอพยพ ลักษณะและชนิดของแผนงานในพืนที่นันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางออกสู่ภายนอก

4.2.4 การประเมินความเสียหาย (Damage Assessment)
การประเมิ น ความเสี ย หาย (Damage Assessment) ที่ เ กิ ด ขึ นจากน้ า ท่ ว มจะใช้ ป ระเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นราคา (การวิ เ คราะห์ ผ ลประโยชน์/ เงิ นลงทุ น ) ของโครงการที่ ส ร้ า งขึ นเพื่ อ บรรเทา
ผลกระทบของน้าท่วม การวิเคราะห์แบบนียังช่วยท้าให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบรรเทาหรือสู้ภัยน้า
ท่วมท้าได้เหมาะสมยิ่งขึน การประเมินความเสียหายเกี่ยวกับการก้าหนดทางอุทกวิทยาของระดับน้าท่วม
ส้าหรับน้าท่วมในรอบการเกิดซ้าหนึ่ง ๆ และสามารถประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึนจากเหตุการณ์น้า
ท่ว มที่เกิดขึนในรอบการเกิดนั น ๆ การวิเคราะห์ นีจะให้ เส้ นโค้งค่าความเสียหายสั งเคราะห์ –ความถี่
(Synthetic Damage–Frequency Curve) ซึ่งสามารถน้ามาใช้ในการประมาณการความเสียหายเฉลี่ย
รายปีส้าหรับพืนที่ศึกษาได้
ความเสียหายจากน้าท่วมอาจแยกได้เป็น
 ความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย (Residential Damages) : รายละเอียด โครงสร้าง และการท้า
ความสะอาด
 ความเสียหายเชิงพาณิชย์ (Commercial Damages) : ความเสียหายต่อสินค้า อุปกรณ์ และ
อาคาร และค่าใช้จ่ายท้าความสะอาด
 ความเสี ย หายด้ า นโครงสร้ า งพื นฐาน (Infrastructure Damages) : ครอบคลุ ม ถึ ง ทางด่ ว น
สะพาน สาธารณูปโภค
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ความเสี ย หายด้ า นการเกษตร (Agriculture Damages) : ความเสี ย หายต่ อ พื ช ผล
เครื่องจักรกลการเกษตร และสถานที่จัดเก็บ ฯลฯ
ความเสียหายทางอ้อม (Indirect Damage) : รวมสิ่งอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอพยพ การ
หาที่อยู่ อาศัย อื่น ระหว่างน้ าท่วม การสู ญเสี ยค่าจ้างและรายได้จากธุรกิจเนื่องมาจากการ
หยุดชะงักของธุรกิจและเส้นทางขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการสู้กับภัย
น้าท่วม และความไม่สะดวกโดยทั่วไป รวมทังค่าท้าความสะอาด ความเสียหายทางอ้อมโดย
ปกติจะค้านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายโดยตรง และอยู่ระหว่าง 10%–45% ขึนอยู่
กับประเภทของการใช้ที่ดิน

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง



4.3 เทคนิค (Technique)
มีเทคนิคต่าง ๆ มากมายซึ่งสามารถน้ามาใช้ไ ด้เพื่อจัดระเบียบหรือควบคุมการพัฒนาและการใช้
พืนที่ในเขตที่ราบน้าท่วมถึง เทคนิคเหล่านีบางเทคนิค รวมไปถึงการออกระเบียบควบคุมเกี่ยวกับพืนที่น้า
ท่วม การจัดเขตพืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยกฎหมาย ระเบียบ ประมวลข้อบังคับอาคาร นโยบาย
การพัฒนา และการปรับอัตราภาษี
4.3.1 ระเบียบเกี่ยวกับพื้นที่ราบน้้าท่วมถึง (Floodplain Regulations)
ระเบียบควบคุมพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Regulations) ก็คือ แนวทางในการอนุมัติการ
ใช้ที่ดินในพืนที่ราบน้าท่วมถึง ระเบียบควบคุมพืนที่น้าท่วมมักจะท้าโดยการออกกฎหมาย ซึ่งอาจมาในรูป
ของประมวลข้อบังคับ หรือการออกกฎหมายซึ่งเป็นประกาศ ค้าสั่ง หรือห้ามบางสิ่ง ระเบียบนีอาจออกได้
ทังในระดับชาติ/รัฐ จังหวัด หรือภูมิภาค
การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับน้าท่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่ท้าให้ปริม าณน้า
เพิ่มขึนและระดับน้าสูงขึนอันเป็นผลจากการกระท้าหรือละเว้นการกระท้าใด ๆ ระเบียบนีไม่อาจลดความ
เสี่ยงของการพัฒนาในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม มันจะช่วยให้การใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องค่อย
ๆ เปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินที่ถูกต้องได้เมื่อเวลาผ่านไปในระหว่างที่มีการแบ่งแยกหรือมีการพัฒนาที่ดินขึน
ใหม่
ความเป็นไปได้ของการควบคุมจะขึนอยู่กับการใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งโดยรัฐ/จังหวัด จาก
ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นว่า ศาลมักจะไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายระดับ
ท้องถิ่นในเรื่องการควบคุมพืนที่น้าท่วม แต่มักจะสนับสนุนการออกกฎหมายในระดับรัฐ
สิ่งจ้าเป็นที่จะต้องมีเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้แผนการควบคุมที่ท้างานได้จริง ได้แก่
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กระบวนการทบทวนหรือการอ้างอิง
กระบวนการอุทธรณ์
การก้าหนดขนาดน้าท่วมที่ใช้ออกแบบที่สามารถน้ามาใช้ได้
แผนงานในการจัดท้าแผนที่น้าท่วมที่แม่นย้าเพื่อใช้เป็นพืนฐานในการออกระเบียบควบคุม
พืนที่ราบน้าท่วมถึง

เพื่อให้ระเบียบควบคุมดังกล่าวประสบผลส้าเร็จ ระเบียบจะต้องมีลักษณะเป็นข้อแนะน้า มีเหตุมี
ผล และไม่เลือกปฏิบัติ มากกว่าที่จะเป็นแต่ข้อห้ามทังหมด ในระดับท้องถิ่น ระเบียบส้าหรับควบคุมพืนที่
น้าท่วมมักจะรวมอยู่ในกฎหมายท้องถิ่นการควบคุมการจัดเขต การควบคุมการจัดแบ่งพืนที่ย่อย และ/หรือ
กฎหมายควบคุมอาคาร

รูปที่ 4–1 การจัดเขตในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
WARNING

RESTRICTIVE

PROHITIVE

RESTRICTIVE

WARNING

River Channel
Floodway of Design Flood
Extent of Inundation by Design Flood
Extent of Largest Flood Expected

รูปที่ 4–2 รูปตัดขวางของพืนที่ลุ่มน้าซึ่งมีการจัดเขตพืนที่ตามที่ระบุ
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ข้อดี
 ห้ามการพัฒนาในอนาคต ด้วยเหตุนีจึงสามารถลดความเสียหายที่อาจเพิ่มขึนจากการพัฒนา
ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงให้เหลือน้อยที่สุด
 สร้างเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมทังประเทศ จังหวัด หรือภูมิภาค
 จากการศึกษาพบว่า การด้าเนินการจัดระเบียบควบคุมในพืนที่ราบน้าท่วมถึงเกิดประสิทธิผล
คุ้มค่า
ข้อเสีย
 ไม่สามารถลดความเสี่ยงของการพัฒนาที่มีอยู่แล้วในพืนที่ราบน้าท่วมถึงได้
 มีการลดชันเขตพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่พัฒนาอยู่แล้วลง (ลดการให้สิทธิ์ในการวางแผน)
 จ้ากัดการพัฒนาที่ดินที่ใช้งานอยู่แล้วในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
4.3.2 การจัดเขตและการใช้พื้นที่โดยกฎหมาย (Zoning and Land Use by Laws)
การจัดเขตและการใช้พืนที่โดยกฎหมาย (Zoning and Land Use by Laws) หมายถึงกฎหมาย
สาธารณะซึ่งควบคุมและจ้ากัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน น้า และสิ่งก่อสร้างที่เป็นประโยชน์สาธารณะ
ภายใต้อ้านาจการดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น
โซนการใช้ที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ ที่ตังหน่วยงาน อุตสาหกรรม สันทนา
การ ฯลฯ จะต้องก้าหนดขอบเขตให้ชัดเจน และในแต่ละโซนสามารถออกระเบียบควบคุมที่เหมาะสม กฎ
ข้อบังคับนีสามารถใช้ควบคุมการอนุมัติให้ใช้ที่ดิน ชนิดของอาคารที่ยอมให้ก่อสร้างหรือแม้แต้รูปแบบการ
เพาะปลูก และการใช้พืนที่ในการท้าเกษตรกรรมในเขตพืนที่ราบน้าท่วมถึงได้
โซนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชน์โ ดยส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันได้กับภัยน้าท่วม ได้แก่ การเกษตรกรรม
การอนุรักษ์และสัตว์ป่า พืนทีเปิดโล่ง การใช้เพื่อสันทนาการ และรูปแบบการขนส่งแบบทุติยภูมิ
แนวคิดเรื่ องการจั ดเขตพืนที่เป็น 2 โซน ในพืนที่ราบน้าท่ว มถึงก้าลั งได้รับความนิยมมากขึน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปอเมริกาเหนือที่แบ่งพืนที่ราบน้าท่วมถึงออกเป็น 2 โซน คือ โซนทางระบายน้า
ท่วม (Floodway Zone) และโซนชายเขตน้าท่วม (Floodway Fringe Zone) โซนทางระบายน้าท่วมคือ
พืนที่ที่มีน้าไหลลึกและไหลออกเร็วที่สุด ซึ่งอยู่ติดกับทางน้า ส่วนโซนชายเขตน้าท่วมคือ พืนที่ระหว่างขอบ
ของทางระบายน้าท่วมกับเขตที่จะถูกน้าท่วมโดยน้าท่วมที่ออกแบบ และเป็นพืนที่ ที่มักเกิดน้าท่วมระดับ
ตืนโดยทั่วไป (ลึกน้อยกว่า 3 ฟุต) การพัฒนาด้านต่าง ๆ มักถูกจ้ากัดในพืนที่โซนทางระบายน้าท่วม และ
อนุญาตให้ท้าได้ในโซนชายเขตน้าท่วมภายใต้เงื่อนไขตามที่ก้าหนดในกฎหมาย เช่น ห้ามมีห้องพักอาศัยใด
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อยู่ต่้ากว่าระดับน้าท่วมออกแบบ ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างจะต้องเป็นชนิดป้องกันน้าท่วมได้ ไม่ว่าจะโดย
การสร้างบนที่ยกสูงขึนบนวัสดุถม หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่ยอมรับได้
ข้อดี
 สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการพัฒนาในอนาคตในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมซึ่งเป็นพืนที่ชุมชนหรือ
เทศบาล ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึนกับการพัฒนาในพืนที่ราบน้าท่วมถึงในเหลือ
น้อยที่สุดได้
 การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการจัดเขตพืนที่เป็นมาตรการที่คุ้มค่าในการด้าเนินการ
ข้อเสีย
 สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 ในระดับท้องถิ่น ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างการพัฒนาและการป้องกันน้าท่วมอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาได้
 มีแนวโน้มที่จะไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีการให้อ้านาจจากกฎหมายที่มรี ะดับสูงกว่า
 ไม่ได้จัดให้มีระบบการป้องกันน้าท่วมให้แก่พืนที่ที่พัฒนาอยู่ก่อนแล้ว
4.3.3 การออกระเบียบการจัดแบ่งพื้นที่ย่อย (Subdivision Regulations)
ระเบียบการจัดแบ่งพืนที่ย่อย (Subdivision Regulations) เป็นการก้าหนดวิธีส้าหรับการจัดแบ่ง
พืนที่ และก้าหนดมาตรฐานและเงื่อนไขการออกแบบต่าง ๆ ที่ผู้พัฒนาที่ดินจะต้องด้าเนินการเพื่อให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่น
ระเบี ย บอาจถูกก้าหนดเพื่อห้ ามการแบ่งพืนที่ย่อยในเขตพืนที่เสี่ ยงภัยน้าท่ว ม หรือห้ ามการ
เปลี่ยนแปลงในเขตพืนที่ระบายน้าท่วมธรรมชาติ หรือเพื่อก้าหนดให้มีมาตรการป้องกันน้าท่วมส้ าหรั บ
อาคารต่าง ๆ ที่จะสร้างใหม่ นอกจากนี ระเบียบนียังอาจห้ามการแบ่งพืนที่ย่อยซึ่งอาจไม่เหมาะสมส้าหรับ
ใช้พัฒนาตามที่ก้าหนดไว้ ทังนีขึนอยู่กับข้อก้าหนดในระเบียบดังกล่าว นักพัฒนาที่ดินอาจถูกห้ามไม่ให้
แบ่งย่อยที่ดินในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม หรือเพื่อเป็นทางเลื อก เขาอาจถูกก้าหนดให้รวมมาตรการป้องกันไว้
ในแผนงานด้วย จากประสบการณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับระเบียบการจัด
เขตพืนที่ (Zoning Regulations) แล้ว ระเบียบการจัดแบ่งพืนที่ย่อย (Subdivision Regulations) ไม่ได้
ง่ายและไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน และพบว่าไม่ประสบความส้าเร็จในการลดความเสียหายจากน้าท่วม
ทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานที่ออกระเบียบการจัดแบ่งพืนที่ย่อย
ในพืนที่หุบเขาหรือแม่น้าก็คือ การส่งต่อการตัดสินใจไปให้สู่หน่วยงานจัดการทรัพยากรน้า ของพืนที่นัน ๆ
เช่น หน่วยงานด้านอนุรักษ์ของออนตาริโอ แคนาดา
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ข้อเสีย
 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานที่ พิ จ ารณาอาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการลดความ
เสียหายจากน้าท่วม
 อ้านาจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานที่ทบทวนการจัดแบ่งพืนที่ย่อยอาจขัดแย้งกัน
 การขอความร่วมมือเป็นเรื่องที่ท้าได้ยาก
 ในแง่ของการบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น หรือภูมิภาค อาจมีความไม่เสมอภาค
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ข้อดี
 สามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนาได้เพื่อลดภัยพิบัติเนื่องจากน้าท่วม
 น้าเสนอรูปแบบการควบคุมที่ยืดหยุ่นได้

4.3.4 ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Codes)
ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Codes) ประกอบด้วยมาตรฐานส้าหรับอาคารที่ต้องมีอย่าง
น้อยที่สุด ซึ่งจะท้าให้แน่ใจว่าอาคารที่อยู่ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงมีความปลอดภัย ด้วยเหตุนีจึงสามารถลด
ความเสียหายที่จะเกิดขึนได้
ประมวลข้อบังคับอาคารถูกน้ามาใช้ในระดับท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้กับพืนที่ราบชายเขตน้า
ท่วมถึงได้ทันที ประมวลข้อบังคับอาคารเหล่านีสามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของการเกิดน้า
ท่วมในพืนที่ใดโดยเฉพาะได้และก้าหนดให้การออกแบบและก่อสร้างอาคารต้องท้าด้วยความระมัดระวัง
เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและเทคนิคในการก่อสร้างมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึง
จ้าเป็นต้องทบทวนประมวลข้อบังคับอาคารเป็นระยะ ๆ
ประมวลข้ อ บั ง คั บ อาคารแห่ ง ชาติ ข องแคนาดา (National Building Code of Canada) มี
ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการกันน้าท่วมให้อาคาร นอกจากนียังมีหน่วยงาน เช่น Saskatchewan Environment
ได้เสนอมาตรฐานการกันน้าท่วมโดยละเอียดของอาคารทังที่เป็นที่อยู่อาศัยและอาคารที่ใช้ประโยชน์อย่าง
อื่น
ข้อดี
 ท้าให้แน่ใจว่าอาคารใหม่ในชายเขตน้าท่วมจะสามารถกันน้าท่วมได้
 ท้าให้แน่ใจว่ามีการกันน้าท่วมในพืนที่ที่พัฒนาอีกครัง
 ลดการเพิ่มขึนของความเสียหายน้าท่วมที่อาจเกิดขึนได้ให้น้อยที่สุด
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ข้อเสีย
 การน้าประมวลข้อบังคับอาคารมาใช้อย่างเสมอภาคกันท้าได้ยาก
 ในระดั บ ภู มิ ภ าค มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่ ป ระมวลข้ อ บั ง คั บ อาคารจะมี ค วามแตกต่ า งในเขต
เทศบาลต่าง ๆ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร
 ไม่มีการป้องกันส้าหรับการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว
4.3.5 นโยบายด้านการพัฒนา (Development Policies)
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานเทศบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความเห็นชอบในการพัฒนาที่ดินจะต้องน้า
นโยบายมาใช้บังคับ เพื่อไม่ให้ มีการขยายตัวของสาธารณูปโภค ถนน และบริการอื่นเข้าไปในพืนที่ที่
ก้าหนดและพืนที่ที่ถูกออกแบบให้เป็นพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม
การปรับปรุงถนน ที่ตังของโรงเรียน สิ่งอ้านวยความสะดวก และบริการสาธารณะอื่น ๆ ภายนอก
พืนที่ราบน้าท่วมถึงสามารถควบคุมการจูงใจในแง่ลบในการใช้ประโยชน์พืนที่ราบน้าท่วมถึงที่ไม่เหมาะสม
และเกิดแรงจูงใจในแง่บวกต่อพืนที่ที่ปลอดภัยกว่าและตังอยู่บนพืนที่สูงกว่า นโยบายนีไม่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาใหม่ ๆ ในพืนที่
เสี่ยงน้าท่วม ด้วยเหตุนีจึงช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึนให้น้อ ยลงที่สุด ในประเทศแคนาดา ภายใต้
แผนงานลดความเสี ย หายน้ าท่ ว มในระดั บ รั ฐ /จั งหวั ด ทั น ที ที่ ห น่ ว ยงานระดั บ เทศบาลได้ น้ า น้ า ท่ว ม
ออกแบบมาใช้และพืนที่ราบน้าท่วมถึงได้ถูกก้าหนด รัฐ /จังหวัดจะไม่ให้การสนับสนุนการพัฒนาในพืนที่
ราบน้าท่วมถึงนัน ๆ และหากยังคงมีการพัฒนาต่อไปก็ จะไม่ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดความเสียหาย
ขึน
ข้อดี
 ช่วยยับยังการพัฒนาในพืนที่ราบน้าท่วมถึงในอนาคต
 เป็นการสนันสนุนกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับน้าท่วม ระเบียบการแบ่งพืนทีย
่ ่อย และการควบคุม
อื่น ๆ
ข้อเสีย
 ไม่ได้ลดความเสี่ยงของการพัฒนาพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่มีอยู่เดิม
 จ้ากัดการพัฒนาในพืนที่ให้บริการที่มีอยู่เดิมในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
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การปรับอัตราภาษี (Tax Adjustment) เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของเจ้าของที่ดินในพืนที่ราบน้าท่วม
ถึงเพื่อคืนสิทธิ์บางประการในการใช้ที่ดินแลกกับการปรับลดอัตราภาษีในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามทีก่ ้าหนด
การปรับอัตราภาษีสามารถกระตุ้นให้เจ้าของทรัพย์สินยอมให้คืนสิทธิ์การใช้ที่ดินบางประการ ถ้า
ประสงค์จะยังใช้ที่ดินต่อไปในลักษณะที่สอดคล้องกับแผนการจัดการพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่ก้าหนด อาจ
รวมไปถึงการประเมินการใช้พืนที่จริงในปัจจุบันมากกว่าการใช้ที่ดินตามศักยภาพ
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4.3.6 การปรับอัตราภาษี (Tax Adjustments)

การปรับอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสียหายจากน้าท่วม และส้าหรับที่ดินที่ใช้เพื่อการ
สั น ทนาการ การเกษตรกรรม อ่างเก็บ น้ า งานอนุรักษ์ และพืนที่เปิ ดอื่ น ๆ อาจใช้ เป็นเครื่ องมื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการรักษาพืนที่ระบายน้าท่วมตามแนวล้าน้า ตัวเลือกด้านการปรับภาษีนีไม่ค่อยน้ามาใช้ใน
การลดความเสียหายจากน้าท่วม การขาดความเข้าใจและการสนับสนุน ความซับซ้ อนของการประยุกต์ใช้
และทัศนคติของสาธารณชนเป็นปัจจัยที่ขัดขวาง นอกจากนี เป็นการยากที่จะน้าแผนภาษีที่สามารถใช้งาน
ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ไปด้าเนินการให้ประสบความส้าเร็จ
ข้อดี
 กระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
 สามารถลดศักยภาพการเกิดความเสียหายจากน้าท่วมในอนาคต
ข้อเสีย
 ความซับซ้อนในทางเลือกนีท้าให้ยากที่จะด้าเนินการ
 ไม่สามารถลดความเสี่ยงในการพัฒนาที่มีอยู่แล้วในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
 ไม่สามารถเป็นทางเลือกแบบใช้งานเดี่ยว ๆ ได้
4.4 การประยุกต์ใช้และข้อจ้ากัด (Applications and Limitations)
มาตรการดังที่ให้โครงร่างไว้มีผลอย่างยิ่งต่อการจ้ากัดการเพิ่มขึนของความเสียหายที่เกิดจากน้า
ท่วมในอนาคต มาตรการเหล่านีอ้านวยความสะดวกต่อการพัฒนาที่เป็นระบบและเหมาะสมในพืนที่เสี่ยง
ภัยน้าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่ที่ก้าลังจะเป็นชุมชนเมือง มาตรการเหล่านี ไม่ได้ลดความเสี่ยงที่มีต่อ
การพัฒนาที่มีอยู่แล้วในพืนที่น้าท่วม ตลอดจนจ้าเป็นจะต้องมีขันตอนการออกระเบียบอย่างเป็นทางการ
เพื่อการพัฒนา นอกเหนือไปจากการท้าให้ระดับจังหวัดหรือรัฐออกระเบียบเองได้
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4.5 ตัวอย่าง : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา (Examples: Canadian Case Studies)
4.5.1 บริบททางด้านกฎหมาย (Jurisdictional Context)
การบริหารจัดการแหล่งน้าจืด (Freshwater Resource Management) เป็นความรับผิดชอบที่
ก้าหนดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ (หรือชื่อเดิมคือ British North American Act ปี 1867) รัฐบาลของทุก
รัฐได้รับมอบอ้านาจเกี่ยวกับทรัพยากรน้าภายในเขตรัฐของตน ขณะที่รัฐบาลกลางมีอ้านาจการบริหาร
จัดการเฉพาะกรณีที่เป็นแหล่งน้าที่มีขอบเขตข้ามรัฐ นอกจากนี รัฐบาลกลางแห่งแคนาดาเป็นเจ้าของน้า
จืดทังหมดที่อยู่เหนือละติจูดที่ 60 องศา ในรัฐยูคอน (Yukon) และอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือ
(Northwest Territories) น้าในทะเลทังหมดและน้าที่เป็นเส้นกันเขตแดนระหว่างประเทศก็ถือเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของรัฐบาลแคนาดา
การจัดการความเสี่ยงภัยน้าท่วมในรัฐทังสิบ ซึ่งมีพืนที่รวมกันกว่าครึ่งประเทศทางตอนใต้ ถือเป็น
หน้าที่ตามกฎหมายระหว่างรัฐบาลระดับรัฐและรัฐบาลระดับท้องถิ่น/เทศบาล
ขณะที่การจัดการน้าและการครอบครองน้าจืดทังหมด รวมทังน้าที่ไหลในแม่น้าที่ท่วมล้นอาจถือ
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับรัฐ แต่หน้าที่ในการจัดการและก้าหนดพืนที่การถือครองที่ดิน แม้กระทั่งใน
พืนที่ราบน้าท่วมถึงกลับตกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับท้องถิ่น
ดังนัน ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลระดับรัฐและรัฐบาลระดับท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อให้มี
การใช้มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างได้อย่างเต็มที่ เพื่อการควบคุมความเสียหายจากน้าท่วมในประเทศ
แคนาดา ตังแต่ปี ค.ศ. 1976 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีน้าของรัฐบาลแคนาดาได้จัดตังทีมงานซึ่งมีบุคคลที่
สามที่จ้าเป็นต่อการเป็นหุ้นส่วนนี
กรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่จะกล่าวถึงต่อไปนีใช้แนวทาง 2 แนวทางที่
แตกต่างกัน กรณีแรกคือ รัฐออนตาริโอ และกรณีที่สองคือ รัฐอัลเบอร์ตา
4.5.2 หน่วยงานด้านอนุรักษ์ของออนตาริโอ (Ontario’s Conservation Authorities)
(1) พืนที่ลุ่มน้าเป็นเสมือนหน่วยบริหารจัดการ (Watershed as the Management Unit)
ผู้ แ ทนชาวแคนาดาท่ า นหนึ่ ง ได้ ไ ปเยี่ ย มองค์ ก รแห่ ง หุ บ เขาเทนเนสซี (Tenessee Valley
Authority, TVA) ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1944 และสรุปว่า ถึงแม้ว่า TVA จะมี
ลักษณะการบริหารแตกต่างไป แต่ปรัชญาในการท้างานเพื่อการบริหารจัดการน้าถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
เยี่ยมในด้านการพัฒนากลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาในพืนที่หุบเขาแม่น้า หัวใจส้าคัญประการหนึ่ง

4–11

ส่วนที่ 2-4
คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ของกลยุทธ์ใหม่นีคือ การจงใจหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดหรือรัฐที่มีลักษณะรวมศูนย์เข้ามา
ก้าหนดเป้าหมาย ในทางตรงกันข้าม ได้มีการจัดตังบริษัทหุ้นส่วนตามกฎหมายระหว่างประเทศชื่อว่า
“องค์กรเพื่อการอนุรักษ์ (Conservation Authorities)” ขึนระหว่างรัฐออนตาริโอและกลุ่มของเทศบาล
ต่าง ๆ ในพืนที่ลุ่มน้าเพื่อก้าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการบริหารงานวางแผนน้าและที่ดินในระดับลุ่ม
น้า มาตรา 10 ของกฎหมายว่าด้วยองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ของออนตาริโอระบุวัตถุประสงค์ของการองค์กร
เพื่อการอนุรักษ์ไว้ดังนี
“วัตถุประสงค์ขององค์กรหนึ่ง ๆ คือ การจัดตังและด้าเนินการในพืนที่ซึ่งองค์กรดังกล่าวมี อ้านาจ
ตามกฎหมาย ซึ่งแผนงานถูกออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์ การเก็บกัก การพัฒนา และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากก๊าซ น้ามัน ถ่านหิน และแร่ธาตุ”
อ้านาจที่บังคับใช้ได้เพียงอย่างเดียวที่พบในกฎหมายดังกล่าว ได้แก่
 อ้านาจที่จะอนุมัติให้หรือปฏิเสธการก่อสร้าง หรือถมภายในพืนที่ที่ระบุว่ามีระดับต่้ากว่าแนว
เส้นน้าท่วมตามข้อก้าหนด
 อ้านาจที่จะอนุมัติให้หรือปฏิเสธซึ่งการก่อสร้าง หรือถมในหรือบนบ่อ หรือ บึงแห่งหนึ่ง หรือ
พืนที่ใด ๆ ที่ก้าหนดไว้เพื่อการควบคุมน้าท่วม หรือมลภาวะ หรือเพื่อการอนุรักษ์ที่ดิน
 อ้ า นาจที่จ ะสั่ ง ให้ มี การเก็บ ภาษีเ พื่ อ บริ ห ารหรื อลงทุน ในโครงการที่ เ ทศบาลที่ เ ข้ า ร่ ว มด้ ว ย
ส้าหรับโครงการหรือแผนงานที่รับความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ทังหมดเป็นผลมาจากสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งทรัพย์สินเหล่านีจะต้องได้รับการบริหารจัดการโดยค้านึงถึงประโยชน์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
แบบผสมผสานและผลประโยชน์ของส่วนรวม สมาชิกขององค์กร ได้แก่ หน่วยงานเทศบาล โดยมีผู้ แทนที่
ได้รับการแต่งตังจากเทศบาลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย (รัฐอาจแต่งตังสมาชิกของตนได้ถึง 3 คน
ในแต่ล ะองค์กร) องค์กรเพื่อการอนุ รั กษ์ 36 องค์การ ได้ท้าแผนการประสานการท้างานระดับลุ่มน้า
ระหว่างเทศบาลและรัฐออนตาริโอ ขณะที่องค์กรอนุรักษ์ได้รับเงินและการสนับสนุ นด้านเทคนิค (และการ
ควบคุมดูแล) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ หลายองค์กรในช่วงปีหลัง ๆ นีด้าเนินโครงการโดยร่วมมือ
กั บ และด้ ว ยความสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จากกระทรวงต่ า ง ๆ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติคิดเป็น 50% ของการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในบางกรณี
การสนับสนุนจากรัฐอาจมีสูงถึง 80% แต่ในช่วงสองสามปีนี การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรเหล่านีลด
ระดับลงมาก หลายองค์กรจึงได้จัดตังมูลนิธิการกุศลเพื่อขอระดมเงินหลายล้านเหรียญส้าหรับสนับสนุน
โครงการทรัพยากรธรรมชาติ/พัฒนา
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(2) การบริหารจัดการในพืนที่ราบน้าท่วมถึงในบริบทพืนที่ลุ่มน้า (Floodplain Management in
a Watershed Context)
การบริหารจัดการน้าโดยเน้นเฉพาะพืนที่ราบน้าท่วมถึงได้รับความสนใจมากขึนเมื่อ 47 ปีก่อน
ตังแต่มีการจัดตังองค์กรอนุรักษ์องค์กรแรก และถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศ
แคนาดา นับตังแต่ครังสงครามโลกครังที่ 2 แรงกดดันในเรื่องนีมีมากที่สุดในแถบตอนใต้ของรัฐออนตาริโอ
การบริ ห ารจั ดการดังกล่ าวได้ด้าเนินไปควบคู่กับการพัฒ นาจิตส้ านึกที่ว่า ลุ่ มน้าเป็นบริบทที่
ถูกต้องในการบริหารการด้าเนินกิจกรรมของผู้คนทังหมดในพืนที่ราบน้าท่วมถึง การจัดท้าพืนที่เสี่ยงภัยน้า
ท่วมและการควบคุมการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องเป็น วิธีปกติที่ใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาพืนที่ราบน้า
ท่วมถึงในพืนที่ลุ่มน้าของรัฐออนตาริโอ มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างถูกน้ามาใช้แทนการพึ่งพึงมาตรการที่ใช้
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งซึ่ ง มี ร าคาค่ า ลงทุ น สู ง และการวางแผนการใช้ ง านแบบผสมผสานระหว่า งมาตรการที่ใช้
สิ่ งก่อสร้ างและไม่ใช้สิ่ งก่อสร้ างก้าลั งน้ ามาประยุ กต์ใช้ในบริบทของการจัด ท้าแผนน้า (Water Plan)
ภายใต้ระบบนิเวศที่สมัยใหม่มากขึนเพื่อลดการเกิดความเสียหายจากน้าท่วม
บทเรียนส้าคัญที่ได้จากประสบการณ์ของออนตาริโอเพื่อการบริหารจัดการพืนที่ราบน้าท่วมถึง
ระดับโลกที่ก้าลังด้าเนินการอยู่มีประเด็นส้าคัญดังต่อไปนี
 พืนที่ลุ่มน้าถือเป็นหนึ่งหน่วยบริหารจัดการ (Watershed as the Management Unit) : ไม่
เพียงแต่นักอุทกวิทยาระดับมืออาชีพ เท่านันที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดน้าท่วมใน
พืนที่ร าบน้ าท่ว มถึง จากฐานข้ อ มูล อุ ทกวิ ทยา ในบริบทของพืนที่ลุ่ มน้าหนึ่ง ๆ แต่ รัฐ บาล
ท้องถิ่น (และนักการเมืองของรัฐบาลดังกล่าว) จะต้องด้าเนินการด้านกฎหมายเพื่อตอบสนอง
ต่อบริบทพืนที่ลุ่มน้านัน ๆ ด้วยเช่นกัน องค์กรเพื่อการอนุรักษ์แห่งออนตาริโอเป็นกลไกที่มี
อ้านาจและจัดตังขึนตามกฎหมายในระดับลุ่มน้า
 การคิ ด ริ เ ริ่ ม โดยท้ อ งถิ่ น (Local Initiative) : องค์ ก รเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เ ป็ น ก้ า วย่ า งแห่ ง
ความส้ า เร็ จ ของแนวคิ ด โดยประชาชนและเพื่ อ ประชาชนในพื นที่ ลุ่ ม น้ า หลั ก ขนาดทาง
ภูมิศาสตร์ขององค์กรเพื่อการอนุรักษ์นีขึนอยู่กับการพัฒนาและสามารถคงไว้ซึ่ง “สปิริตแห่ง
ชุ ม ชน (Community Spirit)” ภายในลุ่ ม น้ า หนึ่ ง ๆ แนวทางที่ คิ ด ริ เ ริ่ ม โดยท้ อ งถิ่ น นี มี
ความหมายโดยนั ย ทางบวกถึ งการควบคุ ม การพัฒ นาพืนที่ลุ่ ม น้า นี่เกิดจากรัฐ บาลระดั บ
เทศบาลที่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและทุ่มเทตนเองกับกลยุทธ์การบริหารจัดการพืนที่ราบน้า
ท่วมถึงโดยมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่มีรากฐานจากพืนที่ลุ่มน้าทังหมดมากกว่าการแบ่งแยก
เป็นส่วน ๆ
 การเป็ น หุ้ น ส่ ว น (Partnership) : องค์กรเพื่ อการอนุ รั กษ์ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ในช่ ว งทศวรรษ
1970 และ 1980 และในช่วงทศวรรษ 1990 ได้มีการน้าหลักการเป็นหุ้นส่วนเข้ามาใช้ในการ

4–13

ส่วนที่ 2-4
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บริหารจัดการพืนที่ราบน้าท่วมถึง การจัดท้าแผนที่น้าท่วมระดับรัฐและสหพันธรัฐ และความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิ คอุทกวิทยา ผนวกกับความรับผิ ดชอบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของ
เทศบาลท้องถิ่นในระดับลุ่ม น้าได้กลายเป็นหุ้นส่วนด้านการบริหารจัดการน้าในพืนที่ราบน้า
ท่วมถึงอย่างแข็งขันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะส้าหรับแคนาดา

แนวทางจากบนลงล่าง (A Top–Down Approach)
ในบริบทอ้านาจการปกครองของแคนาดา รัฐอัลเบอร์ตาเป็นเจ้าของและมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าของตนเช่นเดียวกับรัฐออนตาริโอ ความรับผิดชอบในพืนที่น้าท่วมตกอยู่กับ
รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลระดับสหพันธรัฐและระดับรัฐ
จากการลงนามในข้อตกลงเพื่อลดความเสียหายจากน้าท่ว มอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐ บาล
แคนาดาและรั ฐ อัล เบอร์ ตาในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1989 รัฐ อัล เบอร์ตาได้ เปลี่ ยนจากแนวทางที่ใ ช้
สิ่งก่อสร้างไปยังแนวทางที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เพื่อลดความเสียหายจากน้าท่วมในพืนที่ราบน้าท่วมถึงในเขต
เมือง ก่อนปี ค.ศ. 1989 รัฐที่ร่้ารวยเนื่องจากก๊าซและน้ามันสามารถพึ่งพาสิ่งก่อสร้างราคาแพง เช่น เขื่อน
หรือคันกันน้าได้ ในช่วงปี ค.ศ. 1980–1982 ได้มีการก่อสร้างเขื่อนดิกสัน (Dickson Dam) ในพืนที่ลุ่มน้า
ตอนบนของแม่น้าเรดเดียร์ (Red Deer River) ส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อการควบคุมน้าท่วมส้าหรับเมืองดรัมเฮล
เลอร์ (Drumheller) และเมืองเรดเดียร์ (Red Deer)
แนวทางใหม่ของรัฐอัลเบอร์ตานีคือ การเป็นหุ้นส่วนกันทางด้านทักษะทางอุทกวิทยาและการให้
ความรู้กับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบริหารจัดการน้าในระดับรัฐและสหพันธรัฐ วัตถุประสงค์ก็
เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากน้าท่วมที่อาจเกิดขึนในอนาคตโดยเน้นพืนที่เมือง หัวใจหลักของวิธีการนีคือ
การใช้พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมเพื่อก้าหนดขนาดปัญหาน้าท่วมของชุมชนหนึ่ง ๆ การก้าหนดพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
ระดับ รั ฐ และสหพัน ธรั ฐ อย่ างเป็ น ทางการ และความเปลี่ ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ และ
สหพันธรัฐในการประกันที่อยู่อาศัยของประชาชน และความช่วยเหลือในภาวะอุทกภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงหลัก 3 ประการ ที่มีต่อนโยบายของรัฐและสหพันธรัฐในการก้าหนดพืนที่ดังกล่าว ดังนี
 รัฐบาลระดับสหพันธรัฐ ระดับ รัฐ และตัวแทนสาธารณชน และบริษัทต่าง ๆ จะไม่ลงทุน ใน
ด้านสิ่งก่อสร้างในพืนที่น้าท่วมที่ก้าหนดอีกต่อไป
 ในพืนที่รับน้าท่วมที่ก้าหนดไว้จะไม่มีการผ่อนช้าระและการประกันการผ่อนช้าระที่อยู่อาศัย
ภายใต้หน่วยงานผ่อนช้าระของแคนาดา โครงการบ้านจัดสรร บริษัทผู้ให้กู้ที่เกี่ย วข้อง และผู้
ค้าประกันส้าหรับการลงทุน
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รัฐบาลทังในระดับรัฐและสหพันธรัฐจะไม่ให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านเรือนและธุรกิจร้านค้า
ซึง่ ตัดสินใจเองที่จะสร้างอาคารอยู่ในพืนที่รับน้าท่วมอย่างจงใจ

การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายได้รับการออกแบบในเบืองต้นทังในลักษณะที่มีแรงจู งใจและไม่มี
แรงจูงใจ เพื่อห้ามปรามเทศบาลในท้องถิ่นไม่ให้อนุญาตให้มีการพัฒนาในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม และเมื่อ
มองในมุมของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าระหว่างการศึกษาเพื่อจัดท้าแผนที่ทางอุทกวิทยาและแผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ก่อนที่จะก้าหนดเป็นพืนที่รับน้าท่วมจะได้ท้าการปรึกษาอย่างเข้มข้นกับรัฐบาลท้องถิ่นเหล่านี
การจัดท้าแผนที่ดังกล่าวและการด้าเนินการก้าหนดพืนที่ถือเป็นการริเริ่มของรัฐบาลในระดับที่ใหญ่กว่า
ท้องถิ่นและมีลักษณะการด้าเนินงานจากบนลงล่างอย่างเห็นได้ชัด
4.5.4 การควบคุมด้วยการออกระเบียบในพื้นที่น้าท่วมของเมืองคัลการี (City of Calgary
Floodplain Regulatory Controls)
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1985 เมืองคัลการี (Calgary) ได้ใช้แนวทางการออกระเบียบพิเศษเกี่ยวกับ
การใช้ที่ดิน โดยก้าหนดให้มีการจ้ากัดการใช้และการพัฒนาที่ดินภายในพืนที่รับน้าท่วมและพืนที่น้าท่วม
ของเมือง ประเด็นหลัก ๆ ของระเบียบดังกล่าวมีดังต่อไปนี
 อาคารที่สร้ างใหม่จ ะต้ องมีร ะยะห่ า งจากแม่น้ าโบว์ (Bow River) ซึ่งเป็ นแม่น้ าสายหลั ก 60
เมตร และจากแม่น้ าสายรอง ได้แก่ แม่น้าเอลโบว์ (Elbow River) แม่น้านอสครีก (Nose
Creek River) และแม่น้านอสครีกตะวันตก (West Nose Creek River) 30 เมตร
 จะต้องออกแบบอาคารให้มีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสียหายจากน้าท่วมได้
 ชันล่างของอาคารทั งหมดจะต้องก่อสร้างที่ระดับน้าท่วมออกแบบหรือสูงกว่า (น้าท่วมขนาด
1:1,000 ปี)
 อุปกรณ์ไฟฟ้าและจักรกลทังหมดภายในอาคารจะต้องติดตังที่ระดับน้าท่วมออกแบบหรือสูง
กว่า
 ไม่อนุญาตให้มีการจัดเก็บสารเคมี ของเหลวติดไฟ สารพิษ และขยะ ไว้ภายในและภายนอก
อาคาร ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในทันทีในเหตุน้าท่วม
ระเบียบนีมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดนับจากปี ค.ศ. 1985 การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตใจ
กลางเมืองคัลการีจะต้องตรงตามระเบียบพิเศษนี และด้วยเหตุนีจึงสามารถลดความเสียหายจากน้าท่วมที่
เกิดจากพัฒนาใหม่ภายในพืนที่น้าท่วม 1 : 100
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The Natural Hazards Research and Applications Information Center. (1992).
Floodplain management in the United States, (An Assessment Report). The
Federal Interagency Floodplain Management Task Force, University of Colorado at
Boulder, Federal Emergency Management Agency, FIA–17.
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II–V การประกันภัยน้าท่วม (Flood Insurance)
เขียนโดย C. Ballard
5.1 หลักการและวัตถุประสงค์ (Principles and Objectives)
วัตถุประสงค์หลักของการประกันภัยน้าท่วม (Flood Insurance) คือ การกระจายค่าเสียหายจาก
น้าท่วมออกไปให้สังคมที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว การด้าเนินงานดังกล่าวรวมถึงการ
กระจายทังในด้านระยะเวลาและประชากร รวมทังการจัดตังระบบที่ยุติธรรมที่มีค่าใช้จ่ายต่อภายนอกน้อย
ที่สุด และมีผลกระทบที่ซึ่งเป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์น้อยหรือไม่มีเลย
การประกันภัยน้าท่วมแตกต่างจากเครื่องมือเพื่อบริหารจัดการความเสียหายจากน้าท่วมอื่น ๆ
ขณะที่เครื่องมืออื่นใช้เพื่อลดค่าเสียหายจากน้าท่วมแต่ละครัง การประกันภัยจะกระจายความเสี ยหาย
ออกไปตามระยะเวลาและพืนที่ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกั นอย่างชัดเจนระหว่างการประกันภัยกับการ
บรรเทาภัยพิบัติ ถ้าประเทศหนึ่งประเทศใดตังเป้าที่จะจัดตังหรือส่งเสริมกลไกการประกันภัยน้าท่วม ก็
จ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาตังแต่เรื่องมีธุรกิจประกันภัยอยู่แล้วหรือไม่ ในราคาที่พอจ่ายได้หรือไม่ หรือ
การแทรกซึมของตลาดล่ าง ประสิ ทธิภ าพของการน้าแนวทางการประกันภัยมาใช้เกี่ยวข้องกับความ
คาดหวังของสาธารณชนในเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติ และการคาดการณ์เกี่ยวกับขันตอนทางการเมืองใน
ความสมัครใจในการให้การบรรเทาภัย หรือในทางกลับกันสามารถที่จะละทิงไม่บรรเทาความเสียหายของ
ผู้ที่สามารถท้าประกันได้แต่ไม่ท้า
ถึงแม้ว่าการประกันภัยไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเสียหายน้าท่วมได้ในระยะยาว แต่ก็ต้องถือ
ว่าเป็นแค่ส่วนเสริมของกลยุทธ์บริหารจัดการพืนที่น้าท่วมซึ่งลดความเสียหายน้าท่วมได้จริง เช่น งาน
บรรเทาน้ าท่วม การพยากรณ์ การกัน น้ าท่ว ม หรือการเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินไปสู่การใช้
ประโยชน์ชนิดทนทานกับน้าท่วม ดังนัน การประกันภัยจึงต้องมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนือหาทังใน
ส่วนที่ 2 มาตรการวางแผน และในส่วนที่ 3 มาตรการรับมือของคู่มือฉบับนี
การประกันภัยน้าท่วมมีเนือหาเกี่ยวกับการปรับปรุงผลที่ตามมาของเหตุการณ์ภัยพิบัติหนึ่ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรง และเนื่องจากน้าท่วมมักไม่ค่อยคุกคามถึงชีวิต การประกันภัยน้าท่วมจึง
พิจารณาว่าเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงผลที่ตามมาในด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนผลที่ตามมาในด้าน
กายภาพเสียมากกว่า
ค่าความเสียหายเนื่องจากน้าท่วมอาจแบ่งได้เป็นกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งขึนอยู่กับวิธีที่ใช้ในการหาแหล่ง
เงินเพื่อสนับสนุนการประกันภัยน้าท่วมดังนี
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(2) บางส่วนรับภาระโดยผู้ประสบภัย และบางส่วนรับภาระโดยผู้ที่ไม่ได้ประสบภัยโดยตรง
ในกรณีหลัง ผู้ที่อยู่ภายนอกพืนที่ที่ต้องรับน้าท่วมช่วยจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่ต้องรับความเสี่ยง
ดังนัน จึงเป็นการกระจายหรื อแบ่งปัน ความเสี่ยงออกไปทังมิติของพืนที่และเวลา อย่างไรก็ตาม ตาม
เหตุผลที่จะได้บรรยายต่อไปนีมักจะไม่แนะน้าให้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับการครอบครองพืนที่ที่มีแนวโน้ม
ถูกน้าท่วม เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวจะบิดเบือนการตัดสินใจใช้ประโยชน์ที่ดิน
และท้าให้เกิดการลงทุนที่ไม่เหมาะสม
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(1) รับภาระทังหมดโดยผู้ประสบภัย แต่กระจายค่าใช้จ่ายออกไปเท่า ๆ กันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การประกันภัยน้า ท่วมด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศที่มีตลาดการประกันภัยที่
พัฒนาแล้ว และมีความหลากหลายในลักษณะของประกันภัยน้าท่วม ตลอดจนวิธีที่ใช้ในการก้าหนดเบีย
ประกัน ในเรื่องนียังไม่มีต้นแบบการประกันภัยลักษณะใดที่จะถือว่าได้ว่าเหมาะสมที่สุดส้าหรับประเทศ
หนึ่งประเทศใด
ความซับซ้อนยิ่งมากขึน ถ้าลุ่มน้าใดมีพืนที่ครอบคลุมหลายประเทศหรือหลายรัฐ และบริเวณใดที่
กิจกรรมการควบคุมน้าท่วมของประเทศต้นน้าส่งผลกระทบหรือท้าให้สถานการณ์ของประเทศปลายน้า
เลวลง หรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพน้าท่วมและเพิ่มความเสียงต่อประเทศปลายน้า ความซับ ซ้อน
ดังกล่าวอาจเกิดขึนได้กับแม่น้าที่ใช้เป็นเขตพรมแดน ซึ่งการกระท้าบนฝั่งหนึ่งฝั่งใดอาจเปลี่ยนสภาพพืนที่
ของอีกฝ่ายได้ ปัญหาที่ยุ่งยากดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยเวทีการเมือง และที่ดีที่สุดคือ ข้อตกลงอย่าง
เป็ น ทางการระหว่างรั ฐ หรื อประเทศ ตัว อย่างหนึ่งที่มีมานานแล้ ว คื อ “ข้อตกลงคันกันน้าระหว่ า งรั ฐ
(Interstate Levees Agreement)” ในแม่น้าเมอร์เรย์ (Murray River) ของประเทศออสเตรเลีย ข้อตกลง
ดังกล่าวจ้ากัดการกันพืนที่ออกไปจากพืนที่น้าท่วมด้วยการสร้างคันกันน้าของแต่ละรัฐที่อยู่ริมแม่น้า ซึ่งใน
ลักษณะนีจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อปลายน้า
แผนประกันภัยน้าท่วม (Flood Insurance Program) สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของแต่ละประเทศโดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าในบางประเทศจะมีการประกันภัยทรัพย์สินค่อนข้างน้อย
แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นข้อจ้ากัดไม่ให้มีการพัฒนาแผนประกันภัยน้าท่วมที่เหมาะสม อย่า งไรก็ตาม ในขันต้นผู้ที่
จะเป็นลูกค้าอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเพียงเล็กน้อย ดังนัน การริเริ่มน้าแผนประกันภัยน้า
ท่วมมาใช้ในประเทศที่ไม่มีแผนการศึกษา (ด้านประกันภัย ) ที่เหมาะสม จะต้องให้ความส้าคัญในด้าน
การตลาดอย่างยิ่งยวด
การประกันภัยให้คุ้มครองทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในพืนที่ราบน้าท่วมถึงอาจเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูง
มาก ถ้าอาคารเหล่านันได้สร้างขึนโดยไม่ค้านึงถึงความเสี่ยงจากภัยน้าท่วมที่มีอยู่ และนี่จะหมายถึงชนิด
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ของความคุ้มครองซึ่งสามารถออกให้ได้ และต่อการสร้างแรงจูงใจในระบบเพื่อสนับสนุนให้มี การฟื้นฟูหรือ
บรรเทาน้าท่วม และต่อการเลือกที่ไม่พึงประสงค์และอันตรายทางศีลธรรมในกระบวนการประเมิน
ในเศรษฐกิจการตลาดมีบริษัทประกันภัยอยู่มาก และภัยที่ครอบคลุมและเบียประกันส้าหรับความ
เสี่ยงภัยมักแตกต่างกันไป ดังนัน ผู้ต้องการท้าประกันจึงต้องแข่งขันกันเองเพื่อแสวงหาแนวทางที่ก่อให้เกิด
ผลกระโยชน์มากที่สุดต่อธุรกิจและความเสี่ยงของตน ถึงแม้ว่าการพัฒนาด้านการประกันภัยจะท้าได้ดีที่สุด
ในตลาดซึ่งส่ งเสริ มการแข่งขัน กัน แบบนี แต่ การประกันภัย ก็เป็นที่ นิยมและมีบทบาทส้ าคัญในสั งคม
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่มีการควบคุม หรือเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยแบบใด ล้วนแต่เป็นเรื่องของการส้ารองเงินเพื่อรับกับ การสูญเสีย ครัง
ใหญ่ที่ไม่คาดคิด การลงทุนเพื่อส้ารองเงินดังกล่าวก็เพื่อให้มีเงินกองทุนเพียงพอส้าหรับใช้งานได้ทันทีใน
กรณีจ้าเป็น และเมื่อการส้ารองเงินมีลักษณะมั่นคง ก็อาจน้าไปสู่การกู้ยืมโดยใช้เงินส้ารองดังกล่าวเป็น
ประกัน (มากกว่าที่จะน้าเงินส้ารองมาใช้โดยตรง) เมื่อจ้าเป็นจะต้องใช้กรณีที่มีการเรียกร้องเงินประกัน
มากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การสะสมเงินส้ารองดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยากหากมีข้อพิจารณาด้านภาษี ซึ่ง
ท้าให้ภาคเอกชนไม่สามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้ามีระบบประกันภัย แล้ว มันจะเป็นการไม่ยุติธรรมถ้าผู้ไม่ท้าประกัน (หรือประกันน้อยเกินไป)
ได้รับเงินชดเชยในการบรรเทาทุกข์ ในประเทศอังกฤษ มีรายงานว่ารัฐมีนโยบายปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชย
ส้าหรับความเสียหาย ยกเว้นได้ท้าข้อตกลงไว้ก่อนหน้า เช่น ในกรณีของผู้ที่ไม่มีความสามารถจ่ายประกัน
ได้ อย่างไรก็ดี ในเรื่องนีจะต้องพิจารณาในประเด็นทางด้านสังคมและการเมืองให้เหมาะสม
5.2 การประกันภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม (Coverage for Existing Property)
แผนงานประกันภัยน้าท่วมสามารถก้าหนดความคุ้มครองให้ครอบคลุมความเสียหายจากน้าท่วม
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ในหมวดหมู่ที่เลือกท้าประกัน ภัย ประเภทของทรัพย์สินที่ควร
พิจารณาท้าประกัน ได้แก่
 ที่อยู่อาศัย ได้แก่ อาคาร และ/หรือ ข้าวของเครื่องใช้
 บริษัทการค้าหรืออุตสาหกรรม
 สิ่งก่อสร้างในฟาร์ม เช่น อาคาร เครี่องใช้ รัว ฯลฯ
 ยานพาหนะ เครื่องจักรกล
 พืชผล
 สัตว์เลียงในฟาร์ม
 มูลค่าที่ดิน ได้แก่ การลดลงของมูลค่าที่ดินเนื่องจากที่ดินถูกกัดเซาะ ดินเค็ม หรือเนื่องจากผล
อื่น ๆ ที่ตามมาจากเหตุการณ์น้าท่วม
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ทรัพย์สินสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน อาคาร คัน ท่อส่งน้า การสื่อสาร ฯลฯ

โดยปกติแล้วรัฐบาลมักจะไม่ประกันสิ่งก่อสร้างพืนฐาน ทังนีเนื่องจากการอนุมานว่า การกระจาย
ตัวของสิ่งก่อสร้างเหล่านีไปตามภูมิศาสตร์จะช่วยให้รัฐบาลสามารถแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึน อย่างไรก็
ตาม อาจมีสถานการณ์เฉพาะบางอย่างในบางประเทศที่แนะน้าให้ รวมสิ่งก่อสร้างพืนฐานของรัฐเหล่านี
เอาไว้ในแผนการประกันน้าท่วมด้วย

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง



แผนประกั น ภั ย น้ า ท่ ว มหลายแผนมั ก จ้ า กั ด เฉพาะอาคารบ้ า นเรื อ น เพราะเจ้ า ของบ้ า นมี
ความสามารถด้านการเงินจ้ากัดในการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านใหม่หลังน้าท่วม และในการเปลี่ยนทดแทน
สิ่งของภายใน การประกันภัยความเสียหายน้าท่วมที่มีต่อพืชผล หรือประกัน ภัยการสูญเสียสัตว์เลียงใน
ฟาร์มมักจะมีราคาสูง แต่สามารถด้าเนินการได้ในประเทศที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึนอยู่กับการเกษตรกรรม
การก้าหนดรูปแบบการจ่ายประกันที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ให้มีความสมดุลจะต้องใช้การวิเคราะห์อย่าง
ถี่ถ้วน
5.3 การประกันภัยให้ความคุ้มครองการพัฒนาใหม่ (Coverage for New Developments)
ในอุดมคติ การพัฒนาใหม่ ๆ ที่ไม่มีการป้องกันความเสียหายจากน้าท่วมจะต้องไม่อนุญาตให้สร้าง
ในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม การอนุญาตให้มีการพัฒนาเหล่านีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่ยุติธรรมต่อ
ทังเจ้าของที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน หรือต่อผู้ที่เข้ามาซือ หรือต่อภาคสังคมที่จะต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายเนื่องจากน้าท่วมนัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงโดยทั่วไปมีขนาดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สังคมหนึ่งอาจยอมรับให้มี
การพัฒนาเหล่านีได้ในพืนที่ราบน้าท่วมถึง ถ้าความเสี่ยงของการเกิดน้าท่วมรายปีอยู่ที่ระดับน้อยกว่า 1%
แต่จ้ากัดการพัฒ นาในพืนที่ที่มีความเสี่ ยงมากกว่าระดับนี และเมื่อสังคมดังกล่ าวได้ก้าหนดกฎเกณฑ์
ดังกล่าวขึนแล้ว การน้าเอาระบบการประกันภัยมาใช้ก็มีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ที่ใดที่มีระบบการประกันภัยน้าท่วม หลักเกณฑ์ด้านความเสี่ยงที่น้ามาใช้กับพืนที่
และหลักเกณฑ์การป้องกันการพัฒนาใหม่ ๆ จะต้องสมดุลกับหลักเกณฑ์ที่น้ามาใช้ในระบบการประกันภัย
บุคคลที่ประสงค์จะอยู่นอกหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยไม่ส่งต่อให้
สังคมส่วนรวมรับผิดชอบ หรือส่งต่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน อิทธิพลของตลาดการท้าประกันภัย
(ถ้ามีข้อมูลประกันภัยในปริมาณที่ม ากพอ) และการควบคุมการวางแผนสามารถช่วยให้เกิดความสมดุล
ดังกล่าว
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5.4 ทุนประกันภัย (Funding)
แผนประกัน ภัย (Flood Insurance Schemes) หลาย ๆ แผนก้าหนดให้ ผู้ ท้า ประกัน แบกรั บ
ความเสียหายเองบางส่วน โดยอาจแสดงเป็นปริมาณที่หักออกจากปริมาณที่จ่ายได้ หรืออาจก้าหนดเป็น
สัดส่วนของความเสียหายคงที่ เช่น 10% ฯลฯ
มีทางเลือกหลายทางเกี่ยวกับทุนในแผนประกันภัย
ระบบที่ง่ายที่สุดก็คือ ผู้เอาประกันจ่ายเบียประกันในอัตราเดียวกัน ไม่ว่าความถี่ของการสูญเสียที่
คาดการณ์หรือค่าความเสี่ยงจะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันบาง
รายได้ป ระโยชน์จ ากการเกิดน้าท่วม เบี ยประกันภัยแบบเท่าเทียมกันยังกระตุ้นให้ เกิดการใช้ที่ดินไม่
เหมาะสมในพืนที่น้าท่วม
ค่าเบียประกันแบบเท่าเทียมกันอาจท้าให้คนที่ มีเสี่ยงน้อยเข้ามามีส่วนร่วมในแผนงานแบบสมัคร
ใจเองน้อย ดังนัน จึงต้องเพิ่มค่าเบียประกันให้สูงขึนเพื่อให้พอคุ้มครองความเสี่ยงที่สูงขึนในส่วนของผู้ที่ขอ
ประกันภัย อย่างไรก็ตาม นี่ก็อาจน้าไปสู่การล้มละลายของกองทุนในท้ายที่สุด
ดังนัน จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินและแบ่งประเภทของเบียประกันภัยตามชนิดของ
ความเสี่ ย งต่ าง ๆ กัน เป็ น ไปได้ว่าการประกันภั ยน้า ท่ว มสามารถจัด แผนประกั นมาตรฐานไม่ กี่ แ ผน
เนื่องจากผู้ท้าประกันอาจมีค่าใช้จ่ายและมีความเสียหายคล้ายกันในพืนที่ที่มีระดับน้าท่วมตามที่ก้าหนด
ดังนันจึงไม่จ้าเป็นจะต้องมีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินแต่ละรายที่ท้าประกัน
การเก็บค่าเบียประกันในจ้ านวนอัตราไม่มากนัก ได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ดีในบางกรณี เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของการเก็บค่าประกันซึ่งเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงนีก็เพื่อสกัดกันการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมใน
พืนที่น้าท่วม ค่าเบียประกันดังกล่าวไม่จ้าเป็นจะต้องได้รับการค้านวณให้มีความแม่นย้ามากนัก อันที่จริง
แล้ว เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนทางด้านอุทกวิทยา ความแม่นย้าก็เป็นเรื่องไม่จ้าเป็น
จ้าเป็นที่จะต้องเก็บค่าเบียประกันให้เพียงพอที่จะรักษากองทุนประกัน เพื่อสามารถตอบสนองกับ
การเรียกร้องค่าประกันที่คาดการณ์ไว้ได้ อาจจ้าเป็นจะต้องเพิ่ม ค่าเบียประกันหากมีการเรียกเงินประกัน
ติดต่อกันหลายปีในกรณีของน้ าท่ว มติดต่อกัน แต่อาจลดหากเกิดน้าท่วมเพียงเล็ กน้อยในช่วงหลายปี
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ การสูญเสียอย่างหนักจากน้าท่วม (หรือในปีที่น้าท่วมรุนแรง) บริษัทประกัน
จะต้องท้าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี
 มี ค วามสามารถที่ จ ะกู้ ยื ม เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม เงิ น ทุ น ที่ ยั ง ขาด การกู้ ยื ม อาจต้ อ งให้ รั ฐ บาลค้า
ประกัน
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การท้าประกันซ้าอย่างเพียงพอ มีตลาดของการรับท้าประกันซ้าที่กว้างขวางและแข่งขันกันใน
ระดับนานาประเทศ เพื่อท้าให้สามารถกระจายความเสี่ยงออกไปตามพืนที่ภูมิศาสตร์อย่างที่
ต้องการ

5.5 การประยุกต์ใช้และข้อจ้ากัด (Applications and Limitations)
การประกันภัยน้าท่วมมีทังข้อดีและข้อเสีย ขึนอยู่กับรูปแบบของการประกัน เช่น แบบสมัครใจ
หรือบังคับ แบบอัตราเดียวกันทังหมด หรือแบ่งตามความเสี่ยง แบบได้รับเงินช่วยเหลือบางส่วน หรือต้อง
จ่ายเองทังหมด รายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนีจะเกี่ยวกับแผนประกันภัยในลักษณะสมัครใจ ค่าเบียประกัน
คิดตามระดับความเสี่ยงแบบคร่าว ๆ (เพื่อให้คนที่มีความเสี่ยงต่้าจากน้าท่วมจ่ายแค่เพียงเบียประกันขัน
ต่า้ )

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง



5.5.1 ข้อดี (Advantages)
(1) การประกันภัยน้าท่วมสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบภัยที่ท้าประกันได้
ทันที การประกันภัย สามารถจ่ายตามค่า เรียกร้องเงินประกันได้อย่างรวดเร็ว ท้าให้ผู้ประสบภัยน้าท่วม
สามารถจัดการกับปัญหาด้านการเงินได้ โดยเร็ว ความมีอิสระปราศจากข้อกังวลด้านการเงินหลังการเกิด
ภัยพิบัติดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายทางด้านจิตใจที่พบว่าเกิดขึนในหมู่ผู้ประสบภัยในระยะยาว การ
จ่ายค่าบรรเทาทุกข์และการบริจาค โดยปกติมักจะช่วยได้แค่เศษเสียวของความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วม
โดยตรงที่เกิดขึนกับเจ้าของบ้าน ส้าหรับพืนที่ที่ประสบน้าท่วมขนาดเล็กบ่อยครัง และมี ประชาชนจ้านวน
มากได้รับผลกระทบ เงินจากแหล่งดังกล่าวไม่ได้ช่วยบรรเทาทุกข์แม้แต่น้อย การมีระบบประกันภัยน้าท่วม
จะช่วยให้เกิดข้อตกลงเพื่อการชดเชยทางการเงินในอัตราส่วนที่มากกว่า
(2) ช่วยกระตุ้นให้ผู้ถือครองทรัพย์สินออมเงิน ไว้ส้าหรับ การสูญเสียจากน้าท่วมในอนาคต การ
ประกันภัยน้าท่วมโดยทั่วไปก็คือ การแบ่งแยกการสูญเสียจากน้าท่วมที่ เกิดขึนในอนาคตอย่างแน่นอน
ส้าหรับบุคคลที่อาศัยในพืนที่น้าท่วมออกไปตามระยะเวลา การแบ่งปันความเสียหายจากน้าท่วมไปตาม
พืนที่ เช่น แบ่งปันกับผู้เอาประกันรายอื่น อาจดูเหมือนมีความส้าคัญน้อย แต่ที่จริ งส้าคัญยิ่งเนื่องจากเป็น
การสะสมกองทุนที่จ้าเป็นส้าหรับน้าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ครอบคลุมการจ่ายค่าเสียหายที่เกิด
จากเหตุการณ์น้าท่วมครังใหญ่ที่น้าเฉพาะส่วนเบียประกันจากผู้ถือกรมธรรม์มาจ่าย
(3) ช่วยลดความต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาทุกข์ หากมีการประกันภัยน้าท่วมอยู่
แล้ว หลังเหตุ การณ์น้าท่วม หน่วยงานบรรเทาทุกข์จะได้ตังเป้าไปที่กลุ่มคนที่ไม่สามารถซือประกัน ได้
เท่ า นั น ซึ่ ง จะช่ ว ยลดการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จากภาครัฐ แก่ ผู้ อ ยู่ อ าศั ยในพื นที่ น้ า ท่ ว ม และยั ง ช่ ว ยให้
หน่วยงานของรัฐสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ บุคคลยากไร้ที่ประสบการสูญเสียอย่างยิ่งในเหตุการณ์น้า
5–6

ส่วนที่ 2-5
คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ท่วมที่มีผลกระทบต่อคนจ้านวนน้อย (การให้ความช่วยเหลือมักจะเกิดขึนก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิน
ขีดที่ก้าหนดเท่านัน ผู้ที่โชคร้ายที่ ได้รับความเสียหายอย่างมากจากเหตุการณ์น้าท่วมในพืนที่ขนาดเล็ก ๆ
อาจไม่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยบรรเทาภั ย พิ บั ติ แต่ เ ขาสามารถเรี ย กค่ า เสี ย หายจากบริ ษั ท
ประกันภัยได้)
(4) ช่วยผลักดดันให้เกิดการใช้เครื่องมือด้านนโยบายอื่น ๆ เพื่อการบริหารจัดการพืนที่ที่อาจเกิด
น้าท่วม หากสามารถจัดการได้เหมาะสม การมีระบบประกันภัยจะช่ว ยสนับสนุนนโยบายการบริห าร
จัดการพืนที่น้าท่วมแบบอื่น ๆระบบประกันภัยจะท้าให้เกิด
 สกัดกันการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมในพืนที่น้าท่วม รวมทังส่งเสริมกิจกรรมป้องกันน้าท่วม เช่น
การยกระดับพืน และถ้าเป็นไปได้ การใช้วัสดุที่ไม่เสียหายจากน้าท่วม
 ส่งเสริมให้องค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถยืนยัน การตัดสิน ใจเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ที่ เหมาะสมใน
พืนที่น้าท่วม เช่น การอนุมัติการถอนประกันภัย และการที่ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับระดับ
ของเบียประกันภัยจะช่วยกระตุ้นให้มีกิจกรรมประกันภัยเกิดขึน
 ก้าหนดขอบเขตของพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่การปรับปรุงระบบการเตือนภัยและงานบรรเทาน้า
ท่วมแบบใช้โครงสร้างเพิ่มเติมจะมีความเหมาะสมและคุ้มค่า
 กระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ ก้าลังจะเข้ามาอยู่อาศัยทราบถึงค่าใช้จ่ายทังหมดที่จะเกิดขึนหาก
อยู่ในพืนที่น้าท่วม
(5) ช่วยกระตุ้นการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และการเพิ่มความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส้าหรับผู้อยู่อาศัยที่ไม่ชอบความเสี่ยง เกษตรกร และนักลงทุน การมีระบบประกันภัยจะช่วยลดความกังวล
ของเจ้าของที่ดินเกี่ยวกับเวลาที่จะเกิดความเสียหายจากน้าท่วมในครังหน้า ดังนัน ยังมีโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้อย่างเข้มข้น หากขาดระบบประกันภัยที่
เตรียมการไว้อย่างดี เกษตรกรรายย่อย เจ้าของบ้าน และธุรกิจรายย่อย จะถูกกักไว้ในวงจรของการสูญเสีย
ซึง่ ดูดเอาเงินลงทุนไปแทนทีจ่ ะน้ามาใช้ในกิจกรรมการผลิต
5.5.2 ข้อเสีย (Disadvantages)
(1) การประกันภัยน้าท่วมไม่ได้ช่วยลดการสูญเสียจากน้าท่วมทังทางตรงและทางอ้อม เป็นเพียง
แค่การกระจายมูลค่าการสูญเสียไปตามระยะเวลา
(2) การประกันภัยมีค่าด้าเนินงาน (Transaction Cost) การจัดให้มีการประกันภัยต้องมีค่าใช้จ่าย
ในด้านการตลาด การแบ่งประเภทความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายด้านกรมธรรม์ และการประเมินเพื่อการเรียกร้อง
เงิ น ประกั น ดั ง นั น เจ้ า ของบ้ า นที่ ท้ า ประกั น จะต้ อ งจ่ า ยมากกว่ า 10 เหรี ย ญสหรั ฐ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
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(3) อาจท้าให้ยังมีคนที่สัดส่วนที่ส้าคัญไม่ได้ประกันภัยหรือประกันไว้ต่้ามาก เจ้าของทรัพย์สินใน
พืนที่เสี่ ย งน้ าท่ว มหลายรายอาจไม่ ท้า ประกัน หรือท้า ประกัน ไม่เพียงพอ บางคนอาจคิดว่าตนเองไม่
สามารถจ่ายค่าเบียประกันภัยที่ค้านวณจากการประเมินความเสี่ยงภัยน้าท่วม หรือเบียประกันสูงเกินไป
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ผลประโยชน์จ้านวน 10 เหรียญสหรัฐ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรมธรรม์ ที่ไม่ชอบความเสี่ยง อาจ
ยินยอมจ่ายเงินค่าด้าเนินการเหล่านีเพื่อตัดความกังวลเรื่องการสูญเสีย

ประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกายังท้าให้ทราบว่า ถ้าแผนงานประกันภัยเป็นแบบสมัครใจ
คนมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าความเสี่ยงยังต่้า จึงไม่ซือประกัน ดังนัน แผนงานประกันภัยแบบสมัครใจจึงไม่
สามารถช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเก็ บ ออมเพื่ อ การสู ญ เสี ย ในวั น ข้ า งหน้ า ดั ง นั น การที่ แ ผนจะประสบ
ความส้าเร็จหรือไม่ นั น จึงขึนอยู่กับองค์ประกอบของการบังคั บ หรือความพยายามอย่างหนักที่ จ ะให้
การศึกษาในเรื่องนีอย่างต่อเนื่อง
(4) การประกันภัยน้าท่วม (ซึ่งเป็นเพียงแค่ช่วยกระจายค่าใช้จ่ายด้านน้าท่วมออกไปให้สังคมส่วน
ใหญ่) อาจช่วยกระตุ้นองค์กรส่วนท้องถิ่นให้พัฒนาพืนที่ ราบน้าท่วมถึง เพราะสามารถเรียกคืนค่าเสียหาย
ได้จากประกัน การวางแผนจัดการน้าท่วมที่ดจี ึงเป็นสิ่งส้าคัญมากกว่า
(5) การพัฒ นาข้อ มูล ความเสี่ ย งเพื่ อ ค้ านวณหาเบียประกั นเป็น ขันตอนที่ มีค่ า ใช้จ่า ยสู ง และ
สัมพันธ์กับระดับของความซับซ้อนในการจัดอัตราเบียประกัน และสัมพันธ์กับกลไกที่ใช้ในการควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและหลักปฏิบัติด้านอาคาร ข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ที่ดินที่ยอมให้ได้
จะต้องมีรายละเอียดมากพอสมควรเพื่อให้ผ่านการทดสอบตามกฎหมาย
5.5.3 ควรน้าแผนงานประกันภัยน้าท่วมมาใช้หรือไม่ (Should a Flood Insurance
Scheme be introduced)
เพื่อพิจารณาว่าแผนงานประกันภัยน้าท่วมจะเป็นประโยชน์ต่อพืนที่ใดพืนที่หนึ่งหรือไม่ เช่ น เขต
บริ ห ารหรื อรั ฐ ที่มีพืนที่กว้างขวางที่ยั งไม่มีร ะบบประกันภัยดัง กล่ าว จ้าเป็นจะต้องมีการศึกษาความ
เหมาะสม (Feasibility Study) ซึ่งการศึกษานีจะช่วย
 ประเมินทัศนคติทางด้านสังคม/การเมือง/ชุมชนเกี่ยวกับแนวคิดด้านการประกันภัย
ตัวอย่างเช่น
– สาธารณชนคาดหวังเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยไว้อย่างไร
– สาธารณชนยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการประกันภัยหรือไม่
– รัฐประสงค์ที่จะให้การบรรเทาภัยที่จ้าเป็นด้วยการใช้เงินงบประมาณของรัฐหรือไม่
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– ในอีกด้านหนึ่ง รัฐมีความประสงค์ที่จะจัดท้าแผนการประกันภัย และจะเพิกเฉยต่อผู้ที่
สามารถท้าประกันแต่เลือกที่จะไม่ท้าหรือไม่
ระบุพืนที่หรือระดับของทรัพย์สินที่อาจเหมาะสมส้าหรับรวบรวมไว้ในแผนงานประกันภัยน้า
ท่วม
ก้าหนดว่าควรใช้แผนงานใดระหว่างการประกันภัยแบบสมัครใจกับการประกันภัยแบบบังคับ
จัดตังระดับของการเข้ามีส่วนร่วมในแผนงานประกันภัยแบบสมัครใจ
ตรวจสอบกรอบการท้างานด้านกฎหมายและองค์กร เพื่อการท้าตลาดการประกันภัย การเก็บ
ค่าเบี ยประกัน การรั บ รองค่า การสู ญเสี ยที่ส ามารถเรียกค่าชดเชยได้จากประกันภัย การ
จ่ายเงินค่าเรียกร้องเงินประกัน และการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกันกับผู้เอาประกัน
รายงานเกี่ยวกับความต้อ งการเข้ามามีส่วนรวมของหน่วยงานภายนอกในการจัดตังแผนงาน
ประกันภัยน้าท่วม การก้าหนดค่าเบียประกัน และการจัดการทุนประกันภัยน้าท่วม
ก้าหนดว่าแผนงานประกันภัยที่ด้าเนินการโดยเอกชน หรือภาครัฐ มีความเหมาะสมมากกว่า
กัน
– ในเรื่องนีขอให้ระลึกว่า มีรูปแบบของการผสมผสานระหว่างธุรกิจประกันภัยกับกิจกรรม
ของภาครัฐ เช่น การวางแผนมาตรการ แผนงานซือกลับคืน ฯลฯ อาจมีข้อพิจารณา
เกี่ยวกับภาษี ซึ่งจ้ากัดผู้ท้าประกันภาคเอกชนท้าให้ไม่สามารถสร้างกองทุนประกันภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดตังหลักเกณฑ์พืนฐานในการก้าหนดเบียประกันส้าหรับทรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อให้
แผนประกันภัยครอบคลุม
ก้าหนดว่าจะผสมผสานการประกันภัยน้าท่วมเข้ากับยุทธศาสตร์อื่น ๆ เพื่อการจัดการการ
สูญเสียจากน้าท่วมได้ดีที่สุดได้อย่างไร

หลังจัดท้ารายงานความเหมาะสมเสร็จสิน อาจต้องจัดท้าแผนงานน้าร่องที่ครอบคลุมพืนที่จ้ากัด
และก้าหนดชนิดของทรัพย์สินเพื่อหาหนทางที่ดีสุดในการปรับปรุงการประกันภัยน้าท่วมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการมากที่สุด
การศึกษาเรื่องแนวคิดด้านความเสี่ยงในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า หากระบบประกันภัยไม่มี
องค์ประกอบด้านการบังคับ ประชาชนมีแนวโน้มที่จะเข้าใจไปว่ามีความเสี่ยงต่้าที่จ ะเกิดน้าท่วม และด้วย
เหตุนีจึงไม่ซือประกัน แผนงานประกันภัยแบบสมัครใจยังอาจไม่สามารถกระตุ้นการเก็บออมเงิ นเพื่อ
ประกันการสูญเสียในอนาคตได้อย่างมากพอ ระดับของการประกันภัยที่จะเลือกใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยง
ของการสูญเสียจากน้าท่วมขึนอยู่กับข้อก้าหนดในการบังคับใช้หรือความพยายามให้การศึกษาอย่างมากใน
เรื่องนี
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การพัฒนาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพื่อน้ามาใช้ในการค้านวณเบียประกันอาจมีค่าใช้จ่ายสู งมาก
เนื่องจากสัมพันธ์กับระดับของความซับซ้อนของระบบอัตราเบียประกัน กลไกที่ใช้ในการกระตุ้นให้เกิด
ข้อก้าหนดด้านอาคารที่ดีขึน และการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ดีขึนเพื่อการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้ผ่าน
ข้ อ ก้ า หนดทางด้ า นกฎหมาย จะต้ อ งจั ด ท้ า ข้ อ มู ล ความเสี่ ยงที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน อย่ างลง
รายละเอียดมากขึน และไม่อนุญาตให้ระบบประกันเพิกเฉยต่อรายละเอียดเหล่านัน

1/

ทรัพย์สินที่ท้าประกันภัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้าท่วม
2/
เจ้าของทรัพย์สินเดินทางไปยังส้านักงานประกันภัย
3/
เจ้าหน้าที่ประกันภัยออกใบเรียกร้องเงินประกัน
4/
การซ่อมแซมทรัพย์สินทีไ่ ด้รับความเสียหายจากเงินประกันภัยทีไ่ ด้รับ

รูปที่ 5–1 การประกันภัยน้าท่วม
5.6 ตัวอย่าง (Examples)
5.6.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
แผนงานประกันภัยน้าท่วมได้มีการจัดตังขึนในประเทศสหรัฐอเมริกามาเกือบ 30 ปีแล้ว โดยเริ่ม
จากการน้าแผนงานนีมาใช้เพื่อบังคับให้เทศบาลในท้องถิ่นต่าง ๆ วางแผนเพื่อควบคุมปัญหา ความเสียหาย
ในอนาคตโดยก้าหนดไว้ว่า เฉพาะชุมชนที่มีการวางแผนและก้าหนดเขตพืนที่อย่างเหมาะสมเท่านันถึงจะมี
สิทธิ์ที่จะท้าประกันภัยน้าท่วม
ความพยายามจัดตังระบบประกันภัยเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงน้าท่วมมีมาตังแต่ปี ค.ศ. 1951
และ ค.ศ. 1956 แต่เพิ่งประสบความส้าเร็จ และสามารถจัดตังได้ในที่สุ ดในอีก 11 ปีให้หลัง แผนงาน
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ประกันภัยน้าท่วมแห่งชาติ (National Flood Insurance Program, NFIP) ได้รับการออกแบบให้ลดอัตรา
หรือถ้าเป็นไปได้ ให้หยุดการรุ กล้า ในพืนที่ราบน้าท่วมถึง และเพื่อถ่ายโอนการสูญเสีย จากน้าท่ว มบาง
ประการไปยังบุคคลที่ใช้ประโยชน์ในพืนที่น้าท่วมนัน ๆ
แผนงานดังกล่าวได้รวมเอาการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับชาติเข้ากับการบรรเทาภัย
พิบัตแิ ละการประกันภัยน้าท่วม ภายใต้แผนงาน NFIP ชุมชนที่มีความเสี่ยงที่เข้าร่วมอย่างสมัครใจจะได้รับ
การประกันภัยพืนที่น้าท่วมแบบรัฐช่วยออกส้าหรับสิ่งก่อสร้างอาจสัมผัสถึงอันตรายที่มีอยู่ และได้รับการ
ประเมินความเสี่ยง และการสนับสนุนทางด้านเทคนิค พร้อมทังการบรรเทาภัยพิบัติเป็นการตอบแทน
ส้าหรับการยอมให้บังคับใช้แผนงานการใช้ที่ดินในพืนที่ น้าท่วม และการน้าเอาข้อบังคับด้านอาคารมาใช้
กับสิ่งก่อสร้างใหม่ ๆ เช่น ที่สร้างขึนภายหลังการจัดท้าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ และมีลักษณะตรงตามข้อก้าหนดด้านระดับ การกันน้า ท่วม และด้านอื่น ๆ จะถือว่าเข้าข่าย
ประกันได้ แต่อยู่ในข่ายคิดเบียประกันตามหลัก อัตราการประกันภัยและไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากรัฐ แผนงานนีรวมถึงการซือคืน การบังคับซือ แผนส้าหรับพืนที่ที่เกิดน้าท่วมติดต่อกันเป็นเวลานาน จะ
ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงาน และส่งเสริมมาตรการแบบผสมผสานภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน
บริ ห ารจั ด การสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ของรั ฐ บาลกลาง (Federal Emergency Management Agency,
FEMA)
ในปี ค.ศ. 1993 มีชุมชนเข้าร่ว มด้วย 80% และมียอดกรมธรรม์กว่า 2.7 ล้ านฉบับ ในวงเงิน
ประมาณ 245 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่นั่นก็ยังครอบคลุมเพียง 25% ของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใน
พืนทีร่ าบน้าท่วมถึง ในตอนเริ่มต้นกรมธรรม์เกือบทังหมดได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ ต่อมาในปี ค.ศ. 1993
พบว่า 41% ได้รับเงินสนับสนุน (บางส่วน) จากรัฐ และ 59% จ่ายเองเต็มตามอัตราประกันภัย ในขณะที่
การเกิดน้าท่วมครังใหญ่ในรัฐมิสซิสซิปปีในปี ค.ศ. 1993 เป็นตัวกระตุ้นแผนงานอย่างมีนัยส้าคัญ และช่วย
ปรับปรุงการแทรกแซงทางการตลาด ดังนันจึงเกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป
การด้าเนินงานระหว่างปี ค.ศ. 1972 ถึง ค.ศ. 1992 NFIP ได้เข้าสู่สภาวะการขาดทุนสะสมจาก
การให้เงินสนับสนุนการประกันภัยสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ราว 670 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากไม่มีเงินต้นทุน
ในช่วงเริ่มก่อตัง เงินเบียประกัน ส่วนที่หายไปนีถือเป็นความรับผิ ดที่ไม่มีกองทุนรองรับ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงเดียวกัน NFIP กลับสามารถสร้างก้าไรได้ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการรับประกันสิ่งก่อสร้างใหม่
ๆ ยิ่งไปกว่านัน เงินที่ NFIP ออกให้นัน ส่วนใหญ่ก็เป็นเงินที่ใช้ในมาตรการบรรเทาภัยพิบัติและการตัด
บัญชีหนีศูนย์ทางด้านภาษีของผู้ได้รับความเสียหาย นอกจากนีผลของการน้าข้อก้าหนดการบริหารจัดการ
พืนที่ราบน้าท่วมมาใช้ก็มีความคุ้มค่า เกินกว่าระดับการออกเงินช่วยประกัน FFMA ประมาณการว่า ข้อ
ก้าหนดการบรรเทาทุกข์ของ NFIP ในปัจจุบันส่งผลให้สามารถลดการสูญเสียจากน้าท่วมได้ถึงปีละ 569
ล้านเหรียญสหรัฐ
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แผนงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพราะมีการใช้การประกันภัย
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และการบรรเทาภัยพิบัติรวมเข้าด้วยกันเพื่อกระตุ้นและก้าหนดมาตรฐาน
ในการบรรเทาภัยพิบัติให้รัฐบาลในท้องถิ่น ในขณะที่ การที่ NFIP ให้เงินสนับสนุน อาจมองได้ว่าเป็นการ
สะสมเงินไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับภัยพิบัติมากกว่าการประกันภัย แต่ส่วนที่คิดเบียประกันจริงตามอัตรา
การประกัน ภัย ถือว่าเป็ น แผนงานประกันภัยจริง ความเข้มแข็งของแผนงานขึนอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า
แผนงานนีเป็นทังมาตรการการวางแผนและแผนงานประกันภัย โดยมีแง่มุมของการสร้างสมดุลกันระหว่าง
ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อด้าเนินมาสักระยะแผนงานนีจึงพัฒนาจนกระทั่งเจาะตลาดได้ถึง
ระดับที่ระบบท้างานได้ โดยส่วนที่ใช้เงินสนับสนุนจากรัฐก็จะค่อย ๆ ลดลง และยังคงถือเป็นความท้าทาย
ที่จะลดลงต่อไปให้ได้อีก
5.6.2 ประเทศออสเตรเลีย (Australia)
ในประเทศออสเตรเลีย ในปัจจุบันมีเพียง 2 รัฐ คือ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia)
และรัฐนอร์ทเทิร์นแทริเทอรี (Northern Territories) เท่านันที่มีการประกันภัยน้าท่วมซึ่งครอบคลุมการ
เกิดน้าท่วมในแม่น้าสายหลักและการเกิดน้าท่วมจากพายุ
ในรั ฐ เวสเทิ ร์ น ออสเตรเลี ย ราชยานยนต์ ส มาคม (Royal Automobile Club) ได้ ผ นวกการ
ประกันภัยน้าท่วมเข้าไว้ในชุดการประกันภัยมาตรฐานประจ้าบ้าน แต่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่า ความ
เสี ย หายส่ ว นแรก 200 เหรี ย ญสหรั ฐ ก่ อ นเรี ย กเงิ น ประกั น ส้ า นั ก งานประกั น ภั ย ของรั ฐ (State
Government Insurance Office, SGIO) ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียก็ให้บริการประกันภัยน้าท่วม แต่
ค่าเบียประกันขึนอยู่กับความเสี่ยงที่ประเมิน SGIO อาจปฏิเสธไม่รับท้าประกันหากความเสี่ยงสูงเกินไป
ในรัฐนอร์ทเทิร์นแทริเทอรี การประกันภัยต่อความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วมและคลื่นพายุซัดฝั่ง
ที่เกิดต่อบ้านเรือนสามารถหาได้ในราคาปานกลาง ในพืนที่ เสี่ยงน้าท่วมค่าเบียประกันอยู่ที่ 0.125% ของ
ยอดเอาประกัน เช่น 25 เหรียญสหรัฐ ต่อปี ส้าหรับเงินประกัน 20,000 เหรียญ ส้าหรับในพืนที่อื่น ๆ
ทังหมด เบียประกันอยู่ที่ 20 เหรียญสหรัฐต่อปี
ในรัฐอื่น ๆ ทังหมดไม่มีการประกันภัยน้าท่วมส้าหรับที่อยู่อาศัย ในกรณีน้าท่วมจากแม่น้า หรือ
หากมีก็อยู่ในระบบของความเสี่ยงตามที่ประเมินได้ เบียประกันจากการประเมินโดยปกติจะสูงเกินกว่าที่
เจ้าของบ้านจะสามารถจ่ายได้ ในเรื่องนีมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ลักษณะการเกิดน้าท่วมในรัฐต่างๆ
ในส่ ว นของรั ฐ เวสเทิร์ น ออสเตรเลี ย รัฐ นอร์ทเทิร์นแทริเทอรี และรัฐ เซาท์เทิร์นออสเตรเลี ย
(Southern Australia) รัฐเหล่านีไม่เคยประสบลักษณะน้าท่วมครังใหญ่ อย่างเช่นที่เกิดในรัฐนิวเซาท์เวลส์
(New South Wales) และควีนส์แลนด์ (Queensland) ในรัฐเซาท์เทิร์นออสเตรเลียและนอร์ทเทิร์นแทริ
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เทอรี จ้านวนของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมครังใหญ่ในแต่ละครังอยู่ระหว่าง 10–
200 แห่ง ในรัฐนิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์ จ้านวนของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์น้าท่วม
ส้าคัญ ๆ แต่ละครังอยู่ระหว่างหลายร้อยถึงหลายพันแห่ง อย่างไรก็ตาม น้าท่วมครังใหญ่เกิดเป็นประจ้าใน
รัฐทังสองนี สถานการณ์ในรัฐวิคตอเรีย (Victoria) อยู่กึ่งกลางระหว่างรัฐทังสองที่มีน้าท่วมรุนแรง ดังนัน
ลักษณะของความเสียหายจากน้าท่วมที่ค่อนข้างจ้ากัดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและรัฐนอร์ทเทิร์นแทริ
เทอรีดูเหมือนจะเป็นตัวก้าหนดความเป็นไปได้ของการประกันภัยที่อยู่อาศัยในรัฐทังสอง
ตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการกระจายการจ่ายเงินเพื่อค่าเสียหายจากน้าท่วม ได้แก่ ประสบการณ์ของ
เมือง NSW ของมณฑลนีนกัน (Nyngan) (เหตุการณ์น้าท่วมเดือนเมษายนในปี ค.ศ. 1990) พบว่า 20%
ของความเสียหายทังหมดจ้านวน 50 ล้านเหรียญ แบกรับโดยประชาชนที่โดนน้าท่วม อีก 10% จ่ายโดย
ประกันภัย และที่เหลือ 70% โดยรัฐผ่านระบบภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงิน
ประกันส่วนใหญ่ (ส่วนใหญ่ส้าหรับยานพาหนะ) ตกเป็นภาระของสาธารณะ ดังนัน โดยรวม 80% ของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนในนีนกัน ตกเป็นภาระของประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบ และอีก 20% เป็นภาระของ
ประชาชนที่ ถู ก น้ า ท่ ว ม ส้ า หรั บ พื นที่ อื่ น ในออสเตรเลี ย ยั ง ไม่ มี ตั ว เลขเบรกดาวน์ ใ ห้ เ ห็ น ในลั ก ษณะ
เช่นเดียวกัน
5.7 เอกสารอ้างอิง (References)
[1]

[2]

[3]

5–13

Irish, J.L. (1992). Flood insurance as a disaster management strategy.
International Workshop on Flood Mitigation, Preparedness and Flood Disaster
Management, Hanoi, Vietnam.
Australian Water Resources Council. (1992). Water management report, (Series
No.21, Floodplain Management in Australia). (Consultant: Dr. Chris Joy, Water
Studies, Brisbane, Australia).
Leikin, H. (1993). Financial and insurance aspects of the mid–west flood of’93.
Proceedings of ICID Conference, Haque.

ส่วนที่ 2-6

เขียนโดย J. van Duivendijk
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II–VI การกันน้าท่วม (Flood Proofing)

6.1.1 ค้าจ้ากัดความ และการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Definitions and Discussion
on Related Topics)
อภิธานศัพท์อธิบายค้าว่า Flood Proofing หรือการกันน้าท่วมไว้ว่า “การปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง และบริเวณรอบ ๆ เพื่อลดความเสียหายจากน้าท่วม”
ค้านิยามนีชัดเจนและไม่ก้ากวมในแง่ที่ว่าการก้าหนดการกันน้าท่วมให้เป็นมาตรการด้านกายภาพ
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัส กับน้าท่วม เช่น การสร้างอาคารบนเนินดินที่มีระดับสูงกว่าน้าท่วมปกติ
และการใช้วัสดุที่ถอดชินส่วนได้ง่าย ส้าหรับสร้างบ้านในพืนที่น้าท่วม ถือเป็นการกันน้าท่วม
ค้านิยามที่กว้างกว่านี พิจารณาว่า การกันน้าท่วม (Flood Proofing) คือ การกระท้าทังหมดโดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลขนาดเล็กภายในพืนที่น้าท่วม เพื่อลดความเสียหายของทรัพย์สินของตนที่เกิดจากน้า
ท่วม [5] ค้านิยามที่กว้างกว่านี รวมหัวข้อ อื่นที่ระบุไว้ในบทที่ 2, 4 และ 8 ของส่วนที่ 2 และบทที่ 1, 2
และ 3 ของส่วนที่ 3 ตลอดจนเนือหาในบทนีเข้าไว้ด้วย
อย่างไรก็ตาม เราควรที่จะเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างหัวข้อที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ การกันน้า
ท่ว ม (Flood Proofing) การป้ องกัน น้ าท่ว ม (Flood Protection) และการวางแผนเผชิญเหตุ น้ า ท่ ว ม
(Flood Response Planning) ดังนี
 การกันน้าท่วม (Flood Proofing) คือ การจัดให้มีมาตรการแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในระยะยาว
หรือการจัดให้มีมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างขนาดเล็กเพื่อผลผลกระทบจากของน้าท่วม
 การป้องกันน้าท่วม (Flood Protection) คือ การจัดให้มีมาตรการระยะยาวที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
หลักในการป้องกันทางกายภาพไม่ให้น้าท่วมทังหมดหรือบางส่วนสามารถเข้าไปในพืนที่หรือ
เมืองที่ก้าหนดไว้ได้
 การวางแผนเผชิญน้าท่วม (Flood Response Planning) คือ การเตรียมชุมชนให้พร้อม
ส้าหรับเหตุการณ์น้าท่วมที่จะเกิดขึน และเมื่อเกิดขึนแล้ว จะมีการด้าเนินมาตรการด้านองค์กร
บางประการ (เช่น การอพยพ) ที่ท้าให้แน่ใจว่า สามารถลดความชะงักงันหรือความเสียหาย
จากน้าท่วมให้เหลือน้อยที่สุด
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ได้มีการศึกษาเนือหาของแผนงานปฏิบัติการน้าท่วมในประเทศบังคลาเทศ (Flood Action Plan
in Bangladesh) [3] พบว่ า การเผชิ ญ เหตุ น้ า ท่ ว ม รวมทั งการกั น น้ า ท่ ว ม ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะก้ า หนดด้ ว ย
ลักษณะของสิ่งแวดล้อมในการเกิดน้า ท่วมเท่านัน แต่ยังก้าหนดด้วยความเอียนเองในแง่วิธีที่ชอบและ
ทรัพยากรของทังส่วนบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ด้วย
ถึงแม้ว่านี่อาจจะน้าไปสู่ข้อสรุปที่เป็นจริงส้าหรับ ประเทศบังคลาเทศเท่านัน แต่ทุกคนควรจะได้
ตระหนักถึงผลกระทบของประเด็นด้านองค์กร จิตวิทยา และสังคมวิทยาต่อการด้าเนินการกันน้าในสังคม
หนึ่ง ๆ
6.1.2 ประเด็นด้านเทคนิคและองค์กรในการกันน้า (Technical and Institutional
Aspects of Flood Proofing)
ขอให้ระลึกว่า มีกลยุทธ์ส้าคัญ 3 ประการในการลดความสูญเสียจากน้าท่วม
 การปรับปรุงลักษณะน้าท่วม เพื่อการกันน้าให้ห่างจากพืนที่พัฒนาและพืนที่มีประชากร โดย
การลดปริมาณน้าท่า โดยการเพิ่มความสามารถให้น้าไหลผ่านของทางน้า หรือโดยการกักน้า
ท่วม การผันน้าท่วม หรือเก็บกักน้าท่วม
 ลดอันตรายและความอ่อนไหวต่อความเสียหายจากน้าท่วม โดยการกันคนและการพัฒนา
ออกไปจากพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม หรือโดยการเสริมให้มีลักษณะต้านทานน้าได้มากขึน
 ลดผลกระทบด้านการเงินและสังคมจากการเกิดน้าท่วม โดยมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
ประกันภัยและการให้ความช่วยเหลือหลังน้าท่วม
กลยุทธ์เหล่านีครอบคลุมทังมาตรการทังใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ จะด้าเนินการตามกลยุทธ์ทังสามทังหมดหรือเพียงบางส่วน นั่นหมายถึง
ความเสียหายจากน้าท่วมอาจลดลงตามเวลา เนื่องจากมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างเหล่านี อย่างไรก็ตาม ใน
เวลาเดียวกัน ความอ่อนไหวที่จะเกิดความเสียหายจากน้าท่วมจะเพิ่มขึนเนื่องจาก
 แรงกดดันเนื่องจากประชากรเพิ่มขึนในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
 ประชากรในเมืองเพิ่มขึน
 สังคม โครงสร้างพืนฐาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความซับซ้อนมากขึน
 การเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพืนที่รอบนอก และด้านท้ายน้าของโครงการ
ควบคุมน้าที่เสนอ ซึง่ อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากท้าให้แม่น้าแคบลงหรือการเร่งระบาย
น้า
 การเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรที่ตังหลักแหล่งอยู่หลังคันกันน้าที่มีอยู่เดิมและที่ก้าลังจะสร้าง
ซึ่งอาจได้รับผลจากมหันตภัยน้าท่วมที่อาจเกิดขึนได้ ถ้าคันกันน้าแตก
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ความแตกต่างที่ส้าคัญระหว่างการกันน้าท่วม (Flood Proofing) และการป้องกันน้าท่วม (Flood
Protection) คือ ลักษณะของพืนที่ที่ได้รับกระทบจากการใช้มาตรการดังกล่าว การกันน้าท่วมมุ่งเน้นไปที่
การใช้มาตรการในพืนที่ที่ส่งผลต่อบ้านเรือนหลังเดียวหรือหลายหลัง หมู่บ้าน หรือสิ่งอ้านวยความสะดวก
ที่เป็ น โครงสร้ างพืนฐานเฉพาะ ขณะที่การป้องกันน้าท่ว มเป็นการเตรียมการป้องกันต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมทังหมดและโครงสร้างพืนฐานในพืนที่ขนาดใหญ่ตังแต่ระดับอ้าเภอ หรือเมือง ไปจนถึง
ภูมิภาคทังหมด
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ดังนัน ก่อนที่จะส่งเสริมและด้าเนินมาตรการกันน้าท่วมใด ๆ ที่ระดับใด ๆ จะต้องท้าการประเมิน
ความเสี่ยงน้าท่วมที่น่าเชื่อถือได้ (ได้แก่ ต้าแหน่ง และความถี่ของการเกิดน้าท่วมที่ระดับความรุนแรงต่าง
ๆ กัน – ระดับผิวน้า ความลึกน้า ระยะเวลา) ที่คาดว่าจะเกิดขึนกับบุคคลและทรัพย์สิน

เราควรตระหนักว่าการกันน้าท่วมเป็นงานที่ขึนอยู่กับการมีส่วนร่วมเป็นส่วนใหญ่จากสาธารณชน
และใช้เงินเพียงเล็กน้อยจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือทังสองฝ่าย ในท้านองเดียวกัน แม้งานป้องกันน้า
ท่วมต้องอาศัย การมี ส่ว นร่ว มของสาธารณชนร่วมด้วย แต่มีแนวโน้มที่จะใช้ เงินลงทุนจ้านวนมากจาก
ภาครัฐมาสนับสนุน
มาตรการเพื่อส่งเสริมการกันน้าขึนอยู่กับขนาดของกิจกรรม ซึง่ สามารถแบ่งได้ดังนี
 มาตรการส่วนบุคคลและชุมชน (Individual and Community Measures)
 มาตรการส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (Local (Government) Measures)
 มาตรการระดับภูมิภาคและระดับชาติ (Regional and National Measures)
ปัญหาก็คือจะต้องหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับ การริเริ่มจาก
หน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะริเริ่มโครงการ และสร้างความสมดุลระหว่างการป้องกันน้าท่วมและการกันน้า
ท่วม และท้ายที่สุดความสมดุลระหว่างการริเริ่มโครงการเองโดยประชาชนและการชักน้าจากภาครัฐที่คอย
ออกกฎระเบียบมาบังคับใช้
6.1.3 การวางแผนกิจกรรมการกันน้า (Planning of Flood Proofing Activities)
ในขณะที่มาตรการบรรเทาที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจ้าเป็นจะต้องเสริมด้วยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง การ
กันน้าก็จ้าเป็นจะต้องด้าเนินการผสมผสานกับการป้องกันน้าท่วมเช่นเดียวกัน
แนวคิดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ
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แนวคิดจากบนลงล่าง (Top–Down Approach) คือ มีการวางแผนและด้าเนินตามมาตรการ
ควบคุมน้าท่วมในพืนที่ใดพืนที่หนึ่ง และการด้าเนินการป้องกันน้าท่วม เสริมด้วยมาตรการกัน
น้าท่วม
แนวคิดจากล่างขึนบน (Bottom–Up Approach) คือ แต่ละบุคคล และ/หรือชุมชนขนาดเล็ก
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับน้าท่วม และด้าเนินมาตรการกันน้าท่วมในขอบเขตจ้ากัด โดยพิจารณา
จากน้าท่วมทีเ่ คยเกิดขึนในพืนที่นัน ๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น 50 ปี ที่ผ่านมา

ในสังคมชนบทของประเทศที่ก้าลังพัฒนา ช่วงเวลา 50 ปี ดังกล่าวคือ ช่วงสามชั่วอายุคน ซึ่ง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือของเหตุการณ์น้าท่วมสูงสุดในอดีต ผู้อาวุโสสูงสุดในหมู่บ้านอาจไม่สามารถจดจ้าได้ ด้วย
เหตุนีเหตุการณ์น้าท่วมจึงมักถูกลืมหรือเพิกเฉย นี่คือความจริงที่หมายความว่า น้าท่วมครังรุนแรงที่สุด (มี
รอบการเกิดซ้า 100 ปี หรือมากกว่า) จะก่อให้เกิดความเสียหายและความทุกข์ยากแก่สังคมในชนบท
ตามมา
แต่ก็ยังมีอีกหลายกรณีที่มีการออกแบบงานป้องกันน้าท่วมโดยใช้รอบการเกิดซ้า 100 ปี ในกรณี
ดังกล่าว ประชาชนที่อยู่อาศัยในพืนที่ที่ได้รับป้องกันน้าท่วมเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีอาจจะส้าคัญผิดเรื่อง
ความปลอดภัย และละเลยมาตรการกั น น้า กับ บ้ านเรื อน ซึ่งหากเกิด เหตุ การณ์ น้ าท่ว มสู ง กว่ าค่ า ที่ ไ ด้
ออกแบบไว้ จะเกิดความเสียหายสูงกว่า ในกรณีแรกที่เกิดในชนบทซึ่งพึ่งพามาตรการการควบคุมน้าท่วม
อย่างเดียว
ยังมีอีกเหตุหนึ่งที่จ้าเป็นจะต้องมีการกันน้าเพิ่มจากการป้องกัน น้าท่วมกล่าวคือ ในบางโครงการ
งานป้องกันน้าท่วมอาจประสบความล้มเหลวในขณะเกิดเหตุการณ์น้าท่วม สาเหตุของความล้มเหลวของ
หลายโครงการสาเหตุ ห นึ่ ง คื อ ขาดทรั พ ยากรที่ เ พี ย งพอ และขาดการสนั บ สนุ น ด้ า นองค์ ก รในการ
ด้าเนินงานและการบ้ารุงรักษา ผลก็คือประชาชนที่อยู่ในเขตคันกันน้า กลับมีความเสี่ยงต่อความเสียหาย
น้าท่วมยิ่งกว่าประชาชนที่อยู่นอกคัน เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในเขตมักขาดการเตรียมการเมื่อเกิดน้าท่วม
ขังและ และเมื่อระบบป้องกันเกิดความล้มเหลวระดับน้าในพืนที่จะสูงขึนอย่างรวดเร็ว ท้าให้ประชาชนไม่มี
เวลาในการด้าเนินตามมาตรการการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน การวางแผนการกันน้าเป็นงานที่ต้องเริ่มจากบนลงล่างก่อน เพราะประชาชนไม่ทราบว่าตน
มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากน้าท่วม
ประเด็นพืนฐานที่น่าใจส้าหรับการกันน้ามีอยู่ 3 ประเด็น
 สาธารณูปโภค โครงสร้างพืนฐาน และบริการอื่น ๆ
 ทรัพย์สินต้นทุนของภาคเอกชน เช่น อาคาร สินค้า และเครื่องมือในเขตอุตสาหกรรม และ
 ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น บ้าน สิ่งของส่วนบุคคล สิ่งของที่เป็นมรดกตกทอด ฯลฯ
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มาตรการกันน้าท่วมที่เลือกใช้จะต้องคุ้มค่าต่อการด้าเนินการ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจะต้องไม่เกิน
ผลประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ น อย่ า งไรก็ ต าม แนวทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ นีได้ รับ อิ ท ธิพ ลจากข้ อ พิ จ ารณา
ดังต่อไปนีอีกด้วย
 ภาคสังคม บริษัท และบุคคล สามารถให้การสนับสนุนในการป้องกันน้าท่วมในส่วนใดได้บ้าง
 หากบุ ค คลต้ อ งการที่ จ ะจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย และสร้ า งความมั่ น ใจแก่
ตนเองจะท้าได้ในช่องทางใดบ้าง
ดังนัน จึงสามารถพูด ได้ว่า การเลือกกิจกรรมการกันน้าและระดับของการป้องกัน ก็เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเงื่อนไขทางอุทกวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ด้านการเมืองของ
รัฐบาลและของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน สิ่งอ้า นวยความสะดวก หรือความเป็นอยู่ที่ต้องได้รับการ
ป้องกัน ค้าตอบโดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันออกไปตามที่ตัง แต่ละบุคคล หรือแต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละ
สังคม [2]
ส่วนหนึ่งของแนวคิดจากบนลงล่างในการวางแผนมาตรการกันน้าท่วมในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม
จ้าเป็นจะต้องมีแนวทางแนะน้า ซึง่ การวางแผนกันน้าท่วมประกอบด้วย
 การระบุลักษณะน้าท่วมที่เกิดในพืนที่
 การศึกษาผลกระทบของน้าท่วม และมาตรการที่เป็นไปได้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบ
 การระบุมาตรการกันน้าท่วมที่เหมาะสม ซึ่งรวมไปถึง การเตรียมการหาแหล่งเงิน ส้าหรั บ การ
ก่อสร้างและการบ้ารุงรักษา
กระบวนการวางแผนจะต้องก้าหนดให้มาตรการต่าง ๆ จะต้องมีลักษณะดังนี
 เข้ากันได้กับความต้องการและความประสงค์ที่ประชาชนในพืนที่แสดงออก และน้าประเด็น
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมพิจารณา
 สามารถปฏิบัติได้จริงทังในด้านองค์กรและการบริหาร
 สามารถด้าเนินงานโดยไม่ก่อให้เกิดการชะงักงันทางสังคมครังใหญ่ หรือเกิดความเสียหายที่ไม่
สามารถกลับคืนได้แก่สังคมบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ทเี่ สียเปรียบอยู่แล้ว
6.1.4 ชนิดของการกันน้า (Types of Flood Proofing)
โดยทั่วไปประชาชนที่อยู่ อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เกิดน้าท่วมต้องการลดผลกระทบจากน้าท่ว มให้
เหลือน้อยที่สุด ถึงแม้พวกเขาจะยอมรับกับสภาวะมรสุมที่เกิดตามปกติได้ แต่พวกเขายังต้องการที่จะลด
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมรุนแรง แน่นอนที่สุดว่าความต้องการที่เกี่ยวข้องกับน้าท่ว ม และความ
สนใจของชุมชนท้องถิ่นขึนอยู่กับลักษณะของน้าท่วมที่เกิดขึนบ่อยครังในพืนที่ และจ้าเป็นจะต้องมีการให้
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ค้าปรึกษาในท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถเข้ามาสนับสนุนในมาตรการบรรเทาความเสียหายจากน้าท่วม
เฉพาะแต่ละพืนที่ได้
ตัวอย่างเช่นในประเทศบังคลาเทศพบว่า [4] ผู้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีน้าท่วมต่าง ๆ กัน จะมี
ความต้องการที่จะท้าการป้องกันน้าท่วมแตกต่างกัน คนที่อยู่อาศัยในที่ราบทะเลทรายบริเวณปากแม่น้า
ไม่ต้องการให้เกิดน้าท่วมขึนเลย แต่เกษตรกรจะรู้สึกดีถ้าสามารถลดหรือชะลอน้าท่วมไว้ได้ คนที่ถูกน้า
ท่วมจากแม่น้าหลักต้องการการปกป้องจากเหตุการณ์น้าท่วมรุนแรง ในขณะที่คนที่อาศัยอยู่ในพืนที่แม่น้า
สาขาจะให้ความส้าคัญกับการปรับ เปลี่ยนหรือลดอัตราการเพิ่มระดับสูงขึนของน้าท่วมแทนที่จะปกป้อง
จากน้าท่วมทังหมด เช่นเดียวกับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพืนที่ลุ่มต่้าต้องการการป้องกันจากระดับน้าท่วมที่
ขึนสูงอย่างรวดเร็วมากกว่าการป้องกันจากน้าท่วมทังหมด ส้าหรับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพืนที่ที่น้าท่วมขัง
นิ่ง พวกเขาต้องการให้มีระบบระบายน้าที่ดีเพื่อให้สามารถขยายฤดูการเพาะปลูกได้ และต้องการคันกันน้า
แบบท่วมจมได้มากกว่าการป้องกันที่ระดับน้าท่วมใด ๆ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตน้าท่วมฉับพลันยอมรับ
ได้ กั บ การเกิ ด น้ า นองปกติ ที่ ล่ า ช้ า ออกไปเป็ น เดื อ นมากกว่ า เกิ ด น้ า ท่ ว มอย่ า งฉั บ พลั น มี เ พี ย งเฉพาะ
ประชาชนที่บ้านถูกน้าท่วมเท่านันที่ต้องการจะได้รับการป้องกันน้าท่วมอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนีผู้อยู่
อาศัยส่วนใหญ่มักแสดงเจตจ้านงที่จะจ่ายค่าสิ่งอ้านวยความสะดวกในการป้องกันน้าท่วม หากสามารถ
รับประกันความเชื่อมั่นว่าจะช่วยป้องกันน้าท่วมได้
โดยทั่วไปการกันน้าท่วมสามารถจัดแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
 การป้องกันโครงสร้างพืนฐาน (Protection of Infrastructure) เช่น ถนนและทางรถไฟ ท่อ
ส่งน้าและท่อส่งก๊าซ อาคารใช้สอยและอุปกรณ์ ได้แก่ โรงไฟฟ้า สถานีสูบน้า โรงบ้าบัดน้าเสีย
 การป้องกันสิ่งก่อสร้าง (Protection of Building) ได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณะ (ศูนย์สุขภาพ
อาคารการสื่อสาร ส้านักงานราชการ) โรงงานอุตสาหกรรม และบ้านพักอาศัย
 มาตรการที่ด้าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Measures Directed at Emergency
Situation)
– การสร้างพืนที่อพยพส้าหรับคนและสัตว์เลียง พร้อมที่เก็บสิ่งของ
– มาตรการรับประกันการเข้าได้ (Guarantee Access) (ถนน สะพาน) ถึงสิ่งก่อสร้างใน
สถานการณ์น้าท่วม (หรือใกล้ท่วม)
– น้าต้นทุนทีม่ ีอยู่ ระบบสุขาภิบาล และแหล่งจัดเก็บอาหารในพืนที่อพยพ
 การกันน้าทางการเกษตร (Flood Proofing in Agriculture) เช่น
– การปลูกพืชที่เก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูน้าหลากจะมาถึง
– การปลูกพืชต้านทานน้าท่วม เช่น ข้าวฟางลอย
– สิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อการจัดเก็บอาหารที่เตรียมไว้อย่างดีก่อนฤดูน้าหลาก
รายละเอียดเกี่ยวกับการกันน้าทัง 4 ประเภทมีอยู่ในหัวข้อ 6.2–6.5
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6.1.5 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานกันน้าท่วม (Principles Related to
Implementation of Flood Proofing)

นอกจากนี ยังมีเรื่องของระดับการมีส่วนร่วมและการริเริ่มของชุมชนที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็น
กิจกรรมที่ส้าคัญของการกันน้าท่วมที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เช่นเดียวกับการบ้ารุงรั กษาสิ่งอ้านวย
ความสะดวกต่าง ๆ โดยชุมชน
ในเอกสารเรื่อง “การบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation)” [1] ระบุข้อแนะน้าในการบรรเทา
ภัยพิบัติไว้ 10 ข้อ อย่างไรก็ตาม มิใช่ทุกข้อจะสามารถน้ามาใช้ได้กับสถานการณ์น้าท่วม หรือหากกล่าวให้
ชัดเจนขึนคือ มิใช่ทุกข้อ จะสามารถน้ า มาใช้ ได้ กั บมาตรการการกั นน้า ท่ว ม ดังนันขอหยิบยกเฉพาะ
ข้อแนะน้าที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี (พร้อมการปรับตัวบางประการ)
“5” มาตรการบรรเทาภัยพิบัติเชิงรุก (Active Mitigation Measures) เช่น การกันน้า ท่วม ซึ่ง
ขึนอยู่กับแรงจูงใจมีประสิทธิภาพดีกว่า มาตรการบรรเทาภัยพิบัติเชิงรับ (Passive Mitigation Measures)
บนพืนฐานของกฎหมายบังคับและการควบคุม
“6” การบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งในที่นี ได้แก่ การกันน้า ไม่ควรแยกออกจากองค์ประกอบของการ
วางแผนรับภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งในที่นี ได้แก่ การป้องกันน้าท่วม การเตือนภัยน้าท่วม การรับมือน้า
ท่วม และการต่อสู้กับน้าท่วม
“7” ในพืนที่ที่มีทรัพยากรจ้ากัดจะต้องเรียงล้าดับความส้าคัญแก่กลุ่มทางสังคมหลัก บริการที่
จ้าเป็น และภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญยิ่งยวด
“8” การกันน้าท่วมจ้าเป็นที่จะต้องได้รับการติดตามและประเมินผลอย่า งต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับ
รูปแบบของอุทกภัย ความเปราะบาง และทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป
“9” การกันน้าท่วมจะต้องมีความยั่งยืนเพื่อหลีกเลี่ยงความเฉื่อยชาของภาครัฐ เมื่อระยะเวลา
ระหว่างแต่ละภัยพิบัตทิ ี่เกิดขึนห่างกันมาก
ขอเพิ่มข้อคิดเห็นในข้อแนะน้าดังกล่าวดังต่อไปนี
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ข้อย่อย (5) : เมื่อมาตรการบรรเทาภัยพิบัติเชิงรับ หมายถึงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ใช้บังคับ ซึง่
จากประสบการณ์ ชี แนะว่า ในประเทศที่ ก้ า ลั ง พั ฒ นา มาตรการบรรเทาภัย พิ บั ติเ ชิง รุ ก น่ าจะประสบ
ความส้าเร็จมากกว่า เช่น อาจสามารถก้าหนดสินเชื่อดอกเบียต่้า การให้เงินช่วยเหลือด้านวัสดุก่อสร้าง
การฝึกอบรม ฯลฯ
ข้อย่อย (6) : ไม่ควรแยกด้าเนินการด้วยแนวทางเดี่ยว (Isolated Approach) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่มีหลายกระทรวงหรือหลายองค์กรรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ ตามรายการที่ระบุ
ข้อย่อย (8) : การกันน้าท่วมเป็นกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงด้านภัยพิบัติ (ตัวอย่างเช่น การเกิดน้าท่วมมากขึนเนื่องจากการตัดไม้ท้าลายป่าบริเวณ
พืนที่ต้นน้า) หรือเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงด้านความเปราะบางในช่วงเวลาที่ผ่านไปหลายปี (เนื่องจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเป็นชุม ชนเมือง การเพิ่มขึนของประชากร) ดังนัน มาตรการบรรเทาภัย
(การป้องกันน้าท่วม การกันน้า ฯลฯ) จะต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไป
6.2 มาตรการด้านโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructural Measures)
6.2.1 หลักการทั่วไป (General Principles)
เพื่อที่จะกันน้าท่วมในด้านกายภาพทังหมด ควรมุ่งเน้นที่มาตรการซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดหรือ
หลี กเลี่ ย งความเสี ย หายที่จ ะเกิดกับ โครงสร้างพืนฐานเนื่องจากน้าท่ว ม เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ 2
ประการ ได้แก่
 เพื่อให้โครงสร้างพืนฐานยังคงท้างานได้ เช่น สถานีสูบน้า และ/หรือใช้งานได้ เช่น ถนน
ระหว่างเกิดน้าท่วม
 เพือ
่ หลีกเลี่ยงหรืออย่างน้อยที่สุดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายหลังน้า
ท่วมให้เหลือน้อยที่สุด
โครงสร้างพืนฐานมีหลากหลายประเภทตามมาตรการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้าท่วม
ที่มีอยู่ แต่ทังนีหลักการบางอย่างถูกน้ามาใช้ดังนี
(1) การด้าเนินมาตรการกันโครงสร้างพืนฐานจากน้าท่วมจะต้องไม่ท้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การกันน้าท่วมในรูปแบบอื่น (ตามที่ระบุในหัวข้อ 6.3–6.5)
(2) การกันโครงสร้างพืนฐานจากน้าท่วมควรจะเป็นส่วนที่เริ่มต้นมาตังแต่การออกแบบและการ
ก่อสร้าง มิใช่ด้าเนินการเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งหมายถึงเกณฑ์การออกแบบจะต้องยึดตามมาตรฐานการ
ออกแบบและประมวลหลักการปฏิบัติ
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(4) คุณภาพของการก่อสร้างอาคารกันน้าท่วมทังหมดเป็นเรื่องส้าคัญยิ่ง เพราะมิใช่เพียงแต่จะ
สามารถใช้งานในภาวะปกติ แต่ต้องคาดไว้ว่าจะสามารถใช้งานได้ในภาวะที่ถูก “โจมตี” โดยน้าท่วม

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

(3) การบ้ารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบเพื่อการกันน้า
ท่วมถือเป็นเรื่องส้าคัญเพื่อให้การกันน้าสามารถท้าได้อย่างน่าพอใจ (ยกตัวอย่างเช่น ถนนที่มีสภาพผิวทาง
แย่แต่ยังคงสามารถใช้สัญจรได้ แต่หากการควบคุมการเปิดปิดประตูควบคุมน้าของท่อลอดไม่สามารถปิด
ได้ในระหว่างเกิดน้าท่วมต้องถือว่าอาคารนันล้มเหลว และจะสร้างความเสียหายตามมา)

จะต้องแยกความแตกต่างกันระหว่าง
 คันดิน ถนน และทางรถไฟ
 อาคารชลศาสตร์ ได้แก่ ประตูระบายน้า ประตูระบายทราย สถานีสูบน้า ฯลฯ
 การประปา การไฟฟ้า การสื่อสารทางไกล ฯลฯ
 การระบายน้าในพืนที่
6.2.2 คันดิน ถนน และทางรถไฟ (Embankment, Roads and Railways)
พืนทีส่ ่วนใหญ่ที่เกิดน้าท่วมบ่อยครังจะสร้างถนนและทางรถไฟไว้บนคันดิน นอกจากคันดินแบบนี
แล้ว ยังมีคันแบบอื่น ๆ เช่น ท้านบข้างแม่น้า ก้าแพงกันน้าทะเล หรือคันดินที่สร้างอยู่ ก่อนแล้วเพื่อเป็น
ระบบป้องกันน้าท่วมหรือโครงการพัฒนาพืนทีป่ ิดล้อม
ระหว่างน้าท่วมอาจเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี
 น้าไหลข้ามคันดินท้าให้เกิดการพังทลายตามมา
 คันดินเกิดความเสียหายอย่างมากเนื่องจากถูกคลื่นกระแทกทังด้านข้างและด้านบน
 คันดินพังทลายในกรณีระดับน้าเพิ่มสูงขึนเพียงด้านเดียวท้าให้น้าซึมผ่านและเกิดการชะโพรง
 ฐานยันของสะพานหรือเสาของสะพานพังเนื่องจากน้ากัดเซาะ
 ท่อลอดกร่อนเนื่องจากถูกกัดเซาะและเกิดการชะโพรง
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุการณ์ปกติทเี่ กิดขึนได้กับคันดิน แต่อาจเกิดขึนมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้
กับถนนหรือทางรถไฟในชนบทที่ไม่ได้สร้างบนคัน แต่ถูกกระแสน้าไหลข้ามด้านบน และในส่วนที่เป็น
สะพานและท่อลอด
ในความเป็นจริงแล้ว การกันน้าท่วมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการพังทลาย ความเสียหาย และการ
กัดเซาะนันเป็นงานทีไ่ ม่ได้ยุ่งยากมากนักตราบเท่าที่ได้ข้อมูลสถานการณ์น้าท่วมถูกมาใช้ในการออกแบบ
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อย่ างไรก็ตาม สิ่ งแรกจะต้องทราบสถานการณ์น้าท่วม เช่น มีการเปลี่ ยนแปลงของระดับน้า
อย่างไรในช่วงขณะที่น้าท่วมเคลื่อนตัวผ่านพืนที่ราบหรือจากฝนที่ตก และมีความหมายอย่างไรในแง่ของ
ความเร็วของกระแสน้า ความลึกน้า อัตราการระบายน้า ถ้าข้อมูลดังกล่าวสามารถหาได้ (รวมทังข้อมูล
สภาพภูมิประเทศที่น่าเชื่อถือ) อาจก้าหนดทางเลือกออกแบบต่าง ๆ ไว้เพื่อเปรียบเทียบกัน ยกตัวอย่าง
เช่น




คันดินที่ออกแบบให้สูงขึนเพื่อไม่ให้น้าไหลข้ามด้ านบน ในกรณีนี สะพาน ท่อลอด จะต้อง
สามารถระบายน้าท่วมผ่านได้โดยอาจมี
– ประตูในท่อลอดส้าหรับการควบคุมน้าไหลผ่านในช่วงที่น้าไม่ได้หลากสูงมาก
– พืนรับท่อลอดเพื่อป้องกันการกัดเซาะ
– การป้องกันคันและฐานยันสะพานจากกระแสน้ากัดเซาะ
อาจเกิดการไหลของน้าล้นข้ามคันได้ ถ้าเราสามารถรู้ว่า (1) จะไหลล้นข้ามตรงต้าแหน่งใด (2)
ระยะเวลาของการไหลล้นข้าม (3) ความสูงของการไหลล้น ข้าม จะสามารถตัดสินใจได้ว่า
ต้ า แหน่ ง ใดควรลดระดั บ สั น คั น ให้ ต่้ า ลงเพื่ อ ให้ น้ า ไหลข้ า มได้ และด้ า เนิ น มาตรการอื่ น ที่
เหมาะสม มาตรการเหล่านีไม่จ้าเป็นจะต้องมีราคาสูง อาจใช้การบดอัดชันดินเหนียว การปลูก
หญ้า การออกแบบให้ความลาดชันด้านท้ายน้าลดลงทีละน้อย และก้าหนดให้ระดับน้าไหลข้าม
มีความสูงปานกลางก็ใช้งานได้ดี ต้าแหน่งที่ยอมให้น้าไหลล้นข้ามได้ควรเป็นจุดที่เกิดความ
เสียหายกับที่อยู่อาศัยของประชาชน โครงสร้างพืนฐาน และพืชพันธุ์น้อยที่สุด

ประเด็นส้าคัญอื่น ๆ ได้แก่









ให้ความส้าคัญอย่างยิ่งกับการขุดลอกตะกอนในทางน้าช่วงใต้สะพานและท่อลอด
ให้ความส้าคัญอย่างยิ่งกับการทดสอบดิน โดยพิจารณาถึงความหลากหลายและซับซ้อนของ
ชนิดของวัสดุตะกอนน้าพัดพา
การปรับปรุงวิธีการออกแบบท่อลอดและสะพานให้เหมาะกับสภาพของน้าไหล
การบดอัดคันให้ดีขึน
การออกแบบสิ่งก่อสร้างให้มีความแข็งแรงขึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอาคารที่ท้าด้วยอิฐ
การป้องกันผิวลาดชันของคันจากการกัดเซาะของคลื่น และ/หรือกระแสน้าไหล
การพิจารณาใช้ท่อลอดและสะพานชนิดจมน้าได้ (ที่เรียกกันว่า “Irish Causeways”) ทดแทน
คันแบบจมน้าได้ (Submersible Embankment)

การมีความเข้าใจในเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้าท่วม (ส้าหรับน้าท่วมที่มีขนาดแตกต่างกัน)
จะช่วยเปิดโอกาสให้สามารถ “ควบคุมน้าท่วม” ได้ด้วยการใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างพื นฐานหลาย ๆ
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6.2.3 อาคารชลศาสตร์ (Hydraulic Structure)
อาคารชลศาสตร์ (Hydraulic Structure) เช่น ประตูระบายน้า (Regulators) ท่อส่งน้า (Sluice)
สถานี สู บ น้ า (Pumping Stations) สามารถออกแบบได้ ง่ายโดยพิจารณาจากเหตุ การณ์น้า ท่ว มที่ เ คย
เกิดขึนในอดีต โดยมีเพียงแค่แรงดันน้าทางชลศาสตร์ (Hydraulic Load) ในระหว่างช่วงเวลาเกิดน้าท่วม
สัน ๆ ที่เพิ่มสูงขึนกว่าแรงดันน้าปกติ ทังนีการเลือกใช้มาตรการกันน้า ท่วมขึนอยู่กับชนิดของอาคารและ
สถานการณ์น้าในพืนทีด่ ังนี
 มีพืนท่อด้านหน้าทางรับน้า และด้านท้ายน้าของทางน้าออกเพื่อป้องกันการกัดเซาะ
 มีปลอกตรงจุดเชื่อมต่อประตูระบายน้าหรือท่อส่งน้ากับคันกันน้า เพื่อป้องกันน้าซึมผ่านและ
เกิดการชะโพรงตามแนวของอาคาร
 การลงเสาเข็มที่ฐานรากของอาคารเพื่อเพิ่มความมั่นคงทังแนวตังและแนวนอน และเพื่อ
ป้องกันการยกตัวเนื่องจากแรงยก (Uplift Pressure)
 การใช้เครื่องสูบน้าซึ่งมีเครื่องยนต์ติดตังบนพืนที่สูงซึ่งมีระดับสูงปลอดภัยจากน้าท่วม
 การใช้เครื่องยนต์ดีเซลแทนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
 การให้ความส้าคัญกับพืนที่รอยต่อระหว่างอาคารกับสิ่งแวดล้อม
 ความสามารถในการเข้าถึงอาคารและส่วนควบคุมเช่น ประตู เครื่องสูบน้า ได้ระหว่างเกิดน้า
ท่วม
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มาตรการร่วมกัน เช่น การปล่อยให้น้าไหลล้นข้ามคันได้ในบางจุด การเปิดและปิดประตูของท่อลอดตาม
แผนเพื่อชะลอการเกิดน้าท่วม ฯลฯ

นอกจากนีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับคุณภาพของการก่อสร้างเช่น การบดอัดงานดิน งาน
คอนกรีต งานอิฐ ซึ่งสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้
6.2.4 การบริการสาธารณูปโภค (Utility Services)
ในระหว่างเกิดเหตุการณ์น้าท่วมจ้าเป็นต้องจัดหาระบบต่าง ๆ ได้แก่ น้าประปา การจ่ายก๊าซ การ
จัดการน้าทิง และการจัดหาแหล่งไฟฟ้า หรือการก้าจัดของเสีย ซึง่ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพืนที่
เหตุการณ์น้าท่วมหลาย ๆ เหตุการณ์มัก เกิดโรคระบาดตามมา และเกิดปัญหาสุขภาพเนื่องจาก
ขาดแคลนน้าที่ส ะอาด รวมทังยังอาจเกิดมลพิษในน้าเนื่องจากการปล่ อยของเสียของมนุษย์ และสั ตว์
อย่างไรก็ตาม เฉพาะประเด็นของการจัดหาน้าดื่มและน้าใช้ที่สะอาดเท่านันที่สามารถจัดการได้ และมี
โอกาสความเป็นไปได้ที่จะประสบความส้าเร็จ
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ในสังคมชนบทระบบสูบน้าแบบมือโยกควรอยู่ในต้าแหน่งที่สูงกว่าระดับน้าท่วม และติดตังหอถัง
สูงเพื่อใช้เก็บน้าในจุดที่เป็นไปได้ นอกจากนีสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าควรจะอยู่ในต้าแหน่งที่สูงกว่าระดับน้า
ท่วม
ส้าหรับในพืนที่ที่ให้ความส้าคัญกับการจัดหาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทางไกล ควรติดตัง
สวิทช์ หม้อแปลง สายไฟและสายโทรศัพท์ไว้เหนือระดับน้าท่วมเช่น ใช้เสาไฟฟ้าชนิดที่สามารถติดตังหม้อ
แปลง (Pole Mounted Transformer) นอกจากนีสถานีไฟฟ้าหลักจะต้องไม่ถูกน้าท่วมโดยอาจสร้างคัน
กันน้าล้อมรอบหรือยกระดับฐานให้สูงขึน
6.2.5 การระบายน้าในพืนที่ (Local Drainage)
การระบายน้าท่วมเป็นหนึ่งในมาตรการการกันน้าท่วมที่ส้าคัญยิ่งในแง่ที่ว่าอาจสามารถป้องกันน้า
ท่วมได้ทงหมด
ั
หรือท้าให้ระดับน้าท่วมต่้ากว่าระดับน้าท่วมสูงสุด ลดระยะเวลาและขนาดของน้าท่วมลงได้
หากโครงข่ายระบบระบายน้าได้รับการออกแบบไว้เป็นอย่างดี และสามารถรับมือกับน้าท่วมในปริมาณต่าง
ๆ กัน สิ่งที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นที่จะต้องท้าก็คือการบ้ารุงรัก ษาและติดตามงานเท่านัน ซึ่งจะต้อง
ด้าเนิ น การไม่ว่าจะเป็ น คลองระบายน้ า หรื อคูร ะบายน้า ตลอดจนอาคารที่ส ร้างตัดผ่ านเช่น ท่อลอด
สะพาน ทางข้ามแบบไอริส (Irish Causeway) และส่วนที่จมน้าได้ของคันกันน้า
6.3 ลักษณะการกันน้าของอาคาร (Flood Proofing of Buildings)
6.3.1 ชนิดของอาคาร (Types of Buildings)
จะเห็นได้ชัดว่าค้าว่า “อาคาร (Building)” หมายถึงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมายตังแต่แบบง่าย ๆ
ที่สร้างจากไม้ไผ่และหญ้าในพืนที่ชนบทไปจนถึงอาคารส้านักงานรัฐบาลขนาดใหญ่ที่ออกแบบซับซ้อนใน
พืนทีศ่ ูนย์กลางเมือง
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รูปที่ 6–1 สถานีสูบน้าในประเทศเนเธอร์แลนด์

รูปที่ 6–2 อาคารติดตังเครื่องแปลงไฟฟ้า (Transformer House) ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ในที่นีจะแยกความแตกต่างกันแค่ระหว่าง (1) อาคารสาธารณะและโรงงานอุตสาหกรรม และ (2)
บ้านเรือนประชาชน เท่านัน
มาตรการการกันน้า ท่วมมีความแตกต่างกันออกไปตามระดับของการป้องกันจากระดับต่้า (ข้อ
ย่อย (1)) ไปถึงระดับสูง (ข้อย่อย (4)) ดังนี
(1) ในขณะเกิดน้าท่วม พืนชันล่างจะถูกน้าท่วม และผู้อยู่อาศัยแค่เพียงย้ายไปอยู่ชันบน
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(2) ระดับของพืนชันล่างของอาคารถูกยกระดับให้สูงกว่าระดับน้าท่วมที่เคยทราบ น้าท่วมอาคาร
จะเกิดขึนได้เฉพาะเหตุการณ์น้าท่วมที่รุนแรงมากเท่านัน
(3) อาคารถูกล้อมด้วยก้าแพงเตีย ๆ ซึ่งอาจเพิ่มความสูงด้วยการวางกระสอบทรายในเวลาฉุกเฉิน
(4) อาคารสร้างบนเสาสูง ท้าให้น้าไม่ท่วมอาคาร
ในกรณีพิเศษเช่น การออกแบบอาคารส้าหรับการกันน้า ท่วมเพื่อต้านพายุไซโคลน (ดังตัวอย่างใน
เอกสาร ADB 1991, หน้า 54–56) ต้องพิจารณาไม่เพียงแต่ข้อมูลน้าท่วม ได้แก่ ระดับน้าสูงสุด ความเร็ว
กระแสน้า แต่ยังจ้าเป็นต้องพิจารณาแรงลมและแรงคลื่นมาเป็นข้อก้าหนดในการออกแบบร่วมด้วย
และท้ายที่สุดควรย้าเน้นว่าการพัฒนาสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน อุตสาหกรรม และอาคาร
ส้านักงานของรัฐ ควรตังอยู่ห่างจากพืนทีท่ ี่มีกระแสน้าหรือมีคลื่นซัดรุนแรงในขณะเกิดน้าท่วม
6.3.2 อาคารสาธารณะและอาคารอุตสาหกรรม (Public and Industrial Buildings)
โดยทั่วไป อาคารสาธารณะและอาคารประเภทอื่น ๆ ที่จ้าเป็นเพื่อใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม
มักสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรง และมีงบประมาณก่อสร้างมาก ท้าให้ แน่ใจได้ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่า
บ้านเรือนส่วนใหญ่
ในท้านองเดียวกัน ถ้าประมวลข้อบังคับอาคารได้บรรจุมาตรการกันน้าท่วมเข้าไว้ด้วย (ถ้ามี) ก็จะ
ง่ายส้าหรับอาคารอุตสาหกรรมและอาคารสาธารณะที่จะปฏิบัติตามมากกว่าบ้านเรือนประชาชน อย่างไรก็
ตาม อาจบังคับใช้ได้กับอาคารที่สร้างไว้ก่อนหน้านีหากมีความจ้าเป็น ราคาไม่สูงนัก และมีความเป็นไปได้
ตามประมวลข้อบังคับอาคาร
ประการแรกจะต้องแน่ใจว่าฐานรากสามารถต้านทานสถานการณ์น้าท่วมที่มีระดับน้าใต้ดินสูง ได้
ประการที่สอง โครงสร้างส่วนบนของอาคารจะต้องสามารถต้านทานแรงของกระแสน้า แรงคลื่นซัด และ
ระดับน้าท่วมสูงได้ ในหลายประเทศ อาคารต่าง ๆ มักสร้างจากคอนกรีตหรือเหล็ก และสามารถต้านทาน
น้าท่วมได้สูงหากตังอยู่บนเสาสูง พืนชันล่างสามารถใช้เป็นลานจอดรถหรือห้องรับรองแขกจะได้ไม่เสียหาย
มากนักหากเกิดน้าท่วม ที่ส้าคัญก็คือจะต้องไม่ตังโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษกิจสูงไว้ ในพืนที่
เสี่ยงภัยน้าท่วม
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รูปที่ 6–3 บ้านชาวนาปลูกบนเนินดินในประเทศเนเธอร์แลนด์

รูปที่ 6–4 ร้านค้าในเมืองไซเกส ประเทศสเปน
ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาคือ ความสามารถเข้าถึงได้ของอาคารต่าง ๆ ระหว่างการเกิด
น้าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์สุขภาพ
6.3.3 บ้านเรือนประชาชน (Private Houses)
ตามที่กล่าวข้างต้น การใช้สิ่งจูงใจจะเกิดผลดีในการสร้างความรับรู้เรื่องการกันน้าท่วมในกรณีของ
อาคารเอกชนมากกว่าการใช้ ประมวลข้อบังคับอาคาร การที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนจะส่งผลดีในระยะยาวที่
ช่วยหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่สูงกว่าในการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่หลังน้าท่วม สิ่งจูงใจเหล่านี จะได้ผลดีเป็น
อย่างยิ่งหากน้ามาใช้ทันทีภายหลังการเกิดน้าท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพราะเป็นเวลาที่เจ้าของบ้าน
อยู่ ในอารมณ์ที่ต้องการปรั บปรุงบ้ านเรือนพอดี ตั ว อย่างเช่น มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างส้ าคัญทางด้าน
ทัศนคติของเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่มิสซิสซิ ปปี (Mississippi Flood) ในปี ค.ศ. 1993
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เมื่อคนส่วนใหญ่เลือกที่จะขายบ้านและย้ายไปอยู่ที่สูง ภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐบาล (แต่ก็มีจ้านวนไม่
น้อยที่ไม่ย้ายไป)
การกันน้าท่วมไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับต้าแหน่งที่ตังของการสร้างบ้านเรือนที่สัมพันธ์กับ ขนาด
ของการเกิดน้าท่วมเพียงอย่างเดียว มันยังเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับมาตรฐานของการสร้างบ้ านเรือนและ
วัสดุก่อสร้าง
ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงสองฝั่งแม่น้าหรือชายฝั่งทะเลอาจมีการปัญหาที่ดินถูกชะล้างไปเนื่องจากถูก
น้ากัดเซาะ นั่นหมายความว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่จะต้องย้ายบ้านและทรัพย์สินอยู่เรื่อย ๆ ด้วยเหตุนีการ
สร้างบ้านจึงต้องสร้างจากวัสดุเบาที่สามารถรือถอนและเคลื่อนย้ายได้ และอาจมีการสร้างแท่นชั่วคราวไว้
ภายในบ้านเพื่อให้สามารถอยู่ในบ้านได้ระหว่างที่น้าท่วมขังภายในบ้าน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่คือมาตรการ
กันน้าท่วมราคาถูกและง่ายทีส่ ุดที่คนสามารถน้ามาใช้กับบ้านชนิดที่ถอดรือได้
แนวทางการกันน้าท่วมที่ถาวรมากกว่า ได้แก่
 สร้างบ้านเรือนหรือหมู่บ้านทังหมดบนเนินดินเพื่อให้มั่นใจว่าพืนชันล่างทังหมดจะสูงกว่าระดับ
น้าท่วมสูงครังล่าสุด (อย่างน้อยที่สุด 0.3 เซนติเมตร)
 ใช้เสาคอนกรีตตรงมุมบ้านหรือท่อเหล็กเคลือบสังกะสี และผนังที่เสริมด้วยเส้นเหล็กเพื่อ
ต้านทานการไหลของน้าท่วมและลมแรง ใช้อิฐบล๊อคที่มีราคาไม่แพงนักส้าหรับสร้างก้าแพง
บ้านที่มีความสูงต่้ากว่า 1 เมตร มีช่องเปิดให้น้อยที่สุดเฉพาะตรงประตูหน้าต่างซึ่งสามารถยา
แนวหรือใช้กระสอบทรายอุดในระหว่างเกิดน้าท่วม
 เสริมความแข็งแรงให้กับหลังคาของบ้านหรือจัดให้มีแท่น และยกพืนเพื่อจัดเก็บสิ่งของทังของ
ดิบและท้าส้าเร็จแล้ว และเพื่อใช้เป็นพืนที่อพยพส้าหรับครอบครัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
ที่สุด 24 ชั่วโมงระหว่างน้าขึนสูงสุด
 เสริมความแข็งแรงให้กับฐานรากของบ้านในกรณีที่คาดว่าระดับน้าใต้ดินของบ้านจะสูงขึนเป็น
ระยะเวลานาน
 เพื่อจัดให้มีก้าแพงเตียที่ท้าจากอิฐหรือคอนกรีตมีความสูงไม่เกิน 0.5 เมตร
 งานดินที่สูงไม่เกิน 1 เมตร ล้อมรอบบ้านเพื่อกันน้าท่วมจากบ้านเรือน
 สร้างบ้านบนเสาสูงตามลักษณะที่ด้าเนินการกันอยู่ในหลายพืนที่ทั่วโลก
 ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้วัสดุที่ต้านทานน้าท่วมที่ดีกว่า เช่น บล็อกคอนกรีตแทนอิฐ อิฐแทนไม้ไผ่ ดิน
เหนียวแทนทราย ฯลฯ
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เฉพาะหั ว ข้ อ การกั น น้ า ท่ ว มนี สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Emergency Situations) หมายถึ ง
สถานการณ์ที่ประชากรจ้าเป็นต้องทิงบ้านเรือนเพราะระดับน้าท่วมสูง กรณีดังกล่าวประชาชนต้องย้ายไป
ยังพืนที่สูง หรือย้ายไปยังทีพ่ ักพิงชั่วคราวที่สร้างขึนมาเฉพาะ
ประสบการณ์ของประเทศที่เสี่ยงภัยน้าท่วม เช่น ประเทศบังคลาเทศ ท้าให้รู้ว่าคนมีแนวโน้มที่จะ
เลือกที่อยู่ใกล้กับทรัพย์สมบัติของตนเพราะขโมยมีชุกชุมในสถานการณ์เช่นนี นี่หมายความว่าจะต้องจัดให้
มีพืนที่อพยพใกล้กับบ้านเรือนเดิม พืนที่อพยพดังกล่าวจะต้องจัดที่พักให้ทังคน รวมทังของใช้ที่จ้าเป็นและ
สัตว์เลียง
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6.4 สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Situations)

นอกจากอยู่ใกล้แล้ว พืนที่อพยพดังกล่าวจะต้องมีเส้นทางที่ คนสามารถเข้าถึงได้ทังทางบกหรือ
ทางน้ า พืนที่อพยพนี จะต้องจั ดให้ มีโ รงเรือน น้าสะอาด เช่น บ่อ บาดาล สิ่ งอ้านวยความสะดวกเพื่อ
สุขอนามัย และเสบียงอาหาร
โดยหลักการแล้วสามารถแบ่งพืนที่อพยพได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 บนพืนที่สูงซึง่ อยู่ติดกับพืนดินหลักหรือที่สร้างขึนใหม่
 เป็นอาคารที่สร้างบนเนินดินหรือบนเสาสูง
เท่าที่พบ พืนที่สูงมักถูกครอบครองโดยคนที่เข้าใช้พืนที่โดยไม่ มีสิทธิ์ เช่น บนท้านบกันน้าท่ว ม
หรือบนไหล่ทาง และคันทางรถไฟ ปัญหาก็คือเมื่อขยายขนาดคันหรือท้านบเหล่านีเพื่อการกันน้า ท่วม
พืนที่ดังกล่าวก็จะถูกบุกรุกอย่างถาวรโดยคนที่เสียพืนที่ไปเพราะน้าท่วม (เช่น ที่ดินริมแม่น้าที่ถูกกัดเซาะ)
อย่างไรก็ตาม ควรท้าความเข้าใจร่วมกันในชุมชนที่อยู่ใกล้กับคันหรือท้านบดังกล่าวว่า ในกรณีฉุกเฉินจะ
แบ่งพืนที่ ส่วนขยายนันให้แก่คนในชุมชนเฉพาะเวลาเกิดน้าท่วมที่ท้าให้ พวกเขาเหล่านันไม่สามารถกลับสู่
บ้านเรือนของตนเองได้เท่านัน
ถ้าพืนที่ใกล้เคียงของหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยน้าท่วมไม่มีพืนที่สูงหรือคันสูงจะต้องสร้างอาคารเฉพาะ
(เช่ น ที่ เ รี ย กว่ า “ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวในช่ ว งไซโคลน (Cyclone Shelter)” ในประเทศบั ง คลาเทศ) หรื อ
ดัดแปลงอาคารที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องออกแบบอาคารดังกล่าวให้ใช้ได้ อเนกประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ชุมชน ด้วยเหตุนี จึงเป็นข้อแนะน้าที่น้าไปสู่การรวมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น ตลาด
โรงเรียน อนามัย และมัสยิด ฯลฯ ให้ใช้งานเป็นที่พักพิงชั่วคราวในขณะเกิดน้าท่วมได้ หรือ เพื่อสร้างสิ่ง
อ้านวยความสะดวกใหม่ ที่สามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้
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ข้ อ ดี ป ระการหนึ่ ง ของการรวมการใช้ ง านดั ง กล่ า วคื อ การกระจายความรั บ ผิ ด ชอบ ในการ
บ้ ารุ งรั กษาไปยั งกลุ่ มคนหลากหลาย การออกแบบที่พักพิง ชั่ว คราวดังกล่ าวต้องน้าประเด็นความจุที่
ต้องการ (รวมถึงพืนที่ส้าหรับวัวควาย และสัตว์เลียงอื่น ๆ) ระยะเวลาการใช้งาน การจัดหาน้าดื่ม และ
อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย การเข้าถึงซึ่งอาหารและเชือเพลิง ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้อยู่
อาศัย การจัดให้มีอุปกรณ์ท้าครัว ที่เก็บสิ่งของมีค่ามาพิจารณาด้วย [4]
อีกแนวทางหนึ่งส้าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ แตกต่างไปอย่างสินเชิงคือ การอาศัยอยู่ในบ้านเรือน
เดิมและพยายามรักษาบ้านและสิ่งของให้พ้นน้าท่วมด้วยการเพิ่มความสูงของคันกันน้าท่วมที่มีอยู่เดิม หรือ
ด้วยการสร้างคันดินป้องกันน้าท่วม มาตรการดังกล่าวจะเหมาะหรือไม่ขึนอยู่กับขนาดของงานที่จ้าเป็นต้อง
ท้าในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น การเพิ่มความสูงของคันเดิมขึนอีก 0.5 เมตร เป็นระยะทางยาว 1 กิโลเมตรใน
เวลา 24 ชั่วโมง และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น อุปกรณ์ ก้าลังคน วัสดุ กระสอบทราย ฯลฯ นอกเหนือจาก
ประเด็นอื่น ๆ
สุดท้ายนี ขอย้าเน้นว่าจ้าเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องมีโครงข่ายเส้นทางที่ไม่โดนน้าท่วม (Network of
Flood–Free Escape Routes) ทีส่ ามารถรองรับผู้อพยพได้เพียงพอจากพืนที่เสี่ยงภัยไปยังพืนที่อพยพ ใน
กรณีที่พืนที่อพยพอยู่ไกลจากพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องวางแผนงานเกี่ยวกับ
โครงข่ายเส้นทางดังกล่าวโดยค้านึงถึง (1) ระดับน้าที่คาดว่าจะเกิดขึนเมื่อมีน้า ท่วม และความเร็วของ
กระแสน้า (2) ระยะเวลาของการเตือนภัยล่วงหน้าที่คาดการณ์ไว้ (3) ความรวดเร็วและขนาดของการ
อพยพ (รวมทังการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวและสัตว์เลียง) และ (4) ระยะทางที่ต้องเดินทางอพยพ
6.5 การกันน้าในภาคการเกษตรกรรม (Flood Proofing in Agriculture)
เห็ น ได้ชัดว่า เกษตรกรในสั งคมชนบททั่วโลกไม่ ต้องการข้อแนะน้าในเรื่องระบบการปลูกพืช
เพราะพวกเขาต่างก็มีประสบการณ์มาชั่วหลายอายุคนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพืชพันธุ์ สายพันธุ์ แผนการ
ปลูกพืช และวิธีการปลูก ให้เข้ากับลักษณะของการเกิดน้าท่วมในพืนที่ของตน ประสบการณ์เหล่านีท้าให้
พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนส้าคัญของวัฒนธรรมในชนบท
ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบหนึ่งของการปรับตัวเข้ากับน้าท่วม ได้แก่ การประยุกต์ใช้พันธุ์ข้าวที่เรียกว่า
ข้าวฟางลอย (Floating Rice) ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพันธุ์ ข้าวที่เหมาะกับการปลูกในน้า
ลึกแต่ให้ผลผลิตไม่สูงนัก และใช้ปลูกล่วงหน้าก่อนมรสุมเข้า ระหว่างฤดูมรสุมล้าต้นของข้าวจะสูงขึนตาม
ระดับน้าและจะไปเก็บเกี่ยวหลังฤดูมรสุม อย่างไรก็ตาม ข้าวพันธุ์นีก็อาจเสียหายได้ ถ้าระดับน้าขึนสูงอย่าง
รวดเร็ว หรือระดับน้าสูงขึนเร็วผิดปกติ
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เมื่อเร็ว ๆ นี เทคโนโลยีการเกษตรสมัย ใหม่ อาทิเช่น การใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและการ
ชลประทานขนาดเล็กได้ช่วยให้ชาวนาสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาของการเพาะปลูกหลักจากเดิมที่เป็น
ฤดูมรสุมไปยังฤดูแล้งที่ปลอดภัยกว่า ในบางพืนที่ภัยน้าท่วมได้ สร้างความเสียหายต่อชาวนาในพืนที่ราบ
กว้างใหญ่น้ อยลงกว่าในอดีตเป็ น อย่ างมาก ในพืนที่อื่น ๆ เช่น ประเทศบังคลาเทศ พืนที่ขนาดใหญ่
มหาศาลยังคงเป็นพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมทุก ๆ ปี แม้ว่าจะมีกิจกรรมควบคุมน้าท่วมมาหลายทศวรรษแล้วก็
ตาม
อย่างไรก็ตาม ชาวนายังคงต้องการความช่วยเหลื อที่จะช่ว ยให้ พวกเขาเดือดร้อนจากน้า ท่ว ม
น้อยลง แน่นอนว่าความช่วยเหลือดังกล่าวยอมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และแต่ละวัฒนธรรม ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
 ค้าแนะน้าเกี่ยวกับพันธุ์ ข้าวที่สามารถเลื่อนการปักด้าให้ช้าออกไป และมีระยะเวลาการเพาะ
กล้านานขึน เพื่อลดความเสียหายจากน้าท่วมที่ยาวนาน และการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟางลอยที่
กล่าวข้างต้น
 การให้ ค้า ปรึ กษาเกี่ย วกับ แนวทางอเนกประสงค์เ พื่ อ วางแผนการปลู ก พื ช ในสถานการณ์ ที่
มาตรการการป้องกันน้าท่วมที่น้ามาใช้ ไม่สามารถสร้างความปลอดภัยจากน้าท่วมเหมือนที่
ชาวนามีแนวโน้มเชื่อว่าเป็นอย่างนัน
 การบริหารจัดการน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้าท่วมที่เกิดปลายฤดู ในพืนที่รับผิดชอบ
ด้วยการป้องกันด้วยท้านบที่จมน้าได้ และ/หรือการเปิดปิดประตูน้า เพื่อให้การเก็บเกี่ยวเสร็จ
สินก่อนที่จะเกิดน้าท่วม
 ค้าแนะน้าเกี่ยวกับ ที่จัดเก็บเสบียงอาหารที่ปลอดน้าท่วมและกันสัตว์รบกวน ตลอดจนตู้คอน
เทนเนอร์เพื่อการเก็บส้ารองอาหารซึ่งสร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่หรือวัสดุที่ไม่มีในท้องถิ่น
 ความช่วยเหลือเพื่อลดความเค็มในพืนที่ที่ถูกน้าเค็มท่วมโดยอาศัยวัสดุที่มี อยู่ เช่น ยิปซั่ม และ
การให้บริการงานส่งเสริมการเกษตรอย่างทั่วถึง
6.6 การควบคุมดูแลและความรับผิดชอบ (Liabilities and Control)
6.6.1 การควบคุมดูแล (Control)
เนือหาในส่วนที่ 2 บทที่ 4 กล่าวถึงการจัดเขตพืนที่ (Zoning) เช่น การแบ่งพืนที่น้าท่วมออกเป็น
เขตและอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ กัน (ดูอภิธานศัพท์) การน้าระเบียบเกี่ยวกับการจัดเขตพืนที่
ราบน้าท่วมถึงมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นพืนที่ที่การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์อาจท้าได้ยาก
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การจั ดเขตพืนที่ ดังกล่ าวสามารถด้าเนินการได้ในบางประเทศ ยกตัว อย่างเช่น ในยุโ รปและ
ประแทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่สามารถน้ามาใช้ได้เสมอไปในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่น และยากจนใน
เอเชีย ยิ่งไปกว่านัน พืนที่ราบน้าท่วมถึงริมฝั่ งแม่น้าและพืนที่ราบตะกอนปากแม่น้ามักเป็นพืนที่ อุ ดม
สมบูรณ์ จึงเป็นพืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับการตังถิ่นฐานและครอบครองพืนที่ชั่วคราว นั่นท้าให้ไม่สามารถ
ป้ องกัน ผู้ คนจากการยึ ดครองและท้าการเกษตรกรรมในพืนที่ดังกล่ าว ปัจจุบันการป้ องกันน้าท่ว มไม่
สามารถท้าได้ในพืนที่ราบน้าท่วมถึง เพราะเป็นพืนที่ที่สงวนไว้ส้าหรับ เก็บกักและระบายน้าท่วมเท่านัน
ด้วยเหตุนีจึงมีเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น มาตรการกันน้าท่วมที่สามารถใช้ได้
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่ามาตรการการพัฒนาอื่นใดที่อนุญาตให้ท้าได้ในพืนที่ปลอดน้า
ท่วมจะด้าเนินการได้ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงเช่นกัน หน่วยงานจะต้องระมัดระวังไม่ให้มาตรการกันน้า ท่วม
หรือแม้กระทั่งมาตรการป้องกันน้าท่วมที่ริเริ่มโดยผู้ที่อยู่ในพืนที่นันเป็นอุปสรรคต่อการใช้พืนที่ดังกล่าว จึง
จ้าเป็นจะต้องก้าหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการน้า (รวมทังการกันน้า ท่วม การวางแผนรับมือน้า
ท่วม) มาตรฐานเหล่านีจะต้องช่วยจ้ากัดและชีแนะแนวทางการลงทุนของภาคเอกชนในพืนที่เสี่ยงภัยน้า
ท่วมเหล่านี
หลักการโดยทั่วไปในที่นีคือ ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะต้องเป็นเหตุเป็นผลกับระดับ
ความเสี่ยงภัยของแต่ละพืนที่ ในกรณีนีไม่สามารถออกกฎบังคับแบบทั่ว ๆ ไปได้ เพราะสิ่งที่เหมาะกับพืนที่
หนึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับส้าหรับพืนที่อื่น ปัจจัยเพื่อพิจารณา ได้แก่ ขนาดความรุนแรงของน้าท่วม ความถึ่
ของปรากฏการณ์น้าท่วม ขอบเขตของการกันน้าที่เป็นไปได้ ระดับของแผนงานการรับมือน้าท่วมที่ท้องถิ่น
สามารถท้าได้ การตอบสนองของประชาชนในพืนที่ และสุดท้ายคือ พืนที่ทางเลือกส้าหรับใช้เป็นที่พักพิง
ชั่วคราวที่หาได้ ตัวอย่างของข้อจ้ากัดที่ อาจน้ามาใช้ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงเพื่อให้คงคุณลักษณะในการท้า
หน้าที่รองรับน้าท่วมได้นันมีดังต่อไปนี
 การจ้ากัดความสูงของพืชพันธุ์ ที่ปลูกอย่างหนาแน่นติดกันในช่วงฤดูมรสุม เช่น อ้อย และปอ
ฯลฯ ซึ่งหน่วงน้าและท้าให้เกิดการตกตะกอน
 ต้องไม่สร้างสิ่งกีดขวางระดับเตียขวางทางระบายน้า ในพืนที่ ราบน้าท่ว มถึงระหว่างและหลั ง
การเกิดมรสุ มเพื่อจั บ ปลา เพราะจะชะลอการไหลของน้า และเกิด การตกตะกอนและลด
ความสามารถในการระบายน้าลง
6.6.2 ความรับผิดชอบ (Liabilities)
ขอให้ค้าแนะน้าเล็กน้อยเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานและประชาชนในเรื่องมาตรการ
กันน้าท่วมดังนี

6–20

ส่วนที่ 2-6







ผู้ได้รับผลประโยชน์จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้าท่วม และมาตรการการกันน้าท่วม
ซึ่งรัฐบาลน้า มาใช้เพื่อเสริมข้อตกลงของท้องถิ่นที่จะดูแลการใช้งานและบ้ารุงรักษาอาคาร
ป้องกันน้าท่วมต่าง ๆ
ต้องส่งเสริมให้กลุ่มในท้องถิ่นทังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเตรียมความพร้อมและรับมือ
กับน้าท่วม
รั ฐ บาลกลางต้อ งเสริ มสร้ า งความเข้ มแข็ งและสนั บสนุ นหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่น ในด้า นเทคนิ ค
และลอจิ ส ติกเพี่อให้ ส ามารถรับมือกับน้าท่ว มได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และต้องให้ อ้านาจ
หน่วยงานเหล่านีในการจัดเก็บรายได้เพื่อด้าเนินมาตรการกันน้าท่วม
ต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันท้างานให้มากขึนระหว่างหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล
และกลุ่มอาสาสมัครในท้องถิ่น และระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง
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แน่นอนว่า ข้อแนะน้าเหล่านีจะต้องสอดคล้องกับมาตรการรับมือน้าท่วมที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 3
6.7 การประยุกต์ใช้และข้อจ้ากัด (Applications and Limitations)
เมื่อน้ามาตรการกันน้าท่วมไปใช้จะต้องค้านึงถึงข้อจ้ากัดต่าง ๆ ดังนี
(1) หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการป้องกันน้าท่วมและ
การกัน น้ า ท่ว มสามารถน้ าไปใช้ในพืนที่ช นบทที่มีประชากรหนาแน่น น้ อยได้ ห รื อไม่ มีทางเลื อกอื่ น ที่
สามารถกันน้าท่วมในพืนที่ราบน้าท่วมถึงซึ่งประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นได้ หรือไม่ มียุทธศาสตร์การ
พัฒนาทางเลือกอื่นที่ใช้งบลงทุนและงบด้าเนินงานน้อยกว่าแต่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและกายภาพแก่ประชาชนในพืนที่น้าท่วมหรือไม่
(2) มาตรการกัน น้ า ท่ว มเป็น การเข้าแทรกแซงด้วยสิ่ งก่อสร้างเพียงเล็กน้ อย (แต่ ก็อาจมี เป็น
จ้านวนมากได้เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานรวม) และการทีม่ าตรการกันน้าท่วมมีขนาดเล็กย่อมส่งผลทาง
จิตใจต่อสิ่งแวดล้อมทางภายภาพและเกิดผลทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม
(3) ต้องออกแบบมาตรการกันน้า ท่วมให้ประชาชนทั่วไปและชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทังสองฝ่ายให้การสนับสนุนในเรื่องค่าก่อสร้างและรับผิดชอบในการด้าเนินงาน
และบ้ารุงรักษามาตรการกันน้า ท่วมที่สร้างเสร็จแล้ว แรงจูงใจจากรัฐบาลตามที่จะได้ กล่าวถึงไว้ในหัวข้อ
6.1.5 เป็นสิ่งที่จ้าเป็นด้วยเช่นกัน
(4) มาตรการกันน้าท่วมใดที่เสนอมาจะต้องได้รับการพิจารณาในด้านความต้องการของประชาชน
ชุมชนและความต้องการของประเทศในภาพรวม ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเป็นที่ต้องการในมุมมองทาง
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เทคนิคอาจไม่เป็นที่ยอมรับในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นหนึ่งอาจตอบ
รับมาตรการบางมาตรการดีกว่าประชาชนในท้องถิ่นอื่นภายใต้สภาพน้าท่วมที่คล้ายคลึงกัน (ขนาดของน้า
ท่วม ภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม) ทางแก้ปัญหาในพืนที่หนึ่งอาจเป็นการวางแผนเพื่อรับมือ
น้าท่วม ในอีกพืนทีอ่ าจเป็นการกันน้าท่วม และอาจเป็นได้ทังสองอย่างผสมผสานกันในอีกพืนที่หนึ่ง
(5) ถึงระดับหนึ่งต้องยอมรับว่า มาตรการกันน้าท่วมเป็นทางแก้ส้าหรับคนยากเพราะมันเป็นการ
ยอมรับสถานการณ์น้าท่วมนัน ๆ ในขณะที่ชุมชนที่รวยกว่า มักไม่ยอมรับ การประมาณการทางเศรษฐกิจ
พร้ อ มการด้ า เนิ น การแบบดั งเดิ ม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การป้ อ งกั น น้า ท่ ว มเป็ นสิ่ งคุ้ ม ค่ า ในพื นที่ เมื อ งหรือ
อุตสาหกรรม แต่ไม่คุ้มในพืนที่ชนบท นอกเสียจากว่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ในระบบชลประทาน และ/
หรือมีลักษณะเป็นโครงการอเนกประสงค์
(6) หากมีการจัดท้าระบบป้องกันน้าท่วมแล้ว แต่น้าท่วมที่รอบ 40–50 ปี ก็อาจเกิดขึนซา้ ได้ จึงไม่
ควรท้าให้ประชากรในท้องถิ่นลืมความตระหนักว่าน้าท่วมยังเกิดขึนได้อีก ในกรณีนีหากน้าท่วมเกิดขึนหนึ่ง
ครังต่อประชากรหนึ่งรุ่น เช่น เกิดที่รอบการเกิดซ้า 20–25 ปี ก็จะช่วยเพิ่มความตระหนักให้คงอยู่ และใช้
เงินสะสมมาใช้ในงานป้องกันน้าท่วม การวางแผนรับมือน้าท่วม และการกันน้า ท่วม แทนที่จะใช้เพื่อการ
ป้องกันน้าท่วมครังใหญ่ในรอบ 50 ปี
6.8 ตัวอย่างของการกันน้า (Examples of Flood Proofing)
6.8.1 เมืองนิจเมเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Nijmegen, Netherland)
เมืองนิ จ เมเกน (Nijmegen) เป็ นเมืองเก่าแก่บนฝั่ งแม่น้าวาวล์ (Waal River) (สาขาหลั กของ
แม่น้าไรน์ (Rhine River)) ถนนริมฝั่งแม่น้าได้รับการป้องกันจากน้าท่วมที่มักจะเกิดขึนทุก ๆ 5 ปี ด้วยการ
สร้ างประตู ทางเข้า (Entrance Gate) ในยามน้าขึนสูงก็จะปิดด้วยแผงกันน้าสองชัน (Double Set of
Stop Log) ซึ่งยาด้วยขีม้าระหว่างชันเพื่อกันน้า
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รูปที่ 6–5 หลังคาที่มั่นคง–ประเทศเนเธอร์แลนด์

รูปที่ 6–6 แบริเออร์กันน้าท่วม (ตัวอย่างจากเมืองนิจเมแกน ประเทศเนเธอร์แลนด์)

รูปที่ 6–7 แบริเออร์กันน้าท่วม (ตัวอย่างจากเมืองนิจเมแกน ประเทศเนเธอร์แลนด์)
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รูปที่ 6–8 แบริเออร์กันน้าท่วม (ตัวอย่างจากเมืองนิจเมแกน ประเทศเนเธอร์แลนด์)

รูปที่ 6–9 การวางท่อนกันน้าที่ประตูในประเทศเนเธอร์แลนด์
6.8.2 แม่น้ายมุนา ประเทศบังคลาเทศ (Jamuna River, Bangladesh)
ตัวอย่างหนึ่งของการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเห็นได้จากการท้างานของท้องถิ่นที่ได้รับแรง
สนับสนุนจากคณะกรรมการกลางเมนโนไนท์ (Mennonite Central Committee, MCC) เพื่อยกระดับ
พืนที่อพยพด้วยการถมดินทิงที่ได้จากการปรับปรุงพืนที่เพาะเลียงปลา ระดับพืนดินของโรงเรี ยน มัสยิด
หรือพืนที่สาธารณะถูกยกระดับสูงขึนให้อยู่ในระดับที่ก้าหนดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวส้าหรับคนใน
หมู่บ้าน และคนที่อาศัยอยู่ บริเวณในระยะ 1–2 กิโลเมตร นอกจากจะใช้ พืนที่ยกระดับ เป็นที่พัก อย่าง
ปลอดภั ย ระหว่ า งเกิ ด น้ า ท่ ว มแล้ ว ยั ง สามารถใช้ เ ป็ น สถานที่ ป ระชุ ม และสั น ทนาการของชุ ม ชนใน
ชีวิตประจ้าวัน ในพืนที่ยกระดับดังกล่าวยังจัดให้มีระบบประปาและสิ่งสุขอนามัย
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โครงการบั ว ปู ร์ (Bhuapur Project) ขององค์ ก ารโยธาระหว่ า งประเทศ ( Service Civil
International, SCI) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก MCC เพื่อสร้างที่พักพิงชั่วคราวในพืนที่ชาร์ (Char Area)
บนฝั่งแม่น้ายมุนา โดยได้รับดินและที่ดินจากชาวหมู่บ้านชาร์ และยกระดับพืนที่ดินให้สูงขึนถึงระยะน้า
ท่วมสูงสุดในปี ค.ศ. 1988 คันกันน้าของพืนที่ยกระดับดังกล่าวได้รับการป้องกันหน้าดินจากการกัดเซาะ
ด้วยการปลูกหญ้าแคทกิน (Catkin Grass) และพันธุ์พืชพืนเมืองอื่น ๆ โครงการยังสร้างห้องสุขาซึ่งมีผนึก
กันน้า บ่อบาดาล คอกปศุสัตว์ ตู้เก็บเสบียงอาหาร มีห้องประชุมหลังคามุงจากจ้านวน 1 หลัง ตังอยู่บน
เนินดิน และในอนาคตจะใช้ห้องประชุมนีเป็นโรงเรียนส้าหรับเด็ก
ส้าหรับแผนงานการขุดลอกบ่อน้าได้มีการเลือกบ่อน้าใกล้ ๆ และขอเช่าจากเจ้าของที่ดินเพื่อ
น้ามาขุดลอกให้ลึกส้าหรับการเลียงปลาแบบปรับปรุงใหม่และน้าดินที่ขุดลอกไปถมเพิ่มระดับ คันกันน้ามี
ความกว้างของสันระหว่าง 4.9–5.5 เมตร และยกระดับที่ดินให้สูงเท่ากับน้าท่วมในปี ค.ศ. 1988 และในปี
ค.ศ. 1991 คนในท้องถิ่นต้องจ่ายค่าก่อสร้าง 10% ของต้นทุนในการก่อสร้างทังหมด ในปีถัดไปจะเพิ่มการ
จ่ายเงินเป็น 15% คนในชุมชนสามารถปลูกผักบนลาดของคันกันน้าได้
มีการให้สินเชื่อส้าหรับการก่อสร้างบ้านใหม่ภายใต้แผนงานการลดความเสี่ยงน้าท่วมในชุมชน
50% ของราคาบ้านจะได้จากเงินให้เปล่าส้าหรับบ้านใหม่ราคา 10,000 ตากา ส่วนที่เหลือสมาชิกในชุมชน
จ่ายแบบผ่อนช้าระเป็นระยะเวลาหลายปี บ้านที่สร้างต้องเป็นแบบป้องกันน้าท่วมได้โดยเป็นแบบยกสูงบน
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กตรงมุมบ้าน
อีกหนึ่งโครงการที่ด้าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของชาวชาร์ในด้านการสูญเสียพืนที่เพาะปลูก
ด้วยการปลูกหญ้าแคทกิน ซึ่งเป็นหญ้าพันธุ์พืนเมืองที่สามารถยึดเกาะดินและดักดินทรายที่น้าพัดพาได้
ด้วยเหตุนีพืนที่ชาร์ที่ได้รับการปกคลุมด้วยหญ้าแคทกิน จึงช่วยต้านทานการกัดเซาะเนื่องจากน้าท่วมได้
ดีกว่า
6.8.3 อ้าเภอสองพี่น้อง ประเทศไทย (Song Phi Nong, Thailand)
พืนที่เมืองและพืนที่โดยรอบของอ้าเภอสองพี่น้องในประเทศไทยถูกน้าท่วมเป็นประจ้าทุกปี แผง
ขายของในตลาดจึงถูกสร้างให้มีลักษณะกันน้า กล่าวคือ มีชันที่สองที่สามารถท้าการค้าขายได้ตลอด หาก
ชันล่ างถูกน้ าท่ว ม โดยลู กค้า มาตลาดทางเรือ ส้ าหรับพืนที่ นอกตัวเมือง บ้ านและกองฟางถูกสร้างให้
สามารถกันน้าได้ด้วยการสร้างบนเสาสูง
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รูปที่ 6–10 พืนที่ตลาดสองพี่น้องในช่วงฤดูฝน ประเทศไทย

รูปที่ 6–11 แผงขายของในตลาดช่วงฤดูร้อน ประเทศไทย

รูปที่ 6–12 บ้านและกองฟางบนเสาสูงในอ้าเภอสองพี่น้อง ประเทศไทย
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รูปที่ 6–13 กองฟาง–ประเทศไทย
6.8.4 เมืองซีเอร์ริคซี ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Zierikzee, Netherlands)
ในช่วงน้าขึนของฤดูใบไม้ผลิและช่วงลมแรงในอดีต ระดับน้าอาจสูงถึงระดับธรณีของบ้านที่อยู่ใน
บริเวณด้านในของย่านท่าเรือเก่าแก่ในใจกลางเมือง จะมีการเอาแผ่นไม้มาปิดกันน้าที่หน้าประตูบ้ านหาก
น้ายังคงขึนสูงเรื่อย ๆ ดังรูปที่ 3–3
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II–VII การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (Catchment Management)
เขียนโดย J. Astier
7.1 หลักการและวัตถุประสงค์ (Principles and Objectives)
การใช้แนวทางของการบริหารจัดการลุ่มน้าในพืนที่ลุ่มน้าใด ๆ เพื่อการควบคุมและบรรเทาการ
เกิดน้ าท่ว มจะประกอบด้ว ยการเข้ าไปด้ าเนินการที่ แหล่ ง ก้าเนิด ของน้าท่ว ม โดยความพยายามที่ จ ะ
ปรับปรุงวิธีหรืออัตราที่น้าฝนจะเปลี่ยนเป็นน้าท่า ในเรื่องนีแม้จะมีข้อจ้ากัดที่ขึนอยู่กับลักษณะของลุ่มน้า
แต่ละแห่ง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของการด้าเนินการบริหารจัดการลุ่ มน้าต่อการเกิดน้าท่วม แต่ต้อง
ประเมิน วิธีการประยุ กต์ใช้ และวิธีการบ้ารุงรักษาและการปรับปรุงให้ดีขึนอย่างถี่ถ้วน และตามที่จะ
กล่าวถึงต่อไป วิธีการเหล่านี ซึ่งสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติ ในด้านการควบคุมการกัดเซาะดินจะเป็นการเพิ่ม
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ตามมาได้
องค์ประกอบของวงจรอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณลุ่มน้าหนึ่ง ๆ ได้แก่
 หยาดน้าฟ้าหรือฝน (Precipitation) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดน้าท่า
 การดักน้าฝน (Interception) โดยใบไม้ ซึ่งช่วยชะลอน้าฝนที่ตกลงสู่ดิน และดักน้าฝนไว้
บางส่วน ซึ่งจะระเหยออกไปในที่สุด
 การระเหย (Evaporation) และการคายระเหย (Evapotranspiration) (จากบ่อน้า ทะเลสาบ
และผิวหน้าน้าอิสระอื่น ๆ จากผิวหน้าดิน และจากการเจริญเติบโตของพืชในพืนที่ลุ่มน้า) ซึ่ง
อาจไม่ส้าคัญในช่วงขณะที่เกิดฝน แต่จะมีความส้าคัญหลังจากนัน
 การซึมจากผิวหน้าดิน (Surface Infiltration) ไปยังชันดินด้านบน ซึ่งสามารถเก็บกักฝนไว้ได้
มากพอสมควร และค่อย ๆ ระบายออกในรูปของการคายระเหย หรือการไหลไปบนผิวหน้าดิน
 การซึมลึก (Deep Infiltration) ลงไปยังชันน้าใต้ดิน ซึ่งน้าสามารถไหลรวมไปยังทางน้า แต่
การไหลค่อนข้างช้าและเป็นจุดที่อยู่ห่างออกไปไกล
 การไหลบ่าบนผิวดินโดยตรง (Direct Overland Flow) ซึ่งเป็นการไหลของน้าบนผิวดิน
ต่อเนื่องที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้าในล้าน้าสายใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
 การไหลบ่าบนผิวดินแบบช้า (Delayed Overland Flow) ซึ่งรวมฝนที่ถูกดักไว้ การซึมบน
ผิวหน้าดิน และการซึมลึกบางส่วน
ดังนัน การบริหารจัดการลุ่มน้าจะประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนสภาพพืนที่ลุ่มน้าเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการกระจายตัวหรืออิทธิพลขององค์ประกอบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณการดัก
น้า และการซึมจากผิวหน้าดินเพื่อลดปริมาณและอัตราของน้าไหลบ่าบนผิวดินโดยตรง
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อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการบรรเทาปัญหาของลุ่มน้าที่ส้าคัญ เช่น การกัด
เซาะดินในพืนที่ที่มีความลาดชันสูง ก่อนที่น้าจะไหลไปถึงท้องน้า การไหลบ่าบนผิวดินในช่วงแรกจะไหล
ด้วยความเร็วสูงพอที่จะชะดินออก และพัดพาวัสดุตะกอนดินไป ซึ่งดินที่ถูกชะล้างมานอกจากจะกลายเป็น
วัสดุดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูก แล้ว ยังกลายเป็นตะกอนที่ตกสะสมตัว อยู่ในล้าน้าทังในรูปอนุภ าค
แขวนลอย (Suspended Particle) และตะกอนท้องน้า (Bed Load) และน้าไปสู่ปัญหาการตกตะกอน
ด้านท้ายน้าไม่ว่าจะเป็นตะกอนในอ่างน้าหรือทางน้า
ดังนัน การไหลบ่าบนผิวดินโดยตรงและการกัดเซาะดิน จึงเป็น 2 ประเด็นส้าคัญที่การบริหาร
จัดการพืนที่ลุ่มน้าควรน้าไปพิจารณาแก้ไข ซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปถึงแนวทางการแก้ไขในประเด็นนีและ
ความเกี่ยวข้องกับทางน้าและตลิ่ง ภายใต้วัตถุประสงค์และผลแบบเดียวกัน
7.2 การตั้งถิ่นฐาน (Setting)
แม้ว่าในช่วงก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาอยู่อาศัยในพืนที่ราบน้าท่วมถึงของทางน้าต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพืนที่ราบตะกอนพัดพา จนกระทั่งมีจ้านวนเท่า ในปัจจุบันซึ่งท้าให้การเกิดน้าท่วมเป็นปัญหา
ใหญ่ที่สร้างความอ่อนไหวและความเปราะบางเป็นอย่างมาก เงื่อนไขและเทคนิคการบริหารจัดการพืนที่
ลุ่มน้าก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือเพื่อตอบค้าถามของสังคม ในพืนที่ลุ่มน้าที่ปัจจุบันต้องประสบปัญหาน้า
ท่วมรุนแรงนันก็เนื่องมาจากการท้าลาย หรือความเสื่อมโทรมของป่าตามธรรมชาติ หรือ พืชปกคลุมดินอื่น
ๆ หรืออาจเกิดขึนเนื่ องจากจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือความต้องการเชือเพลิ ง ของ
ประชาชน เช่น การตัดไม้เพื่อท้าถ่าน การหุงต้ม การให้ความร้อน วัสดุก่อสร้าง การสร้างบ้าน การสร้าง
เรือ ฯลฯ หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลุ่มน้าจากการดาดผิ วถนนและทางเท้า การสร้าง
หลังคาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนวิธีการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผล
ทางด้านลบต่อทิศทางการไหลหรือการรวมตัวของปริมาณน้าท่าบนผิวดิน
เดิมทีป่าไม้ปรากฏอยู่ทั่วไปในเกือบทุกหนทุกแห่งของโลก และจะคงสภาพไว้ได้ตราบเท่า ที่ป่า
ยังคงเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนซึ่งอยู่กระจัดกระจาย
ในชนบท ชุมชนที่ตังถิ่นฐานในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่บริเวณภูเขาจะเป็นกลุ่มแรกที่ถางป่าเพื่อ
ท้าการเกษตรกรรมหรือปลูกหญ้า อย่างไรก็ตาม การถางป่าท้าได้จ้ากัดในบางพืนที่ แม้ปัญหานีถูกชดเชย
ด้วยการก่อสร้างพืนที่ขันบันไดเพื่อให้สามารถท้าการเพาะปลูกได้แม้อยู่ในพืนที่ที่มีความลาดชันสูง
การตัดไม้ท้าลายป่าเกิดขึนอย่างมโหฬารภายหลังที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือการเติบโตของ
ประชากรอย่างรวดเร็วในชนบท นอกจากนีอาจมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการสร้างแปลงท้าการเกษตรขนาด
ใหญ่ การสร้างชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ การจัดเขตที่ดินเพื่อการขนส่งและสร้างแนวสายไฟฟ้าและการ
สื่อสาร การอพยพของประชากรในชนบทจากพืนที่แถบภูเขาเข้าสู่ตัวเมืองได้ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักใน
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เรื่องการดูแลป่าไม้ การบ้ารุงรักษาดิน การบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมพืนที่ขันบันได และสภาวะน้าท่าและ
การกัดเซาะดินที่เลวร้ายยิ่งขึน
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้าส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูพืนที่ให้กลับสู่สภาพ
เดิม
7.2.1 การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (Watershed Management)
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้าจะเริ่มต้นตังแต่จุดเริ่มต้นของน้าท่า เพื่อลดอัตรา
การไหลและปริมาณน้าที่ท้าให้เกิดการกัดเซาะหน้าดิน ในขณะที่วิธีปฏิบัติในทางน้า ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การ
ชะลอการไหลของน้าท่วมและเพื่อลดยอดน้าท่วม รวมถึงผลกระทบที่ตามมาต่อท้ องน้าและตลิ่งแม่น้าจะ
อธิบายในภายหลัง
7.2.1.1 การปลูกป่า (Reforestation)
อิทธิพลของป่าไม้ที่มีต่อปริมาณและความเข้มของฝนยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ และยัง
ไม่ได้รับการหยิบยกเพื่อพิสู จน์ในข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่าเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ในพืนที่ขนาดเล็ ก
ปริมาณฝนไม่ได้ขึนอยู่กับจ้านวนป่าไม้ที่มีอยู่ แต่เป็นไปได้ว่า ในพืนที่ลุ่มน้าขนาดใหญ่ที่มีป่าไม้ปกคลุมเป็น
บริเวณกว้าง อิทธิพลของป่าไม้มีผลอย่างมากต่อปริมาณฝน ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือ
ข้อมูลสังเคราะห์ใหม่มายืนยัน แต่หลาย ๆ การศึกษาได้บ่งชี ให้เห็นว่า ในภูมิภาคที่มีพืนไม้ขนาดใหญ่มี
แนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนมากกว่าและตกกระจายตัว อย่างสม่้าเสมอ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ดังกล่าว
เป็นเรื่องยากที่จะพิจารณาและประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ฝนที่ก่อให้เกิดน้าท่วมใหญ่
บนพืนฐานของข้อมูลฝนที่มีปริมาณเท่ากันพบว่า ป่าไม้มีอิทธิพลต่อน้าท่ารายปีเฉลี่ย โดย
ขึนอยู่กับขนาดของลุ่มน้า สภาพอากาศและดิน และธรรมชาติของการปกคลุมดินในพืนที่ป่าไม้ หลาย ๆ
การศึกษาที่ท้าการทดลองในพืนที่ส่วนต่าง ๆ ของโลกน้ามาซึ่งผลที่ขัดแย้งกัน แต่ในทางตรงข้ามนักวิจัย
จ้านวนมากส่วนใหญ่ลงความเห็นตรงกันถึงอิทธิพลของป่าไม้ที่มีต่อปริมาณน้าท่าระหว่างเกิดน้าท่วม
ป่าไม้มีบทบาทส้าคัญในกระบวนการการดัก น้า (Interception) ซึ่งนับเป็นตัวแปรทาง
อุทกวิทยาที่ส้าคัญดังที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี อิทธิพลของการดักน้าส่งผลอย่างมากในช่วงฝนตกน้อย
และลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีความเข้มฝนสูง อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวถึงแม้ว่าการดักน้าจะเพียง
แค่ท้าให้การตกของฝนลงสู่พืนดินเกิดขึนช้าลง แต่มันยังจะลดพลังงานของหยดน้าฝนที่ตกลงมาอีกด้วย ซึ่ง
เป็นการช่วยลดผลกระทบของการอัดแน่นของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินเหนีย ว และยังช่วยลดการสร้างชัน
ทึบน้าบนผิวดิน นอกจากนียังเป็นผลดีต่อการปกคลุมดินในพืนที่ป่าไม้จากใบไม้ พืชคลุมดิน และเศษซาก
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ยิ่งไปกว่านันป่าไม้ยังช่วยท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปสัณฐานของดินและเกิดความอุดม
สมบูรณ์จากการทับถมของสารอินทรีย์ จากพืชและการพัฒนาของกระบวนการเกิดจุลินทรีย์ ชันดินลึกที่
ผ่านการเปลี่ยนรูปในลักษณะนี สามารถดูดซึมน้าและการกักเก็บน้าได้สูง คุณสมบัติเหล่านีช่วยให้เกิดการ
ซึมน้าได้มาก และส่งผลให้สามารถชะลอน้าท่าได้จนกว่าช่วงเวลาน้าท่วมจะผ่านไปแล้ว และด้วยเหตุที่
น้าท่ามีปริมาณลดลง และผิวหน้าดินได้รับการปกป้องด้วยพืชปกคลุมดิน ท้าให้ป่าไม้มีส่วนอย่างมากใน
การช่วยลดปัญหาการกัดเซาะดิน

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

พืชที่สามารถดูดซับปริมาณน้าฝน และช่วยในการซึมลงดิน และท้าให้น้าท่าผิวดินซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ซึมลง
ดินเกิดขึนช้าลงอีกด้วย

นอกเหนือจากผลกระทบทางลบต่อพืนดินโดยตรงของการกัดเซาะผิวหน้าดิน แล้ว ยัง
พบว่าท้าให้เกิดปัญหาการตกตะกอนในล้าน้ารุนแรงมากยิ่งขึน และมีผลต่อเนื่องที่เป็นสาเหตุท้าให้เกิดน้า
ท่วม ดังนี
 การตกตะกอนในอ่างเก็บน้า (ท้ายเขื่อนทดน้า เขื่อนเก็บกักน้า และเขื่อนควบคุมน้า
ท่วม
 การเกิดขึนเองของกรวยของตะกอนจากการชะล้างลาดผิวดิ น เมื่อสะสมมากขึนจาก
พายุที่เกิดขึนหลายครังติดต่อกันท้าให้กลายเป็นสิ่ง กีดขวางท้องน้า และน้าไปสู่การ
ไหลล้นตลิ่งในช่วงที่เกิดน้าท่วมตามมา
 ตะกอนดินจะตกสะสมตัวในพืนที่ราบน้าท่วมถึงทางด้านท้ายน้า และลดความสามารถ
ของทางน้าในการกักเก็บน้า การสะสมตัวของตะกอนจะมากขึนเรื่อย ๆ จนท้าให้น้า
ล้นเข้าไปยังพืนที่ราบลุ่มตะกอนพัดพา และการเพิ่มขึนของตะกอนพัดพานีจะท้าให้
เกิดการยกระดับขึนของพืนที่ราบน้าท่วมถึงและยกระดับท้องน้าสูงขึนด้วย
 การเพิ่มขึนของแรงฉุดลาก (Tractive Force) และความขรุขระทางชลศาสตร์ในทาง
น้า ส่งผลให้ระดับน้าในล้าน้าเพิ่มสูงขึน
 ท้ า ให้ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ถล่ ม ซึ่ ง อาจกลายเป็ น เขื่ อ นชั่ ว คราวในทางน้ า ธรรมชาติ ซึ่ ง การ
พังทลายของดินดังกล่าวอาจก่อให้เกิดคลื่นน้าท่วมที่เป็นอันตรายต่อพืนที่ด้านท้ายน้า
ได้
การที่ ป่ าไม้ ช่ว ยจ้ากัดการกัดเซาะดิน และชะลอการไหลของน้าผิ วดิน ป่าไม้ จึง มีส่วน
ส้าคัญอย่างมากในการลดความเสียหายและความเสี่ยงน้าท่วม ด้วยเหตุนีการฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับสู่สภาพเดิม
การปลูกป่าทดแทนในพืนที่ลุ่มน้าจึงเป็น เครื่องมือส้าคัญในการบริหารจัดการน้าท่วม อย่างไรก็ตาม เรา
ควรตระหนักว่า การประเมินผลที่ได้จากการปลูกป่า (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการพืนที่ราบ
น้าท่วมถึงที่สมบูรณ์แบบ) นันเป็นสิ่งทีแ่ ม้จะท้าได้แต่ก็ท้าได้ยาก
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7.2.1.2 ผลกระทบจากการท้าเกษตรกรรม (Cultivation Effects)
การใช้ที่ดินเพื่อการท้าเกษตรกรรม การใช้ที่ดินเพื่อปลูกหญ้าตามธรรมชาติหรือทุ่งหญ้า
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการเพาะปลูก พืชล้มลุกบนพืนที่ดินส่งผลต่อน้าท่าและการกัดเซาะในลักษณะ
เดียวกันกับป่าไม้ อย่างไรก็ ดี ประสิทธิผลของปัจจัยการท้าเกษตรกรรมขึนอยู่กับความยั่งยืนและวิธีการ
ปฏิบัติในการท้าการเพาะปลูก
ผลอาจเกิดขึนในทางลบได้อีกหากการท้าเกษตรกรรมเริ่มต้นจากการเข้าไปเปลี่ยนแปลง
หน้าดินในพืนที่ป่าไม้เดิม และยังสร้างปัญหาเพิ่มเข้ามาหากระบบระบายน้าที่สร้างขึนใหม่นันส่งผลต่อ
อัตราการไหลของน้าท่าที่ท้าให้เกิดการกัดเซาะดินรุนแรงขึน หรือการจัดแปลงเพาะปลูกใหม่ได้ไปท้าลาย
สิ่งที่เคยกีดขวางการไหลของน้าตามธรรมชาติ เช่น คันดินตามแนวเส้นคอนทัวร์ นอกจากนี การไถพรวน
ในทิศทางตามแนวลาดซึ่งมักนิยมท้าในแปลงเกษตรขนาดใหญ่ และการเพาะปลูกโดยใช้พลาสติกคลุม ท้า
ให้ลักษณะการไหลบ่าของน้าบนผิวดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงอย่างมาก
7.2.1.3 วิธีปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ดินและที่ดิน (Land and Soil Conservation
Practices)
วิธีการปฏิบัติที่มุ่งหมายที่จะท้าให้การซึมของน้าลงดินสูงขึน ลดการไหลบ่าบนผิวดิน และ
ลดอัตราการไหลของน้าในลุ่มน้า ลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการกัดเซาะดิน โดยอาศัยหลักการอนุรักษ์ดิน
และที่ดินสามารถด้าเนินการได้ในหลายลักษณะดังนี
 การปลูกป่า
 การปลูกพืชคลุมดินที่มีลักษณะยืนต้น และมีความทนทาน
 การท้าพืนที่ตะพักน้าและขันบันได
วิธีการปลูกป่าและการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนสามารถน้าไปปฏิบัติและเกิดผลดีแม้กระทั่ง
ในพืนที่ลาดชันสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มการท้าการเพาะปลูกจะต้องปรับระดับความลาดชัน ของพืนที่ให้
น้อยลงถึงระดับปานกลาง ส้าหรับในพืนที่ที่มีความลาดชันสูง มักท้าการปรับระดับพืนที่ ให้ความลาดชัน
ค่อย ๆ น้อยลงโดยการสร้างตะพักหรือท้าขันบันไดซึ่งช่วยควบคุมการกัดเซาะดินได้ ยกตัวอย่างเช่น ใน
พืนที่ที่ปัจจัยแรงงานคนมีอยู่เพียงพอ สามารถสร้างตะพัก (Benches) โดยใช้แรงงานคนในลักษณะเป็น
ก้าแพงหินปรับระดับ หรืออาจใช้เครื่องจักรกลที่มีอยู่เพื่อปรับระดับความลาดชันของพืนที่ก็ได้
อย่างไรก็ดี เทคนิคที่ใช้เครื่องจักรกลในการขนส่งวัสดุ ทางด้านข้างท้าให้เกิดแถบแคบ ๆ
เป็นทางยาวของตะพักที่เกือบจะราบและแยกจากกันโดยชันดินที่บดอัดแน่น ผิวหน้าของตะพักควรปรับให้
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7.2.2 การบริหารจัดการทางน้้า (Watercourse Management)
เนือหาของคู่มือฉบับนีไม่ได้ครอบคลุมถึงงานควบคุมน้าท่วมขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนหรือท้านบเพื่อ
ควบคุมน้าท่วม ฯลฯ ซึ่งเป็นมาตรการบริหารจัดการน้าท่วมแบบใช้สิ่งก่อสร้าง เนือหาที่จะกล่าวต่อไปใน
ที่นีพูดถึงเฉพาะงานในพืนที่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันทางน้า หรือตลิ่ง จากความเสียหายจากน้าท่วม
หรือช่วยลดอัตราการไหลของน้าท่าและลดการพัดพาตะกอน ซึ่งอันที่จริงแล้วแม้งานเหล่านีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการก่อสร้า ง แต่มักเป็นงานขนาดเล็ก และสามารถด้าเนินการได้ด้วยแรงงานคน หรื อไม่ต้องใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนีจึงได้บรรจุเนือหาเอาไว้ในบทนี

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

มีการระบายน้าที่เหมาะสมและสามารถควบคุมการระบายน้าได้ ทังนีขันอยู่กับลักษณะดิน พืชที่ปลูก และ
วิธีการเพาะปลูก

การปรับปรุงทางน้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งล้ าน้าในบริเวณพืนที่ภูเขา ในขันต้นประกอบด้ว ยการ
ปรั บ ปรุ งความลาดชัน ของล้ าน้ า เพื่อสร้ างหน้าตัดข้างสมดุล ของล้ าน้า (Profile of Equilibrium) ที่มี
ลักษณะการไหลที่ดีตามหลักการ ภายใต้ลักษณะทางน้า ดังกล่าวนี ดินที่ถูกกัดเซาะจากพืนที่ลุ่มน้าจะค่อย
ๆ ไหลลงมาในล้าน้า และถูกพัดพาต่อจากการไหลของน้าท่า โดยไม่เกิดการตกตะกอน หรือเกิดการกัด
เซาะพืนท้องน้า ซึ่งงานดังกล่าวท้าได้โดยการสร้างคันดักตะกอน (Groin) พนัง (Sill) หรือเขื่อนเตีย (Low
Dam) กันเป็นระยะ ๆ ตามแนวยาวของท้องน้า และลดความลาดชันของท้องน้าระหว่างคันดักตะกอนเพื่อ
ลดความเร็วของกระแสน้า และลดการกัดเซาะตามแนวยาว การด้าเนินการในลักษณะนีอาจน้ามาใช้เพื่อ
การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยให้ปลา
ในทางตรงกันข้าม ควรท้าการขุดลอกหรือก้าจัดสิ่งกีดขวางท้องน้าหรือตลิ่งออกไป เช่น ต้นไม้ พุ่ม
ไม้ ฯลฯ ที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้าท่า หรืออาจถูกชะล้างระหว่างเกิดน้าท่วมแล้วไปกีดขวางเส้นทาง
ไหลของน้าที่อาคารด้านท้ายน้า เช่น สะพาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจน้า ไปสู่การเกิดน้าท่วมไหลล้นตลิ่งได้
ด้วยเหตุผลเดียวกัน ควรท้าการขุดลอกหินขนาดใหญ่ออกจากทางน้า ซึ่งหินที่ขุดออกมาสามารถน้ามาใช้
ท้าคันหินทิงดักตะกอน และพนังหินทิงตามแนวยาวของล้าน้า หรือป้องกันการกัดเซาะตลิ่งได้
7.3 ข้อดีและข้อจ้ากัดของการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (Advantages and Limits of Catchment
Management)
อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้า (Catchment Management) เป็นวิธีการป้องกัน
น้าท่วม “ที่จุดเริ่มต้น” นับตังแต่ฝนตกลงมาและซึมลงดิน และน้าท่วมเริ่มก่อตัว การด้าเนินการดังกล่าว
จะได้ผลสูงสุดในพืนที่ภูเขา ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีความเข้มของฝนสูงสุด และมีความลาดชันสูงซึ่งท้าให้อัตราการ
ไหลของน้าสูงสุดอีกด้วย หากแนวทางการบริหารจัดการพืนที่ต้นน้าได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มข้นในพืนที่
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ดังกล่าวโดยน้าเอาวิธีการที่กล่าวข้างต้นมาใช้ จะเป็นการจ้ากัดปริมาณน้าท่วมตังแต่จุดเริ่มต้น ความเร็วใน
การเดินทางของน้าท่วมจะลดลง (ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการเตือนภัยในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมด้านท้ายน้า)
ตลอดจนช่วยจ้ากัดการพัดพาตะกอน อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่า ในพืนที่ลุ่มน้าบางแห่ ง การไหลของ
น้าในแม่น้าสาขาที่ช้าลง อาจส่งผลท้าให้น้าไหลลงไปรวมกันกลายเป็นน้าท่วมสูงสุดในแม่น้าสายหลักได้
ดังนัน ควรได้วิเคราะห์เรื่องนีก่อนที่จะน้าไปด้าเนินการในพืนที่ลุ่มน้าย่อยเพียงลุ่มใดลุ่มหนึ่ง
ควรระลึกไว้ว่า การลดการพัดพาตะกอนอย่างเกินควร อาจน้าไปสู่ การลดลงอย่างต่อเนื่องของ
ตะกอนในล้าน้าด้านท้าย ส้าหรับท้องน้าที่ยอมให้เกิดกัดเซาะได้ (Erodible Stream Bed) นัน การขาด
ความสมดุลของตะกอนอาจท้าให้ทางน้าเกิดการเสื่อมสภาพ อาจต้องมีการเพิ่มการกัดเซาะเพื่อคืนความ
สมดุลให้แก่ล้าน้าดังกล่าว
การบ้ารุงรักษาพืนที่ลุ่มน้าจะมีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างชัดเจนทังนีขึนอยู่กับสภาพแต่ละพืนที่
ไม่ว่าจะเป็น พืนที่ภูเขา พืนทีซ่ ึ่งอาจน้าวิธีการปลูกป่าหรืออนุรักษ์ดินมาใช้ หรือพืนที่ชนบท หรือแม้กระทั่ง
พืนที่เมืองซึ่งมีการท้าเกษตรกรรมอย่างเข้มข้น หรือพืนที่เมืองที่มีการครอบครองที่ดิน อย่างหนาแน่น ใน
กรณีเหล่านี การด้าเนินมาตรการป้องกันอาจจ้าเป็นต้องท้าการทบทวนถึงวิธีปฏิบัติดังเดิมเพื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน ด้วยเหตุนีในพืนที่ราบชนบทอาจจะต้องรวมวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนีเข้าไป
ด้วย
 แบ่งแปลงพืนที่ส้าหรับท้าการเพาะปลูกด้วยคันดินและคันกันในแนวตังฉากกับทิศทางไหลของ
น้าท่า
 การไถและปลูกพืชตามแนวเส้นคอนทัวร์ (ขวางลาดสโลป)
 จ้ากัดการใช้ทางระบายน้าแบบลึก หรือทางระบายน้าแบบเป็นเส้นตรงซึ่งท้าให้อัตราการไหล
และปริมาณน้าท่ารุนแรงยิ่งขึน
 จ้ากัดวิธีการเพาะปลูกแบบใช้พลาสติคคลุม หรือจัดให้มีการระบายน้าที่เหมาะสมและสร้างคัน
ดินที่สามารถควบคุมการไหลได้
ในพืนที่เมืองซึ่งส่วนใหญ่ถูกดาดผิวเพื่อใช้เป็น สถานที่ลานจอดรถ พืนที่อุตสาหกรรม หรือพืนที่
การค้า ควรได้รับการวิเคราะห์เพื่อ ประเมินความต้องการที่ต้องท้าพืนที่ส้าหรับรองรับ น้าท่วมเป็นการ
ชดเชย นอกจากนี พืนที่กักเก็บน้าตามธรรมชาติขนาดเล็กที่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกันกับการใช้
เป็ น อุทยาน และพืนที่รั กษาพัน ธุ์สั ตว์ป่าขนาดเล็ก ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าอาจมีผ ลน้อยก็ตาม
ส้าหรับผิวถนนอาจพัฒนาให้เป็นลักษณะแบบมีรูพรุนเพื่อให้สามารถดูดซับฝนบางส่วนได้
วิธีการบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้ามักมีประสิทธิภาพสูงเมื่อประยุกต์ใช้ในพืนที่ภูเขาหรือพืนที่ลุ่มน้า
ขนาดเล็ก แต่อาจเป็นการยากที่จะน้าไปใช้ในพืนที่ลุ่มน้าที่มีขนาดใหญ่มาก นอกจากนีควรต้องจัดให้มี
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ถึงแม้ว่าเทคนิคของการบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้าจะมีประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้กับการกัด
เซาะ และการเกิดน้าท่วมขนาดเล็ก แต่อาจด้อยประสิทธิภาพในการต่อสู้กับน้าท่วมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในภู มิ ภ าคซึ่ ง ฝนมี ข นาดระหว่ า ง 200–300 มิ ล ลิ เ มตร ในช่ ว งเวลาหลายชั่ ว โมง การด้ า เนิ น
มาตรการดังกล่าวนีในพืนที่ลุ่มน้าอาจส่งผลต่อการเพิ่มการดูดซึมน้าได้หลายสิ บมิลลิเมตรในช่วงที่เกิดน้า
ท่วมทังขนาดเล็กหรือขนาดกลาง แต่มักด้อยความส้าคัญลงในเหตุการณ์ฝนขนาดใหญ่ ซึ่งเรื่องนีถึงจะเป็น
ความจริงที่ต้องทราบ ก็ไม่ควรน้ามาใช้เป็นเหตุในการเพิกเฉยต่อประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะได้จากเทคนิค
การบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้าที่พัฒนาอย่างเหมาะสม
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นโยบายและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันโดยครอบคลุ มขนาดของพืนที่ทังหมดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
มากที่สุด ซึ่งอาจจ้าเป็นต้องด้าเนินการ โดยที่บ่อยครังที่พืนที่เปราะบางที่จะได้รับผลประโยชน์นันอยู่ห่าง
จากพืนที่ที่ด้าเนินการมาก
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II–VIII การตัดสินใจ (Decision Making)
เขียนโดย Prof. I. Ijjas
8.1 หลักการและวัตถุประสงค์ (Principles and Objectives)
วัตถุประสงค์ของบทนี ก็เพื่อทบทวนเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อ
พัฒนาชุดของกระบวนการที่เป็ นแบบบูรณาการและใช้ได้จริงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริห าร
จัดการน้าท่วม แต่ทังนีเนื่องจากการตัดสินใจต่าง ๆ เกิดขึนในสถานะการณ์ที่แตกต่างกัน บางเทคนิคจึง
เหมาะสมกับบางสถานการณ์มากกว่าเทคนิคอื่น ๆ และที่ส้าคัญจะต้องรู้ว่าผู้ที่ท้าการตัดสินใจ (Decision
Maker) เป็นบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคล
บทนีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
 เพื่ อ แสดงบทสรุ ป แบบบู ร ณาการของวิ ธี ก ารตั ด สิ น ใจที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ น้ า มาเ ลื อ ก
มาตรการทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการน้าท่วมให้ได้ผลดีที่สุด เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะนัน และ
 เพื่ อใช้ เ ป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง ส้ า หรั บ บทความ รายงาน หนั ง สื อเรี ย น หนั ง สื ออ้ า งอิ ง และงาน
วรรณกรรมอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อวิศวกร หรือบุคลากรในสายอาชีพอื่น ๆ ที่ประสงค์
จะได้ข้อมูลเพื่อการน้าเอาวิธีใดวิธีหนึ่งมาใช้
8.1.1 กระบวนการในการตัดสินใจ (Decision Making Process)
นิยามกว้าง ๆ ของกระบวนการในการตัดสินใจ (Decision Process) คือ กระบวนการซึ่งบุคคล
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
กระบวนการดังกล่าว อาจมีความซับซ้อนและรวมปัจจัยความน่าจะเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง และ
ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ และการตีค่าในเชิงรูปธรรมและนามธรรมของปัจจัยที่ไม่สามารถวัดค่าได้
ความซับซ้อนดังกล่าวขึนอยู่กับความรู้ความเข้าใจมากน้อยในสถานการณ์ที่เกิดขึน
เป็ น ความรั บ ผิ ดชอบของผู้ ท้าการตัดสิ นใจที่ ต้อ งระบุ ให้ เจาะจงถึ งปัญหาที่ต้อ งตัดสิ นใจและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการส้ า หรั บ ปั ญ หานั น ๆ และเป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ท้ า การตั ด สิ น ใจเ ช่ น กั น ที่ จ ะต้ อ ง
ก้าหนดการประเมินค่าครังสุดท้าย ซึ่งจะน้ามาใช้ในการจัดล้าดับทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถก้าหนด
ทางแก้ไขได้
ส่วนนักวิเคราะห์มีหน้าที่ก้าหนดแบบจ้าลองการตัดสินใจ (Decision Model) และด้าเนินการใน
กระบวนการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขหลากหลาย และเสนอผลที่ได้ให้แก่ผู้ท้าการตัดสินใจ งานทังหมด
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การท้ า งานโต้ ต อบกั น ระหว่ า งนั ก วิ เ คราะห์ แ ละผู้ ท้ า การตั ด สิ น ใจเป็ น ลั ก ษณะตามปกติ ข อง
กระบวนการตัดสินใจ และระดับของการโต้ตอบกันขึนอยู่กับระดับความรู้และความเต็มใจของผู้ท้าการ
ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในกระบวนการ และขึนอยู่กับชนิดของเทคนิคการแก้ปัญหาที่เลือกใช้ และขึนอยู่กับ
ธรรมชาติของปัญหาที่ก้าลังพิจารณาร่วมกัน กุญแจที่ส้าคัญคือ การสื่อสาร (Communication) ซึ่งผู้ท้า
การตัดสินใจส่วนใหญ่มักไม่คุ้นเคยทางด้านเทคนิค ด้วยเหตุนีทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการตัดสินใจสามารถ
จัดท้าขึนโดยนักวิเคราะห์ และผู้ท้าการตัดสินใจ หรือทังสองฝ่ายก็ได้

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ดังกล่าว จ้าเป็นจะต้องรวมกิจกรรมหลากหลาย ที่ด้าเนินงานโดยนักวิเคราะห์ ทังในเรื่องการก้า หนด
ปัญหาที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ปัญหาทังในด้านปริมาณและคุณภาพ

ผู้ท้าการตัดสินใจบางท่านอาจต้องการให้นักวิเคราะห์คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดมาให้ อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่านักวิเคราะห์จะท้าแค่เสนอทางเลือกต่าง ๆ ให้ผู้ท้าการตัดสินใจเลือกเอง
ทางเลือกแต่ละทางอาจได้รับการน้าเสนอในลักษณะที่ผู้ที่ท้าการตัดสินใจสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ทางเลือกนันจะได้ผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้แค่ไหน ประเด็นที่ค วรให้ความสนใจอย่างยิ่งคือ จะ
ลดการสูญเสียชีวิตและความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้ท้าการตัดสินใจทราบถึงรูปแบบ
และผลกระทบที่เกิดขึนแตกต่างกัน เราอาจเลือกใช้เทคนิคการน้าเสนอใน 2 รูปแบบ ดังนี
 เทคนิคการน้าเสนอแบบแมตทริกซ์ (Matrix Display Techniques)
 เทคนิคการน้าเสนอแบบสกอร์การ์ด (Scorecard Display Techniques)
การน้ า เสนอจะต้ อ งท้ า ให้ ผู้ ท้ า การตั ด สิ น ใจสามารถประเมิ น ทางเลื อ กแต่ ล ะทางได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้สามารถเลือกทางที่ดีที่สุด แต่ค้าว่า “ดีที่สุด” มี
ความหมายแตกต่างกันไปตามกลุ่มแต่ละกลุ่ม นักวางแผน (Planner) ควรที่จะตังเป้าไปที่การให้ได้มาซึ่ง
ความคิดเห็นที่สังคมเห็นชอบร่วมกันเป็นเอกฉันท์ ผ่านแผนการมีส่วนรวมภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ
และสื่อผลการวิเคราะห์ให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบอย่างชัดเจน
8.1.2 วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้าท่วม (Decision Objectives in
Flood Management)
มาตรการการบริห ารจัดการน้ าท่ว มก็คือ งานที่ได้สร้าง และมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ด้าเนินการ
มาตรการการบริหารจัดการน้าท่วมหลายมาตรการมีไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าท่วมที่มี
อยู่ และป้องกันการเกิดขึนของปัญหาใหม่ ๆ ความท้าทายในการบริหารจัดการน้าท่วมคือ ต้องน้าเอา
มาตรการแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการสิ่งก่อสร้างมาใช้ร่วมกันให้ดีที่สุดและก่ อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้าท่วม จะต้องท้าเพื่อประเด็นดังต่อไปนี
 ก้าหนดรายละเอียดของทางเลือกที่มีความเป็นไปได้หรือเป็นที่ยอมรับได้
 ก้าหนดทางเลือกพืนฐาน (ทั่วไป)
 จัดล้าดับทางเลือกทังหมด หรือจัดล้าดับเพียงบางส่วน
 ก้าหนดทางเลือกที่ต้องประสงค์เพียงทางเลือกเดียว
 ก้าหนดการผสมผสานกันระหว่างทางเลือกต่าง ๆ ส้าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ในโครงการ
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้าได้มุ่งสู่งทิศทางใหม่ จากเดิมที่เป็น
แนวทางในด้านค่าลงทุน–ประโยชน์แบบดังเดิม (Traditional Cost–Benefit Approach) มาเป็นการเพิ่ม
เป้ าหมายด้านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (Social and Environmental Goal) เข้าไว้ในกระบวนการด้ ว ย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า เป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป้าหมายอื่น เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และยากที่จะวัดเชิงปริมาณได้ แต่ยังเป็นสิ่งที่ถือเป็นเป้าหมายหลักในการท้าการตัดสินใจ การ
วางแผนและจัดท้าข้อเสนอโดยละเลยเป้าหมายดังกล่าวยากที่จะเป็นที่ยอมรับและด้าเนินการได้ ประเด็น
ปัญหาใหม่ ๆ เหล่านีได้น้ากระบวนการตัดสินใจไปสู่แนวทางที่บูรณาการมากขึน
การเลื อกวิธีแก้ไขที่เหมาะสมส้ าหรับปัญหาน้าท่ว มแต่ล ะครังไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทางเลื อก
ดังกล่าวอาจขึนอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ พืนที่ที่มี ค่าใช้จ่าย และข้อพิจารณาในการวางแผนอื่นๆ ไม่ว่า
ในกรณีใดทางเลือกที่พึงประสงค์อาจรวมวิธีการแก้ไขหลาย ๆ วิธีเข้าด้วยกัน
คุณค่าของการลดความเสียหายจากน้าท่วมด้วยวิธีไม่ใช้สิ่งก่อสร้างยังได้รับการประเมินคุณค่าน้อย
เกิ น ไป โครงการบรรเทาอุ ท กภั ย ที่ ใ ช้ ม าตรการที่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งและไม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งควบคู่ กั น จะมี
ประสิทธิผลมาก และในที่ซึ่งพบว่ามาตรการใช้สิ่งก่อสร้างมีปัญหา และมาตรการไม่ใ ช้สิ่งก่อสร้างได้ผล
คุ้มค่ากว่า มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างควรได้รับการพิจารณา
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมกับผลประโยชน์ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกิดจากโครงการบริหารจัดการน้าท่วมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขได้โดยใช้แนวทาง
บู ร ณาการใหม่ ๆ ซึ่งสามารถท้าให้ เกิดการประนีประนอมในด้านผลประโยชน์ที่แตกต่างกันได้ และ
ผสมผสานผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้าไปในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ แน่นอนว่าปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึนจริงไม่
สามารถแก้ได้โดยใช้หลักวิชาการใดหลักวิชาการเดียว จ้าเป็นจะต้องใช้แนวทางสหสาขาวิชาการรวมกัน
8.1.3 ขันตอนของโครงการบริหารจัดการน้าท่วมแบบอเนกประสงค์ (The Steps in Multi–
Purpose Flood Management Projects)
ขันตอนของโครงการบริหารจัดการน้าแบบอเนกประสงค์ สามารถแยกเป็น 9 ขันตอน ดังนี
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การคัดกรองแนวคิดโครงการขันต้น
การคัดเลือกวิธีการที่จะน้ามาใช้วิเคราะห์
การก้าหนดรายละเอียดเบืองต้น การออกแบบ ประเมินผล และการคัดกรองทางเลือก
โครงการ (การวิเคราะห์ความเหมาะสมเบืองต้น (Pre–Feasibility Analysis))
การตัดบางทางเลือกโครงการออกไประหว่างการท้าการศึกษาระยะกลาง (การวิเคราะห์ความ
เหมาะสม (Feasibility Analysis))
การคัดเลือกชุดทางเลือกขันสุดท้าย เพื่อน้าเสนอต่อผู้มีอ้านาจตัดสินใจ
การออกแบบและประเมินผลขันสุดท้าย
การก้าหนดแผนงานการด้าเนินโครงการและการด้าเนินงานและก่อสร้าง
การเปิดใช้งาน การส่งเสริม และการประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์และผลตอบรับภายหลังโครงการ
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การด้าเนินงานตามมาตรการจะต้องท้าทังในด้านเศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคม
โครงการแบบบูรณาการจะต้องมีระดับของความน่าเชื่อถือ ที่สูง นั่นคืออาคารจะต้องท้างานได้
ตามที่ออกแบบ และมาตรการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างจะต้องด้าเนินการและบังคับใช้ได้จริง
8.1.4 สถานการณ์ของการตัดสินใจ (Decision Making Situations)
สถานการณ์ของการตัดสินใจ (Decision Making Situations) อาจมีลักษณะดังต่อไปนี
 มีวั ต ถุป ระสงค์เ ดี ย วและทางเลื อ กเดี ย ว (นอกจากทางเลื อ ก “ที่จ ะไม่ท้า อะไร”) เพื่ อให้ ผู้ มี
อ้านาจตัดสินใจพิจารณาว่าจะเลือกด้าเนินการตามทางเลือกหรือไม่
 มีทางเลือกหลายทางและมีวัตถุประสงค์เดียว เพื่อให้ผู้มีอ้านาจตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี ที่สุด
ความขัดแย้งในการลงคะแนนอาจเกิดขึนได้ ถ้าผู้ตัดสินใจเป็นคณะบุคคล
 วัตถุประสงค์หลายอย่างซึ่งไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (เช่น ในเชิงปริมาณ หรือวัตถุประสงค์ที่
ไม่เป็ น เกณฑ์เดีย วกัน เทีย บกันไม่ได้) และทางเลื อกหลายทาง สถานการณ์แบบนีจ้าเป็น
จะต้องใช้การประเมินผลแบบหลายวัตถุประสงค์
8.2 การจัดท้าทางเลือก (Formulation of Alternatives)
ทางเลือกในการวางแผนควบคุมน้าท่วม (Flood Control Planning) มีอยู่ 2 ประเภท คือ (1)
มาตรการแบบใช้ สิ่งก่อสร้ าง (Structural Measures) และ (2) มาตรการแบบไม่ใช้สิ่ ง ก่อสร้าง (Non–
Structural Measures) แผนการควบคุมน้าท่วมอาจรวมมาตรการทังสองเข้าด้ว ยกัน และบริเวณใดที่
สามารถใช้มากกว่าหนึ่งทางเลือก อาจต้องท้าการออกแบบเบืองต้น และประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้
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ทางเลือกที่ลงตัวและดีที่สุด เมื่อได้ท้าการค้านวณหาค่าความเสียหายน้าท่วมรายปีเฉลี่ย แล้ว (บางครัง
เรียกว่า ความเสียหายน้าท่วมรายปีที่คาดการณ์ไว้) ผู้วางแผนจะต้องจัดท้าทางเลือกซึ่งจะช่วยลดความ
เสี ย หายจากน้ าท่ว มรายปี เ ฉลี่ ย นี เพื่ อให้ ส ามารถเลื อกทางเลื อกที่ดี ที่สุ ด หรือ การผสมผสานระหว่ า ง
ทางเลือกหลายทางได้
8.2.1 การคัดกรองทางเลือก (Screening Alternatives)
ถ้าในกระบวนการก่อให้เกิดทางเลือกมากทางเกินไป จะต้องใช้กลไกบางประการในการคัดกรอง
หรือคัดทิงเพื่อคัดเอาทางเลือกในระดับรองทิงไป ตามปกติหากจ้านวนของทางเลือกมีมาก นักวิเคราะห์
ควรเลือกกลุ่มทางเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่ สุดเพื่อท้าการวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป รูปแบบการ
คัดกรองดังกล่าวจะก่อให้เกิด โอกาสที่ดีที่ผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจจะได้เข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการ
วิเคราะห์ด้วย
ขอเน้นย้าอย่างหนักแน่นในที่นีว่า ในการคัดกรองทางเลือกจะต้องมีการปรึกษาหารือกัน อย่าง
ละเอียดระหว่างนักวิเคราะห์ และผู้มีอ้านาจตัดสินใจ ถ้า การจัดท้าแนวทางเลือกท้าได้ไม่ดี และไม่ได้ คัด
กรองทางเลือกไว้ก่อนอย่างเหมาะสม นักวิเคราะห์ก็จะต้องท้างานประเมินผลที่ไม่จ้าเป็นมากเกินไป
8.2.2 กรณีศึกษา (Case Study)
ในรายงานของแผนงานหลั ก แห่ ง ลิ ต เติ ล ดรายครี ก (Little Dry Creek Master Plan) [10]
เนื่องจากลุ่มน้ามีลักษณะพิเศษ จึงมีการรวบรวมทางเลือกดังต่อไปนีเข้าไว้ในแผนงาน
 การปรับปรุงเขื่อนที่มีอยู่หรือการก่อสร้างเขื่อนใหม่
 ทางน้าตามธรรมชาติพร้อมการปรับปรุงที่จ้าเป็น
 การปรับปรุงท่อระบายน้าใหม่
 การก่อสร้างทางน้าดาดคอนกรีตใหม่
 คันกันน้า
 การจัดเขตพืนที่
 การรือย้ายอาคารออกจากพืนที่ราบน้าท่วมถึง
 ระบบการเตือนภัย
 การกันน้าท่วม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนามีดังต่อไปนี
 ลดความเสียหาย
 เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณของรัฐอย่างมีประโยชน์ที่สุด
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การปรับปรุงผลกระทบทางด้านที่มองเห็นได้ (Visual Impact)
การสร้างเสริมกิจกรรมนันทนาการ

8.3 การประเมินผลกระทบและการประเมินคุณค่าทางเลือก (Impact Assessment and
Evaluation of Alternatives)
8.3.1 การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)
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ในหลายประเทศ การคัดเลือกทางเลือกด้านวิศวกรรมเฉพาะนันจะพิจารณาตามข้อจ้ากัดด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง และที่ ก้ า ลั ง เพิ่ ม มากขึ นคื อ การพิ จ ารณาในเรื่อ งผลกระทบ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact)
(1) วิธีที่ใช้ในการระบุผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Methods for
Identifying Environmental Effects and Impacts)
วิธีหลัก ๆ ที่ใช้เพื่อระบุผลหรือผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมีอยู่ 4 วิธี ดังนี
 ท้ารายการเพื่อระบุผลและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลายกว้างขวาง เพื่อ
กระตุ้นให้นักวิเคราะห์สามารถคิดในมุมกว้างถึงสิ่งที่อาจตามมาของการด้าเนินการที่ต้องการ
 จัดท้ารายการ (Matrices) เกี่ยวกับการด้าเนินการในด้านมนุษย์เพิ่มเติมจากรายการตัวชีวัด
ด้านผลกระทบโดยการเชื่อมโยงทังสองเรื่องเข้าด้วยในรูปความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและ
ผลกระทบ
 ใช้แผนผัง (Flow Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างการด้าเนินการกับผล
และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 ให้ก้าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างพืนที่ชุ่มน้า การปลูกป่า
ฯลฯ เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบูรณาการ และด้าเนินการตามความเหมาะสม
(2) ความส้าคัญของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Relative Significance of Environmental
Impacts)
อาจระบุความส้าคัญของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิด โดยแยกตามลักษณะดังต่อไปนี
 ผลกระทบทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Impact) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ
ด้านลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในพืนที่หนึ่ง ๆ
 ผลกระทบต่อท้องถิ่น (Local Impact) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนภายในท้องถิ่น
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ผลกระทบทางด้านลบและทางด้านบวก (Adverse and Beneficial Impacts) มีค้าอธิบายใน
ตัวมันเอง
ผลกระทบระยะยาวและระยะสัน (Long Term and Short Term Impacts) ไม่มีการ
ก้าหนดระยะเวลาแน่นอน เพราะระยะเวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของผลกระทบ
ผลกระทบที่สามารถเอาคืนได้ (Reversible Impact) คือ สิ่งที่แก้ไขได้โดยการปรับปรุง
รูปแบบของงานทางวิศวกรรม หรือโดยการปรับตัวทางธรรมชาติหลังจากการพัฒนาในตอน
เริ่มต้น
ผลกระทบที่ไม่สามารถเอาคืนได้ (Irreversible Impact) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้
นอกจากนี ยังมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect Impacts) และอาจ
เป็นผลไม่ต่อเนื่องและ (Intermittent Impact) หรือมีผลต่อเนื่อง (Continuous Impact)

(3) แผนด้าเนินงานเพื่อบริหารจัดการผลกระทบ (Action Plan for Management of Impacts)
เราไม่ต้องการแค่การศึกษาผลกระทบ แต่ต้องการแผนการด้าเนินงานเพื่อบริห ารจัดการทั ง
ผลกระทบระยะสันและระยะยาว
8.3.2 การประเมินคุณค่า (Evaluation)
ทันทีที่ขันตอนการคัดเลือกชุดทางเลือกได้รับการพิจารณาเสร็จสินแล้ว จะต้องหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งทางเลื อ กกั บ เกณฑ์ ปั ญ หาแบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง โดยใช้ ตั ว ชี วั ด บางตั ว ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมมาได้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยเกณฑ์ ทางเลือก และตัวชีวัด จะน้ามาใช้เพื่อการจัดท้าแมตทริกซ์ การประเมินหลักเกณฑ์
เทียบกับทางเลือก ซึ่งเทคนิคการแก้ปัญหาแบบหลายเกณฑ์ (Multi–Criterion Solution) จะถูกใช้ในการ
เลือกแผนทางเลือกที่ดีที่สุดแผนเดียวหรือหลายแผน
การประเมินคุณค่า (Evaluation) คือ การพิจารณาหาข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่าง ๆ กัน
เพื่อน้ามาเปรียบเทียบกัน อันเป็นความพยายามที่จะหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Best “Fit”) “เกณฑ์
ความเหมาะสม (Criterion of Fit)” ดั ง กล่ า วบางครั งเรี ย กว่ า “ตั ว ชี วั ด ประสิ ท ธิ ผ ล (Measure of
Effectiveness)” การก้าหนดปริมาณของเกณฑ์นีมักจะท้าได้ยาก แต่ก็มิใช่ท้าไม่ได้เลย นอกจากนี ใน
ขันตอนการวางแผนมักจะมีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดิมให้ดีขึน ดังนัน ตัวชีวัด
ประสิทธิผลจึงมักจะเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกัน
นอกจากนี วิธีที่นักวางแผนจะใช้ในการประเมินคุณค่า ยังขึนอยู่กับระยะของกระบวนการวางแผน
เช่น ขณะที่ก้าลังเข้าสู่ระยะการออกแบบ การประเมินคุณค่าจะต้องพิถีพิถันมากขึน
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จะเป็ น ประโยชน์กว่า ถ้าจะมองว่าการประเมินคุณค่าเป็นกระบวนการที่มี 2 ขันตอน ซึ่งนัก
วางแผนจะต้องก้าหนดขอบเขตความเป็นไปได้ (Feasible Region) ด้วยการน้าเอาข้อจ้ากัดทังหมดมา
พิจารณา และหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่เกิดขึนได้ ใน Region นัน ขอบเขตความเป็นไปได้ดังกล่าวจะต้อง
ตอบสนองต่อข้อจ้ากัดในทุกด้าน และความเป็นไปได้ดังกล่าวอาจจะไม่สามารถจัดล้าดับความส้าคัญได้

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

(1) หลักการทั่วไปส้าหรับการประเมินคุณค่า (General Principles of Evaluation)

โปรดระลึกไว้ว่ามีหลักการพืนฐาน 4 ข้อ ในการประเมินคุณค่าซึ่งมักถูกมองข้ามไป
 เปรียบเทียบผลกระทบในอนาคตเมื่อมีทางเลือก กับผลกระทบในอนาคตเมื่อไม่มีทางเลือก
(หลักการมีและไม่มี (With and Without Principle))
 พิ จ ารณาผลกระทบภายนอกที่ มี นั ย ส้ า คั ญ ทั งหมด นั่ น คื อ การแตกแยกย่ อ ยทั งหมดของ
ทางเลือกภายนอกโครงการ ผลกระทบของการด้าเนินโครงการต่อพืนที่นอกโครงการเรียกว่า
ผลกระทบภายนอก (Externality)
 ประเมินคุณค่าของทางเลือกที่สามารถปรับให้มีความยืดหยุ่นในอนาคตได้ นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ดี
ที่สุดที่นักวางแผนสามารถน้ามาใช้รับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
 ด้าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
(2) การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Evaluation)
เป้าหมายที่ยอมรับได้โดยทั่วไปของโครงการส่วนใหญ่ ก็คือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม
ได้มากที่สุด เป้าหมายนีไม่เพียงแต่วัดปริมาณได้ยาก ยังระบุเจาะจงได้ยากเช่นกัน เราอาจก้าหนดคร่าว ๆ
ว่าเป็นการเพิ่มผลตอบแทนสุทธิให้เกิดมากที่สุด
วิธีการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจส้าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ กันจะต้องมีพืนฐานคือ
 คุณค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Worth) นั่นคือ น้าผลตอบแทนและต้นทุนมาเปรียบเทียบ
กัน เป็นหน่วยทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน
 การเปรียบเทียบต้นทุนประจ้าปี (Annual Cost Comparison) นั่นคือ น้าผลตอบแทนและ
ต้นทุนมาเปรียบเทียบกัน เป็นหน่วยทางการเงินประจ้าปี
 อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) ดอกเบียซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากต้นทุนในปัจจุบัน
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit–Cost Ratio)
วิธีการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจมีดังนี
 การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจจากผลตอบแทนคงที่ (Fixed Benefit)
 การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจจากต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
8–8

ส่วนที่ 2-8
คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง





การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจจากต้นทุน (Cost) และผลตอบแทนผันแปร (Variable
Benefit)
การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจจากงบประมาณจ้ากัด (Limited Budget)

ความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) จะต้องน้ามาพิจารณาด้วย โดยความเสี่ยง
เกี่ยวข้องกับอนาคตที่รู้ความน่าจะเป็น (Probabilities) ส่วนความไม่แน่นอนเกี่ยวข้องกับอนาคตที่ไม่รู้
ความน่าจะเป็น
(3) การประเมินคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Evaluation)
ไม่เคยปรากฏก่อนหน้านีเลยว่า ผู้คนจะให้ความสนใจกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับทุกวันนี
ในหลายประเทศ ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมถูกจัดล้าดับไว้เป็นประเด็นที่ส้าคัญต่ออนาคตมากที่สุด แต่
ความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มพูนขึนทุกขณะ ท้าให้ยากที่จะมองเห็นภาพรวมของปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งได้ในทุกมิติ ทังทางด้านนิเวศวิทยา ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจสังคม และด้าน
การเมือง
จะต้องให้ความส้าคัญกับมาตรการป้องกัน (Preventive Measure) มากกว่าการซ่อมแซมความ
เสียหายเมื่อเกิดขึนแล้ว
การประเมินคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมที่ ใช้หลักการวิเคราะห์ ต้นทุน–ผลตอบแทน (Cost–Benefit
Analysis) เป็ น เรื่ อ งที่ ซั บ ซ้ อ นมากเนื่ อ งจากผลกระทบทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมิ ใ ช่ สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ท าง
เศรษฐกิจแบบดังเดิม นอกจากนี จะต้องน้าผลกระทบทังในทางด้านบวกและทางด้านลบมาพิจ ารณา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่จะเลวร้ายทังหมด
ผลของโครงการบางอย่างไม่อาจน้ามาประเมินเป็นหน่วยทางการเงินที่ใช้ในระบบตลาดได้ ต้องน้า
หลักวิธีในการให้คุณค่าดังต่อไปนีมาคิด
 วิธีการประเมินคาด้วยการสัมภาษณประชาชนโดยตรง (Contingent Valuation Method,
CVM)
 การประเมินคาด้วยวิธีตนทุนการเดินทาง (Travel Cost Method, TCM)
 การประเมินค่าด้วยวิธีราคาเฮโดนิค (Hedonic Price Method, HPM)
แนวทางข้างต้นที่นิยมใช้ที่สุดคือ วิธีการประเมินค่าด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (CVM)
คือการสอบถามประชาชนเป็นรายบุคคลโดยการส้ารวจ (หรือในลักษณะของการทดลอง) เพื่อ ให้เห็นถึง
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(4) การประเมินคุณค่าทางด้านนโยบาย–การประเมินผลทางด้านเทคโนโลยี (Policy
Evaluation–Technology Assessment)
การประเมินคุณค่าทางด้านนโยบายเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมมากกว่า เนื่องจากเป็นเรื่องของการ
ก้าหนดทิศทางโดยทั่วไป ยิ่งเราวางแผนไปในอนาคตมากเท่าไร ความไม่แน่นอนยิ่งมีมากขึนเท่านัน วิธีที่ใช้
ในการคาดการณ์ผลกระทบในอนาคตมี 2 วิธี ได้แก่
 วิธีเดลฟาย (Delphi Method)
 วิธีไมเตอร์ โอสท์ (MITRE OST Method)

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

การประเมินส่วนบุคคลของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่กังขา (อาจใช้วิธีสัมภาษณ์เพื่อถาม
ประชาชนโดยตรงเกี่ยวกับการประเมินผลทางการเงิน)

ผลซึ่งพิจารณาแล้วเป็นไปไม่ได้หรือไม่เป็นที่พึงประสงค์ทจี่ ะแสดงในหน่วยทางการเงิน ได้แก่
 การสูญเสียสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งประวัติศาสตร์
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ
(5) นักวางแผนควรประเมินคุณค่าเมื่อใด (When does the planner evaluate?)
การประเมินคุณค่าไม่สามารถเริ่มได้จนกว่าจะจัดท้าทางเลือกทังหมดเสร็จสินแล้ว ซึ่ งในระหว่าง
กระบวนการวางแผนนี่เองจะมีการประเมินคุณค่าอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึน
(6) นักวางแผนจะประเมินคุณค่าอย่างไร (How does the planner evaluate?)
การประเมินจะใช้วิธีหาคุณค่าของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน
8.4 การท้าการตัดสินใจโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ (การหาค่าต่้าที่สุดของการ
สูญเสียจากน้าท่วมและต้นทุนในการแบกรับความเสี่ยงที่เป็นไปได้) (Decision Making by
Economic Efficiency–Minimization of the Expected Value of Flood Losses and
Cost of Risk Taking)
แนวทางทั่วไป 2 แนวทางที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้าท่วม ได้แก่
 แนวทางแบบวัตถุประสงค์เดียว (Single Objective) มักจะเป็นแนวทางด้านประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยการตีความวัตถุประสงค์อื่น ๆ ให้เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อให้
สามารถประเมินคุณค่าทางด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจทังหมดได้ และ
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แนวทางแบบอเนกประสงค์ (Multi–Objectives) ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ แม้ในขณะที่
วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจไม่สามารถตรวจวัดได้ หรือแสดงเป็นหน่วยที่ตรวจวัดได้

โครงการเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน้ า ท่ ว มส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ค่ า โดยใช้ แ นวทาง
วัตถุประสงค์เดียวคือทางด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยพืนฐานแล้ว โครงการเหล่านี เป็นที่ยอมรับ
เมื่อมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของโครงการดังกล่าวก็ง่ายมากคือจะต้องไม่มีผู้คัดค้านจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งอนุมานว่าไม่สามารถตรวจวัดได้เป็นหน่วยทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ทางด้านประสิ ทธิภ าพทางเศรษฐกิจซึ่ง ตรวจวัดด้วย เกณฑ์ผลตอบแทน/ต้น ทุน
(Benefit/Cost Criterion) หรื อ เกณฑ์ ผ ลตอบแทนลบด้ ว ยต้ น ทุ น (Benefit–Cost Criterion) เป็ น
วัตถุประสงค์ที่ใช้กันมานานแล้ว
8.4.1 หลักการพืนฐาน (Basic Principles)
(1) การสูญเสียจากน้าท่วม (Flood Losses)
จุดประสงค์พืนฐานที่ชุมชนในพืนที่น้าท่วมส่วนใหญ่ยอมรับคือ ให้ลดความสูญเสียจากน้าท่วมให้
เหลือน้อยที่สุด การสูญเสียจากน้าท่วมอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี
 การสูญเสียรายได้โดยตรง (Direct Income Losses) อันเนื่องทรัพย์สินที่อยู่ในพืนที่น้าท่วม
เสียหาย
 การสูญเสียรายได้ทางอ้อม (Indirect Income Losses) เช่น ธุรกิจชะงักงัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มมาก
ขึน สินค้าหมดอายุ และบุคลากรตกงาน
 การสูญเสียที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (Intangible Losses) เช่น พลัดพรากจากครอบครัว ต้องย้าย
ที่อยู่อาศัย
ไม่ว่าเวลาใด การสูญเสียดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ อย่างแน่นอนได้ ดังนัน การสูญเสียจากน้า
ท่วมจึงถูกอนุมานว่ามีลักษณะเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายตัว ค่าเฉลี่ยของการกระจายตัวนี ซึ่งเรียกว่า
มูลค่าความเสียหายที่คาดการณ์ไว้ (Expected Value of Flood Loss) คือ การสูญเสียที่เกิดจากน้าท่วม
ในระยะเวลาที่ก้าหนด ดังนัน การน้ามาตรการบรรเทาอุทกภัยมาใช้จึงมีประโยชน์ เพราะช่วยลดมูลค่า
ความเสียหายที่คาดการณ์ได้ เราอาจเรียกพืนที่ที่ไม่ถูกน้าท่วมว่า พืนที่ได้ประโยชน์ และเรียกพืนที่น้าท่วม
ว่า พืนที่ที่ได้รับประโยชน์ในทางลบ
(2) ต้นทุนในการแบกรับความเสี่ยง (Cost of Risk Taking)
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ผู้อยู่อาศัยในพืนที่น้าท่วมต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก้าหนด
ตามค่าเฉลี่ยการกระจาย การแบกรับความเสี่ยงถือเป็นต้นทุนที่ชัดเจน ซึ่งต่อไปนีจะเรียกว่า ต้นทุนในการ
แบกรับความเสี่ยง (Cost of Risk Taking) ถ้าการน้าเอามาตรการบรรเทาอุทกภัยมาใช้ ท้าให้ลักษณะการ
กระจายตัวของการสูญเสียเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายที่คาดการณ์ไว้ลดลง ต้นทุนในการ
แบกรับความเสี่ยงก็ลดลงตามไปด้วย
มาตรการแบบใช้สิ่งก่อสร้างจะช่วยเปลี่ยนแปลงค่าการกระจายตัวที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียจาก
น้าท่วม ซึ่งช่วยลดทังมูลค่าความเสี ยหายที่คาดการณ์ไว้ และลดต้นทุนในการแบกรับความเสี่ยง อย่างไรก็
ตาม มาตรการแบบใช้สิ่งก่อสร้างนี มิได้ช่วยคุ้มครองจากน้าท่วมได้ทังหมด แค่ช่วยลดความสูญเสียที่คาด
ว่าจะเกิดขึนและลดต้นทุนในการแบกรับความเสี่ยง มาตรการแบบใช้สิ่งก่อสร้างมักจะท้าให้ผู้คนเข้าใจผิด
ในว่าตัวเองปลอดภัย ความเชื่อที่ว่ามาตรการเหล่านีได้ลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้าท่วม อาจน้าไปสู่การ
พัฒ นาพืนที่ ร าบน้ าท่ว มถึง อย่ างหนาแน่ น (Intensive Floodplain Development) ซึ่งส่ งผลให้ มูล ค่า
ความเสียหายจากน้าท่วมที่คาดการณ์ได้กลับสูงขึนอีกมาก
การวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงช่วยลดมูลค่าความเสียหายคาดการณ์ และ
ต้นทุนในการแบกรับความเสี่ยง แต่การประกันภัยน้าท่วม ไม่ได้ช่วยลดมูลค่าความเสียหายคาดการณ์ การ
ประกันภัยน้าท่วมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเบียประกั นภัยในส่วนที่เกินกว่ามูลค่าความเสียหายคาดการณ์ มี
ค่ า น้ อ ยกว่ า ต้ น ทุ น ในการแบกรั บ ความเสี่ ย ง มาตรการการกั น น้ า ท่ ว มช่ ว ยลดมู ล ค่ า ความเสี ย หายที่
คาดการณ์ไว้และต้นทุนในการแบกรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
การน้ าเอามาตรการบรรเทาอุท กภั ย ทังหมดมาใช้ ยกเว้นการประกันภั ยน้ าท่ ว ม มีผ ลดีท าง
เศรษฐกิจ เพราะช่ว ยลดการสู ญเสี ย ที่ค าดการณ์ ไว้ และต้ นทุ น ในการแบกรับ ความเสี่ ย ง การน้า การ
ประกัน ภัย น้ าท่วมมาใช้มีผลดีทางเศรษฐกิจคือ ช่ว ยลดต้นทุน ในการแบกรับความเสี่ยง การท้าให้ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด เป็ นวัตถุป ระสงค์หลั กที่อยู่เบืองหลั งยุทธศาสตร์ในการน้า เอามาตรการ
บรรเทาอุทกภัยมาใช้ ยุทธศาสตร์เหล่านีได้มาจากกรอบการท้างานด้านการตัดสินใจต่าง ๆ
(3) นโยบายบรรเทาอุทกภัย (Flood Mitigation Policy)
การจั ด ท้ า นโยบายบรรเทาอุ ท กภั ย จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การก้ า หนดปริ ม าณที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของ
มาตรการบรรเทาอุทกภัยดังต่อไปนี
 ความจุเก็บกักที่เหมาะสมที่สุดของอ่างเก็บน้าและทางน้า
 มาตรการระบบคันกันน้าที่เหมาะสมที่สุด
 มาตรการการใช้ที่ดินที่เหมาะสมที่สุด
 อัตราเบียประกันภัยน้าท่วมที่เหมาะสมที่สุด
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การลงทุนด้านระบบเตือนภัยน้าท่วมและการกันน้าท่วมที่เหมาะสมที่สุด

(4) กรอบการท้างานในการตัดสินใจ (Decision Frameworks)
งานเขียนในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์การจัดการ ภูมิศาสตร์ การเกษตร
และวิศวกรรม ได้แสดงให้เห็นถึงกรอบการตัดสินใจในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การบรรเทา
อุทกภัยพืนฐานซึ่งขึนอยู่กับ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ ได้มาจากมาตรการบรรเทาอุทกภัยที่พิจารณา
กรอบการท้างานเหล่านี ซึ่งมีพืนฐานเพื่อการลดมูลค่าความเสียหายจากน้าท่วมที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือ
ต้นทุนในการแบกรับความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ได้รับการทบทวนในหนังสือของ Thampapillai และ
Musgrave ที่เขียนขึนในปี ค.ศ. 1985 กรอบการท้างานในการตัดสินใจ ประเภทของปัญหาที่ได้รับการ
แก้ ไ ข ประเภทของทางแก้ ที่ ใ ห้ ไ ว้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรอบการท้ า งาน การประเมิ น คุ ณ ค่ า เพื่ อ
เปรียบเทียบกรอบการท้างานเหล่านี รวมทังความเพียงพอหรือไม่เพียงพอ ได้มีการวิเคราะห์ไว้ในหนังสือ
ดังกล่าว
8.5 การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Involvement)
8.5.1 หลักการทั่วไป (General Principles)
ในช่วงทศวรรษ 1980 ผู้บริหารด้านน้าได้รับค้าติเตียนจากนักสิ่งแวดล้อมและบุคคลอื่นที่รู้สึกว่า
ตนอาจได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า บุคคลที่ติเตียนดังกล่าวมักรู้สึกว่าผู้บริหารด้านน้า
ไม่ได้เปิดโอกาสให้ตนเข้ามามี ส่วนร่วมต่อผลการศึกษาเพื่อการวางแผน หรือน้าเอาผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้าที่เสนอไปพิจารณาอย่างเพียงพอ ปัจจุบันนี ประชาชนมิได้
เงียบเฉยต่อไป แต่เรียกร้องสิทธิในการเข้าร่วมในการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี ผู้จัดการโครงการที่เป็นมืออาชีพ
จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและไกล่เกลี่ยผลประโยชน์และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ประชากรและกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมในกระบวนการวางแผน
ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) อย่างไรก็ตาม การประชาพิจารณ์เหล่านีมักมีอิทธิพล
เพียงเล็กน้อยต่อทิศทางของการวางแผน และส่วนใหญ่มักจัดขึนในช่วงปลายของระยะการวางแผน ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ น้ า เอาค้ า วิ จ ารณ์ ม าร่ ว มพิ จ ารณาอย่ างจริง จัง แต่อ ย่ า งใด ในช่ ว งไม่ กี่ ปี มานี ความคาดหวัง ของ
ประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในงานของรัฐมีเพิ่มมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาแหล่ง
น้า การเรียกร้องของประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนรวมได้เพิ่มขึนอย่างเข้มข้นมากจนมีส่วนชะลอโครงการ
และแผนงานต่าง ๆ ให้ช้าลง ยับยังโครงการ หรือได้รับการเผยแพร่ข่าวสารในทางลบอย่างเข้มข้น
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นักวางแผนควรตระหนักว่า โครงการต่าง ๆ จ้าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลาย
กลุ่มเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ การวางแผนและการตัดสินใจในการพัฒนาแหลงน้าอาจไม่สามารถท้าได้ ถ้า
ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมได้อย่างเพียงพอ อันที่จริงแล้วหน่วยงานภาครัฐอาจสามารถสร้าง
ความกลมเกลียวด้วยการส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่

8.5.2 วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Objectives of Public
Involvement)
วัตถุประสงค์อาจเป็นเรื่องทั่วไปหรือเจาะจงก็ได้ วัตถุประสงค์ทั่วไป 3 ประการที่จะขอแนะน้ามี
ดังต่อไปนี
 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (การให้หน่วยงานมีบทบาทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การพัฒนาความเชื่อถือและการวางใจ)
 ข้อมูลสารสนเทศ (Information) (การวิเคราะห์ปัญหาและความจ้าเป็น การพัฒนาแนวทาง
ทางแก้ไขแบบทางเลือก การประเมินคุณค่าของผลที่ตามมาของทางเลือก)
 การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution) (การแสวงหาข้อคิดเห็นที่ตรงกัน การรวม
ผลประโยชน์ให้เข้ากันได้)
ในเบืองต้น ในการจัดตังแผนงานเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมต้องสามารถตอบ 3 ค้าถาม
ดังต่อไปนี
 ใครคือภาคประชาชน
 จะเข้าถึงคนเหล่านันได้อย่างไร
 จะทราบความต้องการของคนเหล่านันได้อย่างไร
ในการจัดท้าโปรแกรมส้าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน ขันแรกจะต้องระบุผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และผู้ที่สนใจทังหมดให้ได้เสียก่อน เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมในการวางแผน แม้ว่าเขาอาจ
ได้รับผลกระทบจากแผนโครงการนันด้วย ดังนันจุดประสงค์ของการระบุกลุ่มสาธารณชนจึงมีอยู่ 2 อย่าง
 เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกลุ่มใดถูกตัดออกไปจากการเข้าร่วม
 เพื่อให้แน่ใจว่าจะเลือกรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดี (บางเทคนิคจะมี
ประสิทธิผลเมื่อใช้กับบางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ)
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8.5.3 การระบุกลุ่มสาธารณชน (Identifying the Public)
ทฤษฎีและข้อพิจารณาในทางปฏิบัติส้าหรับการระบุกลุ่มต่าง ๆ ของสาธารณชนในการวางแผน
ทางทรัพยากรน้า ได้แก่
 ประชาชนโดยรวมนันไม่อาจนับรวมเป็นกลุ่ม ๆ เดียวได้
 กลุ่มต่าง ๆ ในสาธารณชนนันจะค่อนข้างกระจาย แต่ในเวลาเดียวกันก็จะแยกออกเป็นกลุ่ม
ตามความสนใจ กลุ่มตามสภาพภูมิศาสตร์ และรายบุคคลด้วย
 จะมีเซทของกลุ่มต่าง ๆ ในสาธารณชนที่มีเป้าหมายเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน และค่านิยม
เหมือนกัน แต่ละกลุ่มก็จะมีกฎเกณฑ์ที่จะปฏิบัติทังแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 คน ๆ หนึ่งอาจอยู่ได้หลายกลุ่มตามอาชีพ สถานะทางสังคม และความคิดเห็นทางการเมือง
องค์ประกอบที่ใช้ระบุส่วนต่าง ๆ ในสาธารณชน ได้แก่ ต้าแหน่งที่ตัง ความสนใจ และลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์
ควรจะต้องจัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับทุก ๆ องค์ประกอบและสนับสนุนให้มีการติดต่อสื่อสารกัน
ในระหว่างองค์ประกอบด้วย แต่การที่ได้จัดท้าระบบสื่ อสารขึนก็ไม่ได้ห มายความว่าสาธารณะจะเข้า
มาร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนทั่ว ๆ ไป
แนวทางการระบุกลุ่มอาจแยกได้เป็น ให้ระบุตัวตนกันเอง (Self–Identification) (อาจมีเจ้าหน้าที่
ช่ว ยด้ว ยหรื อไม่ก็ได้) การระบุ โ ดยเจ้ าหน้าที่ (Staff Identification) และให้ บุคคลที่ส ามมาเป็น ผู้ ร ะบุ
(Third–Party Identification) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็อาจใช้วิธีการทังสามอย่างผสมกันไป การระบุตัวตนเอง
หมายถึงเจ้าตัวหรือกลุ่มเป็นผู้เสนอเองว่าจะเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือโดยวิธีทางกฎหมาย โดย
การประท้วง การเผยแพร่ข่ าว หรือโดยการติดต่อเข้ามา ส่วนการที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ระบุก็อาจขึนอยู่กับ
สัญชาตญาณหรือข้อมูลจากการทดลอง การวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีต
หรือโดยการหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ
8.5.4 ต้นแบบกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process Models)
เทคนิ คบางอย่ างจะเหมาะส้ าหรับการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มสาธารณชนที่แตกต่างกันกว่าอีก
เทคนิค ซึ่งจะมีกระบวนการติดต่อสื่อสารอยู่ 4 กระบวนการ ที่อาจท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์เบืองต้นของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
 กระบวนการแพร่กระจาย (Diffusion Process)
 กระบวนการรวบรวม (Collection Process)
 กระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Process)
 กระบวนการแพร่กระจาย–รวบรวม (Diffusion–Collection Process)
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การวางแผนจัดท้าการมีส่วนร่วมของประชาชนควรพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี
 การร่างวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละขันตอน
 การระบุกลุ่มสาธารณชนที่คาดว่าจะเข้าร่วมในแต่ละขันตอน
 เลือกเทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และสื่อสารกับสาธารณชน
ได้ อาจต้องก้าหนดเทคนิคส้าหรับการจัดการกับความขัดแย้งและการหาข้อยุติ
 การพัฒนาแผนปฏิบัติจริงส้าหรับการน้าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

8.5.5 การวางแผนส้าหรับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Planning for Public
Participation)

ข้อมูลที่ต้องการส้าหรับกรณีศึกษาเมื่อต้องการให้สาธารณชนมีส่วนร่วมมีดังนี
 ลักษณะทั่วไปของชุมชน
 ค่านิยมและความกังวลเกี่ยวกับโครงการรวมถึงท่าทีเกี่ยวกับทรัพยากรที่ก้าลังพิจารณาและ
หน่วยงานและบริษัทที่ก้าลังวางแผน
 ประวัติเกี่ยวกับโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน
 ประวัติของชุมชนในเรื่องการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในชุมชน
 เค้าโครงของการตัดสินใจในด้านการเมืองของชุมชน
 กลุ่มท้องถิ่นหรือบุคคลที่สนใจโครงการหรือได้รับผลกระทบจากโครงการ
 ลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชนในระหว่างกระบวนการวางแผนหรือกระบวนการ
ตัดสินใจ
 เรื่องต่าง ๆ ที่น้ามาหารือกัน
 มุมมองของสาธารณชน ความเห็นที่ส้าคัญ ๆ และข้อเสนอแนะ
 การน้าอินพุตจากสาธารณชนมาใช้ หรือถ้าไม่น้ามาใช้ เพราะอะไร
 ใครที่จะเป็นคนก้าหนดผลประโยชน์ของชุมชนและมีวิธีท้าอย่างไร
 ปัจจัยอะไรที่ประกอบขึนเป็นความสนใจของสาธารณชนในสถานการณ์การตัดสินใจอันหนึ่ง
ใครที่จะเป็นผู้ก้าหนดปัจจัยดังกล่าวและอย่างไร
 จะให้น้าหนักในการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ อย่างไร
 น้าหนักของปัจจัยไหนที่ส้าคัญ
 การให้น้าหนักแก่ทางเลือกต่างๆในการจัดล้าดับความเหมาะสมหรือทางเลือกของนโยบาย
 การท้าการวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนที่เป็นของสาธารณชน
8.5.6 ข้อดีและข้อเสียของการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Advantages and
Disadvantages of Public Participation)
8–16
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ข้อดี
 ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
 สมาชิกจากภาคประชาชนอาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าบาง
ค่าหรือปัจจัยบางตัวยากที่ประเมินเป็นตัวเลข
 การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมท้าให้ประชาชนมีความมั่นใจเพิ่มขึน เนื่องจากได้เห็น
ชัดเจนว่าเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกน้ามาพิจารณาทังหมด และด้วยความละเอียดรอบคอบ
 ส้าหรับหน่วยงานเอง การที่ได้ท้าการบันทึกการตัดสินใจต่าง ๆ ไว้จะท้าให้มีข้อมูลส้าหรับการ
ตรวจสอบจากทางด้านกฎหมายและจากภาคประชาชนถึงปัจจัยและการพิจารณาต่าง ๆ ใน
กระบวนการตัดสินใจ
ข้อเสีย
 มีโอกาสที่เรื่องที่พิจารณาจะเกิดความสับสนจากการน้าประเด็นต่าง ๆ เข้ามามากเกินไป
 อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากความไม่รู้ของผู้เข้ามีส่วนร่วม
 ความไม่แน่นอนของผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนความล่าช้าของ
โครงการและค่าใช้จ่ายโครงการที่สูงขึน
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ การสื่อสารในประเด็น
ข้อมูลทางเทคนิคหรือทางวิศวกรรมให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่มีพืนฐานทางเทคนิคเข้าใจ
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III–I การวางแผนเผชิญเหตุน้าท่วมฉุกเฉิน
(Flood Emergency Response Planning)
เขียนโดย Dr. R.B. MacLock
1.1 บทน้า (Introduction)
วัตถุประสงค์โดยรวมของแนวทางแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้างก็เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินที่เกิดขึน การวางแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้าท่วมก็มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ
มาตรการการวางแผนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของคู่มือฉบับนี แนวคิด หลักการ กลยุทธ์และแผนงานในที่นี
เป็นแค่ส่วนขยายของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในมาตรการการวางแผน
แม้ว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการวางแผนเพื่อเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินจะใกล้เคียงกันมาก (กับ
วัตถุประสงค์ของมาตรการในส่วนแรก) ก็ตาม แต่มาตรการต่าง ๆ ของงานในส่วนหลังนี เมื่อมองจาก
มุมมองในระดับชาติแล้วจะเหมาะที่จะด้าเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรวมส้าหรับจัดการกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถรับมือกับภัยต่าง ๆ ได้หลายภัย พูดง่าย ๆ ก็คือ น้าท่วมเป็นเพียงหนึ่งใน
หลาย ๆ ภัยที่ประเทศสมัยใหม่ต้องเตรียมการเผชิญเหตุฉุกเฉินให้พร้อม ระบบการเตรียมการรับมือให้
พร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากน้าท่วม และการเผชิญเหตุนีเมื่อผนวกรวมเข้าไว้ในระบบการเผชิญเหตุภัย
ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุก ๆ ภัย จะท้าให้ใช้ประโยชน์ได้จากกลไกและโครงสร้างขององค์กร การได้ประโยชน์
ที่ชัดเจนจากองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีความประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) และการลดค่าใช้จ่าย
ลงจากการรวมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ส้าหรับการจัดการกับภัยหลาย ๆ แบบ เช่น
พายุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว น้าท่วม ฯลฯ
บทนีให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบหลั กและกระบวนการที่จ้าเป็นเพื่อระบบบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ (Integrated Emergency Management System หรือ IEMS) และ
แสดงให้เห็นการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้าท่วมจะด้าเนินการอย่างไรภายในระบบแบบบูรณาการ
อย่างไรก็ตาม ขอย้าเน้นว่า การวางแผนเผชิญเหตุน้าท่วมเป็นงานมืออาชีพระดับสูง ที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการน้า และผู้เชี่ ยวชาญด้านอุทกน้า
ท่วม ทังในการวางแผนและในการปฏิบัติการ
1.1.1 หลักการและแนวคิดพืนฐาน (Some Basic Concepts and Principles)
ในช่วงห้าปีที่ ผ่านมานี นักเขียนคนส้าคัญ ๆ ในระดับนานาชาติในสาขาการรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉินและภัยพิบัติจ้านวนหนึ่งได้พัฒนาแนวคิดที่ส้าคัญส้าหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้าท่วมโดย
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(1) ใช้ แนวทางการจั ดการทุ ก ภั ย โดยองค์ กรเดี ยว ภายใต้แนวทางนี แนะน้าให้ รัฐ บาลจั ด ตั ง
หน่ ว ยงานขึน 1 หน่ ว ยงาน เพื่อ รั บ มือกับ ภัยพิบัติ ที่คาดว่าจะเกิดขึนในประเทศ เช่น น้าท่ว ม ไฟไหม้
แผ่นดินไหว และพายุไต้ฝุ่น ฯลฯ

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

การใช้การจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ John Handmer จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือ
ว่าเป็นผู้แทนของนัก เขียนเหล่านีได้เสนอแนวคิด 4 ประการ ดังต่อไปนี ซึ่งถือว่าส้าคัญอย่างยิ่งส้าหรับ
ระบบบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ

(2) เป็นแนวทางที่ครอบคลุม สรุปได้ว่าแนวทางนีจะครอบคลุมทุกส่วนประกอบของการจัดการ
ภับพิบัติโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะบริหารจัดการหรือประสานให้ด้าเนินการไปร่วมกัน ได้แก่ (2.1) การป้องกัน/
การบรรเทา (2.2) การเตรียมความพร้อม (2.3) การเผชิญเหตุ และ (2.4) การฟื้นฟู ซึ่งแนวทางการบริหาร
จัดการโดยรวมทัง 4 องค์ประกอบ จะอธิบายโดยละเอียดต่อไป
(3) เป็นแนวทางที่รวมทุกองค์กรหรือแบบบูรณาการ ซึ่งวิธีนีในการจัดการด้านบริหารจะต้องท้า
ให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือล้นจากทุก ๆ ระดับของรัฐบาล จากทุก ๆ หน่วยงาน จากองค์กร
เอกชน และส้าคัญที่สุดคือ จากท้องถิ่นต่าง ๆ
(4) ชุมชนที่เตรียมพร้อม ในรูปแบบของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย
นัน การวางแผนและการเผชิญเหตุกับ ภัยพิบัติในขันแรกมักขึนอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เทศบาล ซึ่งในคู่มือแผนเผชิญเหตุระดับชาติของทัง 4 ประเทศ ได้แนะน้าอย่างละเอียดว่า ชุมชนท้องถิ่นที่
เข้ามาร่วมอย่างใกล้ชิดจะเป็นชุมชนที่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีดังเช่นที่ Handmer และนักเขียนชาว
อเมริกันอื่น ๆ ได้บันทึกไว้ว่า การเผชิญเหตุฉุกเฉินที่ เร็วที่สุ ดก็คือ การเผชิญเหตุในขันแรกจากชุมชน
ท้องถิ่นนั่นเอง ซึ่งส้าหรับในกรณีของทัง 4 ประเทศนัน มีสมมติฐานที่ว่าต้องมีความช่วยเหลือจากรัฐ ใน
ระดับสูงด้วย
1.1.2 หลักการอื่น ๆ (Some Principles)
เมื่อผนวกกับ แนวคิด 4 ประการข้างต้น Handmer ได้แนะน้าไว้ว่า ควรปฏิบัติตามหลั กการ
ดังต่อไปนีด้วย
(1) องค์กรที่เหมาะสมหนึ่งองค์กร
(2) บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่ก้าหนดไว้อย่างชัดเจน (รวมทังอ้านาจในการจัดแบ่งทรัพยากร)
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(3) การบริ ห ารจั ดการข้ อมูล ในทุ ก ขันตอนของการวางแผนและรับ มื อ ในสถานการณ์ฉุ ก เฉิ น
รวมทังการบริหารจัดการสื่อ
(4) บันทึกอย่างเป็นทางการของข้อตกลง และการเตรียมการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบแผนงานและการปรับแก้แผนการเตรียมความพร้อมเป็นประจ้า
จากบันทึกในหลายประเทศที่มีหน่วยงานปกครองแบบหลายระดับชัน การก้าหนดบทบาทและ
หน้าที่รับผิดชอบถือว่าเป็นสิ่งที่มีความยากล้าบากมากที่สุด และต้องใช้ความพยายามสูงสุดในการสร้างขึน
และรักษาสภาพให้เป็นที่น่าพอใจ
1.1.3 กลยุทธ์ (Strategies)
นักเขียนในงานด้านนีส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
จ้าเป็นจะต้องใช้ชุดกลยุทธ์ ที่เหมาะสมเพื่อด้าเนินการตามแนวคิดและหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้น ในการ
ประชุมที่ประเทศออสเตรเลียครังหนึ่ง ซึง่ มีการตรวจสอบกลยุทธ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ในการรับมือใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน สรุปได้ว่า กลยุทธ์ที่ประเทศออสเตรเลียควรรับมาใช้จะต้องเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้
เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มและองค์กรได้อย่างแท้จริง และกลยุทธ์ที่เป็น
พืนฐานต่อกระบวนการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์เหล่านี ได้แก่
 คณะกรรมการ
 การสร้างและคงไว้ซึ่งความสนับสนุนจากสื่อที่ดี
 การสร้างความร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากฐานที่กว้างขวาง
 การสนับสนุนจากเขตเลือกตังต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์
 การให้ชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนรวมให้มากที่สุด และ
 มีความเชื่อมั่นในอาสาสมัคร
ข้อที่เป็นประโยชน์หลัก ๆ ของยุทธศาสตร์ในกลุ่มหลังนี ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายลง (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของอาสาสมัคร) ผลของมันก็คือ การริเริ่มและความรับผิดชอบจะมาจากข้างล่าง (Bottom
–Up) มากกว่าที่จะเป็นการสั่งการจากข้างบน (Top–Down) และซึ่งท้าให้การมีส่วนร่วมจากชุมชนในการ
เตรียมความพร้อมสูงขึนมากด้วย ข้อดีอีกอย่างก็คือ การเพิ่มขึนมากของการแก้ปัญหาไปตามสภาวะการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ นในขณะที่ เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ขึ น ทั งนี ก็ เ พราะชุ ม ชนนั นเก่ ง ในการท้ า ตามสถานการณ์ อ ยู่ แ ล้ ว
นอกจากนี ชุมชนยังรู้สภาพภูมิประเทศในพืนที่ของตนเองดีกว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งจ้างมาจาก
ระดับประเทศ
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ยุทธศาสตร์ข้อหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับจากประเทศอังกฤษก็คือ การมอบอ้านาจตามกฏหมาย
ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือเทศบาลมีอ้านาจตามกฏหมายที่จะเตรียมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินของภัย
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินของภัยน้าท่วมด้วย แม้ว่าจะยั งมีการโต้แย้งกันในเรื่องของอ้านาจ
ตามกฏหมายที่จะมอบแก่ท้องถิ่นและยังไม่ตกลงกันจนถึงปลายปี ค.ศ.1992 แต่ประเทศอื่น ๆ ได้น้า
หลักการนีไปใช้กันแล้ว เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น 340 แห่งในจังหวัดอัลเบอร์ตา ประเทศคานาดาได้รับ
มอบอ้านาจตามกฏหมายนีโดย Province’s Public Safety Services Act ปี ค.ศ. 1980 ประเทศสหราช
อาณาจักรได้มอบอ้านาจความรับผิดชอบในการเผชิญเหตุฉุกเฉินจากน้าท่วมให้แก่คณะกรรมการแม่น้า
แห่งชาติและองค์กรแม่น้าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม นักเขียนรุ่นหลัง ๆ กังวลว่ารูปแบบนีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นบิวโรแครทมากไป และไม่ตอบสนองได้ทันการณ์
1.2 การวางแผนเผชิญเหตุน้าท่วมในระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ
(Flood Response Planning in an Integrated Emergency Management System)
ในส่วนแนะน้าเบืองต้นได้ทบทวนหัวข้อหลั ก ๆ ที่ต้องพิจารณาในการจัดตังระบบการบริห าร
จัดการสถานการณ์ ฉุกเฉิน แบบบูรณาการ (Integrated Emergency Management System, IEM) ไป
แล้ ว และในปั จ จุ บั น ยั งมีร ะบบ IEM ที่จั ดตังขึนในระดับชาติจ้านวนมาก ระบบ IEM หลาย ๆ แห่ งได้
จั ด ล้ า ดั บ ความส้ า คั ญ ของภัย ที่ ส่ ง ผลกระทบบ่ อ ยโดยการท้ า การวิ เคราะห์ อั น ตรายต่า ง ๆ (Hazards
Analysis) รวมทังน้าท่วมด้วย
ในย่อหน้าต่อไปเป็นการทบทวนบทบาทของรัฐบาลในระดับต่าง ๆ ของระบบ IEMS เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นข้อดีของการจัดตังการเผชิญเหตุฉุกเฉินจากน้าท่วมไว้ภายในกรอบใหญ่ของระบบ IEM โดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นหรือในระดับชุมชน
1.2.1 ระบบ IEM มีลักษณะอย่างไร (What is an IEM system?)
ในภาคผนวก 1 ซึ่งจัดเตรียมขึนโดยหน่วยบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง (US
Federal Emergency Management Administration, FEMA) เป็ น การทบทวนระบบ IEM ที่ ดี ม าก
เป้าหมายส้าคัญของระบบ IEM ก็คือ เพื่อพัฒนาให้เกิดขีดความสามารถที่ไว้ใจได้ในการจัดการกับภาวะ
ฉุกเฉิน โดยการรวมกิจกรรมตามหน้าที่ของของหน่วยงานของรัฐในทุกระดับเข้าด้วยกันและส้าหรับภัย
ทุกๆภัยเท่าที่จะเป็นไปได้
1.2.2 รูปแบบของการเผชิญเหตุกับภัยน้าท่วมของชุมชนท้องถิ่น (The Local Community
Flood Emergency Response Model)

1–4

ส่วนที่ 3-1
คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ตามที่กล่าวมาแล้ว การรับมือฉุกเฉินในระยะแรกนันถือกันโดยทั่วไปว่าเป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น เว้นแต่เมื่อภัยนันเกินก้าลังที่ท้องถิ่นจะรับมือได้จึงจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐในระดับสูงขึนมา
น้าหลากจากแม่น้าที่ไหลบ่าท่วมมาตามพืนดินนันอาจครอบคลุมพืนที่ทังหมดหรือบางส่วนของลุ่ม
น้าและลุ่มน้าย่อย ซึ่งพืนที่ที่ได้รับผลกระทบมักจะใหญ่กว่าพืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
แห่งใดมาก ดังนัน จึงน่าจะเป็นการดีที่องค์กรนันๆจะได้มี การประสานกันอย่างเป็นทางการกับองค์กรใน
ระดับสูงกว่าและกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงทังทางด้านเหนือน้าและทางท้ายน้า
และโดยวิธีการนี โครงการรับมือกัยภับฉุกเฉินจากน้าท่วมที่มีประสิทธิภาพจึงอาจตังขึนได้ในทัอง
ถิ่น แต่สามารถที่จะปฏิบัติการได้ทังในระดับพืนที่รับน้าของแม่น้าหรือในพืนที่ทังหมดของลุ่มน้า
1.2.3 บทบาทของรัฐบาลในระดับชาติในในโครงการในรูปแบบของท้องถิ่น (The National
Government Role in the Local Model)
ตรงกั น ข้ า มกั บ บทบาทขององค์ ก รระดั บ เทศบาลที่ เ น้ น การเตรี ย มพร้ อ มและการเผชิ ญ เหตุ
บทบาทของรัฐบาลในระดับชาติจะเน้ นที่ “การเตรียมความพร้อมและการฟื้นฟู (Preparedness and
Recovery)”1 การที่รัฐบาลมีทรัพยากรทางการเงินที่เหนือกว่าท้องถิ่นจะเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะช่วยองค์กร
ท้องถิ่นในการฟื้น ฟูพืนที่หลังเกิดภั ย มักจะถือว่าเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายรูปแบบท้องถิ่น (Local
Model) ซึ่งรัฐบาลได้ก้าหนดให้ท้าหน้าที่วางแผนเผชิญเหตุกับภัยหลาย ๆ อย่าง และซึ่งได้ท้าให้มีการ
จัดท้าแผนเตรียมพร้อมในระดับชาติส้าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยที่ส้าคัญ ๆ และอาจสันนิษฐานต่อไป
ได้ว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายรัฐบาลแห่งชาติจะได้บริหารจัดการทรัพยากรในอ้านาจของตน จะได้วาง
แผนการประสานงานที่จ้าเป็นระหว่างองค์กรต่าง ๆ กรมที่เกี่ยวข้อง และเตรียมพร้อมที่จะเข้าให้ การ
ช่วยเหลือองค์กรท้องถิ่นในช่วงการเข้าเผชิญเหตุ
บทบาทส้าคัญอีกข้อของรัฐบาลในระดับชาติก็คือ การร่วมมือและประสานงานในระดับสากลและ
ข้ามเขตแดนประเทศ แม่น้าไม่รู้จักเขตแดนต่าง ๆ ที่มนุษย์ก้าหนด อุทกภัยที่เกิดในลุ่มน้าใหญ่ ๆ ของโลก
มักจะเริ่มเกิดในพืนที่ต้นน้าซึ่งอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง ดังนัน รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ส่วนใหญ่จะมีสัญญาระหว่างประเทศที่ลงนามร่วมกันเป็นทางการเพื่อที่จะจัดตังระบบเฝ้าระวัง
และเตือนภัย การร่วมมือในระดับชาติแบบนีมีความส้าคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนในประเทศที่
1

ส้าหรับการพิจารณาบทบาทของรัฐบาลในภาวะฉุกเฉิน ให้ดตู ัวอย่างจากบทที่ 5 “Perspectives and Role of State
and Federal Governments in Emergency Management: Principles and Practices for Local Government”
Edited by T.e. Drabek and G.J. Hoetner. Published by International City Management Associates, 1991.
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ตังอยู่ ริ มแม่น้ านานาชาติแห่ งนี แต่เป็ น ที่น่าประหลาดใจที่แม่น้านานาชาติห ลายแห่งขาดสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่จะจัดตังระบบการเฝ้าระวังน้าท่วม ตัวอย่างเช่น ในแม่น้าคงคา (Ganges River) ซึ่งไหล
จากอินเดียไปบังคลาเทศ ในกรณีที่ขาดกลไกในระดับนานาชาติเช่นนี ประเทศที่อยู่ท้ายน้าจะขาดข้อมูล
เกี่ยวกับขนาดและระยะเวลาที่น้าจะหลากมาถึง จึงขาดเครื่องมือที่จะท้าหน้าที่การเตรียมความพร้อมที่จะ
รับมือกับน้าท่วม จึงเห็นได้ชัดเจนว่า หน้าที่ส้าคัญของรัฐบาลในระดับชาติก็คือ การท้าสัญญาข้อตกลงกับ
ประเทศอื่น ๆ ในการร่วมมือกันรับมือกับภัยน้าท่วม
1.2.4 บทบาทของรัฐและของรัฐบาลในระดับภูมิภาค (Role of State and Regional
Governments in the Local Model)
Drabek และ Hoettner ได้เขียนไว้ในเอกสารอ้างอิงในเชิงอรรถถึงจุดส้าคัญของบทบาทในการ
ประสานงานของรัฐบาลของรัฐในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบทเรียนมากมายส้าหรับให้ประเทศต่าง ๆ ที่มีลักษณะ
ของเขตการปกครองในระดับกลาง ๆ เช่นนี ซึ่งผู้อ่านควรทบทวนในสิ่งที่เขาเขียนไว้เกี่ยวกับ อ้านาจของ
รัฐบาลกลางส้าหรับการพิจารณาบทบาทของรัฐและรัฐบาลในระดับภูมิภาคในการวางแผนรับมือกับภาวะ
ฉุกเฉินและในขันการปฏิบัติการ
1.3 การปฏิบัติการเผชิญเหตุกับภาวะฉุกเฉินซึ่งเกิดจากน้าท่วม (Flood Emergency Response
Actions)
การปฏิบัติการเผชิญเหตุฉุกเฉิน ที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่ว ไปนันจะตามขันตอน 4 ขัน ของการ
จั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น แบบสมบู ร ณ์ (Comprehensive Emergency Management) ของ Coleman
และ Granito ซึ่งบันทึกไว้โดย Drabek และ Hoettner (ภาคผนวก 2) เมื่อพิจารณาขันตอน “การเตรียม
ความพร้ อม (Preparedness)” กับ “เผชิญเหตุ (Response)” ส้ าหรับภัยจากน้าท่ว มแล้ ว จะเห็ นว่า มี
ขอบเขตใกล้เคียงกัน
ต้ อ งเน้ น ว่ า ประเทศแต่ ล ะประเทศต่ า งมี เ อกลั ก ษณ์ ข องตนในด้ า นกฏหมาย รั ฐ ธรรมนู ญ /
สถานการณ์ทางศาล ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่ อ การเข้ ามามีส่ ว นร่ว มของท้อ งถิ่ น/ภูมิภ าคและรั ฐ บาลใน
ระดับชาติในระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินแบบองค์รวม (IEM) และในทางกลับกัน แต่ละประเทศก็จะ
ต้องการระบบ IEM ที่เป็นแบบของตนเองเพื่อจัดการกับภัยต่าง ๆ ที่ประเทศนัน ๆ ต้องประสบ
และตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉินจากน้าท่วมในระดับชาติจะต้องตังขึนไว้ล่วงหน้า
รายการตรวจสอบ (Checklist) ทั่วไปส้าหรับขันตอน “การเตรียมความพร้อม (Preparedness)” ของ
Coleman และ Granito (ภาคผนวก 2) อาจปรับปรุงให้ใช้กับภัยน้าท่วมได้ ดังนี
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(1) ความต่อเนื่องของรัฐบาล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลท้องถิ่น)
(2) ระบบออกอากาศฉุกเฉิน (สันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบออกอากาศของชาติ)
(3) จัดตังระบบสื่อสารฉุกเฉิน
– ในแนวนอนในทุกระดับของรัฐบาล
– ในระหว่างระดับต่าง ๆ ของรัฐบาล
– โดยมีระบบส้ารองของป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งอาจด้าเนินการโดยทหารและ/หรือ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเอง
(4) ศู น ย์ ป ฏิบั ติการภาวะฉุก เฉิน น้า ท่ว มเป็น สิ่ งส้ าคั ญที่ สุ ด ในรายการ ซึ่งจะถูกออกแบบโดย
ความคิดร่วมกันของคนในองค์กรในทุกระดับชัน และควรตังอยู่ตรงกลางลุ่มน้าที่เป็นปัญหา และในทาง
กลับกันต้องประสานใกล้ชิดกับศูนย์ปฏิบัติการภัยฉุกเฉินในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
(5) แผนปฏิบัติการภัยน้าท่วมฉุกเฉิน แน่นอนว่าความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของปฏิบัติการ
เผชิญเหตุขึนอยู่ กับ ความเหมาะสมและความง่ายของแผนปฏิบัติการที่ได้ว างไว้ในขันนี ตัว อย่างเช่น
ปฏิบัติการต่อไปนีเพื่อรับมือกับอุทกภัยที่ก้าลังมาถึงควรที่จะได้รับการตรวจสอบและบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนเตรียมความพร้อม
– การเตรียมตัดคันกันน้าให้ขาดในบริเวณที่ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
– การเตรียมให้มีการปล่อยน้าล้นจากเขื่อนลงสู่ล้าน้า
– การเตรียมให้มี (และการดูแลรักษา) ช่องทางระบายน้าบายพาส
– การเตรียการสู้ภัยน้าท่วมเช่น การเสริมคันกันน้า
งานที่ต้องเตรียมการไว้ในขันนีอาจรวมถึงแผนอพยพประชาชน สัตว์เลียง ซึ่งจะรวมถึงการหา
เส้นทางอพยพที่ปลอดภัย จุดรวมพล และศูนย์อพยพฉุกเฉินและการจัดเตรียมพืนที่ ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองท้ องถิ่น ให้ ความใส่ ใจในการวางแผนในขันเตรีย มความพร้ อ มมากเท่ าใด โอกาสของ
ความส้าเร็จของปฏิบัติการก็สูงขึนเท่านัน
การจะน้ารายการเตรียมการที่ Coleman และ Granito จัดท้าไว้ไปใช้แค่ไหนคงขึนอยู่กับสภาวะ
ที่แต่ละประเทศต้องประสบ
ปฏิบัติการ “เผชิญเหตุ (Response)” ที่อยู่ในเช็คลิสต์ในภาคผนวก 2 เป็นวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญ
ของคู่มือฉบับนี นี่เป็นปฏิบัติการที่ท้าทังในทันทีก่อน ในระหว่าง และในทันทีหลังจากที่ภัยมา เพื่อที่จะ
ช่วยชีวิตของผู้คน ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และช่วยท้าให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ
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รายการตรวจสอบส้าหรับการเผชิญเหตุฉุกเฉินจากภัยน้าท่วมที่ปรับปรุงแล้วมีดังนี
 การแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการ
 การเริ่มด้าเนินการตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินจากภัยน้าท่วม
 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจ้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
 เริ่มการส่งข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตือนภัย
 ให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
 เตรียมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
 เปิดระบบรับดูแลผู้ประสบภัย
 เปิดที่พักชั่วคราวส้าหรับผู้ประสบภัยและแผนการอพยพ
 เตรียมการค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue)
 เตรียมทรัพยากรทุกอย่างให้พร้อม
ขันตอนที่ 2 ของรายการข้างต้นเป็นหัวใจส้าคัญของงานเผชิญเหตุฉุกเฉินจากภัยน้าท่วม ที่ซึ่ง
ความพยายามที่จะควบคุมน้าท่วมจะเกิดขึนจริง เช่น การไปเปิดช่อง (ตัดคัน) ที่คันกันน้าตรงบริเวณที่ได้
ก้าหนดไว้ล่วงหน้า การท้าให้เกิดการล้นของอ่างเก็บน้า (Reservoir Spilling) ทางด้านเหนือน้า/หรือท้าย
น้าตามที่เหมาะสม การเสริมคันกันน้าด้วยกระสอบทราย และด้วยแผนฉุกเฉินป้องกันน้าท่วมเข้าภายใน
อาคาร ฯลฯ
1.4 ข้อสรุป (Summary and Conclusions)
ในบทนีเป็นการอธิบายถึงแนวทางการวางแผนและปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อรับสถานการณ์น้าท่วม
โดยที่งานดังกล่าวนันเป็นเรื่องที่มีหน่วยงานในระดับชาติเป็นผู้น้าทางแต่ศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินนีอยู่ที่ชุมชน (IEM) ได้ทบทวนข้อดีต่างของระบบ IEM นี แต่โดยพืนฐานแล้ว สิ่งที่เป็นประโยชน์
มากก็คือ การลดความซ้าซ้อนของงานและค่าใช้จ่าย และการที่ใช้องค์กรและระบบบริหารที่ใหญ่ ขึนท้าให้
เกิดการประหยัด (Economy of Scale)
ปัจจุบันนีรัฐบาลต่าง ๆ พบว่า เป็นการยากที่จะเพิ่มหน่วยงานหรือองค์กรขึนอีก ทรัพยากรส้าหรับ
การบริหารจัดการมีอยูจ้ากัดจึงจ้าเป็นต้องหาวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ แนวทางของระบบ
IEM จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ในบทนีได้ใช้แนวคิดของ Coleman และ Granito ที่แบ่งการเผชิญเหตุฉุกเฉินออกเป็นขันตอน
หรือส่วนต่าง ๆ ทังนีก็เพื่อน้าแนวคิดของผู้อ่านไปยังส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงมากกว่าของการรับมือ
กับภัยน้าท่วม ลักษณะของการควบคุมปกครอง กฏหมาย และบริบทการบริหารของแต่ละประเทศจะเป็น
ตัวก้าหนดรายละเอียดขององค์กรและกระบวนการวางแผนที่จะใช้เพื่อการวางแผนเผชิญเหตุและจะต้อง
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รวมไว้ในแผนอย่างรอบคอบ เจตนาของบทนีก็คือ การแนะน้าแนวคิดของมาตรการเผชิญเหตุและเสนอ
รายการของสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อเป็นพืนฐานให้ด้าเนินการต่อไปได้
1.5 เอกสารอ้างอิง (References)
ดูจากเอกสารอ้างอิงในบทอื่น ๆ โดยเฉพะอย่างยิ่งจากส่วนที่ 2 บทที่ 6 และส่วนที่ 2 บทที่ 8

ส่วนที่ 3-1

ระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณา
การ (The Integrated Emergency Management
System, IEM)
จุดประสงค์ของระบบ IEM คือเพื่อพัฒนาและคงไว้ซึ่ งขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่ว
ประเทศได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยการผสมผสานกิจกรรมตาม
สายงานของรัฐบาลในทุ กระดับและในขอบเขตที่สามารถ
ท้าได้กับภัยพิบัติทุกเรื่อง
รัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นสามารถบรรลุจุดประสงค์ดง
กล่าวได้ ด้วย (1) ก้าหนดภัยพิบัติและขนาดของความเสี่ยง
ในลั ก ษณะที่ ค งเส้น คงวาและสมเหตุผล (2) ประเมินขีด
ความสามารถที่มีอยู่และที่จ้าเป็นส้าหรับภัยพิบัติเหล่านัน
และ (3) จัดท้าแผนงานที่ออกแบบให้เหมาะสมส้าหรับรัฐ
และท้ อ งถิ่ น ซึ่ งก้ า หนดกิ จกรรมที่ จ้ าเป็น ส้า หรั บการปิด
ช่องว่างระหว่างขีดความสามารถที่มีอยู่กับที่ต้องการ ความ
พยายามดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกันและต้องด้าเนินการไป
ตามล้าดับ การแยกแยะภัยพิบัติจะใช้เป็นพืนฐานในการ
ประเมินขีดความสามารถที่ ยังขาดอยู่ตกบกพร่อง และขีด
ความสามารถที่ ยั ง ขาดอยู่ นี จะน้ า ไปสู่ ก ารจั ด เตรี ย ม
แผนพัฒนาขีดความสามารถซึ่งเป็นแผนหลายปี ขันตอน
เ ริ่ ม ต้ น เ ห ล่ า นี เ ป็ น จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง ก า ร ร ว ม กิ จ
กรรมการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน บนพืนฐานของ
หน้าที่ในการรับมือภัยพิบัติหลากหลาย

(ขันตอนที่ 8–13)
ขันตอนที่ 1 : การวิเคราะห์ภัยพิบัติ (Hazard Analysis)
รู้ว่าอะไรเกิดขึนได้ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึน และรู้ถึง
ขนาดของปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ นได้ ทั งหมดนี เป็ น
ส่วนประกอบส้า คัญในการวางแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากนัน ขันแรกนีคือเขตปกครองนัน ๆ จะต้องระบุ ภัย
พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น และก้ า หนดผลกระทบของภัย แต่
ชนิดที่อาจเกิดขึนต่อประชาชนและทรัพย์สิน งานนีไม่
จ้าเป็นต้องละเอียดซับซ้อนจนเกินไป เพื่อให้ได้ผลที่เอา
มาใช้ประโยชน์ ที่ส้าคัญคือภัยพิบัติทังหมดที่อาจเกิดขึน
และส่ งผลกระทบต่ อ เขตการปกครองนั น ๆ จะต้ อ ง
ได้รับการระบุและก้าหนดไว้ในการวางแผนเผชิญเหตุ
สถานการณ์ฉุกเฉิน และความพยายามในการอพยพของ
เขตปกครอง
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ภาคผนวก 1
ระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ
(The Integrated Emergency Management System)

ขั น ต อ น ที่ 2 : ก า ร ป ร ะ เ มิ น ขี ด ค วา ม ส า ม า ร ถ
(Capability Assessment) ขั นตอนต่ อ ไปส้ า หรั บ เขต
การปกครองคือการประเมินขีดความสามารถที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันในการรับมือกับภัยพิบัติที่ระบุได้ตามขันตอนที่
1 โดยประเมิ น ตามมาตรฐานและเกณฑ์ ข อง FEMA
ก้าหนดขึนเพื่อการท้างานบริหารจัดการภัยพิบัติพืนฐาน
เช่น การแจ้งเตือนและการเตือนภัย การอพยพ และการ
สื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อมูลที่ได้จะให้บทสรุป
เกี่ ย วกั บ ขี ด ความสามารถที่ มี อ ยู่ ที่ ก ารวางแผนใน
ปัจจุบันจะต้องยึดถือตาม (ขันตอนที่ 3) และน้าไปสู่การ
ถึ ง แม้ IEMS เน้ น ย้ า การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ แต่ ใ น ระบุจุดอ่อนของเขตการปกครอง
กระบวนการก็ยังตระหนักว่า การด้าเนินการในปัจจุบันยัง
ต้องท้าตามแผนที่วางไว้ และด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ และการ ขั นตอนที่ 3 : แผนปฏิ บั ติ ก ารสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
ด้าเนินงานเหล่านีมีผ ลสนับสนุนต่อการพัฒนาดังกล่าวได้ (Emergency Operation Plans) ควรพั ฒ นาแผนงาน
ดังนัน ขันตอนนีจึงมีเส้นทาง 2 สาย ทางที่หนึ่งคือ เน้นที่ พร้ อ มรายละเอี ย ดหน้ า ที่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภั ย พิ บั ติ ที่
ขีดความสามารถและกิจกรรมที่อยู่ในปัจจุบัน (ขันตอนที่ ก้ า หนดในขั นตอนที่ 1 กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
1–7) และอีกทางหนึ่งคือ เน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถ ส้าหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทควรได้รับการอธิบายแยก
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ออกไปโดยอาจใส่ไว้ในภาคผนวกของส่วนที่อธิบายหน้าทีท่ ี่
เหมาะสม แนวคิดนีจะแตกต่างจากค้าแนะน้าเดิมที่เน้นการ
พัฒนาเฉพาะแต่ละภัยพิบัติ จะต้องทบทวนแผนที่มีอยู่และ
ปรับปรุงในส่วนที่จ้าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าประยุกต์ใช้ได้กับภัย
พิบัติทุก ๆ ภัยซึ่งอาจคุกคามต่อพืนที่ รูปแบบที่แน่นอนของ
แผนส้ า คั ญน้ อ ยกว่ าความมั่น ใจว่ า กระบวนการวางแผน
ดังกล่าวได้พิจารณาหน้าที่ในการท้างานต่าง ๆ ในมุมมอง
ของการรับมือภัยพิบัติที่หลากหลายแล้ว

ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินอาจเกิดขึนได้ทุก เมื่อ
และจะต้ อ งด้ า เนิ น การภายใต้ แ ผนและทรั พ ยากร
ปั จ จุ บั น แม้ ว่ า จะมี แ ผนส้ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการก็เป็นโอกาสให้ทดสอบขีด
ความสามารถที่มีอยู่ภายใต้สถานการณ์จริง
ขั นตอนที่ 7 : การประเมิ น ผล (Evaluation) ผลของ
การด้าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ขันตอนที่ 6) ควร
ได้ รั บ การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ในลั ก ษณะเที ย บขี ด
ความสามารถที่มีอยู่ และที่ต้องการ และพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงขันตอนที่ 2 และขันตอนที่ 8 ซึ่งจะเป็นส่วนที่
ส้ า คั ญ เพื่ อ ระบุ ค วามจ้ า เป็ น ของการบรรเทาภั ย
(Mitigation) ในอนาคต และควรถือเป็นขันตอนส้า คัญ
ยิ่งของการประเมินแต่ละครัง ควรท้าการทดสอบและ
ฝึกซ้อมเพื่อการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่ที่
ภัยพิบัติมิได้เกิดขึนบ่อยครัง

ขั นตอนที่ 4 : การรั ก ษาขี ด ความสามารถให้ ค งที่
(Capability Maintenance) เ มื่ อ ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ นา แ ล้ ว
จะต้องรักษาขีดความสามารถที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพต่อภัยพิบัตใิ ด ๆ ไว้ให้ได้ มิฉะนัน มันจะ
ถดถอยไปมากตามกาลเวลา จะต้องปรับแผนให้ทันสมัย
จะต้ อ งซ่ อ มบ้ า รุ งและทดสอบเครื่อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อบรม
บุคลากร และทดสอบกระบวนการหรือระบบต่าง ๆ เป็น
ขั นตอนส้ า คั ญ ยิ่ ง ส้ า หรั บ บางพื นที่ ป กครองซึ่ ง ไม่ มี
ประสบการณ์กับภัยพิบัติใหญ่ ๆ บ่อยครัง
ขั นตอนที่ 8 : ข้ อ บกพร่ อ งของขี ด ความสามารถ
(Capability Shortfall) ความแตกต่ า งระหว่ า งขี ด
ขันตอนที่ 5 : ความพยายามเพื่อบรรเทาภัย (Mitigation ความสามารถที่มีอยู่จริงในปัจจุบันกับขีดความสามารถ
Efforts) จะต้องให้ความส้าคัญต่อการบรรเทาผลกระทบที่ ที่เหมาะที่แสดงอยู่ในมาตรฐานและเกณฑ์ ของ FEMA
อาจเกิดขึนจากภัยพิบัติ ทรัพยากรที่ใช้เพื่อจ้ากัดผลกระทบ เป็นสิ่งบ่งชีถึงความบกพร่องของขีดความสามารถ ใน
หรือลด หรือก้าจัดภัยจะช่วยท้าให้ความสูญเสียและความ ประเด็ น ที่ ยั งไม่ มี เท่ า กั บ มาตรฐานหรือ เกณฑ์ จะต้อง
ทุ ก ข์ ย ากลดน้ อ ยลงในอนาคต ตั ว อย่ า งเช่ น การบริ หาร ได้ รั บ การพิ จ ารณาในล้ า ดั บ แรก ระหว่ า งการจั ด ท้ า
จัดการการใช้ ที่ดิน อย่า งเหมาะสม และการเข้มงวดของ แผนพัฒนาระยะยาวหลายปีของพืนที่ปกครอง (ขันตอน
กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายด้านความปลอดภัย ที่ 9)
จะช่วยลดผลกระทบของภัยพิบัติในอนาคตลง การทุ่มเท
ความพยายามเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยจะสามารถลด ขันตอนที่ 9 : แผนพัฒนาระยะยาวหลายปี (Multiyear
ระดับที่ต้องมีเพื่อการด้าเนินงานฟื้นฟู ด้วยเหตุนี จึงช่วยลด Development Plan) มี ร ากฐานมาจากข้ อ บกพร่ อ ง
ข้ อ บกพร่ อ งของสมรรถภาพซึ่ ง อาจมี อ ยู่ ผลของความ ของขี ด ความสามารถที่ ร ะบุ ใ นขั นตอนที่ 8 พื นที่
พยายามเหล่านีจะแสดงให้เห็นเมื่อมีการวิเคราะห์ภัยพิบัติ ปกครองจะต้องจัดเตรียมแผนการพัฒนาระยะหลายปีที่
ในอนาคต (ขันตอนที่ 1) และการประเมินขีดความสามารถ ตรงตามสถานการณ์และความต้องการ แผนดังกล่าว
(ขันตอนที่ 2)
ควรก้าหนดสิ่งที่ต้องท้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ถึง
ระดับที่ก้าหนด แผนนีควรครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ขั นตอนที่ 6 : การปฏิ บั ติ ก ารในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่อให้สามารถวางตารางและให้เงินสนับสนุนโครงการ
(Emergency Operations) ความจ้าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาระยะยาวได้อย่างถูกต้อง แผนนีควรรวมโครงการ
และกิจกรรมบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
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ด้าเนินงานเพิ่มขีดความสามารถประจ้าปี อาจท้าได้โดย
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นตามล้าพัง ขณะที่กิจกรรมอื่น ๆ
อาจจ้ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงาน
ระดับรัฐหรือสหพันธรัฐ ไม่ว่าแหล่งการเงินและความ
สนับสนุนจะมาจากแหล่งกิจกรรมและโครงการ

ขันตอนที่ 12 : ทรัพยากรของรัฐบาลกลาง (Federal
Sources) รัฐบาลกลางจะต้องจัดให้มีซึ่งนโยบายและ
คู่มือเกี่ยวกับขันตอน ความช่วยเหลือทางการเงิน ความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นวิ ช าการ และทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ
ช่ ว ยเหลื อ รั ฐ บาลระดั บ รั ฐ และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ในการ
พั ฒ นาและคงไว้ ซึ่ งขี ด ความสามารถ ข้ อ ตกลงความ
ร่วมมือแบบบูรณาการของ FEMA กับรัฐต่าง ๆ จะยังคง
ขั นตอนที่ 10 : การเพิ่ ม การพั ฒ นารายปี ใ ห้ ม ากขึ น ท้ า เป็ น ทางไปสู่ ก ารให้เ งิ น สนั บ สนุ น แก่ โครงการของ
(Annual Development Increment) เมื่ อ มี แ ผนระยะ FEMA ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และส้าหรับกิจกรรม
ยาวท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น กรอบการท้ า งานเพื่ อ การพั ฒ นาขี ด ที่ด้าเนินงานตามรายปี
ความสามารถในระยะเวลาหนึ่ ง ขั นตอนต่ อ ไปคื อ การ
ก้ า หนดรายละเอี ย ดสิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งด้ า เนิ น การในปี ถั ด ไป ขันตอนที่ 13 : การเพิ่มขึนของงานประจ้าปี (Annual
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ย นแปลงไปในแต่ล ะปี และอาจมี การ Work Increment) เ มื่ อ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ด้าเนินการมากหรือน้อยกว่าแผน ปัจจัยเหล่านีส่งผลให้มี ความสามารถสิ นสุ ด ลงและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เสร็ จ
การปรั บ เปลี่ ย นแผนการพั ฒ นาระยะยาวและในการ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ความขาดความสามารถขององค์ ก ร
ก้าหนดการเพิ่มขึนในปีถัดไป ด้วยกระบวนการนี ผู้จัดการ ปกครองก็จะลดลง สิ่งที่ได้ปรับปรุงดีขึนนีจะเห็นได้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินสามาถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของ การประเมินขีดความสามารถและจุดอ่อน (ขันตอนที่ 2
ตนและหุ้นส่วนระดับรัฐทราบถึงรายละเอียดแผนงานที่จะ และขั นตอนที่ 8) ของกระบวนการทุ ก ปี ซึ่ ง จะต้ อ ง
ด้าเนินการในปีต่อไปและความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อ ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขี ด
สนับสนุนงานเหล่านี ระหว่างการด้าเนินงาน IEMS ในตอน ความสามารถที่เพิ่มขึนด้วย และแผนพัฒนาระยะหลาย
เริ่มต้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกระบวนการรายงาน ปี ก็ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ งโดยน้ า ความเปลี่ ย นแปลง
อย่างไรก็ตาม FEMA ก้าลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการ ดังกล่าวและประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมแผนและ
ท้ากระบวนการรายงานและตรวจสอบให้ง่ายขึนผ่านระบบ จากการปฏิบัติการฉุกเฉินจริงมาพิจารณา ซึ่งแต่ละรัฐ
อัตโนมัติ
ควรเตรียมวิธีส้าหรับการบันทึกและการรวบรวมงานใน
ท้องถิ่นที่เพิ่มขึนในแต่ละปีด้วย
ขันตอนที่ 11 : ทรัพยากรของรัฐ/ท้องถิ่น (State/Local
Resources) รัฐบาลระดับรัฐหรือท้องถิ่นถูกคาดหวังให้เข้า แหล่งที่มา : คัดลอกมาจากเอกสาร FEMA The
ร่ ว มในด้ า นการเงิ น และด้ ว ยสิ่ ง อื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นาขี ด Integrated Emergency Management System :
ความสามารถและด้ า เนิ น งานบ้ า รุ ง รั ก ษาดั ง เช่ น ที่ เ คย Process Overview, CPG 1–100 (Washington,
เป็นมาในอดีต กิจกรรมบางอย่างที่ระบุไว้ว่าเป็นการ
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1983).
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ด้าเนินการโดยหน่วยที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่ว่าเงิน
สนั บ สนุ น จะมาจากแหล่ ง ใด เมื่ อ น้ า มาใช้ ร วมกั บ การ
วิเคราะห์ภัยพิบัติ และผลการ ประเมินขีดความสามารถ
แผนงานเหล่ า นี จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการชี แจง
ผู้บริหารให้เห็นความจ้าเป็นในการ พัฒนาและในการแสดง
ตารางกิจกรรมและโครงการตามหลักเหตุผล ซึ่งควรได้รับ
ความส้าคัญในระยะห้าปีข้างหน้า ในระดับรัฐ ข้อมูลนีควร
น้ามาใช้ในการพัฒนาแผนระยะยาวในระดับรัฐ เพื่อการให้
ความช่วยเหลือแก่การท้างานในระดับท้องถิ่น และในการ
ล้ า ดั บ ความส้ า คั ญ ข้ อ ก้ า หนดของรั ฐ เพื่ อ การให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นการเงิ น และเทคนิ ค ผ่ า นข้ อ ตกลงใน
ลักษณะความร่วมมือแบบบูรณาการ
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ภาคผนวก 2
ระยะด้าเนินงาน 4 ระยะ ของการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ
(The Four Phases of Comprehensive Emergency Management)
ระยะที่ (Phases) :

มาตรการทั่วไป (General Measures) :

ระยะบรรเทาภัยที่จะเกิดขึน (Mitigation) :
การด้าเนินงานที่ท้าเพื่อก้าจัดหรือลดระดับของความเสี่ยง
ระยะยาวที่มีต่อชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินจากภัยพิบัติ (การ
บรรเทาภัยนี อนุมานว่า ไม่ว่าจะเกิดความเสี่ยงกับสังคม
หรือไม่ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (Building Codes)
การประกันความเสียหายจากภัยพิบัติ (Disaster
Insurance)
ระบบสารสนเทศภัยพิบัติ (Hazard Information
Systems)
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use
Management)
การวิเคราะห์ภยั พิบัติ (Hazard Analysis)
การครอบครองที่ดิน (Land Acquisition)
การตรวจตราและติดตามผล (Monitoring
Inspection)
การให้ความรู้แก่สาธารณะ (Public Education)
การวิจัย (Research)
การย้ายถิ่นฐาน (Relocation)
การจัดท้าแผนที่เสีย่ งภัย (Risk Mapping)
พระราชบัญญัติความปลอดภัย (Safety Codes)
การออกกฎหมาย (Statutes/Ordinances)
แรงจูงใจด้านภาษี (Tax Incentives/Disincentives)

ระยะเตรียมความพร้อม (Preparedness) :
คือการด้าเนินงานที่ท้าก่อนหน้าการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการด้าเนินงานและท้าให้เกิด
การรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน
เกิดขึน

ความพร้อมภาครัฐ (Continuity of Government)
ระบบการเผยแพร่ข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Broadcast System)
ศูนย์ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency
Operation Centers)
แผนปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency
Operation Plans)
สารสนเทศสาธารณะในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Public Information Materials)
แผนฝึกซ้อม (Exercise of Plans/System)
ข้อตกลงความช่วยเหลือร่วมกัน (Mutual Aid
Agreements)

ส่วนที่ 3-1

ระยะเผชิญเหตุ (Response) :
คือการด้าเนินงานที่ท้าในทันที ก่อน ระหว่าง และหลังการ
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรักษาชีวิต ลดความเสียหายทีมี
ต่อทรัพย์สิน และเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการฟื้นฟู

การผลักดันแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan
Activation)
การผลักดันระบบการเผยแพร่ข่าวสารในสถานการณ์
ฉุกเฉิน (Emergency Broadcast System
Activation)
ข้อแนะน้าต่อสาธารณะในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Instructions to Public)
การช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Medical Assistance)
การจัดตังคณะท้างานศูนย์ปฏิบัตกิ ารในสถานการณ์
ฉุกเฉิน (Staffing the Emergency Operation
Centers)
การเตือนภันแก่สาธารณะอย่างเป็นทางการ (Public
Official Alerting)
การตังรับและการดูแล (Reception and Care)
การอพยพ (Shelter/Evacuation)
การค้นหาและการช่วยเหลือ (Search and Rescue)
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร (Resource Mobilization)
การผลักดันระบบเตือนภัย (Warning Systems
Activation)

ระยะพืนฟู (Recovery) :
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทังระยะสันและระยะยาวที่ออกแบบ
ขึนเพื่อสนับสนุนการด้ารงชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับสู่
สภาวะปกติ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึน

การให้ค้าปรึกษา (Crisis Counselling)
การประเมินความเสียหาย (Damage Assessment)
การก้าจัดเศษซาก (Debris Clearance)
การก้าจัดการเปื้อนสาร (Decontamination)
ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ (Disaster Assistance
Centers)
การจ่ายค่าประกันความเสียหาย (Disaster Insurance
Payments)
ระบบการให้กเู้ งินแก่ผู้ประสบภัย (Disaster Loans
and Grants)
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การบริหารจัดการทรัพยากร (Resource
Management)
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรับมือ (Training Response
Personnel)
ระบบเตือนภัย (Warning Systems)
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การช่วยเหลือการจ้างงานแก่ผู้ประสบภัย (Disaster
Unemployment Assistance)
สารสนเทศสาธารณะ (Public Information)
การประเมินผลแผนฉุกเฉินใหม่ (Reassessment of
Emergency Plans)
การก่อสร้างใหม่ (Reconstruction)
การสร้างบ้านชั่วคราว (Temporary Housing)
แหล่งข้อมูล : Emergency Management Principles and Practice for Local Government. Editors:
Thomas E. Drabek and Gerald J. Hoetmer, Published by the International City Management
Association, 1991.

1–15

ส่วนที่ 3-2

เขียนโดย Dr. S. Bruk
2.1 แนวคิดพืนฐาน (Basic Concepts)
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III–II การสู้ภัยน้าท่วม (Flood Fighting)

การด้าเนินงานที่ท้าระหว่างเกิดเหตุการณ์น้าท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายและการวิบัติ ที่มีต่อ
อาคารควบคุมน้าท่วม ตลอดจนการผันน้าท่วมออกจากพืนที่อ่อนไหว โดยทั่วไปมักเรียกว่า การสู้ภัยน้า
ท่วม (Flood Fighting) การสู้ภัยน้าท่วมนีมักด้าเนินงานไปพร้อมกับการอพยพ และการกันน้าท่วม ซึ่งเป็น
มาตรการในสถานการณ์ฉุ กเฉิน ที่มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่ อบรรเทาผลกระทบจากน้า ท่ว มที่ มีต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาคารป้องกันและควบคุมน้าท่วม และมาตรการต่าง ๆ ได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพหรือประสบความล้มเหลว
มาตรการและวิธีการเพื่อการสู้ภัยน้าท่วมมีหลากหลาย แต่ทังนีจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพ
ท้องถิ่น กิจกรรมพืนฐานที่ต้องด้าเนินการมีดังตัวอย่างต่อไปนี












การปฏิ บั ติ ง านในสถานการณ์ ฉุก เฉิ นของระบบการควบคุ ม และป้ อ งกั น น้า ท่ ว มก่ อ นและ
ระหว่างเกิดน้าท่วม (ก็คือการปฏิบัติตามกระบวนการท้างานของอาคารเพื่อการบริหารจัดการ
และควบคุมน้าท่วม)
การป้องกันเชิงรุก การเสริมความแข็งแรง และการซ่อมแซมอาคารควบคุมและป้องกันน้าท่วม
ระหว่างการเกิดน้าท่วม
การสร้างอาคารฉุกเฉิน (ตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ก่อนและที่ปรับปรุงระหว่างเกิดน้าท่วม)
มาตรการฉุกเฉิน เพื่อลดปริ มาณน้าท่วมด้วยการจัดหาแหล่ งกักเก็บน้าในพืนที่ที่ได้รับการ
ป้องกันหรือไม่ได้ป้องกัน
การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้า เช่น เศษตะกอน วัตถุที่ลอยมา
ฯลฯ
การท้าให้เศษตะกอน หรือธารน้าแข็ง หรือวัตถุที่ลอยมา สามารถไหลข้ามฝายหรือเขื่อน
การผันน้าท่วมออกจากพืนที่อ่อนไหว แม้แต่ จะต้องท้าให้น้าไปท่วมพืนที่ที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจน้อยกว่าก็ตาม

การสู้ภัยน้าท่วมเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญประการหนึ่งของมาตรการแบบไม่ใช้ สิ่งก่อสร้างเพื่อลด
ภัยพิบัติจากน้าท่วม และจ้าเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนและโครงการป้องกันน้า
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ท่วม ซึ่งจ้าเป็นจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมและด้วยองค์ความรู้ระดับมืออาชีพ และได้แรงสนับสนุน
จากกลุ่มสังคมที่ต้องรับความเสี่ยง รวมทังหน่วยงานทางกฎหมายและทางการบริหารในระดับสูง
สิ่งที่ส้าคัญที่สุดของมาตรการสู้ภัยน้าท่วมคือ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก ๆ
คน การมีเทคนิควิธีและทรัพยากรพร้อม และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
และความร่วมมือจากสาธารณชน
ความหลากหลายของสถานการณ์สู้ ภัยน้ าท่ว มบ่งบอกว่ าแต่ล ะกรณี จ ะต้ อ งได้รับ การส้ า รวจ
ตรวจสอบในรูปแบบของตน คู่มือฉบับนีแสดงเฉพาะหลักการทั่วไปซึ่งใช้ได้กับกรณีส่วนใหญ่ แต่เป็นหน้าที่
ขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่จะต้องค้นหาวิธีการด้าเนินงานที่เหมาะสมส้าหรับแต่ละกรณีไป
2.2 ความหลากหลายของงานสู้ภัยน้าท่วมและวิธีการ (Diversity of Flood Fighting Tasks and
Methods)
งานสู้ภัยน้าท่วมและวิธีการขึนอยู่กับลักษณะของน้าท่วม ธรรมชาติของพืนที่ป้องกัน การตังถิ่น
ฐานและทรัพย์สิน ประเภทของอาคารป้องกันน้าท่วม และปัจจัยตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึนอื่น ๆ
อีกมากมาย เนือหาต่อไปนีเป็นการสรุปลักษณะที่ส้าคัญบางประการ
2.2.1 ลักษณะของน้าท่วม (Flood Characteristics)
มาตรการสู้ภัยน้าท่ว มขึนอยู่กับธรรมชาติของน้าท่วมที่ก้าลังเริ่มก่อตัว ซึ่งสามารถจัดกลุ่มตาม
สถานการณ์แบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบดังนี
 มีระดับน้าขึนสูงมากเกินไป ซึ่งอาจท้าให้เกิดน้าล้นคันกันน้าหรือท้านบกันน้าท่วม หรือท่วมขัง
ในพืนที่ที่ไม่ได้ป้องกัน
 มีปริมาณน้าไหลสูงจนเกินไป ซึ่งเกินความจุของแม่น้าและทางระบายน้า
 มีระดับน้าท่วมสูงเป็นเวลานาน ซึ่งอาจท้าให้คันดินกันน้าอ่อนตัวจนกระทั่งเกิดการพังทลาย
 ปริมาณน้าท่วมสูงจนเกินไปจนไปเติมปริมาตรเก็บกักว่างของอ่างเก็บน้าจนเต็ม
 กัดเซาะตลิ่งแม่น้า หรือท้าลายอาคารป้องกัน เนื่องจากความสามารถในการพัดพาตะกอนเพิ่ม
สูงขึน
 มีเศษตะกอน หรือธารน้าแข็ง ท้าให้เกิดการอุดตันหรือเกิดความเสียหายจากผลกระทบทาง
กายภาพ หรือแรงกระท้าต่อสะพาน และอาคารควบคุมน้าท่วมที่มากจนเกินไป
 การตกตะกอนของกรวด ทราย หรือโคลนเลนในพืนที่น้าท่วม
 มลภาวะของน้าและตะกอนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ
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วิธีการสู้ภัยน้าท่วมขึนอยู่กับประเภทของพืนที่ป้องกันได้แก่
 เมืองและที่ตั งถิ่น ฐานซึ่ ง อาจเกิด ความเสี ย หายขึนกับ บ้ า นเรื อน โรงงานอุ ต สาหกรรม และ
สถานทีส่ าธารณะ เป็นต้น
 พืนที่เกษตรกรรมซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึนกับแปลงเพาะปลูกและโรงเก็บ
ผลผลิต พืชพันธุ์ ปศุสัตว์ ป่าไม้ ประมง เป็นต้น
 โครงสร้ า งพื นฐาน ที่ ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ นกั บ ทางรถไฟ ถนน สะพาน จุ ด ตั ด ผ่ า นท่ อ
สายโทรศัพท์ เป็นต้น
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานความร้อน โรงกลั่น
เหมืองแร่ เป็นต้น
 อาคารบริหารจัดการน้า เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้า ท่อรับน้า ระบบส่งน้า ระบบชลประทาน คลอง
ท่อปิด รวมทังระบบควบคุมและป้องกันน้าท่วมซึ่งเป็นการลงทุนทีส่ ้าคัญ

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

2.2.2 พืนที่ป้องก้น (Protected Area)

2.2.3 รูปแบบของการวิบัติ (Modes of Failure)
วิธีการสู้ภัยน้าท่วมจะถูกดัดแปลงเพื่อรับมือ กับรูปแบบต่าง ๆ ของการวิบัติของอาคารป้องกันน้า
ท่วมที่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น
 การวิ บั ติ ของระบบตามแนวตรง เช่ น คัน กันน้ า ก้ า แพงกัน น้ า ท่ว ม ท้ า นบ ซึ่ ง การวิ บั ติ อย่าง
ฉับพลันอาจก่อให้เกิดการไหลข้าม การชะโพรง การกัดเซาะ การชะล้าง การพังทลาย การกัด
เซาะตลิ่ง และผลของเศษตะกอนที่ลอยมา
 ความสามารถในการรับน้าที่ลดลงของทางน้า ทางระบายน้าท่วม และทางเบี่ยงน้าท่วม เป็น
ต้น เนื่องจากมีเศษซากตะกอนหรือน้าแข็งมากีดขวางการไหลของน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรง
ส่วนคอดของทางน้า เช่น สะพาน ฝาย ฯลฯ
 การวิบัติของเขื่อน ฝาย เขื่อนทดน้า จะส่งผลให้เกิดคลื่นน้าท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง
 ความล้มเหลวของระบบระบายน้าในพืนที่ก่อให้เกิดน้าท่วมในพืนที่เกษตรกรรม
 ความล้มเหลวของระบบระบายน้าในชุมชนเมืองก่อให้เกิดน้าท่วมภายในพืนที่เมืองที่ป้องกันไว้
แล้ว
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2.3 หลักการทั่วไปของการสู้ภัยน้าท่วม (General Principles of Flood Fighting)
ถึงแม้ว่าวิธีการสู้ภัยน้าท่วมและการปฏิบัติจะมีความหลากหลาย แต่ก็ยังมีหลักการโดยทั่ว ไปที่
ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ซง่ึ สรุปได้ดังนี
 น้าท่วมสูงสุด (Extreme Flood) ตามค้านิยามแล้วคือเหตุการณ์ที่เกิดขึนได้ยาก อาจเกิดขึน
เพียงครังเดียวในรอบหลายทศวรรษหรือหลายศตวรรษ น้าท่วมใหญ่ (Large Flood) อาจไม่
เกิดเคยขึนมาหลายช่วงอายุคน แต่ เมื่อเกิดน้าท่วมสูงสุดขึนในพืนที่ การเตรียมพร้อมเพื่อสู้ภัย
น้าท่วมจึงเป็นหลักการที่ส้าคัญ ประกอบด้วยแผนสู้ภัยน้าท่วมเฉพาะ โนว์ –ฮาว องค์ความรู้
ความพร้อมของวิธีการทางด้านเทคนิค (ยกตัวอย่างเช่น การจัดเก็บส้ารองวัสดุ เช่น กระสอบ
ทราย และเครื่องสูบน้าที่มีอยู่ ฯลฯ) ก้าลังคน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสู้ภัยน้าท่วม ผู้น้าที่ มีความ
รับผิดชอบ และความพร้อมทางด้านการเงิน
 เพื่ อ ให้ แ ผนงานสู้ ภั ย น้ า ท่ ว มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรจะต้ อ งรวมการพยากรณ์ น้ า ท่ ว มที่ มี ค วาม
แม่นย้า และผลการปฏิบัติงานของระบบที่ช่วยลดปริมาณน้าท่วมที่สามารถคาดการณ์ได้
 การสู้ ภั ย น้ า ท่ว มควรจะหลี กเลี่ ย งการด้ า เนิ น การอย่ า งกระทัน หั น (Improvisation) แต่ ควร
ยึดถือตามแผนงานฉุกเฉินที่ได้เตรียมการไว้อย่างดี ซึ่งได้พัฒนาบนรากฐานของการประเมินผล
และการศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของความเสียหายจากน้าท่วม
 แผนงานสู้ภัยน้าท่วมควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารจัดการน้าท่วมที่ออกแบบไว้เป็น
อย่างดี ซึ่งในแผนงานดังกล่าวจะต้องระบุเขตที่มี ความส้าคัญสูง ให้ชัดเจน และการเตรียม
เสียสละพืนที่ที่คาดการณ์ว่ามีความส้าคัญน้อยกว่า ดังนัน แผนสู้ภัยน้าท่วมจะต้องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ เช่น การอพยพประชาชนและทรัพย์สินไป
ยังพืนที่ปลอดภัย การกันน้าท่วมให้กับอาคารต่าง ๆ
 การสู้ภัยน้าท่วมมีแง่มุมด้านองค์กรและการบริหารงาน รวมทังการออกกฎหมายในระดับต่างๆ
ได้แก่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 ความพร้อมทางการเงินเพื่อการสู้ภัยน้าท่ว มเป็นสิ่งจ้า เป็น ดังนัน องค์ประกอบที่ส้าคัญ ของ
แผนคือค่าใช้จ่ายและการจัดท้างบประมาณ ตลอดจนค้าสั่งการที่ชัดเจนว่าจะต้องจัดให้มีวิธี
ทางการเงินอย่างไร
 ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในสังคมเป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อสู้ภัยน้าท่วม และสามารถแสดงออกได้
ในหลายระดับ ทังนีขึนอยู่กับขนาดของภัยน้าท่วมทังในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
 แผนสู้ ภั ย น้ า ท่ ว มไม่ ส ามารถคงอยู่ ไ ด้ ห ากไม่ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น ระยะเวลานาน เนื่ อ งจาก
องค์ ป ระกอบทั งหมดด้ า นความเสี่ ย งน้ า ท่ ว ม ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายและวิ ธี ก าร
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2.4 การสู้ภัยน้าท่วม (Flood Fighting)
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ด้าเนินงานต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ดังนัน งานวิจัยถือเป็นส่วนส้าคัญในการสู้ภัยน้า
ท่วม เพราะจะช่วยให้แผนงานมีลักษณะที่เหมาะสมและทันต่อการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งส้าคัญในลุ่มน้าที่มีลักษณะทางน้าข้ามพรมแดนประเทศ
และจะต้องก้าหนดไว้เป็นข้อตกลงและแผนงานสู้ภัยน้าท่วมร่วมกันของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

การสู้ภัยน้าท่วมจะส้าเร็จมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กับว่าสังคมนัน ๆ ได้เตรียมการที่จะเผชิญกับ
อันตรายและสนองตอบอย่างเหมาะสมไว้มากน้อยแค่ไหน
2.4.1 ข้อพิจารณาทางด้านเทคนิค (Technical Aspects)
เนื่องจากสถานการณ์ในการสู้ภัยน้าท่วมที่เป็นไปได้มีความแตกต่างหลากหลายกั นออกไป จึง
จ้าเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค และมาตรการที่พร้อมในการ
น้าไปใช้เมื่อเกิดความจ้าเป็น ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน การด้าเนินงานอย่างฉับพลันด้วยปฏิภาณโดยไม่มี
แผนงานอาจไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ หรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงดังเช่นหลายกรณีตัวอย่างที่เคย
เกิดขึนในอดีต
มาตรการสู้ภัยน้าท่วมควรมีพืนฐานจากแผนงานที่ชัดเจนและไม่ก้ากวม ซึ่งมีตัวอย่างสถานการณ์
ของภัยน้าท่วมที่อาจเกิดขึนได้หลายรูปแบบ แผนงานเหล่านีมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่
 การประเมินความเสี่ยงน้าท่วม
 การจัดเขตพืนที่ป้องกันหรือพืนที่ไม่ป้องกันโดยอาศัยข้อมูลความเสี่ยงน้าท่วม
 การจัดท้าบัญชีแสดงรายการของระบบควบคุมหรือป้องกันน้าท่วมในพืนที่
 การวิเคราะห์การวิบัติของอาคารป้องกัน น้าท่วมที่สามารถเกิดขึนได้ หรือแสดงความคืบหน้า
ของการเกิดน้าท่วมในพืนที่ไม่ได้ป้องกันที่มีความเสี่ยงน้าท่วม
 การวิเคราะห์วิธีการทางเทคนิคเพื่อรับมือกับการวิบัติของอาคารป้องกันน้าท่วมระหว่างการ
เกิดเหตุการณ์น้าท่วม
 การศึกษาถึง สถานการณ์น้ า ท่ว มที่อาจเพิ่ มระดั บ ความรุ น แรงได้ หากระบบป้ องกัน น้ า ท่วม
บางส่วนท้างานผิดพลาด
 การวางแผนจัดท้าแนวป้องกันล้าดับที่ 2, 3 และล้าดับถัดไป หากระบบป้องกันตามแนวยาว
เกิดการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (คัน/ท้านบ)
 การวางแผนมาตรการส้าหรับป้องกันน้าท่วมในชุมชนเมืองโดยการปิดรอยรั่วของก้าแพงกันน้า
ท่วม การเสริมความแข็งแรงของตลิ่ง การปิดท่อระบายน้าที่เปิดทิงค้าง เป็นต้น
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การศึกษาหลักการปฏิบัติการอ่างเก็บน้าซึ่งอาจช่วยเก็บกักน้าในช่วงปริมาตรน้าท่วมสูงสุดไหล
เข้าอ่าง และการสงวนพืนที่กักเก็บน้าไว้ส้าหรับการใช้งานในช่วงปกติหรือ ในกรณีพิเศษ เป็น
ต้น
การวางแผนมาตรการถอยร่นตามล้าดับ การยอมเสียพืนที่ที่มีความส้าคัญน้อยกว่า และการ
ป้องกันพืนที่ที่มีความส้าคัญมากกว่า
การก้าหนดวิธีการทางเทคนิคที่จ้าเป็นและก้าลังคนที่จะใช้ในการด้าเนินงานสู้ภัยน้าท่วมระยะ
ต่าง ๆ
การประมาณการค่าใช้จ่ายของการสู้ภัยน้าท่วมในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน

การลงตรวจสอบในพืนที่ (Field Inspection) เป็นประเด็นที่ส้าคัญยิ่งในระยะการเตรียมการ โดย
จะต้องรวมการตรวจสอบอาคารเพื่อการป้องกันน้าท่วม เช่น ท้านบ อาคารป้องกันตลิ่ง ก้าแพงกันน้า คัน
กันน้า เขื่อน ฝาย ทางเบี่ยงน้า ทางระบายน้าท่วมฉุกเฉิน ฯลฯ และอาคารที่อาจมีความส้าคัญ เพิ่มขึนมา
ระหว่างน้าท่วม เช่น ท่อระบายน้าทิง ท่อระบายน้า ทางที่อาจใช้ระบายน้าท่วมได้ ฯลฯ การลงตรวจสอบ
ในพืนที่ควรได้รับข้อมูล ที่ช่วยสนับสนุนซึ่งเป็นบัญชีแสดงรายการอาคารที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็น
ระยะ ๆ และมีการจัดเก็บเป็นอย่างดี พร้อมรายละเอียดที่ จ้าเป็น ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและบั นทึกภายหลังจากการลงพืนที่ตรวจสอบ องค์ประกอบบางประการจะต้องได้รับการ
ควบคุมให้คงที่ด้วยการบันทึกอย่างต่อเนื่อง และบางอย่างจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นครังคราวตามช่วง
ระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้
การตรวจสอบจะต้องด้าเนินการตามแผนที่มีค้าแนะน้าไว้อย่างชัดเจนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และอาศัยวิธีการทางเทคนิคที่ทันสมัย ผลของการตรวจสอบจะต้องรายงานไปยังหน่วยบัญชาการ มีการ
บั น ทึกอย่ างครบถ้ว น และมีการตอบสนองตามที่จ้าเป็นด้วยการท้าการปรับปรุง การซ่อมแซมส่ วนที่
เสียหาย การถมช่องขาด และการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางในช่องทางที่ใช้ระบายน้าท่วมได้ เป็นต้น
แผนงานสู้ภัยน้าท่วมควรต้องมีการประชาพิจารณ์ที่ได้รับการพิจารณาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และถูกรวมไว้ในการออกกฎหมายที่ระดับที่เหมาะสม
2.4.2 ประเด็นทางด้านกฎหมาย การบริหารงาน และองค์กร (Legal, Administrative and
Institutional Aspects)
การสู้ภัยน้าท่วมสร้างความตึงเครียดให้กับสังคมที่ได้รับผลกระทบ ดังนัน ควรจะรวมไว้ในการ
ออกกฎหมายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับท้องถิ่น ระดับเทศบาล ระดับภูมิภาค ระดับรัฐ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ตามที่จ้าเป็นส้าหรับภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ
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การออกกฎหมายควรก้าหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนในทุกระยะ ตังแต่ระยะเตรียมการ ระยะ
ที่เกิดเหตุการณ์ และระยะหลั งเกิดเหตุการณ์ และจะต้องก้าหนดหน่วยบัญชาการที่รับผิดชอบและมี
อ้านาจจตามที่จ้าเป็นและจัดเตรียมวิธี การทางการเงิน ทังนีขึนอยู่กับโครงสร้างทางด้านกฎหมายและ
ระบบการเมือง รวมทังองค์กรที่รับผิดชอบควรจะถูกก้าหนดในทุกระยะ และหากจ้าเป็นอาจจะต้องระบุตัว
บุคคลส้าหรับในกรณีฉุกเฉิน
บัญชีแสดงรายการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในความครอบครองของสาธารณะ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของส่วนบุคคล ควรจัดเก็บให้ทันสมัย และจัดท้าข้อก้าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ระดมก้าลังและน้าไปใช้งานโดยหน่วยบัญชาการที่รับผิดชอบได้
ควรด้าเนินการเช่นเดียวกันในเรื่องก้าลังคนที่จ้าเป็นเพื่อการป้องกันน้าท่วม รวมทังการระดม
องค์กรวิชาชีพ ประชาชนที่ต้องเคลื่อนย้าย กองทัพ เป็นต้น
อีกประเด็นหนึ่ งที่ส้ าคัญในเรื่องของการออกกฎหมายคือ การระบุแหล่งเงินที่จ้าเป็นเพื่ อ การ
ด้าเนินการด้านการเงินให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสู้ภัยน้าท่วมทังหมด รวมทังค่าใช้สอยในการใช้วัสดุ
วิธีการทางเทคนิค และก้าลังคน วิธีการในการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินต่าง ๆ ที่มีความโปร่งใสและชอบธรรม
เป็นสิ่งส้าคัญยิ่งเพื่อป้องกันความล่าช้าและการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบในด้านหนึ่ง และการด้าเนินงาน
ทางการเงินที่ไม่เหมาะสมในอีกด้านหนึ่ง
2.4.3 การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation)
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องรับทราบข่าวสารเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้
และมาตรการซึ่ ง ประชาชนจะต้ อ งเผชิ ญ วิ ธี ก ารทั่ ว ไปสามารถน้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นการให้ ข้ อ มู ล
สาธารณชนตามความจ้าเป็นและตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์น้าท่วมโดยเฉพาะในพืนที่ป้องกันมักไม่ค่อยเกิดขึน และอันตรายจาก
น้าท่วมดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัว ด้วยเหตุนี ประชาชนมีแนวโน้มที่จะประเมินเหตุการณ์ต่้าไป หรือ
แม้กระทั่งมองข้ามความเสี่ยงเหล่านัน ซึ่งท้าให้ยากส้าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ต่าง ๆ ที่จะรักษาความเตรียมพร้อมของประชาชนให้อยู่ในระดับที่สูงพอ
วิธีการสื่อสารที่มีอยู่ทังหมดจะต้องน้า ออกมาใช้โดยเฉพาะกลุ่มของสื่อสารมวลชน เช่น โทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ทังนีขึนอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึนจริง ประกาศที่ให้รายละเอียดส้าคัญเกี่ยวกับ
อุทกภัย และมาตรการสู้ภัยน้าท่วมที่คาดการณ์ไว้ จะต้องปิดไว้ในสถานที่ที่ส้าคัญและมองเห็นได้ชัด เช่น
การขนส่งสาธารณะ ห้องสมุด อาคารส้านักงาน โรงเรียน ฯลฯ และจะต้องเรียกความสนใจจากประชาชน
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เป็นครังคราวด้วยมาตรการการฝึกอบรมโดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ซึ่ง
จะต้องประกาศข่าวสารเหล่านีไว้ในสื่อ และจัดให้มีการประชุมหรือประชาพิจารณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในวงกว้าง
2.4.4 การฝึกอบรมและการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร (Training and Preparedness of
Personnel)
ในบางภูมิภาค คนหลายชั่วรุ่นอาจไม่เคยได้เผชิญกับเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่เกิดขึน ดังนัน จึงไม่
สามารถคาดหวังได้ว่าจะมีการส่งต่อประสบการณ์ตรงจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งถึงวิธีที่ต้องปฏิบัติและรับมือ
เมื่อเหตุการณ์น้าท่วมในปริมาณที่ไม่คาดฝันเกิดขึน ดังนัน จะต้องรักษาระดับของการเตรียมพร้อมด้วยการ
จัดฝึกอบรมเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทัพ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดได้
ยากนี ประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาควรจัดเก็บไว้อย่างดีในรูปแบบของเอกสารลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย
ฟิล์ม เป็นต้น อีกแนวทางหนึ่งที่ดียิ่งคือการจัดเก็บประสบการณ์ไว้ในรูปของระบบผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาไว้
อย่างเหมาะสม (Suitably–Developed Expert System)
ในระยะของการเตรียมการซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปีหรือหลายทศวรรษ ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
เป็นประจ้า รวมทังการซักซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสู้ภัยน้าท่วม โดยก้าหนดสถานการณ์สมมติของ
เหตุการณ์น้าท่วมที่อาจเกิดขึนได้อย่างละเอียดและเป็นมืออาชีพ และมอบหมายหน้าที่ในการรับมือให้แก่
สาธารณชน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี อาจพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน จัดฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องกับการสู้ภัยน้าท่วมทังหมด และดึงความสนใจจาก
ภาคประชาชนให้เข้าร่วมในการซักซ้อมการสู้ภัยน้าท่วมดังกล่าวได้
การท้างานในพืนที่จะต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายการอาคารเพื่อการควบคุมน้าท่วมทังหมดไว้อย่าง
เป็นระบบ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทังจัดให้มีการติดตามผลปัจจัยที่เกี่ยวข้องทังหมดอย่างถาวร
ที่อิทธิพลต่อการท้างานของระบบป้องกัน ในท้านองเดียวกัน การจัดท้าบัญชีแสดงรายการและการติดตาม
ผลควรครอบคลุมทังวัตถุทังที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึน ซึ่งส่งผลต่อการก่อตัวเป็นน้าท่วม และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ สินทังในพืนที่ป้องกันและพืนที่ไม่ป้องกัน อาคารทังหมดจะต้องได้รับการ
สังเกตการณ์และตรวจสอบเป็นประจ้า เช่น สภาพของคันกันน้า และพืนที่ในส่วนที่จะสร้างคัน กันน้า
ความสามารถในการรับน้าของแม่น้า คลองลัด และทางระบายน้าท่วม
การด้าเนินงานขององค์กรวิชาชีพที่รับผิดชอบด้านการป้องกันน้าท่วมควรได้รับการสนับสนุนโดย
มีเครื่องมือทางกฎหมายรองรับ เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ฯลฯ และสิ่งเหล่านีจะต้องมีความ
ทันสมัยและสามารถปรับเปลี่ยนได้หากจ้าเป็น
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สิ่งส้าคัญที่สุดคือจะต้องมีความคิดที่ชัดเจนว่าน้าท่วมที่อาจเกิดขึนได้นันจะพัฒนาตัวอย่างไร จุด
เปราะบางของระบบป้องกันน้าท่วม เทคนิคต่าง ๆ และวิธีการทางเทคนิคที่มีอยู่เพื่อการซ่อมแซมระหว่าง
เหตุการณ์น้าท่วม มาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่หน่วยบัญชาการบังคับใช้ เป็นต้น ควรตระหนักว่าใน
บางครังเมื่อเกิดความวุ่นวายสับสนอันเนื่องมาจากน้าท่วม มาตรการบางอย่างอาจถูกละเลยไม่ได้น้ามาใช้
หรือเป็นการปฏิบัติการที่ผิดพลาดและเป็นอันตรายอาจได้เริ่มต้นขึน ยกตัวอย่างเช่น ในเมืองใหญ่ควรปิด
ปากท่อระบายน้าทิงในส่วนที่ติดแม่น้าเพื่อป้อ งกันไม่ให้น้าท่วมจากแม่น้าไหลเข้ามาในเมืองผ่านระบบท่อ
ระบายน้าทิง หรือในเมืองทั่วไปที่ถูกน้าท่วมแล้ว จะต้องป้องกันไม่ให้ตะกอนที่เคลื่อนตัวมากับน้าท่วมไหล
เข้าไปในระบบท่อระบายน้าทิง ประเด็นเล็กน้อยเหล่านีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ซึ่ง
บ่อยครังมักถูกมองข้ามไปหากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้สร้างความตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวด้วยการ
ฝึกอบรมและซักซ้อมเป็นระยะ
ที่ส้าคัญจะต้องไม่ลืมว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ของความเสี่ยงน้าท่วมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
เวลาได้แก่ อุทกวิทยาของระบบน้ า มูล ค่าทางเศรษฐกิจของพืนที่ป้องกั น (หรือพืนที่ไม่ป้องกัน) การ
ประเมินมูลค่าทางสังคม ผลกระทบ วิธีการทางเทคนิคของการควบคุมน้าท่วม การจัดการด้านกฎหมาย
และการบริหารงาน เป็นต้น ดังนัน จึงไม่มีแผนงานสู้ภัยน้าท่วมใดที่พูดได้ว่าเป็นแผนฉบับสุดท้าย แผนงาน
ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นระยะ ๆ โดยยึดถือตามผลการศึกษาและวิจัยตามหลักวิชาการ
2.5 การสู้ภัยน้าท่วมเชิงรุก (Active Flood Fighting)
ระยะที่รุนแรงของงานสู้ภัยน้าท่วมจะก้าหนดเมื่อระดับของน้าท่วมเพิ่มถึงระดับที่ก้าหนด หรือ
เมื่อระบบป้องกันน้าท่วมบางส่วนส่งสัญญาณว่าก้าลังอ่อนแอ และอาจเกิดการพังทลายหรือการวิบัติ
2.5.1 การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เป็นสิ่งส้าคัญยิ่งในมาตรการแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อลด
ความเสียหายจากน้าท่วม เมื่อพิจารณาในด้านการสู้ภัยน้าท่วม การเตือนภัยน้าท่วมที่ก้าลังเคลื่อนตัวเข้า
มาล่วงหน้าจึงเป็นลักษณะของการแจ้งเตือนองค์กรวิชาชีพที่กี่ยวข้องและกลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงานบัญชาการที่ท้าหน้าที่ในการตัดสินใจ และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงอันตรายที่
ก้าลังจะเกิดขึน การเตือนภัยล่วงหน้าจึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิ บัติงานตามล้าดับขันตอนที่วางไว้ใน
แผนการสู้ภัยน้าท่วม หรือปฏิบัติการอย่างอื่นในกรณีที่ไม่มีแผน เพื่อช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานตามการ
ตัดสินใจของหน่วยบัญชาการที่เกี่ยวข้องที่ยึดตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ
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2.5.2 การระดมทรัพยากร (Mobilization of Resource)
การระดมทรัพยากรเพื่อสู้ภัยน้าท่วมเป็นขันตอนแรกซึ่งด้าเนินการต่อจากการเตือนภัยน้าท่วมไป
ยังองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หน่วยบัญชาการ (และกองทัพ) ที่รับผิดชอบ และการแจ้งเตือนประชาชนใน
พืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทรัพยากรที่ต้องเตรียมให้พร้อมประกอบด้วย
 ทรัพยากรทางด้านเทคนิคซึ่ งเป็นทรั พย์สิน ของรัฐ หรือเอกชน หรือบุคคล เช่น ยานพาหนะ
ขนส่ง เครื่องจักรกลงานดิน ฯลฯ จะต้องเตรียมให้พร้อมหรือย้ายสถานที่เก็บเพื่อใช้งานใน
ภายหลังตามต้องการ
 วั ส ดุ ที่จ้ า เป็ น เพื่ อการสู้ ภัยน้ า ท่วม เช่ น กระสอบทราย วั ส ดุ ไม้ แผ่ น พลาสติ ก ชิ นส่ ว นโลหะ
ฯลฯ จ้าเป็นต้องระบุแหล่งจัดซือและปริมาณที่สามารถจัดหาได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีให้ใช้งาน
ตามที่จ้าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่วิกฤต
 ประเด็นที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการสร้างความมั่นใจว่ามีวิธีการทางการเงินที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติการสู้ภัยน้าท่วม
2.5.3 กิจกรรมสู้ภัยน้าท่วม (Flood Fighting Activities)
การปฏิบัติการสู้ภัยน้าท่วมในระยะรุนแรงมีหลากหลาย โดยขึนอยู่กับระยะการพัฒนาตัวของน้า
ท่วม พืนที่ที่เสี่ยงภัย อาคารป้องกัน และวิธีการที่มีอยู่ ซึ่งมาตรการโดยทั่วไปมีดังนี
 การปิดช่องโหว่ที่ก้าแพงกันน้าหรือท้านบด้วยการใช้กระสอบทราย หรือด้วยวิธีการอื่นที่มีอยู่
 การป้องกันตลิ่งแม่น้าด้วยการใช้กระสอบทราย หิน หรือด้วยวิธีการอื่น
 การลดผลกระทบของการชะโพรง (การชะล้างเอาอนุภาคทรายใต้ผิวของอาคารดินที่เกิดจาก
ความแตกต่างด้านความดันสถิตของน้า) ซึ่ งเป็นสาเหตุหลักของการพังทลายของคันดินทีส่ ร้าง
ขึนบนดินตะกอนน้าพา
 การป้องกันตอม่อของสะพาน ฝาย เขื่อนทดน้า และเขื่อน จากการกัดเซาะ ด้วยการถมหิ น
การใช้กระสอบทราย และวิธีอื่น ๆ
 การก่อสร้างคันชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขยายตัวของน้าท่วมในพืนที่ที่ไม่ได้ป้องกัน
 การเพิ่มความสูงของคัน เขื่อนดิน เป็นต้น
 การก่อสร้างแนวป้องกันชันที่ 2 และชันล้าดับถัดไปตามแผนหรือที่คิดขึนกระทันหันระหว่าง
เกิดเหตุการณ์น้าท่วม
 การตัดคันเป็นช่องเพื่อให้น้าเข้าท่วมในพืนที่ที่มีความส้าคัญน้อยกว่า และเพื่อปกป้องส่วนอื่นที่
มีความส้าคัญมากกว่าในระบบ
 เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากทางระบายน้าที่ใช้งานหรือ ที่เตรียมไว้ใช้งาน และทางบรรเทา
น้าท่วมและทางเบี่ยงน้า
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ป้องกันคันที่ถูกคลื่นลมแรงและน้าแข็งที่ลอยมาซัดใส่

จากประสบการณ์พบว่า ในสถานการณ์ฉุกเฉินอาจมีการใช้ความพยายามอย่างเป็นพิเศษและการ
ด้าเนินงานก็ประสบผลส้าเร็จดียิ่ง อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่าในกรณีเช่นนันการตัดสินใจต่าง ๆ ต้อง
กระท้าภายใต้ภาวะความกดดันสูง และหากไม่มีการเตรียมการไว้อย่างดีล่วงหน้าก็อาจตัดสินใจผิดพลาดได้
ง่าย และต้องตระหนักอีกว่า ในสถานการณ์ฉุกเฉินความยากล้าบากทุกรูปแบบอาจเกิดเพิ่มขึนในเวลา
พร้อมกัน เช่น เส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารเสียหาย ไฟฟ้าดับ ไม่สามารถหาบุคลากรวิชาชีพที่มี
ความเชี่ยวชาญได้ เกิดความตื่นตกใจ และอากาศเลวร้าย เป็นต้น
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ในสถานการณ์วิกฤต การตัดสินใจที่ยากที่สุดคือการสละพืนที่บางส่วนเพื่อลดความกดดันที่เกิดขึน
จากพืนที่อื่น หรือยกเลิกการสู้ภัยน้าท่วมและสั่งให้อพยพเครื่องมือและบุคลากรออกมา ซึ่งรายละเอียด
ของสถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ไว้ในแผนสู้ภัยน้าท่วมได้เสมอ แต่จะต้อง
เตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนีไว้ด้วย ดังนัน หน่วยบัญชาการที่รับผิดชอบจะต้องมีข้อมูลคาดการณ์
ล่วงหน้าที่ดีเพื่อน้ามาใช้พิจารณา และต้องเตรียมการด้านกฎหมาย รวมทังการสนับสนุนด้านก้าลังใจเพื่อ
การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ควรจัดท้าแบบจ้าลองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้าน
เทคนิคภายใต้สถานการณ์สมมติที่เกิดขึนได้หลายรูปแบบ เพื่อใช้ก้าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยการตัดสินใจ
ทางเทคนิคที่เหมาะสมได้ระหว่างที่ต้องแบกรับความกดดันในสถานการณ์น้าท่วมจริง
ประเด็นส้าคัญในการสู้ภัยน้าท่วมที่มักถูกมองข้ามไปก็คือ การตรวจสอบ การบันทึก และการ
จัดท้ารายงานเหตุการณ์ที่น่าสนใจทังหมด งานนีไม่สามารถด้าเนินการได้ด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบงานสู้
ภัยน้าท่วมกลุ่มเดิม เพราะตามธรรมชาติแล้ว พวกเขาจะมุ่งความสนใจไปกับงานหลักเพื่อปกป้องชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดังนัน จึงต้องอาศัยหน่วยบริการวิชาชีพที่มีคุณภาพในการตรวจสอบและบันทึกปรากฏการณ์
และเหตุ ก ารณ์ ทั งหมดที่ เ กิ ดขึ นระหว่า งน้า ท่ ว ม เช่ น หน่ ว ยบริ ก ารทางอุ ท กวิท ยาและอุ ตุ นิ ยมวิทยา
(Hydrological and Meteorological Services) ส ถ า บั น วิ จั ย ด้ า น น้ า (Water–related Research
Institute) มหาวิทยาลัยเทคนิค (Technical University) ฯลฯ ที่ส้าคัญคือ หน่วยงานเหล่านีจะต้องไม่ ใช่
หน่วยงานที่ด้าเนินการหลักในระหว่างการสู้ภัยน้าท่วม มิฉะนัน พวกเขาจะไม่สามารถท้างานดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม
2.6 ระยะหลังน้าท่วม (Post–Flood Stage)
หลังจากน้าท่วมผ่านพ้นไปแล้ว การสู้ภัยน้าท่วมจะเข้าสู่ระยะติดตามผล (Follow–up Stage) ขอ
ย้าเน้นว่า แม้ว่าน้าท่วมได้ลดน้อยลงไปแล้ว แต่จะต้องไม่รือถอนระบบสู้ภัยน้าท่วมออกไปจนกว่าจะได้
บั น ทึกประสบการณ์ อัน มี ค่า ระหว่ างเกิด น้า ท่ว มเพื่ อ น้า ไปวิเ คราะห์ และประยุ กต์ ใช้ ส้ าหรั บ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการรับมือ เทคนิค และวิธีการ ของเหตุการณ์น้าท่วมครังต่อไปให้ดีขึน
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งานหลักที่ต้องท้าประกอบด้วย
 การศึกษาสาเหตุและการก่อตัวของน้าท่วม
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบป้องกันน้าท่วม เพื่อระบุและบันทึกจุดอ่อน ความล้มเหลว
และจุดเสี่ยงภัยที่ได้จากประสบการณ์ระหว่างน้าท่วม รวมทังผลส้าเร็จ
 การวิเคราะห์มาตรการสู้ภัยน้า ท่วมที่น้า มาใช้ อุปสรรคที่พบ ประสบการณ์ทังด้านบวกและ
ด้านลบ
 การวิเคราะห์ด้านการเงินในการสู้ภัยน้าท่วม ค่าใช้จ่ายของมาตรการสู้ภัยน้าท่วม และความ
สมเหตุสมผล
 การวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ทางกฎหมายและการบริ ห ารจั ด การ รวมทังประสิ ทธิ ภ าพของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
 การวิเคราะห์การสนองตอบของประชาชนต่อกิจกรรมสู้ภัยน้าท่วม ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
วิชาชีพ บริษัทเอกชน และบุคคล เป็นต้น
การศึกษาและวิเคราะห์เหล่านีควรน้าไปสู่การจัดท้าเป็นข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงระบบป้องกันน้า
ท่วม ทังที่เป็นมาตรการสิ่งก่อสร้าง และที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนและท้าให้
แผนสู้ภัยน้าท่วม รวมทังประเด็นทางกฎหมายมีความทันสมัย
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เขียนโดย J. Astier
3.1 หลักการและวัตถุประสงค์ (Principles and Objectives)
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III–III การเตือนภัยน้าท่วม (Flood Warning)

ตลอดยุคประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ความเจริญที่เกิดขึนในพืนที่ราบน้าท่วมถึงมักมีการพัฒนาระบบ
การเตือนภัยน้าท่วม (Flood Warning System) อยู่ด้วยเสมอ (ยกตัวอย่างเช่น ในหุบเขาลุ่มแม่น้าไนล์ใน
ยุคอียิปต์โบราณ) ถึงแม้ว่าจะยังขาดการพัฒนาที่จ้าเป็นเพื่อป้องกันน้าท่วมสูงให้ประสบผลส้าเร็จก็ตาม แต่
การเตือนภัยน้าท่วมให้แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงได้ถูกคิดขึนมาเพื่อจ้ากัดผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตราย
หรือสร้างความเสียหายจากน้าท่วมที่ก้าลังจะเกิดขึนหรือน้าท่วมในอนาคต การที่ประชาชนได้รับการเตือน
ภัยน้าท่วม ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่มีสัญญาณว่าฝนจะตกในพืนที่ชุมชนดังกล่าว แต่พวกเขาก็สามารถน้าข้อ
ควรระวังชั่วคราวบางประการมาใช้เพื่อป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของ และที่ส้าคัญที่สุ ดคือป้องกันชีวิตของ
ตนด้วยการอพยพออกจากพืนที่เสี่ยงภัยไปยังที่ปลอดภัยกว่า
การเตือนภัยน้าท่วมที่ก้าลังจะมาถึงมักเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการที่สามารถด้าเนิน
มาตรการต่าง ๆ โดยรวม ท้าการวิเคราะห์และวางแผนล่วงหน้า เพื่อลดความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึนได้
ยกตัวอย่างเช่น
 การตัดคันกันน้าแบบตังใจเพื่อป้องกันพืนที่ที่มีความส้าคัญทางด้านท้ายน้าได้ดีขึน (แน่นอนว่า
ย่อมต้องอาศัยการพยากรณ์ที่มีความแม่นย้าและประสิทธิภาพของระบบพยากรณ์ทนี่ ่าเชื่อถือ)
 การปล่อยน้าผ่านอาคารระบายน้าออกของเขื่อนเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้าท่วมของอ่างเก็บ
น้า
 การใช้กระสอบทรายป้องกันทรัพย์สินหรือสิ่งของ
 การอพยพตามแผนในพืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด
 การด้าเนินงานกู้ภัย
ข้อมูลหลักในการเตือนภัยน้าท่วมขึนอยู่กับความรวดเร็ว และความแม่นย้าของการพยากรณ์ที่ได้
จากกระบวนการพยากรณ์น้ าท่ว ม (ดูร ายละเอียดในบทที่ 2–2) องค์ประกอบหลั กอื่น ๆ ที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการเตือนภัยขึนอยู่กับ


แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Action Plan) ที่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งรวม
ระบบการเตือนภัยน้าท่วมพร้อมค้าสั่งการที่ชัดเจน (ดูรายละเอียดในบทที่ 3–2)
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การให้ความรู้และฝึกอบรมประชาชนที่มีความเสี่ยง และหน่วยบัญชาการที่รับผิดชอบในพืนที่
ในการรับมือการเตือนภัยน้าท่วม
การด้าเนินงานเตือนภัยอย่างเหมาะสมเพือ่ หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเตือนภัยทีผ่ ิดพลาด
แผนอพยพ

3.2 หลักการเบืองต้นของการเตือนภัยน้าท่วม (The Basis of Flood Warning)
ระบบเตือนภัยน้าท่วมยึดถือตามหลักการวิเคราะห์ในรายละเอียดอย่างน้อยที่สุดดังนี
 พื นที่ น้ า ท่ ว มซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง ระดั บ ความเสี่ ย งที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะพื นที่ (รายการจ้ า นวน
ประชากรและสิน ค้า และระดับ ความแตกต่างของการสั มผัสกับน้าท่วม–วิธีการสื่อสารใน
สถานการณ์น้าท่วมที่มีขนาดแตกต่างกัน) ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ตามต้าแหน่งที่ตัง
และวิธีการสื่อสารความเสี่ยงนี
 โครงสร้างเพื่อป้องกันน้าท่วม เช่น เขื่อน คันกันน้า ทางระบายน้าท่วม ฯลฯ
 อุทกวิทยาของพืนที่ลุ่มน้า
ระบบพยากรณ์น้าท่วมจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนล่วงหน้า มาตรการและการเตือนภัย
น้าท่วมจะต้องยึดถือตามข้อมูลเชิงปริมาณที่ มีความแม่นย้าสูง องค์ประกอบต่าง ๆ จะต้องรวบรวมเข้าไว้
ด้วยกันเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูล ได้แก่
 ระบบการพยากรณ์น้าท่วม ซึ่งจ้าเป็นจะต้องอาศัยวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการส่งต่อข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้พยากรณ์ที่มีประสบการณ์ และศูนย์สื่อสารการพยากรณ์
น้าท่วมที่มีบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่สามารถเตือนภั ยได้
เมื่อใดก็ตาม
 ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี อ ยู่ ใ นพื นที่ จุ ด แข็ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ และจุ ด อ่ อ นต่ า ง ๆ จะต้ อ งจั ด ท้ า
รายการแสดงไว้ป ระกอบด้ว ย การจราจรและการขนส่ ง (ถนน ทางรถไฟ ท่าอากาศยาน
พาหนะสะเทินน้าสะเทินบก เรือ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์) แหล่งพลังงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลังงานไฟฟ้า) น้าประปาที่ใช้ในครัวเรือนและที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรม
 สิ่งก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการน้าท่วมและคุณลักษณะจะต้องจัดท้ารายการแสดงไว้ (อ่าง
เก็บน้า อาคารระบายน้าล้นฉุกเฉิน ทางระบายน้าท่วม เครื่องปิดกัน หรือคันกันน้าพร้อมประตู
ระบายน้าท่วม) รายการแสดงเหล่านีจะต้องรวมรายละเอียดของการใช้งานสิ่งก่อสร้าง และ
องค์กรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการด้าเนินงานและบ้ารุงรักษา
 รายชื่ อหน่ ว ยบั ญ ชาการที่รั บ ผิ ด ชอบด้ า นน้ า ท่ว มหรื อการเตื อนภั ย ฉุกเฉิน และหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบด้านการกู้ภัย
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รายการแสดงมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันส้าหรับโครงสร้างพืนฐานที่ส้าคัญเพื่อให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญด้าเนินต่อไปได้

3.3 ระบบด้านองค์กร (Organizational Systems)
ในหลายประเทศ การเตือนภัยน้าท่วมเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐหรือกึ่งเอกชน
เช่ น กระทรวงชลศาสตร์ อุ ป กรณ์ โยธา ทรั พ ยากรน้ า สิ่ ง แวดล้ อ ม และกระทรวงอื่ น ๆ ที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบคล้ายคลึงกันเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัย
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การด้าเนินงานพยากรณ์น้าท่วมอาจจัดท้าขึนที่ส่วนกลาง หรืออาจประกอบด้วยศูนย์ภูมิภาคของ
แต่ละจังหวัดหรือแต่ละพืนที่ลุ่มน้า ส้าหรับแม่น้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ เช่น แม่น้าดานูบซึ่งน้าไหล
ผ่ าน 8 ประเทศ การพยากรณ์น้ าท่ว มอาจด้าเนินงานโดยหน่ว ยงานระหว่างประเทศ (International
Agency)
หน่วยงานเตือนภัยน้าท่วม (Flood Warning Agency) พร้อมบุคลากรและช่างเทคนิคที่มีความรู้
ความสามารถมีหน้าที่พยากรณ์น้าท่วมและบริหารจัดการโครงการแหล่งน้า โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงาน
เหล่ านี สามารถแจ้ ง เตือนภัย น้ าท่ว ม ออกค้าสั่ งอพยพ และจัดการกู้ภัยได้ด้ว ยตนเองอย่างเป็น อิ ส ระ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจ้ากัดที่เข้มงวดที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะของฤดูกาลและความอ่อ นไหวในพืนที่ที่
ก้าลังติดตาม หน่วยงานเหล่านีอาจถูกร้องขอให้ด้าเนินงานในช่วงเวลาใดก็ได้ทังกลางวัน กลางคืน และ
วันหยุด โดยทั่วไประดับการติดตามงานจะมีหลายระดับเพื่อช่วยให้เกิดการระดมก้าลังเจ้าหน้าที่ทีละเล็กที
ละน้อยตามสภาพอากาศ
หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเตือนภัยน้าท่วมเหล่านีก็คือ การแปลความหมายข้อมูลที่ได้รับจาก
ศูนย์พยากรณ์น้าท่วม (Flood Forecasting Center) และสื่อสารข้อมูลไปยังองค์กรต่าง ๆ ที่ท้าหน้าที่ใน
การตัดสินใจด้าเนินงาน องค์กรเหล่านีจะท้าการตัดสินใจและแจ้ งต่อสาธารณชน และบังคับใช้ค้าสั่งตาม
หน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย องค์กรด้าเนินงาน (Operational Organization) ดังกล่าวได้แก่
 องค์กรที่รับผิดชอบการใช้งานอาคารชลศาสตร์
 องค์กรที่รับผิดชอบการดูแลรักษาระบบส่งน้าหรือระบบส่งก้าลังไฟฟ้า
 องค์กรที่รับผิดชอบด้านกฎหมายและระเบียบ
 องค์กรที่รับผิดชอบในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือปฏิบัติการกู้ภัย
หากการสื่อสารข้อมูลระหว่างศูนย์พยากรณ์น้าท่วมและองค์กรด้าเนินงานไม่สามารถท้าด้วยความ
รวดเร็ว (โดยคลื่นวิทยุ โทรศัพท์ หรือโทรสาร) อาจท้าให้การสื่อสารข้อมูลหรือค้าสั่งการเดียวกันไปยัง
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สาธารณชนประสบปัญหาได้ การสื่อสารสามารถท้าได้หลายรูปแบบขึนอยู่กับน้าท่วมก่อตัวเร็วมากน้อย
เพียงใด ขนาดของพืนที่ที่เกิดน้าท่วม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ–สังคมของประชากร
ขันตอนการเตือนภัยสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องก้าหนดไว้อย่างละเอียดและได้รับการทดสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการสื่อสารไปสู่สาธารณชนทังหมดเชื่อถือได้ และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบมี
ความชัดเจนและสมบูร ณ์ การสื่อสารและการเตือนภัยน้าท่วมสามารถท้าให้ บรรลุผลส้าเร็จได้ด้ว ยวิธี
ต่อไปนี
 การเขียนด้วยลายลักษณ์อักษร (ถ้ามีเวลาพอ)
 วิทยุหรือโทรทัศน์
 คนแจ้งข่าว
 ยานพาหนะหรืออากาศยานที่ติดตังเครื่องขยายเสียง
 สัญญานภาพหรือเสียงที่ประชาชนรู้จักเป็นอย่างดี
ที่ส้าคัญจะต้องมีการซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยเพื่อทดสอบการท้างานขององค์กรสื่อสารและกู้ภัย
และการตอบสนองของประชาชน

รูปที่ 3–1 การเตือนภัยน้าท่วม
3.4 การใช้งาน (Applications)
การน้าการพยากรณ์น้าท่วมและการเตือนภัยน้าท่วมไปใช้งานในภูมิภาคหรือเมืองหนึ่ง ๆ บ่อยครัง
มักขึนอยู่กับลักษณะตามธรรมชาติของน้าท่วมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือชีวิตดัง
ตัวอย่างต่อไปนี
3–4
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งานป้องกันน้าท่วมบางประเภทอาจเป็นอันตรายได้เมื่อน้าท่วมเกินระดับที่ออกแบบไว้ (เช่น คัน
ดินอาจพังทลาย) การตรวจสอบโครงสร้างที่มีความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องรวมขันตอนวิธีส้าหรับการเตือนภัย
น้าท่วมในบริเวณนัน เมื่อตรวจพบจุดอ่อนไหวที่อาจพังทลาย หรือจ้าเป็นต้องตัดเจาะโครงสร้างโดยจงใจ
เพื่อผันน้าบางส่วนออกไปเพื่อที่จะปกป้องประชาชนที่อาศัยอยู่ทางด้านท้ายน้า
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3.4.1 การตรวจสอบโครงสร้าง (Structure Monitoring)

3.4.2 น้าท่วมจากน้าทะเล (Sea Floods) (อ่านรายเอียดในบทที่ 2–3)
การเตือนภัยน้าท่วมสามารถน้ามาใช้กับพืนที่แถบชายฝั่งที่ต้องรับน้าทะเลขึ นสูง (ตัวอย่างเช่นใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์) ในกรณีนี สถานีภูมิอากาศต้องท้าหน้าที่กระจายข่าวการเตือนภัย อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ ที่ ซั บ ซ้ อ นในบางครั งอาจเกิ ดจากเหตุ ก ารณ์ น้า ท่ ว มที่ เ กิ ด ขึ นพร้ อ มกั น ทั งจากแม่ น้า และ
มหาสมุทรรดังเช่นที่เคยเกิดขึนในประเทศบังคลาเทศ การประสานความร่วมมือกันจึ งเป็นสิ่งส้าคัญที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ส่งออกไปไม่ขัดแย้งกันเองหรือสร้างความสับสน เมื่อหน่วยเตือนภัยเป็นคนละ
หน่วยกัน ยกตัวอย่างเช่น หน่วยบัญชาการด้านทะเลกับหน่วยบัญชาการด้านแม่น้า
3.4.3 การใช้งานอาคารชลศาสตร์ (Hydraulic Structure Operations)
การพยากรณ์และการเตือนภัยน้าท่วมสามารถน้ามาประยุกต์ใช้กับพืนที่ลุ่มน้าหรือล้าน้าที่มีการ
พัฒนาทางชลศาสตร์เพื่อการกักเก็บ น้า การควบคุมการไหลของน้า ไฟฟ้าพลังน้า การอุตสาหกรรม การ
จัดหาน้าเพื่อการเกษตรกรรมหรือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และเพื่อการคมนาคมทางน้า ในกรณี
เหล่านี วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์น้าท่วมก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานและการใช้งานของอาคาร
ให้ดีที่สุด ตลอดจนปกป้องอาคารและประชาชนที่อาศัยอยู่ทางด้านท้ายน้า
3.4.4 การเตือนการวิบัติของเขื่อน (Dam Break Warnings)
ถึงแม้ว่าเขื่อนจะได้รั บ การออกแบบเพื่อรับ เหตุการณ์ น้าท่วมสู งสุ ด เช่น ในรอบปี การเกิดซ้า
ระหว่าง 103–106 ปี (ตามแต่คู่มือความปลอดภัยที่น้ามาใช้ และระเบียบระดับชาติหรือรัฐ) เขื่อนก็อาจ
เกิดการวิบัติได้หากออกแบบไม่ดี การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้งานและบ้ารุงรักษาไม่ถูกต้อง ทั่ว
โลกมีโครงสร้างขนาดใหญ่จ้านวนมากที่วิบัติซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตคนจ้านวนมาก ประเทศส่วนใหญ่
มักออกระเบียบให้เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วหรือที่ก้าลัง ก่อสร้างจะต้องมีแผนการเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉินในพืนที่ โดยยึดถือตามการศึกษาเรื่องน้า ท่วมพืนที่นัน ๆ และแผนที่แสดงเขตน้าท่วมที่
เกิดจากโครงสร้างวิบัติ
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โดยทั่ ว ไปแล้ ว การศึ ก ษาเหล่ า นี ถู ก พั ฒ นามาพร้ อ มกั บ แบบจ้ า ลองทางชลศาสตร์เ ฉพะด้าน
(แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์) โดยพิจารณาเงื่อนไขหลายประการ หรือความล้มเหลวที่สมมติขึน การศึกษา
วิเคราะห์การวิบัติของเขื่อนที่ได้ท้าให้ทราบผลกระทบที่จะเกิดในพืนที่ทังลุ่มน้า เวลาที่คลื่นน้า ท่วมจะ
เคลื่อนตัวมาถึง น้าท่วมสูงสุด ระดับและความเร็วสูงสุดของน้าท่วม และพืนที่ทจี่ ะถูกน้าท่วม
จากการวิเคราะห์ และศึ กษาเหล่ านีจะต้อ งจั ดท้ าเป็ นแผนงานสถานการณ์ ฉุ กเฉิน ในพื นที่ ซึ่ ง
ประกอบด้วยมาตรการด้านองค์กร ตลอดจนมาตรการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (ยกตัวอย่างไซเรนที่ติดตัง
ใกล้กับตัวเขื่อนหรือในพืนที่เสี่ยงสูง)

ส่วนที่ 3-4

เขียนโดย Dr. S. Bruk
4.1 บทนา (Introduction)
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III–IV การอพยพ (Evacuation)

การอพยพ (Evacuation) เป็นมาตรการขันสูงสุดของการรับมือน้าท่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ชีวิตของคนและสัตว์ และลดการสูญเสียต่อทรัพย์สินและสิ่งของ การอพยพสามารถด้าเนินการได้ก่อนเกิด
เหตุการณ์ ระหว่างเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์น้าท่วม ทังนีขึนอยู่กับสถานการณ์
การอพยพมักเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับมาตรการรับมืออื่น ๆ ประเด็นหลักเพื่อการพิจารณาใน
เรื่องนีจึงมีความคล้ายคลึงกับที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในส่วนอื่น ๆ ของคู่มือฉบับนี ในหลักการแล้ว การอพยพ
จะด้าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันน้าท่วม (Flood Defense Plan) ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องรวม
ประเด็นส้าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพประชาชน สัตว์ และเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ซึ่งจะขอสรุปไว้สัน ๆ
ดังต่อไปนี
4.2 หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตังระบบองค์กรและบุคคลที่ ชัดเจนเพื่อรับผิดชอบในการด้าเนินงาน
ด้านการอพยพ ในหลักการแล้วจะก้าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบัญชาการป้องกันน้าท่วม (Flood
Defense Authority) ที่ท้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรับมือน้าท่วมในทุกด้าน เช่น การสู้ภัยน้าท่ว ม
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่าการอพยพเป็นงานที่สร้างความ
ทุกข์อันแสนสาหัสให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พวกเขาอาจยอมรับอย่างไม่เต็มใจ และบ่อยครังที่
ประชาชนเหล่านีมักต่อต้านอย่างที่สุดจนถึงนาทีสุดท้าย ซึ่งนั่นก็อาจสายเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามแผนอย่าง
เป็นระบบตามที่ได้ว างไว้ ดังนัน จึงควรมอบหมายงานให้ แก่ห น่วยงาน องค์กร หรือบุคคลของหน่ว ย
บั ญ ชาการที่ มี อ้ า นาจโดยปราศจากการต่ อ ต้ า น ในขณะเดี ย วกั น เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถน้ า ข้ อ แนะน้ า จาก
นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลสูงสุดในระดับท้องถิ่น
หรือภูมิภาค หรือหน่วยบัญชาการทหาร ซึ่งขึนอยู่กับโครงสร้างของประเทศ และข้อตกลงในแผนป้องกัน
น้าท่วม
ควรมีการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยรวมถึงการมอบหมายอ้านาจ
หน้าที่ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และที่ส้าคัญ จะต้องดูแลข้อมูลให้ทันสมัย โดยปกติ
ข้อมูลเหตุการณ์น้าท่วมที่สร้างความเสียหายมักเกิดขึนไม่บ่อยครังนัก และสถานการณ์ซึ่งต้องมีการอพยพ
ก็ยิ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษและเกิดขึนได้ยากยิ่ง ในช่วงเวลาที่ยาวนานระหว่างเกิดเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ ใน
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พืนที่ใด ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทังทางด้านโครงสร้างการบริหาร สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม นอกจากนี บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในเหตุการณ์น้าท่ว มครังล่ าสุด ก็อาจจะไม่ ได้
ท้างานอยู่ในการเกิดเหตุการณ์ครังต่อไป (แน่นอนอาจจะมีบางพืนที่ที่เป็นพืนที่เสี่ยงน้าท่วมซ้าซาก ดังเช่น
ทีเ่ คยเกิดขึนในประเทศบังคลาเทศซึ่งประชาชนมีความคุ้นเคยในการอยู่ร่วมกับน้าท่วม และมีแนวโน้มที่จะ
สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่ตนเองรู้ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่ที่ความช่วยเหลือจาก
ภายนอกมีอยู่อย่างจ้ากัด)
4.3 การวางแผนอพยพ (Planning of Evacuation)
ควรมีการวางแผนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอพยพทังหมดไว้ล่วงหน้า เพื่อลด “การตัดสินใจ
นาทีสุดท้าย (Last Minute Decision)” ให้เหลือน้อยที่สุด และน้าประเด็นดังต่อไปนีเข้า ประกอบการ
พิจารณา
4.3.1 หลักเกณฑ์และกาหนดเวลา (Criteria and Timing)
เป็นไปได้ว่าการตัดสินใจที่ยากที่สุดในการป้องกันน้าท่วมคือ การตัดสินใจว่าเมื่อใดควรอพยพ
ประชาชนออกจากพืนที่ ที่ก้าหนด การอพยพก่อนเวลาอันควรอาจน้าไปสู่ความยากล้าบากและความ
เสียหายอันไม่จ้าเป็น และการตัดสินใจที่สายเกินไปอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต ที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้
เกิดขึนได้และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินมากเกินควร ดังนัน การตัดสินใจว่าเมื่อใดและพืนที่ใดควรสั่ง
การให้อพยพ จ้าเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและไม่ก้ากวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับอันตรายที่ก้าลังจะ
เกิดขึน โดยพิจารณาจากลักษณะการก่อตัวของน้าท่วมที่คาดการณ์ไว้ และสมรรถนะของอาคารและ
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมน้าท่วม หลักเกณฑ์เหล่านีจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการสูง และต้องได้รับ
การพัฒนาโดยองค์กรทางวิชาชีพ เฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุผลส้าเร็จ ก็จะต้องเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนในอีกด้านหนึ่ง และเป็นที่ยอมรับของหน่วยบัญชาการในอีกด้านหนึ่ง
4.3.2 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประชากร (Affected Area and Population)
การระบุพนที
ื ่ที่ได้รับผลกระทบควรจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยหลักการแผ่กระจายตัวของพืนที่
น้าท่วมที่เป็นไปได้ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดและความรุนแรงของน้าท่วม และประสิทธิภาพของการป้องกันน้า
ท่วมภายใต้มาตราการและระบบป้ องกันน้าท่วม ควรจัดท้ารายการทรัพย์สินและจ้านวนประชากรให้
ชัดเจนและทันสมัย และตระหนักถึงการย้ายถิ่นฐานของประชากร การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ผลที่จะมีตามมาในภายหลัง
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สิ่งส้าคัญที่สุดคือจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีว่าการอพยพประชากรและทรัพย์สินของ
พวกเขาเหล่านันจะไปในทิศทางใด และอพยพไปยังพืนที่ใด ซึง่ ในกรณีส่วนใหญ่บางส่วนของพืนที่อยู่อาศัย
หมู่บ้านใกล้เคียง หรือเมืองจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม นอกจากการก้าหนดข้อควรพิจารณาทางด้าน
เทคนิคที่เกี่ยวข้องการอพยพอย่างปลอดภัย และสภาพพร้อมใช้งานของโครงสร้างพืนฐาน ฯลฯ แล้ว สิ่ง
ส้าคัญที่สุดก็คือแผนอพยพดังกล่าวควรได้รับแรงสนับสนุนจากผลการศึกษาทางสังคมเชิงลึก เพื่อให้แน่ใจ
ว่า ประชากรที่อพยพจะได้รับการต้อนรับจากผู้เป็นเจ้าบ้านชั่วคราวของพวกเขา
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4.3.3 ทิศทางของการอพยพ (Direction of Evacuation)

ในบางกรณีจ ะต้องมีการจั ดเตรี ยมการเป็นพิเศษ หรือแม้กระทั่งจัดเตรียมโครงสร้างพืนฐาน
ส้ าหรั บ ใช้ เป็ น ที่อยู่อาศัย แก่ ป ระชาชนที่อพยพ จัดหาแหล่ งพักพิงชั่วคราว ที่ห ลบภัยของคนและสัตว์
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของเหตุการณ์น้าท่วมในพืนที่สามเหลี่ยมปากแม่น้าเบงกอล (บังคลาเทศ) หนึ่งใน
มาตรการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการสร้างอาคารยกพืนที่ระดับปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนใน
พืนที่อพยพขึนไปอยู่ได้ ระหว่างเหตุการณ์น้าท่วมอาคารยกพืนนีจะท้าหน้าที่ทางสังคม (เช่น ที่เก็บของ
โรงเรียน หน่วยงานอนามัย ฯลฯ) และในกรณีเฉพาะเช่นนัน ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2–6 จ้าเป็นอย่างยิ่งที่
แหล่งพักพิงชั่วคราวควรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ แปลงเพาะปลูก มิฉะนันเกษตรกรจะไม่เต็มใจที่จะละทิง
พืนที่ดินของพวกเขา
4.3.4 เทคนิควิธี (Technical Means)
เทคนิควิธีการอพยพเป็นสิ่งที่จ้าเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอพยพประชาชนและสิ่งของออก
จากพืนที่ประสบภัย เมื่อภัยก้าลังใกล้เข้ามา การหาข้อสรุปแบบกระทันหันอาจน้าไปสู่การตัดสิ น ใจที่
ผิดพลาด เกิดความสับสนวุ่นวาย เกิดการสูญเสียและความล้มเหลวตามมา ดังนัน เทคนิควิธีการอพยพที่
จ้าเป็นจะต้องถูกก้าหนดไว้ล่วงหน้าโดยระบุวิธีการและสถานที่
4.3.5 ความโปร่งใสและการยอมรับ (Transparency and Acceptance)
เนื่องจากการอพยพมีผลกระทบอย่างมากต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชน จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่
แผนงานต่าง ๆ จะต้องโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป โดยผ่ านกระบวนการจัดท้าการ
ประชาพิจารณ์ และวิธีการปรึกษากับภาคประชาชนในรูปแบบอื่น ๆ
4.4 การเตรียมพร้อมสาหรับการอพยพ (Preparedness for Evacuation)
แผนงานที่ดีที่สุดจะไม่มีประสิทธิภาพเลย หากไม่มีการเตรียมตัวที่ดีของทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นผู้ปฏิบัติตามแผนโดยตรงหรือโดยอ้อม ในมุมมองที่ว่าเหตุการณ์น้าท่วมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึนได้ยาก
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จึงเป็นการยากที่จะรักษาความตระหนักรู้ของสาธารณชนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึนได้ และยากยิ่งกว่าที่จะ
บอกให้ประชาชนละทิงบ้านเรือนและทรัพย์สินถ้าจ้าเป็น คงเป็นการยากที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจว่า
ท้านบสูงอาจพังได้ หรือล้าน้าหรือแม่น้าที่ไหลนิ่งอาจเปลี่ยนเป็นเชี่ยวกรากได้หนึ่งครังในรอบสิบปี ห้าสิบปี
หรือร้อยปี และยิ่งไปกว่านันการที่จะสื่อสารให้พวกเขาเข้าใจว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึนในปีใดก็ได้
ในขณะที่สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์ ฯลฯ มีความส้าคัญอย่างมากในการให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยของน้าท่วม โดยแสดงให้เห็นว่าภัยน้าท่วมเกิดขึนได้ทั่วโลกในพืนที่ใดพืนที่หนึ่งอยู่
เกื อ บทุ ก วั น ก็ ยั ง ยากมากที่ จ ะท้ า ให้ ป ระชาชนในพื นที่ เสี่ ยงภั ยน้ า ท่ ว มเข้ าใจว่า ตนเองก็ อ าจประสบ
เหตุการณ์แบบเดียวกันนีได้
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างถาวรที่ออกแบบและด้าเนินการอย่างมืออาชีพ และได้รับ
การสนับสนุนโดยหน่วยบัญชาการเป็นสิ่งจ้าเป็น ที่จะต้องมีเพื่อรักษาระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยที่
อาจเกิดขึนได้ วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารสามารถพบได้ในระดับท้องถิ่น ทังนีขึนอยู่กับวิธีปฏิบัติดังเดิม
และระดับทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชน ข่าวสารควรต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงไปทังผู้ที่อาจจะ
ต้องอพยพและผู้ที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านรั บผู้อพยพ เน้นย้าอันตรายที่อาจเกิดขึน และเงื่อนไขว่าเมื่อใดการ
อพยพจะต้องด้าเนินการ ผลของการยอมรับหรือปฏิเสธที่จะท้าตามค้าสั่ง
4.5 การเตือนภัยและคาสั่งอพยพ (Warning and Evacuation Order)
ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการแจ้งประกาศและสื่อสารด้านการเตือน
ภัยว่าการอพยพก้าลังจะเกิดขึน และจะเกิดขึนเมื่อใด และการออกค้าสั่งอพยพตามอ้านาจหน้าที่และการ
สั่งการในลักษณะรูป แบบใด นี่ไม่ใช่เพียงการหาวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุด เช่น สื่อมวลชน บริการผู้ส่งสาร
เฉพาะ ฯลฯ เท่านัน แต่ยังเป็นการก้าหนดรูปแบบการเตือนภัยและค้าสั่งการที่ดีที่สุด จ้าเป็นที่ข่าวสาร
ดังกล่าวควรเป็นการส่งข้อเท็จจริงที่จ้าเป็น แต่ในเวลาเดียวกัน ไม่ควรก้าหนดรูปแบบข้อมูลเชิงเทคนิคหรือ
การบริหารงานมากจนประชาชนไม่อาจเข้าใจได้และไม่ให้ความสนใจ
ในหลายกรณีได้มีการบันทึกไว้ว่าสามารถเตือนภัย ได้ทันเวลา แต่ประชาชนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่
มักไม่ตอบสนองเนี่องจากมีการใช้ภาษาทางการยากจนเกินไป นอกจากนียังพบว่าช่องทางการสื่อสาร
ธรรมดาถูกตัดขาดในระยะวิกฤตอันเนื่องมาจากไม่มีไฟฟ้า สายโทรศัพท์เกิดความเสียหาย และไม่สามารถ
ส่งข่าวสารไปยังพืนที่ที่ประสบภัยได้ด้วยช่องทางปกติ ดังนั น จึงควรตระหนักถึงความจ้าเป็น ที่จะต้อง
เตรียมทางเลือกอื่นในการสื่อสารไว้ให้พร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่นเดียวกับกรณีการป้องกันประเทศ หรือการ
ป้องกันภัยพิบัติ
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รูปที่ 4–1 การสู้ภัยน้าท่วม–การอพยพประชาชนออกจากพืนที่น้าท่วม
4.6 ประเด็นทางด้านการเงิน (Financial Aspects)
การอพยพประชาชนและสิ่งของต้องการการสนับสนุน ทางด้านการเงิน ค่อนข้างมาก ซึ่งแหล่ง
สนับสนุนด้านการเงินจะต้องมีการก้าหนดและจัดท้าให้ชัดเจนไว้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนวุ่นวาย
เป็นภาระเกินก้าลังให้แก่บางคน และเกิดประโยชน์โดยไม่ชอบธรรมให้แก่บางคน นอกจากนีค้าสั่งที่ชัดเจน
ในแผนงานป้องกันน้าท่วมและการตัดสินใจด้านการเงินจะต้องด้าเนินการจากฝ่ายบริหารในระดับที่จ้าเป็น
และจากระดับสูงสุด ในบางสถานการณ์อาจจะต้องมีการมองหาความช่วยเหลือจากนานาชาติทังในระดับ
ทวิภาคี ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก
4.7 การบันทึกข้อมูลและการจัดทาเป็นเอกสาร (Recording and Documentation)
เหตุการณ์ส้าคัญต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอพยพทังหมดควรบันทึกและจัดท้าเป็นเอกสารไว้เพื่อ เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานในภายหน้า ไม่มีสิ่งใดที่สามารถสอนได้ดีกว่าประสบการณ์ จริงที่ผ่านมา หรือเป็นที่
น่าเชื่อถือเท่าบทเรียนที่ได้ประสบจริงว่าเหตุใดการด้าเนินงานบางอย่างจึงประสบความส้าเร็จ เหตุใด
ข้อผิดพลาดจึงเกิดขึนและความล้มเหลวที่ต้องแบกรับ การบันทึก ข้อมูลที่ดีที่สุดควรจัดท้าโดยบุคลากรที่
ได้รับการมอบหมายให้ท้าหน้าที่นีโดยเฉพาะด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม การถ่ายภาพ การบันทึกเป็นวีดิ
ทัศน์ โดยหลักการแล้ว สิ่งเหล่านีควรจะเป็นหน้าที่ห ลักของบุคลากรเหล่า นัน ถึงแม้ว่าบางครังอาจท้าได้
ยากเพราะมันเป็นสภาวะทั่ว ไปของสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังมีความส้าคัญที่จะต้องน้า บันทึก ข้ อมูล
ดังกล่าวไปให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท้าการวิเคราะห์ในภายหลัง และสื่อสารออกมาในรูปของ
รายงานที่มีข้อมูลรองรับ
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4.8 การปรับปรุงและการจัดทาแผนใหม่เป็นระยะ (Adjustment and Periodical Renewal of
Plans)
แผนการป้องกันน้าท่วมซึ่ง ประกอบด้วยแผนการอพยพจะต้องได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่แต่ละครัง ในประเด็นที่มีความอ่อนไหว เช่น การอพยพ
ประชาชนและทรัพย์สิน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของประชากร เทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท ฯลฯ ดังนัน การ
ยังใช้งานได้ของแผนดังกล่าวจะถูกจ้ากัดด้วยระยะเวลาซึ่งมักไม่เกินห้าถึงสิบปี จึงควรระบุไว้ในกฎหมายให้
มีการปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ
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เขียนโดย Prof. I. Ijjas
5.1 หลักการและวัตถุประสงค์ (Principles and Objectives)
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III–V การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Assistance and Relief)

มาตรการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึนกับชีวิตและมูลค่าทรัพย์สิน และงานทางด้านวิศวกรรม
ในช่ ว งสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จริ ง จะต้ อ งด้ า เนิ น การตามข้ อ ก้ า หนดในระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนการ
ด้าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การด้าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมน้าท่วมในสถานการณ์ฉุ กเฉินตรงจุด ของอาคาร
ควบคุมน้าท่วมหลัก (คัน และตลิ่งสูงที่ติดกับพืนทีน่ ้าท่วม) ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยบัญชาการสถานการณ์
น้าท่วมฉุกเฉินระดับท้องถิ่น (District Flood Emergency Authority) ที่มีความรู้ความเข้าใจพืนที่ เป็น
อย่างดี
หน้าที่ในการควบคุมน้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่
 การจัดเตรียมการเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
 การด้าเนินงานเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
 มาตรการที่ตามมาภายหลังจากสถานการณ์ฉุกเฉินสินสุด
5.2 การจัดเตรียมการเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน (Preparations for Emergency Control)
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการเพื่อควบคุมน้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่
 งานบ้ารุงรักษาอาคาร อุปกรณ์ และอาคารประกอบ
 การจัดเตรียม การด้าเนินงานและการบ้ารุงรักษาตามแผนงาน และการจัดท้าเอกสารข้อมูล
ควบคุมน้าท่วม
 การควบคุมดูแลตามปกติ และการตรวจสอบอาคาร อุปกรณ์ และวัสดุ
 การจัดตังหน่วยควบคุมการซักซ้อม
 การให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคเพื่อการด้าเนินงานด้านบริหารจัดการในการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน
 ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน
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5.2.1 การบารุงรักษาอาคารควบคุม (Maintenance of Control Structures)
อาคารควบคุ ม อุ ป กรณ์ ห ลั ก และอุ ป กรณ์ เ สริ ม เพื่ อ การควบคุ ม ดั ง กล่ า วจะต้ อ งได้ รั บ การ
บ้ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพดี ตรงตามข้อก้าหนดด้านความปลอดภัยในกรณีน้าท่วมและน้านอง
5.2.2 แผนงานควบคุมนาท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Flood Control Plans)
แผนงานควบคุมน้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉินควรประกอบด้วย
 การจัดท้าเอกสารข้อมูลการควบคุมน้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 แผนงานจ้ากัดขอบเขต
 การมอบหมายงานไปยังองค์กรที่ เกี่ยวข้องในการควบคุม น้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (แผน
ระดมพล (Mobilization Plan))
 แผนความร่วมมือทีจ
่ ัดท้าขึนตามข้อตกลงสองฝ่ายกับรัฐข้างเคียง
ฐานข้อมูล การควบคุม น้ า ท่ว มในสถานการณ์ฉุกเฉินควรรวมทุกแผนงานและข้อมูล ทังหมดที่
จ้าเป็นเพื่อให้การด้าเนินงานควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินประสบผลส้าเร็จ โดยควรมีเนือหาดังนี
 รายละเอียดทางด้านเทคนิค
 แผนผังทั่วไป
 แผนผังแสดงรายละเอียด
 ภาพตัดตามแนวยาว
 ภาพตัดขวางตามรูปแบบ
 ภาพตัดลักษณะคันกันน้า
 รายการอาคาร
 แบบรูปของอาคาร
 คู่มือการใช้งานอาคาร
 แผนที่ถนนและโครงข่ายน้า
 เอกสารทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่จ้าเป็น
การจัดท้าเอกสารข้อมูลการควบคุมน้าท่ว มในสถานการณ์ฉุกเฉินควรครอบคลุ มพืนที่ทั งหมด
ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ตลอดจนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสู้ภัยน้าท่วมแต่ละส่วน
แผนงานจ้ากัดขอบเขตควรต้องรวม

5–2

ส่วนที่ 3-5






แบบรูปอาคารที่ช่วยชะลอหรือป้องกันการกระจายตัว ของน้าเข้าไปท่วมในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
หากคันกันน้าพัง
ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการกักเก็บและความเป็นไปได้ ในการน้าน้าส่วนเกินกลับมาใช้
ประโยชน์
วัสดุ เครื่องจักรกล และแรงงานที่จ้าเป็นส้าหรับปฏิบัติงานจ้ากัดขอบเขตน้าท่วม
ถนนที่ยังคงสามารถใช้งานได้
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เอกสารแผนงานด้านการจ้ากัดขอบเขตน้าท่วมจะต้องครอบคลุมถึง
 รายละเอียดทางด้านเทคนิค
 แผนผังทั่วไป
 แผนผังแสดงรายละเอียด
 ภาพตัดตามยาวและภาพตัดตามขวางของอาคารเพื่อจ้ากัดขอบเขตน้าท่วม
 แผนที่แสดงบริเวณที่ตังถิ่นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
การมอบหมายงานในการควบคุม น้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (แผนระดมพล) ให้แก่องค์กรที่
เกี่ยวข้องดูแลนัน ควรระบุข้อมูลและต้าแหน่งของบุคลากรที่สามารถเรียกตัวมาได้ตามข้ อก้าหนดส้าหรับ
การควบคุมน้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้อง และควรจัดท้าแผนระดมพลให้ครอบคลุมพืนที่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรควบคุมน้าท่วมนัน ตลอดจนมี รายละเอียดของเนือหาเฉพาะแยกตามหน่วยสู้
ภัยน้าท่วม
แผนงานความร่วมมือในงานที่เกี่ยวข้องกับทางน้าที่มีเขตแดนประเทศเป็นแนว หรือทางน้าที่ไหล
ผ่านพรมแดนระหว่างประเทศควรจัดท้า ขึนโดยหน่วยบัญชาการสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉินระดับท้องถิ่นที่
มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ก้าหนดไว้ในข้อตกลงด้านน้าซึ่งลงนามโดยประเทศที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนีหน่วยบัญชาการสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ควรจัดเตรียมข้อมูล อุ ทก
วิทยา อุตุ–อุทกวิทยา และข้อมูลการควบคุมน้าท่วมตามรายการที่ระบุ ไว้ในข้อก้าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร่วมกัน (Joint Emergency Regulation) และส่งมอบให้กับหน่วยงานป้องกันน้าท่วมฉุกเฉินของประเทศ
เพื่อนบ้าน แผนงานการควบคุม น้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉินควรได้รับการจัดท้า ขึนโดยพิจารณาจาก
ข้อก้าหนดของกรมกองต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยบัญชาการสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉินระดับชาติ (National
Flood Emergency Authority) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง
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5.3 องค์กรและทรัพยากร (Organization and Resources)
5.3.1 ความร่วมมือ (Coordination)
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมน้าท่วมนัน องค์กรควบคุมน้าท่วม
ในสถานการณ์ฉุกเฉินทังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ควรร่วมมือกันตามข้อก้าหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 การตรวจสอบอาคารควบคุม เครื่องมือ และวัสดุ (Inspection of Control
Structures, Equipment and Materials)
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ควรตรวจสอบอาคารควบคุม เครื่องมือและวัสดุที่ ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมน้าท่วม
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน พืนที่ที่ส้ารองไว้ และหน่วยงานปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างน้อยปีละครัง ซึ่งด้าเนินการโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่
มีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อสรุป ที่ได้จากการตรวจสอบของคณะกรรมการนี
จะต้องบรรจุอยู่ในข้อตกลงที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกัน
ควรจัดท้าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อซ่อมแซม ก้าจัดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดต่าง
ๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบข้างต้น และเพื่อ เตรียมความพร้อมของวัสดุส้ารอง ใน
แผนงานควรระบุวันให้ชัดเจนว่าคันกันน้าและอาคารควบคุมต่าง ๆ จะต้องได้รับการซ่อมแซม
และมาตรการอื่น ๆ ที่จ้าเป็นจะต้องด้าเนินการ รวมทังการเก็บตุนวัสดุ และระบุตวั บุคคลที่ท้า
หน้าที่เหล่านี ตลอดจนการสินสุดภารกิจที่ได้รับมอบหมายเมื่อการด้าเนินงานประสบผลส้าเร็จ
จะต้องส่งมอบรายงานสรุปผลการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรการที่ได้ด้าเนินการในพืนที่ ให้แก่
หน่วยบัญชาการสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉินระดับชาติ
เมื่อใดก็ตามที่ผลการพยากรณ์บ่งบอกว่าจะต้องแจ้งประกาศเตือนภัยน้าท่วมหรือระบายน้าใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน จะต้องด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจัดเตรีมการส้ารวจอาคารควบคุม
ต่าง ๆ โดยไม่ชักช้า และหากพบข้อบกพร่องให้รีบแก้ไขโดยทันที
เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยบัญชาการสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉินระดับชาติ หัวหน้าหน่วย
บัญชาการสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉินระดับท้องถิ่นอาจสั่งการให้ด้าเนินงานตามที่จ้าเป็น และ
คิดค่าใช้จ่ายจากกองทุนที่จัดสรรเพื่อการด้าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและอบรมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกมาปฏิบัติงานควบคุมน้าท่วม
ในสถานการณ์ฉุกเฉินจ้าเป็นต้องมีการซักซ้อมสถานการณ์ปีละครัง การซักซ้อมดังกล่าวอาจจะ
ยกเลิกได้ในปีที่มีการแจ้งประกาศสถานการณ์น้าท่วมจริงโดยหน่วยบัญชาการสถานการณ์น้า
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ท่วมฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมดังกล่าวเบิกจ่ายจากกองทุนที่จัดสรรมาเพื่อ
การนี
เพื่อจัดท้าแผนงานระดมก้าลังพล และแผนการอพยพ การกู้ภัย และการส่งคืนถิ่น ฐานเดิม
หน่วยบัญชาการสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉินระดับท้องถิ่นควรให้ข้อมูลด้านเทคนิคที่จ้าเป็นแก่
คณะกรรมการบริ ห ารของท้ องถิ่น ที่ ได้รับ ผลกระทบโดยผ่ านทางหน่ว ยงานด้านวิช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในท้องถิ่นดังกล่าว
เพื่อจัดท้าแผนการระดมพล จ้าเป็นที่จะต้องก้าหนดจ้านวนคนงานทั่วไปที่ต้องใช้ในงานที่ต้อง
อาศัยแรงคน และงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องสูบน้าในหน่วยควบคุมน้าท่วม
แต่ละหน่วย
แผนการอพยพ การกู้ภัย และการส่งคืนถิ่นฐานเดิมควรมีรายละเอียดทางด้ านเทคนิค และมี
แผนที่ที่ระบุพืนที่ที่จะเกิดน้าท่วม ถนน และทางรถไฟที่ใช้ การได้ในการอพยพ รวมทังความ
เป็นไปได้ทางด้านเทคนิคในการด้าเนินงานกู้ภัย

5.4 ระดับและกาหนดเวลาในการรับมือ (Response Timing and Levels)
5.4.1 สถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศที่ตามมา (Emergency Situation and the
Declaration Thereof)
งานทางด้านวิศวกรรมส้ าหรั บ ควบคุม น้าท่ว มในสถานการณ์ฉุ กเฉินจะด้าเนิ นการโดยหน่ ว ย
บัญชาการด้านน้าระดับท้องถิ่นนัน ทังนีขึนอยู่กับระยะของสถานการณ์ฉุกเฉิยนที่สัมพันธ์กับความรุนแรง
ของสถานการณ์
ระยะของสถานการณ์ฉุกเฉินอาจระบุได้ดังนี
 สถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 1–งานสังเกตการณ์ (Emergency Stage 1–Observation Duty)
 สถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 2–มาตรการควบคุม (Emergency Stage 2–Control Measures)
 สถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 3–มาตรการควบคุมแบบเข้มข้น (Intensive Control Measures)
 สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (Exceptional Emergency)
5.4.2 สถานการณ์นาท่วมฉุกเฉิน (Flood Emergency Situation)
ทันทีที่ระดับน้าในแม่น้าเพิ่มสูงขึนถึงระดับวิกฤตที่ก้าหนดและคาดว่าจะสูงขึนไปอีก จ้าเป็นที่
จะต้องแจ้งประกาศเตือนภัยถึงระยะของสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตราการเกี่ยวข้องที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว
ดังนันค่าระดับน้าวิกฤตของสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 1–3 ของแต่ละแม่น้า (ช่วงแม่น้า) ที่อ่านได้จากเกจ
วัดต้องแสดงไว้ในข้อก้าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นเดียวกับในกรณีน้าท่วมจากทะเล (บทที่ 2–3)
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ในกรณี ข องน้ า ท่ ว มประเภทที่ มี น้ า แข็ ง ปิ ด กั นล้ า น้ า (Ice Jam Flood) หรื อ น้ า ท่ ว มประเภท
ฉับพลัน (Flash Flood) ที่คาดการณ์ว่าจะท่วมบริเวณแม่น้าหรือบางช่วงของแม่น้าอย่างรวดเร็วกระทันหัน
หรือตามที่สภาพของคันกันน้าจะรับได้หรือไม่ จะต้องแจ้งประกาศอย่างเร่งด่วนถึงระยะของสถานการณ์
ฉุกเฉิน และมาตราการเกี่ย วข้องที่จ้ าเป็ น โดยไม่ต้องรอข้ อมูล ระดับน้าวิกฤตจากเกจวัด และควรแจ้ง
ประกาศการลดระดับของสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อระดับ น้าจากเกจวัดในแม่น้าลดลงต่้ากว่าระดับวิกฤต
และคาดว่าจะไม่เพิ่มสูงขึนกว่านี หรืออาจแจ้งยกเลิกประกาศหากระดับน้ายังคงสูงอยู่ อย่างไรก็ตามไม่
สามารถยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้หากรอยแตกหรือช่องขาดของคันกันน้าที่เกิดขึนในช่ว ง
สถานการณ์ฉุกเฉินยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่มีผลต่อเสถียรภาพของอาคารควบคุม
ไม่ได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนอันเนื่องมาจากการพังทลายอาคารป้องกันชั่วคราว การฟื้นฟู และการจัดเก็บ
ส้ารองวัสดุ สามารถเบิกจากกองทุนที่จัดสรรเพื่อการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิ น แม้ว่าจะยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว
ย่อหน้าต่อไปนีเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการด้าเนินการที่จ้าเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินระยะต่าง ๆ
ได้แก่
(1) สถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 1 (Emergency Stage 1)
ทันทีทไี่ ด้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 1 หัวหน้าหน่วยควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้อง
 ตอบรับว่าการได้รับแผนและเอกสารข้อมูลมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินในหน่วยควบคุม
 ตรวจสอบงานในความรับผิดชอบของหน่วยควบคุม
 ตรวจสอบสภาพคันกันน้า ประตูระบายน้า และอาคารอื่น ๆ
ระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 1 จะต้องเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ในช่วงกลางวัน (ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์เรียกงานนีว่า “การเฝ้าระวังคันกันน้าแบบจ้ากัด (Limited Dike Watch)”) และจะต้องอ่าน
เกจวัดระดับน้าตลอดช่วงความยาวของแม่น้าอย่างน้อยที่สุดวันละสองครัง
(2) สถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 2 (Emergency Stage 2)
เมื่อคาดการณ์ว่าน้าจะยังคงเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 2
และหั ว หน้ า ของหน่ ว ยบั ญ ชาการสถานการณ์ น้ า ท่ ว มฉุ ก เฉิ น ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งระดมก้ า ลั ง เพื่ อ ตั ง
คณะท้างานหรือกลุ่มคณะท้างานตามที่วางแผนไว้ ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 2 จะต้องเฝ้าระวัง
และสังเกตการณ์คันกันน้าตลอดช่วงกลางวันและกลางคืน (ในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกงานนีว่า “การ
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(3) สถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 3 (Emergency Stage 3)
เมื่อน้าในแม่น้ายังคงเพิ่มระดับสูงขึนอย่างต่อเนื่องหรือการเพิ่มขึนของระดับน้าส่งผลต่อระดับน้า
ท่วม จ้าเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 3 และให้มีคนเฝ้าระวังเหตุการณ์ทังช่วงกลางวันและ
กลางคืนเพื่อตรวจหาการซึมผ่านของน้า การรั่วซึม การอิ่มตัวของน้าตามแนวคันกันน้า ตรวจหาการซึม
ผ่านของน้าใต้ฐานคันกันน้าและท้าให้เกิดการกัดเซาะผิวหน้า เพื่อป้องกันการเกิดโพรงดินและเพื่อเฝ้าระวัง
อาคารที่อาจเกิดความเสียหายขึนจะต้องอ่านเกจวัดระดับน้า ทุก 2 ชั่วโมง และท้าเครื่องหมายแสดงและ
ตรวจวัดระดับน้าท่วมสูงสุด

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

เฝ้าระวังคันกันน้าแบบเข้มข้น (Extensive Dike Watch)”) ถ้ายังไม่มีการสั่งการอื่นใดจะต้องอ่านเกจวัด
ระดับน้าตลอดช่วงแม่น้าอย่างน้อยที่สุดวันละสี่ครัง

ต้าแหน่งที่เกิดความผิดปกติที่คนเฝ้าระวังตรวจพบ และต้าแหน่งที่เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของ
คันกันน้าจะต้องท้าเครื่ องหมายแสดงให้ชัดเจน ติดตามอย่างระมัดระวัง และบรรเทาความเสียหายที่
เกิดขึน หลังการตรวจสอบโดยทีมตรวจสอบที่ ได้รับมอบหมายแล้ว จะต้องระบุต้าแหน่งที่ต้องเพิ่มการเฝ้า
ระวัง หรือต้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน และรีบด้าเนินการซ่อมแซมหรือด้าเนินการด้านอื่น ๆ ในทันที
(4) สถานการณ์ฉุกเฉินระยะพิเศษ (Exceptional Emergency)
เมื่ อ ใดที่ ร ะดั บ น้ า ในแม่ น้ า หรื อ ช่ ว งของแม่ น้ า สู ง เกิ น ระดั บ น้า วิ ก ฤตที่ ก้ า หนดระยะที่ 3 และ
คาดการณ์ ว่ า จะสู ง ขึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จะต้ อ งประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ระยะพิ เ ศษ หั ว หน้ า หน่ ว ย
บัญชาการสถานการณ์น้าท่วมฉุกเฉินระดับท้องถิ่นจะต้องรายงานข้อมูลจากเกจวัดเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การแจ้งประกาศเตือนภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินระยะพิเศษ อาจแจ้งประกาศลดระดับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ระยะพิเศษได้เมื่อระดับน้าตรวจวัดลดระดับลงสู่ สถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 3 หรือในกรณีของคันกันน้าที่
สามารถจ้ากัดขอบเขตน้านอง หรือสามารถผันน้าลงสู่ทางน้าได้ประสบผลส้าเร็จ
5.4.3 การจากัดขอบเขต (Confinement)
เมื่อใดก็ตามที่ก้าลังจะเกิด รอยแตกของคันกันน้าที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือหลายจุด ตามแนวแม่น้า
จะต้องด้าเนินมาตรการป้องกันน้าไม่ให้ไหลบ่าท่วมพืนที่เป็นบริเวณกว้าง หรือผันน้าลงสู่ทางน้าเดิมทันที
ตามแผนการจ้ากัดขอบเขตน้าท่วม ซึง่ แผนงานดังกล่าวประกอบด้วย
 การป้องกันช่องขาดไม่ให้เพิ่มขึนทังตามแนวกว้างและแนวลึก
 เสริมความแข็งแรงตรงส่วนปลายของช่องขาด
 อุดปิดส่วนที่ขาด
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ก่อสร้างโครงสร้างที่ใช้จ้ากัดขอบเขตน้าท่วม
ความต่อเนื่องของการด้าเนินงานควบคุมน้าท่วมในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่หยุดชะงัก
รักษาการสื่อสารให้มีความน่าเชื่อถือไว้
ลดความเสียหายจากน้าที่ไหลผ่านช่องขาดและการระบายน้าออกจากพืนที่ น้าท่วมให้เหลือ
น้อยที่สุด

5.5 มาตรการบรรเทาทุกข์นาท่วม (Flood Relief Measures)
มาตรการบรรเทาทุกข์น้าท่วม (Flood Relief Measures) มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก
ของผู้ประสบภัยน้าท่วมด้วยการประกาศความช่วยเหลือทางการเงินและให้ความสนับสนุนด้านอื่น ๆ ใน
ระดับนานาชาติจะมี กองทุน ของส้านั กงานผู้ ประสานงานการบรรเทาภัยพิบัติสหประชาชาติ (United
Nations Disaster Relief Coordinator) ซึ่ ง สามารถน้ า มาใช้ ไ ด้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ า ท่ ว ม
โดยทั่วไปแล้วผู้ประสบภัยน้าท่วมจะได้รับความช่วยเหลือแบบเฉพาะกิจโดยรัฐบาล หรือโดยองค์กรจิต
อาสาต่าง ๆ เช่น สภากาชาด (Cross Red) ฯลฯ
5.5.1 การบรรเทาทุกข์แบบทันที (Immediate Relief Measures)
การบรรเทาทุกข์ที่สามารถด้าเนินการได้ในทันที ได้แก่
 การอพยพผู้ประสบภัยน้าท่วม
 การล้าเลียงอาหารทางเครื่องบิน
 การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยทหาร
 การทบทวนมาตรการบรรเทาทุกข์ประจ้าวัน
 การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่องค์กรในท้องถิ่นและแก่ผู้ประสบภัยโดยตรง
 การจัดหาอาหาร
 การจัดหาอาหารสัตว์
 การดูแลรักษาพยาบาลเบืองต้นและการด้าเนินงานด้านสาธารณสุข
 การจัดส่งสิ่งของทีจ
่ ้าเป็น เช่น น้ามันก๊าด น้ามันพืช น้ามันเครื่องยนตร์ ฯลฯ
 ความช่วยเหลือของจิตอาสา เช่น สภากาชาด คนเฝ้าระวัง และคนในท้องถิ่น ฯลฯ
 การอุดรอยรั่ว
5.5.2 มาตรการหลังจากเหตุการณ์นาท่วมสินสุด (Measures after Cessation of Floods)
มาตรการที่จะต้องด้าเนินการทันทีหลังจากที่เหตุการณ์น้าท่วมสินสุดลงแล้ว ได้แก่
 การฟื้นฟูระบบการเชื่อมโยงทางถนนหรือทางรถไฟ
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การฟื้นฟูบ่อสูบน้าใต้ดินและเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ
การสูบน้าออกจากบ่อน้าและพืนที่ต่้าในตัวเมือง หมู่บ้าน รวมทังห้องใต้ดินและใต้ถุนอาคาร
การก้าจัดตะกอนทรายที่ตกทับถมในพืนที่น้าท่วม
การแบ่งเขตแนวดินที่ปกคลุมด้วยชันทราย
แจกเมล็ดพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรส้าหรับใช้หว่าน
การฟื้นฟูสัตว์ปีก การประมง และการเลียงสุกร ฯลฯ
การฟื้นฟูอุตสาหกรรม อุปกรณ์โรงงาน ฯลฯ
การฟื้นฟูพืนที่คลังสินค้าและห้างสรรพสินค้า
การฟื้ น ฟู ท รั พ ย์ สิ น สาธารณะ เช่ น ถนน สะพาน ระบบชลประทานและอาคารประกอบ
โรงไฟฟ้า อาคารสาธารณะ ระบบระบายน้า และระบบประปา ฯลฯ
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IV–I ภาคผนวก A สรุปรายงานประเทศ (Country Papers Summary)
เขียนโดย J. van Dulvendijk
A.1 บทนา (Introduction)
ใน “วัตถุประสงค์และแผนงาน (Objective and Work Program)” ของคณะท้างานด้านการ
บริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้างมีข้อความสัน ๆ หนึ่งระบุว่า “รวบรวมบททบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่ใช้อยู่ในประเทศสมาชิก”
ด้วยเหตุนี คณะท้างานจึงร้องขอให้ประเทศสมาชิกจัดท้าเอกสารที่มีรายละเอียดของประเทศตน
(ซึ่งต่อไปในที่นีจะเรียกว่า “รายงานประเทศ (Country Paper)” และมีเอกสารจัดส่งมาให้คณะท้างาน 15
ฉบับนับถึงเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1997
ขณะที่เนือหาในรายงานประเทศดังกล่าวให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคู่มือฉบับนี จึงได้มีการตัดสินใจ
ที่จะทบทวนรายงานประเทศทังหมด โดยมิได้หยิบยกเฉพาะรายงานที่เด่น ๆ และเนื่องจากยังขาดรายงาน
ที่ระบุพืนที่เสี่ยงน้าท่วมโดยเฉพาะ ดังนันคณะท้างานจึงได้ตัดสินใจที่จะรวบรวมและพิจารณาเนือหาอื่น ๆ
เพิ่มเติม
เนือหาส่วนที่ 2 ของภาคผนวก A นี เป็นภาพรวมของรายงานประเทศที่ได้รับ และเนือหาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทคัดย่อของรายงานแต่ละฉบับ
เนือหาส่วนที่ 3 ของภาคผนวก A เป็นการวิเคราะห์รายงานประเทศและเนือหาอื่น ๆ ที่รวบรวม
ได้โดยรวบรวมเป็นตารางมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่ได้มีการกล่าวถึงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 ของคู่มือฉบับ
นี
และเนือหาส่วนสุดท้ายของภาคผนวก A เป็นชื่อเรื่องและผู้เขียน (ถ้าระบุไว้) ที่ถูกใช้อ้างอิงใน
รายงานประเทศดังกล่าว และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่น้ามาใช้
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A.2.1 ทั่วไป (General)
รายงานการบริ ห ารจั ด การน้ า ท่ ว มโดยไม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ รั บ จากประเทศต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
ออสเตรเลี ย บั งคลาเทศ แคนาดา ฝรั่ งเศส เยอรมัน อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น มอร็อคโค เนเธอร์ แ ลนด์
ปากีสถาน โปรตุเกส สเปน สหราชอาณาจักร (อังกฤษและเวลล์) และสหรัฐอเมริกา
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A.2 ภาพรวมของรายงานที่ได้รับ (Overview of Paper Received)

ถึงแม้จะได้รับรายงานจ้านวนสิบห้าฉบับ แต่ก็นับได้ว่าเป็นเพียงแค่ 19% ของจ้านวนประเทศ
สมาชิกทังหมด 81 ประเทศ (นับถึงสินปี ค.ศ. 1995)
เพื่อชดเชยข้อมูล ที่ขาดหายไป จึงได้ท้าการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ ได้ข้อมูล เพิ่มเติมในประเด็ น
ดังต่อไปนี
 ชุดเอกสารด้านการควบคุมน้าท่วมของ UN–ESCAP
 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าท่วมในแม่น้าปารานา (Parana River) และแม่น้า
ปารากวัย (Paraquay River) (ในประเทศอาร์เจนตินาและประเทศปารากวัย)
ยิ่งไปกว่านัน ส้านักงานกลางได้แนะน้าให้ทบทวนเอกสารที่จัดพิมพ์โดย ICID เรื่อง “การควบคุม
น้าท่วมในโลก (Flood Control in the World)” [21] ที่จัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1976 และเรื่อง “คู่มือวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อควบคุมน้าท่วม (Manual of Flood Control Methods and Practices)” (ICID, 1983) [22]
คณะท้างานได้อ่านเอกสารทังสองเพื่อการหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
คณะท้างานพบว่า ในเอกสารปี ค.ศ. 1976 ยังมิได้มีการแบ่งมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างออกมาให้
ชัดเจน แต่มีการกล่าวถึงมาตรการ เช่น การจัดเขตการใช้พืนที่ การพยากรณ์น้าท่วม และการเตือนภัยน้า
ท่วมอยู่บ่อยครัง
ในฉบับตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1983 จากจ้านวนหน้าทังหมด 360 หน้า มีเพียง 4 หน้าที่เขียนเกี่ยวกับ
มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง มาตรการเหล่านี ได้แก่ การจัดเขตการใช้พืนที่ การกันน้าท่วม การอพยพ และ
การประกันภัยน้าท่วม ในรายงานมีหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การด้าเนินการทางด้านกฎหมาย
จากบทสรุปสัน ๆ นี เราอาจสรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างนีได้เป็นที่
ยอมรับอย่างรวดเร็ว และในทศวรรษทเก้าสิบนีเองที่กลยุทธ์ของการผสมผสานทังมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
และที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อการบรรเทาน้าท่วมได้รับการยอมรับ
ต่อไปในที่นีจะน้าเสนอบทคัดย่อรายงานประเทศต่าง ๆ และข้อมูลเพิ่มเติมที่รวบรวมมาได้
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A.2.2 ประเทศอาร์เจนตินา (Argentina)
คณะท้างานไม่ได้รับรายงานประเทศอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตามได้มีการท้าการศึกษาอย่างเข้มข้น
เกี่ยวกับน้าท่วมและการควบคุมน้าท่วมในแม่น้าปารานาและแม่น้าปารากวัยระหว่างช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา [1], [2] ท้าให้คณะท้างานสามารถที่จัดท้าข้อสรุปบางประการ ได้แก่ นอกจากการพยากรณ์และ
การเตือนภัยน้าท่วมแล้ว การบริหารจัดการน้าท่วมโดยมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับ
ความสนใจมากพอ ถึงแม้ว่าได้มีการจัดท้าข้อเสนอแนะไว้แล้วก็ตาม [2]
A.2.3 ประเทศออสเตรเลีย (Australia)
ในรายงานประเทศที่จัดท้าโดย D.R. Stringer [3] มีการระบุถึงมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่ใช้ใน
ทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า รายงานต่าง ๆ มักให้ความสนใจกับ
ปัญหาน้าท่วมที่เกิดจากแม่น้า (River Flood) มากกว่าน้าท่วมที่เกิดจากการระบายน้าออกจากตัวเมือง
หรือจากสาเหตุเขื่อนวิบัติ หรือคลื่นพายุซัดฝั่งในแถบชายฝั่ง หัวข้อต่าง ๆ ยังครอบคลุมถึงตัวบทกฏหมาย
การตังกองทุน การแบ่งเขต การจัดท้าแผนที่น้าท่วม ข่าวสาร/การให้การศึกษา การพยากรณ์/การเตือนภัย
หน่วยบริการฉุกเฉิน การประกันภัย และการป้องกันตัวจากภัยน้าท่วม
ในรายงานระบุว่า โดยทั่วไปนโยบายของประเทศออสเตรเลียเน้นการบริหารจัดการน้าท่วมด้วย
แนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ดังแสดงในบรรณานุกรมมีรายชื่อเอกสารอ้างอิงจ้านวน 11 รายการ
A.2.4 ประเทศบังคลาเทศ (Bangladesh)
น้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นเป็นประจ้าในบังคลาเทศ ในรายงานประเทศ [4] ระบุไว้ว่า
ประมาณ 60% ของพืนที่ประเทศเป็นพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ในขณะที่ 30% เป็นพืนที่น้านองในช่วงฤดูมรสุม
แม้กระทั่งในช่วงปีปกติ หลังจากน้าท่วมครังใหญ่ในปี ค.ศ. 1987 และ ค.ศ. 1988 จึงมีการศึกษาเพื่อ
ควบคุมน้าท่วมอย่างจริงจังโดยเฉพาะ UNDP และประเทศผู้บริจาคหลายประเทศ มีการสรุปผลการศึกษา
และแผนงาน และจัดล้าดับไว้ในในรายงานการศึกษานโยบายน้าท่วม (Flood Policy Study Report) ใน
เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1989
จากบทสรุ ป ส้ า หรั บ ผู้ บ ริ ห าร [5] ระบุ ไ ว้ ดั ง นี “....มาตรการที่ ไ ม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งสามารถช่ ว ย
ประชาชนให้อยู่กับเหตุการณ์น้าท่วมในช่วงขณะสัน ๆ ได้ ก่อนที่คันกันน้าจะถูกสร้างขึน สิ่งที่ส้าคัญที่สุด
ของมาตรการเหล่านีการพยากรณ์น้าท่วม การเตือนภัยล่วงหน้า และการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
กับน้าท่วม”
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ในรายงานประเทศ [4] มี ร ายละเอี ย ดบางประการเกี่ ย วกั บการจัด ตั งโครงสร้ างองค์ ก รและ
หน่วยงานด้านการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างนี โดยมีการน้ามาตรการเหล่านีบางส่วนมาใช้กันอยู่แล้ว (เช่น การ
พยากรณ์และการเตือนภัยน้าท่วม) ในขณะที่มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดเขตพืนที่น้าท่วมยังอยู่ในระยะ
วางแผน อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่น่าชื่นชมคือ การที่น้าท่วมในประเทศนีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึนเป็นประจ้าทุกปี
ท้าให้ประชาชนในชนบท “สามารถอยู่ร่วมกับน้าท่วมได้” โดยใช้วิธีการกันน้าท่วม (Flood Proofing) น้า
ท่วมที่เกิดจากน้าเอ่อล้นตลิ่งและปริมาณน้าฝนจึงไม่ได้เป็นภัยคุก คามต่อชีวิตของประชาชนเหมือนกับน้า
ท่วมที่เกิดจากคลื่นพายุซัดฝั่ง (ไซโคลน) ซึ่งประเภทหลังนีเองที่มีความจ้าเป็นมากที่จะต้องมีการสร้าง
อาคารกันน้าท่วมเพื่อการอพยพและกิจกรรมบรรเทาทุกข์
A.2.5 ประเทศแคนาดา (Canada)
รายงานประเทศที่จัดท้าโดยสมาชิกคณะท้างาน B. Maclock [6] ได้ประมวลรายละเอียดของ
ทางเลื อ กต่ า ง ๆ ในการควบคุ ม น้ า ท่ ว มแบบไม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งเข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ ง สามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น
ประสบการณ์ของประเทศแคนาดาได้ดี
โดยพบว่า การประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมน้าท่วมที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเป็นไปอย่างช้า ๆ ในแคนาดา
และกระจายตัวไปทั่วประเทศ หลักปฏิบัติดังเดิมคือการใช้มาตรสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้ค่าลงทุนสูง อย่างไรก็
ตามในเร็ว ๆ นี ได้มีการริเริ่มและมุ่งเน้นไปที่มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง และถือว่าเป็นมาตรการที่ใช้
ได้ผลดีกับปัญหาน้าท่วม
ในรายงานยังมีการเน้นย้าถึงความแตกต่างของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน้าวิธีการที่ไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างมาใช้ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
รัฐบาลกลางสามารถจ้ากัดการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่รัฐบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ตาม
แผนงานความช่วยเหลือภัยพิบัติ (Disaster Assistance Program) ดังนันจึงได้มีการจัดท้าแผนงานลด
ความเสียหายน้าท่วม (Flood Damage Reduction Program, FDR) ขึนในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งผลของการ
การจัดท้าข้อตกลง FDR ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละรัฐได้ครอบคลุมถึงข้อตกลงในด้าน
มาตรการที่ไม่ใช้สิ่ งก่อสร้ างด้ว ย มาตรการเหล่ านี ส่ ว นใหญ่มุ่งเน้นที่การจัดเขตการใช้พืนที่ และการ
พยากรณ์น้าท่วมเป็นหลัก
บริษัท Canadian Mortgauge and Housing Corporation ได้พัฒนาข้อก้าหนดส้าหรับการกัน
น้าท่วมของโครงสร้างอาคารต่าง ๆ
เอกสารดังกล่าวยังให้รายละเอียดการทบทวนสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึนในรัฐต่าง ๆ
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ในบางรัฐการใช้มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก อย่างไรก็ตามก็ยังคงมี
ข้อจ้ากัดบางประการซึ่งระบุไว้ดังนี
 ความจ้าเป็นที่จะต้องจัดท้าแผนที่เสี่ยงน้าท่วมให้ครอบคลุมพืนที่ขนาดใหญ่
 การเมืองไม่ยอมรับการจัดเขตการใช้พืนที่
 ขาดตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในรายงานนียังรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกในการบริหารจัดการน้าท่วม จึง
ไม่น่าแปลกใจที่ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างขึนอยู่กับระดับการพัฒนา
ในพืนที่ราบน้าท่วมถึง และการผสมผสานระหว่างมาตรการสิ่งก่อสร้างและที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างอาจกลายเป็น
ทางแก้ที่ดีที่สุดทางด้านเศรษฐศาสตร์ในสถานการณ์นัน ๆ ได้
A.2.6 ประเทศฝรั่งเศส (France)
ในรายงานของประเทศฝรั่งเศสมีการแยกประเภทน้าท่วมไว้ 2 ประเภทอย่างชัดเจน คือ



น้าท่วมในพืนที่ลุ่ม (Low Land Flood) ที่มีลักษณะของการพัฒนารูปแบบน้าท่วมอย่างช้า ๆ
น้าท่วมเฉียบพลัน (Flash Flood) ที่เกิดจากฝนตกอย่างรุนแรงในพืนที่ และเป็นน้าท่วมที่
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

ในอดีตเหตุการณ์น้าท่วมเกิดขึนหลายครังในประเทศฝรั่งเศส และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อยู่
อาศัยในเมือง ด้วยเหตุนีจึงมีข้อห้ามมิให้สร้างคันกันน้าตามแนวแม่น้ามาหลายศตวรรษแล้ว และให้มีการ
คงสภาพของพืนที่ราบน้าท่วมถึงไว้
มีการคาดการณ์ว่าในปัจจุบันหนึ่งในสี่ของพืนที่ตังถิ่นฐานอยู่อาศัย เสี่ยงต่อภัยน้าท่วม นอกจากนี
ความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึน ความมั่งคั่งของทรัพย์สิน และการครอบครองพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม
น้าไปสู่ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและความเสียหายที่เพิ่มขึน จึงไม่น่าประหลาดใจที่พบว่าในช่วงทศวรรษ
หลังนี ความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วมจึงสูงมาก
รายงานยังให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่าท้าไมปัญหาน้าท่ว มและความเสียหายที่ตามมาจึงเพิ่มสูง ขึนใน
ประเทศฝรั่งเศส นอกจากสาเหตุของการเติบโตของเมือง (Urbanization) การบุกรุกของคนในพืนที่รับน้า
และการขาดการบ้ารุงรักษา (เนื่องจากการลดลงของประชากรในพืนที่ชนบท) ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญของ
กระบวนการดังกล่าว ในรายงานยังมี การระบุถึงการป้องกันน้าท่วมในบางพืนที่ ซึ่งโดยทั่วไปก็คือพืนที่ ซึ่ง
เคยเป็นพืนทีร่ าบน้าท่วมถึงหรือหนองน้า
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หน้าที่รับผิดชอบในการด้าเนินมาตรการที่ผ่านมาเป็นของชุมชนท้องถิ่น (Community) รัฐบาลมี
หน้าที่เพียงส่งเสริมให้มีการด้าเนินมาตรการเหล่านัน แต่มักไม่ค่อยประสบความส้าเร็จ ดังนัน จึงได้มีการ
น้ากฎหมายใหม่มาใช้ในปี ค.ศ. 1995 [7] โดยน้าเอาหลักการจัดเขตมาใช้ในพืนที่ขนาดใหญ่มากกว่าที่เคย
ท้าอยู่เดิมโดยก้าหนดจากแผนที่รับน้านอง (Inundation Map) นอกจากนียังมีการน้าเอามาตรการการ
เวนคืนที่ดินและจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าของพืนที่เสี่ยงน้าท่วมซึ่งหากจะสร้างระบบป้องกันน้าท่วมจะต้อง
จ่ายค่าลงทุนที่สูงมากเกินไปด้วย

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

หลังจากเหตุการณ์น้าท่วมในปี ค.ศ. 1994 ได้มีการตัดสินใจน้าเอาแผนงานระยะยาวมาใช้ โดย
มุ่งหวังที่จะการป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามธรรมชาติอย่างเหตุการณ์น้าท่วม

รัฐบาลยังได้สนับสนุนเงินลงทุนจ้านวนหนึ่งเพื่อปรับปรุงระบบการพยากรณ์และการเตือนภัยน้า
ท่วมของแม่น้าบางแห่งให้ทันสมัยขึน อย่างไรก็ดี ไม่มีการลงทุนในแม่น้าที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถ
เป็นไปได้ในทางเทคนิค
มาตรการการป้องกันน้าท่วมในระดับท้องถิ่นได้ด้าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการฟื้นฟูและการ
บ้ารุงรักษาแม่น้าและล้าน้าอื่น ๆ
รั ฐ บาลยั งคงไม่ได้ท้าข้อผู กมัดในเรื่องเหล่านี แต่ได้จัดหามาตรการจูงใจด้านการเงินด้ว ยการ
สนับสนุนเงินให้เปล่า ซึ่งน้าไปสู่ความตระหนักถึงความเสี่ยงของประชาชนที่สูงขึน การแก้ปัญหาที่ค้านึงถึง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การใช้งานและการบ้ารุงรักษาล้าน้าและอาคารทางชลศาสตร์ดีขึน
คาดว่าในระยะยาวจะต้องมีการสร้างความเข้าใจถึงความเสี่ยงจากภัยน้าท่วมให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนเมืองเช่นเดียวกับในพืนที่ชนบท
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะต้องให้ ความสนใจกับการบริหารจัดการพืนที่ลุ่ มน้า (Catchment
Management) ให้มากขึน
A.2.7 ประเทศเยอรมัน (Germany)
เหตุการณ์น้าท่วมรุนแรงในแม่น้าไรน์ (Rhine River) ในปี ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 1995 ได้ผลักดัน
ให้หน่วยงาน Landerarbeitsgemeinschaft Wasser หรือ LAWA จัดพิมพ์หนังสื อเรื่อง “คู่มือส้ าหรับ
การป้องกันน้าท่วมในอนาคต (Guidelines for Forward–Looking Flood Protection)” [23] ในปี ค.ศ.
1995 หน่ ว ยงาน LAWA ถู ก จั ด ตั งขึ นในฐานะคณะท้ า งานหนึ่ ง ของสหพั น ธรั ฐ เยอรมั น และมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้าในประเทศเยอรมัน
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คู่มือเล่มนีอธิบายถึงสถานการณ์ของการป้องกันน้าท่วมในประเทศเยอรมันในปี ค.ศ.1995 และ
ลักษณะรูปแบบของการเกิดน้าท่วมโดยทั่วไป ตามด้วยกลยุทธ์และมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากความ
เสียหายของการเกิดน้าท่วมในอนาคต คู่มือนียังช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้เห็นถึงปัญหาความซับซ้อนของการ
ป้องกันน้าท่วม ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวทางแก้ไขเดียวแต่จ้าเป็นจะต้องใช้ชุดมาตรการ ซึ่งปรับให้
เข้ากับกลุ่มเป้าหมายเชิงสังคม เศรษฐกิจ และทางเทคนิค เพื่อช่วยลดอันตรายจากความเสียหายน้าท่วมใน
อนาคตให้เหลือน้อยที่สุด
ในหนังสือคู่มือดังกล่าวระบุความต้องการพืนฐาน 10 ประการ ดังนี
(1) เพื่อชะลอน้าด้านบน
(2) เพื่อระบายน้าท่วมออกไป
(3) เพื่อบ้ารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อการปกป้องจากภัยน้าท่วม
(4) เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงข้อจ้ากัดต่าง ๆ
(5) เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย
(6) เพื่อท้าให้ประชาชนรู้ถึงความเสี่ยงน้าท่วม
(7) เพื่อเตือนภัยการเกิดน้าท่วม
(8) เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันส่วนบุคคล
(9) เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ
(10) เพื่อด้าเนินงานในลักษณะบูรณาการ
ความต้องการเหล่านี 8 ข้อ จากทังหมด 10 ข้อ เป็นสิ่งที่จะใช้ มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในการ
แก้ไข มาตรการสิ่งก่อสร้างใดซึ่งไม่ได้สร้างความตระหนักรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงน้าท่วม ก็
อาจสร้ างความเสี ย หายให้ กับ ทรั พย์ สิ น มากกว่าช่ว ยป้องกัน ดังนันจ้าเป็นจะต้องน้ามาตรการที่ไม่ ใ ช้
สิ่งก่อสร้างมาใช้ควบคู่กันเพื่อส่งเสริมงานสิ่งก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่ า งไรก็ตาม ยั งไม่มีมาตรการใดที่ส ามารถป้องกันไม่ให้ เกิดน้าท่ว มได้เด็ดขาด การควบคุม
กิจกรรมของมนุษย์ในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมดูจะให้ประสิทธิผลดีกว่าการพยายามควบคุมขนาดน้าท่ว ม
รุนแรง นอกจากนีการบริหารจัดการด้านการตังถิ่นที่อยู่อาศัยในพืนที่น้าท่วมจะประสบผลส้าเร็จมากกว่า
การพยายามควบคุมน้าท่วมโดยตรง
คู่มือฉบับนีจัดท้าขึนส้าหรับประชาชนทั่วไปและผู้มีอ้านาจตัดสินใจ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถ
น้าไปใช้ได้เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึน
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ในประเทศอินเดีย น้าท่วมเป็นภัยพิบัติระดับชาติที่เกิดขึนเกือบทุกปี ในรายงานประเทศ [8] ได้
ระบุว่า “…..ปัจจุบันนี เป็นที่ทราบกันแล้วว่า การป้องกันพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมทังหมดให้เด็ดขาดและถาวร
ด้ว ยการใช้มาตรการสิ่งก่อสร้ างเพีย งอย่ างเดียวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ ได้เลย และไม่ส ามารถท้าได้ในเชิง
เศรษฐกิจ ดังนันจึงได้มีการเปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างแทน…..”

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

A.2.8 ประเทศอินเดีย (India)

ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ยึดหลัก “การอยู่ร่วมกันกับน้าท่วม (Living with Floods)” ได้
นับตังแต่อินเดียน้าแผนงานควบคุมน้าท่วมระดับชาติ (National Policy on Flood Control) มา
ใช้ในปี ค.ศ. 1954 ประเทศนีได้ลงทุนจ้านวนมากในการก่อสร้างมาตรการสิ่งก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ความ
เสียหายจากน้าท่วมยังคงมีอยู่ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน เนื่องจากแนวโน้มที่เพิ่มขึนของจ้านวนประชากร
และผลจากกิจกรรมการพัฒนาที่สูงขึนในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
พืนที่ที่ถูกน้าท่วมเฉลี่ย 80,000 ตารางกิโลเมตร/ปี และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วมปีละกว่า
1,500 ราย ปั จ จุ บั น กลยุ ทธ์ การบริ ห ารจั ด การน้ าท่ว มมุ่ งเน้น ไปที่ ก ารผสมผสานที่ เหมาะสมระหว่ า ง
มาตรการสิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง และให้ความส้าคัญที่มาตรการหลัง
มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซึ่งก้าลังด้าเนินการ และ/หรือได้รับการเสนอแนะคือ การจัดเขตการใช้
พื นที่ การกั น น้ า ท่ ว ม การพยากรณ์ แ ละการเตื อ นภั ย น้ า ท่ ว ม การสู้ ภั ย น้ า ท่ ว ม ความช่ ว ยเหลื อ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและการบรรเทาทุกข์ และสุดท้ายการประกันภัยน้าท่วม
จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น การพยากรณ์และการเตือนภัยน้าท่วม มีการด้าเนินงานที่ก้าวหน้า
มาก และครอบคลุมพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมส่วนใหญ่ของพืนที่ลุ่มน้าข้ามรัฐ (Inter-State River Basin) ใน
ประเทศนี
ส้าหรับมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ระบุไว้นอกจากนีอยู่ในระยะของการจัดเตรียมการหรือ
ระยะการด้าเนินงาน เช่น การจัดท้าแผนที่เสี่ยงน้าท่วมได้จัดท้าไปบ้างแล้ว โดยเสร็จไป 50% ของพืนที่
ขนาด100,000 ตารางกิโลเมตร ซึง่ ถูกก้าหนดให้เป็นพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม แผนงานการกันน้าท่วม (Flood
Proofing Program) ยังถูกเสนอและผลักดันขึนมาส้าหรับ ใช้กับรัฐต่าง ๆ ในลุ่มน้าคงคา (Ganga Basin
States) รวมถึงการจัดเตรียมแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมภัยพิบัติและการวางแผนรับมือ อย่างไรก็ตาม
การด้าเนินงานจัดเขตพืนที่ราบน้าท่วมถึงมีความคืบหน้าไม่มาก ในขณะเดียวกันการประกันภัยน้าท่วมยัง
ไม่ได้ถูกน้ามาใช้มากนักในประเทศอินเดีย
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รายงานประเทศนี มีข้อมูลการจัดท้าบัญชีรายการมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นไปได้ทังหมด
ในด้านสถานภาพและการด้าเนินงานในรัฐต่าง ๆ ของอินเดีย
ร่ างต้น แบบส้ าหรั บ การจั ดเขตพืนที่ราบน้าท่ว มถึง ตลอดจนแผนปฏิบัติการต้นแบบเพื่อการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้าท่วมแนบมากับรายงานประเทศด้วย
A.2.9 ประเทศอิตาลี (Italy)
ในรายงานประเทศ [9] อธิบ ายถึงการที่กฎหมายและระเบียบปัจจุบันส่งเสริมให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวกับแม่น้าทังหลายสามารถด้าเนินการควบคุมและบริหารจัดการล้าน้าอย่างมีเหตุมีผลได้ดีขึน ได้มีการ
กระตุ้นให้หน่วยงานเกี่ยวกับแม่น้าจัดท้าแผนที่เรียกว่า “แผนแม่น้า (River Plan)” ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการในแบบพลวัต รวมทังท้าการศึกษาด้านวิธีการและกฎเกณฑ์เพื่อใช้อธิบายใน
ประเด็นการบริหารจัดการน้าท่วมโดยไม่ใช่สิ่งก่อสร้างต่อไป
ในรายงานประเทศ มีการอธิบายถึงลักษณะเชิงระบบของเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้เพื่อ
การวิเคราะห์นโยบายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ก้าลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน
นอกจากนี ยังมีบัญชีรายการพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม คาดการณ์ความเสียหายที่จะเกิดจากน้าท่วม
การประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงน้าท่วม แผนงานฉุกเฉิน และการจัดล้าดับความส้าคัญเพื่อการ
ด้าเนินงานตามมาตรการควบคุมน้าท่วม
ในปี ค.ศ. 1992 (ซึ่งเป็นปีที่จัดส่งรายงานประเทศ) พบว่าการด้าเนินงานทังหมดที่กล่าวไว้อยู่ใน
ขันเริ่มต้นเท่านัน
A.2.10 ประเทศญี่ปุ่น (Japan)
ตามรายงานประเทศฉบับนี [10] มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในญี่ปุ่นประกอบด้วย
(1) การบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้า
(2) การพยากรณ์และการเตือนภัยน้าท่วม
(3) การบริหารจัดการน้า (อ่างเก็บน้าเพื่อควบคุมน้าท่วม) และการระบายน้าท่วม
(4) การสู้ภัยน้าท่วม
(5) การอพยพ
(6) ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(7) การฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่
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การออกกฎหมาย (กฎหมายสู้ภัยน้าท่วมปี ค.ศ. 1949 (Flood Fighting Act 1949)) ได้รับการ
ออกแบบไว้อย่างดี โดยมีการระบุถึงมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างข้อ (4), (5) และ (6) เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานในระดับท้องถิ่นโดย “สมาคมสู้ภัยน้าท่วม (Flood Fighting Associations)”

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

เป็นที่ยอมรับกันว่า การเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วตังแต่ทศวรรษที่ 70 เป็นต้นมาซึ่งได้
เพิ่ ม ความเสี่ ย งและขอบเขตของความเสี ย หายจากน้ า ท่ ว มเป็ น อย่ า งมาก ดั ง นั น แนวคิ ด แบบญี่ ปุ่ น
(Japanese Approach) ในอีกด้านหนึ่ง คือการป้องกันมิให้เกิดภัยพิบัติ ด้วยการปฏิบั ติตามมาตรการข้อ
(1) ถีงข้อ (6) และอีกด้านหนึ่ง คือการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึนด้วยมาตรการข้อ (7)

ส่วนงานป้องกันมิให้เกิดภัยพิบัติได้รับการบริหารจัดการ ส่งเสริม และด้าเนินการโดยหลายระดับ
ตังแต่กระทรวงการเกษตรลงมาถึงส้านักงานระดับท้องถิ่น และส้านักงานเขตเพื่อการปรับปรุงที่ดิน
รายงานฉบับนียังให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการพยากรณ์น้าท่วมบางส่วน การเตือนภัยน้า
ท่วมซึ่งเกี่ยวกับระบบการสังเกตการณ์และการสื่อสาร (Observation and Communication Systems)
ที่จ้าเป็น
A.2.11 ประเทศมอร็อคโค (Morocco)
รายงานประเทศนี [11] ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาน้าท่วมในลุ่มน้าเซโบ (Sebou Basin) ซึง่
ครอบคลุมประมาณ 50% ของแหล่งน้าในประเทศ ในพืนที่นี (ส่วนใหญ่เป็นพืนที่ชนบท) เหตุการณ์น้าท่วม
และปริมาณน้าล้นตลิ่งจึงเกิดขึนอยู่บ่อยครัง
รายงานยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตังองค์กร ซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน (อย่างเช่นน้า
ท่วม) จะต้องรับผิดชอบด้าเนิน การเตือนภัยน้าท่ว ม การอพยพ สุขอนามัย การขนส่ง การให้ที่พัก พิง
ชั่วคราวกับผู้ประสบภัย
A.2.12 ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland)
รายงานประเทศนี [12] เริ่มต้นด้วยการชีให้เห็นว่าเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระดับพืนที่ต่้า ท้า
ให้ การควบคุมน้ าท่ว มกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของชีวิตประจ้าวัน ประเด็นที่น่าสนใจคือ มาตรการที่ไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การจัดเขตการใช้พืนที่ การพยากรณ์และการเตือนภัยน้าท่ว ม ได้รับการจัดตังและ
ด้าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างไปจากประเทศอื่น ๆ เอกสารตีพิมพ์บางเล่มระบุถึง การออก
กฎหมายและการบริหารจัดการน้าที่สอดคล้องกับมาตรการเหล่านี
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ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการควบคุมน้าท่วมในเนเธอร์แลนด์คือ มาตรการทังสิ่งก่อสร้างและไม่
ใช้สิ่ งก่อสร้ างทังหมดถูกก้าหนดขึนเพื่อ ความปลอดภัยเป็นหลั ก มากกว่าวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิ จ
มาตรการเหล่านีท้าให้ความถี่ของน้าท่วมออกแบบ (จากแม่น้า) และระดับน้าทะเลบริเวณชายฝั่งลดลง
ดังนันความจ้าเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การกันน้าท่วม และการประกันภัย นับถึง
ปัจจุบันถูกมองว่าไม่ได้ส้าคัญมากนัก
อย่างไรก็ตามระหว่างปี ค.ศ. 1993, 1994 และ 1995 เหตุการณ์น้าท่วมรุนแรงเกิดขึนในแม่น้า
ไรน์ (Rhine) และแม่น้ามิวส (Meuse River)
ถึงแม้ว่าระดับน้าในแม่น้าไรน์จะเพิ่มสูงขึน แต่ไม่ล้นตลิ่งแม่น้า หรือท้าให้คันกันน้าพัง แต่พืนที่ลุ่ม
ของแม่น้ามิวสถูกน้าท่วมทัง 2 ปี
นอกจากมาตรการสิ่งก่อสร้าง เช่น คันกันน้าขนาดเล็ก และการปรับปรุงท้องน้า ยังมีการระบุถึง
ความจ้าเป็นที่จะใช้มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การกันน้าท่วมในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมตามแนวแม่น้า
มิวส นอกจากนีแผนการอพยพและบรรเทาทุกข์ซึ่งจัดท้าขึนหลังน้าท่วมปี ค.ศ. 1993–1994 ยังได้รับการ
ยอมรับว่ามีประโยชน์ยิ่ง เพราะได้น้ามาใช้ในปี ค.ศ. 1995 ในพืนที่ลุ่มตามแนวชายขอบของแม่น้าไรน์
A.2.13 ประเทศปากีสถาน (Pakistan)
ในรายงานสรุปที่ส่งมา [13] ชีชัดว่า ในเบืองต้น “เหมือนประเทศอื่น ๆ น้าท่วมเปรียบเหมือนค้า
สาป แต่ถ้าได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม ก็อาจกลายเป็นพรวิเศษได้”
เนื่องจากน้าท่วมส่วนใหญ่เกิดขึนในพืนที่ลุ่มน้าทางตอนบนของแม่น้าสายหลักซึ่งอยู่ในบริเวณ
พืนที่ของประเทศอื่น ดังนันการบริหารจัดการน้าท่วมหากเป็นไปได้ก็เป็นเรื่องยาก
ในประเทศปากีสถาน การควบคุมและป้องกันน้าท่วมเป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาลกลางใน
แผนการป้องกันน้าท่วมระดับชาติ (National Flood Protection Plan) ได้มีการแนะน้าให้ใช้ทังมาตรการ
สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในโครงการป้องกันน้าท่วมแต่ละโครงการ
มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างถูกจัดให้มีความส้าคัญสูงเพราะว่ามาตรการสิ่งก่อสร้างส่วนมากมีราคา
สูง ไม่สามารถน้าไปด้าเนินการได้
มาตรการที่ใช่สิ่งก่อสร้างที่ด้าเนินการไปแล้ว ได้แก่
 การพยากรณ์และเตือนภัยน้าท่วม (ลุ่มน้าสินธุ (Indus Basin))
 การบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้า (ส้าหรับล้าน้าเล็ก ๆ เพื่อลดน้าท่วมขนาดเล็ก)
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การบริหารจัดการน้าท่วมด้วยการบริหารการกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้าโดยยึดตามเส้นโค้งความ
เสี่ยง (Risk Curve)

A.2.14 ประเทศโปรตุเกส (Portugal)
รายงานประเทศ [14] นีแสดงให้เห็นบัญชีรายการมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างทังหมดและการ
ประยุกต์ใช้อย่างจ้ากัดในประเทศโปรตุเกส รายงานนีเน้นสิ่งที่จะต้องท้าเป็นล้าดับแรก ได้แก่ การรวบรวม
ข้ อ มู ล การออกกฎหมาย และการจั ด ตั งองค์ ก ร ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาและด้ า เนิ น งานมาตรการที่ ไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างใด ๆ และได้แนบรายการเอกสารตีพิมพ์ (ทังหมดเป็นภาษาโปรตุเกส) มาพร้อมกับรายงานด้วย

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง



A.2.15 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South–East Asia)
รายงานประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขาดหายไปทังหมด เป็นที่น่าเสียดายว่า ประเทศใน
ภูมิภาคนี (1) ทังหมดมีปัญหาน้าท่วม (2) มีการใช้มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างมาหลายศตวรรษ และ (3)
ต้องอาศัยมาตรการที่ไม่ใช้ก่อสร้างเป็ นหลักเนื่องจากมาตรการสิ่งก่อสร้างมีราคาสูงเกินกว่าที่จะท้าได้
(จนกระทั่งเร็ว ๆ นี)
ข้อมูลดังต่อไปนีมีพืนฐานมาจากค้าบอกเล่าที่ได้รับมาเมื่อไม่นานนี และจากเอกสารตีพิมพ์ในชุด
ทรัพยากรน้า (Water Resources Series) ของ UN–ESCAP [15], [16], [17] เนือหาบางส่วนของเอกสาร
ชุดนีมีอายุย้อนหลังไปประมาณ 40 ปีก่อน แต่ยังสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้ในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมหลาย
แห่ง
ข้อมูลที่ได้จากเอกสารตีพิมพ์ UN–ESCAP ได้ถูกน้ามาสรุปย่อไว้ในรายงาน 1, 2 และ 3 [15],
[16], [17] การพัฒนามาตรการควบคุมน้าท่วมในภูมิภาคนี สามารถสืบย้อนหลังได้ถึงยี่สิบศตวรรษ ในช่วง
เวลาดังกล่าว บางประเทศในภูมิภาคนีในช่วงเวลาหนึ่งยังคงเป็นประเทศอาณานิคม มาตรการที่ไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการน้าท่วมหลายประการได้รับการพัฒนาขึน ดังที่จะได้สรุปต่อไปนี
มีการน้าเอาการพยากรณ์น้าท่วมมาใช้
การควบคุมดูแลและการป้องกันคันกันน้าขณะเกิดเหตุการณ์น้าท่วมเคยเป็นหลักปฏิบัติและใช้กัน
อยู่ถึงปัจจุบันในพืนที่สามเหลี่ยมปากแม่น้าแดง (Red River) ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
การจัดเขตการใช้พืนที่ยังเป็นสิ่งที่ใช้มาตังแต่ศตวรรษที่ 1 ในประเทศจีน และเป็นสิ่ งที่ปฏิบัติกัน
ทั่วไปในแถบเบงกอล (Bengal) (ปัจจุบันเป็นพืนที่ส่วนหนึ่งของประเทศบังคลาเทศและรัฐทางเบงกอล
ตะวันตกของประเทศอินเดีย)
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การกันน้าท่วมเป็นวิธีการที่ท้ากันมาปกติหลายศตวรรษในภาคกลางของประเทศไทย และในพืนที่
ราบต่้าของลุ่มน้าแม่โขงตอนล่าง
การกันน้าท่วมเป็นผลโดยตรงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเหมือนประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ใน
เรื่องนีมีการระบุไว้ว่า “ไม่ใช่เพราะว่าขาดทักษะด้านเทคนิค แต่เป็นเพราะขาดความเป็นไปได้ทางการเงิน
และเศรษฐกิจที่ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินมาตรการที่ก้าวหน้า หรือส่วนมากก็คือมาตรการที่ค่าใช้จ่ายสูง
กว่าเดิมได้ ในพืนที่ที่มีการท้าเกษตรกรรมหนาแน่น และพืนที่ที่มีการพัฒนาระบบสื่อสารเป็นอย่างดี และ
พืนที่ที่มีการด้าเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม จึงมีความเป็นไปได้ที่ด้าเนินมาตรการควบคุมน้าท่วมที่ยั่งยืน
และถาวร.....(รายงานเล่มที่ 2 [15])
การกันน้าท่วมเคยและยังคงเป็นสิ่ งที่ปฏิบัติกันในภาคเกษตรกรรม การก่อสร้างอาคาร และการ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากข้อความต่อไปนี
“วิธีที่ใช้ในประเทศไทย ยกเว้นในพืนที่ตะวันออกเฉียงเหนือในพืนที่ล้าน้าสาขาของแม่น้าโขง ก็คือ
การปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับสภาพน้าท่วม” ตัวอย่างของวิธีการนีก็คือการปลูกข้าวในพืนที่ราบ
ขนาดใหญ่ทางตอนกลางของแม่น้าเจ้าพระยา (Chao Phraya River) ซึ่งเป็น “อู่ข้าว (Rice Bowl)” ของ
ประเทศไทย
พื นที่ ทั งหมดในภาคกลางรวมทั งสิ น 3 ล้ า นเฮคแตร์ มี ล้ า น้ า ตั ด สาขามากมายในลุ่ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยา (Chao Phraya River) แม่น้ากลอง (Mae Klong River) และแม่น้าบางปะกง (Bang Pakong
River) พืนที่ราบทางภาคกลางทังหมดถูกน้าท่วมเป็นประจ้าเกือบทุกปี ปีละ 4 เดือน ตังแต่เดือนสิงหาคม
ถึงกันยายน ความสูงของระดับน้าท่วมแตกต่างกันตังแต่ไม่กี่เซนติเมตรจนถึง 4 เมตร หรือมากกว่านัน
ข้าวโดยทั่วไปมักปลูกในพืนที่น้าขังตืน ๆ แต่ข้าวที่ล้าต้นยาว หรือที่เรียกว่า ข้าวฟางลอยหรือข้าว
ขึนน้า (Floating Rice) มักปลูกกันในพืนที่ต่้าที่มีน้าท่วมลึก 3–4 เมตร
“ผู้อยู่อาศัยในพืนที่เหล่านีได้ปรับตัวเข้ากับสภาพน้าท่วม โดยการสร้างบ้านเรือนบนเสาสูง หรือ
บนแพลอยน้า มีตลาดน้าเกิดขึนมากมายตลอดแนวล้าน้า และการเดินทางในช่วงฤดูน้าหลากท้าโดยเรือ
ทังหมด”
ระหว่างช่วง 2–3 ทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย นับ
จากก่อสร้างเขื่อนใหญ่ 2 เขื่อนในพืนที่ต้นน้า อ่างเก็บกักน้าขนาดใหญ่ดังกล่าวท้าให้สามารถลดการเกิดน้า
ท่ ว มครั งใหญ่ และช่ ว ยเพิ่ ม น้ า ให้ ฤ ดู แ ล้ ง ท้ า ให้ ร ะบบดั งเดิ ม ที่ อ าศั ย ปริ ม าณน้ า ท่ ว มมาช่ ว ยเสริ ม น้ า
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“สิ่ งที่กล่ าวข้างต้น เป็ น จริ ง เช่น กั นในที่ร าบแม่ น้าโขงตอนล่ า ง ซึ่งพืนที่ขนาดใหญ่ ครอบคลุ ม
30,000–40,000 ตารางกิโลเมตร ถูกน้าท่วมประจ้าทุกปีทังในประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้”
ในประเทศกัมพูชา น้าท่วมไหลตัดผ่านแนวสันเนินตามความยาวตลิ่งล้าน้าไปยังพืนที่ขนาดใหญ่ที่
อยู่ ถัดมาและเข้าท่ว มพืนที่ ตังแต่ครั งโบราณกาล ผู้ คนในแถบนีสามารถปรับตัว เข้ากับปรากฏการณ์
ธรรมชาตินีได้ การท้าเกษตรกรรมในพืนที่น้าท่วมก็ถูกปรับให้เข้ากับสภาพน้าท่วมเช่นกัน ในพื นที่น้าท่วม
เล็กน้อย ชาวนาจะเริ่มปลูกข้าวในช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน และเก็บเกี่ยวก่อนน้าท่วมสูง หรือไม่ก็จะ
หว่านเมล็ดข้าวหลังจากน้าท่วมสูงสุดลดระดับลงในเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม และเก็บเกี่ยวในเดือน
เมษายนของปีถัดไป พืนที่ลุ่มต่้าที่เหลือถูกใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ป ลา และทางตอนใต้ของเวียดนาม ข้าวฟาง
ลอยนิยมปลูกในพืนที่ติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่งเกิดน้าท่วมจากแม่น้าโขงสูงถึง 3–4 เมตร (10–13 ฟุต)
เป็นประจ้าทุกปี ในพืนที่ราบลุ่มต่้าใกล้บริเวณชายฝั่ง การรุกของน้าเค็มท้าความเสียหายให้แก่พืชที่ปลูก
เป็นระยะเวลาหลายเดือนต่อปีก่อนการเก็บเกี่ยว จึงมีการปลูกข้าวที่ล้าต้นสามารถยืดยาวได้อย่างรวดเร็ว”

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ชลประทานในฤดูเพาะปลูกถูกแทนที่ด้วยระบบชลประทานที่สามารถควบคุมได้ และท้าให้สามารถท้าการ
เพาะปลูกครังที่ 2 ในฤดูแล้งได้ในพืนที่ขนาดใหญ่

ในช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมาข้ า วพั น ธุ์ ใ หม่ 2 ชนิ ด ได้ รั บ การแนะน้ า แต่ ล ะชนิ ด มี ร ะยะเวลาการ
เจริญเติบโตเพียง 3.5 เดือน คือ พันธุ์ฤดูหนาวและพันธุ์ฤดูร้อน ซึ่งช่วยท้าให้สามารถปลูกข้าวทัง 2 ชนิด
ต่ อ ปี ไ ด้ นอกเหนื อ จากการปลู ก ข้ า วในช่ ว งเดื อ นกั น ยายนและตุ ล าคมที่ มี ร ะดั บ น้ า ท่ ว มสู ง สุ ด และ
นอกเหนือจากช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมโดยที่มีปริมาณน้าไหลต่้าสุด โดยไม่จ้าเป็นต้องสร้างคันกัน
น้าขนาดใหญ่ เพียงแค่มีคันกันน้าเตีย ๆ ที่ยอมให้น้าไหลข้ามได้เพื่อป้องกันไม่ให้น้าท่วมพื ชที่ปลูกในช่วง
ฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วงจากภัยน้าท่วมที่เกิดขึนเร็วในช่วงเดือนสิงหาคม (ดูรูปที่ A–1)
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รูปที่ A–1 ปฏิทินการปลูกพืชที่จัดท้าขึนล่าสุดส้าหรับพืนที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง
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บนที่ราบปยูนดานซา (Pyuntaza Plain) ของแม่น้าสะโตง (Sittang River) ในประเทศพม่า ได้มี
การพัฒนาวิธีการแปรสภาพล้าน้าโดยไม่ต้องมีคันกันน้า (River Training without Embankment) อย่าง
ได้ผล วิธีการนีประกอบด้วยการใช้รัวไม้ไผ่ทางด้านข้างมีแนวขนานไปกับแนวการไหลของน้าและมีรัวใน
แนวขวางเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ จุดประสงค์ ของรัวด้านข้างขนานคือการเบนกระแสน้าและการควบคุม
การไหลข้ามหรือการล้นตลิ่งในระยะหลัง ๆ
บริเวณหนองน้าขนาดใหญ่บนที่ราบปยูนดานซาได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพืนที่เกษตรกรรม
แบบเร่งรัดโดยการแปรสภาพล้าน้าเล็ก ๆ
รู ป แบบการเพาะปลู ก พื ช ในจั ง หวั ด เคนดั ล (Kandal Province) ในประเทศกั ม พู ช านั บ เป็ น
ตัวอย่างต้นแบบกล่าวคือ บ้านถูกสร้างขึนบนแถบที่สูงริมฝั่งแม่น้าท่ามกลางสวนผลไม้ ด้านหลังในด้านที่
เป็นพืนดินเป็นแถบกว้าง 1 กิโลเมตร ซึ่งอยู่บนลาดของแนวสันเนินซึ่งไม่อยู่ภายใต้ภาวะน้าท่วมตามปกติ
และเป็นบริเวณที่มีการเพาะปลูกปกติ และถัดไปเป็นพืนที่นาข้าวจ้านวนมากที่ท้าการเพาะปลูกหลังจากน้า
ท่วม
A.2.16 ประเทศสเปน (Spain)
ในเอกสารรายงานประเทศ [18] ได้อธิบายก่อนว่าเหตุใดน้าท่วมเกิดขึนในประเทศสเปนและเหตุ
ใดน้าท่วมจึงเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรง
เนื่องจากมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างในบางกรณีอาจมีค่าลงทุนสูงหรือไม่สามารถรับมือกับน้าท่วม
ขนาดใหญ่มาก ๆ ได้ ดังนัน มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจึงถูกน้ามาใช้และได้รับความสนใจมากขึนในช่วงปี
ที่เพิ่งผ่านไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้าในประเทศสเปนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบลุ่มน้า
ต่าง ๆ มาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างต่อไปนีอาจได้ด้าเนินการมาแล้วหรือก้าลังด้าเนินการ
(1) การเตรียมการจัดท้าแผนที่ความเสี่ยงบนพืนฐานของน้าท่วมที่ส้าคัญในอดีต
(2) การศึกษาถึงปรากฏการณ์น้าท่ว ม ชนิดและขอบเขตของความเสียหาย ความเสี่ยงที่ อาจ
เกิดขึนได้ มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างที่เหมาะสม การจัดอันดับรายการความเสียหาย
ประเภทต่าง ๆ ส้าหรับการวางแผนในระดับชาติ สิ่งต่าง ๆ เหล่านีส่งผลต่อแผนที่ความเสี่ยงที่กล่ าวถึง
ข้างต้น
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(4) ระบบเตือนภัยและคาดการณ์น้าท่วมก้าลังมีการพัฒนามาตังแต่ปี ค.ศ. 1983 วัตถุประสงค์
ของการจั ดท้าแผนที่เรี ย กว่า SAIH ไม่ใช่เฉพาะการพยากรณ์น้าท่ว มเท่านัน แต่ยังรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรน้าและการปฏิบัติการอ่างเก็บน้าเพื่อลดขนาดน้าท่วมและการปรับปรุงข้อมูลทางอุทกวิทยา ใน
เอกสารได้อธิบายถึงรายละเอียดของระบบการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและติดตามผล ต้นทุน
ทังหมดของแผน SAIH อยู่ที่ประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตอนนีเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
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(3) การจั ดเขตการใช้ พื นที่ ได้ร วมอยู่ใ นกฎหมายปี ค.ศ. 1879 (Law of 1879) แต่ได้รั บ การ
ปรับปรุงเมื่อเร็ว ๆ นีในกฎหมายใหม่ปี ค.ศ. 1986 พืนที่น้าท่วมถูกก้าหนดโดยกฎหมาย ซึ่งก้าหนดให้เป็น
พืนที่ที่ถูกน้าท่วมโดยระดับน้าของน้าท่วมในรอบ 500 ปี อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพของกฎระเบียบในการ
ควบคุมการจัดเขตการใช้พืนที่ถูกกล่าวถึงไว้สัน ๆ เท่านัน

(5) ก้าลังมีการวางแผนพัฒนามาตรการส้าหรับให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐด้าเนินการในกรณีน้ าท่ว ม
มาตรการดังกล่าวจะรวมถึง
 การเตือนภัยน้าท่วม
 การกันน้าท่วม
 ข้อบังคับเรื่องการจราจร การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือก่อสร้าง ฯลฯ
 การอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมตามแผนการอพยพ
 การระบายน้าออกจากอ่างเก็บน้าเพื่อรองรับน้าหลากสูงสุด (Flood Peaks)
(6) การประกันภัยความเสียหายจากน้าท่วมเป็นเรื่องปกติในประเทศสเปนส้าหรับอุตสาหกรรมที่
ตังอยู่ริมฝั่งแม่น้าที่มีความเสี่ยง แต่เป็นเรื่องไม่ปกติในหมู่เจ้ าของฟาร์ม หากเหตุการณ์น้าท่วมได้รับการ
ประกาศเป็นภัยพิบัติ บริษัทประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล
A.2.17 สหราชอาณาจักร–อังกฤษและเวลล์ (United Kingdom–England and Wales)
การสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรถูกจ้ากัดอยู่ที่ภาพรวมของมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างในการ
บริหารจัดการน้าท่วมในอังกฤษและเวลล์ [19]
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของประเทศอังกฤษที่ค่อนข้างราบและของเวลล์ซึ่งราบน้อยกว่าซึ่ง
หมายถึงความเร็วของน้าหลากแทบจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด ขณะที่การกัดเซาะก็ไม่ได้เป็น
ปัญหาที่ส้าคัญในช่วงขณะเกิดน้าท่วม
ความแตกต่างระหว่างระดับน้าท่วม 10–100 ปี เรียกว่า ปัจจัยเสี่ยงภัยน้าท่วม (Flood Hazard
Factor)
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หลังจากอธิบายโครงสร้างองค์กร (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยน้าท่วม) และ
แนวโน้มการเผชิญกับปัญหา ในรายงานยังได้อธิบายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกับน้าท่วมโดย
ไม่ใช้โครงสร้าง
แผนที่แสดงพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมมีอยู่แล้ว แต่มีความหลากหลายค่อนข้างมากทังรูปแบบและ
มาตรฐาน ซึ่งใช้เฉพาะข้อมูลความถี่ของระดับน้าท่วมสูงสุดที่ได้บันทึกไว้เท่านัน ในขณะที่ค่าสูงสุดของ
พารามิเตอร์น้าท่วมอื่น ๆ เช่น เส้นทางการไหล ความเร็ว และระยะเวลา เป็นข้อมูลที่ไม่ทราบค่า
การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดเขตการใช้ที่ดินบางครังก็มีปัญหามากกล่าวคือ มีการแยกความ
แตกต่างในหลาย ๆ กรณีระหว่าง “พืนที่ราบที่ให้น้าไหลผ่าน” (Flow Plain) (ที่ซึ่งการพัฒนาพืนที่ จะ
หมายถึงการมีสิ่งกีดขวางส้าหรับให้น้าไหลผ่าน) และพืนที่ลุ่มริมแม่น้า (Wash Land) ซึ่งใช้เป็นที่พักน้า
ในช่วงน้าท่วม การพัฒนาในพืนที่ลุ่มริมแม่น้าอาจท้าได้ ถ้าหากว่าแนวทางกันน้าท่วมที่ได้เตรียมการไว้ถูก
น้าไปปฏิบัติ
เป็นเรื่องส้าคัญที่สังเกตได้ว่าการก้าหนดพืนที่เสี่ยงภัยระดับต่าง ๆ ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงบางแห่ง
ถูกน้ามาใช้ส้าหรับการควบคุมการพัฒนาเป็นหลัก แต่ไม่ได้ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน
การกันน้าท่วมจะน้าเทคนิคทังแบบชั่วคราวและแบบถาวรมาใช้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีค้าแนะน้าถึง
วิธีการหรือมาตรฐานในระดับชาติ
มาตรการที่ไม่ใช้โ ครงสร้ างอื่น ๆ ได้แก่ การพยากรณ์น้าท่ว ม การเตือนภัยน้าท่ว ม และการ
วางแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ขอบเขตของมาตรการเหล่านีขึนอยู่กับขนาดของภัยพิบัติหรือความเสียหายที่
คาดว่าจะเกิดขึนในกรณีที่เกิดน้าท่วมของแต่ละพืนที่
การคุ้มครองภัยน้าท่วมถูกบรรจุ ไว้นโยบายภาคครัวเรือน (Household Policy) แต่ก็ใช่ว่าทุก
ครั ว เรื อ นจะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองทุ ก รายการทรั พ ย์ สิ น หรื อ หลายกรณี จ ะท้ า ประกั น ภั ย น้ อ ยกว่ า ทุ น
นอกจากนียังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และท้ายที่สุด เป็นการเน้นว่าในกรณีของประเทศอังกฤษ ยังไม่มีนโยบายระดับชาติที่ชัดเจนใน
เรื่องการบริหารจัดการน้าท่วม และการด้าเนินการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ภูมิภาคและท้องถิ่น ถูกก้าหนดขึน
เองในท้องถิ่น ส้าหรับรายการเอกสารอ้างอิงจ้านวน 5 หน้า ได้แนบไว้ท้ายรายงานของประเทศอังกฤษ
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ไม่มีรายงานประเทศเสนอมาเป็นการเฉพาะ ดังนันคณะท้างานจึงพิจารณาจากรายงานซึ่งจัดท้า
โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาทบทวนระหว่ า งหน่ ว ยงาน (Interagency Review Committee) [20]
หลังจากประเทศสหรัฐอเมริกาประสบเหตุการณ์น้าท่วมเมื่อปี ค.ศ. 1993 ส้าหรับใช้เป็นแนวทาง
รายงานประมาณ 250 หน้านีเป็นการทบทวนอย่างกว้าง ๆ ของเหตุการณ์น้าท่วมครังใหญ่ในปี
ค.ศ. 1993 ที่สร้างความเสียหายกับพืนที่ลุ่มน้าตอนบนของแม่น้ามิสซิสซิปปี (Mississippi River Basin)
จุดมุ่งหมายของรายงานเป็นการสรุปผลและถอดบทเรียนจากภัยน้าท่วมและบรรจุเนือหาในบริบทที่กว้าง
ขึนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Management) ทั่วทังประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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A.2.18 ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

รายงานฉบับนีเน้นการให้ความส้าคัญของการบริหารจัดการพืนที่ราบน้าท่วมที่มีประสิทธิผล และ
เพื่อให้ การด้าเนิ นการให้ บ รรลุ ผลส้ าเร็ จนัน แผนปฏิบัติการพืนที่ราบน้า ท่วมถึง (Floodplain Action
Plan) จึงถูกจัดท้าขึนโดยเน้นไปที่มาตรการด้านสถาบัน (Institutional Measure) (การด้าเนินการด้าน
กฎหมายและการบริหาร การวางแผน การประสานงาน) และแนะน้าให้เพิ่มบทบาทของรัฐในกิจกรรมของ
การบริหารจัดการลุ่มน้าทังหมด (แต่ไม่จ้ากัดเฉพาะ) ประกอบด้วย การสู้ภัยน้าท่วม (Flood Fighting)
การฟื้นฟู (Recovery) การบรรเทาภัยพิบัติ (Hazard Mitigation) การซือกิจการ (Buyout) การควบคุม
พืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Regulation) การอนุญาตให้สร้างคันกันน้า (Levee Permitting) การ
แบ่งเขตการใช้พืนที่ (Zoning) การบังคับใช้และการวางแผน (Enforcement and Planning)
มีการเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนพืนที่ราบน้าท่วมถึงด้านหนึ่งและการประกันภัยน้าท่วมใน
ระดับชาติในอีกด้านหนึ่ง การประกันภัยน้าท่วมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีให้บริการในชุมชนต่าง ๆ ซึ่ง
น้ามาและบังคับใช้กฎเกณฑ์ส้าหรับการบริหารจัดการพืนที่ราบน้าท่วมถึง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินค่าเบีย
ประกันภัยส้าหรับการท้าประกันนี เบืองหลังของแนวคิดนีก็คือการประกันภัยที่ผนวกเข้ากับการบริหาร
จัดการที่ดีในพืนที่ราบน้าท่วมถึงในระยะยาวที่จะช่วยลดการจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชนแต่ละรายที่ได้รับ
จากผลกระทบของภัยพิบัติน้าท่วม
งานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช้โครงสร้างที่ครอบคลุมโดยรายงานนี ได้แก่ การวางแผนก่อนเกิดภัยพิบัติ
(Pre-Disaster Planning) การจั ด เตรี ย มแผนที่ เ สี่ ย งภั ย น้ า ท่ ว ม การให้ ก ารศึ ก ษาและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ลักษณะของพืนที่ราบน้าท่วมถึง การสู้ภั ยน้าท่วมและการกันน้าท่วม ส้าหรับการกันน้าท่วมมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อลดความเปราะบาง (Vulnerability) ของการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนอกเหนือจากมาตรการ
ด้านโครงสร้างแล้ว สิ่งนีจะมีนัยว่าเป็นการขยายตัวของมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง
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นี่ เ ป็ น "รายงานประเทศ" ฉบั บ เดี ย วที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง ความต้ อ งการด้า นการวิจั ย (Research
Needs) ในรายละเอียดบางส่วน ซึ่งเนือหาที่กล่าวถึงไว้ ได้แก่
 ฐานข้อมูลทั่วไป (Common Database)
 รายการของอาคารเสี่ยงภัยน้าท่วมระดับชาติ (National Inventory of Flood Prone
Structures)
 การวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา ด้านชลศาสตร์ และด้านอุตุอุทกวิทยา (Hydrologic, Hydraulic
and Hydrometeorologic Analysis)
 การประเมินความเสี่ยงจากน้าท่วม (Flood Risk Assessment)
 มาตรฐานของรัฐบาลกลาง (Federal Standards) ในการก้าหนดความเสี่ยงจากน้าท่วม
 การพยากรณ์น้าท่วม (Flood Forecasting)
 การจัดท้าแผนที่ (Mapping)
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research) เพื่อหาเทคนิคที่ทันสมัยและลงตัวหรือ
ซอฟต์แวร์เพื่อประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม (Environmental and
Social Impacts)
 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างโซนที่อาจถูกกัดเซาะจากพลังงานน้าที่สูง และโซนอื่น ๆ
ในพืนที่เสี่ยงน้าท่วม และการพังทลายของคันกันน้า
 การประเมินผลกระทบของแหล่งเก็บกักน้าธรรมชาติทางต้นน้า (Natural Upland Storage)
และการเก็บกักน้าในพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Flood Plain Storage) ในพืนที่ชุ่มน้า (Wetlands)
และในพืนที่ป่าชุ่มน้า (Forested Wetlands) ต่อลักษณะการท่วมในล้าน้าสายหลัก
A.3 รายชื่อหัวข้อที่กล่าวถึงในเอกสารรายงานประเทศ (Listing of Subjects Discussed in the
Country Papers)
ตารางที่ A–1 แสดงหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในรายงานประเทศ รายงานของประเทศต่าง ๆ ได้
สรุปไว้ในหัวข้อ A.2 ส้าหรับรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของคู่มือ
ฉบับนี ซึ่งรายชื่อหัวข้อที่สรุปในตารางนีมีไว้ส้าหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็วเท่านัน
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ตารางที่ A–1 หัวข้อที่กล่าวถึงในรายงานประเทศ

หมายเหตุ : 0 หัวข้อที่ไม่ได้ถูกอภิปรายหรือไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ (Subject not discussed or not applicable)
+ หัวข้อที่ถูกกล่าวถึงไว้ทั่วโลก (Subject mentioned only globally) ++ หัวข้อที่ถูกอภิปรายไว้บ้าง (Subject more or less thoroughly discussed
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IV–I ภาคผนวก B อภิธานศัพท์ (Glossary)

ค้าศัพท์ต่อไปนีได้รับการรวบรวม ให้ค้านิยาม และแก้ไขโดย ศาสตราจารย์ I. Ijjas และ J. van Dulvendijk
สมาชิกของคณะท้างานด้านประเด็นที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างในการบริหารจัดการน้าท่วมของ ICID
B.1 คาทั่วไป (General Terms)
▌ การบริหารจัดการลุ่มนา (Catchment Management)
การบริหารจัดการลุ่มน้า (Catchment Management) คือ การบริหารจัดการพืนที่รับน้าเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของน้าท่า และการจัดการพืนที่เสี่ยงภัยด้านต้นน้าเพื่อลดการเกิดน้าท่วม เช่น การปลูกป่า และ
การสร้างบ่อเก็บน้าขนาดเล็กด้านต้นน้า รวมถึงมาตรการป้องกันไฟป่า มาตรการดังกล่าวรวมถึงมาตรการ
ความปลอดภัยที่มีต่อการเกิดเพลิงไหม้และความเสียหาย การป้องกันการกัดเซาะ และการดูแลรักษาพืช
คลุมดิน
▌ ทางระบายนาข้าม (Cross Drainage)
ทางระบายน้าข้าม (Cross Drainage) คือ การใช้อาคารระบายน้า ต่าง ๆ เช่น ท่อลอด ท่อไซฟอน ทาง
ระบายน้า ประตูระบายน้า ฯลฯ ตัดผ่านหรือลอดใต้ ถนน หรือคันทางรถไฟ ส้าหรับระบายน้า ทิงจาก
ปริมาณน้าฝนส่วนเกิน จากน้าใต้ดิน หรือจากน้าท่วมที่เกิดจากการไหลล้นริมตลิ่งของแม่น้า หรือจากพายุ
ซัดฝั่งทะเล ในบางประเทศทางระบายน้าข้ามถูกน้ามาใช้เพื่อ หลีกเลี่ยงการรบกวนระบบระบายน้าตาม
ธรรมชาติเดิม
▌ นาท่วม (Flood)
น้าท่วม (Flood) คือ (1) การทีป่ ริมาณน้าหรือระดับน้าของแม่น้าเพิ่มสูงขึนเกินกว่าปกติ และหมายถึงการ
เกิดน้านองในพืนที่ลุ่มซึ่งอาจเป็นผลจากสิ่งแรก น้าในแหล่งรับน้ายกระดับสูงขึน เอ่อล้นและเข้าท่วมพืนที่
ทีไ่ ม่เคยท่วมมาก่อน (2) คลื่นน้าท่วมซึ่งไหลลงมาตามระบบล้าน้า รวมทังคลื่นพายุซัดฝั่ง (เช่น คลื่นน้าทะล
ผสานกับแรงลมและการกระแทกของคลื่นอย่างรุนแรง)
สามารถจัดแบ่งประเภทของน้าท่วมจากแหล่งก้าเนิดน้าส่วนเกินได้เป็น 5 ประเภท (1) น้าท่วมที่เกิดจาก
หิมะละลายในแถบเทือกเขาส่งผลให้เกิดน้า ส่วนเกินในพืนที่หุบทางด้านล่าง (2) น้าท่วมที่เกิดจากการยก
ตัวของน้าเนื่องจากพายุไซโคลนในมหาสมุ ทรและคลื่นทะเล (3) น้าท่วมที่เกิดจากฝนตกอย่างรุนแรงเกิ น
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▌ การบรรเทานาท่วม (Flood Alleviation)
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ความจุของแม่น้าและทางระบายน้าตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึนจะรับได้ (4) น้าท่วมที่เกิดจากการ
รวมตัวของน้าแข็งและการแตกตัวของน้าแข็ง ทางตอนบนของล้าน้า ที่มักจะรู้จักกันในชื่อว่า น้าท่วมในฤดู
ใบไม้ผลิ (Spring Flood) (5) น้าท่วมที่เกิดจากการวิบัติของอาคารที่มนุษย์สร้างขึน เช่น เขื่อนเก็บกักน้า
เขื่อนทดน้า คันกันน้า และอาคารควบคุมอื่น ๆ

การบรรเทาน้าท่วม (Flood Alleviation) คือ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากน้าท่วม
▌ การควบคุมนาท่วม (Flood Control)
การควบคุมน้าท่วม (Flood Control) คือ การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของน้าท่วมตาม
ธรรมชาติ เทคนิคเหล่านี ได้แก่ การสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมน้าในแม่น้า การ
จัดการปริมาณน้าไหลเข้า ตลอดจนปริมาณน้าที่ระบายออกไปจากพืนที่ ซึ่งหากเป็นไปได้ต้องพยายามลด
รอบปีการเกิดซ้าของเหตุการณ์น้าท่วม หรือลดขนาดของน้าท่วมให้เกิดขึนน้อยที่สุด หรือให้เกิดขึนตาม
ช่วงเวลาทีไ่ ด้วางแผนไว้
▌ โครงการควบคุมนาท่วม (Flood Control Project) โครงการบรรเทานาท่วม (Flood
Mitigation Project) โครงการป้องกันนาท่วม (Flood Protection Scheme)
โครงการควบคุ ม น้ า ท่ ว ม (Flood Control Project) โครงการบรรเทาน้ า ท่ ว ม (Flood Mitigation
Project) โครงการป้ องกั น น้ า ท่ว ม (Flood Protection Scheme) คือ โครงการที่ มีวั ตถุ ประสงค์ ห ลั ก
ประการเดียวเพื่อการควบคุมน้าท่วม ถึงแม้โครงการหลัง อาจมีวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติม มาโดยไม่ตังใจ
โครงการอาจใช้วิธีในการควบคุมน้าท่วมวิธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้
▌ งานควบคุมนาท่วม (Flood Control Works) งานป้องกันนาท่วม (Flood Protection
Works)
งานควบคุมน้าท่วม (Flood Control Works) งานป้องกันน้าท่วม (Flood Protection Works) คือการ
สร้างอาคารทางวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันที่ดินและทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายจากน้าท่วม เช่น
งานคันกันน้า งานตลิ่งแม่น้า หรืองานอื่น ๆ ตามแนวยาวของล้าน้าที่ออกแบบมาเพื่อจ้ากัดแนวการไหล
ของน้าให้อยู่ในทางน้าที่สามารถควบคุมได้ หรือเพื่อล้าเลียงน้าไปยังทางระบายน้าท่วมที่วางแผนไว้ และ
อ่างเก็บกักน้าเพื่อควบคุมน้าท่วม
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▌ พืนที่ภัยพิบัตินาท่วม (Flood Hazard Zone)
พืนที่ภัยพิบัติน้าท่วม (Flood Hazard Zone) คือ (1) พืนที่เสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายหรือการสูญเสีย
ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตจากสาเหตุน้าท่วม (2) พืนทีท่ ี่อาจเกิดน้าท่วมตามโอกาสความน่าจะเป็นทีร่ ะบุ
▌ นาท่วม (Flood) นานอง (Inundation)
น้ าท่ว ม (Flood) น้ านอง (Inundation) คือ (1) การไหลล้ น ของน้ าเกิ นความจุ ป กติ ข องแม่ น้า ล้ าน้ า
ทะเลสาบ ทะเล หรือแหล่งน้าอื่น ๆ หรือการสะสมของน้าในพืนที่ที่ขาดการระบายน้าที่ดี และไหลเข้าไป
ท่วมพืนที่ที่ไม่เคยเกิดน้าท่วมมาก่อน ค้าว่าน้านองโดยปกติหมายถึงน้าที่มีระดับลึกไม่กี่ สิบเซนติเมตร และ
ไม่จ้าเป็นจะต้องเกิดจากน้าท่วม (2) การแผ่กระจายของน้าที่ควบคุมเพื่อการชลประทาน ฯลฯ การบริหาร
จัดการน้าท่วม : การก้าหนดแนวทางรับมือกับปัญหาน้าท่วม
▌ โครงการบรรเทานาท่วม (Flood Mitigation Project)
โครงการบรรเทาน้าท่วม (Flood Mitigation Project) (อ่านค้าอธิบายเพิ่มเติมจากโครงการควบคุมน้า
ท่วม (Flood Control Project))
▌ พืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain) พืนที่นาท่วม (Flood Land)
พื นที่ ร าบน้ า ท่ ว มถึ ง (Floodplain) พื นที่ น้ า ท่ ว ม (Flood Land) คื อ (1) ส่ ว นของพื นดิ น ที่ ถู ก น้ า ท่ ว ม
ขอบเขตของพืนที่ราบน้าท่วมถึงระบุตามความถี่ของการเกิดน้าท่วมเฉพาะ เช่น พืนที่ราบน้าท่วมถึงในรอบ
100 ปี เป็นพืนที่ที่ถูกน้าท่วมโดยมีค่าเฉลี่ยของรอบปีการเกิดซ้าของเหตุการณ์น้าท่วมเท่ากับ 100 ปี หรือ
อีกนัยหนึ่งมีโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์น้าท่วมในแต่ละปีเท่ากับ 0.01 (2) พืนที่เสี่ยงภัย
น้าท่วมที่อยู่ติดกับแม่น้า ซึ่ง น้ามักไหลล้นตลิ่งแม่น้าเป็นประจ้า หรือ เป็นครังคราว ส้าหรับในพืนที่ราบ
พืนที่น้าท่วมถึงท้าหน้าที่เสมือนกับอ่างเก็บน้าเก็บกักน้าท่าส่วนเกิน และช่วยลดขนาดของยอดน้าหลาก
สูงสุด นอกจากนี พืนที่ราบน้าท่วมถึงยังช่วยเพิ่มปริมาณระบายน้าออก ทังนีขึนอยู่กับปัจจัยความลาดชัน
ลักษณะรูปร่างของพืนที่ และความลึกของน้านอง การก้าหนดให้พืนที่ใดเป็นพืนที่ราบน้าท่วมถึงนันเป็นสิ่ง
ที่ ท้ า ได้ ย าก เนื่ อ งจากต้ อ งพิ จ ารณาตามปริ ม าตรน้ า ท่ ว ม ระดั บ น้ า และรอบการเกิ ด ซ้ า ที่ เ หมาะสม
โดยทั่วไปมักจะใช้ระดับของน้าท่วมที่รอบการเกิดซ้า 100 ปี เป็นตัวก้าหนดขอบเขตของพืนที่ราบน้าท่วม
ถึง อ่านค้าอธิบายเพิ่มเติมจากพืนที่ราบน้าไหล (Flow Plain) ชายเขตน้าท่วม (Flood Fringe) และทาง
ระบายน้าท่วม (Floodway)
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การบุกรุกพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Encroachment) คือ การพัฒนาสิ่งก่อสร้างแบบไม่มี แบบ
แผนในพื นที่ น้ า ท่ ว มถึ ง เช่ น อาคาร ถนน คั น ทางรถไฟ สะพาน หรื อ สิ่ ง กี ด ขวางอื่ น ๆ ส่ ง ผลให้
ความสามารถในการระบายน้าท่วมลดลง และท้าให้สถานการณ์น้าท่วมเลวร้ายยิ่งขึน
▌ ชายเขตนาท่วม (Floodplain Fringe, Floodway Fringe)

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

▌ การบุกรุกพืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain Encroachment)

ชายเขตน้าท่วม (Floodplain Fringe, Floodway Fringe) คือ พืนที่ระหว่างพืนที่ราบน้าท่วมถึงกับทาง
ระบายน้าท่วม ซึ่งพืนที่ที่อยู่ติดกับทางระบายน้าท่วมมีโอกาสน้าท่วมได้แต่ไม่บ่อยนัก ความเร็วของการ
ระบายน้าผ่านพืนที่ไม่สูงนัก นอกจากนีความถี่และช่วงเวลาที่เกิดน้าท่วมจะสันกว่าทางระบายน้าท่วม ใน
พืนที่ชายเขตน้าท่วมจะยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์ในพืนที่เกือบทุกอย่าง แต่ต้องมีการป้องกันน้าท่วม
และต้องสอดคล้องตามข้อก้าหนดของการจัดเขตการใช้พืนที่ เช่น ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และการอนุรักษ์
▌ พืนที่เสี่ยงภัยนาท่วม (Flood Prone Area)
พื นที่ เ สี่ ย งภั ย น้ า ท่ ว ม (Flood Prone Area) คื อ พื นที่ มี น้ า ท่ ว มเป็ น ครั งคราว และยั ง ไม่ มี ก ารด้ า เนิ น
มาตรการป้องกันน้าท่วม
▌ การป้องกันนาท่วม (Flood Protection)
การป้ อ งกั น น้ า ท่ ว ม (Flood Protection) คื อ การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายจากน้ า ท่ ว ม ซึ่ ง
ประกอบด้วยการควบคุมน้าท่วมโดยตรง รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ ดังนันจึงมีความหมายที่กว้าง
กว่าการควบคุมน้าท่วม (Flood Control)
▌ ความเสี่ยงจากนาท่วม (Flood Risk)
ความเสี่ยงจากน้าท่วม (Flood Risk) เป็นตัววัดเกี่ยวกับความรุนแรงของภัยพิบัติน้าท่วม (1) โอกาสที่จะ
ประสบกับเหตุการณ์น้าท่วม ความเสี่ยงมักแสดงในรูปของค่ารอบการเกิดซ้าของปริมาณน้าท่วมสูงสุด แต่
บางครังค่าความเร็วน้า ปริมาณของตะกอน และความลึกน้า อาจน้ามาใช้เป็นตัวก้าหนดพืนที่เสี่ยงได้ การ
ประเมินความเสี่ยงอาจพิจารณาจากชีวิต ที่สูญเสียไปหรือทรัพย์สินที่ ถูกท้าลาย (2) แนวคิดที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงค้านวณจากโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ คูณด้วยความเสียหายของ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึนตามมา ค่านีเท่ากับค่าความเสียหายคาดการณ์
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▌ เขตนาท่วม (Flood Zones)
เขตน้าท่วม (Flood Zones) คือ (1) พืนที่ย่อยในพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่มีความถี่ของการเกิดน้าท่วมเท่ากัน
(2) พืนทีร่ ิมขอบอ่างเก็บน้าหรือริมแม่น้าที่น้าท่วมถึงอันเนื่องมาจากระดับน้าเก็บกักสูงกว่าปกติ
▌ การใช้ที่ดิน (Land Use)
การใช้ที่ดิน (Land Use) คือ (1) วิธีการท้าการเกษตรที่เกี่ยวกับการใช้ผิวหน้าดิน ซึ่งส่งผลต่อสภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจในวงกว้างของภูมิภาคหนึ่ง ๆ และยังส่งผลต่อปริมาณและลักษณะของน้าท่าและการ
กัดเซาะ โดยทั่วไปแบ่งได้ 3 ประเภท คือ พืนที่เพาะปลูก พืนที่ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ และพืนที่ป่า (2) การใช้
ที่ดิน หรื อจั ดเขตการใช้ที่ดิน เพื่ อผลทางเศรษฐกิ จ ที่ มีอยู่ เช่น เขตที่ อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม พืนที่
เพาะปลู ก เขตการพาณิช ย์ (3) การใช้ป ระโยชน์ ของที่ดิน แปลงหนึ่ง ๆ (เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรม ถนน กิจการการเกษตรหรือปศุสัตว์)
▌ การวางแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Planning)
การวางแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Planning) คือ การพัฒนาแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะยาว
เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ีของส่วนรวม รวมถึงการก้าหนดแนวทางและวิธีการในการใช้ที่ดินให้บรรลุผลตาม
แผนนัน
▌ โครงการป้องกันนาท่วม (Flood Protection Scheme)
โครงการป้ องกัน น้ าท่ว ม (Flood Protection Scheme) (อ่านรายละเอียดที่โ ครงการควบคุมน้ า ท่ ว ม
(Flood Control Project))
▌ การวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability Analysis)
การวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability Analysis) คือ วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์หาระดับภาวะความ
เสี่ยงจากการใช้ที่ดินหรือการท้ากิจกรรมต่าง ๆ ในที่ดินซึ่งอาจถูกน้าท่วมท้าให้หยุดชะงักได้
▌ ตะพักนา (Washland)
ตะพักน้า (Washland) คือ พืนที่ต่้าที่อยู่ริมแม่น้าหรือปากแม่น้าซึ่งได้กันคันไว้ และเป็นส่วนหนึ่งของพืนที่
ราบน้าท่วมถึงซึ่งยอมให้น้าท่วมไหลผ่านเป็นระยะ ๆ เพื่อควบคุมระดับน้าในแม่น้าที่เพิ่มสูงขึน
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พืนที่เก็บกักน้าท่วม (Washland Storage) คือ การก่อสร้างพืนที่ในพืนที่ราบน้าท่วมถึงเพื่อวัตถุประสงค์
ในการเก็บกักน้าท่วมเพื่อลดการเกิดน้าท่วมในพืนที่ท้ายน้า โครงการอาจมีทังลักษณะเชิงรับ เช่น ปล่อยให้
ท่วมเมื่อระดับน้าสู ง เกินค่าที่ก้าหนดโดยไม่ต้องจัดการอะไร หรือ ลักษณะเชิงรุก เช่น มีการเปิดประตู
ควบคุมน้าเพื่อเก็บกักน้าหลากไว้ในพืนที่รับน้าท่วม

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

▌ พืนที่เก็บกักนาท่วม (Washland Storage)

B.2 อุทกวิทยาของนาท่วม (Hydrology of Floods)
▌ ระดับเต็มตลิ่ง (Bankful, Bankful Stage)
ระดับเต็มตลิ่ง (Bankful, Bankful Stage) คือ ระดับที่น้าในแม่น้าที่ช่วงความยาวล้าน้าที่แนวนอนใด ๆ
เริ่มทีจ่ ะล้นตลิ่งข้ามคันกันน้าตามธรรมชาติหรือที่สร้างขึน และน้าเริ่มจะไหลเข้าท่วมในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
หรือที่ลุ่มต่า้
▌ ปริมาณนาล้นตลิ่ง (Bank Overspill)
ปริมาณน้าล้นตลิ่ง (Bank Overspill) คือ ปริมาตรของน้าที่ล้นจากแม่น้าเข้าไปท่วมในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
หรือที่ลุ่มต่้าในบริเวณใกล้เคียง
▌ นาท่วมทีร่ ะดับฐาน (Basic Stage Flood) นาท่วมเหนือระดับฐาน (Floods Above A Base)
น้าท่วมที่ระดับฐาน (Basic Stage Flood) น้าท่วมเหนือระดับฐาน (Floods Above A Base) คือ ค่าอัตรา
การไหลของน้าในล้าน้า ซึ่งเลือกมาใช้ก้าหนดเป็นขีดจ้ากัดต่้าสุดหรือค่าฐานส้าหรับการวิเคราะห์ น้าท่วม
บางครังอาจใช้ค่าปริมาณน้าท่วมต่้าสุดรายปี
▌ ความจุทางนา/ความจุร่องนา (Channel Capacity)
ความจุทางน้า/ความจุร่องน้า (Channel Capacity) คือ อัตราการไหลสูงสุดที่ระดับเต็มตลิ่งของทางน้าใด
ๆ ที่สามารถน้าน้าไหลไปได้โดยน้าไม่ไหลล้นข้ามตลิ่ง
▌ นาท่วมออกแบบ (Design Flood)
น้าท่วมออกแบบ (Design Flood) คือ (1) น้าท่วมสูงสุดที่สามารถไหลผ่านอาคารชลศาสตร์ใด ๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย (2) น้าท่วมที่น้ามาใช้ในการออกแบบอาคารชลศาสตร์ (3) น้าท่วมที่พืนที่หนึ่งสามารถรับมือใน
การป้องกันน้าท่วมได้ โดยทั่วไปค่าอัตราการไหลของน้าท่วม ปริมาณน้าท่วม และพารามิเตอร์อื่น ๆ ของ
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ข้อมูลน้าท่วม สามารถน้ามาใช้แสดงขนาดของน้าท่วมออกแบบ ทังนีขึนอยู่กับ ลักษณะของอาคารชล
ศาสตร์นัน ๆ
▌ กราฟนาหลากออกแบบ (Design Flood Hydrograph)
กราฟน้าหลากออกแบบ (Design Flood Hydrograph) คือ กราฟน้าหลากที่แสดงขอบเขตของปริมาตร
น้าท่าส้าหรับใช้ก้าหนดความจุออกแบบของทางระบายน้าล้นของเขื่อน หรืออาคารชลศาสตร์อื่น ๆ
▌ นาท่วมจากแผ่นดินไหว (Earthquake Flood) สึนามิ (Tsunami)
น้าท่วมจากแผ่นดินไหว (Earthquake Flood) สึนามิ (Tsunami) คือ น้าท่วมที่เกิดขึนบริเวณพืนที่ชายฝั่ง
ทะเล หรือพืนทีล่ ุ่มต่้า ซึ่งเกิดจากคลื่นทะเลหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเล
▌ โอกาสความน่าจะเป็นแบบมากกว่า (Exceedance Probability)
โอกาสความน่าจะเป็นแบบมากกว่า (Exceedance Probability) คือ โอกาสความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์น้าท่วมในปีใด ๆ ที่มีขนาดสูงกว่าค่าที่ก้าหนด อ่านค้า อธิบายเพิ่มเติมที่รอบการเกิดซ้า (Return
Period)
▌ พืนที่นาท่วม (Flooded Area)
พืนที่น้าท่วม (Flood Area) คือ (1) พืนที่ที่ถูกน้าท่วมเมื่ออัตราการไหลเกิดความจุปลอดภัยของทางน้า
หรือเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนขวางแม่น้า (2) พืนที่ที่ถูกน้าท่วมอันเนื่องมาจาก (2.1) คลื่นพายุซัดฝั่ง
และ/หรือเป็นผลจากคันกันน้าพัง (2.2) มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้าฝน
▌ ขนาดนาท่วม (Flood Magnitude, Flood Size)
ขนาดน้าท่วม (Flood Magnitude, Flood Size) คือ ปริมาตรน้าทังหมดของการเกิดน้าท่วมหรืออัตรา
การไหลสูงสุดระหว่างเกิดน้าท่วม
▌ แผนที่นาท่วม (Flood Map) แผนที่เสี่ยงนาท่วม (Flood Risk Map) แผนที่พืนที่ราบนาท่วมถึง
(Floodplain Map)
แผนที่ น้ า ท่ ว ม (Flood Map) แผนที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว ม (Flood Risk Map) แผนที่ พื นที่ ร าบน้ า ท่ ว มถึ ง
(Floodplain Map) คือ (1) แผนที่ซึ่งแสดงขอบเขตของน้าท่วมที่เคยเกิดขึนหรือของน้าท่วมคาดการณ์ (2)
การก้าหนดและแสดงพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมไว้ในแผนที่ (3) แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของพืนที่ราบน้าท่วมถึง
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▌ คราบนาท่วม (Flood Mark) คราบนาท่วมสูง (High Watermark) คราบนา (Rack Mark)
คราบน้าท่วม (Flood Mark) คราบน้าท่วมสูง (High Watermark) คราบน้า (Rack Mark) คือ (1) รอย
หรือแนวที่หลงเหลือจากคราบตะกอนหรือสิ่งอื่นเมื่อระดับน้าในช่วงระหว่างเกิดน้าท่วมเพิ่มขึนสูงสุด (2)
รอยตามธรรมชาติที่หลงเหลือบนอาคารชลศาสตร์หรือวัตถุใด ๆ ซึ่งแสดงถึงแนวเส้นระดับน้าท่วมสูงสุดที่
เคยเกิดขึน

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ของแม่น้าซึ่งระบุค่าระดับน้าคาดการณ์ที่สัมพันธ์กับค่าขนาดน้าท่วมที่รอบปีการเกิดซ้าใด ยกตัวอย่างเช่น
10, 20, 50 และ 100 ปี

▌ พารามิเตอร์นาท่วม (Flood Parameter)
พารามิเตอร์น้าท่วม (Flood Parameter) คือ ตัวแปรที่แสดงลักษณะของน้าท่วมหนึ่ง ๆ เช่น ระยะเวลา
(ในหน่วยเวลา) ขนาดของน้าท่วม (ในหน่วยลูกบาศก์เมตร) ระดับน้าสูงสุด (ในหน่วยเมตร) การไหลล้นตลิ่ง
(ในหน่วยลูกบาศก์เมตร) หรืออัตราการไหลในแม่น้าขณะเกิดน้าท่วม (ในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
▌ การจัดทาแผนที่พืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain Mapping)
การจัดท้าแผนที่พืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Mapping) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมาณ
การหาขนาดของน้าท่วมที่รอบปีการเกิดซ้าใด ๆ และแสดงให้เห็นถึงขอบเขตพืนที่ที่เกิดเหตุการณ์น้าท่วม
ที่ความถี่ต่าง ๆ แผนที่บางฉบับจัดท้าขึนโดยอาศัยข้อมูลน้าท่วมที่มีขนาดใหญ่สุดที่เคยบันทึกไว้ และหลาย
ฉบับแสดงถึงความลึกและเส้นทางการไหลของน้าท่วม ในบางพืนที่ไม่สามารถระบุต้าแหน่งพืนที่น้าท่วมใน
อนาคตได้อย่างชัดเจน เช่น ในพืนที่กึ่งแห้งแล้งซึ่งช่องทางน้าเคลื่อนย้ายต้าแหน่งได้ ดังนันการจัดท้าแผนที่
จะต้องแสดงให้เห็นข้อมูลความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ และจะต้องปรับให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามปัจจัย
ข้อมูลอุทกวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนทังทางด้านเหนือน้าและท้ายน้าที่
ส่งผลต่อปริมาณน้าท่วม เช่น การก่อสร้างในพืนที่ราบน้าท่วมถึง การท้าลายป่าในพืนที่ลุ่มน้า
▌ ปริ ม าณน าท่ ว มสู ง สุ ด ที่ อ าจเกิ ด ขึ นได้ (Probable Maximum Flood, PMF) ปริ ม าณน าท่ ว ม
สูงสุดที่เป็นไปได้ (Maximum Possible Flood, MPF)
ปริมาณน้าท่วมสูงสุดที่อาจเกิดขึนได้ (Probable Maximum Flood, PMF) ปริมาณน้าท่วมสูงสุดที่เป็นไป
ได้ (Maximum Possible Flood, MPF) คือ (1) ปริมาณน้าท่วมสูงสุดที่คาดว่าจะเป็นไปได้ตามลักษณะ
ทางอุตุนิยมวิทยาและหิมะที่ปกคลุมในพืนที่ลุ่มน้า ซึ่งเป็นการคาดคะเนความเป็นไปได้ของการเกิด จาก
เหตุการณ์ธรรมชาติที่ท้าให้เกิดน้าท่วมขึนพร้อม ๆ กันทุกเหตุการณ์ (2) ปริมาณน้าท่วมสูงสุดซึ่งสามารถ
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คาดการณ์ตามหลั กเหตุ ผลว่ามีโ อกาสเกิดขึนได้ที่จุดใด ๆ ของแม่น้า หรือเป็นปริมาณน้าท่ว มสู งสุ ดที่
สามารถคาดการณ์ที่รอบปีการเกิดซ้าที่ก้าหนดหรือรอบปีการเกิดซ้าใด ๆ ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าการเกิด
เหตุการณ์น้าท่วมนันได้รวมปัจจัยต่าง ๆ ทังหมดที่ส่งผลท้าให้เกิดฝนตกหนักรุนแรงที่สุดและเกิ ดปริมาณ
น้าท่าสูงสุดซึ่งเกิดขึนพร้อมกัน (3) ปริมาณน้าท่วมรุนแรงที่สุดที่พิจารณาตามหลักเหตุผลแล้วว่ามีความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึนในพืนที่ตังใด ๆ อันเป็นผลมาจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและทางชลศาสตร์
▌ รอบปีการเกิดซา (Return Period, Recurrence Interval)
รอบปีการเกิดซ้า (Return Period, Recurrence Interval) คือ ช่วงเวลาเฉลี่ยที่คาดว่าเหตุการณ์น้าท่วม
ใด ๆ ที่มีขนาดหรือความรุนแรงเท่า กับหรือมากกว่าจะเกิดซ้าอีกครัง ดังนัน น้าท่วมที่รอบปีการเกิดซ้า
100 ปี จึงหมายถึงเหตุการณ์น้าท่วมที่คาดว่าจะเกิดขึน 1 ครัง ทุก ๆ 100 ปี โดยเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยระยะยาว
ของช่ ว งเวลาที่ เ หตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง จะมี ค่ า เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า เกิ ด ขึ น เช่ น ค่ า อั ต ราการไหลสู ง สุ ด หรื อ
ค่าพารามิเตอร์ทางอุทกวิทยาอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะของน้าท่วม
B.3 มาตรการบริหารจัดการนาท่วม (The Measures of Flood Management)
▌ การป้องกันและการบริหารจัดการการสูญเสียจากนาท่วมแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Flood
Loss Prevention and Management)
การป้องกันและการบริหารจัดการการสูญเสียจากน้าท่วมแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Flood Loss
Prevention and Management) เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการน้าในพืนที่ ราบน้าท่วมถึง ซึ่งหมายถึง
แนวทางที่รวมมาตรการทังที่เป็นสิ่งก่อสร้างและที่ ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกัน และ/หรือลดการสูญเสีย
จากน้าท่วมให้เหลือน้อยที่สุด
▌ มาตรการบริหารจัดการนาท่วมแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง (Non–Structural Measures of Flood
Management)
มาตรการบริ ห ารจั ด การน้ า ท่ ว มแบบไม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ( Non–Structural Measures of Flood
Management) คือ มาตรการที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเผชิญเหตุน้าท่วมเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินที่จะเกิดความเสียหายขึน เช่น การวางแผนการใช้ที่ดินในพืนที่ราบน้าท่วมถึง การพยากรณ์และ
เตือนภัยน้าท่วม การกันน้าท่วม และแนวทางความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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▌ มาตรการแบบใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการนาท่วม (Structural Measures of Flood
Management)
มาตรการแบบใช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน้ า ท่ ว ม ( Structural Measures of Flood
Management) คือมาตรการซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของน้าท่วม เช่น การปฏิบัติการอ่างเก็บ
น้า การบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้าด้านเหนือน้า การปรับปรุงทางน้า การสร้างคันกันน้า การใช้งานอาคาร
ทางชลศาสตร์ต่าง ๆ ฯลฯ

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

B.3.1 มาตรการสิ่งก่อสร้าง (Structural Measures)

▌ ทางเบี่ยงนาท่วม (By–Pass Floodway) ทางผันนาท่วม (Flood Diversion Channel) ทาง
บรรเทานาท่วม (Flood Relief Channel)
ทางเบี่ยงน้าท่วม (By–Pass Floodway) ทางผันน้าท่วม (Flood Diversion Channel) ทางบรรเทาน้า
ท่วม (Flood Relief Channel) คือ (1) ทางน้าธรรมชาติหรือที่สร้างขึนเพื่อระบายน้าเมื่อเกิดน้าท่วม โดย
ให้น้าไหลผ่านไปตามทางนัน (2) พืนที่ริมตลิ่งของทางน้าหลักที่ออกแบบไว้ให้เป็นทางระบายน้าท่วม
▌ มาตรฐานการออกแบบ (Design Standard)
มาตรฐานการออกแบบ (Design Standard) คือ ระดับของการป้องกันที่โครงการบริหารจัดการน้าท่วม
จัดท้าขึน ซึ่งโครงการอาจป้องกันการเกิดน้าท่วมได้ทังหมดทังนีขึนอยู่กับมาตรฐานการออกแบบ เช่น
ออกแบบโดยยอมให้เกิดน้าท่วม 1 ครัง ในรอบ 100 ปี
▌ เขื่อนปากแม่นา (Estuary Dam)
เขื่อนปากแม่น้า (Estuary Dam) คือ เขื่อนที่สร้างปิดกันบริเวณปากแม่น้าเพื่อกันน้าทะเล เขื่อนปากแม่น้า
สร้างขึนเพื่อวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ ก็ได้ (1) สร้างอ่างเก็บน้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ระดับน้าขึนลงของคลื่นน้าทะเล (2) เก็บกักน้าส้าหรับใช้เพื่อการชลประทาน (3) ป้องกันการรุกล้าของน้า
ทะเล (4) เป็นแนวกันคลื่นน้าทะเลชันแรกทดแทนการสร้างคันกันน้าตามแนวชายฝั่งบริเวณปากแม่น้าและ
ตามแนวแม่น้าตอนล่าง ส่วนใหญ่จะสร้างประตูควบคุมไว้ที่เขื่อนปากแม่น้านีเพื่อควบคุมอัตราการระบาย
น้าลงสู่ทะเล
▌ กาแพงป้องกันนาท่วม (Flood Wall)
ก้าแพงป้องกันน้าท่วม (Flood Wall) คือ ก้าแพงคอนกรีตหรือหินก่อที่สร้างขึนเพื่อป้องกันน้าท่วม
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▌ ทางระบายนาท่วม (Floodway)
ทางระบายน้าท่วม (Floodway) คือ ช่องทางน้าหรือส่วนของพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่อยู่ติดกับแม่น้าที่ท้า
หน้าที่ล้าเลียงและระบายน้าท่วมออกจากแม่น้า ในงานวิศวกรรมแม่น้าอาจแบ่งประเภททางระบายน้าท่วม
ได้ เ ป็ น (1) ทางเบี่ ย งน้ า ท่ ว ม (By–Pass Floodway) (2) ทางระบายน้ า ท่ ว มแบบคู่ ข นาน (Parallel
Floodway) และ (3) ทางระบายน้ า ท่ ว มระหว่ า งพื นที่ ลุ่ ม น้ า ( Inter–Basin Floodway/ Inter–
Catchment Floodway) ทางระบายน้าท่วม 1% (1% Floodway) หมายถึง สัดส่วนของพืนที่ราบน้า
ท่วมถึงขนาด 1% ที่จ้าเป็นต้องสามารถระบายน้าท่วมขนาด 1% ออกไปจากพืนที่อย่างปลอดภัย ทาง
ระบายน้าท่วมจะครอบคลุมถึงพืนที่ช่องทางน้าทังหมดรวมกับบางส่วนของพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่ไม่เหมาะ
จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เนื่องจากอันตรายที่ จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าการก้าหนดพืนที่
ส้าหรับใช้เป็นทางระบายน้าท่วมอาศัยหลักการทางวิศวกรรมเป็นหลัก อย่างไรก็ดีปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องเชิง
เทคนิคถูกน้ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างแนวเขตทางระบายน้าท่วม ด้วยเหตุนีแนวทางระบายน้า
ท่วมอาจถูกก้าหนดในลักษณะแตกต่างกันได้ในแต่ละช่วงแม่น้า อาจยอมให้มีการใช้ประโยขน์จากพืนที่ใน
เขตทางระบายน้าท่วมได้เช่น การเกษตรกรรม พืนที่เปิดสาธารณะ พืนที่จอดรถ (มีข้อจ้ากัด) และพืนที่เก็บ
กักน้า
▌ ประสิทธิภาพทางชลศาสตร์ของระบบควบคุมนาท่วม (Hydraulic Effectiveness of Flood
Control Systems)
ประสิ ทธิภ าพทางชลศาสตร์ ของระบบควบคุมน้าท่วม (Hydraulic Effectiveness of Flood Control
Systems) คือ ค่าทางสถิติของตัวแปรที่แสดงคุณลักษณะของน้าท่วมที่คัดเลือกมาวิเคราะห์สถานการณ์ ทัง
ที่มีและไม่มีการควบคุมน้าท่วมหรือการป้องกันน้าท่วม ซึ่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม
น้าท่วมหรือป้องกันน้าท่วมบางมาตรการในพืนที่ที่ก้าหนด ประสิทธิภาพทางชลศาสตร์ของระบบควบคุม
น้าท่วมแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์ของการป้องกันภัยน้าท่วมในภาพรวมตามทฤษฎี
▌ ทางระบายนาท่วมระหว่างพืนที่ลุ่มนา (Inter–Basin Floodway)
ทางระบายน้าท่วมระหว่างพืนที่ลุ่มน้า (Inter–Basin Floodway) คือ ทางลัดระบายน้าท่วมที่ช่วยระบาย
น้าบางส่วนจากแม่น้าหนึ่งไปยังอีกแม่น้าหนึ่ง ซึ่งนับเป็นแนวทางแก้ปัญหาน้าท่วมที่เหมาะสมของแม่น้า 2
สาย ที่มีเวลาในการเดินทางของน้าต่างกัน และระดับของพืนที่ลุ่มน้าอยู่ต่้ากว่าระดับน้าในแม่น้าในช่วง
ขณะเกิดน้าท่วม
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ช่องขาดที่เกิดขึนโดยสาธารณชน (Public Cuts) คือ การที่เกษตรกรหรือคนในท้องถิ่นตัดฟันคันกันน้าให้
ขาด การที่เกษตรกรสร้างทางระบายน้าท่วมโดยไม่มีแบบแผนและไม่ได้รับอนุญาตตัดผ่านคันกันน้าหรือ
ข้ามพืนที่ วิธีปฏิบัติดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการน้าท่วมและการระบายน้า
ตามที่ได้วางแผนไว้แล้ว หรือเป็นอุปสรรคต่อการรระบายน้า

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

▌ ช่องขาดที่เกิดขึนโดยสาธารณชน (Public Cuts)

▌ แนวกันคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge Barrier)
แนวกันคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge Barrier) คือ เขื่อนที่มีประตูควบคุมน้า หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเขื่อน
ระบายน้ า (Barrage) ที่ส ร้ างขึนบริ เวณปากแม่น้า หรือช่ว งแม่น้า ทางตอนล่ าง โดยปกติจะเปิดประตู
ควบคุมน้าจากการขึนลงของน้าทะเลและให้เรือผ่าน และปิดเป็นระยะเวลาสัน ๆ เมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดน้าท่วมสูงในพืนที่ได้
B.3.2 งานปรับปรุงสภาพลานาและงานควบคุม (River Training and Control Works)
▌ ด้านหลังของคันกันนา (Back of Levee) ด้านว่างของคันกันนา (Air Side of Levee) ด้านติด
ที่ดินของคันกันนา (Land Side of Levee) ด้านส่งนาออกของคันกันนา (Outflow Side of
Levee) ด้านในของคันกันนา (Inner Side of Levee) ด้านในโพลเดอร์ของคันกันนา (Polder
Side of Levee) ด้านท้ายของคันกันนา (Downstream Side of Levee)
ด้านหลังของคันกันน้า (Back of Levee) ด้านว่างของคันกันน้า (Air Side of Levee) ด้านติดที่ดินของคัน
กันน้า (Land Side of Levee) ด้านส่งน้าออกของคันกันน้า (Outflow Side of Levee) ด้านในของคัน
กันน้า (Inner Side of Levee) ด้านในโพลเดอร์ของคันกันน้า (Polder Side of Levee) ด้านท้ายของคัน
กันน้า (Downstream Side of Levee) คือ ด้านของคันกันน้าที่อยู่ห่างจากแม่น้า และหันหน้าออกไปหา
พืนที่ป้องกัน (Protected Area)
▌ การพังทลาย (Breach)
การพังทลาย (Breach) คือ (1) ลักษณะผิวดินที่ถูกตัดเป็นช่องเปิดลึกซึ่งมักเกิดจากการกัดเซาะหน้าดิน (2)
เกิดรอยแตก โพรง หรือรูโหว่ บริเวณตลิ่งคลองหรือคันกันน้าท่วม ซึ่งอาจเกิดจากสัตว์ขุดดินจนกลายเป็น
โพรง การซึมของน้าหรือการลื่นไหล หรือดินถูกชะล้างจากน้าฝนหรือน้าท่วม หรือการพังทลายดินโดยกลุ่ม
ผู้ใช้น้าชลประทานหรือผู้ฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) การกัดเซาะที่เป็นสาเหตุให้คันกันน้า หรือเขื่อนพัง
โดยปกติการกัดเซาะมักจะเกิดขึนในช่วงเกิดน้าท่วม (4) อาจเกิดจากลักษณะของการไหลของน้าใต้ดินที่มี
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อยู่ภายใต้ความดัน และน้าท่วมหรือคลื่นน้าหลากไหลข้ามจนท้าให้เกิดการพังทลาย (อ่านรายละเอียดที่
การท้าลายโดยภาคประชาชน (Public Cut))
▌ คันดิน (Bund)
คันดิน (Bund) คือ คันดินเตีย ๆ สูงไม่เกิน 1 เมตร ที่ใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้า ในแม่น้าหรือในพืนที่
ชลประทาน
▌ คันกันนา (Dike, Dyke)
คันกันน้า (Dike, Dyke) คือ (1) ท้านบดิน แนวดิน หรือคัน เพื่อจ้ากัดขอบเขตของน้าให้ไหลตามแนวตลิ่ง
แม่น้าเพื่อป้องกันน้าท่วมเข้าไปท่วมในที่ราบลุ่ม หากใช้กับแนวชายฝั่ง ทะเลจะเรียกว่าแนวกันน้าทะเล
(Sea Defence) (2) ช่องทางระบายน้าขนาดใหญ่ส้าหรับการฟื้นฟูพืนที่ดิน (3) การสอดแทรกของหินอัคนี
ในลั ก ษณะเหมื อ นท่ อ เข้ า ไปในพื นที่ ที่ มี โ ครงสร้ า งระนาบ (Planar Structures) ที่ อ ยู่ โ ดยรอบ (ให้ ดู
ความหมายของคันกันน้าท่วม (Flood Levee))
▌ คันกันนาท่วม (Flood Levee) คัน (Levee) คันหลัก (Main Levee) ทานบ (Embankment)
ทานบหยุด (Stop Bank) คัน (Dyke) คันฤดูร้อน (Summer Dike) คันกาหนดเขต
(Confinement Dike) คันขอบ (Ring Dike) คันดิน (Bund)
คันกันน้าท่วม (Flood Levee) คัน (Levee) คันหลัก (Main Levee) ท้านบ (Embankment) ท้านบหยุด
(Stop Bank) คั น (Dyke) คั น ฤดู ร้ อ น (Summer Dike) คั น ก้ า หนดเขต (Confinement Dike) คั น ขอบ
(Ring Dike) คันดิน (Bund) คือ โครงสร้างของงานดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่สร้างตามแนวแม่น้าเพื่อป้องกัน
พืนที่ใกล้เคียงหรือที่อยู่อาศัยของมนุษย์จากการถูกน้าท่วม ซึง่ ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันน้าท่วมที่เก่าแก่และ
แพร่หลายที่สุด คันกันน้าท่วมเป็นสิ่งก่อสร้างตามแนวยาวของแม่น้า หรือ ล้อมรอบสิ่งก่อสร้างที่มีมูลค่าสูง
มีจุดประสงค์เพื่อการจ้ากัดขอบเขตน้าที่ไหลล้นมาจากช่องทางน้าไม่ให้กระจายตัวเข้าไปในพืนที่ราบน้า
ท่ ว มถึ ง คั น กั นน้ า มั ก ถู ก ออกแบบขนานไปกั บ แม่ น้ า หลั ก การก่ อ สร้ า งคั น กั นน้ า ท่ ว มเป็ น การเพิ่ ม
ความสามารถในรั บ น้ า ของทางน้ า และป้ อ งกั น พื นที่ ใ กล้ เ คี ย งจากการเกิ ด น้ า ท่ ว ม คั น กั น น้ า ท่ ว ม
ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว นหลั กคือ (1) ตัว คัน (Levee Body) และ (2) ดินฐานรากใต้ตัว คั น (Foundation
Soils) (อ่านรายละเอียดที่ คัน (Dike))
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ระยะพ้นน้า (Freeboard) ระยะพ้นน้าสุทธิ (Net Freeboard) ระยะพ้นน้าแห้ง (Dry Freeboard) ระยะ
พ้น น้ าท่ว ม (Flood Freeboard) คือ (1) ระยะตามแนวตังระหว่างระดับที่ก้าหนดกับ ระดับสู งสุดของ
เเขื่อน ดังนันระยะพ้นน้าสุทธิ หรือระยะพ้นน้าแห้ง หรือระยะพ้นน้าท่วมจึงหมายถึงระยะตามแนวตัง
ระหว่างระดับน้าสูงสุดกับระดับ สันเขื่อน ส้าหรับระยะพ้นน้ารวม (Gross Freeboard) หรือระยะพ้นน้า
ทังหมด (Total Freeboard) คือระยะตามแนวตังระหว่างระดับน้าเก็บกับสูงสุดของเขื่อนกับระดับสั น
เขื่อน ส่ ว นหนึ่ งของระยะพ้น น้ า รวมสามารถเตรีย มพืนที่ อ่า งเก็บน้า ไว้ส้ าหรั บ รองรับ ปริมาณน้ า ท่ ว ม
ส่วนเกินทีค่ วามลึกใด ๆ ได้ บางครังจึงเรียกว่า ระยะพ้นน้าเปียก (Wet Freeboard) อย่างไรก็ดีมักไม่นิยม
และแนะน้ามาใช้ และมักพูดถึงระยะพ้นน้าในลักษณะที่อ้างอิงกับระดับสันเขื่อนมากกว่า (2) ความสูงของ
สันของคันกันน้าที่อยู่เหนือระดับน้าสูงสุดออกแบบคือระยะพ้นน้า ระยะพ้นน้าเป็นตัวก้าหนดระดับความ
ปลอดภัยและการป้องกันต่อปรากฎการณ์น้าท่วมที่ไม่คาดคิด และไม่ได้ท้าการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยามา
ก่อน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงกระท้าของคลื่นสูง น้าท่วมที่เกิดจากน้าแข็งรวมตัวกัน น้าท่วมวิกฤต ฯลฯ)
หน้าที่ที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของระยะพ้นน้าคือการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบทางกลต่อตัวคันกันน้าหลัก
จากการขุดโพรงดินของสัตว์ และรากพืชชอนไช การจราจรบนคันกันน้า (3) ระยะพ้นน้ายังใช้เพื่อ (3.1)
เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่เป็นผลมาจากระดับน้าสูงอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อน (3.2) เพื่อ
ใช้เป็นที่ตังส้าหรับอยู่อาศัย ระยะยาวในช่วงเวลาหนึ่ง (3.3) เพื่อท้าให้ระดับน้าทรงตัวอันเนื่องมาจากลม
เช่นระดับน้าในอ่างเก็บน้าหรือชายฝั่งทะเล (3.4) เพื่อท้าให้คลื่นยกตัว โดยทั่วไปความสูงของระยะพ้นน้า
เท่ากับ 1.0 เมตร บางกรณีมีค่าเท่ากับ 1.5 เมตร และความสูงของระยะพ้นน้าต่้าสุดคือ 0.5 เมตร
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▌ ระยะพ้นนา (Freeboard) ระยะพ้นนาสุทธิ (Net Freeboard) ระยะพ้นนาแห้ง (Dry
Freeboard) ระยะพ้นนาท่วม (Flood Freeboard)

▌ คันฟิวส์พลัค (Fuseplug Levee)
คันฟิวส์พลัค (Fuseplug Levee) คือ ส่วนของคันที่อยู่ต่้าและอ่อนแอที่สุด ซึ่งเมื่อมีน้าท่วมไหลข้ามคันจะ
ขาดออกอย่างรวดเร็ว และท้าให้น้าไหลเข้าไปในทางระบายน้าท่วมได้เต็มที่ เพื่อลดความเสียหายจากน้า
ท่วม
▌ คัน (Levee)
คัน (Levee) (อ่านเพิ่มเติมจาก คันกันน้าท่วม (Flood Levee) คันกันน้า (Dike))
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▌ คันกันนาหลัก (Main Levee)
คั น กั น น้ า หลั ก (Main Levee) คื อ คั น กั นน้ า ที่ ป้ อ งกั น พื นที่ ที่ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สู ง เช่ น พื นที่
อุตสาหกรรม พืนที่เกษตรกรรม ฯลฯ เพื่อการป้องกันน้าท่วมที่ไหลลงมาตามแม่น้าหรือล้าน้าที่ระดับความ
ปลอดภัยที่ต้องการ (อ่านเพิ่มเติมจาก คันกันน้าท่วม (Flood Levee))
▌ การไหลล้น (Overflowing) การไหลข้ามเนื่องจากระดับนาสูง (Overtopping By High Water
Level)
การไหลล้น (Overflowing) การไหลข้ามเนื่องจากระดับน้าสูง (Overtopping By High Water Level)
คือ ถ้าระดับน้าที่คันสูงกว่าสันคัน (Dike Crest) น้าจะไหลข้ามไปยังพืนที่ป้องกัน และอาจจะเกิดน้าท่วม
นองในพืนที่ตามมา ในท้านองเดียวกัน การไหลล้นหรือการไหลข้ามคันของคลื่นทะเล ก็จะค่อย ๆ เพิ่มน้า
ท่วมนองเข้าไปในพืนที่ป้องกัน
▌ การชะโพรง (Piping)
การชะโพรง (Piping) คือ น้าและอนุภาคดินที่ไหลใต้หรือไหลผ่านตัวคัน ซึ่งเป็นผลของการกัดเซาะของน้า
ไหลผ่านดิน ก่อนเกิดปรากฏการณ์ โพรงท่อจะเกิดน้าผุดและมีทรายไหลปนมา น้าผุดจะเกิดขึนให้เห็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระดับน้าในคันสูง และมักพบเห็นปรากฏการณ์นีได้ไม่เพียงแต่ทคี่ ันตามแนวแม่น้า
แต่รวมถึงตามแนวคันกันน้าทะเล (อ่านเพิ่มเติมที่ บ่อทราย (Sand–Carrying Well))
▌ พืนที่ปิดล้อม (Polder)
พืนที่ปิดล้อม (Polder) คือ พืนที่ที่มีระดับน้าสูงมาแต่เดิมทังในลักษณะแบบถาวรและแบบตามฤดูกาลจาก
สาเหตุอันเนื่องมาจากน้าใต้ดินหรือน้าผิวดินที่ขึนสูง พืนที่ดังกล่าวจะกลายเป็นพืนที่ปิดล้อมเมื่อท้าการ
ปรับปรุงพืนที่โดยสามารถควบคุมระดับน้าให้มีความแตกต่างจากรูปแบบทางอุทกวิทยาของพื นที่รอบข้าง
ได้เพื่อลดการเกิดน้าท่วม
▌ พืนที่ป้องกัน (Protected Area)
พืนที่ป้องกัน (Protected Area) คือ ส่วนของพืนที่น้าท่วมถึงซึ่งมีการก่อสร้างคันกันน้าไว้ในพืนที่เพื่อกัน
น้าท่วมออกไปจากพืนที่ ค้านีเมื่อใช้ในบางพืนที่ที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศวิทยาและต้องได้รับการปกป้องจะ
หมายความว่าไม่ยอมให้มีการป้องกันน้าท่วมหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
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ท้านบชันที่ 2 (Retired Embankment) คือ ท้านบที่สร้างขึนห่างจากริมแม่น้าหลังจากสร้างท้านบชันแรก
ริมตลิ่งแม่น้า ส้าหรับใช้เป็นแนวป้องกันน้าท่วมอีกชัน หรือเพื่อแทนที่ท้านบริมตลิ่งแม่น้าเดิม (ท้านบที่มีอยู่
เดิมบางครังเรียกว่าแนวป้องกันชันแรก (Primary Defence))
▌ คันปิดล้อม (Ring Dikes)
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▌ ทานบชันที่ 2 (Retired Embankment)

คันปิดล้อม (Ring Dikes) คือคันทีส่ ร้างปิดล้อมพืนที่เพื่อกันพืนที่ไม่ให้เกิดน้าท่วมเช่น ที่อยู่อาศัย บ้านเรือน
โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ในบริเวณพืนที่ราบน้าท่วมถึง หรือพืนที่ระหว่างช่องทางน้า
▌ บ่อทราย (Sand–Carrying Wells) ทรายผุด (Sand Boils)
บ่ อ ทราย (Sand–Carrying Wells) ทรายผุ ด (Sand Boils) คื อ การไหลออกของน้ า ใต้ ดิ น บริ เ วณที่
ความเร็วของกระแสน้าใต้ดินสูงจนพัดพาอนุภาคดินออกมา แม้กระทั่งในทิศทางย้อนขึน ปรากฎการณ์นี
สามารถเร่งให้เกิดกระบวนการกัดเซาะภายใน ซึ่งท้าให้เกิดเป็นรูและโพรงในดินใต้คันกันน้า อันตรายของ
บ่อทรายนีคือทรายจะถูกพัดพาออกมาจากคัน และน้าไปสู่ การเป็นโพรงข้างใต้ทีละเล็กทีละน้อย ในระยะ
ยาวอาจส่งผลให้เกิดการทรุดตัวและการพังทลายของคันกันน้า (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การชะโพรง
(Piping))
▌ กาแพงกันนาทะเล (Seawalls)
ก้าแพงกันน้าทะเล (Seawalls) มักเรียก ก้าแพงกันน้าท่วม (Floodwall) ที่สร้างขึนในบริเวณพืนที่ชายฝั่ง
ทะเลว่า ก้าแพงกันน้าทะเล (Seawall) มากกว่า ซึง่ ต้องสามารถต้านทานแรงคลื่นได้
▌ กาแพงเข็มพืด (Sheet Pile Walls) กาแพงกันดิน (Retaining Walls)
ก้าแพงเข็มพืด (Sheet Pile Walls) ก้าแพงกันดิน (Retaining Walls) ในกรณีที่ไม่มีพืนที่เพียงพอที่จะ
ก่อสร้างหรือเสริมความแข็งแรงให้กับคันกันน้า และอาคารกันดิน สามารถใช้เข็มพืดหรือก้าแพงรูปตัวแอล
เพื่อจ้ากัดขอบเขตพืนที่ที่ต้องการได้ ในอดีตใช้ผนังสะท้อนคลื่นซึ่งท้าจากคอนกรีตหรือหินก่อมาวางไว้บน
สันของก้าแพงกันน้าทะเลเพื่อลดพืนที่และปริมาณที่จ้าเป็นส้าหรับอาคารดิน
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▌ คันฤดูร้อน (Summer Dikes) คันดินข้างแม่นา (River Side Bunds) คันที่สามารถจมนาได้
(Submersible Dikes)
คันฤดูร้อน (Summer Dikes) คันดินข้างแม่น้า (River Side Bunds) คันที่สามารถจมน้าได้ (Submersible
Dikes) คือ ท้านบเตีย ๆ ตามริมฝั่งแม่น้าหรือชายฝั่งทะเล ที่สร้างขึนเพื่อการป้องกันน้าท่วมที่มีระดับน้าต่้า
และเกิดขึนเป็นประจ้า และ/หรือป้องกันน้าท่วมในระยะเริ่มต้น (ส่งผลให้น้าท่วมเกิดช้าลง) คันนีสร้างใน
พืนที่ที่เกิดน้าท่วมซ้าซากซึ่งจ้าเป็นต้องมีการป้องกันน้าท่วมที่มีขนาดเล็กแต่มีความถี่ของการเกิดบ่อยครัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ท้าการเกษตรกรรมในพืนที่น้าท่วมซ้าซาก โดยทั่วไปคลื่นน้าท่วมขนาดใหญ่จะมี
โอกาสเกิดเหตุการณ์น้อยกว่า และจะไหลข้ามคันและท่วมพืนที่เป็นระยะเวลานานหรือยาวนานกว่าฤดูน้า
ท่วม
B.3.3 ความจุเก็บกัก (Storage)
▌ อ่างเก็บนาเพื่อควบคุมนาท่วม (Flood Control Reservoir)
อ่างเก็บน้าเพื่อควบคุมน้าท่วม (Flood Control Reservoir) คือ อ่างเก็บน้าที่ใช้เพื่อเก็บกักน้าท่วมไว้ใน
อ่างชั่วคราวและปล่อยออกทันทีเมื่อสภาพของทางน้าด้านล่างสามารถรับน้าได้
▌ ความจุพืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain Storage)
ความจุพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Storage) คือ (1) ปริมาตรน้าท่วมส่วนที่กักเก็บไว้ได้ในพื นที่ราบ
น้าท่วมถึง และยังเรียกอีกอย่างว่า ตะพักน้า (Washland) (2) ปริมาตรน้าที่สามารถกักเก็บไว้ชั่วคราวใน
พืนที่ราบน้าท่วมถึง
▌ ความจุเก็บกักนาท่วม (Flood Surcharge)
ความจุเก็บกักน้าท่วม (Flood Surcharge) (อ่านเพิ่มเติมที่ค้าว่า ส่วนเก็บกักเพิ่ม (Surcharge))
▌ ทางระบายนาล้นแบบรางเทเสริมหญ้า (Reinforced Grass Spillway)
ทางระบายน้าล้นแบบรางเทเสริมหญ้า (Reinforced Grass Spillway) คือ ทางระบายน้าล้นซึ่งตัวรางเท
ปกคลุมด้วยหญ้าเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ทนต่อการกัดเซาะ
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ส่วนเก็บกักเพิ่ม (Surcharge) ระยะพ้นน้าเปียก (Wet Freeboard) คือ ความจุเก็บกักส่วนเกินที่ใช้เพื่อ
การป้องกันอาคารทางชลศาสตร์จากคลื่นน้าท่วมที่มีขนาดใหญ่กว่าความจุสูงสุดของอาคารระบายน้าออก
และทางระบายล้นจะสามารถระบายน้าออกได้ ส้าหรับอาคารที่สร้างขึนเพื่อประโยชน์ในการชลประทาน
เป็นหลัก ความจุเก็บกักส่วนเกินนีจะถูกน้ามาใช้เสริมความจุเก็บกักใช้การที่มีอยู่ ในขณะที่อาคารที่สร้าง
ขึนอเนกประสงค์ ความจุ เก็บ กักส่ ว นเกินนีจะถูกน้ามาเพิ่มให้ความจุป้องกันน้าท่วม ปริมาตรเก็บกัก
ส่วนเกินนีจะใช้รองรับคลื่นน้าหลากที่ควบคุมไม่ได้เป็นการชั่วคราว และไม่นับรวมเป็นความจุเก็บกักของ
อ่างเก็บน้า และวัดอยู่ในหน่วยความสูง (เมตร)

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

▌ ส่วนเก็บกักเพิ่ม (Surcharge) ระยะพ้นนาเปียก (Wet Freeboard)

B.3.4 มาตรการแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง (Non–Structural Measures)
▌ ความช่วยเหลือ (Aid) การบรรเทาทุกข์ (Relief)
ความช่วยเหลือ (Aid) การบรรเทาทุกข์ (Relief) คือ การจัดหาสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
พิบัติ ซึ่งมักเป็นการให้ความช่วยเหลือทังหน่วยชุมชนหลังเกิดเหตุการณ์น้าท่วม และอาจเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือตามที่ร้องขอ
▌ ระดับนาเตือนภัย (Alarm Level) ระดับนาอันตราย (Danger Level) ระดับการเตือนภัย
(Warning Stage)
ระดั บ น้ า เตื อ นภั ย (Alarm Level) ระดั บ น้ า อั น ตราย (Danger Level) ระดั บ การเตื อ นภั ย (Warning
Stage) คือ ระดับของน้าท่วมหรือน้าที่ก้าลังจะมาถึง ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นระดั บอันตรายและ
จ้าเป็นต้องเริ่มการแจ้งเตือนภัย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นค่าระดับน้าที่สร้างความเสียหายหรือเกิดความไม่
สะดวกขึนในบางพืนที่หรือบริเวณใกล้สถานีวัดน้า ระดับน้าเตือนภัยอาจเป็นค่าระดับที่อยู่เหนือหรือต่้าว่า
ระดับของขอบตลิ่งแม่น้า หรือที่ความจุเก็บกักน้าในพืนที่ราบน้าท่วมถึง
▌ ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Codes)
ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Codes) คือ การควบคุมมาตรฐานและลักษณะของอาคารโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนงานลดการสูญเสีย จากน้าท่วมให้เหลือน้ อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ประมวลข้อบังคับ
อาคารอาจระบุให้อาคาร/ทรัพย์สินที่เกิดขึนใหม่ทังหมดจะต้องสามารถกันน้าท่วมที่รอบปีการเกิดซ้า 100
ปี ได้ ประมวลข้อบังคับอาคารอาจมีลักษณะเป็นงานที่พัฒนาขึนโดยองค์กรภาครัฐหรืองานที่จัดท้าขึนเอง
ประมวลข้อบังคับอาคารพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ การก้าหนดระดับ ต่้าสุดของฐานหรือพืนอาคาร การก้าหนด
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ระดับต่้าสุดของฐานรากหรือก้าแพง และอาจห้ามมิ ให้อาคารมีชันใต้ดิน หรือแม้กระทั่งห้ามก่อสร้างใด ๆ
ในเขตหรือพืนที่ที่ก้าหนด
▌ ที่พักพิงชั่วคราวช่วงพายุไซโคลน (Cyclone Shelter)
ที่พักพิงชั่วคราวช่วงพายุไซโคลน (Cyclone Shelter) คือ อาคารที่ออกแบบมาส้าหรับเป็นแหล่งพักพิง
ชั่วคราวของผู้ประสบภัยระหว่างเกิดน้าท่วมทังที่เกิดจากคลื่นพายุซัดฝั่งหรือลมพายุรุนแรง ซึ่งอาจเป็น
โครงสร้ างที่ส ร้ างขึนมาเป็ น การเฉพาะ หรือเป็นอาคารสาธารณะที่มีการเสริมความแข็ งแรงขึน เช่น
โรงเรียน
▌ การบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ (Disaster Relief)
การบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ (Disaster Relief) คือ องค์กรและการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ระยะสันแก่ผู้ที่ประสบความเสียหายจากน้าท่วม หรือ การอพยพจากเหตุการณ์น้าท่วม การเตรียมความ
พร้อมเป็นสิ่งที่ต้องท้าเป็นล้าดับแรกเพื่อให้การบรรเทาทุกข์มีประสิทธิภาพ และควรมีการวางแผนใน
รายละเอียดส้าหรับภัยพิบัติ ที่คาดว่าจะเกิดขึน มีการประมาณการจ้านวนแรงงาน ความรับผิดชอบและ
ทรัพยากร และก้าจัดความกดดันที่มีอยู่เมื่อภัยพิบัติเกิดขึนจริง
▌ การกระจายข้อมูลข่าวสาร (Dissemination)
การกระจายข้อมูลข่าวสาร (Dissemination) คือ การแจ้งและกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการเตือนภัย
ให้แก่ผู้ประสบภัย
▌ การกันนาท่วมแบบแห้ง (Dry Flooding)
การกันน้าท่วมแบบแห้ง (Dry Flooding) คือ การกันอาคารบ้านเรือนให้พ้นจากน้า
▌ แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Action Plan)
แผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น (Emergency Action Plan) คื อ รายละเอี ย ดของล้ า ดั บ ขั นตอนที่ ว างแผนไว้
ล่วงหน้าและการผสมผสานขันตอนต่าง ๆ ที่ด้าเนินการโดยชุมชนหรือกลุ่มของชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์น้า
ท่วม หรือก่อนเกิดปัญหาน้าผิวดินอื่น ๆ และเมื่อคาดว่าปัญหาจะเกิดขึน ก้าลังจะเกิดขึน ก้าลังเกิดขึน และ
หลังเกิดขึนแล้ว วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินคือเพื่อบรรเทาความเสียหาย ขัดขวาง และลดการ
คุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในพืนที่นัน ๆ แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ของชุมชนมักคล้ายคลึงกับ
ชุดมาตรการกันน้าท่วมที่บางครังต้องจัดท้าขึนเป็นรายเฉพาะส้าหรับโครงสร้างหรือสิ่งอ้านวยความสะดวก

B–19

ส่วนที่ 4-2

▌ การกันนาท่วมฉุกเฉิน (Emergency Flood Proofing)
การกันน้าท่วมฉุกเฉิน (Emergency Flood Proofing) คือ การป้องกันทรัพย์สินเช่น การปิดล้อมอาคาร
ด้วยกระสอบทรายหลังจากได้รับการแจ้งเตือนภัย ซึ่งอาจจะวางแผนหรือไม่ได้วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้

คู่มือการบริหารจัดการน้าท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ที่เสี่ยงต่อน้าท่วม แผนปฏิบัติการฉุกเฉินประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี (1) การเตรียมการก่อนน้าท่วม (PreFlood Preparation) (2) การติดตามผลและเตือนภัย (Monitoring and Warning) (3) การสู้ภัยน้าท่วม
(Flood Fighting) (4) การซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมหลังน้าท่วม (Postflood Cleanup)

▌ การวางแผนฉุกเฉิน (Emergency Planning)
การวางแผนฉุกเฉิน (Emergency Planning) คือ การเตรียมความพร้อมโดยหน่ว ยงานภาครัฐ ในการ
ปฏิบัติตามแผนเมื่อได้รับแจ้งการเตือนภัย การวางแผนครอบคลุมถึง การก้าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับของการเตือนภัยน้าท่วม การกระจายข้อมูลข่าวสารและกลุ่ม เป้าหมาย การอพยพ หน่วยบรรเทา
ทุกข์และกู้ภัย การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์และวัสดุ กลไกควบคุมปริมาณน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และความจ้าเป็นที่ต้องท้าการอบรม (อ่านเพิ่มเติมที่ ความช่วยเหลือภัยพิบัติ (Disaster Relief))
▌ การเตรียมการฉุกเฉิน (Emergency Preparation)
การเตรี ย มการฉุกเฉิน (Emergency Preparation) คือ การจัดหาโครงสร้างพืนฐานทางกายภาพและ
องค์กรเพื่อรับมือกับเหตุการณ์น้าท่วม
▌ การอพยพ (Evacuation)
การอพยพ (Evacuation) คือ การเคลื่อนย้ายผู้คนและทรัพย์สินที่เสี่ยงออกไปจากพืนที่หลังจากเตือนภัย
▌ การปรับตัวเข้ากับนาท่วม (Flood Adaptation)
การปรับตัวเข้ากับน้าท่วม (Flood Adaptation) คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพืนที่เสี่ยงภัย
เรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับน้าท่วมได้ การปรับตัวเข้ากับน้าท่วมหมายถึงการพัฒนาทัศนคติ ของประชาชนให้
รับรู้ว่าน้าท่วมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อน้าท่วมเกิดขึนและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่ว มกั น ด้วยการปฏิบัติตาม
มาตรการรายบุคคล และ/หรือมาตรการโดยรวม เพื่อลดความเสียหายจากน้าท่วมในช่วงเวลาดังกล่าว การ
ปรับตัวเข้ากับน้าท่วมเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับประชาชนที่เลือกหรือจ้าเป็นต้องอยู่ในพืนที่เสี่ยงน้าท่วม และ
เมื่อไม่มีมาตการใดเลยที่มีประสิทธิภาพแ และ/หรือคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทังมาตรการแบบใช้ สิ่งก่อสร้างใด
และมาตรการทิไ่ ม่ใช่สิ่งก่อสร้าง
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▌ ความช่วยเหลือนาท่วม (Flood Assistance)
ความช่วยเหลือน้าท่วม (Flood Assistance) คือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางปฏิบัติกับ
ผู้ ป ระสบภั ย น้ า ท่ ว ม (อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ที่ ความช่ ว ยเหลื อ (Aid) เงิ น สนั บ สนุ น (Grant) การลดภาษี (Tax
Reductions) การประกันภัย (Insurance))
▌ ระบบเตือนภัยนาท่วมล่วงหน้า (Flood Early Warning System)
ระบบเตื อ นภั ย น้ า ท่ ว มล่ ว งหน้ า (Flood Early Warning System) คื อ ระบบเตื อ นภั ย ตามเวลาจริ ง
ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดลูกข่ายทางไกลซึ่งส่งข้อมูลมายังสถานีแม่ ข่าย ระบบโดยรวมนีใช้เพื่อการ
รวบรวม ส่งต่อ และวิเคราะห์ข้อมูล และพยากรณ์น้าท่วมเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใน
พืนทีร่ าบน้าท่วมถึงมากที่สุด
▌ การสู้ภัยนาท่วม (Flood Fighting)
การสู้ภัยน้าท่วม (Flood Fighting) คือ การปฏิบัติการระหว่างเกิดน้าท่วมเพื่อป้องกันการสูญเสี ยชีวิต
ความเสียหาย และการวิบัติของอาคารควบคุมน้าท่วม รวมทังการผันน้าท่วมออกจากพืนที่อ่อนไหว การสู้
ภัย น้ าท่ว มเป็ น มาตรการฉุกเฉิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของน้าท่วมที่มีต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาตรการและโครงสร้างในการควบคุมและป้องกันน้าท่วมได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพ หรือประสบความล้มเหลว การสู้ภัยน้าท่วมอาจรวมการอพยพผู้อาศัยใน
พืนทีป่ ระสบภัย การปิดถนนตามที่วางแผนไว้ล่วงหน้า การจัดหาระบบการดูแลด้านการแพทย์ การป้องกัน
ด้วยก้าลังต้ารวจ การใช้เ ครื่องสูบน้าที่เคลื่อนย้ายได้เพื่อลดน้า ส่วนเกินในระบบท่อน้าทิง การสร้างคัน
กระสอบทราย การสร้ างคัน ดิน ชั่วคราวเพื่อปิดล้อมอาคาร การด้าเนิน มาตรการกันน้าท่วม และการ
ตรวจสอบอาคารควบคุมน้าท่วมอย่างต่อเนื่อง
▌ การพยากรณ์และเตือนภัยนาท่วม (Flood Forecasting and Warning)
การพยากรณ์และเตือนภัยน้าท่วม (Flood Forecasting and Warning) คือ การคาดการณ์น้าท่วมที่ใกล้
จะเกิดขึนและเตือนภัยผู้ที่อยู่ในพืนที่เสี่ยง
▌ การเวนคืนพืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain Acquisition)
การเวนคืนพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Acquisition) คือ การซือและรือถอนท้าลายทรัพย์สินที่อยู่ใน
พืนที่เสี่ยงภัยโดยองค์กรภาครัฐ
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(Regulations) การเวนคืน (Acquisition) การย้ายถิ่น (Relocation))
▌ การบริหารจัดการพืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain Management)
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▌ การวางแผนการใช้พืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain Land Use Planning)

การบริหารจัดการพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Management) คือ การควบคุมและดูแลด้วยองค์กร
ของรัฐในเรื่องการพัฒนาและก่อสร้างในพืนที่ราบน้าท่วมถึงที่ก้าหนด การบ้ารุงรักษาแหล่งเก็บกักน้า และ
รักษาความจุเก็บกักน้าท่วมในพืนที่ที่เป็นทางผ่านของน้าหลาก หรือเป็นพื นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายจากน้าท่วมสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ในมุมมองของภาครัฐ ดังนันการบริหารจัดการพืนที่ ราบน้า
ท่วมถึงจึงมีจุดประสงค์เพื่อการป้องกันการก่อสร้างในพืนที่น้าท่วม ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อาจไปกีดขวาง
การไหลของน้า เช่น อาคาร หรือคันถนน หรือการพัฒนาอื่นใดที่กีดขวางการไหล (เช่น มีต้นไม้หนาแน่น)
ซึ่งส่งผลให้ระดับความสูงของน้าท่วมสูงขึน หรือระยะเวลาของการเกิดน้าท่วมยาวนานขึน หรือเกิดขึนทัง
สองอย่าง นอกจากนียังมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้ากัดหรือป้องกันการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาอื่น ๆ ในพืนที่ ราบน้าท่วมถึง ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่า หากเกิดน้าท่วมจะ
ส่งผลให้ต้องอาศัยมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูพืนที่ประสบภัยด้วยงบประมาณภาครัฐอย่างมหาศาล
▌ ระเบียบพืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain Regulations) ระเบียบ (Regulations)
ระเบียบพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Regulations) ระเบียบ (Regulations) คือ กฎที่ก้าหนดให้มี
การใช้ป ระโยชน์ จ ากที่ดิน ในพืนที่ที่ก้าหนดได้ โ ดยวิธี การจัดเขตพืนที่ (Zoning) การน้า เครื่องมือทาง
กฎหมายมาบังคับใช้โดยชุมชน เพื่อควบคุมขอบเขตและชนิดของการพัฒนาในอนาคตซึ่ง อนุญาตให้ท้าได้
ในพืนที่ ระเบียบอาจรวมถึงข้อก้าหนดส้าหรับการกันน้าท่วม ระดับพืนอาคารต่้าสุดที่ยอมให้ ฯลฯ
▌ การจัดเขตพืนที่ราบนาท่วมถึง (Floodplain Zoning) การจัดเขตพืนที่นาท่วม (Flood Zoning)
การจัดเขต (Zoning)
การจัดเขตพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Zoning) การจัดเขตพืนที่น้าท่วม (Flood Zoning) การจัด
เขต (Zoning) คือ (1) การก้าหนดถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ของพืนที่ภายในพืนที่ราบน้าท่วมถึงให้เกิด
ความชัดเจน ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการใช้พืนที่ว่างเพื่อสันทนาการ การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมแบบ
เปิด และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เขตพืนที่ต่าง ๆ มักจัดแบ่งตามความเสี่ยงของภัย
น้าท่วม และจะป้องกันไม่ให้อาคารส้าคัญ ๆ ตังอยู่ในพืนที่เสี่ยงภัยสูง (2) การจัดแบ่งพืนที่ราบน้าท่วมถึง
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ออกเป็ น เขต ๆ ที่ ส ามารถรองรั บน้ าท่ว มด้วยขนาดที่ แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ ในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาที่ตามมา การจัดเขตพืนที่น้าท่วมนีมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากช่วยให้
เกิดความรับรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงความเสียหาย และใช้ก้าหนดเขตพืนที่ในการท้าประกันภัย
ตลอดจนใช้จัดท้าข้อก้าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพืนที่เสี่ยงภัย โดยทั่วไปการจัดเขตพืนที่น้าท่วมมัก
น้าไปใช้ในพืนที่ทอี่ ยู่ใกล้กับพืนที่ที่ก้าลังมีการก่อสร้างเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว และให้ยึดถือตามแผนที่เสี่ยงภัย
น้าท่วม และควรมีการบังคับใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนดในการจัดเขตพืนที่
▌ การกันนาท่วม (Flood Proofing)
การกันน้าท่วม (Flood Proofing) คือ การปรับเปลี่ยนอาคารและสิ่งก่อสร้างและพืนที่โดยรอบเพื่อลด
ความเสียหายจากน้าท่วม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การยกระดับบ้าน (House Raising) การกันน้าท่วม
ฉุกเฉิน (Emergency Flood–Proofing) การกันน้าท่วมแบบถาวร (Permanent Flood–Proofing) การ
กั น น้ า ท่ ว มแบบแห้ ง (Dry Flood–Proofing) การกั น น้ า ท่ ว มแบบเปี ย ก (Wet Flood–Proofing) การ
ติดตังเพิ่มเติม (Retro–Fitting)
▌ พืชต้านทานนาท่วม (Flood Resistance Crops)
พืชต้านทานน้าท่วม (Flood Resistance Crops) คือ พืชที่ปลูกที่สามารถต้านทานน้าท่วมได้ที่ระดับน้าค่า
หนึ่ง และ/หรือที่ระดับความลึกน้าค่อย ๆ เพิ่มสูงขึนทีละน้อย ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของการกันน้าท่วม
ทางด้านการเกษตร (Agricultural Flood Proofing)
▌ การวางแผนเผชิญเหตุ (Flood Response Planning)
การวางแผนเผชิ ญ เหตุ (Flood Response Planning) คื อ การเตรี ย มความพร้ อ มชุ ม ชนเพื่ อ รั บ มื อ
เหตุการณ์น้าท่วม ด้วยการด้าเนินมาตรการทางด้านองค์กร เช่น การอพยพ เพื่อให้แน่ใจว่าความเสียหาย
หากเกิดเหตุการณ์น้าท่วมจะเหลือน้อยที่สุด
▌ การเตือนภัยนาท่วม (Flood Warning)
การเตือนภัยน้าท่วม (Flood Warning) คือ (1) การแจ้ง ผลการพยากรณ์ให้ สาธารณชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐรับทราบ การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าว่าน้าท่วมอาจเกิดขึนในอนาคตอันใกล้ ที่สถานีวัดน้าหรือลุ่มน้า
ใด ๆ (2) การออกประกาศเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐตามที่เตรียมการไว้ในพืนที่ที่เริ่มจะเกิดน้าท่วม
หรือพืนที่ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดน้าท่วม โดยวิธีที่ได้ก้าหนดหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรการปกครองในการ
วิเคราะห์สภาพทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในพืนที่ และวิเคราะห์หาขนาดและระดับน้าท่วมที่ใกล้จะ
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เกิดขึน รวมทังแจ้งเตือนภัยไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่นและสาธารณชนถึงระดับความรุนแรงของน้าท่วม
คาดการณ์ นอกจากการแจ้งเตือนไปยังผู้เสี่ยงภัยแล้ว การกระจายข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยน้าท่วมยัง
จะต้องวางแผนให้รัดกุมเพื่อกระตุ้น การท้างานของผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ
(เช่น งานสาธารณภัย ต้ารวจ กู้ภัย โรงพยาบาล ความปลอดภัย การบรรเทาภัยพิบัติ ฯลฯ) เพื่อให้มีการ
ระดมทรัพยากรและการรับมือในเวลาล่วงหน้าที่เหมาะสมเพื่อลดอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึน
โดยทั่วไประดับของการเตือนภัยน้าท่วมจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึนตามระดับความส้าคัญ เช่น ระดับแจ้งค้าเตือน
(Cautionary)–ระดับเตือนภัย (Alert)–ระดับอันตราย (Danger)–ระดับอันตรายสูง (Extreme Danger)
การเตือนภัยน้าท่วมอาจมีพืนฐานจากการพยากรณ์น้าท่วม หรือจากการวิเคราะห์ ปริมาณน้าในแม่น้าและ
ปริมาณน้าฝน และเส้นทางน้าหลาก ซึ่งเป็นตัวก้าหนดระยะเวลาคาดการณ์และต้าแหน่งของระดับแม่น้าที่
สูงเกินระดับน้าท่วม ในพืนที่ที่มีประชากรหนาแน่น และอยู่ทางท้ายน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้าที่มีการ
ระบายน้าในอัตราสูงจ้าเป็น ต้องมีการเตือนภัยเป็นระยะ ๆ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปริมาณน้าที่เพิ่มขึนอย่าง
ทันทีทันใดเมื่อเริ่มท้าการเดินเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า การแจ้งเตือนภัยดังกล่าวสามารถท้าผ่านระบบการเตือน
ภัยสาธารณชนบนหอสูงที่ตังอยู่ตามแนวแม่น้าทีไ่ ด้ท้าการวิเคราะห์เส้นทางน้าหลากแล้วพบว่าจ้าเป็นต้องมี
แจ้งข่าวสารให้ทราบทั่วกัน
▌ เงินสนับสนุน (Grant)
เงินสนับสนุน (Grant) คือ การให้เงินหรือสิ่งของ ซึ่งมักจะตังเป้าหมายไปที่บุคคลทั่วไปหรือองค์กรภาครัฐ
บางองค์กร (อ่านรายละเอียดใน ความช่วยเหลือ (Aid) การบรรเทาทุกข์ (Relief))
▌ การยกบ้านและอาคารให้สูง (Houses and Structures Raising)
การยกบ้านและอาคารให้สูง (Houses and Structures Raising) คือ การยกระดับบ้านและอาคาร หรือ
ส่วนประกอบของอาคารให้อยู่เหนือระดับน้าท่วม
▌ การประกันภัย (Insurance)
การประกันภัย (Insurance) คือ การซือความคุ้มครองทางการเงิน ด้วยการช้าระเงินประกันภัยล่วงหน้า
ก่อนการเกิดน้าท่วม โครงการประกันภัยอาจได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
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▌ การบริหารจัดการที่ดิน (Land Management)
การบริหารจัดการที่ดิน (Land Management) คือ กิจกรรมทังหมดของมนุษย์ที่มีผลต่อที่ดิน เช่น ส้าหรับ
เทคนิคในการควบคุมน้าท่วมนัน การบริหารจัดการที่ดินจะครอบคลุมถึงการปฏิ บัติด้านการอนุรักษ์ใน
พืนที่เกษตกรรม การปลูกหญ้าเลียงสัตว์ ระเบียบ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
▌ ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุ (Lead Time) ช่วงระยะเวลาเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Lead
Time)
ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุ (Lead Time) ช่วงระยะเวลาเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Lead Time) คือ
ระยะเวลาระหว่างการเตือนภัยน้าท่วมกับการเกิดน้าท่วมจริง
▌ เงินกู้ (Loan)
เงินกู้ (Loan) คือ การจัดหาแหล่งเงินกู้ซึ่งจะต้องใช้คืนเงินในภายหลัง โดยคิดดอกเบียในอัตราเงินอุดหนุน
▌ การดาเนินงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Operation Of Hydraulic Engineering Works)
การด้าเนินงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Operation Of Hydraulic Engineering Works) คือ การใช้งาน
อาคารทางชลศาสตร์ต่างๆ เช่น ฝาย หรือเขื่อน เพื่อบรรเทาน้าท่วมด้านท้ายน้า
▌ การกันนาท่วมแบบถาวร (Permanent Flood Proofing)
การกัน น้ าท่ว มแบบถาวร (Permanent Flood Proofing) คือ การปรับเปลี่ ยนกายภาพของทรัพย์สิ น
เพื่อให้สามารถกันน้าได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้าท่วม
▌ การให้ความรู้แก่สาธารณชน (Public Education)
การให้ความรู้แก่สาธารณชน (Public Education) คือ การให้ข้อมูลและค้าแนะน้าแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สิ่งที่ควรท้าเมื่อได้รับการเตือนภัย (อ่านเพิ่มเติมที่ การปรับตัวเข้ากับน้าท่วม (Flood Adaptation))
▌ ระเบียบ (Regulations)
ระเบียบ (Regulations) (อ่านเพิ่มเติมที่ระเบียบส้าหรับพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Regulations))
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▌ การปรับตัวของเมือง (Retro–Fitting)
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▌ การย้ายถิ่น (Relocation)

การปรับตัวของเมือง (Retro–Fitting) คือ การปรับเปลี่ยนอาคารที่สร้างขึนเพื่อให้สามารถต้านทานน้า
ท่วม
▌ กระสอบทราย (Sandbag)
กระสอบทราย (Sandbag) คือ กระสอบที่บรรจุทราย ตะกอน หรือดิน เพื่อใช้ปิดช่องโหว่ หรือเพื่อสร้าง
เป็นเขื่อนชั่วคราว บางครังอาจบรรจุด้วยคอนกรีต และใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับหินทิง
▌ คันกระสอบทราย (Sandbag Dike)
คันกระสอบทราย (Sandbag Dike) คือ การปิดล้อมอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือที่อยู่อาศัย ด้วยกระสอบทราย
▌ การลดภาษี (Tax Reduction)
การลดภาษี (Tax Reduction) คือ การยอมให้ทรัพย์สินที่เสียหายได้รับการชดเชยทางภาษี
▌ ช่วงระยะเวลาเตือนภัยล่วงหน้า (Warning–Lead Time)
ช่วงระยะเวลาเตือนภัยล่วงหน้า (Warning–Lead Time) (อ่านเพิ่มเติมที่ ระยะเวลาก่อนเกิดเหตุ (Lead
Time))
▌ กฎหมายทางนา (Watercourse Law)
กฎหมายทางน้า (Watercourse Law) คือ กฎหมายที่ใช้ควบคุมผู้อยู่อาศัยริมน้าเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของ
ในการปกป้องทรัพย์สินของตนจากน้าท่วมทางน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของที่ดินริมน้าราย
อื่น
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▌ การกันนาท่วมแบบเปียก (Wet Flood Proofing)
การกั น น้ า ท่ ว มแบบเปี ย ก (Wet Flood Proofing) คื อ การยอมให้ น้ า ท่ ว มเข้ า ไปท่ ว มในทรั พ ย์ สิ น ได้
บางส่วน เพื่อลดแรงกระท้าต่อโครงสร้างให้เหลือน้อยที่สุด
B.4 ผลกาไร–ค่าใช้จ่าย (Benefit–Cost)
▌ ความเสียหายรายปีเฉลี่ย (Average Annual Damage) ความเสียหายรายปีคาดการณ์
(Expected Annual Damage) การคาดการณ์โดยการคานวณมูลค่าความเสียหาย
(Mathematical Expectation Value of Damages)
ความเสี ย หายรายปี เ ฉลี่ ย (Average Annual Damage) ความเสี ย หายรายปี ค าดการณ์ (Expected
Annual Damage) การคาดการณ์โดยการค้านวณมูล ค่าความเสี ยหาย (Mathematical Expectation
Value of Damages) คือ ความเสียหายทังหมดจากน้าท่วมที่ค้านวณจากค่าเฉลี่ยของเหตุการณ์น้าท่วม
ทุกปีในระยะยาว ความเสียหายรายปีเฉลี่ยเป็นดัชนีที่นิยมน้ามาใช้วัดความเป็นไปได้ ของค่าความเสียหาย
จากเหตุการณ์น้าท่วม และมักน้ามาค้านวณค่าความน่าจะเป็ นของมูลค่าความเสียหายต่าง ๆ ที่ผ่านมา
(ในทางปฏิบัติจะประมาณการจากพืนที่ใต้กราฟของกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างความเสียหาย–ความน่าจะ
เป็ น (Damage–Probability Curve)) (อ่ า นเพิ่ ม เติ ม จาก ผลประโยชน์ ก ารควบคุ ม น้ า ท่ ว ม (Flood
Control Benefits))
▌ การกระตุ้น (Bootstrapping)
การกระตุ้น (Bootstrapping) คือ เทคนิ คในการประเมิน การสู ญเสี ย ที่นับมูล ค่าไม่ได้ จากการสู ญ เสี ย
ทางตรง
▌ ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาด (Clean Up Cost)
ค่าใช้จ่ายในการท้าความสะอาด (Clean Up Cost) คือ ค่าใช้จ่ายในการก้าจัดตะกอน เศษซาก และสิ่ง
สกปรกที่ตกค้างจากน้าท่วม รวมทังค่าใช้จ่ายในการท้าให้แห้งของสิ่งของที่ถูกน้าท่วม
▌ ส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus)
ส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus) คือ การประเมินความยินยอมจ่ายของผู้บริโภคที่ออกแบบมาเพื่อ
วัดความเปลี่ยนแปลงอรรถประโยชน์ของผู้บริโภคอันเป็นผลมาจากโครงการ อย่างไรก็ตาม อรรถประโยชน์
ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง ด้วยเหตุนีส้าหรับสินค้าที่วางตามท้องตลาดทั่วไป ส่วนเกินผู้บริโภคจะได้มา
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จากกราฟอุปสงค์ (Demand Curve) ซึ่งเป็นพืนที่ใต้เส้นอุปสงค์และอยู่เหนือเส้นยอดรวมราคาที่จ่ายจริง
ส่วนเกินผู้บริโภคจะรวมปัจจัยผลกระทบของโครงการและผลกระทบด้านรายได้ที่เหลือจากการบริโภคเข้า
ไว้ด้วยกัน ดังนัน ในทางทฤษฎีแล้ว วิธีการวัดความยินยอมจ่ ายที่แม่นย้าได้มาจากกราฟอุปสงค์ชดเชย
รายได้ (Income Compensated Demand Curve) ซึ่งช่วยรักษาระดับอรรถประโยชน์ส่วนบุคคลไว้ที่
ระดับก่อนหน้ามีโครงการหรือหลังมีโครงการ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมจ่ายมักรู้จักกันในชื่อว่า
Compensating Variation (CV) และ Equivalent Variation (EV) ตามล้าดับ ภายใต้สมมุติฐานที่แน่นอน
ค่าเหล่านีประมาณการแล้วมีความใกล้เคียงกับส่วนเกินผู้บริโภคที่ตรวจวัดได้
▌ ความเสียหายทางตรง (Direct Damage) การสูญเสียทางตรง (Direct Losses)
ความเสียหายทางตรง (Direct Damage) การสูญเสียทางตรง (Direct Losses) คือ ความสูญเสียทังหมด
จากน้านอง หรือเป็นผลการกระท้า จากเหตุการณ์น้าท่วมโดยตรง (อ่านเพิ่มเติมที่ ผลประโยชน์ในการ
ควบคุมน้าท่วม (Flood Control Benefits))
▌ ประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการนาท่วมทางเศรษฐกิจ (Economic Effectiveness of a
Flood Management System)
ประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการน้าท่วมทางเศรษฐกิจ (Economic Effectiveness of a Flood
Management System) คือ ประสิทธิภาพของโครงการบริหารจัดการน้าท่วมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการยากที่จะประมาณค่าที่ถูกต้องได้ เนื่องจากการก้าหนดประเภทและปริมาณของ
ผลประโยชน์ของการบริหารจัดการน้าท่วมนันท้าได้ยาก การวิเคราะห์เงินลงทุน–ผลประโยชน์ (Cost–
Benefit Analysis) (หรือการวิเคราะห์ผลประโยชน์ –เงินลงทุน (Benefit–Cost Analysis) มักน้ามาใช้ใน
การเปรียบเทียบแผนเงินลงทุนของโครงการกับ แผนผลประโยชน์ของโครงการ ผลประโยชน์ของโครงการ
มักจะอยู่ ในรู ป ความเสี ย หายรายปี เฉลี่ ย ที่ ไ ด้รับ การป้ อ งกัน ไม่ใ ห้ เ กิด จากการมี โ ครงการ และในบาง
การศึกษาได้รวมการสูญเสียทางอ้อมและการสูญเสียที่นับมูลค่าไม่ได้เอาไว้ด้วย
▌ ผลประโยชน์ของการควบคุมนาท่วม (Flood Control Benefits)
ผลประโยชน์ของการควบคุมน้าท่วม (Flood Control Benefits) คือ (1) มูลค่าของการป้องกันน้าท่วมที่
ประมาณการในรูปของความเสียหายที่ สามารถก้าจัดได้ หรือผลทางด้านบวกอื่น ๆ ของงานที่เสนอ (2)
การคืนทุนจากโครงการบรรเทาน้าท่วมทังในรูปแบบที่นับมูลค่าได้และนับมูลค่าไม่ได้ (3) ผลประโยชน์
ทางตรง (Direct Benefit) จากการลดความเสียหายของน้าท่วมในพืนที่และทรัพย์สินอื่น ๆ ในรูปของเงิน
ลงทุนที่ช่วยฟื้นฟูระบบให้กลับสู่สภาพก่อนเกิดน้าท่วม หรือการลดลงของราคาพืชและความเสียหายที่เกิด
ขึนกับพืช ในรูปของมูลค่าทางการตลาดที่ปรับเปลี่ยนตามความเป็นไปได้ในการปลูกซ้าและค่าใช้จ่ายใน
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กระบวนการผลิตที่ไม่ได้เกิดขึน และผลประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefit) ที่พิจารณาจากระดับการ
เพิ่มขึนของการใช้ประโยชน์ในพืนที่ที่เคยถูกน้าท่วมในรูปของรายได้ที่มากขึน และการลดการชะลอตัวทาง
ธุรกิจ อุตสาหกรรมและพาณิชย์ การจราจร การสื่อสาร และกิจกรรมอื่น ๆ ทังภายในและภายนอกพืนที่
น้าท่วมในด้านของการสูญเสียรายได้สุทธิ หรือค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายในการ
อพยพ การสร้างอาชีพใหม่ ค่าที่พักชั่วคราว งานป้องกันน้าท่วมฉุกเฉิน และการบรรเทาและการดูแล
ผู้ประสบภัยน้าท่วม
▌ ความเสียหายจากนาท่วม (Flood Damage)
ความเสียหายจากน้าท่วม (Flood Damage) คือ มูลค่าของสินค้าและบริการหรือสุขภาพที่ถูกท้าลายหรือ
ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นผลการกระท้าจากเหตุการณ์น้าท่วมและเกลือและ
เศษซากที่น้าพัดพามา (อ่านเพิ่มเติมที่ ผลประโยชน์ของการควบคุมน้าท่วม (Flood Control Benefits))
▌ การสารวจความเสียหายจากนาท่วม (Flood Damage Survey)
การส้ารวจความเสียหายจากน้าท่วม (Flood Damage Survey) คือ การลงส้ารวจพืนที่ที่ถูกน้า ท่ว มที่
ระดับ น้ าท่ว มต่าง ๆ กัน เพื่อประเมิน ขนาดและมูล ค่าของความเสี ยหายจากน้าท่ว มที่เป็นไปได้ การ
ประเมินควรพิจารณาตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น สิ่งที่ถูกท้าลายหรือความเสียหายที่เกิดขึนกับที่ดินและอาคาร
การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องตกแต่งบ้าน และความเสียหายกับ
ผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชผลเสียหายทังหมดหรือผลผลิตลดลง ค้านียังหมายถึงการส้ารวจ
ภายหลังจากความเสียหายได้เกิดขึนแล้ว
▌ การส่งเสริมจากนาท่วม (Flood Enhancement)
การส่ งเสริ ม จากน้ าท่ ว ม (Flood Enhancement) คื อมู ล ค่ า ของที่ ดิน ที่เ พิ่ม ขึ นหลั ง จากได้ ด้า เนิ น การ
ป้องกันจากน้าท่วม
▌ ความเสียหายจากนาท่วม (Flood Damage) การสูญเสียจากนาท่วม (Flood Loss)
ความเสียหายจากน้าท่วม (Flood Damage) การสูญเสียจากน้าท่วม (Flood Loss) คือ ความเสียหาย
และการสู ญเสี ย ที่เกิดจากน้ าท่ว ม โดยทั่ว ไปแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ (1) ความเสี ยหายที่นับมูล ค่ า ได้
(Tangible Damage) คือความเสียหายที่สามารถประเมิน มูลค่าเป็นตัวเงินได้ และ (2) ความเสียหายที่นับ
มูล ค่าไม่ได้ (Intangible Damage) คือความเสี ยหายที่ไม่ส ามารถประเมิน มูลค่า เป็นตัวเงินได้โดยตรง
ความเสียหายที่นับมูลค่าไม่ได้ เช่น ความเสียหายทางนิเวศวิทยาและสุขภาพที่แย่ลง ความพยายามต่าง ๆ
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ก้าลังจัดท้าขึนเพื่อเพิ่มวิธีการประเมินความเสียหายที่นับมูลค่าไม่ได้ ส้าหรับการสูญเสียจากน้าท่วมจัดแบ่ง
ได้เป็น (1) การสูญเสียทางตรง (Direct Loss) เป็นการสูญเสียทังหมดจากเหตุการณ์น้าท่วมโดยตรง และ
(2) การสูญเสียทางอ้อม (Indirect Loss) เป็นความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วม แต่ไม่ได้เป็นผลการกระท้า
จากเหตุการณ์น้าท่วมโดยตรง เช่น การผลิตทางอุตสาหกรรมที่เสียหายไปนับเป็นการสูญเสียทางอ้อม การ
สูญเสียจากน้าท่วมถูกก้าหนดตามระดับความลึกน้า ความเร็วน้า ระยะเวลาที่เกิด ช่วงเวลาที่เกิด เช่น
ฤดูกาล หรือช่วงเวลาในรอบวัน รวมทังปริมาณตะกอน (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ผลประโยชน์ของการควบคุมน้า
ท่วม (Flood Control Benefits))
▌ ความเสียหายทางอ้อม (Indirect Damage) การสูญเสียทางอ้อม (Indirect Losses)
ความเสียหายทางอ้อม (Indirect Damage) การสูญเสียทางอ้อม (Indirect Losses) คือ ความเสียหายที่
เกิดจากน้าท่วม แต่ไม่ได้เป็นผลการกระท้าจากเหตุการณ์น้าท่วมโดยตรง ตัวอย่างเช่น การสูญเสียจากการ
ผลิตสินค้าหรือบริการที่ต้องหยุดชะงักระหว่างเกิดเหตุการณ์น้าท่วม (อ่านเพิ่มเติมที่ ผลประโยชน์ของการ
ควบคุมน้าท่วม (Flood Control Benefits))
▌ ผลประโยชน์ที่นับมูลค่าไม่ได้ในการควบคุมนาท่วม (Intangible Benefits of Flood Control)
ผลประโยชน์ที่นับมูลค่าไม่ได้ในการควบคุมน้าท่วม (Intangible Benefits of Flood Control) คือ การ
ป้องกันการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บและความเจ็บป่วย การฟื้นฟูขวัญก้าลังใจของประชาชน
▌ ความเสียหายจากนาท่วมที่นับมูลค่าไม่ได้ (Intangible Flood Damage)
ความเสียหายจากน้าท่วมที่นับมูลค่าไม่ได้ (Intangible Flood Damage) คือ ความเสียหายจากน้าท่วมซึ่ง
ไม่สามารถประเมินได้ในรูปของตัวเงิน ตัวอย่างเช่น ความเสียหายคาดการณ์จากธุรกิจที่หยุดชะงัก ความ
เสียหายต่อสุขภาพ การสูญเสียชีวิต และปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้
▌ เขตคันกันนา (Levee District) คณะกรรมการนาในพืนที่ (District Water Board)
คณะกรรมการนาในพืนที่ปิดล้อม (Water Board of Polder) เขตบริหารจัดการทางนา
(Waterway Management District)
เขตคันกันน้า (Levee District) คณะกรรมการน้าในพืนที่ (District Water Board) คณะกรรมการน้าใน
พืนที่ปิดล้อม (Water Board of Polder) เขตบริหารจัดการทางน้า (Waterway Management District)
คือ องค์กรที่จัดตังขึนตามกฎหมายเพื่อการก่อสร้างและบ้ารุงรักษาคันกันน้า
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▌ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย–โอกาสความน่าจะเป็น (Loss–Probability Relationship)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเสี ย หาย–โอกาสความน่ า จะเป็ น (Loss–Probability Relationship) คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียจากเหตุการณ์น้าท่วมกับค่าโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดน้าท่วม
▌ ความเสียหายจากนาท่วมที่เป็นไปได้ (Potential Flood Damage)
ความเสียหายจากน้าท่วมที่เป็นไปได้ (Potential Flood Damage) คือ ความเสียหายจากน้าท่วมที่มีความ
เป็นไปได้ในอนาคต
▌ เขตนาท่วมปฐมภูมิ (Primary Flooding Zone)
เขตน้าท่วมปฐมภูมิ (Primary Flooding Zone) คือ พืนที่รวมโครงสร้างอาคารที่อาจเกิดความเสียหาย
เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยน้าท่วม หรืออยู่ติดกับพืนที่ที่ประสบน้าท่วม (อ่านเพิ่มเติมที่ เขตน้าท่วมทุติยภูมิ
(Secondary Flooding Zone))
▌ มูลค่าซาก (Residual Value)
มูล ค่าซาก (Residual Value) คือ มูล ค่าของรายการสิ่ งของ (หรือพืช ผล) หลั งเกิดน้าท่ว ม ซึ่งผลต่า ง
ระหว่างมูลค่าคาดการณ์เฉลี่ยเริ่มต้นกับมูลค่าซากเท่ากับค่าความสูญเสียเนื่องจากเหตุการณ์น้าท่วม
▌ ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง (Risk) คือ (1) เมื่อการตัดสินใจไม่สามารถกระท้าได้จากปัจจัยความไม่แน่นอน ความเสี่ยงจึง
เป็นค่าโอกาสความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึนได้ (2) โอกาสความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่
เกิดขึนจากการกระท้าแต่ละอย่าง
▌ พวกหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยง (Risk Averse)
พวกหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยง (Risk Averse) คือ คนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง พวกเขาพึงพอใจกับความเสี่ยงที่
แน่นอนซึ่งคาดการณ์มูลค่าได้ เช่น พวกเขายอมจ่ายภาษีมากกว่าปีละ 5 ปอนด์ มากกว่าจ่ายภาษีทมี่ ีความ
เสี่ยง 1 ใน 2 ว่าจะต้องจ่าย 10 ปอนด์หรือไม่
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มูลค่าคาดการณ์ของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึนให้ได้มากที่สุด
▌ พวกค้นหาความเสี่ยง (Risk Seeking)
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▌ พวกเป็นกลางกับความเสี่ยง (Risk Neutral)

พวกค้นหาความเสี่ยง (Risk Seeking) คือ พวกที่ค้นหาความเสี่ยง เช่น มีความชื่นชอบความเสี่ยงทางบวก
หากพวกเขาสามารถจ่ ายภาษี รายปี น้อยกว่า 5 ปอนด์ แทนที่จะรับทางเลื อกที่มีความเสี่ ยงอื่น ๆ ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของรายได้
▌ พืนที่ที่ไม่รับผล (Sacroscant Land)
พืนที่ที่ไม่รับผล (Sacroscant Land) คือ พืนที่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่นับมูลค่าได้จากการ
บรรเทาน้าท่วมเลย เช่น พืนที่ส่วนรวม พืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ และพืนที่สันทนาการ
▌ เขตนาท่วมทุติยภูมิ (Secondary Flooding Zone)
เขตน้าท่วมทุติยภูมิ (Secondary Flooding Zone) คือ พืนที่ที่อยู่นอกเขตน้าท่วมผิวดิน (เขตน้าท่วมปฐม
ภูมิ) แต่ยังเกิดความเสียหายเนื่องจากความเชื่อมโยงทางชลศาสตร์ระหว่างเขตน้าท่วมทุติยภูมิกับเขตปฐม
ภูมิ (ตัวอย่างของความเชื่อมโยงทางชลศาสตร์ เช่น ระบบระบายน้าเสีย และระบบระบายน้าเสียและ
น้าฝน เชื่อมต่อกัน (อ่านเพิม่ เติมที่เขตน้าท่วมปฐมภูมิ (Primary Flooding Zone))
▌ เส้นโค้งระดับ–ความเสียหาย (Stage–Damage Curve)
เส้นโค้งระดับ–ความเสียหาย (Stage–Damage Curve) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของความเสียหาย
ที่ตอบสนองต่อระดับของน้าท่วม
▌ ข้อมูลความเสียหายสังเคราะห์ (Synthetic Depth/Damage Data)
ข้อมูลความเสียหายสังเคราะห์ (Synthetic Depth/Damage Data) คือ ข้อมูลที่ได้มาจากการสังเคราะห์
ข้อมูลความเสียหายของเหตุการณ์น้าท่วมที่เคยเกิดขึนในอดีต มากกว่าได้จากเหตุการณ์น้าท่วมที่ก้าลัง
เกิดขึนจริง
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▌ การสูญเสียและผลประโยชน์ที่นับมูลค่าได้ (Tangible Losses And Benefits)
การสู ญเสี ย และผลประโยชน์ ที่นับ มูลค่าได้ (Tangible Losses And Benefits) คือ ความเสี ยหายและ
ผลประโยชน์จากน้าท่วมซึ่งสามารถประเมินเป็นมูลค่าทางการเงินได้
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แผนป้องกันน้าท่วม (Flood Defense Plan), 4-1
หน่วยบัญชาการป้องกันน้าท่วม (Flood Defense
Authority), 4-1
การเตือนภัยและค้าสั่งอพยพ (Warning and
Evacuation Order), 4-4
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Techniques), 8-2
แนวทางในด้านค่าลงทุน–ประโยชน์แบบดังเดิม
(Traditional Cost–Benefit Approach), 8-3
สถานการณ์ของการตัดสินใจ (Decision Making
Situations), 8-4
ทางเลือกในการวางแผนควบคุมน้าท่วม (Flood Control
Planning), 8-4
การคัดกรองทางเลือก (Screening Alternatives), 8-5
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact), 8-6
ผลกระทบทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Impact), 8-6
ผลกระทบต่อท้องถิ่น (Local Impact), 8-6
ผลกระทบที่สามารถเอาคืนได้ (Reversible Impact), 8-7
ผลกระทบที่ไม่สามารถเอาคืนได้ (Irreversible Impact),
8-7
การแก้ปญ
ั หาแบบหลายเกณฑ์ (Multi–Criterion
Solution), 8-7
การสูญเสียจากน้าท่วม (Flood Losses), 8-11
การพัฒนาพืนที่ราบน้าท่วมถึงอย่างหนาแน่น (Intensive
Floodplain Development), 8-12
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Involvement),
8-13
กระบวนการประชาพิจารณ์ (Public Hearing), 8-13
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05 การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency Assistance and Relief)
แผนปฏิบัติการ (Action Plan), 5-4
การเฝ้าระวังคันกันน้าแบบเข้มข้น (Extensive Dike
Watch), 5-6; 5-7
สถานการณ์ฉุกเฉินระยะพิเศษ (Exceptional Emergency),
5-7
การจ้ากัดขอบเขต (Confinement), 5-7
มาตรการบรรเทาทุกข์นา้ ท่วม (Flood Relief Measures), 5-8
ภาคผนวก
B อภิธานศัพท์
(Glossary)
การบริหารจัดการลุ่มน้า (Catchment Management), B-1
ทางระบายนา้ ข้าม (Cross Drainage), B-1
น้าท่วม (Flood), B-1
การบรรเทาน้าท่วม (Flood Alleviation), B-2
การควบคุมน้าท่วม (Flood Control), B-2
โครงการควบคุมน้าท่วม (Flood Control Project);
โครงการบรรเทาน้าท่วม (Flood Mitigation Project);
โครงการป้องกันน้าท่วม (Flood Protection Scheme),
B-2
งานควบคุมน้าท่วม (Flood Control Works); งาน
ป้องกันน้าท่วม (Flood Protection Works), B-2
พืนที่ภัยพิบัติน้าท่วม (Flood Hazard Zone), B-3
น้าท่วม (Flood); น้านอง (Inundation), B-3
โครงการบรรเทาน้าท่วม (Flood Mitigation Project), B-3
พืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain); พืนที่น้าท่วม (Flood
Land), B-3
การบุกรุกพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Encroachment),
B-4
ชายเขตน้าท่วม (Floodplain Fringe, Floodway Fringe),
B-4
พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม (Flood Prone Area), B-4
การป้องกันน้าท่วม (Flood Protection), B-4
ความเสี่ยงจากนา้ ท่วม (Flood Risk), B-4
เขตน้าท่วม (Flood Zones), B-5
การใช้ที่ดิน (Land Use), B-5
การวางแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Planning), B-5
โครงการป้องกันน้าท่วม (Flood Protection Scheme),
B-5
การวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability Analysis),
B-5

ปริมาณน้าล้นตลิ่ง (Bank Overspill), B-6
น้าท่วมที่ระดับฐาน (Basic Stage Flood); น้าท่วมเหนือ
ระดับฐาน (Floods Above A Base), B-6
ความจุทางน้า/ความจุร่องน้า (Channel Capacity), B-6
น้าท่วมออกแบบ (Design Flood), B-6
กราฟน้าท่วมออกแบบ (Design Flood Hydrograph),
B-7
น้าท่วมจากแผ่นดินไหว (Earthquake Flood); สึนามิ
(Tsunami), B-7
โอกาสความน่าจะเป็นแบบมากกว่า (Exceedance
Probability), B-7
พืนที่น้าท่วม (Flooded Area), B-7
ขนาดน้าท่วม (Flood Magnitude, Flood Size), B-7
แผนที่น้าท่วม (Flood Map); แผนที่เสี่ยงน้าท่วม (Flood
Risk Map); แผนที่พืนที่ราบนา้ ท่วมถึง (Floodplain
Map), B-8
คราบน้าท่วม (Flood Mark); คราบน้าท่วมสูง (High
Watermark); คราบน้า (Rack Mark), B-8
พารามิเตอร์น้าท่วม (Flood Parameter), B-8
การจัดท้าแผนทีพ่ ืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain
Mapping), B-8
ปริมาณน้าท่วมสูงสุดที่อาจเกิดขึนได้ (Probable
Maximum Flood, PMF); ปริมาณน้าท่วมสูงสุดที่เป็นไป
ได้ (Maximum Possible Flood, MPF), B-9
รอบปีการเกิดซ้า (Return Period, Recurrence
Interval), B-9
การป้องกันและการบริหารจัดการการสูญเสียจากนา้ ท่วม
แบบสมบูรณ์ (Comprehensive Flood Loss
Prevention and Management), B-9

มาตรการบริหารจัดการน้าท่วมแบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
(Non–Structural Measures of Flood Management),
B-10
คันปิดล้อม (Ring Dikes), B-16
บ่อทราย (Sand–Carrying Wells); ทรายผุด (Sand
Boils), B-16
ก้าแพงกันนา้ ทะเล (Seawalls), B-16
ก้าแพงเข็มพืด (Sheet Pile Walls); ก้าแพงกันดิน
(Retaining Walls), B-16
คันฤดูร้อน (Summer Dikes); คันดินข้างแม่น้า (River
Side Bunds); คันที่สามารถจมนา้ ได้ (Submersible
Dikes), B-17
อ่างเก็บน้าเพื่อควบคุมน้าท่วม (Flood Control Reservoir),
B-17
ความจุพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain Storage), B-17
ความจุเก็บกักน้าท่วม (Flood Surcharge), B-17
ทางระบายนา้ ล้นแบบรางเทเสริมหญ้า (Reinforced
Grass Spillway), B-17
ส่วนเก็บกักเพิ่ม (Surcharge); ระยะพ้นน้าเปียก (Wet
Freeboard), B-18
ความช่วยเหลือ (Aid); การบรรเทาทุกข์ (Relief), B-18
ระดับน้าเตือนภัย (Alarm Level); ระดับน้าอันตราย
(Danger Level); ระดับการเตือนภัย (Warning Stage),
B-18
ประมวลข้อบังคับอาคาร (Building Codes), B-18
ที่พักพิงชั่วคราวช่วงพายุไซโคลน (Cyclone Shelter), B-19
การบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ (Disaster Relief), B-19
การกระจายข้อมูลข่าวสาร (Dissemination), B-19
การกันน้าท่วมแบบแห้ง (Dry Flooding), B-19
แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Action Plan), B-19
การกันน้าท่วมฉุกเฉิน (Emergency Flood Proofing),
B-20
การวางแผนฉุกเฉิน (Emergency Planning), B-20
การเตรียมการฉุกเฉิน (Emergency Preparation), B-20
การอพยพ (Evacuation), B-20
การปรับตัวเข้ากับน้าท่วม (Flood Adaptation), B-20
ความช่วยเหลือน้าท่วม (Flood Assistance), B-21
ระบบเตือนภัยนา้ ท่วมล่วงหน้า (Flood Early Warning
System), B-21
การสู้ภัยนา้ ท่วม (Flood Fighting), B-21
การพยากรณ์และเตือนภัยน้าท่วม (Flood Forecasting
and Warning), B-21
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ตะพักน้า (Washland), B-5
พืนที่เก็บกักนา้ ท่วม (Washland Storage), B-6
ระดับเต็มตลิ่ง (Bankful, Bankful Stage), B-6
มาตรการแบบใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการนา้ ท่วม
(Structural Measures of Flood Management), B-10
ทางเบี่ยงน้าท่วม (By–Pass Floodway); ทางผันน้าท่วม
(Flood Diversion Channel); ทางบรรเทาน้าท่วม
(Flood Relief Channel), B-10
มาตรฐานการออกแบบ (Design Standard), B-10
เขื่อนปากแม่นา้ (Estuary Dam), B-10
ก้าแพงป้องกันนา้ ท่วม (Flood Wall), B-11
ทางระบายนา้ ท่วม (Floodway), B-11
ประสิทธิภาพทางชลศาสตร์ของระบบควบคุมน้าท่วม
(Hydraulic Effectiveness of Flood Control
Systems), B-11
ทางระบายนา้ ท่วมระหว่างพืนที่ลุ่มนา้ (Inter–Basin
Floodway), B-12
ช่องขาดที่เกิดขึนโดยสาธารณชน (Public Cuts), B-12
แนวกันคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge Barrier), B-12
ด้านหลังของคันกันน้า (Back of Levee); ด้านว่างของคัน
กันน้า (Air Side of Levee); ด้านติดที่ดินของคันกันน้า
(Land Side of Levee); ด้านส่งน้าออกของคันกันน้า
(Outflow Side of Levee); ด้านในของคันกันน้า (Inner
Side of Levee); ด้านในโพลเดอร์ของคันกันน้า (Polder
Side of Levee); ด้านท้ายของคันกันน้า (Downstream
Side of Levee), B-12
การพังทลาย (Breach), B-13
คันดิน (Bund), B-13
คันกันน้า (Dike, Dyke), B-13
คันกันน้าท่วม (Flood Levee); คัน (Levee); คันหลัก
(Main Levee); ท้านบ (Embankment); ท้านบหยุด
(Stop Bank); คัน (Dyke); คันฤดูร้อน (Summer Dike);
คันก้าหนดเขต (Confinement Dike); คันขอบ (Ring
Dike); คันดิน (Bund), B-13
ระยะพ้นนา้ (Freeboard); ระยะพ้นน้าสุทธิ (Net
Freeboard); ระยะพ้นน้าแห้ง (Dry Freeboard); ระยะ
พ้นน้าท่วม (Flood Freeboard), B-14
คันฟิวส์พลัค (Fuseplug Levee), B-14
คัน (Levee), B-14
คันกันน้าหลัก (Main Levee), B-15
การไหลล้น (Overflowing); การไหลข้ามเนื่องจากระดับ
น้าสูง (Overtopping By High Water Level), B-15
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การชะโพรง (Piping), B-15
พืนที่ปิดล้อม (Polder), B-15
พืนที่ป้องกัน (Protected Area), B-15
ท้านบชันที่ 2 (Retired Embankment), B-16
การบริหารจัดการพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain
Management), B-22
ระเบียบพืนที่ราบนา้ ท่วมถึง (Floodplain Regulations);
ระเบียบ (Regulations), B-22
การจัดเขตพืนที่ราบนา้ ท่วมถึง (Floodplain Zoning);
การจัดเขตพืนที่น้าท่วม (Flood Zoning); การจัดเขต
(Zoning), B-22
การกันน้าท่วม (Flood Proofing), B-23
พืชต้านทานน้าท่วม (Flood Resistance Crops), B-23
การวางแผนเผชิญเหตุ (Flood Response Planning), B-23
การเตือนภัยนา้ ท่วม (Flood Warning), B-23
เงินสนับสนุน (Grant), B-24
การยกบ้านและอาคารให้สูง (Houses and Structures
Raising), B-24
การประกันภัย (Insurance), B-24
การบริหารจัดการที่ดิน (Land Management), B-25
ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดเหตุ (Lead Time); ช่วงระยะเวลา
เตือนภัยล่วงหน้า (Warning Lead Time), B-25
เงินกู้ (Loan), B-25
การด้าเนินงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Operation Of
Hydraulic Engineering Works), B-25
การกันน้าท่วมแบบถาวร (Permanent Flood Proofing),
B-25
การให้ความรู้แก่สาธารณชน (Public Education), B-25
ระเบียบ (Regulations), B-25
การย้ายถิ่น (Relocation), B-26
การปรับตัวของเมือง (Retro–Fitting), B-26
กระสอบทราย (Sandbag), B-26
คันกระสอบทราย (Sandbag Dike), B-26
การลดภาษี (Tax Reduction), B-26
ช่วงระยะเวลาเตือนภัยล่วงหน้า (Warning–Lead Time),
B-26
กฎหมายทางน้า (Watercourse Law), B-26
การกันน้าท่วมแบบเปียก (Wet Flood Proofing), B-27
ความเสียหายรายปีเฉลี่ย (Average Annual Damage);
ความเสียหายรายปีคาดการณ์ (Expected Annual
Damage); การคาดการณ์โดยการค้านวณมูลค่าความเสียหาย
(Mathematical Expectation Value of Damages), B-27
การกระตุ้น (Bootstrapping), B-27

การเวนคืนพืนที่ราบนา้ ท่วมถึง (Floodplain
Acquisition), B-21
การวางแผนการใช้พืนที่ราบนา้ ท่วมถึง (Floodplain
Land Use Planning), B-22
ประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการน้าท่วมทาง
เศรษฐกิจ (Economic Effectiveness of a Flood
Management System), B-28
ผลประโยชน์ของการควบคุมน้าท่วม (Flood Control
Benefits), B-28
ความเสียหายจากน้าท่วม (Flood Damage), B-29
การส้ารวจความเสียหายจากนา้ ท่วม (Flood Damage
Survey), B-29
การส่งเสริมจากน้าท่วม (Flood Enhancement), B-29
ความเสียหายจากน้าท่วม (Flood Damage); การสูญเสีย
จากน้าท่วม (Flood Loss), B-29
ความเสียหายทางอ้อม (Indirect Damage); การสูญเสีย
ทางอ้อม (Indirect Losses), B-30
ผลประโยชน์ที่นับมูลค่าไม่ได้ในการควบคุมน้าท่วม
(Intangible Benefits of Flood Control), B-30
ความเสียหายจากน้าท่วมที่นับมูลค่าไม่ได้ (Intangible
Flood Damage), B-30
เขตคันกันน้า (Levee District); คณะกรรมการน้าในพืนที่
(District Water Board); คณะกรรมการน้าในพืนที่ปิดล้อม
(Water Board of Polder); เขตบริหารจัดการทางน้า
(Waterway Management District), B-30
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหาย–โอกาสความน่าจะ
เป็น (Loss–Probability Relationship), B-31
ความเสียหายจากน้าท่วมที่เป็นไปได้ (Potential Flood
Damage), B-31
เขตน้าท่วมปฐมภูมิ (Primary Flooding Zone), B-31
มูลค่าซาก (Residual Value), B-31
ความเสี่ยง (Risk), B-31
พวกหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยง (Risk Averse), B-31
พวกเป็นกลางกับความเสี่ยง (Risk Neutral), B-32
พวกค้นหาความเสี่ยง (Risk Seeking), B-32
พืนที่ที่ไม่รับผล (Sacroscant Land), B-32
เขตน้าท่วมทุติยภูมิ (Secondary Flooding Zone), B-32
เส้นโค้งระดับ–ความเสียหาย (Stage–Damage Curve),
B-32
ข้อมูลความเสียหายสังเคราะห์ (Synthetic Depth/
Damage Data), B-32
การสูญเสียและผลประโยชน์ที่นับมูลค่าได้ (Tangible
Losses And Benefits), B-33
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ค่าใช้จ่ายในการท้าความสะอาด (Clean Up Cost), B-27
ส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus), B-27
ความเสียหายทางตรง (Direct Damage); การสูญเสีย
ทางตรง (Direct Losses), B-28
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ประธำนคณะทำงำน
นายสาธิต มณีผาย
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจ้าสถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน
รองประธำนคณะทำงำน
ดร.วัชระ เสือดี
ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
คณะทำงำน
นายชัยยะ พึงโพธิ์สภ
ผู้อ้านวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน

ดร.ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านการวางแผน)
กรมชลประทาน

ดร.อาทร สุทธิกาญจน์
ผู้อ้านวยการส่วนวางโครงการที่ 4
ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทีป่ รึกษาอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการ ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานช้านาญการ
สถาบันการพัฒนาชลประทาน กรมชลประทาน

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.สนิท วงษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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คณะทำงำนด้ำนวิชำกำร (Working Group)
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ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ยุทธนา ตาละลักษมณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทัศฐา ศรีวาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชยั
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน

ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
นายชัยยะ พึงโพธิ์สภ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการบริหารจัดการ
น้า) ส้านักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นายนพดล โค้วสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ กรมชลประทาน
น.ส.ลพรรณพลอย ชาวเรือ
วิศวกรชลประทานปฏิบัตกิ าร
สถาบันการพัฒนาชลประทาน กรมชลประทาน

ดร.ธเนศ อักษร
หัวหน้าฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม
สถาบันการพัฒนาชลประทาน กรมชลประทาน
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