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“การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (Sustainable Flood Management: SFM) 

โดยมุงเนนมาตรการแบบไมใชสิ่งกอสราง (Non-structural measure) เปนหลัก ไดรับการสนับสนุนวาเปนรากฐานที่ดี

ในการจัดการกับปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงในบังคลาเทศ ซึ่งเปนประเทศในพื้นที่ลุมต่ํา มีเมืองใหญและใจกลางเมือง

ตั้งอยูในพื้นที่ราบน้ําทวมถึง (Floodplain) ของระบบแมน้ําขนาดใหญ”

บังคลาเทศเปนหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยไดงายที่สุดในโลก ดวยตําแหนงที่ตั้งทาง
ธรณีวิทยาและโครงสรางภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะ จึงทําใหเกิดอุทกภัยที่มีขนาดและประเภทตางๆ กัน ขึ้นทุกป  
โดยในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ ไดเกิดอุทกภัยใหญไปแลวอยางนอย ๘ ครั้ง สงผลกระทบถึง ๕๐% ของพื้นที่
ประเทศ ซึ่งทุกๆ ป จะมีพื้นที่ถูกน้ําทวมประมาณ ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร คราชีวิตประชาชนมากกวา ๕,๐๐๐ คน 
และบานเรือนเสียหายประมาณ ๗ ลานหลังคาเรือน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา อุทกภัยไดกอใหเกิดความเสียหาย 
อยางใหญหลวงในบังคลาเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๑ และ ๒๕๔๑ ดวยเหตุผลดังกลาว 
จึงไดมีการพัฒนากรอบการดําเนินงานในการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM) ขึ้น โดยการผสมผสานกัน
ระหวาง Hard engineering และ Soft engineering ซึ่งชวยรักษาสภาพแวดลอมและทําใหการบริหารจัดการอุทกภัย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรอบการดําเนินงานดังกลาวไดนําเอาแนวทางการแกไขปญหาในระยะยาวและยั่งยืนมาใช     
ในการบริหารจัดการอุทกภัย โดยการสนับสนุนการตัดสินใจและริเริ่มดําเนินโครงการบริหารจัดการอุทกภัยโดย
หนวยงานภาครัฐ

๑. ลักษณะทั่วไปของบังคลาเทศ
บังคลาเทศเปนประเทศที่มีพื้นที่ลุมต่ํา ตั้งอยูริมฝงแมน้ําของทวีปเอเชียใต มีพื้นที่ปาชายเลนตลอดแนว

ชายฝงไปทางตอนเหนือของอาวเบงกอล ความยาว ๗๑๐ กิโลเมตร บริเวณที่ราบสามเหลี่ยมปากแมน้ําที่เกิดจากการ
ไหลมาบรรจบกันของแมน้ํา Ganges (Padma), Brahmaputra (Jamuna), Meghna และลําน้ําสาขา

ลักษณะทางกายภาพ
พื้นที่ของบังคลาเทศสามารถแบงตามลักษณะทางกายภาพไดเปน ๓ ภูมิภาค ไดแก พื้นที่ราบน้ําทวมถึง 

(Floodplain) ที่ราบขั้นบันได (Terrace) และพื้นที่เนินเขา (Hill area) โดยพื้นที่สวนที่สําคัญของประเทศจะเปนพื้นที่
ราบน้ําทวมถึง ประกอบดวยแมน้ําหลายสาย และเปนแหลงสําคัญดานการเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่ของภูมิภาค
สวนใหญอยูที่ระดับต่ํากวา ๑๒ เมตรเหนือระดับน้ําทะเล และเชื่อวา ๑๐% ของพื้นที่ประเทศจะถูกน้ําทวมหาก
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเพียง ๑ เมตร
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สภาพภูมิอากาศ
บังคลาเทศตั้งครอมอยูบนเสน Tropic of Cancer จึงมีสภาพอากาศรอนช้ืน ฤดูฝนเริ่มจากเดือนตุลาคมถึง

เดือนมีนาคม และฤดูรอนจากเดือนมีนาคม-มิถุนายน ฤดูมรสุมเริ่มจากเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและจะมีปริมาณ
ฝนมากที่สุดของประเทศ สภาพภูมิอากาศไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมในมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๒,๒๐๐-
๒,๕๐๐ มิลลิเมตร แตชวงของฝนทั้งหมดอยูที่ ๑,๒๐๐-๖,๕๐๐ มิลลิเมตร ประมาณ ๘๐% ของปริมาณฝนจะเกิด
ในชวงฤดูมรสุมโดยเริ่มจากเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30  Cํ ยกเวนในฤดูแลง

ระบบแมนํ้า
แมน้ําสายตางๆ ของประเทศสะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพของประเทศและชีวิตของชาวบังคลาเทศ

โดยท่ัวไปแมน้ําไหลลงสูตอนใต มีแมน้ําทั้งหมด ๒๓๐ สาย โดย ๕๗ สายเปนแมน้ําระหวางพรมแดนซึ่งบังคลาเทศเปน
ประเทศใชน้ําทางตอนลาง ระบบลําน้ําสายหลัก ๓ สาย ไดแก Ganges, Brahmaputra และ Meghna ซึ่งมีพื้นที่   
รับน้ํา (Catchment area) ทั้งหมด ๑.๗ x ๑๐๖ ตารางกิโลเมตร อยูในอาณาเขตของภูฐาน จีน อินเดีย เนปาล และ    
บังคลาเทศ ในจํานวนนี้มีเพียง ๗% เทาน้ันท่ีอยูในบังคลาเทศ

๒. อุทกภัยในบังคลาเทศ

โดยท่ัวไป บังคลาเทศจะประสบกับน้ําทวม ๔ ประเภท ไดแก 

น้ําทวมฉับพลัน (Flash flood) 
เกิดจากระดับน้ําที่ขึ้นลงอยางรวดเร็ว 

น้ําทวมที่เกิดจากน้ําฝน (Rain-fed flood) 
เกิดขึ้นเปนปกติบนที่ราบสามเหลี่ยมปากแมน้ํา Ganges ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศ ซึ่งมีสภาพ

ย่ําแยและระบบการระบายน้ําตามธรรมชาติสวนใหญถูกทําลายจากกระแสน้ําท่ีไหลมาจากแมน้ําตอนบน
น้ําทวมจากแมน้ํา (River flood) 

เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนเกือบเปนปกติในบังคลาเทศ โดยปกติแลว พื้นที่ ๒๕-๓๐% ตามแนวริมฝงแมน้ําจะถูก
น้ําทวมในฤดูมรสุม
น้ําทวมที่เกิดจากพายุไซโคลน (Flooding caused by cyclonic storm surge) 

เกิดขึ้นตามแนวชายฝงของบังคลาเทศ ซึ่งมีความยาวประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร 
ในศตวรรษที่ ๒๐ ไดเกิดอุทกภัยใหญถึง ๑๘ ครั้ง และมี ๓ ครั้งในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ๒๕๓๑ และ ๒๕๔๑         

ที่อุทกภัยไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง โดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๕๔๑ พื้นที่ ๗๕% ของประเทศถูกน้ําทวม 
เหตุการณในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็เกิดขึ้นคลายๆ กัน พื้นที่สองในสามของประเทศจมอยูใตน้ํา 
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๓. สาเหตุของอุทกภัยในบังคลาเทศ
สาเหตุทางกายภาพ  
- พื้นท่ีสวนใหญของประเทศเปนที่ราบน้ําทวมถึง และเปนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแมนํ้า (Delta)
- การละลายของหิมะจากภูเขาหิมาลัยชวงปลายฤดูใบไมผลิและฤดูรอน
- ๗๐% ของพื้นที่ทั้งหมดสูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกิน ๑ เมตร
- ๑๐% ของพื้นที่ทั้งหมดเปนทะเลสาบและแมน้ํา
- บังคลาเทศประสบกับลมมรสุมอยางรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่สูง
- พายุฤดูรอนทําใหเกิดฝนตกหนักและน้ําทวมชายฝงทะเล
- สาเหตุหลักของน้ําทวมครั้งที่ผานมาเกิดจากปริมาณน้ําฝนที่ตกมากกวาอัตราฝนเฉลี่ย และตกหนัก   

เปนเวลานาน ซึ่งทําใหปริมาณน้ําในแมน้ํา ๓ สายหลักขึ้นสูงสุดในเวลาเดียวกัน
- ในฤดูใบไมผลิ หิมะที่ละลายจากภูเขหิมาลัยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย เนื่องจากกระแสน้ําที่

เกิดจากการละลายของหิมะจะไหลลงสูแมนํ้า

สาเหตุที่เกิดจากนํ้ามือของมนุษย
- การตัดไมทําลายปาในประเทศเนปาลและภูเขาหิมาลัยจะเพิ่มปริมาณน้ําทา การสะสมของตะกอน และ

น้ําทวมในพื้นที่ปลายนํ้า
- การต้ังชุมชนเมืองในพื้นที่ราบน้ําทวมถึง (Floodplain) ไดเพิ่มขนาดและความถี่ของน้ําทวม
- ภาวะโลกรอนทําใหระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้น หิมะละลาย และฝนตกเพิ่มขึ้น
- การสรางเขื่อนในประเทศอินเดียทําใหปญหาการสะสมตะกอนในบังคลาเทศเลวรายมากขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของประชากรในบังคลาเทศสงผลใหเกิดการขุดเจาะบอบาดาลขึ้นใหมหลายแหง ทําใหระดับ

น้ําใตดินลดลงและพื้นดินทรุดตัว และเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยมากขึ้น

๔. การบริหารจัดการอุทกภัย และ การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน
การบริหารจัดการอุทกภัย (Flood management) เปนกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากอุทกภัย แลวนํา

ขอมูลที่ไดไปดําเนินมาตรการในการบริหารจัดการอยางเหมาะสม มาตรการเหลานี้อาจเปนการกอสรางโครงสราง
ปองกันน้ําทวม การจัดหาระบบเตือนภัยนํ้าทวม ระบบพื้นที่ชุมน้ํา หรือการพัฒนานโยบายเพื่อลดการเพิ่มของพื้นที่ถูก
น้ําทวมประจํา

การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (Sustainable Flood Management: SFM) หมายถึง การวางแผน   
ในระดับพื้นที่รับน้ํา (Catchment) และการพิจารณามาตรการที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัย แนวทางการ
บริหารจัดการการใชที่ดินตามธรรมชาติ เชน การบริหารจัดการพื้นที่ราบน้ําทวมถึงและการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา         
เปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM) 
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การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM) ประกอบดวยมาตรการหลายอยางที่มีจุดมุงหมายเพื่อลด   
ความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและลดคาใชจายดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่จะเกิดตามมา มาตรการดังกลาว
ประกอบดวยมาตรการแบบใชสิ่งกอสราง (Structural measure) และมาตรการแบบไมใชสิ่งกอสราง (Non-
structural measure) เชน การบริหารจัดการน้ําทวมตามธรรมชาติ วิศวกรรมดานโครงสรางที่จําเปน แผนที่จุดเสี่ยง
น้ําทวม การเตือนภัยน้ําทวม แผนการเตรียมความพรอม การศึกษา และการรับมือสถานการณฉุกเฉิน การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะเกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินการที่หลากหลายในส่ีกิจกรรมหลักดังตอไปนี้

 การปองกัน (Prevention) (ชวงกอนเกิดภัยพิบัติ)
 การเตรียมความพรอม (Preparation) (ชวงกอนเกิดภัยพิบัติ)
 การตอบสนอง/รับมือ (Response) (ชวงหลังเกิดภัยพิบัติ)
 การฟนฟู (Recovery) (ชวงหลังเกิดภัยพิบัติ)

๕. ทําไมตองมีการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน
การจะบริหารจัดการอุทกภัยใหยั่งยืนอยางแทจริงนั้น จะตองสรางสมดุลความเสี่ยงในขอบเขตที่กวางของ  

มิติที่ซับซอนทั้งในดานมนุษย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีปฏิสัมพันธตอกัน จากประวัติการบริหารจัดการ
อุทกภัยที่ผานมา ยังไมมีแนวโนมที่จะดําเนินการในแนวทางดังกลาวนี้ แตจะมุงเนนในเรื่องของเศรษฐกิจ และความ
ปลอดภัยของมนุษยเสียมากกวา วิธีการเชนนี้ไมใชแนวทางที่ยั่งยืน เนื่องจากมีการเสียชีวิตของประชาชน ความ
เสียหายตอทรัพยสิน สิ่งกอสราง และการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมยังเสื่อม
โทรมลงอีกดวย

๖. การดําเนินการบริหารจัดการในบังคลาเทศ
ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการอุทกภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตั้งแตตนทศวรรษที่ ๖๐ ของ

ศตวรรษท่ีแลว ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทกภัยมีพัฒนาการแบงออกเปน ๓ ระยะ ไดแก 

ระยะที่ ๑ ป พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๒๑
หลังการเกิดมหาอุทกภัยครั้งรุนแรงตอเนื่องสองป คือป พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ๒๔๙๘ องคการสหประชาชาติ   

ไดดําเนินการศึกษาปญหาอุทกภัยในบังคลาเทศและใหคําแนะนํามาตรการในการแกไขปญหา ตอมาในป ๒๔๙๙      
ไดสรุปรายงานการศึกษาดังกลาวและนําเสนอตอรัฐบาลปากีสถานในขณะนั้น

ระยะที่ ๒ ป พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๙
ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐบาลไดเริ่มจัดทําแผนนํ้าแหงชาติ (National Water Plan: NWP)  โดยพิจารณาถึง

ประเด็นที่ครอบคลุมหลายดานเชน การใชน้ํา ความตองการใชน้ํา และผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ     
ในภาคสวนการใชน้ํา แผนน้ําแหงชาติเสร็จสมบูรณในป ๒๕๒๙ แตยังไมไดรับอนุมัติจากรัฐบาลเนื่องจากยังมีขอดอย
บางประการ หลังจากอุทกภัยในป ๒๕๓๐ และ ๒๕๓๑ การจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แหงชาติไดรับความสําคัญอีกครั้งหนึ่งดวยเหตุผลที่ชัดเจนขึ้น หุนสวนการพัฒนาระหวางประเทศตางใหการสนับสนุน
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการอุทกภัย (Flood Action Plan: FAP) ป ๒๕๓๓ เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการ
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น้ําและอุทกภัยแหงชาติ แผนปฏิบัติการอุทกภัย (FAP) สวนใหญเปนการศึกษาโครงการประกอบดวย ๒๖ 
Component ตอมา รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยของบังคลาเทศ (Bangladesh 
Flood and Water Management Strategy: BWFMS) ในป ๒๕๓๙ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติสําหรับการ
พัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําที่เดนชัด และมีขอบังคับในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม และการวิเคราะหหลักเกณฑแบบอเนกประสงค (Multi-criteria analysis) ในกระบวนการ
วางแผนของโครงการดานน้ําในในอนาคตทุกโครงการ

ระยะที่ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการอุทกภัย (FAP) รัฐบาลไดประจักษชัดวาทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาและใชประโยชนทรัพยากรน้ําไมไดกลาวถึงการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (IWRM) ตามที่ระบุไวใน
การศึกษา ดังนั้น ในป ๒๕๔๑ รัฐบาลจึงไดเริ่มดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําแหงชาติ (National Water 
Management Plan: NMWP) ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยใหมีหลายภาคสวนดานเศรษฐกิจของประเทศเขามาเกี่ยวของใน
เรื่องของการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (IWRM) และไดกําหนดนโยบายน้ําแหงชาติ (NWP) ขึ้นมาเพื่อ เปนใช
เปนขอแนะนําในการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําแหงชาติ (NWMP) แผนการบริหารจัดการนํ้าแหงชาติไดจัดทําขึ้น
ในป ๒๕๔๒ โดยมีเปาหมาย ๒๕ ปขางหนา

รัฐบาลบังคลาเทศไดนํานโยบายน้ําแหงชาติมาใชในการดําเนินทุกกิจกรรมในเรื่องน้ํา นอกจากนี้รัฐบาลยัง
จัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําแหงชาติโดยพิจารณาถึงความตองการระยะยาว การบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรน้ํา แผนการบริหารจัดการน้ําแหงชาติประกอบดวยประเด็นของการบริหารจัดการพิบัติภัยที่เกิดจากนํ้า เชน 
น้ําทวม การกัดเซาะพังทลายของดิน ภัยแลง และอื่นๆ ซึ่งเมื่อไมนานมานี้ รัฐบาลไดมีการเตรียมแผนการบริหาร
จัดการพิบัติภัยแบบครอบคลุม (Comprehensive Disaster Management Plan: CDMP) 

หนวยงานรัฐบาลกลาง ประมาณ ๕๓ หนวยงาน และรัฐมนตรี ๑๓ คน ไดรับการระบุใหเกี่ยวของในการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย หนวยงานหลักระดับชาติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอุทกภัยคือ คณะกรรมการ
พัฒนาดานน้ําแหงบังคลาเทศ (Bangladesh Water Development Board: BWDB) นอกจาก BWDB แลว ยังมีอีก
หลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการบริหารจัดการอุทกภัยที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ของการบริหารจัดการ 
ไดแก

 องคการวางแผนทรัพยากรน้ํา (Water Resources Planning Organization) มีหนาที่วางแผนการ
บริหารจัดการนํ้าในระดับใหญๆ

 คณะกรรมการพัฒนาดานน้ําแหงบังคลาเทศ (Bangladesh Water Development Board) ศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ ดําเนินการ ปฏิบัติการ และบํารุงรักษาโครงการบริหารจัดการอุทกภัย การจัดเก็บ
ขอมูลที่เปนปจจุบัน (Real time) เพื่อการพยากรณและการเตือนภัยน้ําทวม การเผยแพรขอมูลอุทกภัย
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

 คณะกรรมการแมน้ํารวม (Joint River Commission) ดําเนินการเจรจาตอรองดานขอมูลและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลของแมนํ้าขามพรมแดน
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 กรมอุตุนิยมวิทยาแหงบังคลาเทศ (Bangladesh Meteorological Department) พยากรณอากาศ
ระยะยาว ระยะกลาง และระยะส้ัน และเผยแพรขอมูล

 หนวยงานวิศวกรรมสวนทองถิ่น (Local Government Engineering Department) ดําเนินการ 
บํารุงรักษาโครงการปองกันอุทกภัยและชายฝง (Flood and Coastal Defence: FCD) ขนาดเล็ก 

 สํานักบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Bureau) เผยแพรขอมูลทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับ
ภัยธรรมชาติ รวมทั้งขอมูลอุทกภัยระดับชุมชน การสรางความตระหนักในการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณอุทกภัย และอื่นๆ

 สํานักงานคณะกรรมการบรรเทาภัย (Directorate of Relief) ดําเนินการบรรเทาและฟนฟูพื้นที่ประสบ
อุทกภัย

 หนวยงานรัฐบาลทองถิ่น (Local Government Institutions) ดําเนินการและบํารุงรักษาโครงการ
บริหารจัดการอุทกภัยขนาดเล็ก เผยแพรขอมูลอุทกภัย บรรเทา และฟนฟูผูประสบภัย

 องคกรที่ไมใชภาครัฐ (NGOs) สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัย บรรเทา และฟนฟูผูประสบภัย

๗. ผลกระทบจากการบริหารจัดการในปจจุบัน

จากสถานการณที่ไดอธิบายขางตน เปนที่ประจักษชัดวาการดําเนินการบริหารจัดการอุทกภัยโดยพื้นฐานแลว
จะใชการกอสรางโครงสรางควบคุมอุทกภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งประเด็นในการวางแผนแบบมีสวนรวม
ก็ไดถูกนํามาใชดวย แตยุทธศาสตรหลักๆ สวนใหญจะเนนทางเลือกดานการกอสรางโครงสรางมากกวา ทางเลือกนี้  
ใหประโยชน แตจะสังเกตไดวาการสรางคันกั้นน้ําปดลอมพื้นที่ลุมต่ําเพื่อไมใหน้ําทวมถึง (Polderization)              
จะกอใหเกิดผลกระทบในระยะตอมา

การกอสรางเขื่อนกั้นริมฝงแมน้ําที่มีระดับสูงๆ ในบางกรณีสงผลใหระดับทองน้ําสูงขึ้นและเปนอุปสรรค    
ตอการระบายน้ํา ในพื้นที่ชายฝงแมวาการกอสรางคันกั้นน้ํา (Polder) จะสามารถปองกันการรุกล้ําของน้ําเค็มได      
แตจะสงผลใหเกิดการจํากัดการเคลื่อนไหวของปริมาณน้ําบริเวณปากแมน้ําในชวงน้ําขึ้นน้ําลง (Tidal prism)               
การตกตะกอนของแมน้ําจากน้ําขึ้นน้ําลง และเปนอุปสรรคตอการระบายน้ําตามแรงโนมถวงของโลก (Gravity 
drainage) ผลกระทบที่สําคัญอื่นๆ ดานการเกษตรที่พบคือ ความหลากหลายของพืช (Crops) ถูกกําจัดออกไป       
โดยพืชจําพวกธัญพืช (Cereal crops) โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวพันธุที่ใหผลผลิตสูง (High Yield Varieties: HYV) 
มาตรการดานโครงสรางยังกอใหเกิดผลกระทบกับการดํารงชีวิตของสัตวน้ําอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการประมง     
ในแหลงน้ําเปด (Open water fisheries) ทรัพยากรปลามีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว การรบกวนกระบวนการ ตาม
ธรรมชาติดวยการกอสรางโครงสรางดานวิศวกรรมในการควบคุมน้ําทวมมีผลกระทบตามมาหลายประการ เชน การ
เพิ่มระดับน้ําทวมในพื้นท่ีใกลเคียง
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สถานการณนี้สามารถหลีกเลี่ยงไดหากใชมาตรการการปองกันโดยไมใชสิ่งกอสราง (Non-structural 
measure) เปนหลัก ผนวกกับมาตรการแบบใชสิ่งกอสราง (Structural measure) การนํามาตรการแบบไมใช
สิ่งกอสราง (Non-structural measure) มาใชเปนยุทธศาสตรลําดับรอง โดยเฉพาะระบบการพยากรณและเตือนภัย
น้ําทวม เริ่มตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๑๓ และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถของการเตรียมความพรอมรับ
อุทกภัยและการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย ความสําคัญของยุทธศาสตรนี้ไดรับการตระหนักหลังจากอุทกภัย  
ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ๒๕๓๑ และ ๒๕๓๒ ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและชองทางนํ้าจะทําใหเกิดปญหา     
ที่สําคัญสําหรับบังคลาเทศในอนาคตอันใกล ดังนั้น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบย่ังยืนจึงจําเปนตองไดรับ
ความสําคัญเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

๘. แนวทางการบรรลุถึงการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM)

องคประกอบของการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM) เปนการบริหารจัดการอุทกภัยโดยวิธีธรรมชาติ 
(NFM) และบรรลุถึงไดโดยการนํากิจกรรมดังตอไปนี้มาบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัย

 แนวทางดานยุทธศาสตรซึ่งเนนในระดับพื้นที่รับน้ํา (Catchment) (ลุมน้ําทั้งหมดตั้งแตตนน้ําจนถึง
ปลายน้ํา)

 การปองกันและการใชระบบธรรมชาติและแหลงที่อยู (Habitat) เชน ที่ราบน้ําทวมถึง (Floodplain) 
และพื้นที่ชุมนํ้า (Wetland)

 สนับสนุนเทคนิคดานวิศวกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติ(Soft engineering) 

การบริหารจัดการอุทกภัยโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Flood Management: NFM) เปนสวนสําคัญของการ
บริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM) วิธีการแกไขปญหาดวยวิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติ (Soft 
engineering) ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บน้ําไว ซึ่งพื้นที่ราบน้ําทวมถึงตามธรรมชาติ (Natural floodplain) และชายฝง
ทะเลจะเปนบริเวณที่ยอมใหน้ําทวมได และแหลงที่อยูที่เปนพื้นที่ชุมน้ํา เชน ทุงหญาน้ําทวมขัง (Wet grassland) 
พื้นที่พรุ (Peat-lands/Bogs/Fens) และที่ลุมชื้นแฉะชายฝง (Salt-marsh) จะทําหนาที่เสมือนฟองน้ําขนาดใหญ     
ที่ชวยซับน้ําสวนเกินและปลอยออกมาอยางชาๆ กลับคืนสูแมน้ํา ซึ่งเปนแนวทางที่คุมคาในการบรรลุวัตถุประสงค    
ในหลายประการ ไดแก ขอผูกพันดานความหลากหลายทางชีวภาพ จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของกรอบการ
ดําเนินงานดานน้ํา (WFD) และการพัฒนาโอกาสในการเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ซึ่งแนวทางดังกลาวจะให
ประโยชนทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอื่นๆ ซึ่งใชในการบริหารจัดการอุทกภัยโดยวิธีธรรมชาติ (NFM) ประกอบดวย
 การฟนฟูสภาพปาบนพื้นที่ลาดเชิงเขา (Hill-slope)
 การปลูกปาทึบระหวางหุบเขา (Gully)
 การสกัดก้ันการระบายน้ําเทียม (Artificial drain)
 การฟนฟูสภาพพื้นท่ีชุมน้ํา
 การฟนฟูชองทางน้ําโคงตวัด (Meander)
 การควบคุมการกัดเซาะท่ีมากเกินไป
 การบริหารจัดการเศษซากตนไมขนาดใหญในทางน้ํา

๙. กรอบการดําเนินงานในการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน
การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM) จําเปนตองเกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมทั้งแบบแทรกแซง

ธรรมชาติ (Hard engineering) และแบบสอดคลองกับธรรมชาติ (Soft engineering) เพื่อใหมีการบูรณาการ        
กันมากขึ้นระหวางทั้งสองแนวทาง การวางแผนแบบบูรณาการจึงมีความจําเปน ซึ่งจะเอื้อใหเกิดการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพและการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินมาตรการดานวิศวกรรมทั้งแบบแทรกแซงธรรมชาติ และ
สอดคลองกับธรรมชาติ สําหรับวิศวกรรมแบบแทรกแซงธรรมชาติ สวนใหญจะมีการแทรกแซงกระบวนการตาม
ธรรมชาติมาก และทายที่สุดก็จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การดําเนินการดังกลาวจึงไมยั่งยืน สวนทางเลือก
ดานวิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติ ถือไดวามีความสําคัญมากวา ซึ่งจะเนนการอนุรักษมากกวาการแทรกแซง 
วิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติจึงเปนงานที่มีความยั่งยืนมากกวา ดังนั้น จึงควรจํากัดงานดานวิศวกรรมที่ใช
สิ่งกอสราง (Structural engineering) ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

วิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติ (Soft engineering) ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของมาตรการปองกันใน
กระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน ซึ่งมีความจําเปนในสภาพแวดลอมของบังคลาเทศ ประกอบดวยดังน้ี

 การจัดแบงพื้นที่ (Zoning) และการวางแผนการใชที่ดินแบบมีสวนรวม ในการวางแผนเบื้องตน
จําเปนตองไดรับการมีสวนรวมจากชุมชน เพื่อระบุประเภทของการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ และ
การวางเคาโครงพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับการพัฒนา

 การวางแผนแบบเอนกประสงค (Multi-objective planning) ในการวางแผนเบื้องตนไมควรมุงเนน
วัตถุประสงคเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยเพียงอยางเดียว แตควรพิจารณาผลกระทบในแงของ
เกษตรกรรม การประมง ระบบนิเวศ การเดินเรือ อุตสาหกรรม สุขภาพ และการลดภัยอันตราย           
ที่เก่ียวกับน้ํา

 การบํารุงรักษาระบบนิเวศ ควรผนวกเกณฑการบํารุงรักษาระบบนิเวศไวในการดําเนินงาน/การตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงสรางควบคุมน้ําดวย เพื่อจะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตซึ่งขึ้นอยูกับทรัพยากรในระบบ
นิเวศ การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา อางเก็บน้ํา และพื้นที่หนองน้ํา เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงหลักๆ สําหรับการลด
ผลกระทบจากอุทกภัย
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 การลดพื้นที่น้ําหลาก (Run-off area) โดยการจํากัดพื้นผิวที่น้ําไหลผานไมไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
น้ําทาที่ เกิดจากพายุฝนก็จะสามารถลดลงได ทําใหน้ําในแมน้ําลดลง ยิ่งมีปริมาณน้ํานอยเทาไหร          
ก็ยิ่งเสี่ยงตอน้ําทวมนอยลงเทาน้ัน

 การสรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ควรสงเสริมการสรางความตระหนักผานการศึกษา
และบทเรียนในชุมชน เพื่อประชาชนจะไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ

 การวางกรอบนโยบาย (ระดับชาติและนานาชาติ) นโยบายการบริหารจัดการน้ําระหวางประเทศมีความ
จําเปนเราดวนสําหรับบังคลาเทศ เนื่องจากสาเหตุที่แทจริงของการเกิดอุทกภัยมาจากการไหลผานของ
น้ําขามพรมแดน

 การฟนฟูชองทางน้ํา การสะสมของตะกอนจะสงผลตอทองน้ํา ดังน้ัน การขุดลอกจึงมีความจําเปนในการ
บํารุงรักษาขีดความสามารถในการรองรับนํ้าของแมนํ้า

 การฟนฟูพื้นที่ปา การสูญเสียพื้นที่ปาไมทําใหอัตราการกัดเซาะริมฝงแมน้ําและการพังทลายของดิน     
มีมากขึ้น การฟนฟูพื้นที่ปาไมใชเปนเพียงภารกิจในการบริหารจัดการอุทกภัยเทานั้น แตยังรวมถึงภัย
ธรรมชาติอื่นๆ ดวย เชน พายุทอนาโด คลื่นยักษ และอ่ืนๆ

 การจัดทําแผนที่จุดเสี่ยงอุทกภัย (Flood risk mapping) การจัดทําแผนที่สําหรับพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อุทกภัย ซึ่งแบงออกเปนระดับรุนแรง ปานกลาง และระดับต่ํานั้น มีความจําเปนสําหรับการตัดสินใจ    
ในระดับยุทธศาสตร

วิธีการแกไขปญหาดวยวิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติ (Soft engineering) จะตองตัดสินใจดวยวา
งานวิศวกรรมโครงสราง (Structural engineering) ใด จําเปนตองดําเนินการดวยแนวทางที่ยั่งยืน มาตรการแบบ     
ใชสิ่งกอสรางอาจประกอบดวย การกอสรางโครงสรางปองกันน้ําทวม งานปองกันฝงแมน้ํา และการกอสรางที่พัก
คนงาน การนําวิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติมาใชจะชวยลดความถี่และความรุนแรงของการเกิดอุทกภัยได

ในการเตรียมการนั้น การศึกษาอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่จะเกิดตามมา การสรางความ
ตระหนัก ระบบการพยากรณและเตือนภัย และวิธีการอพยพอยางมีระบบ จะตองถูกนํามาใชเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น     
การตอบสนองตอสถานการณอยางเรงดวน (Emergency response) และอาสาสมัครจากหนวยงานและชุมชนตางๆ 
ก็มีความจําเปน การฟนฟู การสรางงานหลังน้ําทวม และการบูรณะดานโครงสรางจําเปนตองไดรับการดําเนินการ
อยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อลดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจจากน้ําทวม
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แผนภาพดานลางอธิบายกรอบการดําเนินงานในการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน
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การวางแผนแบบบูรณาการ

๑. วิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติ

 การจัดแบงพื้นที่และการใชที่ดิน
แบบมีสวนรวม

 การวางแผนแบบเอนกประสงค
 การบํารุงรักษาระบบนิเวศ
 การลดพื้นที่น้ําหลาก
 การตระหนักดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม
 การวางกรอบนโยบาย
 การฟนฟูชองทางน้ํา
 การฟนฟูพื้นที่ปา
 การจัดทําแผนที่จุดเสี่ยงน้ําทวม

๒. วิศวกรรมแบบแทรกแซงธรรมชาติ

 โครงสรางปองกันน้ําทวม
 โครงสรางควบคุมสองฝงแมน้ํา
 ที่พักอาศัย

 การฟนฟูผูประสบอุทกภัย
 การจางงาน
 การฟนฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
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อง
กัน

ผลกระทบจากน้ําทวม

 การศึกษาเกี่ยวกับอุทกภัย
 การสรางความตระหนัก
 การพยากรณ/การเตือนภัย
 การอพยพอยางมีแบบแผน

การตอบรับสถานการณฉุกเฉิน
 ภาครัฐ
 NGOs
 หนวยงานระดับชุมชน ฯลฯ
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บทสรุป

การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (SFM) ไดเสนอแนะวิธีการในระยะยาวและยั่งยืน ในการบรรเทา
อุทกภัยในภาวะที่รูปแบบของสภาพอากาศและภูมิอากาศมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา แนนอนวาจะยังคงมีพื้นที่
สําหรับการปองกันน้ําทวมโดยใชสิ่งกอสรางอยู ในกรณีที่บางครั้งอาจไมมีทางเลือก แตการปองกันน้ําทวมแบบใช
สิ่งกอสรางควรจะดําเนินการหลังจากใชไดมาตรการดานวิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติ (Soft engineering) 
เพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยอยางเต็มที่แลวเทานั้น เมืองใหญ แหลงใจกลางเมือง และถิ่นที่อยูอาศัยหลายๆ แหงใน    
บังคลาเทศตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึง ริมฝงแมน้ํา และชายฝง ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย อยางไรก็ตาม แมใน
สภาพการณดังกลาว วิศวกรรมแบบสอดคลองกับธรรมชาติก็จะสามารถลดความจําเปนในการกอสรางคันปองกัน   
น้ําทวมที่มีระดับสูง  ๆเพื่อปกปองชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเหลานี้ได
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