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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ ผู้เขียนน าเสนอปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการน้ าในสังคมไทย
ปัจจุบัน รวมถึงหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการน้ าเชิงพุทธ ตลอดจนแนวทางในการ บูรณา
การแก้ไขและจัดการน้ าท่ีพึงประสงค์ในสังคมไทย จากสถานการณ์ท่ีมวลน้ ามหาศาลถาโถมเข้าถล่ม
บ้านเรือนของประชาชน ส่งผลให้เกิดปัญหา “น้ าท่วมขัง” ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อ
ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา พระพุทธศาสนามีมุมมองต่อปัญหาดังกล่าว โดยมองว่าปัญหาท่ีแท้จริงอยู่ท่ี
จิตใจมนุษย์ ถึงกระนั้นก็มิได้ละเลยการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างหรือกายภาพเลย จากการศึกษา
พบว่า เมื่อน าฐานแนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนาเข้าบูรณาการเข้ากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ มีรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์เป็นต้น ในลักษณะของปัจจัยสัมพันธ์แล้ว ท าให้ได้แนวทางในการแก้ไขและบริหาร
จัดการน้ าท่ีพึงประสงค์ โดยหลอมรวมหลักการส าคัญ ๆ ๒ ด้านเข้าไว้ด้วยกัน คือ (๑) ด้านการบริหาร
จัดการน้ าเชิงโครงสร้างหรือกายภาพและ (๒) ด้านการบริหารจัดการน้ าเชิงจิตวิญญาณหรือจิตภาพ
เข้าไว้ด้วยกัน แนวทางนี้มีช่ือว่า “๓ ยุทธศาสตร์ ๙ นววิธี ๕ ทฤษฎี ๔ โมเดล” ยุทธศาสตร์ ๓ 
ขั้นตอนได้แก่ “สร้างพุทธิปัญญา พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนล่วงหน้า” นววิธี ๙ ประการได้แก่ (๑) 
ให้ความรู้ (๒) ให้อ านาจ (๓) ให้ปัญญา (๔) สร้างคันกั้นน้ าและทางผันน้ า (๕) สร้างทางเดินน้ าและ
พื้นท่ีรับน้ า (๖) สร้างเทคโนโลยีน้ า (๗) เยียวยาผู้ประสบภัย (๘) เปล่ียนอาชีพ และ (๙) ปรับผังเมือง 
ตามล าดับ เป็นวิธีอยู่กับน้ าอย่างมีความสุข 

 

๑. บทน้า 
 

ปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนนับเป็นปัญหาท่ีมนุษยชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ
ส่งผลกระทบให้ธรรมชาติวิปริตผิดเพี้ยนไปจากแต่ก่อนมาก เมื่อโลกทวีความร้อนมากยิ่งขึ้น 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีผิดปรกติก็จะถูกกระตุ้นให้ปรากฏออกมาในรูปแบบของความผิดปรกติจาก

                                                         
๑ สานุ  มหัทธนาดุลย์, พรรณชนก  ธีระกุล, ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์, และอรชร ไกรจักร, “อุทกภัย 

: พุทธบูรณาการแนวทางในการบริหารจัดการน้ าที่พึงประสงค์ในสังคมไทยปัจจุบัน (Flood : Integrating 
Buddhism in Desirable Approach to Water Managment in Present Thai Society)”, วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๘ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี. 



๒ 
 
ธรรมชาติท่ีผันแปรเปล่ียนไป ปรากฏการณ์ เอลนีโญ และลานีญา๒ ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีความถี่มากยิ่งขึ้น แผ่นดินไหว ซึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ภูเขาถล่ม น้ าป่าไหลหลาก 
น้ าท่วมฉับพลัน ฯลฯ๓ หากกล่าวถึง “ปัญหาเรื่องน้ า” เป็นปัญหากินความหมายกว้าง หมายรวมถึง 
ปัญหาน้ าเสียท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจากสังคมโลกท่ีเน้นหนัก ไปทางด้าน
สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่ในท่ีนี้จะหมายความถึง ปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วมขัง) เป็นส าคัญ แท้จริง
แล้วมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ท่ีผ่านมาหรือไม่ ? หากมนุษย์เป็นสาเหตุหรือมีส่วนท าให้
เกิดขึ้น ดังนั้นมนุษย์ควรท่ีจะตระหนักรู้และมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระท าดังกล่าวหรือไม่ ? อย่างไร 
? และเราจะมีทางออกกับปัญหานี้อย่างไร ? 

อุทกภัย เมื่ อปีพ .ศ.  ๒๕๕๔ ท่ี ผ่านมา ได้พัดพาเอามวลน้ ามหาศาลเข้าโจมตี
กรุงเทพมหานคร ฯ เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศไทย ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติท้ังในระดับ
จุลภาคและมหภาค รัฐบาลต้องอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือปรับปรุงพื้นท่ี
ประสบภัยนับเป็นจ านวนเงินมากมายมหาศาล๔ งบประมาณเหล่านั้นมิควรต้องเสียไปหากมีการ
วางแผนรับมือ “ปัญหาน้ าท่วมขัง” ไว้อย่างรัดกุม อย่างไรก็ตาม ปัญหาน้ าท่วมขังท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมไทย ส่วนหนึ่งมาจาก การขาดความรู้ของภาคประชาชน ต่อธรรมชาติของน้ า และต่อการบริหาร
จัดการน้ าท่ีชัดเจนจากทางภาครัฐ บทความนี้จะอภิปรายการน าฐานความคิดทางพระพุทธศาสนามา
บูรณาการเข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ และน าเสนอแนวทางในการบูรณาการแก้ไขและจัดการน้ าท่ีพึง
ประสงค์ในสังคมไทย โดยมุ่งหาค าตอบให้กับปัญหาดังกล่าว ท่ีว่า อะไรเป็นปัญหาท่ีแท้จริงจาก
สถานการณ์น้ าท่วมขังกรุงเทพ ฯ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา ? พระพุทธศาสนามีทางออกอย่างไร ? 
เราควรวางท่าทีต่อน้ าเช่นใด ? และ อะไรคือแนวทางในการแก้ไขและจัดการน้ าท่ีพึงประสงค์ ? 
 

๒. ปัญหาน ้าท่วมขัง : ภัยพิบัติของโลกปัจจุบัน 
 

ปัญหาน้ าท่วมขัง ล้วนแล้วแต่เกิดเนื่องจากเหตุและปัจจัยหลายประการ ต้ังแต่ระดับน้ า
ในทะเล ปริมาณการเก็บน้ าในเขื่อน ปริมาณน้ าฝนท่ีตก รวมถึงแผนการบริหารจัดการน้ า อะไรเป็น

                                                         
๒ เอลนีโญ/ลานีญา คือ ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (อังกฤษ: El Niño/La niña-

Southern Oscillation) หรือ เอนโซ (ENSO) เอลนีโญ เป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิมหาสมุทรอุ่นข้ึนผิดปกติ 
ประกอบกับความดันบรรยากาศสูงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก ส่วนลานีญา เป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิ
มหาสมุทรเย็นลงผิดปกติ ประกอบกับความดันบรรยากาศต่ าบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก, In Solomon, 
S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller. Climate Change 
2007 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (Cambridge : 
Cambridge University Press). :  235-336. 

๓ ดูรายละเอียดใน ดร. ค านาย อภิปรัชญาสกุล, วิกฤตการณ์น ้าท่วมประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ : 
วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางป้องกัน และลดความเสียหายจากน ้าท่วม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์
พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ค าน า. 

๔ ขนิษฐา สุดพันธ์, ภัยพิบัติทางน้ าและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, วารสารส้านักการระบายน ้า, ปีที่ 
๔ ฉบับที่ ๑๑ (มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๒๒. 



๓ 
 
ปัจจัยหลัก ๆ ท่ีก่อให้เกิดปัญหากันแน่ เราจะลองวิเคราะห์โดยแยกปัญหาดังกล่าวออกเป็น ๒ 
ลักษณะคือ ด้านกายภาพและด้านจิตภาพ ดังนี้ 

 

๒.๑  ปัญหาการบริหารจัดการน ้าเชิงโครงสร้าง (กายภาพ) 
  

มีข้อมูลท่ีน่าสนใจจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีมีมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ รายงานว่า 
ปริมาณน้ าฝนต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ พบว่าจังหวัดต้ังแต่ภาคเหนือจนถึงจังหวัด
ลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ าฝนรวมในแต่ละภาค รวมถึงแต่ละจังหวัดท่ีสะสมก็ไม่อยู่ในระดับท่ีจะเกิด
ปัญหาน้ าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ ฉะนั้นน้ าท่วมในครั้งนี้ สาเหตุน่าจะเกิดจากพฤติกรรมการควบคุมการ
ระบายน้ าท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกิดวิกฤตจากข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีขาดความสมบูรณ์ การขาด
องค์ความรู้ การขาดการตัดสินใจท่ีทันเวลา คน และการขาดความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน๕ ซึ่งเป็น
ปัญหาการบริหารจัดการน้ าในเชิงโครงสร้างระบบ (กายภาพ) ซึ่งน าพาไปสู่ค าถามท่ีผุดขึ้ นมาในใจ
ประชาชนว่า “เรามีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้ดีเพียงใด ?” หรือ “ระบบการบริหารจัดการน้ า
ท่ีมีอยู่ดีพอหรือไม่ ?” หรือ “ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท างานกันเต็มท่ีแล้วหรือยัง ?” หาก
ภาครัฐไม่สามารถตอบค าถามเหล่านี้ให้กับประชาชนได้ อาจส่งผลให้ความเช่ือมั่นต่อผู้บริหารประเทศ
เส่ือมถอยลง ซึ่งก็จะไปกระทบต่อระบบการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นลูกโซ่ 

 

๒.๒  ปัญหาการบริหารจัดการน ้าเชิงจิตวิญญาณ (จิตภาพ) 
 

ปัญหาอีกมิติหนึ่งท่ีจะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือ ปัญหาเชิงจิตวิญญาณ (จิตภาพ) ซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีอยู่ภายในความคิดมนุษย์ในเชิงนามธรรม เป็นเรื่องของจิตใจ แสดงออกมาในรูปแบบของการ
ไม่เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องความคิดฝังหัวท่ีว่า “กรุงเทพ ฯ 
จะต้องไม่เกิดน้ าท่วม” ซึ่งเป็นส่ิงท่ีฝืนธรรมชาติและมีความเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาดู
จากสถิติการเกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ท่ีผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีปริมณฑลรวม ๖ ครั้ง
ด้วยกันคือในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘, ๒๕๒๑, ๒๕๒๓, ๒๕๒๖, ๒๕๓๘ และ ๒๕๕๔ สถิติตัวเลขนี้ส่ือให้
เราเห็นถึงภัยพิบัติทางน้ าท่ีต่อเนื่องมาจากอดีต ถึงแม้ว่าบางช่วงจะกินเวลายาวนานกว่าช่วงอื่นก็ตาม 
แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่เกิดอีก กอรปกับชัยภูมิท่ีต้ังของกรุงเทพ ฯ ท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่มด้วย ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า “กรุงเทพ ฯ จะเกิดน้ าท่วมอีกในอนาคต” ไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้นความคิดท่ีว่า “กรุงเทพ ฯ 
จะต้องไม่เกิดน้ าท่วม” จึงเป็นความคิดท่ีขัดแย้งต่อความเป็นจริง ขัดต่อธรรมชาติ และเป็นส่ิงท่ีเป็นไป
ได้ยาก เมื่อความคิดประเภทนี้ผนวกเข้ากับความไม่เช่ือมั่นในตัวผู้บริหารประเทศดังกล่าวมาแล้ว 
ปัญหาเชิงจิตวิญญาณ (จิตภาพ) จึงทวีความรุ่นแรงขึ้นอีก ในท้ายท่ีสุด เราก็ไม่สามารถจับต้นชนปลาย
ได้ถูก ไม่สามารถแยกแยะปัญหาเชิงโครงสร้างระบบ (กายภาพ) ออกจากปัญหาเชิงจิตวิญญาณ (จิต
ภาพ) เมื่อก าหนดปัญหาผิด จึงน าไปสู่การสืบหาสาเหตุผิด เมื่อสาเหตุผิด การก าหนดเป้าหมายและ
วิธีการก็ผิดตลอดท้ังสาย ขัดต่อหลักการแก้ปัญหาตามกรอบแห่งอริยสัจ 

 

                                                         
๕ ดูรายละเอียดใน ดร. ค านาย อภิปรัชญาสกุล, วิกฤตการณ์น ้าท่วมประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ : 

วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางป้องกัน และลดความเสียหายจากน ้าท่วม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์
พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๑. 



๔ 
 

๒.๓  ต่างประเทศเขามีการบริหารจัดการน ้าท่วมขังอย่างไร ? 
 

ประเทศ เนเธอแลนด์ มีการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบท่ีถือว่าเป็นแบบจ าลอง 
(model) ของการบริหารจัดการน้ าในเชิงโครงสร้าง (กายภาพ) ท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่ง แต่ถึงกระนั้น ระบบดังกล่าวก็จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างของระบบอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้สอดรับกับภัยพิบัติทางน้ าท่ีทวีความรุนแรงขึ้นตามสภาวะโลกร้อนดังกล่าวมาแล้ว  
ยุทธศาสตร์หนึ่งรัฐบาลน ามาใช้ ช่ือว่า “เนเธอแลนด์อยู่กับน้ า” (Nederland left met Water) ซึ่ง
เป็นการประกาศให้ประชาชนชาวเนเธอแลนด์มีความรู้ว่า พวกเขาอาศัยอยู่กับน้ า ได้โดยการพึ่งพา
อาศัยน้ า และให้ความส าคัญกับระบบป้องกันโดยเฉพาะ “ระบบตรวจวัดน้ า” เป็นส าคัญ๖  

เมื่อมองกลับมายังประเทศฝ่ายตะวันออก เช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน   
พบว่า ชาวจีนประสบกับภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ าท่วมขังมาเนิ่นนานเช่นกัน การพาดหัวข่าวเรื่องภัยพิบัติ
น้ าท่วมขังจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงท่ีเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกกับประชาชนชาวจีนท่ัว
ทุกภูมิภาคต้ังแต่ภาคเหนือตลอดไปจนถึงภาคใต้ของจีน 

จากการศึกษา พบว่าประเทศจีนจะมีแผนมาตรการการบริหารจัดการน้ าท่ีเป็นระบบ
ทัดเทียมประเทศ  เนเธอแลนด์ โดยมีแนวทางสอดคล้องกันถึง  ๙ ประการดังนี้คือ (๑) ป้องกันพื้นท่ี
ทางการเกษตร (๒) มีแผนโครงการระยะยาว ๕๐ ปี และ ๑๐๐ ปี (๓) มีคณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ า และแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นท่ีร่วมตัดสินใจ (๔) มีกฎหมายเรื่องน้ า (๕) มีการบริหาร
จัดการน้ าเต็มระบบ (Water management system) (๖) ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (๗) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสัญญานเตือนภัยท่ีดี (๘) มีคณะท างานในการ
ต่อสู้ป้องกันน้ าท่วมจากภาครัฐและเอกชน (ทหาร ต ารวจ ประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) และ  
(๙) ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น ระบบเครื่องสูบน้ า ระบบป้องกันทะเลหนุน ระบบเขื่อนกันน้ าล้นริม
ทะเล และระบบ วาล์วเปิดปิดน้ า๗  

นอกเหนือจากแนวทางในการบริหารจัดการน้ าท่ีสอดคล้องกันแล้ว ประเทศเนเธอแลนด์
และประเทศจีน ยังมีคุณลักษณะท่ีคล้ายกันอยู่อีกหลายประการ เช่น ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ใน “ธรรมชาติของน้ า” และมีความเช่ือมั่นในตัวผู้น า (อาศัยพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา) 
ในเรื่องการบริหารจัดการน้ าของภาครัฐ โดยอาศัยระบบการบริหารจัดการน้ าท่ีมีประสิทธิภาพเช่น 
การสร้างเขื่อน ระบบสูบน้ า บ่อน้ า วาล์วคุมน้ า แบบจ าลองความเสียหาย ท่ีส าคัญท่ีสุดได้แก่ การมี
กฎหมายเรื่องน้ าบังคับใช้เป็นรูปธรรม ท่ีนับเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมให้แผนแม่บทต่าง ๆ จาก
ผู้น ารัฐบาล ด าเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น 
 

 

                                                         
๖ Deltawerken online. The Dutch live with water. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.deltawerken.com/New-water-management-in-the-Netherlands/353.html [๙ กุมภาพัน ธ์ 
๒๕๕๕]. 

๗ ดร. ค านาย อภิปรัชญาสกุล, วิกฤตการณ์น ้าท่วมประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ : วิเคราะห์สาเหตุ 
แนวทางป้องกัน และลดความเสียหายจากน ้าท่วม, หน้า ๒๙๐-๒๙๓. 

http://www.deltawerken.com/New-water-management-in-the-Netherlands/353.html%20%5b๙


๕ 
 
๓. หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการน ้าเชิงพุทธ  
 

พระพุทธศาสนามีทางออกเรื่องการบริหารจัดการน้ าอย่างไร ?  และ เราควรวางท่าทีต่อ
น้ าเช่นใด ? เพื่อท่ีจะตอบค าถามเหล่านี้ เราคงต้องพิจารณามุมมองจากพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อ “น้ า”  
เสียก่อน พระพุทธศาสนามีท่าทีท่ีเป็นมิตรต่อน้ า โดยมิได้มองเห็น “น้ า” ว่าเป็นปัญหาท่ียิ่งใหญ่ 
หากแต่มองว่าเป็นธรรมนิยามหรือความเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีปรกติของโลก ด้วยเหตุท่ีว่า 
“โลก” หมายถึงสภาพท่ีจะต้องแตกสลายไป๘ ท้ังสัตว์โลก สังขารโลก และโอกาสโลก คือโลกใน
ความหมายของผืนแผ่นดิน๙ ก็ต้องแตกสลายไปในท่ีสุดเช่นกัน ดังนั้น พระพุทธองค์และเหล่าสาวกนั้น
ดูประหนึ่งว่าจะไม่ค่อยให้ความส าคัญแก่โลกภายนอกมากนัก๑๐ จุดประสงค์หลักท่ีส าคัญนั้นน่าจะ
วิเคราะห์ได้ว่า เมื่อทุกคนเข้าใจโลกท่ีว่าด้วยจิตภาพหรือโลกภายในอย่างถ่องแท้แล้ว ก็ย่อมมองเห็น
โลกภายนอกท่ีเกิดขั้นรอบกายภาพนั้นตามความเป็นจริง๑๑ 
 

๓.๑  พระพุทธศาสนากับแนวคิดเร่ือง “น ้า”  
 

น้ าเป็นปฐมธาตุของโลก๑๒ มหาปฐพีนี้ต้ังอยู่บนน้ า น้ าต้ังอยู่บนลม ลมต้ังอยู่บนอากาศ 
เวลาท่ีลมพายุพัดแรงย่อมท าให้น้ ากระเพื่อม น้ าท่ีกระเพื่อมย่อมท าให้แผ่นดินไหวตาม นี้เป็นเหตุ
ปัจจัยประการท่ี ๑ ท่ีท าให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง๑๓ น้ ามีอ านาจการท าลายล้างถึงระดับท่ีสามารถ 

 
 

ท าให้จักรวาลและโลกถูกท าลายได้๑๔ การถูกท าลายด้วยน้ านั้นเรียกว่าอาโปสังวัฎฎกัป๑๕ (กัปท่ีเส่ือม
เพราะน้ า) ถึงกระนั้น พระพุทธศาสนายังกลับให้ความส าคัญและมีท่าทีท่ีเป็นมิตรกับ “น้ า” เพราะถือ

                                                         
๘ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๖๘/๑๖. 
๙ “โลก” มีความหมายหลายมิติ ท้ังโลกภายใน และโลกภายนอก, ดูรายละเอียดใน พระมหาหรรษา 

ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), ผศ.ดร., เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการ
สมัยใหม่, หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒.๑ และ ๒.๒, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓. 

๑๐ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, “นรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสต
มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า 
๒๒. 

๑๑ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธจักรวาลวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕๕. 

๑๒ ดูรายละเอียดใน อัคคัญญสูตร, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๑-๑๔๐/๘๓-๑๐๒. 
๑๓ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๗. 
๑๔ สาเหตุที่จักรวาลและโลกถูกท าลาย มีอยู่ ๓ ประการคือ ถูกท าลายด้วยไฟ ถูกท าลายด้วยน้ า และ

ถูกท าลายด้วยลม, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๒-๑๓๖. 
๑๕ ค าว่า สังวัฏฏะ แปลว่า ความเสื่อม ความพินาศ และค าว่า กัป แปลว่า กาลก าหนด ช่วงระยะเวลา

ยาวนานเหลือเกินที่ก าหนดว่าโลกคือ สกลจักรวาลประลัยครั้งหน่ึง ดังน้ัน ค าว่า สังวัฏฏกัป หมายถึงระยะเวลาที่โลก
เสื่อม มี ๓ อย่าง คือ (๑) อาโปวังวัฏฏกัป หมายถึงกัปที่เสื่อมเพราะน้ า นับแต่ชั้นสุภกิณหพรหมลงมา (๒) 



๖ 
 
ว่าน้ าเป็นองค์ประกอบหนึ่งภายในร่างกาย และมีประโยชน์มหาศาลต่อสัตว์โลก น้ ามีอยู่ท้ังภายในและ
ภายนอกตัวมนุษย์ แทรกซึมอยู่ทุกอนูของช้ันบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม ฝนท่ีตกลงมาก็จะเกื้อกูลแก่
พืชพันธุ์ธัญญาหารอันเป็นอาหารให้สัตว์ และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ในระบบนิเวศ
ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในพระอภิธรรมปิฎก มีหลักฐานท่ีกล่าวถึง “อุทกภัย” ว่าเป็นภัยชนิดหนึ่ง
ท่ีอยู่ใน ภัย ๔ ประการ๑๖ ซึ่งแสดงให้เห็นบริบทของภัยในสมัยพุทธกาลว่า “อุทกภัย” ก็เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจ าวัน ในฐานะเป็นภัยพิบัติของผู้คนและส่ิงแวดล้อมมาต้ังแต่สมัย
พุทธกาลแล้ว มิได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเรื่องปรกติธรรมดา ดังนั้น เมื่อภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เราจึง
ควรส ารวจจิตใจและท่าทีของตนก่อนเป็นอันดับแรกว่าเราเห็นปรากฏการณ์นั้นว่าเป็นเพียง
ความสัมพันธ์ของธรรมชาติท่ีด าเนินไปตามหลักปัจจัยสัมพันธ์ อย่างท่ีเป็นจริงหรือไม่ ? 

 

๓.๒  ท่าทีพระพุทธศาสนา ต่อการบริหารจัดการน ้าเชิงโครงสร้าง๑๗ (กายภาพ) 
 

ในพระวินัยปิฎก มีหลักฐานเรื่องน้ าท่วมอยู่หลายแห่งท่ีสืบเนื่องมาจากพื้นท่ีเหล่านั้นต่ า 
เช่นเรื่องโรงสะดึง๑๘ ท่ีจงกรม๑๙ เรือนไฟ๒๐ ซุ้มเรือนไฟ๒๑ ศาลาเรือนไฟและบ่อน้ า๒๒ วิหาร๒๓ หอ
ฉัน๒๔ และซุ้มประตู๒๕ ประเด็นท่ีน่าสนใจมีอยู่ว่า การแก้ปัญหาน้ าท่วมนี้ พระพุทธองค์ทรงแก้ไขโดย
การให้ถมพื้นท่ีให้สูงขึ้นเท่านั้น ก็จะไม่ถูกน้ าท่วมได้ นับเป็นพุทธวิธีท่ีง่ายและไม่มีความซับซ้อน 
แก้ปัญหาอย่างตรงสาเหตุ (สาเหตุเกิดจากพื้นท่ีนั้นต่ า)  นอกจากนั้นเมื่อมีปัญหาน้ าท่วมขัง ก็ทรง
อนุญาตท่อระบายน้ าเพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออกจากพื้นท่ีดังพระผู้มีพระภาครับส่ังว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตท่อระบายน้ า”๒๖ พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาเช่นนี้ จะเห็นได้ว่า เป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหา

                                                                                                                                                                 
เตโชสังวัฏฏกัป หมายถึงกัปที่ไฟไหม้ นับแต่ชั้นอาภัสสรพรหมลงมา (๓) วาโยสังวัฏฏกัป หมายถึงกัปที่ลมพัดท าลาย 
นับต้ังแต่ชั้นเวหัปผลพรหมลงมา หรือหมายถึงช่วงระยะเวลาท่ีเปลวไฟดับจนถึงมหาเมฆที่ให้กัปพินาศ, องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาลี) ๒/๑๕๖/๓๘๔, วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔๐๔/๗๐๓, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๖/๒๑๖. 

๑๖ ภัย ๔ คือ (๑) ราชภัย หมายถึง ภัยเกิดแต่พระราชา (๒) โจรภัย หมายถึง ภัยเกิดแต่โจร (๓) อัคคิ
ภัย หมายถึง ภัยเกิดแต่ไฟ และ (๔) อุทกภัย หมายถึง ภัยเกิดแต่น้ าท่วม, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๓๙/๕๙๑. 

๑๗ พุทธบัญญัติเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ าท่วมขัง ๒ ประการคือ (๑) ให้ถมพ้ืนที่ให้สูง, วิ.จู. (ไทย) 
๗/๒๕๗/๒๙, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๐/๓๔, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๐/๓๕, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๐/๓๖-๓๗, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๑/
๓๘-๓๙, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๐/๑๐๓, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๑/๑๐๖, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๒/๑๐๗-๘ และ (๒) ให้ท าท่อ
ระบายน้ า, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๒/๑๐๘. 

๑๘ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๗/๒๙. 
๑๙ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๐/๓๔. 
๒๐ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๐/๓๕. 
๒๑ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๐/๓๖-๓๗. 
๒๒ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๑/๓๘-๓๙. 
๒๓ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๐/๑๐๓. 
๒๔ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๑/๑๐๖. 
๒๕ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๒/๑๐๗-๘. 
๒๖ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๒/๑๐๘. 



๗ 
 
เชิงโครงสร้าง (กายภาพ) โดยอาศัยหลักการทางธรรมชาติเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีท าให้ธรรมชาติ
ของน้ าจะไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ า ดังนั้นเมื่อภูมิประเทศหรือสถานท่ีอยู่ ต้ังอยู่ในท่ีลุ่มต่ า น้ าก็ย่อมเข้า
ท่วมขังได้ง่าย กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การอยู่ในภูมิประเทศอันควร (ปฏิรูปประเทศ) ย่อมเป็นส่ิงท่ี
ถูกต้องและเหมาะสมกว่า ดังในคัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวรรค จัมมขันธกะ พระพุทธองค์ทรงก าหนด
เขตแดนภูมิประเทศ (ผังเมือง) โดยแบ่งออกเป็น ปัจจันตชนบท และ มัชฌิมชนบทดังนี้ 

บรรดาชนบทเหล่านั้น ปัจจันตชนบทก าหนดเขตไว้ ดังนี้ 
ทางทิศตะวันออกมีนิคมกชังคละ เป็นขอบเขต ถัดเข้ามาถึงมหาสาลนคร. . . ทางทิศเหนือมี

แม่น้ าสัลลวดี เป็นขอบเขต. . . ทางทิศใต้มีนิคมเสตกัณณิกะเป็นขอบเขต. . . ทางทิศตะวันตกมี
หมู่บ้านพราหมณ์ถูณะเป็นขอบเขต. . . ทางทิศอุดรมีภูเขาอุสีรธชะเป็นขอบเขต พ้นเขตนั้น
ออกไปเป็นปัจจันตชนบท ด้านในเป็นมัชฌิมชนบท๒๗ 

เพื่อให้เห็นภาพท่ีชัดเจนเรื่องการวางผังเมืองสมัยพุทธกาลแบบเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
ผู้เขียนน าเสนอ แผนภูมิรูปภาพที ่๑ : แสดงการวางผังเมืองสมัยพุทธกาล ดังต่อไปนี้ 

 
แผนภูมิรูปภาพที่ ๒ : แสดงการวางผังเมืองสมัยพุทธกาล 

 

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี พระสิริมังคลาจารย์ อธิบายว่า มัชฌิมประเทศเป็นปฏิรูปเทส๒๘

แม้ในอรรถกถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย ท่านครั้งแสดงบาลีในธันธกะอย่างนั้นเหมือนกันแล้ว กล่าวว่า 
ก็ชนบทนี้ มีสัณฐานดังคะโพน (วัด) โดยตรง บางแห่งได้ ๘๐ โยชน์ (๘๐๐ ไมล์) บางแห่งได้ ๑๐๐ 

                                                         
๒๗ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๒๕๙/๓๙. 
๒๘ คณะกรรมการแผนกต ารา มหามงกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑-๒, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๑, (กรุงเทพ ฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๑๔๓. ค าว่า “ปฏิรูปประเทศ” ภาษาบาลีว่า “ปฏิรูปเท
สวาส” หมายถึง การอยู่ในประเทศอันสมควร ก็โอกาสเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์แห่งใดแห่งหน่ึง มีคาม นคร และชนบท
เป็นต้น ชื่อว่า “ประเทศ”, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๗. 



๘ 
 
โยชน์ (๑,๐๐๐ ไมล์) บางแห่งได้ ๒๐๐ โยชน์ (๒,๐๐๐ ไมล์) แต่ศูนย์ ๓๐๐ โยชน์ (๓,๐๐๐ ไมล์) (วัด) 
โดยรอบได้ ๙๐๐ โยชน์ (๙,๐๐๐ ไมล์)๒๙ นับเป็นผังเมืองอีกรูปแบบหนึ่ง 

ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค “วนโรปสูตร” พระสูตรว่าด้วยการ
ปลูกป่า พระพุทธองค์กล่าวถึงการปลูกสวนไว้ว่า “ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้าง
สะพาน ขุดสระน้ า บ่อน้ า และให้ท่ีพักอาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นท้ังกลางวันและกลางคืน
ตลอดกาลทุกเมื่อ ชนเหล่านั้นด ารงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน”๓๐ 
สวนอันน่ารื่นรมย์ในความหมายของพระพุทธองค์นี้ พระอรรถกถาจารย์แก้ว่าหมายถึงสวนไม้ดอกไม้
ผลอันน่ารื่นรมย์๓๑ ดังนั้น พระสูตรนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงแล้วมีการ “วางผังเมือง” มาต้ังแต่
ครั้งพุทธกาลแล้ว 

 

๓.๓  ท่าทีพระพุทธศาสนา ต่อการบริหารจัดการน ้าเชิงจิตวิญญาณ (จิตภาพ) 
 

การบริหารจัดการน้ าเชิงจิตวิญญาณ (จิตภาพ) หมายถึงการเข้าไปแก้ปัญหาท่ีสาเหตุท่ี
แท้จริงคือท่ีจิตใจมนุษย์ หากวิเคราะห์ปัญหาเรื่องน้ าท่วมขังผ่านกรอบแห่งอริยสัจแล้วก็จะพบว่า
ปัญหาท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึ้นย่อมไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้าง (กายภาพ) เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวเนื่องกับ
ปัญหาเชิงจิตวิญญาณ (จิตภาพ) ด้วย๓๒ เพื่อการแก้ปัญหาท่ีตรงจุด นอกจากแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
แล้วก็ควรแก้ไขท่ีปัญหาเชิงจิตวิญญาณควบคู่กันไปด้วยการวางท่าทีท่ีจะรับมือเพื่อใหอ้ยู่กับน้ าได้อย่าง
มีความสุข แม้พระพุทธองค์เองก็ทรงเป็นตัวอย่างท่ีดีของการอยู่ร่วมกับน้ าได้อย่างสันติ ดังปรากฏใน
วินัยปิฎก มหาวรรค เรื่องฝนตกน้ าท่วม ดังนี้ 

สมัยนั้น ฝนใหญ่นอกฤดูกาลตกลง เกิดห้วงน้ าใหญ่ สถานท่ีท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ก็ถูก
น้ าท่วม. . .ทรงขับน้ าให้ออกไปโดยรอบเสด็จจงกรมบนพื้นดินท่ีมีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลาง ล าดับนั้น 
ชฎิลอุรุเวลกัสสปะกล่าวว่า “พระมหาสมณะอย่าได้ถูกน้ าพัดไปเลย” พร้อมด้วยชฎิลเป็นอันมาก 
ลงเรือไปยังสถานท่ีท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงขับน้ าให้ออกไป
โดยรอบ เสด็จจงกรมบนพื้นท่ีมีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลางจึงทูลถามว่า “ข้าแต่พระมหาสมณะ พระองค์
ยังประทับอยู่ท่ีนี่หรือ” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ถูกละ กัสสปะ เรายังอยู่ท่ีนี่”๓๓ 

จากเหตุการณ์นี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระพุทธองค์ไม่ทรงหนีน้ าไปไหน แต่ทรง
อยู่กับน้ าได้อย่างมีความสุข กล่าวคือมิได้ทรงเกิดความปริวิตกเหมือนอย่างท่ีชฎิลอุรุเวลกัสสปะเป็น 
ในทางตรงกันข้าม พระพุทธองค์ทรงเผชิญปัญหาด้วยจิตท่ีนิ่งสงบโดยแท้จริง นับเป็นภาวะของจิตใจท่ี

                                                         
๒๙ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๓๒. 
๓๐ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑. 
๓๑ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๔๗/๘๖. 
๓๒ ปัญหาเชิงจิตวิญญาณ หรือจิตภาพ คือปัญหาที่เกิดจากจิตใจมนุษย์ เป็นปัญหาที่อยู่ภายในใจ

มนุษย์ ยกตัวอย่างเช่นกิเลสต่าง ๆ มีโอฆะ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับปัญหาเชิงโครงสร้างระบบ หรือกายภาพ คือปัญหา
ที่เกิดจากโครงสร้างระบบทางกายภาพ เป็นปัญหาที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์ เช่น ระบบเข่ือน ระบบระบายน้ า คันกั้น
น้ า รวมถึงการบริหารจัดการของมนุษย์ด้วย. 

๓๓ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๕๐/๖๐. 



๙ 
 
สงบนิ่ง เต็มไปด้วยสัมมาสติ ดังท่ีพระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส กล่าวถึงเรื่อง  “อยู่กับน้ าให้เป็นไม่เห็น
ความทุกข์” ว่า  

เมื่อน้ าหลากมาก็ท่วมเพียงช่ัวคราว แต่ส่ิงท่ีทุกข์กว่าคือน้ าท่วมใจคน มีท้ังน้ าความโลภ ต่างคน
ก็ต่างตุนน้ าด่ืม อาหารจนขาดตลาด ต่อมาคือน้ าความโกรธ เห็นความเสียหายมากมายก็พาล
โมโห นั่งเครียดนั่งด่ากันในเฟซบุ๊ค สุดท้ายคือน้ าความหลง หลงทางไม่รู้จะจัดการกับชีวิต
อย่างไร๓๔ 

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบกิเลสชนิดหนึ่งว่ามีลักษณะคล้ายกับห้วงน้ าท่ีอันตราย 
ได้แก่ “โอฆะ” (ห้วงน้ าคือกิเลส)๓๕ ซึ่งมีความหมายตามอรรถกถาจารย์ว่า หมายถึงกิเลสดุจน้ าท่วมพา
ผู้ตกไปให้พินาศ มี ๔ ประการ คือ (๑) กาโมฆะ  หมายถึง โอฆะคือกาม (๒) ภโวฆะ หมายถึง โอฆะ
คือภพ (๓) ทิฏโฐฆะ หมายถึงโอฆะคือทิฏฐิ และ (๔) อวิชโชฆะ หมายถึงโอฆะคืออวิชชา๓๖ การท่ีพระ
พุทธองค์ทรงตรัสเรื่องโอฆะ เช่นนี้ย่อมสรุปให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงปัญหาในเชิงจิตวิญญาณ หรือจิต
ภาพว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค อัตตทีปสูตร ว่าด้วยการมีตนเป็น
เกาะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นท่ีพึ่ง อย่ามีส่ิง
อื่นเป็นท่ีพึ่ง จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง อย่ามีส่ิงอื่นเป็นท่ีพึ่งเลย”๓๗ พระอรรถกถาจารย์ 
และพระฎีกาจารย์ อธิบายแก้ “มีตนเป็นเกาะ” ว่า หมายถึงท าตนให้พ้นจากห้วงน้ า คือ โอฆะ ๔ 
เหมือนกับเกาะกลางมหาสมุทรท่ีน้ าท่วมไม่ถึง ฉะนั้น๓๘ กล่าวโดยสรุป ในทางพระพุทธศาสนาให้
ความส าคัญกับการแก้ปัญหาท่ีจิตวิญญาณ หรือจิตภาพ มากกว่า แต่ก็มิได้ละเลยปัญหาโครงสร้างซึ่ง
เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์อาศัยอยู่เช่นกัน 
 

๔. แนวทางในการบูรณาการแก้ไขและจัดการน ้าท่ีพึงประสงค์ในสังคมไทย 
 

การเข้าไปแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ าท่ีพึงประสงค์นั้น พระพุทธศาสนาจ าเป็นท่ี
จะต้องบูรณาการ “ฐานคิด” ของพระพุทธศาสนาเข้ากับ “สรรพศาสตร์” เพื่ออธิบายลักษณะความ
ส าพันธ์ที่เป็นเหตุและปัจจัยตามหลัก ปัจจัยสัมพันธ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อิทัปปัจจยตา” ดังท่ี
ปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ปัจจัยสูตร พระสูตรว่าด้วยปัจจัย พระพุทธองค์ตรัส
ถึงปฏิจจสมุปบาทว่า “ภิกษุท้ังหลาย. . .เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี ฯลฯ. . .ใน
กระบวนการนี้ ตถตา (ความเป็นอย่างนั้น) อวิตถตา (ความไม่คลาดเคล่ือน) อนัญญถตา (ความไม่เป็น
อย่างอื่น) อิทัปปัจจยตา (ความท่ีมีส่ิงนี้เป็นปัจจัยของส่ิงนี้)  ดังพรรณนามาฉะนี้แล นี้เรียกว่า      
ปฏิจจสมุปบาท”๓๙ 
                                                         

๓๔ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), ผศ. ดร.. EM ใจ : อยู่กับน ้าให้เป็นไม่เห็นทุกข์ . 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468749?locale=th [๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕]. 

๓๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๖. 
๓๖ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๒/๒๒๑, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๙๖/๔๑๘. 
๓๗ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๔๓/๕๙. 
๓๘ ที.ม.อ. (บาลี) ๑๖๕/๑๕๐, ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๑๖๕/๑๘๐. 
๓๙ ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔. 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468749?locale=th


๑๐ 
 

หลักปฏิจจสมุปบาท (ปัจจัยสัมพันธ์) จะท าให้เรามองเห็นลักษณะของการมองส่ิงต่าง ๆ 
ในธรรมชาติแบบ “เช่ือมโยง” เกี่ยวพันถึงกันและกันท้ังหมด ในลักษณะของความเช่ือมต่อโยงใยจาก
ส่ิงหนึ่งสู่อีกส่ิงหนึ่ง ในสรรพศาสตร์นั้น ๆ ต้ังแต่ระดับจุลภาคจนถึงระดับมหภาคล้วนมีความเกี่ยวเนื่อง
กันกับศาสตร์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงรัฐศาสตร์ หรือการปกครอง ท่ีมีประชาชน องค์กร 
และผู้น าเป็นตัวแปร เมื่อระบบการปกครองขาดประสิทธิภาพ ก็หมายความว่า คุณภาพของประชาชน
ในสังคม (สังคมศาสตร์ ) ก็จะกระเพื่อมตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อไปถึงระบบเศรษฐกิจ 
(เศรษฐศาสตร์) โดยนัยท่ีว่า เมื่อคุณภาพของประชากรต่ าลง ผู้คนในสังคมขาดคุณธรรม ศีลธรรม 
รวมถึงจริยธรรมต่อกันแล้ว ภาวะขาดพร่องธรรมก็จะเกิดขึ้นในสังคมโลกซึ่งก็จะไปกระทบกระเทือน
ต่อส่ิงแวดล้อม ต่อโลกอย่างท่ีก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบของภัยพิบัติน้ าท่วม ฯ ภาวะขาด
พร่องธรรม ดังกล่าวยังกระทบกระเทือนต่อ นิติศาสตร์อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อขาดธรรม มนุษย์ก็มองกัน
และกันในเชิงวัตถุวิสัยโดยไร้จิตใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องใช้ “กฎหมาย” ข้อห้ามมาบังคับใช้เพื่อห้าม
พฤติกรรมมนุษย์ ไม่ให้ล่วงละเมิดท าผิดต่อผู้อื่น นอกจากนี้ภาวะขาดพร่องธรรมยังส่งผลกระทบต่อ 
ศึกษาศาสตร์ และการส่ือสาร ของมนุษย์อีกด้วย มนุษย์จะส่ือสารกันแบบวัตถุภายนอก เน้นท่ีเปลือก
นอกเพียงอย่างเดียว ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะต่าง ๆ ท้ังหมดก็จะปรากฏออกมาในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสุดท้ายย้อนกลับไปกระทบต่อรัฐศาสตร์ หรือการปกครอง เป็นผลกระทบ
ต่อเนื่องไปไม่มีท่ีส้ินสุด ด้วยอ านาจแห่ง “พระไตรลักษณ์” ความเห็นในลักษณะดังกล่าวมาท้ังหมดนี้ 
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “สัมมาทิฏฐิ” เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ควบคู่ไปกับ “สติ” ในอันท่ีจะอยู่
กับน้ าได้อย่างสันติ ดังแผนภูมิรูปภาพที่ ๓ แสดงอิทัปปัจยตา แห่งการบริหารจัดการน้ าเชิงพุทธบูรณา
การ ต่อไปนี้ 



๑๑ 
 

 
แผนภูมิรูปภาพที่ ๓ : แสดง อิทัปปัจจยตา แห่งการบริหารจัดการน ้าเชิงพุทธบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร์ ๓ ขั น นววิธี ๙ ประการ เพื่อการบริหารจัดการน ้าที่พึงประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร์ หรือยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ าท่ีน าเสนอต่อไปนี้ เป็น
กลยุทธที่วางไว้เพื่อวัตถุประสงค์ท้ังเพื่อการแก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อบริหารจัดการ ตลอดจนเพื่อการ
ป้องกันเตรียมตัวรับศึกน้ าท่ีอาจเกิดขึ้นภายในอนาคตได้ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีรวบรวมกลยุทธท้ังเชิงรุก
และเชิงรับ และท้ังมิติแห่งการบริหารจัดการน้ าเชิงโครงสร้าง (กายภาพ) และเชิงจิตวิญญาณ (จิต
ภาพ) เรียกว่า “๓ ยุทธศาสตร์ ๙ นววิธี ๕ ทฤษฎี ๔ โมเดล” โดยเริ่มจาก ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ขั นที่ ๑ : เป็นการบริหารจัดการน้ าในเชิงจิตวิญญาณ (จิตภาพ) โดยจะเข้า
ไปแก้ไขปัญหาท่ีจิตใจ เพื่อป้องกันปัญหา “น้ าท่วมใจ” ด้วยการ “สร้างพุทธิปัญญา” ให้กับประชาชน
ในสังคม ท้ังในระดับ ปัจเจกบุคคล องค์กร และในระดับผู้น า ตามล าดับ ท้ังนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างสังคม
แห่งความรู้ตื่นให้เกิดข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ขั นที่ ๒ : หลังจากการสร้างพุทธิปัญญาให้กับจิตใจแล้ว เมื่อประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ มีปัญญาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการเข้าไปบริหารจัดการน้ าในเชิงโครงสร้าง 
(กายภาพ) ในขั้นตอนนี้อาจพิจารณาด าเนินการควบคู่กันไปกับขั้นตอนแรกก็ได้ตามความเหมาะสม 
โดยท่ีเนื้อหาสาระและจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์แท้จริงก็เพื่อท่ีจะแก้ไขโครงสร้างรวมถึงพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน้ า เป็นขั้นที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องของการ “พัฒนาโครงสร้าง” 

 



๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ขั นที่ ๓ : ในขั้นนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายของแผนการด าเนินงานโดยอาศัย
หลักการที่ว่า เมื่อเข้าไปแก้ไขบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบท้ังทางจิตวิญญาณและทางโครงสร้าง
อย่างรัดกุมแล้ว เพื่อความไม่ประมาทจึงควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อคาดเดาสถานการว่า “หากน้ าท่วม
เละเกิดปัญหาน้ าท่วมขังอีกจะท าอย่างไร ?” ยุทธศาสตร์ขั้นนี้จึงถูกเรียกว่าขั้น “วางแผนล่วงหน้า” 
ตามลักษณะของการแก้ปัญหา 

 

๙ นววิธี เพื่อการบริหารจัดการน ้าที่พึงประสงค์ 
 

ค าว่า นววิธี หมายถึง วิธีการ ๙ อย่างหรือ ๙ ประการท่ีถูกก าหนดไว้เพื่อการบริหาร
จัดการน้ าท่ีพึงประสงค์ เป็นภาพย่อยโดยละเอียดของยุทธศาสตร์ท้ัง ๓ ขั้นดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว เป็น
การเสนอวิธีการที่พึงปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

นววิธีที่ ๑ : ให้ความรู้ 
 

นววิธีประการแรก อยู่ในยุทธศาสตร์แรกเช่นกัน (ยุทธศาสตร์ขั้นท่ี ๑ : สร้างพุทธิปัญญา) 
เป็นวิธีบริหารจัดการน้ าเชิงจิตวิญญาณ (จิตภาพ) ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยตรง ท้ังทางตรง
คือการจัดท าแผนแม่บทการก่อสร้างระบบป้องกันน้ า รวมถึงการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง 
ๆ เช่นการจัดท าจัดท าคู่มือน้ า แจกจ่ายใหแ้ก่ประชาชน ภาครัฐ ตลอดจนเอกชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของน้ าเป็นเบ้ืองต้น 

 

นววิธีที่ ๒ : ให้อ้านาจ 
 

นววิธีประการท่ี ๒ คือการกระจายหรือให้อ านาจด้วยการออกกฏหมายน้ า, พ.ร.บ.น้ า, 
ให้อ านาจแก่หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม คณะกรรมการจัดการน้ า ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้สึก” 
ส านึกและความรับผิดชอบร่วม” แก่คนในสังคมในวงกว้างแนวระนาบ 

 

นววิธีที่ ๓ : ให้ปัญญา 
 

นววิธีประการท่ี ๓ เป็นการให้หรือสร้างปัญญา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในนววิธีท้ัง ๙ 
ประการ เนื่องจาก “ปัญญา” เป็นส่ิงส าคัญเชิงจิตวิญญาณ จิตภาพท่ีเป็นนามธรรมภายใจจิตใจ ท่ีมี
ส่วนในการพัฒนามโนทัศน์ของบุคคล เพื่อการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในสังคม ด้วยการรณรงค์เพื่อ
ปลูกจิตส านึกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 



๑๓ 
 

นววิธีที่ ๔ : สร้างคันกั นน ้า และทางผันน ้า๔๐ 
 

นววิธีประการท่ี ๔ เป็นการเริ่มเข้าไปบริหารจัดการน้ าเชิงโครงสร้าง (ยุทธศาสตร์ขั้นท่ี ๒ 
: พัฒนาโครงสร้าง) โดยการก่อสร้างคันดินกั้นน้ าขนาดท่ีเหมาะสมขนานไปตามล าน้ าห่างจากขอบตล่ิง
พอสมควร เพื่อป้องกันมิให้น้ าล้นตล่ิงไปท่วมในพื้นท่ีต่าง ๆ ด้านใน  นอกจากนั้นยังมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องก่อสร้างทางผันน้ า หรือขุดคลองสายใหม่เช่ือมต่อกับล าน้ าท่ีมีปัญหาน้ า ท่วม ให้ไหลไปลงล าน้ า
สายอื่น หรือระบายออกสู่ทะเล (ด าเนินการโดยกรมชลประทาน) 

 

นววิธีที่ ๕ : สร้างทางเดินน ้า และพื นที่รับน ้า 
 

นววิธีประการท่ี ๕ ได้แก่การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล าน้ า ขุดลอกล าน้ าต้ืนเขิน 
ตกแต่งดินตามลาดตล่ิงให้เรียบ ก าจัดวัชพืช ผักตบชวา และส่ิงกีดขวางทางน้ าไหล หาแนวทางขุด
คลองใหม่เป็นล าน้ าสายตรง ก่อสร้างเขื่อนเพื่อการกักเก็บน้ าในฤดูน้ าหลาก  จากนั้นจึงวางแผน
จัดสรรค์พื้นท่ีรับน้ า (แก้มลิง) เพื่อระบายน้ าออกและประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
อุปโภคบริโภค เสร็จแล้วจึงด าเนินการเพื่อขุดลอกแม่น้ าป่าสัก (สายเก่า) เพื่อให้เป็นพื้นท่ีรับน้ าก่อน
เข้าตัวเมืองอยุธยา 

 

นววิธีที่ ๖ : สร้างเทคโนโลยีน ้า 
 

นววิธีประการท่ี ๖ จะให้ความส าคัญของการน าเอาเทคโนโลยีทางด้านน้ ามาใช้ รวมถึง
การสร้างเทคโนโลยีทางด้านน้ าขึ้นมาใหม่ตามความเหมาะสม โดยอาศัยความรู้เฉพาะทางจาก
ต่างประเทศ เช่นจากประเทศเนเธอแลนด์และประเทศจีน ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
เครื่องจักรกลเพื่อการบริหารจัดการน้ าเช่น ระบบสูบน้ า, วาล์วควบคุมน้ า, แบบจ าลองความเสียหาย, 
ระบบเตือนภัย ฯลฯ 

 

นววิธีที่ ๗ : เยียวยาผู้ประสบภัย 
 

นววิธีประการท่ี ๗ (ยุทธศาสตร์สุดท้าย : วางแผนล่วงหน้า) หมายถึงการวางแผนไว้
ล่วงหน้าอย่างรัดกุม เพื่อรับมือกับน้ าท่วมขังท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ก าหนดแนวทาง, นโยบาย
และจัดต้ังศูนย์เยียวยาผู้ประสบภัย 

 

นววิธีที่ ๘ : เปลี่ยนอาชีพ 
 

นววิธีประการท่ี ๘ จะใช้กลยุทธเรื่องของ “เวลา” เข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากภาวะ “น้ าท่วมขัง” ให้ลดน้อยลง โดยการแนะน าให้ท าอาชีพเสริมเป็นการช่ัวคราว ในช่วงเวลาท่ี
เกิดน้ าท่วม ภายหลังเมื่อระดับน้ าลดลงจนกลับคืนสภาวะปรกติแล้วจึงกลับมาท าอาชีพเดิม 

                                                         
๔๐ นววิธีที่ ๔-๖ น าทฤษฎีแนวคิดจากโครงการการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 

ดูรายละเอียดใน มูลนิธิชัยพัฒนา The Chaipattana Foundation. ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม. [ออนไลน์]. 
แ ห ล่ ง ที่ ม า  : http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/concept-and-theory-
development/theory-of-flooding-problems [๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]. 

http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/concept-and-theory-development/theory-of-flooding-problems
http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/concept-and-theory-development/theory-of-flooding-problems


๑๔ 
 

นววิธีที่ ๙ : ปรับผังเมือง 
 

เมื่อด าเนินการตาม นววิธี ท้ัง ๘ ประการขั้นต้นทุกประการตามล าดับแล้ว นววิธีสุดท้าย
ท่ีควรจะท าได้แก่การย้ายนิคมอุตสาหกรรม ฯ ย้ายเมืองหลวง ฯลฯ ซึ่งหากด าเนินการตามขั้นตอนนี้
แล้ว หมายความว่าจะก่อให้เกิดต้นทุนท่ีต้องลงมหาศาลเนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวต้องอาศัย
การจัดการแบบระบบ โลจิสติกส์ ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหาร
วัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ ซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานท่ีเพิ่มมูลค่า
ของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานท่ี อย่างไรก็ตาม โลจิสติกส์จะต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการจัดการค่อนข้างมาก 

นอกจากยุทธศาสตร์ ๓ ขั้น นววิธี ๙ ประการแล้ว ทฤษฎี (แนวคิด) ต่าง ๆ ท้ัง ๕ ทฤษฎี 
ล้วนมีส่วนส าคัญท่ีท าหน้าท่ีมาร่วมประกอบกันให้แนวทางในการบริหารจัดการน้ าท่ีพึงประสงค์ มี
ความลงตัวมากยิ่งขึ้นทฤษฎีต่าง ๆ (ดังรายละเอียดในตาราง) ประกอบไปด้วย (๑) ทฤษฎีจากมูลนิธิ
ชัยพัฒนา (๒) ส านักนโยบายป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ กรมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ (๓) ทฤษฎี
จากอาจารย์ ปราโมทย์ ไม้กลัด (๔) ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (๕) ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา ส่วนโมเดล (แบบจ าลอง) ท้ัง ๔ ชุดก็มีส่วนส าคัญไม่แพ้กันโดยมีเฉพาะตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์
พิเศษเริ่มต้ังแต่ (๑) “น่าน โมเดล” ท่ีมีความพิเศษโดยใช้กลยุทธการปรับเปล่ียนอาชีพ ในช่วงเวลาท่ี
น้ าท่วม (๒) วังน้อยโมเดล มีลักษณะท่ีเป็นศูนย์เยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรม (๓) เนเธอ
แลนด์ โมเดล และ (๔) จีน โมเดล ท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ าในเชิงโครงสร้าง 

สรุป “นววิธี” ท้ัง ๙ ประการดังรายละเอียดท่ีกล่าวข้างต้นดังตาราง “ยุทธศาสตร์ ๓ ขั้น     
นววิธี ๙ ประการ เพื่อการบริหารจัดการน้ าท่ีพึงประสงค์” ต่อไปนี้ 

 

 
ตาราง ๔ : ยุทธศาสตร์ ๓ ขั น นววิธี ๙ ประการ เพื่อการบริหารจัดการน ้าที่พึงประสงค์ 



๑๕ 
 
๕. บทสรุป 
 

เหตุการณ์น้ าท่วมขังกรุงเทพ ฯ ท่ีเพิ่งผ่านมาในสังคมไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ปัญหา
มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ (๑) เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง (กายภาพ) ได้แก่ปัญหาเรื่องการบริหารแก้ไข
จัดการน้ าท่ีผิดพลาดจากภาครัฐและผู้รับผิดชอบเป็นต้น และ (๒) ปัญหาเชิงจิตวิญญาณ     (จิตภาพ) 
ได้แก่การขาดจิตส านึก การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของน้ า และการขาดคุณธรรมของ
มนุษย์เป็นต้น พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับ ปัญหาเชิงจิตวิญญาณมากกว่า เพราะปัญหาใน
ลักษณะนี้สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ ในขณะท่ีปัญหาเชิงโครงสร้างไม่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน 
เมื่อน าฐานความคิดทางด้านพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ มีรัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น เราจะพบว่า ทางออกท่ีเป็นแนวทางการแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ าท่ีพึง
ประสงค์นั้น มีการบริหารจัดการน้ าเชิงโครงสร้างรวมอยู่ ด้วย กล่าวคือบริหารจัดการน้ าท้ังในเชิง
โครงสร้างและจิตวิญญาณไปพร้อม ๆ กัน โดยท่ีไม่ท้ิงปัญหาทางด้านโครงสร้างเอาไว้ โดยไม่ได้รับการ
แก้ไข ควรอยู่กับน้ าด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างท่ีมันเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 

ก. เอกสารชั นปฐมภูมิ (Primary Sources) 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

_________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์                
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๓-๒๕๓๔, ๒๕๔๙. 

_________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา . กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์                                
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๕. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
 

ข. เอกสารชั นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 

(๑) หนังสือ 
 

คณะกรรมการแผนกต ารา มหามงกุฎราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑-๒. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑. 
กรุงเทพ ฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล, ดร. วิกฤตการณ์น ้าท่วมประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ : วิเคราะห์สาเหตุ 
แนวทางป้องกัน และลดความเสียหายจากน ้าท่วม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โฟกัส
มีเดีย แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๕๔. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). พุทธจักรวาลวิทยา. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์     มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมะกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๘. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. มหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา ปริจเฉทที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
สัทธัมมโชติกะ, ๒๕๒๖. 

 

(๒) วิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์ 
 

พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ. “นรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์             
พุทธศาสตมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), ผศ.ดร. . เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง สัมมนา
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒.๑ และ 
๒.๒. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 



๑๗ 
 
(๓) วารสาร 
 

ขนิษฐา สุดพันธ์. ภัยพิบัติทางน้ าและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย. วารสารส้านักการระบายน ้า. ปีท่ี ๔ 
ฉบับท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐. 

พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺมจิโต) . ราชบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ อธิการบดีมหาวิทยาลัย              
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.). ปาฐกถาพิเศษ. “ธรรมะวันปีใหม่”. งานศิษย์
สัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มจร., ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕. 

 

 (๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), ผศ. ดร.. EM ใจ : อยู่กับน ้าให้เป็นไม่เห็นทุกข์ . 
[อ อ น ไ ล น์ ].  แ ห ล่ ง ท่ี ม า  : 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468749?locale=th [๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕]. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. น้ าท่วมแต่ไม่ทุกข์ใช้ใจสู้ให้เป็นสุข. คมชัดลึก. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
http://www.komchadluek.net/detail/20111129/116272/%E0%B8%99%E0%
B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%
E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%
88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%
B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%
E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%
80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%
B8%82.html [๑๙ กุมภาพันธ์]. 

มูลนิธิชัยพัฒนา The Chaipattana Foundation. ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม. [ออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/concept-and-
theory-development/theory-of-flooding-problems [๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]. 

Deltawerken online. The Dutch live with water. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : 
http://www.deltawerken.com/New-water-management-in-the-
Netherlands/353.html [๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]. 

“Heavy rain triggers floods in north China”, CHINA DAILY (Xinhua), (Thursday 9 
Febuary 2 0 1 2 ) .  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ท่ี ม า  : 
http://www.chinadaily.com.cn/regional/2011 -06/03/content_12640142 
.htm [๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]. 

Wang Zhenghua and Yu Ran, “Millions hit by flood havoc in China”, CHINA DAILY 
(Xinhua), (Thursday 9 Febuary 2012). [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-06/20/content_12731640.htm 
[๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]. 

 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468749?locale=th
http://www.komchadluek.net/detail/20111129/116272/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.html
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