
ความถูกตองและความเปนธรรมในการจัดการน้ําทวมใหญ 
: การเรียนรูผานประสบการณของไทยและเยอรมัน 

 
สุนทรียา เหมือนพะวงศ 

ผูพิพากษา 
(๑) บทนํา 

ปญหาน้ําทวมใหญที่เกิดข้ึนในปจจุบันนําความสูญเสียใหคนไทยจํานวนมาก ปญหาน้ําทวมโยงกับเรื่องความถูกตองและความเปน
ธรรมในการจัดการน้ํา ทั้งในเชิงเทคนิค สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย หากสังคมไทยไดเรียนรูผานวิกฤติในครั้งนี้อยางจริงจัง 
ก็ถือไดวาเราสามารถแปรวิกฤติที่เกิดข้ึนใหเปนโอกาสในการปองกันและแกไขปญหาไมใหเกิดความผิดพลาดอีก ผูเขียนในฐานะสมาชิก
คนหนึ่งในสังคมใครขอนําบทเรียนจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเคยเผชิญปญหาน้ําทวมใหญมาแลวหลายครั้งและพยายาม
แกไขปญหาใหเกิดการจัดการน้ําทวมอยางย่ังยืนมานําเสนอและศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือใหเกิดเปนประเด็นในการคนหาแนวทางในการ
ปฏิรูปการจัดการน้ําทวมอยางถูกตอง เปนธรรม และยั่งยืนมากยิ่งข้ึนในสังคมไทยของเราตอไป 
(๒) สภาพปญหาน้ําทวม 

ภาวะน้ําทวมเปนเรื่องที่เกิดข้ึนไดตามธรรมชาติ แตการที่เหตุการณน้ําทวมไดกลายเปนปญหาและเปนภัยพิบัติ ทําใหแตละ
ประเทศใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากข้ึน งานวิจัยของนักวิทยาศาสตรจํานวนมากตางยืนยันวา นอกเหนือจากเหตุการณภัยแลงที่กําลังจะ
มีเพ่ิมมากข้ึน เหตุการณน้ําทวมใหญก็จะเกิดบอยครั้งข้ึนควบคูกันไป  

ในชวงที่ผานมา ประเทศเยอรมันเผชิญปญหานํ้าทวมใหญหลายครั้ง ไดแก ในชวงป ค.ศ. ๑๙๙๓ และ ค.ศ. ๑๙๙๕ ที่แมน้ํา
ไรน ค.ศ. ๑๙๙๗ ที่แมน้ําโอเดอร ค.ศ. ๒๐๐๒ ที่แมน้ําเอลเบ และ ค.ศ. ๒๐๐๕ ที่แมน้ําดานูบ แมผูคนเสียชีวิตไมมาก แตมีความ
เสียหายทางทรัพยสินเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก สําหรับประเทศไทยก็ประสบความสูญเสียจากน้ําทวมใหญอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน ความ
สูญเสียตางๆ จําเปนตองรีบเรงแกไข และปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก 
(๓) สาเหตขุองปญหานํ้าทวม 

สาเหตุของปญหาน้ําทวมสวนหนึ่งมาจากปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวม ไมวาจะเปนการปลอยคารบอนไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศ 
และการตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เกิดนํ้าแข็งละลายมาก เกิดฝนไม
ตกตามฤดูกาล หรือเกิดฝนมากเกินไป นอกเหนือจากนี้ ปญหาน้ําทวมยังอาจจะเกิดจากการบริหารจัดการน้ําที่ไมถูกตอง ทําใหไม
สามารถควบคุมกักเก็บและระบายน้ําไดอยางเหมาะสม ซึ่งเมื่อเกิดปญหาแลว หากไมมีการแกไขจัดการอยางถูกตองอีก ก็จะยิ่งกอใหเกิด
ความเสียหายมากทวีคูณ 

ในประเด็นการจัดการทรัพยากรนํ้าใหถูกตองนั้น คําวา “ทรัพยากรน้ํา” คงมิไดหมายความถึงเพียงตัวน้ํา หากแตหมายรวมถึง
ผืนดินที่เก่ียวของกับน้ํา ส่ิงปลูกสราง และวัฒนธรรมชีวิตความเปนอยูที่เก่ียวของทั้งหมด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยูอาศัย
ของมนุษย ซึ่งบอยครั้งกินพ้ืนที่เขาไปในแนวทางเดินของนํ้า การออกแบบสิ่งปลูกสรางใหคนสามารถอยูรวมกับน้ําได การจัดระบบคู
คลองแมน้ําและแหลงน้ําไมถูกตอง เชน การสรางเข่ือนกักเก็บน้ําขนาดใหญ ทําใหมีการกักเก็บน้ําจํานวนมาก ขัดตอธรรมชาติที่น้ําจะตอง
ไหลลงพื้นที่ต่ํา บางครั้งมีปญหาในการระบายน้ําไมทัน การเปลี่ยนแปลงสภาพทางน้ํา เสนทางน้ํา หรือการบุกรุกทางน้ํา ทําใหการไหลของ
น้ําเร็วเกินไป ปญหาน้ําทวมจึงเช่ือมโยงโดยตรงกับการจัดการพ้ืนที่การใชที่ดิน การกอสรางส่ิงปลูกสราง และการดําเนินวิถีชีวิตที่ไม
เหมาะสม ไมสอดคลองกับระบบนิเวศของน้ํา และเช่ือมโยงกับระบบการผันนํ้า การกักเก็บน้ํา และการระบายน้ํา ที่อาจจะไมไดหลักวิชา
หรือไมมีประสิทธิภาพดวย 
(๔) หลักความเปนธรรมทางสิ่งแวดลอมที่เก่ียวกับการจัดการน้ําทวม 

การจัดการน้ําและน้ําทวมเปนเรื่องใหญและยาก ทั้งนี้เพราะนํ้ามีหลายประเภท เชน น้ําบนดิน น้ําใตดิน น้ําที่เปนนํ้าจืด น้ํา
กรอย และน้ําทะเล นอกจากนี้ การจัดการน้ํายังเกี่ยวของกับการจัดการดินที่อยูใตน้ํา ที่ชายตล่ิงที่อยูริมนํ้าหรือที่ชายหาดริมทะล และ
ที่ดินที่น้ําอาจจะตองไหลพัดผานในฤดูน้ําหลากดวย การจัดการน้ํามีวัตถุประสงคหลายประการ ไมวาจะเปนการจัดการน้ําเพ่ือประโยชน



 
 

๒ 

ทางเศรษฐกิจซึ่งเปนการใชนํ้าในเชิงปริมาณ เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม การใชนํ้าเปนทางเดินเรือเพ่ือการ
คมนาคม การปลอยนํ้าทิ้ง และรวมถึงเรื่องน้ําทวมดวย เน่ืองจากกฎหมายเกี่ยวกับน้ํามีเปนจํานวนมาก การใชบังคับจึงอาจทับซอนสับสน 
หรือมีความยากลําบาก 

หลักความเปนธรรมทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่เก่ียวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรและมลพิษ ซึ่งรวมถึงเรื่องการจัดการน้ําและน้ํา
ทวม ในมุมมองเรื่องความเปนธรรมระหวางมนุษยตอมนุษยดวยกันน้ัน มีหลักการสําคัญส้ันๆ วา จะตองมีการกระจายโอกาสในการได
ประโยชนและเสียประโยชนของบุคคลกลุมตางๆ อยางเปนธรรม ดังนั้น เรื่องของการใชนํ้า หากประชากรในกรุงเทพมหานครไดประโยชนจาก
การใชนํ้ามากกวาที่อ่ืน ชาวกรุงเทพฯ ก็อาจจะตองรับภาระในบางประการดวย มิฉะนั้นจะกลายเปนวาในยามปกติ คนตางจังหวัดขาดโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากรนํ้าอยูแลว และเมื่อมีปญหาน้ําทวม ยังตองรับภาระอยูเพียงฝายเดียวอีก ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่ไมเปนธรรมอยางยิ่ง เพราะ
เม่ือฝายใดไดประโยชน ฝายน้ันยอมตองรับภาระบางอยางเปนการชดเชย และฝายที่เสียประโยชนก็จะตองไดรับการเยียวยาบางอยาง
ควบคูกันไป เรื่องนี้อาจจะเปรียบเทียบระหวางพ้ืนที่ของฝายอุตสาหกรรมกับพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่มักมีการจัดการกันอยางไมสมดุลใน
ลักษณะเดียวกันดวย 

อยางไรก็ตาม หากหลักการขางตนเปนที่สุด อาจจะหมายความวาทุกพ้ืนที่สามารถกระจายความเจริญ กระจายโอกาส กระจาย
ความเส่ียงภัย และกระจายการรับภัยกันอยางไมมีขอจํากัด ซึ่งไมใชเรื่องที่นาจะถูกตอง เพราะผูที่จัดการทรัพยากรนํ้ายอมตองเขาใจ
ธรรมชาติของน้ํา ระบบทางไหลเวียนของน้ํา และเคารพการมีอยูของทรัพยากรน้ําในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ ซึ่งหมายความวา
มนุษยไมสามารถจะใชทรัพยากรน้ําอยางไมมีขอบเขตจํากัด หากแตตองจัดการเพ่ือใหระบบนิเวศมีความสมดุลและยั่งยืนควบคูกันไป หลัก
ความเปนธรรมในเรื่องนี้จึงคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางมนุษยกับธรรมชาติที่ตองหาจุดที่เหมาะสมใหพบ โดยมีธรรมชาติเปนศูนยกลาง 
มิใชผลประโยชนของมนุษยเปนศูนยกลาง 
(๕) กฎหมายวาดวยการจัดการน้ําทวม 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยการจัดการส่ิงแวดลอมฉบับตางๆ ทั้งของประเทศเยอรมันและของประเทศไทย ไดวาง
หลักการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนไว ซึ่งเก่ียวโยงกับเรื่องการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมดวย อยางไรก็
ตาม ในอดีตเรื่องน้ําทวมถือเปนปญหาในเชิงปรากฏการณธรรมชาติที่ไมจําตองมีกฎหมายเขามาจัดการ แตในยุคปจจุบันน้ีจะเห็นไดวาหลาย
ประเทศไดพัฒนากฎหมายวาดวยการจัดการน้ําทวมอยางเปนระบบมากขึ้น ซึ่งกฎหมายที่เก่ียวของกับปรากฎการณธรรมชาติที่
เปล่ียนแปลงนี้ มีความจําเปนที่จะตองมีลักษณะยืดหยุนปรับตัวใหเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง 

หลังเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญที่แมนํ้าเอลเบในป ค.ศ. ๒๐๐๒ ที่เกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของผูคนเปนจํานวนมาก 
ประเทศเยอรมันไดออกกฎหมายวาดวยการจัดการน้ําทวมเพ่ือการจัดการน้ําทวมอยางยั่งยืน โดยสังคมเยอรมันตระหนักวามนุษยเขาใชที่ดิน
และกระทํากิจกรรมตางๆ กระทบตอทรัพยากรนํ้ามากเกินไป ดังนั้น การปฏิรูประบบการจัดการน้ําทวมอยางยั่งยืนจึงเนนการเปดใหมีพ้ืนที่
เพ่ือทรัพยากรน้ํามากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการแกไขปญหาการขาดกฎระเบียบตางๆ ที่เหมาะสม และการขาดแคลนทรัพยากรของหนวย
ราชการ รวมทั้งการสรางระบบปองกันความเสียหายไวลวงหนารวมถึงการออกกฎหมายวาดวยการชดเชยความเสียหายใหแกเหยื่อนํ้า
ทวมและการฟนฟู นอกเหนือจากประเทศเยอรมัน ประชาคมยุโรปก็ไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมากและมีการออกกฎหมาย
ยุโรปเพื่อบังคับใหประเทศสมาชิกพัฒนาเรื่องกฎหมายน้ําทวมอยางจริงจังมากข้ึน หรือประเทศออสเตรีย เพ่ือนบานของเยอรมัน หลังมี
อุทกภัยครั้งใหญก็มีโครงการที่เนนการจัดทําผังเมืองใหม เพ่ือใหเกิดการจัดการน้ําที่เหมาะสมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

สําหรับประเทศไทย เม่ือหลายปกอนหนวยงานดานส่ิงแวดลอมเคยมีความพยายามยกรางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยากรน้ํา
ข้ึนมา ซึ่งไดกําหนดใหมีหมวดพิเศษวาดวยการจัดการน้ําทวมและน้ําแลงไวดวย เปนที่นาเสียดายที่รางกฎหมายดังกลาวยังไมถูกพัฒนาให
เปนกฎหมาย แตแมไมมีกฎหมายเฉพาะเกิดข้ึน รัฐก็ยังสามารถใชเครื่องมือในกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะเครื่องมือทาง
ปกครองได หากรัฐเห็นความจําเปน 
 
(๖) กฎหมายรัฐธรรมนูญวาดวยน้ําทวม 

 



 
 

๓ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญของเยอรมันและไทยตางก็กําหนดเรื่องการคุมครองสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน มาตรา ๒๐ a แหงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเยอรมัน ซึ่งเปนแนวนโยบายแหงรัฐดานส่ิงแวดลอม บัญญัติในเรื่องการคุมครองสิ่งแวดลอมไวอยางกวางๆ วา รัฐจักตอง
ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติจักตองคํานึงถึงคนรุนตอไป ซึ่งเนนหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน
และหลักการความเปนธรรมในระหวางคนรุนปจจุบันกับคนรุนถัดไป ดังนั้น การจัดการน้ําทวมก็จักตองกระทําการตามหลักการที่
รัฐธรรมนูญไดวางแนวทางไว โดยถือวารัฐมีหนาที่ผูกพันที่จะตองดาํเนินการตามหลักที่วางไว 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ก็ไดวางแนวทางการจัดการ
ส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนไวไมตางจากของเยอรมัน กลาวคือ รัฐตองดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืน โดยรวมกับชุมชน
และประชาชน ย่ิงไปกวาน้ัน ในหมวดวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐก็ยังมีการกําหนดเรื่องการใชที่ดิน ผังเมือง และเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรน้ําไวเปนพิเศษ เปนที่นาเสียดายที่บทบัญญัติที่เก่ียวของยังไมถูกนํามาพิจารณาบังคับใชใหเกิดเปนจริงเปนจังข้ึน และหลาย
เรื่องสามารถนาํมาปรับใชโดยตรงกับเรื่องการจัดการน้ําทวมได 
 การคุมครองและปองกันนํ้าทวม ในมุมหนึ่งเปนประเด็นเรื่องสิทธิทางสิ่งแวดลอมที่ประชาชนจักตองมีชีวิตสุขภาพที่ดีและ
ปลอดภัย และเปนอํานาจหนาที่ของรัฐที่จะวางมาตรการตางๆ ในการจัดการน้ําทวมอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม มาตรการของรัฐบาง
ประการอาจกระทบสิทธเิสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลในสวนอื่นได โดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพในการดําเนินการตางๆ ตัวอยางเชน เจาของ
กรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงน้ําทวมอาจถูกจํากัดไมใหกอสรางอาคารบานเรือนตามประสงค ขอจํากัดสิทธิที่เปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวม
หากเปนเรื่องเหมาะสมและไดสัดสวน บุคคลดังกลาวก็ไมอาจโตแยงได นอกจากจะยอมรับคาทดแทนชดเชยเยียวยา ไมวาจะในฐานะที่ถูก
ริดรอนสิทธิมิใหกระทํากิจกรรมบางเรื่องหรือบางชวงเวลา หรือในฐานะผูถูกเวนคืน ในกรณีที่จําเปนอยางยิ่ง 
 
(๗) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ําทวม 

เครื่องมือทางกฎหมายวาดวยการจัดการนํ้าทวมทั้งของเยอรมันและไทยสวนใหญเปนมาตรการของฝายปกครอง โดยเฉพาะ
การออกคําส่ังในทางปกครองเพื่อจัดระบบการระบายน้ํา การทํากฎทางปกครองเพื่อกําหนดผังเมืองในลักษณะตางๆ หรือการออกกฎเกณฑ
เก่ียวกับการควบคุมอาคารตางๆ ย่ิงไปกวาน้ันอาจหมายความรวมถึงปฏิบัติการทางการปกครองในลักษณะตางๆ ซึ่งมักกอใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติ เชน เรื่องการสรางพนัง หรือการทําเข่ือนก้ันนํ้าแบบชั่วคราว การใชมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ําทวม อาจมีลําดับใน
การใชดังตอไปนี้ 

(๗.๑) การจัดระบบขอมูลเรื่องน้ําทวม  
การจัดระบบขอมูลนํ้าทวมจะกระทําไดตอเม่ือผูที่เก่ียวของสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการน้ําทั้งหมด ซึ่งความรูเรื่อง

ธรรมชาติของน้ําเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหเขาใจวา มนุษยจะอยูในระบบนิเวศของน้ําไดอยางเหมาะสมอยางไร และสมควรจะปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมอยางไร เพราะพ้ืนที่แตละพ้ืนที่อาจมีระบบการไหลเของน้ําแตกตางกันไป การเขาใจระบบนิเวศของน้ํา หมายความถึง
การศึกษาเรื่องระบบของแหลงน้ํา การไหลเวียนของน้ํา เวลาของการไหลของน้ํา การข้ึนลงของน้ํา เสนทางน้ํา หลักการระบายน้ํา และเรื่อง
การจัดการที่ดินที่เก่ียวของกับน้ํา การจัดการน้ําทวมจึงตองเขาใจสภาพธรรมชาติของน้ําในทุกมิติ ขอมูลเก่ียวกับเรื่องการจัดการน้ําทวม
อาจมิใชขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยตรง เชน เรื่องประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในแหลงน้ํา วัฒนธรรมการใชนํ้า 
หรือการจัดการน้ําทวมตามแนวปฏิบัติของชุมชนตางๆ น้ัน จําเปนตองมีเครื่องมือในการหาขอเท็จจริงทางสังคมศาสตรอยางเหมาะสม
ควบคูกันไปดวย 

ความทาทายของการจัดการน้ําทวม คือ ความสามารถในการรูถึงภัยนํ้าทวม เรื่องนี้จะกระทําไดตอเม่ือมีระบบขอมูลที่พรอมในทุก
แงมุม ขอมูลนํ้าทวมโยงกับขอมูลเรื่องทรัพยากรน้ําที่หลายฝายมีอยู ทั้งปริมาณน้ําที่มีในแตละชวงเวลา ทั้งน้ําในเข่ือน นํ้าทุง นํ้าทา และ
การคาดการณเก่ียวกับเรื่องน้ําฝน ขอมูลที่เก่ียวกับน้ํามีทั้งแผนที่แสดงแหลงน้ําและทางเดินนํ้า สมุดวัดปริมาณน้ํา เสนแสดงความสูงของ
นํ้าที่อาคารบานเรือน หรือเสนของน้ําใตดิน รวมทั้งเอกสารแสดงระดับของภัยที่นาจะเกิด ในประเทศเยอรมันถือวาเปนหนาที่ของหนวยงาน

 



 
 

๔ 

ทองถิ่นหรือหนวยงานดานทรัพยากรน้ําที่ตองจัดทําข้ึน ประชาชนสามารถตรวจสอบเสนขีดแสดงความสูงของน้ําไดกอนที่จะตัดสินใจซื้อ
บาน 

เก่ียวกับขอมูลที่ตองใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ี รัฐอาจจําเปนตองลงทุนเรื่องอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพ่ือใหได
ขอมูลที่ถูกตอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยทําใหหาความแมนยําถูกตองในเรื่องขอเท็จจริงตางๆ อยางไรก็ตาม นอกเหนือจาก
เครื่องมือแลว รัฐจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูและมีความพรอมที่จะใชเครื่องมือตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 

(๗.๒) การใชมาตรการทางผังเมอืง การควบคุมการใชที่ดิน และการควบคุมการกอสราง 
มาตรการทางผังเมือง การควบคุมการใชที่ดิน และการควบคุมการกอสรางเปนมาตรการทางปกครองที่สําคัญ เพ่ือวางแนวทาง

ในการปองกัน แกไข และลดภัยนํ้าทวมได โดยมีเครื่องมือที่สําคัญ คือ การประเมินความเส่ียงและภยันตรายหากจะมีนํ้าทวม และการจัด
ระดับความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ที่เส่ียงภัยนํ้าทวมหรือพ้ืนที่ที่นํ้าจะตองทวม ซึ่งแตละพ้ืนที่จะมีความเส่ียงแตกตางกันไป 

การประเมินความเส่ียงและภยันตรายน้ําทวม การจัดระดับของภยันตราย และการกําหนดพ้ืนที่เส่ียงภัยขางตนจะตองถูกประเมิน
โดยขอมูลที่ถูกตอง โดยหนวยงานท่ีมีความรูความสามารถ และตองดําเนินการเปนระยะ เพ่ือใหขอมูลไดรับการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
เชน ทุก ๖ ป โดยในระยะยาว จะตองมีการประเมินสถานการณภาพรวมกันเปนครั้งๆ ไป ซึ่งการประเมินเปนเพียงการคาดการณไว
ลวงหนา แตในสถานการณจริงอาจเกิดแตกตางจากการคาดการณก็ได ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ของตนเอง 
การจัดระดับภัยของพ้ืนที่ตางๆ อาจแบงเปนพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงที่จะน้ําทวมเล็กนอย พ้ืนที่ที่มีความเส่ียงระดับกลาง และพ้ืนที่ที่เส่ียงมีนํ้า
ทวมสูง ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของอาจกําหนดมาตรการเพื่อปองกันแกไข ลดความเส่ียง และลดการลงทุนที่ผิดพลาดได หรือวางกฎเกณฑ
ขอปฏิบัติหรือขอหามที่สมควรก็ได โดยเฉพาะในพ้ืนที่ใหนํ้าไหลผาน การใชพ้ืนที่ในเชิงของการกอสราง การผังเมือง เปนเรื่องที่ตอง
ควบคุมอยางเหมาะสม สําหรับพ้ืนที่ที่นํ้าจะทวมถึงอยางแนนอน อาจไมไดรับการอนุญาตใหกอสรางอาคารที่อยูอาศัยหรือทําเปนพ้ืนที่
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ฝายปกครองยังอาจวางมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการกอสรางได เชน การไมออกใบอนุญาต หรือการออก
ใบอนุญาตใหไดยากข้ึน หรือกระบวนการออกใบอนุญาตอาจจะตองทํากระบวนการประชาพิจารณที่กวางขวางขึ้น สําหรับการสรางส่ิงปลูก
สรางในพ้ืนที่นํ้าผานหรือนํ้าทวม เพ่ือใหเกิดการช่ังน้ําหนักของผลประโยชนของการอนุรักษธรรมชาติเขาไปมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจ
ควบคุมการออกแบบอาคารใหเหมาะสม หรือกําหนดลักษณะการใชงานหรือการทํากิจกรรมในบางพื้นที่ เชน การควบคุมการติดตั้งระบบ
ไฟฟา การสรางที่เก็บของ ที่โลง หรือที่จอดรถ ที่จะมีการใชงานใหนอยที่สุด มาตรการควบคุมการกอสรางและการวางระบบการจัดการ
ตางๆ ไวลวงหนาน้ี ถือปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากกับการจัดการน้ําทวม 

มาตรการทางผังเมืองและการควบคุมใชที่ดิน และการควบคุมการกอสราง ที่เก่ียวของกับพ้ืนที่นํ้าทวมจึงอาจทําใหพ้ืนที่ตางๆ 
กลายเปนพ้ืนที่ที่ตองรับภาระเกี่ยวกับน้ําท่ีแตกตางกันไป เชน พ้ืนที่ทําเข่ือน พ้ืนที่ที่ตองกันใหเปนทางผานของน้ํา พ้ืนที่ที่เปนที่รับน้ํา หรือ
เปนพ้ืนที่ที่ตองถูกนํ้าขัง ซึ่งทําใหเกิดการจํากัดสิทธิในการใชทรัพยสินของบุคคลบางประการ เชน อาจจะถูกควบคุมเรื่องการกอสราง หรือการ
ทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งเจาของที่ดินบริเวณอื่นอาจไมถูกจํากัดสิทธิ ดังนั้น การชดเชยอยางเปนธรรมจึงเปนประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา
ควบคูกันไป  

(๗.๓) การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงน้ําทวมไวลวงหนา 
การจัดทําแผนจัดการความเส่ียงน้ําทวม รวมทั้งแผนปฏิบัติการนํ้าทวมไวลวงหนาเปนไปเพ่ือการปองกันภัยหรือลดภัยจากน้ําทวม 

อาจมีไดทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว การทําแผนปองกันนํ้าทวมนั้น กฎหมายเยอรมันกําหนดใหตองทําภายในเวลาที่กําหนดทุกพ้ืนที่
หลังจากกฎหมายมีผลใชบังคับ และเจาพนักงานตองวางระบบการเก็บน้ํา ปลอยนํ้า ควบคุมติดตามการไหลเวียนของน้ํา อยางมีมาตรฐาน
ถูกตองตามหลักวิชา และการกําหนดแผนลวงหนาตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําแบบคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร นอกจากนี้ยังตอง
คํานึงถึงหลักความเปนธรรม ทั้งในเรื่องการกระจายความเสี่ยงและภาระ และหลักการเยียวยาผูที่จะตองเสียประโยชนเปนการพิเศษ 
โดยท่ัวไป เมืองใหญมักมีการจัดทําแผนปองกันนํ้าทวมไดดีกวาเมืองเล็ก และทําใหเมืองเล็กไดรับผลกระทบมาก ซึ่งเรื่องนี้อาจตอง
ปรับเปลี่ยน เพราะตองกระจายประโยชน กระจายความเสี่ยงภัย และกระจายภยันตรายกันอยางเปนธรรม ไมใชเฉพาะเมืองหลวง เมืองใหญ 

 



 
 

๕ 

หรือฝายอุตสาหกรรมไดรับประโยชนแตเพียงสวนเดียว หากฝายหนึ่งตองรับภาระแทนอีกฝายหนึ่งมากเกินไป รัฐก็อาจจะตองหยุดการ
ดําเนินการดังกลาว หรือจัดใหมีการเยียวยากันมากข้ึน การจัดทําแผนการจัดการน้ําทวมนี้ หากจะใหสมบูรณ ตองทําทั้งในสวน
ภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบานดวยเพราะจะสงผลกระทบตอกันและกัน  

(๗.๔) การจัดทําระบบทางเทคนิคโครงสรางเกี่ยวกับการกักเก็บน้ํา และระบายน้ํา ที่เหมาะสม  
การจัดทําระบบทางเทคนิคโครงสรางนั้น มาตรการพื้นฐานดั้งเดิมที่ทํามาตั้งแตอดีต ไดแก การสรางเข่ือนก้ันนํ้า ฝาย และ

กําแพงตางๆ ซึ่งในปจจุบันจําเปนตองทบทวนวาวิธีการเหลาน้ียังมีความเหมาะสมหรือไม การจัดทําระบบทางเทคนิค นอกเหนือจากการ
สรางแลว ยังหมายถึงการดูแลรักษา ไดแก การขุดคูคลองใหพรอมใชงานโดยตลอด โดยสะดวก มีการเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ 
รวมทั้งบุคลากรในการดําเนินการที่พรอมอยูตลอดเวลา 
 
(๘) องคกรจัดการน้ําทวม 

องคกรจัดการน้ําทวมโยงกับองคกรที่มีอํานาจจัดการทรัพยากรนํ้าในภาพรวม ซึ่งอาจจะมีหลายองคกร และมีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการหลายแบบ มีทั้งในสวนที่เปนรัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยงานสวนทองถ่ิน การมีองคกรจํานวนมากยอมมีอุปสรรคใน
การทํางานรวมกัน อยางไรก็ตาม ทุกหนวยงานจําเปนตองชวยกันออกแบบระบบการทํางานใหเหมาะสม เพ่ือใหสามารถรวบรวมขอมูล
และองคความรูของแตละฝายประสานเขาเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหระบบการทํางานสามารถเชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม ทั้งนี้อาจจะ
โดยผานการทําแผนจัดการน้ําทวมรวมกันอยางเปนระบบ 

ปญหาการทํางานขององคกรดานนํ้าคือองคกรตางๆ ไมสามารถทําแบบเชิงบูรณาการได ทั้งไมประสงคจะประสานงานกันและ
ไมสามารถจะประสานงานกัน ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึนทั้งในระบบของไทยและเยอรมัน ดังนั้น เรื่องนี้จําเปนตองหาทางแกไขอยางจริงจัง 
นอกจากนี้ การทํางานรวมกันของหนวยงานตางๆ คงจะตองดูพ้ืนที่และปญหาเปนที่ตั้ง ธรรมชาติของนํ้าไหลจากที่สูงไปที่ต่ํา มีระบบลุม
นํ้าตามธรรมชาติ พ้ืนที่ในทางการบริหารกับพ้ืนที่ในทางภูมิศาสตรอาจไมไปดวยกัน เรื่องระบบการบริหารจัดการตองทําอยางเปนองครวม 
มิฉะนั้นจะแกไขปญหาไมได สําหรับระบบบริหารงานสวนทองถ่ินอาจใกลชิดกับพ้ืนที่ แตไมครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด จึงจําเปนตองให
ระบบงานสวนภูมิภาค หรือระบบของสวนกลางเขามาชวย เพราะแผนงานระดับชาติในหลายๆ ครั้งเปนเรื่องจําเปน และนอกเหนือจาก
หนวยงานของรัฐ ยังอาจมีผูรูเก่ียวกับเรื่องน้ําทวมที่จะชวยแสดงขอมูลและความคิดเห็น ซึ่งอาจจะเปนภาควิชาการหรือภาคประชาชนก็ได 
ซึ่งรัฐมีหนาที่ระดมทรัพยากรจากฝายตางๆ เขามาสรางปญญาในการจัดการน้ําทวมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ความทาทายเก่ียวกับเรื่องนี้จึงนาจะเปนเรื่องของการทํางานอยางหลากหลายวิชาชีพ แบบบูรณาการ เพ่ือใหไดทํางานรวมกัน
เปนองครวมไดอยางแทจริง ในความเปนจริง จะมีความเปนไปไดอยางไรที่นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักนิเวศวิทยา จะทํางานรวมกันอยาง
ดีกับนักสังคมศาสตร นักสังคมวิทยา นักเศรษฐศาสตร หรือนักกฎหมาย จะมีความเปนไปไดอยางไรที่ขาราชการสวนกลางจะรวมมือกัน
ทํางานอยางดีกับขาราชการสวนทองถ่ิน จะมีความเปนไปไดอยางไรที่นักเทคโนแครตจะทํางานรวมกับชาวบานและชุมชน จะเปนไปได
อยางไรที่จะใหนักผังเมืองกับวิศวกรแหลงน้ํา รวมทั้งนักธรณีวิทยา นักปฐพีวิทยา และนักนิเวศวิทยา จะทํางานกันอยางสอดคลอง โดยมี
ประเด็นใหญของการทํางานรวมกัน นอกจากการคิดถึงวิธีการทํางานแนวใหมแลว ยังอาจจะตองคิดถึงการตั้งองคกรพิเศษขึ้นมาเพ่ือดํา
นินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมอยางเปนองครวมใหเกิดการแกปญหาอยางยั่งยืนตอไป 
 
(๙) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําทวม 

ในการจัดผังเมืองเกี่ยวกับน้ําและการกอสรางที่เก่ียวพันกับทรัพยากรน้ํา เชน การสรางเข่ือนหรือทาเทียบเรือในหลายกรณี 
กฎหมายไทยและเยอรมันใหสิทธิประชาชนที่จะมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจไดอยูแลว สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการน้ําทวมจึงเปนเรื่องที่รัฐสมควรใหการสนับสนุนในลักษณะเดียวกัน  

สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําทวม หมายถึง สิทธิที่จะเขาถึงขอมูลที่สําคัญ สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งสิทธิในการโตแยง สิทธิที่จะรวมตัดสินใจ และสิทธิในการฟองคดีหากสิทธิที่มีถูกละเมิด สิทธิในการมีสวนรวมตามระบบ

 



 
 

๖ 

กฎหมายไทย เปนสิทธิที่ไดรับการรับรองจากรัฐธรรมนูญ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายดานขอมูลขาวสาร และ
ระเบียบวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รัฐจึงมีหนาที่ใหความคุมครองสิทธิอยางถูกตอง กฎหมายเยอรมันที่รับรองสิทธิใน
การมีสวนรวมของประชาชน ไดแก กฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ําและกฎหมายขอมูลขาวสารทางสิ่งแวดลอม 
 
(๑๐) การจัดการน้ําทวมที่มีลักษณะเปนภัยพิบัติ 

เหตุการณนํ้าทวมอาจจะเกิดข้ึนบอยคร้ัง แตที่มีภาวะเปนภัยพิบัติเกิดข้ึนไมบอย เม่ือเกิดข้ึนแลว จําเปนจะตองนําระบบการ
จัดการภัยพิบัติและกฎหมายที่เก่ียวของเขามาใชบังคับควบคูกันไปกับกฎหมายเรื่องจัดการน้ําดวย ทําใหระบบตางๆ ในการจัดการและ
ทางกฎหมายมีความซับซอนมากข้ึนดวย ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑๐.๑) การประเมินความรายแรงของภัยพิบัตินํ้าทวม 
การประเมินความรายแรงของภัยพิบัตินํ้าทวมตองกระทําโดยผูที่มีความรูความสามารถ โดยจะตองประเมินสถานการณตาม

ขอเท็จจริงใหเปนไปอยางถูกตองเทาที่จะสามารถกระทําได ในสังคมแหงการเส่ียงภัยน้ัน ประชาชนตองเขาใจหลักเรื่องความเส่ียงภัยและ
ภยันตราย และเตรียมความพรอมสําหรับทั้งสองเรื่อง สังคมเยอรมันมีความเขาใจในเรื่องดังกลาว และพัฒนาหลักปองกันไวกอนมา
ยาวนาน แตสังคมไทยยังมีความตื่นตัวในเรื่องนี้นอย กระทั่งรัฐเองก็ยังไมเขาใจวาแมเพียงมีความเส่ียงภัยก็เปนเรื่องที่ตองเตรียม
มาตรการตางๆ มารองรับ โดยไมตองรอใหภยันตรายมาถึงตัวกอน และมาตรการของรัฐตองมีความกาวหนาพอที่จะปองกันภัยลวงหนา
ใหได 

(๑๐.๒) การใหขอมูล การเตือนภัยพิบัตินํ้าทวม และการสื่อสารในระหวางวิกฤติ 
การใหขอมูล การเตือนภัยพิบัตินํ้าทวม และการสื่อสารในระหวางวิกฤติ ถือเปนเรื่องสําคัญของการจัดการความเส่ียงของภัย

พิบัตินํ้าทวม เพราะหากประชาชนสามารถเขาใจสถานการณที่เกิดข้ึนไดก็ยอมจะเตรียมการรับภัยอยางมีความพรอม กฎหมายคุมครอง
ทรัพยากรน้ําของเยอรมันจึงกําหนดบังคับใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่จะตองเปดเผยและใหขอมูลแกประชาชนอยางเพียงพอ 
โดยเฉพาะตองทําระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถเตรียมตัวไดทันการณ 

(๑๐.๓) การจัดการแกไขปญหาอยางเรงดวน เด็ดขาด และมีประสิทธิภาพ 
 ในสถานการณภัยพิบัติ การจัดการแกไขปญหาอยางเรงดวนและเด็ดขาดเปนเรื่องจําเปน กฎหมายวาดวยการจัดการภัยพิบัติ
หรือสาธารณภัยของเยอรมันและไทยตางมีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐในการจัดการปญหาไดอยางจริงจังรวบยอดมากกวาในสถานการณปกติ 
ผูบริหารประเทศจําเปนตองรวบรวมทรัพยากรท้ังขอมูล บุคลากรและเครื่องมือตางๆ มาแกไขปญหาของประเทศ ซึ่งตองทําการหยุดย้ังภัย
พิบัติโดยเร็วและตองชวยเหลือผูประสบภัยอยางทันการณ รวมทั้งตองฟนฟูสถานการณอยางรวดเร็ว 
 ภัยพิบัติบางประเภทเกิดข้ึนครั้งเดียวแลวจบสิ้นลง เชน เหตุการณแผนดินไหว หรือการเกิดพายุขนาดใหญ แตภัยพิบัติบาง
ประเภทอาจเกิดข้ึนไมพรอมกันและกินเวลายาวนานตอเน่ืองเชนปญหาน้ําทวมนี้ ทําใหระบบการจัดการตองแตกตางกันออกไป ย่ิงภัยพิบัติ
เกิดข้ึนแบบยาวนาน มีความซับซอน และมีผลกระทบมาก ทุกฝายย่ิงตองระดมสรรพกําลังในการแกไขปญหาอยางเต็มความสามารถ ใน
กรณีที่รัฐไมมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงพอ รัฐก็ตองขอความรวมมือจากฝายอื่นหรือจากรัฐอื่นเพ่ือแกไขปญหาใหลุลวง 
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาจึงเปนเรื่องที่รัฐตองรูจักรวบรวมทรัพยากรจากฝายตางๆ และเปดพ้ืนที่ใหทุกฝายไดชวยแกไขปญหา
อยางเปนระบบ มากกวารัฐจะทํางานเองอยูเพียงฝายเดียว 

(๑๐.๔) การชวยเหลือผูประสบภัยในสถานการณภัยพิบัตินํ้าทวม 
แมประชาชนผูไดรับผลกระทบจะพยายามชวยเหลือตนเองในเบื้องตน โดยเฉพาะการรักษาชีวิต รางกาย และทรัพยสินแลว 

แตรัฐยังมีหนาที่โดยตรงในการดูแลรักษาชีวิตของประชาชน ซึ่งรัฐตองเตรียมงานกูภัย หนวยแพทยเคล่ือนที่และหนวยเสบียงตางๆ ให
พรอมเพ่ือชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งรัฐตองเรียงลําดับความสําคัญและความเรงดวนในการชวยเหลืออยางเหมาะสมสําหรับกลุม
ผูที่ไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษ เชน ผูปวย เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ จําเปนตองรับความดูแลตามความตองการพิเศษในแตละ
ประเภท  

 



 
 

๗ 

เม่ือเกิดภัยพิบัตินํ้าทวม ประชาชนทั่วไปที่มิไดเตรียมการอาจจะประสบปญหาหลายประการ เชน ที่อยูอาศัยเกิดความเสียหาย
ทําใหตองออกไปอยูตามศูนยพักพิงตางๆ การจัดเตรียมระบบศูนยพักพิงที่เหมาะสม และการทําระบบขอมูลผูประสบภัยถือเปนเรื่อง
สําคัญ สําหรับปญหาการขาดแคลนอาหาร นํ้าด่ืมและยารักษาโรคเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนอยูเสมอ ซึ่งจะตองมีการเตรียมการไวใหพรอม 
ในสถานการณภัยพิบัติ ความชวยเหลือจากทุกฝายเปนเรื่องที่มีความจําเปน  

แมความชวยเหลือจะมีจากหลายฝายในสังคม แตการดําเนินการของรัฐจักตองเปนไปอยางเสมอภาคตามหลักนิติรัฐ ที่จะตอง
ดูแลประชาชนอยางถูกตอง เหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติ โดยมีการจัดการที่คํานึงถึงศักด์ิศรีมนุษย และสิทธิมนุษยชน เคารพและใหความ
ระมัดระวังในเรื่องเพศ อายุ ฐานะ และความตองการที่แตกตางกัน สําหรับชาวตางประเทศไมวาจะเปนผูเขามาในฐานะนักลงทุน 
นักทองเท่ียวหรือแรงงานตางดาว แมมิใชเปนพลเมืองของประเทศ ก็สมควรไดรับการดูแลโดยเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามหลัก
มนุษยธรรม  

(๑๐.๕) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัตินํ้าทวม 
ที่ผานมา ไมวาจะเกิดภัยพิบัติที่ใด ประชาชนตางพยายามชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนควบคูไปกับการทํางานของรัฐเสมอ ใน

ปจจุบันองคกรที่ใหความชวยเหลือประชาชนในสถานการณภัยพิบัติไดขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก มีทั้งองคกรที่เปนรูปแบบทางการ 
และท่ีไมเปนทางการ มีทั้งสวนของงานชวยเหลือลักษณะกาชาด หรืองานอาสาสมัครแบบกูภัย รวมทั้งอาสาสมัครในเชิงการดูแลเยียวยา
ผูประสบภัยทั้งทางรางกายและทางจิตใจ และมีทั้งองคกรภายในประเทศและองคกรมนุษยธรรมตางประเทศ 

ที่ผานมา นอกเหนือจากรัฐแลว หนวยงานฝายตางๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมเขาไปมีบทบาทอยางมากในการชวยเหลือ
ดูแลและฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และในหลายกรณีการทํางานของภาคประชาสังคมกลับมีประสิทธิภาพดีกวาการทํางานของหนวย
ราชการ เพราะเจาหนาท่ียังทํางานลาชาตามระบบราชการในยามปกติ โดยมีบุคลากรจํากัด และยังทํางานแบบราชการที่ไมสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนในสถานการณภัยพิบัติไดอยางทันการณ ย่ิงไปกวาน้ันอาจมีการทํางานที่อิงกับการเมืองที่มีการแบงพรรคแบง
พวกในการดําเนินการ หรือมีปญหาการดําเนินการโดยทุจริต ซึ่งตรงกันขามกับการทํางานของฝายประชาสังคม ที่มีลักษณะเปนการ
ทํางานแบบไมเปนทางการ ยืดหยุนคลองตัว และตอบสนองตอความตองการของผูที่เก่ียวของ โดยเฉพาะการทํางานขององคกร
ภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน และชุมชนทองถิ่นตางๆ ซึ่งหากทิศทางเปนเชนน้ี กฎหมายนาจะตองเปดชองทางใหหนวยงานเอกชนหรือ
องคกรภาคประชาชนและชุมชนสามารถเขาใชทรัพยากรและเครื่องมือของรัฐเพ่ือชวยแกปญหาใหกับสวนรวมใหมากข้ึน โดยรัฐอาจจะเปน
ผูสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และขอมูลตางๆ อยางทันการณและยืดหยุนตามสภาพความเปนจริง และหากผูประสบภัยหรือ
ชุมชนที่ประสบภัยจะมีกิจกรรมเพ่ือใหชวยเหลือตัวเองไดเร็ว ก็เปนเรื่องที่รัฐนาจะตองสนับสนุนอยางเต็มที่ 

นอกเหนือจากการมีสวนรวมในรูปแบบการชวยเหลือผูประสบภัยในลักษณะตางๆ แลว องคกรภาคประชาสังคมยังสมควรมี
สิทธิที่จะเขารวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติดวย เพราะภัยพิบัติที่เกิดข้ึนมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง การ
ตัดสินที่ผิดอาจจะยิ่งทําใหภัยพิบัติมีความเลวรายทับถมทวีคูณ ดังนั้น การเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมแมในสภาวะมีภัยพิบัติก็
เปนเรื่องที่มีความจําเปน สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร สิทธิที่จะเขาถึงเอกสาร สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นหรือคัดคาน หรือสิทธิในการมี
สวนรวมตัดสินใจของประชาชนจักตองมีอยูเทาที่จะเปนไปได แมวาสถานการณนํ้าทวมไดพัฒนาเปนภัยพิบัติไปแลว อยางไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติ ผูมีอํานาจมักจะคิดวาการเปดใหประชาชนมีสวนรวมอาจทําใหอํานาจในการควบคุมสถานการณของตนไมเด็ดขาด อยางไร
ก็ตาม การตัดสินใจของรัฐที่ปราศจากการมีสวนรวมของประชาชนก็ยากท่ีจะไดรับการยอมรับ เพราะอาจเปนไปโดยไมถูกตองได ดังนั้น 
หากการเปดใหประชาชนจํานวนมากเขารวมในการดําเนินการหรือการตัดสินใจไดยาก ก็อาจจะดําเนินการโดยมีความยืดหยุน เชน จัดให
มีการรับฟงเฉพาะผูที่จะตองเสียหายอยางรายแรง หรือการจัดระบบใหมีการสงตัวแทนเขารวม ทั้งนี้ รัฐตองมีความเช่ือในหลักการมีสวน
รวมตามหลักการประชาธิปไตย และพยายามแสวงหาแนวทางใหประชาชนแตละฝายเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทํางานของรัฐอยางมี
คุณภาพ เทาที่จะเปนไปได แมจะอยูในสภาวะวิกฤติ ก็มิไดหมายความวาการมีสวนรวมของประชาชนจะตองถูกละเลยอยางเด็ดขาด 
 จริงๆ แลว ในยามสถานการณภัยพิบัติน้ัน ไมวารัฐบาลหรือเจาหนาที่ฝายใด ไมอาจทําหนาที่อยางสมบูรณไดงาย ย่ิงในเรื่อง
เก่ียวกับการจัดการน้ําทวมในเชิงเทคนิค ไมวาจะเปนเรื่องการระบายน้ํา การผลักนํ้า การดันนํ้า การพรองน้ํา การใชถนนเปนทางน้ํา การ

 



 
 

๘ 

เก็บน้ํา และการสรางพนังกั้นนํ้า ที่จําเปนตองทําอยางมีหลักวิชาการที่ถูกตองนั้น นอกเหนือจากการมีสวนรวมของประชาชนทั่วไปแลว 
การมีสวนรวมของผูเช่ียวชาญในดานตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดการภัยพิบัตินํ้าทวม ก็เปนเรื่องที่สมควรสนับสนุนใหเกิดข้ึน เพ่ือใหเกิดการ
ตัดสินใจที่ถูกตอง รอบคอบ และสมเหตุสมผลมากข้ึน ไมวาจะเปนผูเช่ียวชาญจากภายในประเทศ หรือในบางเรื่องที่ซับซอนและตองการ
ความรูที่กาวหนามาก อาจจําเปนตองมีสวนรวมของผูเช่ียวชาญจากตางประเทศดวย ระบบกฎหมายเยอรมันก็ใหความสําคัญกับการรับฟง
ความเห็นของผูเช่ียวชาญในการตัดสินใจในเรื่องที่ความซับซอนและตองการความรูทางวิชาการช้ันสูงดวย 
 
 
(๑๑) ความเสียหายจากน้ําทวม 
 ความเสียหายจากน้ําทวมมีไดหลายลักษณะ ทั้งเรื่องความเสียหายตอชีวิตและรางกาย ความเสียหายตอทรัพยสิน ความ
เสียหายตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และความเสียหายตอธรรมชาติและระบบนิเวศ 

(๑๑.๑) ความเสียหายตอชีวติและสุขภาพ 
นํ้าทวมมักนํามาซึ่งความเสียหายตอชีวิตและสุขภาพของประชาชน ทั้งในเรื่องโรคภัยไขเจ็บและเรื่องอุบัติเหตุ โรคระบาด

รายแรงอาจเกิดข้ึนไดบอยครั้งในหลายๆ ลักษณะ ทั้งโรคทางเดินอาหาร โรคจากยุง หรือโรคที่มากับน้ํา รวมทั้งความเสียหายจากสัตว
รายตางๆ ท่ีมากับน้ํา นอกจากนี้ การที่สารเคมีอันตรายในดินหรือในน้ํา สารเคมีที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสารเคมีที่ใชใน
การเกษตรปนเปอนแพรกระจาย ก็อาจเกิดความเสียหายไดอีกลักษณะหนึ่งดวย 

(๑๑.๒) ความเสียหายตอทรัพยสินและเศรษฐกิจ 
นํ้าทวมนํามาซึ่งความเสียหายทางทรัพยสินไดทั้งตอบานเรือน รถยนต ผลผลิตทางการเกษตร หรือกิจการขนาดใหญที่ตอง

ลงทุนสูงในระบบอุตสาหกรรม ในบางกรณีที่เจาของทรัพยสามารถเอาประกันภัยทรัพยสินไวไดกอน ก็อาจไดรับการเยียวยาในระดับหนึ่ง 
แตทรัพยสินหลายอยางไมสามารถเอาประกันภัยไดในระบบการประกันภัยตามปรกติ ในกรณีเชนน้ีประชาชนก็จะไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองในเรื่องของการประกันภัยได สําหรับความเสียหายในทางเศรษฐกิจในสวนของประชาชนรายบุคคล ไดแก การที่ตองหยุดการ
ประกอบอาชีพ หยุดการประกอบธุรกิจ มีคาเสียโอกาสทางุรกิจจํานวนมาก ประชาชนในฝายแรงงานตองตกงานและขาดรายได 

นอกเหนือจากความเสียหายทางทรัพยสินของประชาชนแลว ความเสียหายทางทรัพยสินของรัฐ ทั้งในฐานะที่เปนทรัพยสินที่ใช
เพ่ือประโยชนของทางราชการ ทรัพยสินที่ใชเพ่ือประโยชนของสวนรวม เชน ระบบสาธารณูปโภคตางๆ หรือโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เปน
ของลํ้าคาของประเทศก็ไดรับความเสียหายอยางมากดวย 

(๑๑.๓) ความเสียหายตอระบบนิเวศและธรรมชาติ   
ความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวม มิใชแคเรื่องความเสียหายตอมนุษยเทาน้ัน แตอาจเปนความเสียหายตอธรรมชาติและระบบ

นิเวศดวย สภาพความเนาเสียของน้ํา รวมทั้งการปนเปอนของส่ิงสกปรกและมลพิษจากเหตุการณนํ้าทวมยอมสงผลกระทบตอสภาพ
ธรรมชาติโดยรวมได ทั้งในเรื่องของดิน นํ้าจืด นํ้าทะเล สภาพที่ชายตล่ิงชายทะเล พืชนํ้าและสัตวนํ้าตางๆ ความเสียหายในบางครั้งเปน
เรื่องที่ไมสามารถจะเยียวยากลับคืนไดอีก เชน พืชนํ้าหรือสัตวนํ้าบางชนิดอาจสูญพันธุได 

เม่ือนํ้าจากแผนดินไหลเขาสูปากอาวลงสูทะเลอาจทําใหทะเลเนา กระทบถึงระบบนิเวศของน้ําจืดและน้ําทะเลโดยตรง มูลคา
ความเสียหายของระบบนิเวศและธรรมชาติน้ัน ในอดีตอาจจะไมมีผูใดทําการคํานวณกันอยางจริงจัง เพราะเสมือนเปนทรัพยสินของ
สวนกลางที่ไรเจาของ แตในปจจุบัน นักส่ิงแวดลอมและนักนิเวศวิทยาก็ไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวและไดพัฒนาระบบการคํานวณ
ความเสียหายตอระบบนิเวศและธรรมชาติอยางจริงจังดวย 

(๑๑.๔) ความเสียหายตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 
ความเสียหายทางทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งความเสียหายตอทรัพยสินของรัฐ นํามาซ่ึงความเสียหายทางเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวม ทําใหตลาดสินคาในประเทศมีปญหา เกิดภาวะขาวยากหมากแพง ธุรกิจการคาไมตอเน่ือง เกษตรกรหรือนักธุรกิจตอง
ส้ินเน้ือประดาตัว นํามาซึ่งการลมละลายของกิจการคาซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงตอภาคแรงงานรายยอย และอาจกอใหเกิดปญหา

 



 
 

๙ 

อาชญากรรม และปญหาสังคมอ่ืนๆ ตอไป นํ้าทวมยังนํามาซึ่งการเสียโอกาสที่จะตองนําเงินมาแกปญหาและฟนฟูเยียวยาประเทศ แทน
การนําไปพัฒนาในดานอ่ืน 

(๑๑.๕) การชดเชยและเยียวยาความเสียหาย 
ในการจัดการน้ําทวม มักจะมีคนบางกลุมเสียประโยชนและมีคนบางกลุมที่ไดประโยชน ไมวาจะเปนผูท่ีถูกจํากัดสิทธิมิให

พัฒนาเนื่องจากเปนพ้ืนที่นํ้าผาน หรือผูที่ตองถูกนํ้าทวมเนื่องจากมีการผันนํ้าผิดธรรมชาติ หรือการหลีกเล่ียงน้ําทวมในเขตอุตสาหกรรม
ที่สงผลใหเขตเกษตรกรรมตองน้ําทวม เปนตน ซึ่งปญหาอาจจะเกิดข้ึนตั้งแตการวางผังเมือง หรือเปนผลจากการจัดการเฉพาะหนาเม่ือ
เกิดภัยพิบัตินํ้าทวม ผูที่ไดรับความเสียหายเกินปกติเพ่ือประโยชนสวนรวมสมควรจะไดรับการเยียวยาอยางเหมาะสมและเปนธรรม ผูที่ถูก
จํากัดสิทธิอยางมากจนมีลักษณะคลายการเวนคืน แมไมสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยสินของตน ก็สมควรไดรับการชดเชยเยียวยา
ในลักษณะใกลเคียงกับการเวนคืน 

การชดเชยเยียวยาผูเสียประโยชนอาจไมใชหนาที่ของรัฐฝายเดียว เพราะผูที่ไดรับประโยชนก็อาจจะตองมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนดวย ดังนั้น แนวคิดในการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชกับเรื่องน้ําทวม โดยเฉพาะมาตรการ
ในเชิงปองกัน หรือมาตรการในเรื่องภาษีนํ้าทวมมาใชก็เปนเรื่องที่ควรจะไดรับการพิจารณาอยางจริงจังตอไป 
 
(๑๒) ขอพิพาทเกี่ยวกับน้ําทวม 
 ขอพิพาทเกี่ยวกับน้ําทวมมีไดหลายลักษณะ ไดแก ขอพิพาทกอนมีเหตุการณนํ้าทวม และขอพิพาทเมื่อมีนํ้าทวมแลว ขอ
พิพาทกอนมีนํ้าทวม ไดแก กรณีที่ฝายปกครองวางมาตรการทางดานผังเมือง การใชที่ดิน หรือการควบคุมอาคาร ที่อาจจะกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล หรือเปนกรณีที่มีการกําหนดประเภทที่ดินที่ไมถูกตอง หรือการกําหนดแผนการจัดการน้ําทวมที่ไมเหมาะสม 
ซึ่งบุคคลที่ไดรับผลกระทบอาจใชสิทธิทางศาลได โดยเฉพาะการฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งผูช้ีขาดจําเปนตองคํานึงถึงหลักความเปน
ธรรมทางสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนสวนรวม และผลประโยชนของส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศควบคูกันไป 

ขอพิพาทเมื่อมีเหตุการณนํ้าทวมมีไดทั้งความขัดแยงระหวางปจเจกกับปจเจก ความขัดแยงระหวางกลุมบุคคลกับกลุมบุคคล 
และความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐ ความขัดแยงในระหวางปจเจกสวนใหญเปนขอพิพาททางแพงระหวางผูที่มีที่อยูอาศัยใกลเคียง
กันที่อาจขัดแยงกันในเรื่องของการกั้นทางเดินนํ้า การเสริมคันดิน การทําระบบปองกันตนเองที่กระทบสิทธิของเพ่ือนบาน ขอพิพาทที่เกิด
อาจนําไปสูการใชความรุนแรงในทางอาญาดวย นอกเหนือจากนั้น มิใชเรื่องการจัดการน้ําทวมโดยตรง แตเช่ือมโยงกับปญหาน้ําทวมที่
อาจทําใหเกิดการผิดขอตกลงทางแพงที่ทําไวเน่ืองจากเหตุการณนํ้าทวม สงผลใหบางฝายไมสามารถกระทําตามขอตกลงได ซึ่งคงจะตอง
อางเหตุการณนํ้ามาก ฝนตกหนัก วาเปนเหตุสุดวิสัยหรือการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัย ตามแตขอเท็จจริง ปญหาระหวางเอกชนกับ
เอกชนมีในทางอาญาดวย ปญหาระหวางเอกชนในทางแพงที่เก่ียวกับเรื่องน้ําทวมยังอาจเปนกรณีของบริษัทประกันภัยกับบุคคลที่เอา
ประกันภัย เพราะผูรับประกันภัยมักไมยอมรับประกันความเสียหายตั้งแตตน หรือไมยอมรับผิดในภัยพิบัติใหญๆ ที่เกิดข้ึน ประเด็นเรื่อง
การประกันภัยความเสียหายจากภัยพิบัติตามธรรมชาติน้ี ถือเปนประเด็นสําคัญที่เกิดการพัฒนาระบบประกันภัยในเยอรมันและของ
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป เชน ประเทศออสเตรียหรือสหราชอาณาจักรดวย ทั้งนี้ ในขณะหลายฝายรณรงคใหประชาชนปองกันตนเองหรือ
รับผิดชอบตนเองโดยการทําประกันภัยทรัพยสิน ไดแก บาน รถยนต โรงงาน กิจการอุตสาหกรรม และทรัพยสินอื่นๆ อันเปนการ
ประกันภัยความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือการประกันภัยในเรื่องอุทกภัย แทนการรอความชวยเหลือจากรัฐ แตอาจมีประเด็นวา
ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติจะสามารถเอาประกันไดหรือไม   

ความขัดแยงระหวางกลุมบุคคลกับกลุมบุคคลอาจมีไดเม่ือมีการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติที่เปนไปอยางไมถูกตองหรือไมเปน
ธรรมในระหวางชุมชนตางๆ จนบางครั้งเกิดเปนขอขัดแยงถึงข้ันใชกําลังและเปนความผิดอาญาได เหตุการณความขัดแยงถึงข้ันใชกําลัง
ทําลายพนังกั้นนํ้าหรือแนวกระสอบทรายที่อีกฝายไดกระทําไว เพ่ือใหอีกชุมชนหน่ึงไดรับภาระหรือความเสียหายในลักษณะเดียวกับของ
กลุมผูกระทํา เปนภาพที่เกิดข้ึนจนชินตาไปแลวในสถานการณนํ้าทวมในสังคมไทย  

 



 
 

๑๐ 

สําหรับความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐในการจัดการแกปญหาน้ําทวมนับเปนความขัดแยงที่เกิดข้ึนไดเชนเดียวกัน 
โดยเฉพาะเม่ือรัฐตัดสินใจบางประการที่สงผลใหฝายหนึ่งเปนผูไดประโยชนกับอีกฝายเปนผูเสียประโยชน ความขัดแยงดังกลาวจะลด
นอยลง หากการตัดสินใจของรัฐผานการปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของทุกฝาย บนพ้ืนฐานที่จะกระทําเพ่ือประโยชนของ
สวนรวมอยางแทจริง ที่ผานมา หากกระบวนการมีสวนรวมยังมีจํากัด และรัฐยังไมสามารถช้ีแจงเหตุผลไดวาเหตุใดฝายหนึ่งตองรับภาระ
มากกวาอีกฝายหน่ึง ความขัดแยงจากการไมยอมรับคําตัดสินของรัฐจึงยังคงมีอยู ความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐยังหมายความ
รวมถึงการที่ประชาชนเห็นวารัฐไมทําหนาที่ปองกันหรือหลีกเล่ียงภัยที่เกิดข้ึน เชน รัฐไมทําการเตือนภัยลวงหนา ทําใหประชาชนตอง
ไดรับความเสียหายจากการละเลยหนาที่ของรัฐนั้น 

การจัดการความขัดแยงที่เก่ียวของกับการจัดการน้ําทวม เปนเรื่องที่จะตองกระทําในเชิงรุก ตั้งแตเรื่องการปองกันและรีบเรง
แกไขกอนที่ขอพิพาทจะลุกลามใหญโตออกไป การนํากระบวนการสันติวิธีในลักษณะตางๆ เชน การนําระบบไกลเกล่ียระงับขอพิพาทมา
ใช นาจะชวยแกไขสถานการณตางๆ ไดดีข้ึน สําหรับกรณีที่ประชาชนตอสูกันเองนั้น รัฐมีหนาที่ตองปองกันความขัดแยงในลักษณะนี้ดวย 
มิใชปลอยใหประชาชนตองตอสูกันเอง ในเรื่องที่เก่ียวพันกับการจัดการน้ําทวมในภาพรวม 
 
(๑๓) องคกรระงับขอพิพาทเกี่ยวกับน้ําทวม 

เน่ืองจากขอขัดแยงเกี่ยวกับน้ําทวมสามารถเกิดข้ึนไดในทุกข้ันตอนและตองการการตัดสินขอพิพาทอยางรวดเร็ว องคกรของ
ฝายบริหารจําเปนตองเตรียมการท่ีจะมีวิธีการปองกันและแกไขปญหาขอพิพาทไวอยางเปนระบบและทันการณ โดยเฉพาะในสถานการณ
เฉพาะหนาเม่ือเกิดภัยพิบัตินํ้าทวม ขอพิพาทตางๆ หากตกลงกันไมไดในที่สุดก็จะตองสงไปยังศาล ซึ่งศาลจะทําหนาที่ช้ีขาดขอพิพาทและ
มีผลเปนที่สุด  

ในปจจุบัน หลายประเทศที่มีความตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาระบบความเปนธรรมทางสิ่งแวดลอมมีการจัดตั้งศาลส่ิงแวดลอม
ข้ึนมาตัดสินคดีเหลาน้ีไวโดยเฉพาะ บางประเทศถึงขนาดจัดตั้งใหมีศาลทรัพยากรน้ําข้ึนเปนพิเศษ โดยมีผูพิพากษาท่ีเปนผูเช่ียวชาญเรื่อง
การจัดการน้ําแบบสหวิชาการเขารวมทําหนาที่ช้ีขาดขอพิพาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งนี้ เพราะการพิสูจนความจริงและความ
ถูกตองเก่ียวกับการตัดสินใจในเชิงเทคนิคการจัดการน้ําทวมมิใชเรื่องที่ฝายใดฝายหนึ่งจะทําไดแตเพียงฝายเดียว อํานาจหนาที่ของศาล
รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการน้ําทวม หรือการกําหนดพ้ืนที่เส่ียงภัยนํ้าทวม ที่ฝายปกครองอาจกระทําไปโดยไม
ถูกตอง อยางไรก็ตาม ในระบบกฎหมายเยอรมันและกฎหมายไทยนั้น อํานาจช้ีขาดในเรื่องดังกลาว ยังเปนเรื่องของศาลปกครองและศาล
ยุติธรรม แลวแตลักษณะของคดี โดยไมมีศาลพิเศษแตอยางใด 
 
(๑๔) ความรับผิดของรัฐเกี่ยวกับการจัดการน้ําทวม 
 ในอดีต หากมีเหตุการณภัยธรรมชาติเกิดข้ึนคงจะไมมีผูใดคิดฟองรองรัฐเพราะเปนเรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติ แตในปจจุบัน 
ภัยพิบัติตางๆ แมเกิดข้ึนโดยภัยธรรมชาติแตก็เช่ือมโยงกับการจัดการภัยพิบัติของรัฐอยางแยกไมออก หากรัฐไมปองกันลวงหนาใหดี 
หรือรัฐไมทําหนาที่อยางถูกตองเหมาะสมในระหวางเกิดภัย รัฐตัดสินใจผิดพลาด ไมไดมาตรฐานที่ควรจะเปน รัฐก็อาจจะถูกฟองใหรับ
ผิดได 
 ระบบกฎหมายเยอรมันมีทฤษฎีเรื่องหนาที่ปองกันคุมครอง ซึ่งหมายความวา รัฐมีหนาที่ทําตามข้ันตอนและวิธีการตางๆ ที่
กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะเม่ือเปนหนาที่ที่สําคัญ รัฐตองพยายามทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่เพ่ือปกปองประชาชน เชน หนาที่ในการ
หลีกเล่ียงภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึน ซึ่งหากรัฐละเลยไมกระทําหนาที่ที่ตองกระทํา รัฐตองรับผิดชอบ โดยทั่วไป ความรับผิดของรัฐหากจัดการ
เรื่องน้ําทวมโดยไมถูกตอง รัฐอาจตองรับผิดทางรัฐสภาหรือรับผิดทางการเมืองเชนเดียวกับกรณีอ่ืนๆ ที่ทํางานไมมีประสิทธิภาพ ทําให
เกิดความเสียหาย แตรัฐจะตองรับผิดในเชิงคดีจากคําตัดสินของศาลไดหรือไม เปนคําถามสําคัญ ทั้งนี้ เพราะประเทศเยอรมันและ
ประเทศไทยมีหลักกฎหมายวาดวยความรับผิดของรัฐซึ่งในหลายกรณี รัฐไดรับความคุมกันไมใหถูกฟองรับผิด   

 



 
 

๑๑ 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมามีความพยายามที่จะฟองรองรัฐหลายประการในคดีนํ้าทวม สําหรับการฟองคดีปกครองเพื่อใหรัฐทํา
หนาที่เปนเรื่องที่ศาลปกครองเยอรมันใหการรับรอง ไมวาจะเปนการฟองคดีเพ่ือเขาถึงขอมูลเก่ียวกับเรื่องส่ิงแวดลอม การฟองคดีเพ่ือขอให
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกฎทางปกครองเกี่ยวกับผังเมืองพ้ืนที่เส่ียงภัยนํ้าทวมหรือแผนการจัดการน้ําทวม หรือใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
จัดการน้ําทวม นอกจากนี้ คดีที่มีการฟองสูศาลยังอาจเปนคดีเก่ียวกับเรื่องการเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ซึ่งขัดตอหลักความเสมอภาค 
หรือเรื่องการไมกระทําตามกระบวนการของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เชน การไมรับฟงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ หรือ
ไมใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนตน การรองเรียนและการฟองรองคดีปกครองเปนไปตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

สําหรับเรื่องการฟองคดีเพ่ือเรียกรองคาเสียหายทางแพงจากการเผชิญภัยพิบัตินํ้าทวมเปนเรื่องที่มีการวิพากษวิจารณกันมากวา
เปนไปไดที่ใหฟองรองไดหรือไม ที่ผานมา เคยมีคดีฟองรองเกิดข้ึน ซึ่งศาลเยอรมันไดวินิจฉัยแตกตางกันไป ตามกฎหมายวาดวยเร่ือง
ความรับผิดของขาราชการ กฎหมายความรับผิดทางละเมิดที่เกิดจากความผิดหรือการเส่ียงภัย และกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดเพ่ือการ
ริดรอนสิทธิในลักษณะคลายการเวนคืน ฝายปกครองจะมีความคุมกันตามกฎหมายหลายประการ ฝายปกครองก็อาจจะตองรับผิดใน
ความเสียหายทางแพงตอผูไดรับความเสียหาย หากฝายปกครองละเลยที่จะทําหนาที่ที่สําคัญ โดยเฉพาะการไมทําหนาที่ตามที่กฎหมาย
วาดวยทรัพยากรน้ํากําหนด เชน การไมกระทําการเก่ียวกับบทบัญญัติวาดวยการสรางหรือการดูแลคันก้ันนํ้า หรือการไมทําการเตือน
ประชาชนตามแนวทางของกฎระเบียบที่วางไว หรือการไมดูแลแหลงน้ําอยางเหมาะสม หรือการไมรักษาพ้ืนที่วางริมทางน้ําอันเปนผลให
เกิดนํ้าทวม รวมทั้งการประเมินภัยเรื่องน้ําทวมต่ําเกินไป ทั้งที่มีนํ้าทวมใหญ รวมทั้งกรณีที่ฝายปกครองตัดสินใจผิดพลาดอยางรุนแรง
โดยไมมีพ้ืนฐานทางวิชาการและขอมูลที่รองรับอยางเหมาะสม ซึ่งผูถูกฟองอาจเปนเจาหนาที่สวนกลางหรือสวนทองถ่ินก็ไดตามแต
กฎหมายจะไดกําหนดหนาที่ไว โดยการฟองคดีแพงจักตองทําการคํานวณคาเสียหาย ใหถูกตองเสียกอน สําหรับในประเทศไทยนั้น ใน
อดีตไมมีคดีในลักษณะนี้ แตในปจจุบันประชาชนที่เปนผูประสบภัยนํ้าทวมเริ่มมีความคิดที่จะฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐในลักษณะ
เดียวกันแลว 
 
(๑๕) การฟนฟูเยียวยาหลังน้ําทวม 

นอกเหนือจากการปองกันความเสียหายแลว ส่ิงหนึ่งที่รัฐจําเปนตองทําอยางมีประสิทธิภาพ คือ การแกไขปญหาและการฟนฟู
เยียวยาอยางทันการณและเปนธรรม แตการฟนฟูเยียวยา มิใชแคเรื่องการดูแลระยะสั้น เชน การฟนฟูซอมแซมสาธารณูปโภค การฟนฟู
ที่อยูอาศัยและสังคม การกําจัดขยะตางๆ หรือการฟนฟูอาชีพ เทาน้ัน แตหมายความถึงการพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ําทวมในระยะ
ยาวเพ่ือปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคตดวย 

การฟนฟูเยียวยาหลังน้ําทวมเปนเรื่องที่รัฐจักตองกระทําดวยความเปนธรรม การเลือกปฏิบัติเปนส่ิงที่พึงหลีกเล่ียง ผูที่รับภาระ
มากเพ่ือประโยชนของสวนรวมยอมมีสิทธิไดรับการเยียวยามากกวาฝายอื่น การฟนฟูเยียวยาอาจหมายถึงความสนับสนุนทางการเงินหรือ
ความสนับสนุนในลักษณะอื่นก็ได การฟนฟูเยียวยาโดยแทจริงแลวมิใชแคเรื่องความเสียหายจากภายนอก แตหมายความรวมถึงความ
เสียหายทางจิตใจของบุคคลดวย ความชวยเหลือเยียวยาจึงตองมีความละเอียดออนที่จะใหตามความตองการของผูเก่ียวของ  

การมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนในขั้นตอนการฟนฟูระยะสั้นและการฟนฟูระยะยาว ยังเปนหลักการพ้ืนฐานที่ตอง
มีอยางตอเน่ือง ทั้งนี้เพ่ือใหการฟนฟูเยียวยาเปนไปดวยความถูกตองและเปนธรรม โดยคํานึงถึงหลักความเสมอภาค อยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ และใหเกิดผลสมประสงคแกทุกฝายอยางแทจริง 
 
(๑๖) การแกไขปญหานํ้าทวมอยางย่ังยืน 
 สังคมไทยนาจะตองเรียนรูจากความสูญเสียในเหตุการณนํ้าทวมใหญครั้งนี้ คนหาสาเหตุ และคนหาแนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหาไมใหเกิดข้ึนอีก ซึ่งทิศทางขางหนาของการพัฒนาระบบการจัดการน้ําทวมอยางยั่งยืน อาจมีไดดังตอไปนี้ 

(๑๖.๑) การแกไขปญหาระยะสั้น 

 



 
 

๑๒ 

 การแกไขปญหาระยะสั้น ไดแก การจัดการกับปญหาที่อยูเฉพาะหนาใหจบสิ้นโดยเร็วและฟนฟูเยียวยา ใหประชาชนกลับมามี
ชีวิตอยางปกติสุขไดอีกครั้ง ปญหาที่เกิดข้ึนทั้งหมดนาจะไดมีการทบทวน ถอดบทเรียน เพ่ือสํารวจความสําเร็จและขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
โดยเฉพาะปญหาทางเทคนิคโครงสรางวิศวกรรมตางๆ รวมทั้งปญหาระบบบริหารราชการขององคกรที่เก่ียวของ และปญหาในการ
ประสานงานของฝายตางๆ  

(๑๖.๒) การแกไขปญหาระยะยาว 
การพิจารณาหาทางแกปญหาแบบระยะยาวเปนเรื่องจําเปน ซึ่งตองกลับไปพิจารณาหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนวาเหตุใดจึง

เกิดเหตุการณนํ้าทวมใหญ เหตุใดจึงเกิดฝนตกและมีพายุมาก มนุษยจะอยูกับน้ําไดอยางไร หรือจะสามารถลดปญหาน้ําทวมและฝนตก
หนักไดอยางไร จะปลอยนํ้าใหมีปริมาณที่เหมาะสมอยางไร หากนํ้าลนเข่ือน จะกันพ้ืนที่นํ้าผานใหเพ่ิมข้ึนไดอยางไร จะตองจัดผังเมือง
ใหมหรือไม จะแกไขและพัฒนาระบบการจัดการน้ํา ที่ดิน สาธารณูปโภค และเทคนิคที่เก่ียวของตางๆ จะพัฒนาระบบการจัดการอุบัติภัย 
รวมทั้งการเยียวยาฟนฟูผูเสียหายและสังคมใหมีความถูกตองและความเปนธรรมมากขึ้นไดอยางไร 

แนวทางของประเทศเยอรมันในการปฏิรูปการจัดการน้ําทวมเนนการแกไขปญหาในระยะยาวที่ตองจัดระบบตางๆ ให
สอดคลองกับธรรมชาติของน้ําและระบบนิเวศมากขึ้น เชน การเพ่ิมพ้ืนที่ใหนํ้า และตองทําระบบการจัดการและกฎหมายวาดวยการ
จัดการน้ําทวมใหสัมพันธกับระบบนิเวศมากกวาเดิม ดังนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาเรื่องการกอสรางในทางเทคนิควิศวกรรม แลว การ
ดูแลปจจัยทางธรรมชาติจึงถือเปนเรื่องจําเปนควบคูกันไป เชน การศึกษาธรรมชาติของการไหลของน้ํา และการรักษาตนนํ้า ลํานํ้า พ้ืนที่
ริมแมนํ้า และทะเลไมใหมีส่ิงกีดขวาง และการเพ่ิมพ้ืนที่ปาเพ่ือใหชวยซับและชะลอน้ํามากข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนการคุมครองปกปองดูแล
ประชาชน โดยเนนการปองกันภัยและลดปญหา มากกวาจะคอยตามแกไขปญหา เพ่ือมิใหเกิดความสูญเสียครั้งใหญข้ึนอีก ไมวาจะเปน
การทําแผนและการจัดระบบการปองกันและลดภัยนํ้าทวมไวลวงหนา หรือการทําแผนเตรียมการและการสื่อสารเพื่อรับมือกับพิบัติภัย
ทางธรรมชาติ ซึ่งตองใชเครื่องมือในทางกฎหมาย ทั้งกฎหมายวาดวยการจัดการน้ําทวม กฎหมายวาดวยการกําหนดผังเมืองและการใช
ที่ดิน กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายวาดวยการจัดการภัยพิบัติ ใหครบถวน 

(๑๖.๓) กระบวนการในแกไขปญหาน้ําทวมอยางย่ังยืน 
กระบวนการแกไขปญหาน้ําทวมอยางยั่งยืน คงตองเริ่มเรียนรูจากภัยที่ประสบขึ้นจริง โดยการเรียนรูผานฝายตางๆ ที่

เก่ียวของ การถอดบทเรียนความสําเร็จและความลมเหลวของสิ่งที่เกิดข้ึนเปนส่ิงสําคัญ และหากสังคมสามารถเรียนรูรวมกันอยางเปน
ระบบ ก็จะเปนการชวยสรางสติปญญาใหเกิดข้ึนแกสังคมในเรื่องการจัดการน้ําทวมอยางย่ังยืน เพ่ือจะไดไมใหเกิดความสูญเสียกันอีกใน
อนาคต 
 ประเด็นเรื่องความถูกตองในการจัดการน้ําทวม โยงกับความรูที่หลากหลาย ในเชิงวิชาการ จําเปนตองมีความรูขามพรมแดน
จากสาขาตางๆ เพราะความถูกตองในการจัดการน้ํา มิใชแคเรื่องโครงสรางทางเทคนิควิศวกรรมเทาน้ัน แตโยงกับเรื่องวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมผูอยูอาศัยอยูกับน้ําดวย การทํางานและแกไขปญหาแบบสหวิชาชีพในเชิงบูรณาการจึงเปนเรื่องจําเปนที่จะสังเคราะหความรูที่
ตกผลึกเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดข้ึน หากจะมีคําถามในเชิงปรัชญาส่ิงแวดลอมที่มองระบบนิเวศเปนศูนยกลางคงจะมีคําถามสําคัญที่
เก่ียวของกับเรื่องความถูกตองในการจัดการน้ําทวมวา จากปรากฏการณที่เกิดข้ึน มนุษยจะกลับมายอมเคารพระบบนิเวศที่ย่ิงใหญ และ
จะมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับกฎทางธรรมชาติไดมากข้ึนหรือไม และการขยายที่ตั้งถ่ินฐานที่อยูอาศัย การขยายตัวของเมือง การทํา
เกษตรกรรม การประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือการกระทํากิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางเสนทางเดินนํ้า อยางผิดธรรมชาติ จะสามารถ
ปรับปรุงแกไขไดหรือไม อยางไร และการตัดไมทําลายปาและการทําลายระบบนิเวศอันกอใหเกิดผลกระทบตอธรรมชาติอยางรุนแรง จะ
สามารถแกไขไดอยางทันการณไดหรือไม อยางไร 

ในประเด็นเรื่องความเปนธรรมในการจัดการน้ําทวม มีหลายคําถามที่สังคมไทยอาจจะตองชวยกันตั้งและหาคําตอบรวมกัน 
เริ่มตั้งแตเรื่องการจัดการน้ําในภาพรวมวา ทรัพยากรน้ําควรเอื้อประโยชนใหแกบุคคลกลุมใดในสังคมเปนพิเศษหรือไม ทั้งนี้เพราะใน
ปจจุบันยังมีความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงทรัพยากรนํ้าของคนในสังคมไทยในยามปกติ ถัดไปอาจจะเปนคําถามท่ีวา การรับภัยพิบัตินํ้า
ทวม ผูใดควรตองรับภาระมากกวากัน ดวยเหตุผลอะไร และจะมีหลักเกณฑที่เหมาะสมในการตัดสินใจเพ่ือใหเกิดการยอมรับไดอยางไร 

 



 
 

๑๓ 

ระหวางการปลอยใหตางจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเปนพ้ืนที่นํ้าทวม ระหวางการปลอยนํ้าทวมไปยังภาคเกษตรกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรม หรือการปลอยนํ้าทวมไปยังฝงตะวันตกหรือตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ระหวางการใชพ้ืนที่ชานเมืองเปนที่อยูอาศัย
หรือการโยกยายไปอยูที่ อ่ืนนอกแนวทางเดินของน้ํา และในเรื่องผังเมือง ยังมีคําถามวาการจัดการผังเมืองเกี่ยวกับน้ําทวมจะมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร หากการจัดการผังเมืองในกรณีทั่วไปยังไมมีประสิทธิภาพดีนัก หรือในเรื่องของการชวยเหลือเยียวยาฟนฟู ก็อาจ
มีคําถามวา ในภาวะภัยพิบัติ แรงงานตางดาวควรจะถูกดูแลเหมือนแรงงานไทยหรือไม หรือคําถามท่ีวา ระหวางนักลงทุนตางชาติกับนัก
ลงทุนไทย ผูใดควรไดรับการสนับสนุนมากกวากัน เปนตน 

ตัวอยางคําถามตางๆ ขางตน เก่ียวโยงกับประเด็นเรื่องความถูกตองและความเปนธรรมในการจัดการน้ําทวมโดยตรง ซึ่งเปน
เรื่องสําคัญที่คนในสังคมไทยควรจะไดรับการเรียนรูจากกันและกัน ซึ่งมิใชแคเรื่องของวิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมาย หรือเรื่องของ
รัฐบาลแตเพียงฝายเดียว หากแตเปนหนาที่ของทุกฝายในสังคมที่จะตองชวยตั้งประเด็นการเรียนรู และชวยกันคิดหาทางออกรวมกัน ซึ่ง
นอกเหนือจากการตั้งประเด็นพูดคุย การเปดวงเสวนาแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ความคิด ประสบการณ และอารมณความรูสึกแลว การ
ทําการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ืองทั้งในปญหาใหญในภาพรวม และในแตละปญหายอยรวมทั้งการสรางบุคลากรทางวิชาการช้ันสูง เพ่ือจะ
นําไปสูการแกไขปญหาตางๆ ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาจจะมีขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการปรับเปล่ียนนโยบาย ระบบการทํางาน 
โครงสรางงาน โครงสรางองคกร กฎหมาย และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของตอไป 
 
(๑๗) บทสรุป 
 แมเหตุการณนํ้าทวมใหญในป พ.ศ. ๒๕๕๔ จะนําความเสียหายมาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก แตทามกลางการสูญเสียใน
ครั้งนี้ หากเราจะตั้งใจเรียนรูเพ่ือสรางความถูกตองและความเปนธรรมในการจัดการน้ําทวมใหดีข้ึน ก็คงจะทําใหความเสียหายเที่เกิดข้ึน
ไมสูญเปลา เพราะจะทําใหเกิดการปองกันเยียวยาฟนฟูผูที่ไดรับความเสียหายและระบบนิเวศไดอยางเหมาะสมตอไป 
 ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวาบทความบทนี้จะชวยจุดประกายใหเพ่ือนรวมสังคมไทยไดตื่นตัวกับการเรียนรูจากประสบการณลํ้า
คาในครั้งนี้ และแปลงความโศกเศราสูญเสียใหกลายเปนพลังทางปญญาที่รวมกันกําหนดทิศทางของสังคมในวันขางหนา และหวังวาทุก
ทานจะสามารถตกผลึกทางความคิดในเรื่องที่เก่ียวของ เพ่ือชวยกันพัฒนาระบบการจัดการน้ําทวมใหมีความถูกตองและเปนธรรมมากขึ้น 
เชนเดียวกับที่สังคมเยอรมันไดแปรเปลี่ยนความผิดพลาดใหกลายเปนความสําเร็จในการจัดการน้ําทวมอยางยั่งยืน ซึ่งหากสังคมไทยมีการ
เรียนรูและสามารถจัดระบบการจัดการน้ําทวมแบบใหมไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนไทยแลว สังคมของ
เราก็นาจะสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปรับใชในการเผชิญหนากับอุบัติภัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนอีก ไมวาจะเปนเหตุการณสึนามิ 
แผนดินไหว หรือภัยแลง เพราะทุกเรื่องจะมีโครงสรางและรูปแบบของปญหาและทางแกไมแตกตางกัน และที่สําคัญคือทุกเรื่องตองการ
ความถูกตองและความเปนธรรมในการจัดการในทุกข้ันตอนไมตางจากเรื่องการจัดการน้ําทวมใหญในครั้งนี้ 
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