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ความนำ
จากความตอนท่ีแลว ทานผูอานคงไดทราบแลววา ภายหลังจาก

ทีเ่กดิเหตกุารณอทุกภยัครัง้ใหญ ในป ค.ศ. ๑๙๕๓ การพฒันาการจดัการ
อุทกภัยและทรัพยากรน้ำของประเทศเนเธอรแลนดไดดำเนินไปอยาง
จรงิจงัและตอเน่ือง โดยความรวมมือของฝายนติบิญัญตัแิละฝายบริหาร
ในการกำหนดแผนงานปองกนัประการตาง ๆ   โดยเฉพาะอยางยิง่ในมติิ
ของการจัดใหมีกฎเกณฑทางกฎหมายท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจใชเปน
แนวทางแกประเทศอืน่ ๆ  เพือ่การศกึษา การวเิคราะห และการปรบัใช
ใหเหมาะสมแกประเทศตาง ๆ  ไดเปนอยางดี ซึ่งผูเขียนจะไดนำเสนอ
รายละเอียดดังกลาว ใน หนาตางโลก: The Knowledge Windows 
เรื่อง “The Windmill Flood Risk Management: การจัดการ
อุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” ในตอนที่มีชื่อวา “กฎหมายเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย” ดังนี้

 ความทั่วไป: กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
 จัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย๑

เมื่อพิจารณาระบบกฎหมายของประเทศเนเธอรแลนดแลว 
ยอมไมอาจปฏเิสธไดเลยวา การบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้และอทุกภยั

นั้นเปนวาระแหงชาติอยางแทจริง เพราะ
ปรากฏวามีบทกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรง
อยูหลายฉบับ กอนท่ีจะมีการสรางบูรณภาพ
ของกฎหมายหลายฉบับทีเ่ก่ียวของเขาดวยกัน 
ดังจะกลาวในสวนตอไป 

นโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการน้ำในประเทศเนเธอรแลนด
ไดปรากฏชัดในรูปแบบของการตรากฎหมาย
เพิ่มมากยิ่งขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี ๒๐ โดยใน

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ�  »·ØÁÇÑ²¹ �
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“The Windmill Flood Risk Management: 
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” 
ตอน กฎหมายเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย

๑ A.A. Olsthoorn and R.S.J. Tol, “Floods, fl ood management and climate change in The Netherlands”, 
(February, 2001), pp. 19-28. 
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ป ค.ศ. ๑๙๗๐ ถอืวาเปนจดุเริม่ตนของการตรากฎหมายเพือ่การบรหิารจดัการนำ้สมยัใหมนบัแตมกีาร
ตราพระราชบญัญตัวิาดวยมลภาวะทางนำ้ (Act on Pollution of Surface Waters) ขึน้ใชบงัคบั 
ซึ่งไดมีการตรากฎหมายเพื่อจัดใหมีโครงสรางขององคกรภาครัฐสำหรับการจัดทำภารกิจนี้ใหเปน
รูปธรรมยิ่งขึ้นในเวลาตอมา 

กระทั่งในป ค.ศ. ๑๙๘๓ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและไดบัญญัติรับรองสถานะ
ทางกฎหมายของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Boards) ขึ้นเปนครั้งแรก 
อนันบัเปนชวงเวลาสำคญัอกีชวงหนึง่ของการพฒันาการตรากฎหมายเพือ่วตัถปุระสงคในการจดัการนำ้
ของประเทศน้ี ซึง่ตอมาไดนำไปสูการตราพระราชบญัญตัคิณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ 
(Water board Act) ขึน้ใชบงัคบัเปนกฎหมายในป ค.ศ. ๑๙๙๒ ใหคณะกรรมการดงักลาวมเีขตอำนาจ
ในการปฏิบัติภารกิจในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 

ทั้งนี้ อาจสรุปไดวาในปจจุบัน ประเทศ
เนเธอรแลนดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำและองคกรที่เกี่ยวของไว
อยางชัดเจนในกฎหมายหลายฉบับ ทั้งที่เปน
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในภาพรวมท้ังหมด ในฐานะท่ี “นำ้” เปนทรพัยากร
ทีค่วรไดรบัการดแูลรกัษาใหมคีณุภาพและปรมิาณ
ที่เหมาะสม และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการน้ำ
ในลักษณะท่ีเปนภัยพิบัติสาธารณะโดยเฉพาะ ดังน้ี 

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ในบทบัญญัติ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไวถึงเจตนารมณในการดำรงอยูของพลเมืองโดยมีเจตจำนง

รวมกนัในอนัทีจ่ะคุมครองปองกนัและพฒันาสิง่แวดลอม และในมาตรา ๑๓๓๓ ไดบญัญตัไิวถงึการจดัใหมี
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ การจัดองคกร การดำเนินงาน และการยุบเลิกคณะกรรมการดังกลาว

๒ Constitution of Kingdom of Netherlands : Article 21;
“It shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve 

the environment.”.
๓ Constitution of Kingdom of Netherlands : Article 133; 
“(1) Insofar as it is not otherwise provided by or pursuant to Act of Parliament, the establishment or 

dissolution of water control boards, the regulation of their duties and organization together with the composition 
of their administrative organs shall be effected by provincial by-law according to rules laid down by Act of 
Parliament.

(2) The legislative and other powers of the administrative organs of water control boards and public 
access to their meetings shall be regulated by Act of Parliament

(3) Supervision of these administrative organs by provincial and other bodies shall be regulated by Act 
of Parliament.  Decisions by the administrative organs may be quashed only if they confl ict with the law or the 
public interest.”.

ั  ั ั  ั 
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• พระราชบญัญตัคิณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ (Water Board Act) มาตรา ๑ 
และ มาตรา ๒ 

• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการบริหารจัดการน้ำ ค.ศ. ๑๙๐๐ (Water Administration 
Act) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแล (Supervision) ของรัฐบาล (Central 
government) และขององคกรบริหารราชการระดับจังหวัด (Provinces) ซึ่งในเวลาตอมาไดมีการตรา
กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติใชแทนที่กฎหมายฉบับนี้ในหลายสวน อันไดแก พระราชบัญญัติเขื่อนกั้นน้ำ 
(Water Embankment Act) และพระราชบัญญัติิคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
(Water board Act) ขางตน

• พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันอุทกภัย (Flood Protection Act) อันมีสาระสำคัญที่
กำหนดใหมีการทดสอบความสมบูรณของระบบการปองกันอุทกภัยในปจจัยดานตาง ๆ ในทุก ๕ ป 

การดำเนินงานดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับโครงสรางการบริหารราชการเพ่ือการจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัยนั้น ไดอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
บรหิารจัดการทรัพยากรน้ำเชนเดียวกันกับการบริหารจัดการน้ำโดยท่ัวไป ทัง้นี ้โดยมีหลกัการสำคัญให 
“คณะกรรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” หรือ “Water Board” ซึง่มอียูในหลายพ้ืนที ่รบัผดิชอบ
ภารกจิในการบริหารจดัการและบำรุงรกัษาคนักัน้นำ้ (Dikes) ซึง่ในทางปฏิบตัพิบวา คนักัน้นำ้บางแหง
ยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาโดยภาครัฐบาล เพราะเหตุจำเปนเก่ียวดวยการ
งบประมาณและปญหาทางเทคนิคประการอื่น ทั้งนี้  มีแนวโนมวาจะมีการมอบหมายภารกิจดังกลาว
ใหแก Water Board ตอไป ตามหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)

การบริหารราชการในการจัดการน้ำ
และอุทกภัยของประเทศน้ี มีรูปแบบโครงสราง
การกำกับดูแลท่ีไมยากตอการเขาใจมากนัก 
กลาวคือ Water Boards อยูภายใตการกำกับ
ดู แลขององค ก รบริ ห ารราชการระดั บ
จังหวัด (Provinces) ซึ่งรัฐบาล (Central 
government) จะเปนองคกรที่ใชอำนาจ
กำกับดแูลการบรหิารราชการแผนดนิประการนี้
อีกชั้นหน่ึงควบคูไปกับภารกิจดานการวิจัย 
(Technical research)และการกำหนด
แนวนโยบายระดับชาติ (National policy) เพื่อใหการจัดการความเส่ียงจากอุทกภัยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

ตอมา ในป ค.ศ. ๒๐๐๙ ไดมีการตราพระราชบัญญัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำ อันเปน
นวัตกรรมบูรณภาพทางนิติบัญญัติครั้งใหญในประเทศเนเธอรแลนด ดังจะไดนำเสนอตอจากนี้
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 “The Water Act 2009” บูรณภาพทางกฎหมายเพ่ือการจัดการ
 ทรัพยากรน้ำและอุทกภัย๔

โดยที่ประเทศเนเธอรแลนดมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ทั้งจากปจจัยทางดานภูมิศาสตร 
ปรากฏการณธรรมชาติ  และจากสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่เปนสาเหตุ
ใหประเทศนี้เผชิญอุทกภัยอยูบอยครั้งและมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกป ดังนั้น นอกจากกฎหมาย
ดังที่ไดนำเสนอขางตน จึงจำเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย
ที่เหมาะสมและเพียงพอตอบริหารจัดการ การปองกัน และบรรเทาผลจากอุทกภัยซึ่งเปนภัยพิบัติ
ที่สรางความเสียหายตอประโยชนสาธารณะอยางกวางขวาง

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ สูการสรางบูรณภาพทางนิติบัญญัติ๕

ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการรางกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงคขางตนใหครอบคลุมรอบดาน 
โดยการนำกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management) และ 
การจัดการอุทกภัย (Flooding Management) ที่มีอยูเดิม อันประกอบดวย๖

- พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management Act) 
- พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษในแหลงน้ำ (Surface Waters Pollution Act)
- พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางทะเล (Marine Waters Pollution Act)
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (Ground Water Act) 
- พระราชบัญญัติการปองกันอุทกภัย (Flood Defences Act)
- พระราชบัญญัติการบริหารงานโยธาธิการ (Public Works Management Act) 

และพระราชบัญญัติการโยธาธิการ (Public Works Act) (เฉพาะบทบัญญัติสวนที่วาดวย ทางน้ำ 
หรือ water way ) และ

- พระราชบัญญัติคุมครองทรัพยากรดิน (Soil Protection Act) (เฉพาะบทบัญญัติ
สวนที่เกี่ยวกับ ทองน้ำ)

ไปสูการผสมผสานควบรวมใหมีเน้ือหาครบถวนทั้งทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติควบคูกัน
กับบทกำหนดสภาพบังคับซึ่งเปนรูปธรรมสมบูรณแบบในบทกฎหมายฉบับเดียว ภายใตชื่อ “Water 
Act 2009” ซึ่งมีสาระสำคัญเดนชัดในอันที่จะสรางบูรณภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำที่มีอยู
หลายมิติเขาดวยกัน

๔ Government of the Netherlands, Ministry of Transport, Public Works and Water Management., “The 
Water Act in brief”, (Netherlands,2009), pp 1-5. [online] Available from : www.helpdeskwater.nl/publish/
pages/18273/thedutchwateractinbrief.pdf [February 2nd, 2012].
 ๕ ดูเพิ่มเติมใน  Ministry of Transport, Public Works and Water Management, “Towards Integrated Water 
Legislation in The Netherlands Lesson from other Countries”; (Final Report), 2004.

๖ Government of the Netherlands, Ministry of Transport, Public Works and Water Management., “The 
Water Act in brief”, p. 2.
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สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโดยสังเขป
เมือ่พจิารณาบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีแลว อาจแบงระดบัองคกรผูรบัผดิชอบเกีย่วกบั

การบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ (Water Authorities) ของประเทศเนเธอรแลนดไดเปน ๒ ระดบัดวยกนั 
กลาวคือ 

• รัฐบาล (State) ในฐานะผูรับผิดชอบภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ 
และทางน้ำสายหลักของประเทศในหลายมิติ และ

• คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (Water management boards) ในฐานะองคกรผูรับผิดชอบ
ภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการมลภาวะ และดานการปองกันอุทกภัยในระดับ
ภูมิภาคที่อยูในเขตอำนาจ อันจะไดกลาวถึงรายละเอียดในคราวตอไป

สำหรับสวนราชการระดับจังหวัด (Provinces) และ
สวนทองถิ่น (Municipalities) อันมีเขตอำนาจการบริหาร
ราชการแผนดินตามเขตทางภูมิศาสตรน้ัน มิไดมีบทบาท
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยอยางเดนชัด
ดังเชนองคกร ๒ ประการขางตน อยางไรก็ตาม ในระหวาง
องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำดวยกัน องคกรบริหารราชการแผนดินระดับ
จงัหวัด (Provincial Executive) เปนองคกรท่ีมอีำนาจในการ
กำกับดูแล (Supervision) การปฏิบัติราชการดังกลาวของ
องคกรระดับภูมิภาคและองคกรสวนทองถิ่น และรวมถึงการ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในกรณีจำเปนใหแกองคกร
ทั้งสองนั้นดวย ทั้งนี้ หากการใดเกี่ยวของถึงประโยชนมหาชน
ระดบัมหภาคหรอืพนัธกรณรีะหวางประเทศแลว อำนาจในการ
กำกับดูแลจะเปนของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม การโยธาธิการ และบริหารจัดการน้ำ 
(Minister of Transport, Public works and Water Management)  

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกำหนดใหมีการดำเนินงานเพ่ือวัตถุประสงคตามเจตนารมณดาน
การจัดการทรัพยากรน้ำ โดยให องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water 
Authorities) แตละองคกร จัดทำภารกิจดังตอไปนี้๗

• จัดทำความตกลงรวมกันกับองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอื่น เรียกวา “Water 
Agreements” เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประการซึ่งอาจไมไดถูกกำหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได หรือ จัดทำความตกลงกับหนวยงานบริหารราชการระดับทองถิ่น 
(Municipality) ที่เรียกวา “Administrative agreements” เพื่อวัตถุประสงคในทำนองเดียวกัน

๗ Ibid., p.3.
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• จัดทำบัญชีแสดงรายการขอมูลทางน้ำ (Ledgers on waterways) เชน แมน้ำสายตาง ๆ 
โดยระบุขอกำหนดเง่ือนไขเพ่ือใหการบริหารจัดการน้ำสมัพนัธกบับริบทของทางน้ำแหงนัน้ ๆ  โดยคำนึงถึง
สภาวการณ รปูแบบ ขนาด และรายละเอยีดทางวศิวกรรม สิง่ทีจ่ำตองดำเนนิการ ตลอดจนขอบเขตพ้ืนที่
ในการบริหารจัดการและเขตการเฝาระวังอุทกภัย (Protection zones) ในแตละสวน นอกจากนี้ 
รวมถึง รายการแสดงขอมูลเก่ียวกับโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยขั้นพื้นฐานซ่ึงเปนวงแหวน
คันกั้นน้ำ (Dike ring) ที่มีอยูทั่วไป หรือโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยประเภทอื่น โดยเฉพาะ
ขอมูลท่ีแสดงขีดความสามารถในการปองกันอุทกภัย และสภาพที่เปนอยูในปจจุบันของโครงสราง
สำหรับการปองกันอุทกภัยแตละแหง๘

• จัดทำแผนโครงการ (Project 
plans) สำหรบัการกอสราง ยายสถานที ่หรอื
ปรบัปรงุโครงสรางทางวศิวกรรมทีใ่ชในการ
ปองกนันำ้ทวม แผนโครงการนี ้ประกอบดวย 
มาตรฐานกำหนดขั้นตอนวิธีการ ตลอดจน
รายละเอียดทางวิศวกรรมของโครงสรางน้ัน 
ทั้งนี้ แผนโครงการสำหรับโครงสรางทาง
วิศวกรรมหลักท่ีสำคัญในการปองกัน 
อุทกภัย หรือที่เรียกวาเปน “Primary fl ood defence structures”๙ หรือ แผนโครงการในลักษณะ
เดียวกันนี้โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water boards) จะตองกระทำตามข้ันตอน
ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติฯ หมวด ๕ สวนที่ ๒ อันเปนบทบัญญัติที่วาดวย “Project procedure 
for water management structures” เชน ตองไดรับความเห็นชอบโดยองคกรบริหารราชการ
แผนดินระดับจังหวัด (Provincial Executive) ของจังหวัดที่แผนโครงการไดระบุไววาจะกระทำการ
ในทองที่ของจังหวัดนั้น 

• ดำเนินการตามอำนาจหนาที่โดยใชเอกสิทธิ์ เพื่อกระทำการตามกฎหมายซึ่งอาจเปนการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพในแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของพลเมืองได ภายใตขอบเขต เงื่อนไข และวิธีการที่
พระราชบัญญัตินี้ไดกำหนดไว ซึ่งเรียกวา “Obligations to consent” เชน การกำหนดให
ทีด่นิของเอกชนรายใด ๆ  เปนพืน้ทีร่องรับนำ้ชัว่คราว ตลอดจนการใหเอกชนยอมใหรฐักระทำการใด ๆ  
เพื่อประโยชนสาธารณะในการปองกันอุทกภัย ทั้งนี้ โดยชดเชยเยียวยาอยางเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังไดกำหนดให Water Authorities มีหนาที่ควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ทรพัยากรน้ำ เชน การสรางคันกนันำ้ การสูบน้ำบาดาล การปลอยส่ิงเปนพษิลงสูแหลงน้ำ ใหอยูภายใต
การกำกับดูแลของหนวยงานของรัฐในระดับประเทศระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น แลวแตกรณี 

๘ The Dutch Water Act, Chapter 5, Section 5.1. 
 ๙ โปรดดูเพิ่มเติมใน  Transport and Water Management Inspectorate Water Management, “Assessment of 
Primary fl ood defences in The Netherlands” National Report on 2006, (Rotterdam: Thieme MediaCenter, 2006). 
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ตามอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ หากมีการฝาฝนบทบัญญัติเกิดขึ้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของยอมมีอำนาจ
ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย (Law enforcement) ตามบทบัญญัติในหมวด ๘ 
ของพระราชบัญญัติ 

ความสงทาย 
การจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนดในมิติของการตรากฎหมาย

และการสรางบูรณภาพของบทบัญญัติไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง ใหมีความครบถวนเหมาะสม
ในอันจะใชเปนกติกาและเครื่องมือเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการปองกัน
อทุกภยัและบทบาทอำนาจหนาทีข่องแตละองคกรทีเ่กีย่วของไวอยางชดัเจน โดยมกีารกระจายภารกจิ
ใหองคกรตาง ๆ มีการดำเนินงานที่แตกตางกันไปตามขอบเขตภารกิจและพื้นที่เชิงภูมิศาสตร ภายใต
การกำกับดูแลของรัฐบาล 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา ในอนาคตอันใกลน้ี ประเทศไทยของเราจะไดจัดใหมีกฎหมาย
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยที่มีเจตนารมณสำคัญในการปองกันเหตุอุทกภัย 
ตลอดจนกำหนดโครงสราง การจัดองคกร และ
อำนาจหนาท่ีขององคกรผูรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ 
ไวอยางชัดเจน เพ่ือประโยชนสาธารณะและความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในตอนหนา  ผู เขียนจะขอเสนอขอมูล
เก่ียวกับการดำเนินยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ
อุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนดซึ่ งไดมีการ
ดำเนินงานภายใตกฎหมายและนโยบายระดับชาติ  
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