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บทนํา 
  ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ลําดับที่ ๔๑ ของโลก มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใน 
ทวีปยุโรปและพ้ืนที่อ่ืนอยู่ในหลายทวีป โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ ๖๗๐,๙๒๒ ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
ในยุโรป ๕๔๗,๐๓๐ ตารางกิโลเมตร มีทางน้ํายาวมากกว่า ๕๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดยเป็นแม่นํ้าสายหลัก ๔ สาย ได้แก่ 
แม่ นํ้าลัวร์ (Loire) แม่นํ้าแซนน์ (Seine) แม่นํ้าการอนน์ (Garonne) และแม่ นํ้าโรนน์ (Rhône) ทั้งน้ี  
ไม่นับแม่นํ้าไรน์ (Rhin) ที่มีส่วนสําคัญกับยุโรปแต่มีความสําคัญกับฝรั่งเศสไม่มากเท่าแม่นํ้าหลัก ๔ สาย
ดังกล่าว โดยลุ่มนํ้า๓ของแม่นํ้า ๔ สายหลักข้างต้นครอบคลุมพ้ืนที่ถึงร้อยละ ๖๒ ของฝร่ังเศสภาคพ้ืนทวีป  
นอกจากน้ียังมีแอ่งนํ้าหรือแหล่งนํ้าต่าง ๆ มากกว่า ๓๔,๐๐๐ แห่ง และมีพ้ืนที่ทะเลอาณาเขตในสามมหาสมุทร
มากกว่า ๑๐ ล้านตารางกิโลเมตร๔  
  นอกจากประเทศฝร่ังเศสจะให้ความสําคัญกับนํ้าในฐานะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็น 
ในการบริโภคอุปโภคและการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการดูแลคุณภาพของนํ้าเพ่ือให้มีการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังให้ความสําคัญในการจัดการน้ําในฐานะของภัยพิบัติ  
(le risqué majeur) อีกด้วย เน่ืองจาก มีปัญหาอุทกภัยบ่อยคร้ังแต่ละครั้งซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมาก  
ทําให้การบริหารจัดการจึงมีการดําเนินการในสองรูปแบบ  ดังน้ัน ในการศึกษานี้จะได้ศึกษาเป็น ๒ ส่วน คือ 
ในส่วนการบริหารจัดการนํ้าในมิติที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และในมิติที่เป็นภัยคุกคาม 
                                                            

  ๑บทความนี้เผยแพร่ทาง https://lawforasean.com/ ต้ังแต่วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยได้ปรับปรุง
เพ่ิมเติมข้ึนจากบทท่ี ๓ การบริหารจัดการน้ําของประเทศฝร่ังเศส ท่ีผู้เขียนเขียนข้ึนและได้ถูกนําไปรวบรวมไว้ใน “การบริหาร
จัดการน้ําของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย” ท่ีจัดทําโดย ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ธันวาคม ๒๕๕๔) เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ภาครัฐและผู้ รับผิดชอบในการจัดการปัญหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงในคร้ังนั้นได้จัดทําด้วยความเร่งรีบเพ่ือให้ทันกับความต้องการท่ีจะเสนอข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึน จึงทําให้มีข้อผิดพลาด การจะตรวจสอบจัดทําใหม่ท้ังฉบับก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจาก ในงานศึกษาของฝ่ายพัฒนากฎหมาย
ดังกล่าวมีการแบ่งส่วนรับผิดชอบหลายท่านและต้นฉบับเดิมได้สูญหายไปแล้ว แต่ผู้เขียนเห็นว่า ผลการศึกษาในเร่ืองการบริหาร
จัดการน้ําของประเทศฝร่ังเศสยังเป็นประโยชน์และสามารถปรับใช้ได้กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
และเหมาะสมย่ิงข้ึน  สําหรับผู้ท่ีสนใจจะศึกษา “การบริหารจัดการน้ําของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย” นั้น 
สามารถค้นคว้าได้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เนื่องจาก ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการแจกจ่าย
ไปยังห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
  ๒นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Aix-Marseille III ประเทศฝร่ังเศส 
  ๓การแบ่งลุ่มน้ํา (les bassins) ของฝรั่งเศสจะแบ่งออกเป็น ๖ ลุ่มน้ํา ได้แก่ ลุ่มน้ํา Seine-Normandie 
ลุ่มน้ํา Loire - Bretagne ลุ่มน้ํา Adour-Garonne ลุ่มน้ํา Rhône - Méditerranée และ Corse ซ่ึงเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่ 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับแม่น้ําหลัก ๔ สาย) และลุ่มน้ําขนาดเล็กอีกสองลุ่มน้ําได้แก่ ลุ่มน้ํา Rhin-Meuse และลุ่มน้ํา Artois-
Picardie (ข้อมูลจาก http://www.eau-adour-garonne.fr/page.asp?page=1159, สืบค้นเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

๔ONEMA, Le système d’information sur l’eau : un dispositf fondamental de la politique 
de l’eau, Les Dossiers de l’ONEMA, n°3, mars 2009, p.1. 
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ส่วนที่หนึ่ง  การบริหารจัดการน้ําในมิติที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  ฝรั่งเศสได้ให้ความสําคัญกับนํ้าเป็นอย่างมาก จะเห็นมีการตรากฎหมายว่าด้วยนํ้า (loi du 3 
janvier 1992, dite “Loi sur l’eau”) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ วางหลักเก่ียวกับการจัดการนํ้าร่วมกันในลักษณะ
ของ “มรดกร่วมกันของชาติ” (le patrimoine commun de la nation) เพราะนอกจากการใช้นํ้าเพ่ือ 
การบริโภคอุปโภคของประชาชนตามปกติแล้ว ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของฝรั่งเศส 
ก็มีความจําเป็นต้องใช้นํ้าในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศเกษตรกรรม๕  
โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Produit Intérieur Brut : PIB) ในด้านเกษตรกรรมถึงร้อยละ ๓.๕  
และมีรายได้ในส่วนน้ีถึง ๖๑ ล้านยูโร ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักอันหน่ึงของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งมีความสําคัญมากในระดับการค้าระหว่างประเทศ ๖ โดยอาจนับได้ว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ นํา 
ด้านเกษตรกรรมของสหภาพยุโรป ทําให้ประเทศฝร่ังเศสให้ความสําคัญกับนํ้าอย่างมากเพราะความสําคัญ 
ต่อการดํารงชีพและระบบเศรษฐกิจของฝร่ังเศส การที่จะมีนํ้าที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงต่อการบริโภค
อุปโภค จึงจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพด้วย  
  ในการบริหารจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพน้ี ได้แบ่งความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องออกเป็นสองส่วนคือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าของฝรั่งเศส และการจัดการ 
ด้านข้อมูลเก่ียวกับการบูรณาการข้อมูลเก่ียวกับนํ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
๑. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ําของฝร่ังเศส 
  ตามที่ ไ ด้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า รัฐบัญญั ติลงวันที่ ๓ มกราคม  ค .ศ .  ๑๙๙๒ หรือ 
ที่เรียกกันว่า “กฎหมายว่าด้วยนํ้า”  loi du 3 janvier 1992, dite “loi sur l’eau”) ได้ให้ความสําคัญกับ 
“ นํ้ า” ว่ า เ ป็นมรดกร่ วม กันของชาติ  ( l’eau est “partimoine commun de la Nation”)๗ ทํ า ให้ 
มีแนวความคิดในการบริหารจัดการนํ้าว่าต้องมีความสมดุลระหว่างผู้ใช้นํ้าที่ต่างกัน ในรูปแบบที่ต่างกัน  
(แบ่งได้เป็น แหล่งนํ้าจืดทั่วไป นํ้าบาดาล และนํ้าทะเลชายฝั่ง) การจัดการนํ้าต้องคํานึงถึงการรักษาระบบ
นิเวศน์ การเพ่ิมคุณค่าของนํ้าในเชิงเศรษฐกิจ และการจัดการนํ้าในฐานะแหล่งอาหารหรือในฐานะน้ําด่ืม 
  โดยได้มีการกําหนดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า หรือที่เรียกว่า “la Gestion 
Intégrée des Resources en Eau (GIRE)” ไว้ว่ามีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประโยชน์ ดังน้ี๘  
   ๑) เพ่ือให้ทุกคนสามารถมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   ๒) เพ่ือรักษาทรัพยากรนํ้าและแหล่งนํ้า 
   ๓) เพ่ือป้องกันมลภาวะและอุบัติเหตุ 
   ๔) เพ่ือป้องกันและจัดการกับอุทกภัย ความแห้งแล้ง และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
   ๕) เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์อาหารทางเกษตรและประมง  
   ๖) เพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืนของอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน นันทนาการ  
การท่องเที่ยวและการคมนาคมทางน้ํา  
                                                            

  ๕France.fr, Le secteur Agricole français, retrieved December 7, 2011, from 
http://www.france.fr/connaitre/economie/panorama/article/le-secteur-agricole-francais. 
  ๖Ibid. 
  ๗Office International de l’Eau, Organisation de la gestion de l’eau en France, p.5. 
  ๘Ibid. p.3. 
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  ในการบริหารจัดการนํ้า ฝรั่งเศสได้สร้างกลไกและหน่วยงานในการบริหารจัดการนํ้า  
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับรัฐ (L’État) ซึ่งเป็นผู้กําหนดนโยบายและออกกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
และ ระดับท้องถิ่น  
  ๑.๑ การกําหนดนโยบายรัฐและการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 โดยที่ประเทศฝรั่งเศสได้มีการแบ่งอํานาจ (la déconcentration) ทําให้การตัดสินใจ
เก่ียวกับนํ้าในระดับท้องถิ่นต่าง ๆ จะะถูกพิจารณาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงาน 
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด ส่วนรัฐจําทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลในระดับนโยบายโดยใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ 
ในการดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) อํานาจหน้าที่ของรัฐ (État) 
  กระทรวงหลักที่มีหน้าที่และอํานาจในการบริหารจัดการนํ้า ได้แก่ กระทรวง
สิ่ ง แวดล้ อม  การ พัฒนาอ ย่า ง ย่ั ง ยืน  การขนส่ ง  และที่ พั กอาศั ย  (Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)) กระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืน
จะมีหน้าที่และอํานาจเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยจะดําเนินการต่าง ๆ ผ่านทางตัวแทนของรัฐ ได้แก่ ผู้ว่าการแคว้น 
(le Préfet de Région) และผู้ว่าราชการจังหวัด (le Préfet de Département) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ 
  ในส่วนของการจัดการนํ้าน้ัน ผู้ว่าการแคว้น (le préfet de Région) หรือคณะกรรมการ
ลุ่มนํ้า (le Comité de Bassin) จะเลือก ผู้ว่าการประสานงานลุ่มนํ้า (le Préfet coordonnateur de bassin) 
เพ่ือทําหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดการและวางแผนจัดการนํ้า 
(le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) และนํามาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
มาใช้ดําเนินการ 
 (๒) การกําหนดนโยบายเก่ียวกับน้ํา 
  ในการพิจารณาเก่ียวกับการจัดการนํ้าจะต้องคํานึงถึงหลักการพ้ืนฐาน ๖ ประการ ได้แก่ 
 (๒.๑) การบริหารจัดการลุ่มนํ้าแบบกระจายอํานาจ (la gestion décentralisée 
au niveau des bassins versants) อํานาจการจัดการนํ้าต่าง ๆ ของฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะอยู่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้า แต่ในระดับประเทศก็ยังจะมีการประสานงานกันดําเนินการ 
ในการจัดการนํ้าซึ่งจะนําเรื่องลักษณะภูมิประเทศของแหล่งนํ้ามาพิจารณาด้วย เน่ืองจากแนวความคิดที่ว่า 
“นํ้าไม่มีพรมแดนทางการปกครอง” (“l’eau ne connaît pas les frontières administratives”) 
 (๒.๒) การใช้แนวทางการจัดการเชิงบูรณาการ (une approche intégrée) 
คํานึงถึงผู้ใช้นํ้าทุกคน ความจําเป็นของระบบนิเวศน์ทางน้ํา การป้องกันมลภาวะและการควบคุมความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติและอุบัติเหตุ 
 (๒ .๓ )  หน่วยงานท่ีได้รับอํานาจดําเนินการและประสานการดําเนินการ 
(l’organisation de la concertation et la coordination des actions) ซึ่งต้องพิจารณาถึงกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการลุ่มนํ้า (le comité de bassin) และผู้ ว่าการประสานงานลุ่มนํ้า (le Préfet 
coordonnateur de bassin) 
 (๒.๔) การหมุนเวียนแหล่งเงิน (la mobilization de ressources financières 
spécifiques) เก่ียวกับการจัดเก็บเงินของสํานักงานนํ้า (l’Agence de l’Eau) ในส่วนของการจัดเก็บค่าใช้นํ้า
และค่าบําบัดนํ้า 
 (๒.๕) การวางแผนและโครงการจัดการระยะยาว (Une planification et une 
programmation pluriannuelle) ซึ่งจะแยกเป็นสองส่วนที่จะต้องคํานึงถึงในการจัดการนํ้า ดังน้ี 



 ๔ 

 ๑ )  การ จัดทํ า แผน กํ าหนด วัตถุ ป ระส งค์ และลํ า ดั บความ สํ าคัญ 
ในการดําเนินการตามแผนการจัดการและการวางแผนในระดับลุ่มนํ้าใหญ่ (les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) à l’échelle des basins hydrographiques)  
และการจัดระเบียบและการจัดการในระดับลุ่มนํ้าย่อย (les Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) à l’échelle des sous-bassins) 
 ๒) โครงการการลงทุนในโครงการทางการเงินต่อเน่ืองหลายปี ของหน่วยงานต่าง  ๆ
ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่นํ้าในระดับลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ และการทําสัญญาต่าง ๆ ในระดับแม่นํ้า หรือทางนํ้า 
   (๒ .๖) การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน 
ผู้ ให้บริ การน้ํ า ด่ืมและการสุขอนามัย นํ้ าและการทําความสะอาด  (Une repartition Claire des 
responsabilités entre les Autorités publiques et les opérateurs privés pour la gestion des 
services municipaux de l’eau potable et de l’assainissement ) โดยการให้บริการนํ้าด่ืมและทําความสะอาด
เป็นบริการของรัฐที่กระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น โดยท้องถิ่นจะเป็นผู้เลือกว่าจะดําเนินการเองหรือวแต่งต้ังให้
เอกชนเป็นผู้ดําเนินการ โดยสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจะอยู่ในกรอบของกฎหมายและเป็นไปตามสัญญา 
  (๓) กฎหมายหลักเก่ียวกับการจัดการน้ํา  
 ในอดีตประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการนํ้าและทรัพยากรนํ้าหลายฉบับ  
แต่ปัจจุบันได้มีการรวบรวมจัดกลุ่มประเภททําเป็นประมวลกฎหมายต่าง ๆ เช่น ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
(code de l’environnement) ประมวลกฎหมายท้องถิ่นเดิม (code rural (ancien)) ประมวลกฎหมาย
สาธารณสุข (code de la santé publique) ประมวลกฎหมายก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย (code de la 
construction et de l’habitation) ประมวลกฎหมายท่องเที่ยว (code du tourisme) ประมวลกฎหมาย
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง นิ ติ บุ ค ล ม ห า ช น  ( code general de la propriété des personnes publiques)  
โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้ามาจากฐานกฎหมายเดิมที่ปัจจุบันได้ยกเลิกส่วนที่ซ้ําซ้อนกับ
ประมวลกฎหมายไปแล้วจํานวน ๖ ฉบับ ได้แก่ 
 (๓.๑) loi du 16 décembre 1964 บัญญัติเก่ียวกับการจัดการนํ้าแบบลุ่มนํ้า (basin 
versant) โดยได้วางหลักการสําคัญสามอย่าง คือการจัดการโดยกระจายอํานาจ (la gestion décentralisée) 
สําหรับลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ การจัดการร่วมกัน เครื่องมือทางการเงินในการดําเนินการ การจัดการตามระบอบ
กระจายอํานาจ การแบ่งความรับผิดชอบ และการองค์ประกอบองค์ให้คําปรึกษา (คณะกรรมการลุ่มนํ้า  
(le comité de Bassin)) องค์กรปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ด้านนํ้า (l’Agence de l’Eau)) ที่จะมีการต้ังขึ้น 
ในทุกลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ 
 (๓.๒) loi du 29 juin 1984, หรือที่เรียกว่า กฎหมายประมง (Loi pêche) บัญญัติ
เ ก่ียวกับการทําการประมงในน้ําจืด (la pêche en eau douce) และการจัดระเบียบการทําประมง 
ในที่เพาะพันธ์ุ ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงระบบนิเวศด้วย 
 (๓.๓) loi du 3 janvier 1992, หรือเรียกว่า กฎหมายว่าด้วยนํ้า (“Loi sur l’eau”)  
ได้วางหลักเก่ียวกับการจัดการนํ้าร่วมกันในลักษณะของ “มรดกร่วมกันของชาติ” (le patrimoine commun 
de la nation) การจัดการจะต้องมีความสมดุลระหว่างผู้ใช้นํ้าที่ต่างกัน ในรูปแบบที่ต่างกัน (แหล่งนํ้าจืดทั่วไป 
นํ้าบาดาล และน้ําทะเลชายฝั่ง) การรักษาระบบนิเวศ การเพ่ิมคุณค่าของนํ้าในเชิงพาณิชย์ และการจัดการนํ้า
ในฐานะแหล่งอาหารหรือในฐานะน้ําด่ืม 
 



 ๕ 

 (๓ .๔) Directive – Cadre Européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000  
เป็นการกําหนดนโยบายเก่ียวกับนํ้าของสหภาพยุโรปในการจัดการนํ้าร่วมกันของสมาชิก ๒๗ ประเทศ  
ตามคํานําที่ว่า “นํ้าไม่ใช่ทรัพย์พาณิชย์เหมือนอย่างอ่ืน แต่เป็นมรดกซึ่งต้องปกป้องรักษาและดูแล (l’eau 
n’est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine qu’il faut protéger, 
défendre et traiter comme tel) ” 
 (๓.๕) loi du 21 avril 2004 กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตาม DCE 
 (๓ .๖ )  loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 3 0  décembre 2 0 0 6  
ที่เป็นการรวมนโยบายเกี่ยวกับนํ้าเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการดําเนินการตาม Directive – 
Cadre Européenne (DCE) ทําให้การเข้าถึงนํ้าได้มากขึ้น การบริการของรัฐเก่ียวกับนํ้ามีความโปร่งใส  
และปรับปรุงองค์กรดูแลการประมงในนํ้าจืด นอกจากน้ียังเพ่ือปรับปรุงให้ระบบทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของ
นํ้ามั่นคงขึ้น และสร้างหน่วยงานใหม่คือ สํานักงานแห่งชาติเก่ียวกับนํ้าและแหล่งนํ้า (l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)) ที่เป็นหน่วยงานสําคัญเก่ียวกับการจัดการนํ้า โดยเฉพาะ 
ในเรื่องระบบเครือข่ายข้อมูลเก่ียวกับนํ้า (le Systême d’Information sur l’Eau (SIE)) ที่จะได้กล่าวต่อไป 
  ๑.๒ การบริหารจัดการน้ําในระดับท้องถ่ิน 
 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า รูปแบบการบริหารราชการของประเทศฝร่ังเศสมีลักษณะ
กระจายอํานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีระดับการปกครองท้องถิ่นใน ๓ ระดับ ได้แก่ เทศบาล 
(les Communes) จังหวัด (les Départements) และแคว้น (les Régions) ดังน้ี 
 (๑) เทศบาล (les Communes) 
  เทศบาลเป็นชุมชนที่เป็นขนาดย่อยเล็กที่สุดของระบบการปกครองจะมีการจัดการโดย
สภาเทศบาล (le Conseil municipal) ที่จะเลือกนายกเทศมนตรี (le Maire) เป็นผู้บริหารชุมชน โดยข้อมูล 
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ มีเทศบาลถึง ๓๖,๗๘๓ เทศบาล  
  ในการจัดการนํ้าน้ัน เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะนํ้าด่ืม 
และการสาธารณสุข ซึ่งเทศบาลสามารถสัญญากับเอกชนเพ่ือให้มีการจัดการที่ดีสําหรับนํ้าและแหล่งนํ้า  
และจัดทําแผนการจัดการนํ้าได้ 
 (๒) จังหวัด (les Départements) 
  ประเทศฝร่ังเศสมีจังหวัดจํานวน ๑๐๑ จังหวัด (๕ จังหวัดโพ้นทะเล (outre-mer)) 
ในส่วนของการจัดการนํ้า จังหวัดจะมีหน้าที่ในการจัดระเบียบนํ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ (l’équipement rural) 
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการจัดทําเครือข่ายนํ้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถเข้าแทรกแซงเพ่ือปกป้อง
ธรรมชาติ โดยสภาจังหวัด(le Conseil Général) แต่ละแห่งจะมีการก่อต้ังหน่วยช่วยเหลือทางเทคนิค 
แก่ชุมชน (le service d’assistance technique aux communes) 
 (๓) แคว้น (les Régions) 
  แคว้นในฝร่ังเศสได้กลายเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นอิสระต้ังแต่รัฐบัญญัติกระจาย
อํานาจ ค.ศ. ๑๙๘๒ มีทั้งหมด ๒๖ แคว้น เป็นแคว้นโพ้นทะเล ๔ แคว้น 
  ในส่วนการจัดการ นํ้าแคว้นมีบทบาทในการจัดการโดยการให้แนวทาง 
ในการตัดสินใจจัดการนํ้าผ่านทางแผนระดับแคว้นจัดเพ่ือระเบียบและพัฒนาแคว้น (planification (Schema 
Regional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT)) ผ่านทางงบประมาณ  
(ในกรณีสัญญาตามแผนงานของรัฐหรือแคว้น) หรือในการสร้างอุทยานของแคว้น (les parcs naturels 
régionaux) นอกจากน้ีแคว้นยังมีบทบาทในการจัดการนํ้าโดยส่วนร่วมกับสถาบันจัดการนํ้าต่าง ๆ เช่น 



 ๖ 

คณะกรรมการลุ่มนํ้า (le Comité de Bassin) คณะกรรมการฝ่ายปกครองของเจ้าหน้าที่นํ้า (le Conseil 
d’Administration de l’Agence de l’Eau) หรือคณะกรรมการน้ําท้องถิ่น (les Commissions locales 
de l’Eau) ซึ่งจะมีส่วนในการพิจารณาแผนการจัดการนํ้าต่าง ๆ และสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการนํ้า 
  อย่างไรก็ดี หลักที่ว่า “นํ้าไม่มีพรมแดนทางการปกครอง” ในการดําเนินการต่าง ๆ จะมี
ขั้นตอนในการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองระดับต่าง ๆ เพ่ือการจัดการนํ้าที่ดีด้วย 
 
๒. ระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับน้ําของประเทศฝร่ังเศส 
  ในอดีตฝรั่งเศสมีปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับนํ้า เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศ 
เน่ืองจากมีองค์กรที่รับผิดชอบเก่ียวกับข้อมูลนํ้าหลายองค์กร ทําให้ข้อมูลกระจัดกระจาย การนําข้อมูลมาใช้
ประโยชน์จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ต่อมาในปี ค .ศ . ๑๙๙๒ ได้มีการจัดต้ังโครงข่ายข้อมูลนํ้า 
ในระดับประเทศ (le Réseau National des Données sur l’Eau (RNDE)) ขึ้นโดยกฎหมายว่าด้วยนํ้า  
(loi sur l’eau) โดยเครือข่ายน้ีมีเป้าหมายหลักในการจัดทําข้อมูลเพ่ือแบ่งปัน และเก็บข้อมลูทีส่าํคญัในการจัดระเบียบ
การใช้นํ้าและการบริหารจัดการนํ้า ต่อมาเครือข่ายน้ีได้รับการพัฒนาเป็น “ระบบข้อมูลเก่ียวกับนํ้า”  
(le Système d’Information sur l’Eau (SIE)) ๙ ที่ใช้ในปัจจุบัน 
  ๒.๑. องค์กรจัดการข้อมูลเก่ียวกับน้ํา  
 การที่ รั ฐต้องการแก้ปัญหาที่ข้อมูลเก่ียวกับนํ้าที่มีผู้ รับผิดชอบหลายหน่วยงาน 
และเห็นความจําเป็นของการจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการ ทําให้ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖  ฝรั่งเศสได้ตรารัฐบัญญัติ 
ว่าด้วยนํ้าและแหล่งนํ้า (la loi sur l’eau et les milieux aquatiques) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ 
กําหนดให้มี “ระบบข้อมูลเก่ียวกับนํ้า” ไว้ในประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (code de l’environnement) 
อันเป็นที่มาของระบบการจัดเก็บข้อมูลนํ้าของฝร่ังเศสในปัจจุบัน 
 รัฐบัญญัติว่าด้วยนํ้าและแหล่งนํ้า (la loi sur l’eau et les milieux aquatiques)  
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ ได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ สํานักงานแห่งชาติด้านนํ้าและแหล่งนํ้า (Office 
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA))  ในการดํา เ นินการ  และประสานงาน 
ด้านเทคนิคในเรื่องข้อมูลเก่ียวกับนํ้าของฝร่ังเศส  
 (๑) สํานักงานแห่งชาติ ด้านน้ําและแหล่งน้ํา (l’Office national de l’eau  
et des milieux aquatiques (ONEMA)) 
  สํานักงานแห่งชาติด้านนํ้าและแหล่งนํ้าอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบย่ังยืน การขนส่ง และที่พักอาศัย (Ministère de l'Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement)  
  (๑.๑) อํานาจหน้าที่ 
   สํานักงานแห่งชาติด้านนํ้าและแหล่งนํ้ามีหน้าที่หลัก ๆ ในการรวบรวม
ข้อมูล เก็บข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับนํ้า โดยมีหน้าที่และอํานาจหลัก ๆ ๔ อย่าง ดังนี้๑๐ 
   (ก) พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับระบบนํ้า (hydro-systèmes) ซึ่งจะมีส่วน 
ในการกําหนดทิศทางของโครงการวิจัย 

                                                            

  ๙ONEMA, Le système d’information sur l’eau : un dispositf fondamental de la politique 
de l’eau, Les Dossiers de l’ONEMA, n°3, mars 2009, p.2. 

๑๐Office International de l’Eau, Organisation de la gestion de l’eau en France, p.7. 
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   (ข) ดําเนินการด้านข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า สิ่งแวดล้อมของน้ํา  
และการใช้นํ้า โดยรับผิดชอบระบบข้อมูลเก่ียวกับนํ้า 
   (ค) ควบคุมการใช้นํ้า โดยที่รัฐได้มอบหมายอํานาจส่วนหน่ึงเก่ียวกับตํารวจนํ้า
ให้กับสํานักงานแห่งชาติด้านนํ้าและแหล่งนํ้า ดังน้ัน จึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ 
   (ง) การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ด้านนํ้าในฝรั่งเศส เช่น การจัดให้มีการวิเคราะห์
สภาพนํ้าและแหล่งนํ้า มีส่วนร่วมในการทําแผนนโยบายนํ้าในฝรั่งเศส ผลักดันด้านเทคนิคการจัดการนํ้า  
  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวน้ัน ในขณะเดียวกันก็ถือว่าสํานักงานแห่งชาติ
ด้านนํ้าและแหล่งนํ้าทําหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมด้วย และให้ข้อมูลต่อผู้มีอํานาจ 
ในระดับประเทศและคณะกรรมาธิการยุโรปเก่ียวกับพัฒนาการและนโยบายด้านนํ้าของฝร่ังเศสด้วย 
 (๑.๒) งบประมาณและบุคลากร 
  สํานักงานแห่งชาติด้านนํ้าและแหล่งนํ้ามีเจ้าหน้าที่ ๙๐๐ คน (ในจํานวนน้ี
เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามจํานวน ๖๐๐ คน) มีงบประมาณในการดําเนินการจํานวน ๑๐๙ ล้านยูโรต่อปี  
โดยส่วนหน่ึงน้ันได้มาจากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากผู้ใช้นํ้า๑๑ 
 (๒) หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับน้ําและแหล่งน้ํา 
  ในการดําเนินการด้านข้อมูลเก่ียวกับนํ้ามีผู้ร่วมดําเนินการหลายส่วนตามอํานาจหน้าที่ของ
ตนเอง โดย ONEMA จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้จัดทําข้อมูลจํานวนมาก๑๒ ดังน้ี 
   (๒.๑) องค์การมหาชนอิสระ (les Etablissements publics) 
 ๑) สํานักงานแห่งชาติด้านนํ้าและแหล่งนํ้า 
 ๒) สํานักงานศึกษาค้นคว้าด้านธรณีศาสตร์ (le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM)) 
 ๓) สถาบันศึกษาค้นคว้าด้านการสํารวจทางทะเล (l’Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)) 
 ๔) สถาบันแห่งชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการประกอบ
อุตสาหกรรม (l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (Ineris))  
 ๕) สํานักงานอุตุวิทยาฝรั่งเศส (Météo France) 
 (๒.๒) หน่วยงานของรัฐ (les Services de l’État) 
 ๑) กระทรวงแรงงาน การจัดหางาน และการสาธารณสุข (Ministère du 
Travail , de l’Emploi et de la Santé) มีหน้าที่ในการดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชน เช่น กรณีเก่ียวกับ
นํ้าด่ืม นํ้าแร่ นํ้าเพ่ือการนันทนาการ การใช้นํ้าฝน การใช้นํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้ว 
    ๓ )  กระทรวง เกษตรและประมง  (Ministère de l’agricuture, de 
l’Alimentation , de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement) มีหน้าที่ในการดูแลเก่ียวกับ
ความต้องการของฝ่ายเกษตรกรรม การประมง เก่ียวกับปริมาณนํ้าที่จะใช้ในการเกษตรและคุณภาพของนํ้า 
รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ด้วย 
 
 
                                                            

๑๑ONEMA, Salient figures, retrieved December 29, 2011, from 
http://www.onema.fr/IMG/EV/cat2b.html. 

๑๒Ibid. 
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 (๒.๓) ภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น  
 ๑) องค์การส่วนท้องถิ่น (les collectivités territoriales) 
 ๒) สํานักงานนํ้าระหว่างประเทศ (l’Office International de l’eau) 
 ๓) การไฟฟ้าฝรั่งเศส 
 ๔) สมาคมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
 ๕) สมาคมมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ (l’Association française de 
normalization (Afnor)) 
  ๒.๒ ระบบการจัดการข้อมูลเก่ียวกับน้ําและแหล่งน้ํา 
  ข้อมูลต่าง ๆ หลายล้านข้อมูลเก่ียวกับนํ้าในประเทศฝร่ังเศสท่ีถูกรวบรวมข้ึนโดยองค์กรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณนํ้า ด้านเคมี ด้านชีววิทยา ด้านกายภาพของนํ้า (physicochimiques) การศึกษารูปพรรณ
สัณฐานของสิ่งมีชีวิต (morphologiques) ระบบนิเวศวิทยา หรือกฎหมาย โดยข้อมูลทั้งหมดจะจัดกลุ่ม 
และรวบรวมเป็นระบบข้อมูลเก่ียวกับนํ้า  
  แม้ว่า“ระบบข้อมูลเก่ียวกับน้ํา” จะเริ่มดําเนินการในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ แต่การจัดเก็บข้อมูลได้
ทําการจัดเก็บต่อเน่ืองต่อจากระบบเครือข่ายแห่งชาติด้านข้อมูลเก่ียวกับนํ้า (le Réseau National des 
Données sur l’Eau (RNDE))๑๓ เดิมที่มีการเก็บข้อมูลไว้ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๒ 
 (๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลน้ํา 
  ข้อมูลต่าง ๆ หลายล้านข้อมูลได้ถูกรวบรวมจัดเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์หลัก  
๓ ประการ ดังน้ี๑๔ 
  (๑.๑) เพ่ือให้ทราบสถานะปัจจุบันของทรัพยากรนํ้าและแหล่งนํ้า ได้แก่ ข้อมูล
เก่ียวกับปริมาณนํ้าในแหล่งต่างๆ (ปริมาณนํ้าไหล นํ้าน่ิง นํ้าใต้ดิน) ด้านเคมีภาพ (ปริมาณของเคมี 
ต่าง ๆ ในนํ้า เช่น กรดไนเตรต ฟอสฟอรัส) ด้านชีววิทยา เช่น ปริมาณออกซิเจน ความเค็มของนํ้า ความเปรี้ยว
ของนํ้า และข้อมูลของสิ่งมีชีวิตในนํ้า นอกจากน้ียังอาจรวมไปถึงอุณหภูมิของน้ํา ลักษณะของการไหลเวียน 
ของน้ํา ลักษณะของตลิ่ง 
  (๑.๒) เพ่ือประเมินผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และผลกระทบจากการน้ัน 
ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลจากการประเมินผลดังกล่าวในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมของตนได้ 
เช่น การเกษตร การประมง หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจอาจใช้เป็นข้อมูลในการอนุญาตให้ต้ังสถาน
ประกอบการ การปฏิเสธในการสร้างโรงงาน (ปริมาณมลภาวะ) 
  (๑ .๓ )  เ พ่ือ เ ป็นแนวทางและประเมินในการจัดทํ านโยบายเ ก่ียวกับ นํ้า  
และการป้องกันและบําบัดแหล่งนํ้า 
 (๒) การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับน้ําและแหล่งน้ํา 
  ข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมทั้งหมดจะถูกนํามาเก็บไว้ที่คลังข้อมูลในลักษณะรวมศูนย์ 
ก่อนที่เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ  
 (๓) ผู้ใช้ข้อมูลเก่ียวกับน้ําและแหล่งน้ํา 
  ในส่วนของผู้ใช้ข้อมูลเก่ียวกับนํ้าและแหล่งนํ้าน้ัน มีทั้งภาครัฐที่จะเป็นผู้กําหนด
นโยบาย ผู้อุปโภคบริโภคนํ้า ผู้เช่ียวชาญ และประชาชนทั่วไป โดยบุคคลเหล่าน้ีต้องการท่ีจะรู้ถึงสภาพของ
แหล่งนํ้าต่าง ๆ เพ่ือนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับตน เช่น 
                                                            

๑๓Eaufrance, Schéma national des données sur l’eau, Août 2010, p.3. 
๑๔supra note 59, p.2-3. 
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  (๓.๑) ผู้กําหนดนโยบาย เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งนํ้า  
และตัดสินใจในการจํากัดผลกระทบน้ัน 
  (๓.๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือองค์การส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
การดําเนินการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนํ้า เช่น การสร้างโรงบําบัดนํ้าเสีย การสร้างโรงงานผลิตนํ้าด่ืม 
  (๓.๓) เจ้าหน้าที่เก่ียวกับนํ้า เพ่ือพิจารณาระดับของน้ําในอ่าง การกําหนดโซน 
เพ่ือคิดค่าธรรมเนียมนํ้า และการเก็บค่าบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 
  (๓,๔) ผู้ผลิตนํ้าด่ืม เพ่ือสร้างโรงงานผลิตนํ้าในบริเวณที่นํ้ามีคุณภาพดี 
  (๓.๕) เกษตรกร เพ่ือให้ทราบว่า ปริมาณน้ําจะเพียงพอต่อการเกษตรหรือไม่ 
นอกจากน้ียังรวมถึง คุณภาพของนํ้า และการพยากรณ์อากาศด้วย 
  (๓.๖) ประชาชนทั่วไป เพ่ือทราบข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพของทรัพยากรนํ้า คุณภาพ
ของน้ําที่บริโภคหรืออุปโภคได้ หรือบริเวณที่จะพักผ่อน ท่องเที่ยว 
 
ส่วนที่สอง การศึกษาการบริหารจัดการน้ําในมิติที่เป็นภัยคุกคาม 
 
  จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า “นํ้า” นอกจากจะเป็นทรัพยากรที่สําคัญแล้ว แต่นํ้าก็ยังมี 
อีกด้านหน่ึงที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามความปกติสุขของประชาชนเมื่อนํ้าน้ันมีปริมาณที่มาก  ดังน้ัน  
เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่ดี 
  ภัยนํ้าท่วมได้สร้างความเสียหายให้ กับประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ  
ในยุโรปและทั่ ว โลก  โดยฝ ร่ัง เศสได้ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติทั้ งหมดว่าสูญเสีย 
ถึงปีละ ๒๕๐ ล้านยูโร เพ่ือเป็นการรับมือจากภัยน้ี ฝรั่งเศสได้สร้างมาตรการในการพญากรณ์การเกิดนํ้าท่วม 
การให้ข่าวสารที่ชัดเจนแก่ประชาชนเพ่ือลดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในโซนน้ําท่วม การแจ้งภัย การกู้ภัย 
ตลาดจนระบบการเยียวยาโดยประกันภัยไว้ ดังน้ี 
 
๑. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยน้ําท่วม 
  ในการป้องกันภัยนํ้าท่วมในฝร่ังเศสได้แบ่งผู้รับผิดชอบออกตามสิทธิในทางน้ํา ดังน้ี 
  (๑) ทางน้ําอยู่ในอํานาจดูแลของรัฐ (la gestion des cours d’eau domaniaux)   

 รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันภัยนํ้าท่วม ทั้งในด้านข้อมูล 
นโยบายในการบํารุงรักษา และการจัดการนํ้าที่อยู่ในอํานาจดูแลของรัฐ (la gestion des cours d’eau 
domaniaux) นอกจากน้ีแล้ว ในการป้องกันนํ้าท่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหน้าที่ดูแลผังเมือง 
เพ่ือกําหนดโซนนํ้าท่วมเพ่ือให้ประชาชนรับรู้พร้อมทั้งกําหนดข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะใช้ในส่วนน้ันด้วย ส่วนรัฐ 
ก็มีหน้าที่ในการจัดให้มีแผนในการป้องกันความเสี่ยงจากธรรมชาติ (les plans de prevention des risques 
naturels (PPP)) เพ่ือป้องกันภัยจากธรรมชาติ 
 (๒) ทางน้ําที่อยู่ในกรรมสิทธ์ิของเอกชน (les cours d’eau non domaniaux) ตามมาตรา 
L215-14 แห่งประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อม (code de l’environnement) ได้กําหนดให้เอกชนเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิลํานํ้าน้ันมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทางนํ้าเอกชน อาจสรุปได้ ดังน้ี 
  (๒.๑) ขุดลอกร่องนํ้า เพ่ือให้นํ้าสามารถไหลผ่านได้ตามธรรมชาติ  
  (๒.๒) ดูแลรักษาทางนํ้าน้ัน และ 
  (๒.๓) กําจัดเศษขยะ สิ่งกีดขวางทางนํ้า เพ่ือให้นํ้าสามารถไหลเวียนได้ตามธรรมชาติ 
และดูแลตลิ่งชายฝั่งให้อยู่ในสภาพดี 
 



 ๑๐ 

๒. การบริหารจัดการภัยน้ําท่วมของฝรั่งเศส 
  ๒.๑ การคาดการณ์และการป้องกัน 
 แม้อุทกภัยจะเป็นภัยที่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่การจะรู้ว่านํ้าจะท่วม ณ จุดไหน 
ปริมาณเท่าไหร่ก็ยังเป็นเรื่องที่ทําได้ยากอยู่ เน่ืองจาก ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุทกภัยน้ันมีหลายอย่าง ฝรั่งเศสจึงได้
พยายามสร้างระบบเฝ้าระวังขึ้นเพ่ือจะสามารถพยากรณ์ถึงอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 (๑) การคาดการณ์ 
  ฝรั่งเศสได้สร้างระบบเฝ้าระวังที่ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบันสูงเพ่ือคาดการณ์การเกิด
อุทกภัย ยกตัวอย่างกรณีศูนย์พยากรณ์อากาศของตูลูซ (le Centre météorologique de Toulouse)  
ที่เผยแพร่แผนที่แสดงการเฝ้าระวังทุกวันทางสื่อ แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังเป็นการยากที่จะลงรายละเอียด 
ของการพยากรณ์ไปในท้องที่หรือลุ่มนํ้าขนาดเล็ก 
  นอกจากข้อมูลการเฝ้าระวังของศูนย์พยากรณ์อากาศแล้ว ยังมีข้อมูลต่าง ๆ  
จากเครือข่ายสถานีเก็บข้อมูลอัตโนมัติที่จะทําการเก็บข้อมูลนํ้าจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ จํานวน ๒๐๐ จุด  
โดยการจัดการของหน่วยแจ้งเหตุนํ้าท่วม (les services d’annonce des crues (SAC)) ๕๒ แห่ง ซึ่งต่อไป 
ในอนาคตอันใกล้หน่วยน้ีจะถูกแทนที่โดยหน่วยพยากรณ์การเกิดนํ้าท่วม (les services de prévision des 
crues (SPC) ) จํานวน ๒๓ แห่ง  โดยหน่วยน้ีเป็นหน่วยแจ้งเหตุของรัฐที่จะส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
(le préfet) ซึ่งจะพิจารณาแจ้งเตือนไปยังนายกเทศมนตรี (le maire) ของท้องที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งนายกเทศมนตรี 
แต่ละคนก็จะแจ้งเตือนไปยังประชาชนในชุมชนของตนและดําเนินมาตรการในการป้องกันทันที  โดยในบางชุมชน 
ก็มีระบบแจ้งเตือนภัยนํ้าท่วมของตนเองต่างหากด้วย แม้ว่าระบบเตือนภัยน้ีจะสามารถใช้ได้ดีกับลุ่มแม่นํ้า
ทั่วไป แต่ในกรณีนํ้าท่วมแบบฉับพลันก็ทําได้เพียงแจ้งเตือนปริมาณนํ้าที่ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าน้ัน  
ยังไม่สามารถแจ้งเหตุได้ก่อนเป็นเวลานานเหมือนกรณีเตือนภัยลุ่มนํ้าปกติ 
  บริเวณท่ีประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งและหนักที่สุดคือภาคใต้ของฝร่ังเศส โดยเฉพาะ 
จากพายุทีมีความรุนแรง (orages cévenols๑๕) ทําให้ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้มีการต้ังศูนย์กลางด้านอุทกวิทยา
และการสนับสนุนการพยากรณ์การเกิดนํ้าท่วม ( le service central d’hydrométéorologique et 
d’appui à la prévision des inondations) หรือหน่วย SCHAPI โดยการรวมผู้เช่ียวชาญท้ังด้านอุทกวิทยา
และอุตุวิทยา เพ่ือทําหน้าที่หลักในการดําเนินการเป็นศูนย์เฝ้าระวังระดับชาติเฝ้าระวังเขตลุ่มนํ้าตลอดยี่สิบสี่
ช่ัวโมง และทําการเผยแพร่แผนที่แสดงการเฝ้าระวังอุทกภัย เอกสารข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชน  
 (๒) การป้องกัน 
  ในความเป็นจริงน้ัน เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันเหตุนํ้าท่วมทั้งหมด เพ่ือป้องกัน 
ความเสียหายจากอุทกภัย รัฐจึงเก็บสถิติและจัดทําข้อมูลเขตนํ้าท่วมเพ่ือจัดทําเขตนํ้าท่วมเพ่ือประโยชน์ 
ในการจัดผังเมืองและเป็นข้อมูลแก่ประชาชนอันเป็นการจํากัดขอบเขตของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
และเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่จะมี  
  (๒.๑) ในส่วนของประชาชน การลดความเสียหายก็จะต้องอาศัยหลายส่วนด้วยกัน 
กล่าวคือ การจะทําให้ความเสียหายจากอุทกภัยมีน้อยน้ันต้องอาศัยสถาปัตยกรรม การช่าง และผู้ประกอบการ
ในการก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งน้ี ก็ต้องสอดคล้องกับกฎหมายควบคุมอาคารด้วย และต้องดําเนินการตามแผน
ครัวเรือนเพ่ือความปลอดภัยเมื่อนํ้าท่วม หรือ (le Plan Familial de Mise en Sûreté : PFMS) โดยจะมีการแจ้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็น หมายเลขโทรศัพท์ที่จําเป็น (หมายเลขสายด่วน หมายเลขโทรศัพท์หน่วยบริการของรัฐ 
                                                            
๑๕ orages cévenols เป็นการทับศัพท์ใช้เรียกพายุท่ีมีความรุนแรงตามลักษณะการเกิดพายุในบริเวณเทือกเขา Cévenne ในตอนกลางของ
ประเทศฝรั่งเศส 



 ๑๑ 

หมายเลขบริษัทประกันภัย เป็นต้น ) และคําแนะนํามา (การให้จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น วิทยุพร้อมถ่าน 
โดยรัฐจะแจ้งคลื่นความถ่ีในการรับข่าวไว้ล่วงหน้า (เช่น คลื่นความถ่ีวิทยุ 90.2 MHz) ไฟฉายพร้อมถ่าน 
เอกสารที่สําคัญ) พร้อมกับการแจ้งเตือนภัยเลยในคราวเดียวกัน และเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ PFMS ครัวเรือน
ควรจะมีการซ้อมสู้ภัยก่อนนํ้าท่วม 
   ทั้งน้ีวัตถุประสงค์หลักของการคาดการณ์น้ีก็คือต้องการให้มีความเสียหายจาก 
นํ้าท่วมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 (๒ .๒) ในการป้องกัน ฝรั่งเศสได้มีการเตรียมการทั้งแบบเชิงรุกและต้ังรับ  
โดยในส่วนของทางเดินนํ้าน้ันก็จะมีการดูแลสภาพของร่องนํ้าของลุ่มนํ้าต่าง ๆ ให้นํ้าสามารถไหลได้ดี 
ตามธรรมชาติ ซึ่งการดําเนินการน้ีเป็นส่วนที่จําเป็นมาก โดยการบํารุงรักษานี้เป็นหน้าที่ของเจ้าของ กล่าวคือ 
หากรัฐเป็นเจ้าของก็เป็นหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส่วนทางน้ํา
ที่ไม่ใช่ของรัฐก็เป็นหน้าที่ของเอกชนน้ันที่จะต้องดําเนินการ หากเจ้าของเอกชนน้ันบกพร่อง ชุมชนสามารถเข้า
ไปดําเนินการแทนได้  
 (๒ .๓) การให้ข้อมูลความเสี่ยงภัย ในส่วนน้ีจะเก่ียวข้องกับข้อมูลทางสถิติ 
และการกําหนดผังเมือง กล่าวคือ จะมีเอกสารที่สําคัญสองส่วนได้แก่ 
 (๒ .๔ )  ผั ง เมื อ งท้ อ งถิ่ น  ซึ่ ง ตามประมวลกฎหมายผั ง เมื อ ง  (Code de 
l’urbanisme) ได้บัญญัติเก่ียวกับการเสี่ยงภัยตามผังเมือง ดังน้ัน เมื่อพิจารณาตามผังเมืองท้องถิ่นแล้ว 
ผู้มีอํานาจสามารถจะปฏิเสธหรืออนุญาตการก่อสร้างภายใต้เง่ือนไขได้โดยเฉพาะในเขตน้ําท่วม (les zones 
inondables) 
 (๒ .๕) แผนพยากรณ์ความเส่ียงภัย (le plan de prévention des risques 
(PPR)) หรือ ที่เรียกว่า แผนป้องกันความเสี่ยงจากธรรมชาติที่คาดการณ์ได้ จัดทําโดยรัฐ เพ่ือที่จะได้มีการ
กําหนดเขตต้องห้าม (le zone d’interdiction) และเขตที่ กําหนดสงวนการก่อสร้างไว้ (le zone de 
prescription) ซึ่งการห้ามก่อสร้างจะสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินต่าง ๆได้  นอกจากน้ี 
กฎหมายยังให้อํานาจรัฐในการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ําในระหว่างนํ้าท่วมได้ด้วย โดยใน PPR อาจแบ่งเขต
ออกเป็น ๓ เขต ได้แก่ 
 - เขตสีแดง (zone rouge) ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด เน่ืองจาก
ความเสี่ยงในการเกิดนํ้าท่วมสงู หรืออาจเพ่ือประโยชน์ในการผันนํ้า (le laminage de la crue) 
 -เขตสีนํ้าเงิน (zone bleue)หรือ เขตที่สามารถอนุญาตได้ภายใต้เง่ือนไข
ตามข้อบังคับบางอย่าง 
 -เขตสีขาว  (zone blanche) ไม่มีข้อมูลอุทกภัย  สามารถก่อสร้าง 
ได้ตามปกติ 
 นอกจากน้ี PPR ยังอาจกําหนดข้อบังคับหรือคําสั่ งต่างๆ เ ก่ียวกับ 
การก่อสร้างไว้ก็ได้เพ่ือใช้ระบบที่จะลดทอดนความเสียหายจากนํ้า หรือข้อบังคับเก่ียวกับการใช้พ้ืนดิน เช่น 
การจอดเรือขนาดใหญ่ หรือ เรือขนสินค้า ทั้งน้ี ก็เพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัย 
 (๒.๖) ข้อมูลการป้องกันภัย 
  ตามรัฐบัญญัติลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลเก่ียวกับภัยพิบัติ (les risques majeurs) รวมถึงมาตรการป้องกันที่เก่ียวข้อง 
โดยบทบัญญัติน้ีได้ถูกนําไปบัญญัติไว้ใหม่ในมาตรา L125-2  ของประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (code de 
l’environnement) 



 ๑๒ 

  นอกจากน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัด (le Préfet) ยังต้องมีหน้าที่ในการจัดทํา
เอกสารของจังหวัดเก่ียวกับภัยพิบัติ (le dossier départemental des risques majeurs (DDRM)) เพ่ือให้
ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับภัยพิบัติในจังหวัดน้ัน ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนที่ขนาด ๑:๒๕,๐๐๐  
และบรรยายถึงลักษณะของความเสี่ยงภัย ภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้น รวมถึงมาตรการของรัฐในการจัดการ 
  ในส่วนของนายกเทศมนตรี (Maire) ก็ต้องจัดทําเอกสารข้อมูลของชุมชน
เ ก่ียว กับ ภัยพิ บั ติ  (un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM))  
โดยเอกสารน้ีจะมีมาตรการในการป้องกัน และมาตรการเฉพาะโดยอาศัยอํานาจของตํารวจเทศบาล  
( la police du maire) โ ด ย  DICRIM จ ะ ต้ อ ง มี เ อ ก ส า รป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ( une communication)  
และป้ายประกาศ (un affichage) โดยต้องจัดทําอย่างน้อยทุกสองเดือนถ้าชุมชนน้ันอยู่ในแผนป้องกัน 
ความเสี่ยง โดยเอกสารน้ีต้องจัดให้มีไว้ที่เทศบาล 
  อย่างไรก็ดี แม้จะมีระบบการจัดการ คาดการณ์และป้องกันอุทกภัยดีขนาดไหนก็ตาม แต่
เน่ืองจากภัยธรรมชาติน้ีมีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายอย่าง บางอย่างอาจเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ดังน้ัน โอกาส
ที่จะเกิดอุทกภัยก็ยังมีอยู่แต่การคาดการณ์และป้องกันที่ดีจะทําให้ความสูญเสียน้อยลงได้ 
  ๒.๒ เม่ือเกิดอุทกภัย 
 เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นก็จะมีการเตือนภัย ต่อสู้กับภัยพิบัติและแก้ไขเยียวยาให้กลับมา 
สู่ภาวะปกติโดยเร็วเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถผ่านพ้นจากภาวะอันไม่พึงประสงค์และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้
ตามปกติ  ฝรั่งเศสได้มีขั้นตอนต่าง ๆ แยกได้ดังน้ี 
  (๑) ระบบเตือนภัยและคําแนะนําเม่ือเกิดภัย (l’alerte et les consignes) 
  (๑.๑) สัญญาณเตือนภัย (le signal d’alerte) 
   ฝรั่งเศสได้พยายามให้มีการเตือนภัยในทุกระดับ ทุกสื่อเท่าที่จะเป็นไปได้
และเร็วที่ สุดเท่าที่ จะเ ป็นไปได้  โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงการแจ้งเหตุทางเครือข่ายเ ตือนภัยชาติและ 
ทางอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในทุกพ้ืนที่ของฝรั่งเศสจะมีระบบเตือนภัยชุมชนที่เป็นลักษณะ
หอกระจายเสียง เมื่อเกิดภัยขึ้นหอกระจายเสียงที่จะติดต้ังไว้ในจุดสูงจะส่งสัญญาณเสียงเป็นเสียงยาว ๑ นาที 
หยุด ๕ วินาที สลับกัน ซึ่งระบบน้ีจะมีการทดสอบเป็นประจําในทุกเที่ยงวันพุธแรกของเดือน (ผู้เขียน :  วันพุธ
จะเป็นวันที่โรงเรียนเด็กเล็กจะไม่มีการเรียนการสอน และบางโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนแค่ครึ่งวันเช้า 
แม่บ้านและประชาชนบางส่วนจะหยุดดูแลบุตรหลานที่บ้านไม่ต้องไปทํางานตามปกติ) 
   โดยผู้ที่มีอํานาจจะสั่งการส่งสัญญาณเตือนภัยน้ันได้แก่ นายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (le ministre chargé de la sécurité civile) ผู้แทนของรัฐในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือในแคว้นต่าง ๆ ในกรณีที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในหลายจังหวัด (le représentant de 
l’État dans le department (ou dans la région) ) หรือนายกเทศมนตรีโดยอํานาจของตํารวจ (le maire 
en tant qu’autorité de police compétente) โดยเมื่อนายกเทศมนตรีได้รับข้อมูลเก่ียวกับอุทกภัยแล้ว 
จะตัดสินใจประกาศแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในชุมชนและดําเนินมาตรการป้องกันในทันที 
 (๑.๒) ข้อความเตือนภัย (les messages d’alerte) 
  นอกจากสัญญาณเสียงเตือนภัยและแผนครัวเรือนเพ่ือความปลอดภัย 
เมื่อนํ้าท่วม หรือ PFMS ที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ในการแจ้งเตือนจะมีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ไปด้วย โดยในการแจ้งข้อมูลที่จะเป็นทั้งหมดจะมีการเผยแพร่ 
ทางวิทยุ และโทรทัศน์ 
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 (๑,๓) การยกเลิกการเตือนภัย (la fin de l’alerte) 
  เมื่อเหตุแห่งการเตือนภัยได้หมดไปแล้ว ก็จะมีการส่งสัญญาณยกเลิก 
การเตือนภัย โดยการยกเลิกการเตือนภัยก็จะแจ้งไปทางสื่อเดียวกับการเตือนภัย แต่สัญญาณเสียงของ 
การยกเลิกการเตือนภัยจะแตกต่างออกไปโดยจะเป็นสัญญาณเสียงต่อเน่ืองยาว ๓๐ วินาที 
  ถ้าหากตอนแจ้งเตือนภัยไม่มีการแจ้งข้อมูลของเหตุการณ์ไว้ จะต้องทํา
การแจ้งเมื่อยกเลิกการเตือนภัย 
 (๑.๔) คําแนะนําเก่ียวกับภัย (les consignes) 
  ในการรับมือกับอุทกภัยน้ันจะมีการให้ข้อมูลซึ่งเป็นคําแนะนําตลอด
ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยจะมีข้อมูลครบในทุกความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น  
ก่อนเกิดเหตุต้องนําของในบ้านขึ้นสู่ที่แห้ง ตัดไฟและแก๊ส จอดรถให้เรียบร้อย สํารองนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ระหว่างเกิดเหตุ ให้รับข้อมูลทางวิทยุหรือข่าวสารจากทางเทศบาล ตัดไฟฟ้า ขึ้นสู่ที่สูง อย่าอยู่ในถนนไม่ว่า 
จะโดยการเดินเท้าหรือขับรถ (เน่ืองจาก ช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาน้ี เมื่ออุทกภัยทางตะวันตกเฉียงใต้ นํ้ามักจะพัด
พารถไปด้วย)  
 (๒) การกู้ภัย (les secours) 
  เมื่อมีนายกเทศมนตรีได้รับข้อมูลการเกิดอุทกภัยแล้วก็จะตัดสินใจเตือนภัย 
และดําเนินมาตรการป้องกันไปในทันที โดยการน้ีนายกเทศมนตรีจะใช้อํานาจของตํารวจในการรักษา 
ความปลอดภัยแก่ประชาชนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในประมวลการปกครองท้องถิ่น (code general des 
collectivités territoriales) ซึ่งจะให้อํานาจในการจัดการกับภัยพิบัติ และในกรณีจําเป็นสามารถขอ 
ความช่วยเหลือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐได้ 
  ในกรณีที่อุทกภัยดังกล่าวกลายเป็นภัยพิบัติร่วมกันของชุมชนหลายแห่ง แผนการกู้ภัยก็จะมี
การทําร่วมกันในระดับจังหวัด ( le département) ตัวอย่างเช่น กรณีแผนออรค์ เซค (Plan Orsec)  
ซึ่งรัฐบัญญัติลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้กําหนดถึงหน่วยงานที่จะจัดการกู้ภัยและป้องกันภัยพิบัติ
และป้องกันอาชญากรรมในระหว่างน้ัน ซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด (le Préfet) ในการจัดทํา
แผนและปฏิบัติการกู้ภัย และเป็นผู้อํานวยการปฏิบัติการกู้ภัยด้วย   
  หากภัยดังกล่าวเกิดต่อเน่ืองหลายจังหวัด นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งโอนอํานาจหน้าที่ 
ในการกู้ภัยดังกล่าวไปยังหน่วยตัวแทนของรัฐ (la direction du représentant de l’État) ในจังหวัด  
หรือผู้ว่าราชการในโซนต้ังรับที่เก่ียวข้อง (la zone de defense concernée) ที่กําหนดไว้ได้ 
 (๓) การเยียวยาฟื้นฟู (indemnisation) 
  นอกจากการฟ้ืนฟูโดยรัฐจากงบประมาณแล้ว ฝรั่งเศสได้พัฒนาให้ระบบ
ประกันภัยเอกชนเข้ามามีบทบาทในการเยี่ยวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยเพ่ือไม่ให้เป็นภาระหนักแก่รัฐ  
  ตามรัฐบัญญัติหมายเลข ๘๒-๖๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๒  
(แก้ไขเพ่ิมเติม) เก่ียวกับการชดเชยเหย่ือจากภัยพิบัติธรรมชาติ (มาตรา L125-1 ถึง L125-6 แห่งประมวล
กฎหมายประกันภัย  (Code des assurances)) โดยบัญญั ติ ใ ห้คุ้ มครองถึ ง  “ภัย พิ บั ติธรรมชา ติ”  
(les catastrophes naturelles) เป็นกรณีคุ้มครองปกติ ซึ่งจะมีผลให้สัญญาประกันทั่วไปรวมกรณีภัยพิบัติด้วย  
โดยรัฐกําหนดอัตราค่าประกันส่วนเพ่ิมเติมเท่ากันทั้งประเทศคือเป็นระบบ solidarité ในหมู่ผู้ทําประกัน 
ไม่คํานึงว่าท้องที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย (ร้อยละ๑๒ ของค่าประกันทั่วไป หรือร้อยละ ๖ กรณีรถยนต์)  
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การจะเอาประกันส่วนน้ีต้องขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะประกาศสภาพภัยพิบัติพิมพ์ใน Journal officiel โดยรัฐจะสร้าง
ความมั่นใจโดยการรับประกันจากบริษัทประกันอีกช้ันหน่ึงในกรณีที่บริษัทประกันไม่สามารถจ่ายได้  
ผ่าน Caisse Centrale de Réassurance ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ 
  โดยสภาพของภัยพิบัติธรรมชาติจะมีการกําหนดไว้ตามคําสั่งระหว่างกระทรวง (l’arrêt 
interministériel) กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ที่จะพิจารณาเขตภัยพิบัติ 
และระยะเวลาของภัยพิบัติที่จะอยู่ในเขตตามความคุ้มครอง (มาตรา ๑๒๕-๑  แห่งประมวลกฎหมาย
ประกันภัย) 
 
บทสรุป 
  ประเทศฝร่ังเศสมีระบบจัดการน้ําในลักษณะของทรัพยากรท่ีสําคัญต้องบริโภคและอุปโภค
ด้วยความระมัดระวังและในลักษณะของภัยพิบัติที่ต้องมีการเฝ้าระวัง ในการดําเนินการมีการบูรณาการ 
ทั้งในส่วนของกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้แบบภาพรวมอย่างรวดเร็ว  
แม้ในการบริหารรัฐการจะยังมีการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่น แต่การทํางานระหว่างหน่วยงานกลางของรัฐ 
กับท้องถิ่นจะมีการเช่ือมโยงประสานงานในการจัดการโดยนําลักษณะภูมิประเทศมาพิจารณาตามคํากล่าวที่ว่า 
“นํ้าไม่มีพรมแดนทางปกครอง” ในการดําเนินการมีการวางแผนระยะยาวเพ่ือให้มีความพร้อมทั้งในด้าน 
การดําเนินการและงบประมาณ โดยให้ความสําคัญกับระบบฐานข้อมูล การจัดทําและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ 
ในการคาดการณ์ระดับนํ้าที่จะสามารถป้องกันความเสียหายได้ มีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างชัดเจน  
และเมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีขั้นตอนการดําเนินการต้ังแต่ช้ันการเตือนภัย การกู้ภัย จนถึงการเยียวยาฟ้ืนฟู  
จากข้อมูลดังกล่าว ประเทศไทยสามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการได้ โดยการมอบหน้าที่ให้หน่วยงาน
หลักมีหน้าที่รับผิดชอบภาพรวมทั้งประเทศแบบบูรณาการ ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้เหมาะสม ที่สําคัญ 
ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับนํ้าให้มีความครบถ้วนและใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะช่วยในการคาดการณ์
ระดับนํ้าที่ชัดเจนย่ิงขึ้น ในปัจจุบัน ต้ังแต่อุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผู้มีความรู้หลายท่านเห็นไปในทางเดียวกันกับ
ผลงาน เรื่อง “การบริหารจัดการนํ้าของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย” ที่จัดทําโดย  
ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยผู้รับผิดชอบมองนํ้าในสองมิติ ทั้งมิติทรัพยากร 
ที่สําคัญที่ต้องรักษาคุณภาพและปริมาณและมิติของภัยพิบัติ ซึ่งทําให้สามารถวางแผนจัดการได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 
 

    
 


