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บทความ 

 การควบคุมและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน ้าเจ้าพระยาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างย่ังยืน  

 

การเกิดอุทกภัยในปี 2554 ท่ีผ่านมา สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีโอกาส
เข้าร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งการเข้าร่วมดังกล่าวท าให้ได้เห็นภาพชัดเจน
ของปัญหาอุปสรรคบางประการ ท่ีหากสามารถแก้ไขได้ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานย่ิงขึ้น 
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จึงได้จัดสัมมนาภายในเหล่าสมาชิกของสมาคมฯ เพ่ือสรุป
ถึงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมลุ่มน้ าเจ้าพระยาในเชิงวิศวกรรม แล้วน าเสนอสาธารณะชนและหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปเป็นแนวทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งท่ีเป็นความเห็นเชิงวิศวกรรมโดยตรง แล้วน าไป
พิจารณา ประกอบกับด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ตลอดจนด้านมนุษยธรรม จนเป็นแนวทางท างานท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี ชุมชน แต่ละแห่งต่อไป  

ส าหรับการควบคุมและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ าเจ้าพระยา นั้น ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เป็นท่ีตั้งของชุมชนขนาด
ใหญ่ มีความส าคัญท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและประวัติศาสตร์ มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันมากกว่าร้อยละ 
80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งประเทศ ท้ังยังเป็นท่ีตั้งของ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของความ
เจริญและการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และด้วยสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน 
ท าให้เกิดสภาวะน้ าท่วมจากปริมาณน้ าท่ีไหลล้นตลิ่งเป็นประจ าทุกปีในฤดูน้ าหลาก แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากรและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีการสร้างระบบ
ป้องกันน้ าท่วม ท้ังประตูระบายน้ าปิดปากคลอง พนังกั้นน้ าท่วมตามชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ท าให้สภาพการ
เกิดอุทกภัยแตกต่างไปจากในอดีต น้ าท่ีไหลล้นตลิ่งมีปริมาณและระดับสูงขึ้น รวมท้ังความถี่ในการเกิดยังมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ อุทกภัยจึงกลายเป็นปัญหาท่ีส าคัญและส่งผลกระทบโดยตรงกับ
การพัฒนาประเทศ ในรอบ 30 ปี ที่ผ่านมา อุทกภัยขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นถึง 7 ครั้ง ในปีพุทธศักราช 2526, 
2538, 2539, 2545, 2549และปี 2554 สร้างความเสียหายโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก ยังไม่
นับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทางอ้อมซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้  

ดังนั้นการควบคุมและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ าเจ้าพระยา จ าเป็นต้องพิจารณาสภาพปัญหาตั้งแต่พื้นที่ต้น
น้ าจนกระทั่งถึงท้ายน้ า ด้วยการบูรณาการมาตรการเพื่อแก้ปัญหาใน 2 มิติ กล่าวคือ มาตรการทางด้าน
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สิ่งก่อสร้างและมาตรการที่ไม่อาศัยสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม ภูมิประเทศและการ
ใช้ท่ีดินของแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน จึงได้มีการก าหนดแนวทางในการควบคุมและบรรเทาอุทกภัยท่ีเหมาะสม 
ดังนี้  

1. พื้นท่ีตอนบนของลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน : เป็นพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและเทือกเขาสูงทอดยาว
ในแนวเหนือใต้ จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมส าหรับการสร้างอ่างเก็บน้ าเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณน้ าหลากท่ีเกิดขึ้นจากพายุฝนท่ีตกเหนืออ่างเก็บน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. พื้นท่ีตอนล่างของลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน แต่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา : เป็นพื้นท่ีราบท่ีต้องรับน้ าท่ี
หลากต่อเนื่องจากพื้นท่ีตอนบนของลุ่มน้ า จ าเป็นต้องจัดหาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเก็บกักและชะลอน้ า
หลากส่วนเกินในกรณีท่ีพายุฝนตกบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ า และการบริหารจัดการผันน้ าหลากระหว่างลุ่มน้ า  

3. พื้นท่ีตอนกลางบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : บริเวณนี้สภาพของล าน้ า
เจ้าพระยาบริเวณจังหวัดอ่างทองและอยุธยามีความสามารถในการรับน้ าได้เพียง 2,000 ลูกบาก์ศเมตรต่อ
วินาทีและ 1,300 ลูกบาก์ศเมตรต่อวินาที อีกทั้งพื้นท่ีบริเวณนี้เป็นท่ีตั้งของชุมชนและแหล่งประวัติศาสตร์
ส าคัญ หากปริมาณน้ าท่ีปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามีมากกว่า 2,000 ลูกบาก์ศเมตรต่อวินาที จะส่งผลให้
เกิดการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นท่ีบริเวณนี้และเกิดความเสียหายเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการจัดสร้าง
ช่องทางผันน้ าและด าเนินการปรับปรุง ขุดลอก ล าน้ าสาขาของแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อรองรับปริมาณน้ า
หลากส่วนเกินไม่ให้เกินความสามารถของล าน้ าในช่วงนี้ นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับปรุงพื้นท่ีลุ่มต่ าหรือ
แก้มลิงตามธรรมชาติ รวมท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อเก็บกักปริมาณน้ าส่วนเกินและช่วยตัดลดยอดน ้าหลาก 
ก่อนจะระบายลงคูคลองตามธรรมชาติต่อไป  

 

ส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงบรูณาการอย่างยั่งยืน อนาคตของโลกมนุษย์ อาหารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมาก
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม น้ าจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตอาหาร ดังนั้น จะต้อง
บริหารจัดการน้ าโดยน าน้ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์แล้ว จึงระบายสู่
ทะเล อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปีท่ีแล้ว และท่ีผ่านๆ มาเกิดจากการท่ีไม่มีการบริหารจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือในการบริหารจัดการมีน้อยและไม่มีเป้าหมายในการบริหารน้ าอย่าง
ชัดเจนซึ่งสิ่งท่ีตอกย้ าถึงปัญหาการจดัการน้ าอีกประการหนึ่งคือ ขณะที่ท้องถิ่นหนึ่งยังคงมีน้ าท่วมขัง แต่
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ท้องถิ่นอื่นกลับเกิดภาวะแล้งน้ าอย่างรุนแรง  วปท. จึงขอน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ า โดยน าน้ า
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดอุทกภัยอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยน า Model เศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้และขอเสนอแนวทางใน 3 สถานการณ์ ดังนี้  

 

ระยะเร่งด่วน  

1. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเพื่อขุดลอกคลอง ปรับปรุงพนังกันน้ า ประตูระบายน้ า และสถานีสูบน้ า 
เพราะจากผลอุทกภัยที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามาก โดยหากประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ข้างต้น ซึ่งใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยในการบ ารุงรักษา เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหาย อยู่ในสภาพดี
ใช้งานได้ก็จะช่วยลดความเสียหายลงได้มาก  

2.  กู้  Flood way  ตามแนวพระราชด ารัสท่ีมีอยู่แล้วกลับคืนมาให้ใช้งานได้  

3.  ต่อเติมก าแพงทั้งสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีเป็นช่องช ารุดอยู่ให้ต่อเนื่องและแข็งแรง  

4.  ซ่อมบ ารุง, รักษาประตูน้ าท้ังหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.  มีโครงสร้างและหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการวิกฤตจากอุทกภัยท่ีมีคุณภาพ, ประสานและ
สอดคล้องกัน  

6. เตรียมแผนปฏิบัติการรองรับและแก้ไขน้ าท่วมในปีต่อไปไว้ ณ บัดนี้  

 

ระยะปานกลาง  

1.  ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปรับปรุง ประยุกต์ระบบชลประทานท่ีมีอยู่ คือ คลอง พนัง
กั้นน้ า ประตูน้ า และเครื่องสูบน้ า ท่ีท าหน้าท่ีชลประทานให้สามารถท าหน้าท่ีระบายน้ าได้อีกหน้าท่ีหนึ่ง
ด้วย  

 



 

4 
 

2.  รวบรวมและจัดการให้การแก้ไขป้องกันน้ าท่วมของหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ให้อยู่ในภาพรวมเดียวกัน
โดยหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นในข้อ 5 เป็นผู้รับผิดชอบ มิใช่ปล่อยให้แต่ละท้องถิ่นจัดการตามแนวคิดของตนเอง 
แล้วท าให้เกิดผลกระทบ หรือปัญหาต่อท้องถิ่นอื่นเป็นลูกโซ่  

3.  นาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าต่ าเป็นพื้นท่ีแก้มลิงเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอีก มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของ
ท่ีดินที่ใช้เป็นพื้นท่ีแก้มลิงเป็นรายปีตามค่าเฉลี่ยรายได้เกษตรกรรมของท้องถิ่นนั้นๆ  

4.  สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น และเขื่อนแม่วงก์ บริหารจัดการผู้บุกรุกล าน้ าคูคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ โดยจัด
พื้นท่ีอยู่หรือพื้นท่ีท ากินให้ใหม่  

5.  ปรับปรุงคลองในแนวทางระบายน้ าหลักบางสาย เช่น คลองบางแก้ว ลพบุรี ให้เป็น Water Motor 
way  

6. กดดันสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และอสังหาริมทรัพย์ ให้แนะน า
และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยให้เพิ่มพื้นท่ี หรือช่องทางน้ าไหลเพิ่มขึ้น เช่น การลดผนัง 
หรือการท าใต้ถุนโล่ง หรือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใช้สอยของพื้นชั้น ให้สามารถใช้งานอย่างยืดหยุ่น  

7.  มีพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีซับน้ าในการออกแบบก่อสร้างอาคาร ถนน  

8.  เสริมการออกแบบก่อสร้างอาคารเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

 

ระยะยาว  

1.  โซนที่เพาะปลูกได้ จะจัดให้มีอ่างเก็บน้ าทุกโซน หรือหนึ่งต าบลหนึ่งอ่างเก็บน้ า กระจายจากจังหวัด
เชียงรายจนถึง กรุงเทพมหานคร อ่างเก็บน้ าจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนหนึ่ง จัดเก็บน้ าใหส้ามารถใช้ท านา 
หรือเกษตรกรรมได้อย่างน้อย 3 ครั้ง อีกส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ าจะเผื่อความจุไว้ในกรณีท่ีเกิดพายุฝน
ผิดปกติส่วนนี้ จะท าหน้าท่ีเป็นแก้มลิง ทุกอ่างเก็บน้ าจะมีระบบควบคุมน ้าเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมระบบชลประทาน  

2.  ท่ีเติมในอ่างเก็บน้ าจะมาจากพื้นท่ีรับน้ า (Catchment Area) หรือผันจากแม่น้ าปิง, วัง. ยม, น่าน หรือ
แม่น้ าเจ้าพระยา  น้ าท่ีเหลือจากการกักเก็บในอ่าง ต้องผันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขจัดความ
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แห้งแล้งในภาคอีสานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะคุ้มค่ากว่าการท า Flood way เพื่อน าน้ าไปทิ้งทะเลโดยไม่ใช้
ประโยชน์จากน้ าเลย  

3. ส่วนน้ าท่ีเหลือใช้จากการเพาะปลูกข้างต้น, การบริโภค และการใช้ในภาคอุตสาหกรรม จึงจะผันท้ิง
ทะเล หากในยามท่ีเกิดพายุผิดปกติมีน้ าท้ิงทะเลมาก, คู, คลอง แม่น้ าท่ีมีอยู่ไม่สามารถระบายลงทะเลได้
ทันก็จะต้องมี Flood way เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่แล้วทางด้านตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
วปท. ไม่เห็นด้วยท่ีจะเน้นในการสร้าง Flood way เป็นมูลค่าหมื่นแสนล้านเพื่อน าน้ าไปทิ้งโดยไม่ได้น าน้ า
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสียก่อน  

4. ปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกับแนวทางการระบายน้ าในสภาพปัจจุบัน โดยใช้บทเรียนจากมหาอุทกภัย
และแผนงานในอนาคต  

5. บังคับการใชก้ฎหมายและการใช้ผังเมืองใหม่อย่างเคร่งครัด  

ท้ังนี้ สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) มั่นใจว่า ข้อสรุปท่ีเสนอข้างต้น จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแก้ไขป้องกันอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ  

 

ท่ีมา   http://thainews.prd.go.th 

 

 

 


