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ความเป็นมา
สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ .ศ. 2554 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย
สาเหตุของอุทกภัยครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณฝนมากต่อเนื่องยาวนาน

ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างไปจากปรกติเป็น

อย่างมาก สาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่เป็นเอกภาพ ท้าให้ระบบระบายน้้าที่มีอยู่ไม่สามารถ
ท้างานได้เต็มประสิทธิภาพ จึงมีผลให้อุทกภัยมีความรุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เอกสารนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อน้าข้อคิดเห็นที่
เกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ของผมมาแสดงซึ่งอาจก่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
อีกในอนาคต
การเกิดอุทกภัยครั้งนี้อาจไม่ใช้ครั้งที่มีน้ามากที่สุด แต่เป็นครั้งที่มีมูลค่าของความเสียหายมากที่สุด สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งมีผลให้พื้นที่ที่ในอดีต มีความเสียหายเพียงเล็กน้อยเมื่อเกิดน้้าท่วม
กลายเป็นพื้นที่ที่มีความเสียหายมากเมื่อเกิดน้้าท่วม
ท่วมในระดับเดียวกันนี้จะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น กา

และมีแนวโน้มในอนาคตคาดว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดจากน้้า
รบรรเทาอุทกภัยด้วยมาตรการที่เคยใช้ได้ในอดีตจึงไม่สามารถ

น้ามาใช้ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ความหมาย
อุทกภัยหมายถึงภัยที่เกิดจากน้้าเนื่องจากมีน้ามากเกินไปในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยหรือท้าประโยชน์ จนก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อ ชีวิต ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สิน ที่ เกิดจากการท้าประโยชน์ของมนุษย์ แต่มีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ยุทธวิธีใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของอุทกภัย
อุทกภัยอาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ ตัวอย่างการเกิดอุทกภัยตามธรรมชาติ
เช่น การมีฝนตกมากในพื้นที่จนไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน ท้าให้เกิดน้้าตกค้างและท่วมขังในพื้นที่ หรือการที่มีฝนตกมาก
ในบริเวณตอนบนของลุ่มน้้าจนท้าให้เกิดน้้าท่าเป็นจ้านวนมากเกินกว่าขีดความสามารถในการระบายน้้าของพื้นที่ลุ่มน้้า
ตอนล่าง ท้าให้น้าไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ ลุ่มน้้าตอนล่าง ตัวอย่างสาเหตุของอุทกภัยที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น
การปิดกั้นทางระบายน้้าเป็นต้น

มาตรการที่ใช้ในการบรรเทาอุทกภัย
มาตรการในการบรรเทาอุทกภัยเป็นไปตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี
พ.ศ.2554 นี้จะเห็นได้ว่ามีประเด็นปัญหาใหญ่ 2 ประเภทคือปัญหาทางด้านวิศวกรรมและปัญหาที่ไม่ใช่วิศวกรรม ดังนั้น
การแก้ปัญหาจึงจ้าเป็นต้องใช้ทั้งมาตรการทางด้านวิศวกรรม และมาตรการที่ไม่ใช่วิศวกรรม ควบคู่กันไป
มาตรการทางด้านวิศวกรรม
มาตรการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการบรรเทาอุทกภัยมี 3 มาตรการหลัก คือ ท้าให้มาช้าลง ท้าให้ไปไวขึ้น และ
ท้าให้ไปทางอื่น การบริหารจัดการน้้าหลากจ้าเป็ นต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือ ที่ใช้คืออาคารบังคับน้้า อาคารเหล่านี้ใช้ใน
การท้าให้น้าไหลช้าลง เร็วขึ้น หรือไปในทิศทางที่ต้องการ การใช้อาคารใดจึงจะเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับมาต รการที่ใช้ในการ
บรรเทาอุทกภัย นอกจากนี้การบริหารจัดการอาคารบังคับน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่การใช้ชนิดอาคารที่ถูกต้อง ใน
เวลาและขนาดที่เหมาะสม จะสามารถบรรเทาขนาดของอุทกภัยลงไปได้มาก

การทาให้มาช้าลง
การท้าให้มาช้าลง เป็นการบริหารจัดการบริเวณต้นน้้าก่อนถึ งพื้นที่บรรเทาอุทกภัย เพื่อ ท้าให้ระยะเวลาในการ
ไหลนานขึ้นซึ่งมีผลให้อัตราการไหลสูงสุดลดลง เป้าหมายในการท้าให้อัตราการไหลสูงสุดลดลงคือให้อัตราการไหลไม่เกิน
กว่าขีดความสามารถในการระบายน้้าของระบบระบายน้้า ในบริเวณพื้นที่บรรเทาอุทกภัย

ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่บรรเทา

อุทกภัยแม่น้าเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้้าได้สูงสุดประมาณ 3,000 ลบ.ม./วินาที หากมีน้าไหลในล้าน้้า 4,000 ลบ.ม./
วินาที คาดได้ว่า จะเกิดอุทกภัย ดังนั้น หากสามารถท้าให้น้าไหลช้าลงเป็น 2 เท่า ก็จะสามารถท้าให้อัตราการไหลลดลงได้
ประมาณครึ่งหนึ่ง คือ 2,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่ง แม่น้าเจ้าพระยาสามารถรับได้ ก็จะไม่เกิด อุทกภัย เครื่องมือที่ใช้ในการท้าให้
น้้าไหลมาช้าลงคือเขื่อน เขื่อนเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขัดขวางการไหลของน้้า เพื่อกักเก็บน้้าไว้ในบริเวณอ่างเก็บน้้าหน้า
เขื่อน พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อให้น้าท่ว ม ดังนั้นการชะลอน้้าไว้ในบริเวณนี้ จึงไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย

ท้าเลที่ตั้งเขื่อนนอกจากจะต้องมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมแล้ว ยังต้องอยู่ในท้าเลที่สามารถบรรเทา

อุทกภัยได้ นั่นคือต้องอยู่ทางด้านเหนือน้้าก่อนถึงพื้นที่เป้าหมายในการบรรเทาอุทกภัย และต้องอยู่ในพื้น ที่ที่มีผลกระทบ
น้อย สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนและทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้้าออกไปได้โดยไม่มีปัญหามากนัก เทคนิคในการ
บริหารจัดการเขื่อนเพื่อบรรเทาอุทกภัยมี 2 แบบใหญ่ๆ

คือ การชะลอน้้า และการสับหลีกน้้า

ลักษณะการชะลอน้้าใช้ในกรณีที่มีเขื่อนอยู่ตอนบน และมีฝนตกมากทั้งบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ท้าให้มี
น้้าท่าไหลเป็นจ้านวนมากทั้งตอนบนและตอนล่างของตัวเขื่อน น้้าท่าตอนบนเป็นส่วนที่สามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อน
แต่น้าท่าตอนล่างเป็นส่วนที่เขื่อนไม่สามารถบริหารจัดการได้ ในกรณีเช่นนี้ การบริหารจัดการจะต้องตรวจสอบการ ไหลใน

พื้นที่บรรเทาอุทกภัยว่าเกินกว่าขีดความสามารถในการระบายน้้าหรือไม่ หากอัตราการไหลของน้้าท่าไม่เกินกว่าขีด
ความสามารถในการระบายน้้า กรณีเช่นนี้ไม่มีความจ้าเป็นต้องบริหารจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัย

แต่ในกรณีที่อัตราการ

ไหลในบริเวณพื้นที่บรรเทาอุทกภัยมากกว่าขีดความสามารถในการระบายน้้า จึงมีความจ้าเป็นต้องบริหารจัดกา

รเขื่อน

โดยการระบายน้้าออกจากเขื่อนให้น้อยลง (น้อยกว่าอัตราการไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้้าหน้าเขื่อน) เป้าหมายคือการลดอัตรา
การไหลที่บริเวณพื้นที่บรรเทาอุทกภัยให้ไม่เกินขีดความสามารถในการระบายน้้า ในกรณีจ้าเป็น อาจไม่ระบายน้้าผ่านตัว
เขื่อน
ลักษณะการสับหลีกน้้า ใช้ในกรณีที่มีล้าน้้าสาขาตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป โดยในล้าน้้าสาขาดังกล่าวมีเขื่อนกักเก็บ
น้้าตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป ในกรณีที่เกิดฝนตกหนักเหนือล้าน้้าสาขาต่างๆท้าให้เกิดน้้าหลากมาตามสาขาต่างๆในเวลาเดียวกัน
ซึ่งจะมีผลให้อัตราการไหลในล้าน้้าตอนล่างท้ายจุดบรรจบของล้าน้้าสาขามีอัตราสูงมากจนเกินกว่าอัตราการระบายน้้า
ของล้าน้้าตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้จะท้าการกักเก็บน้้าในล้าน้้าสาขาใดสาขาหนึ่งไว้ในอ่างเก็บน้้าก่อน โดยให้น้าจากสาขา
อื่นผ่านไปก่อน จนกว่าน้้าในสาขาที่ปล่อยผ่านไปนั้นมีสภาพคลี่คลายแล้ว

จึงปล่อยน้้าที่เก็บไว้ในอ่างเก็บน้้าตามใน

ภายหลัง ลักษณะเหมือนสับหลีกรถไฟ ยกตัวอย่างเช่น แม่น้าเจ้าพระยามีสาขาแม่น้าปิงซึ่งมีเขื่อนภูมิพล และแม่น้าวังซึ่งมี
เขื่อนกิ่วลม เมื่อมีน้ามากทั้งแม่น้าปิงและแม่น้าวัง ก็จะเก็ บน้้าในแม่น้าปิงไว้ในเขื่อนภูมิพลก่อน ในขณะเ ดียวกัน จะเร่ง
ระบายน้้าจากแม่น้าวังในอัตราสูงสุดที่แม่น้าเจ้าพระยาจะสามารถรับได้ จนกว่าสถานการณ์น้าในแม่น้าวังคลี่คลายลง จึง
จะเร่งระบายน้้าจากเขื่อนภูมิพลตามไป ดังนี้เป็นต้น

การทาให้ไปไวขึ้น
การท้าให้ไปไวขึ้นเป็นการบริหารจัดการในพื้นที่อุทกภัย เป้าหมายในการด้าเนินการคือการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการระบายน้้าให้ไม่น้อยกว่าอัตราการไหลเข้าสู่พื้นที่บรรเทาอุทกภัย เครื่องมือที่ใช้ในการท้าให้น้าไปไวขึ้นอาจมีได้หลาย
ชนิด เช่น การขยายขนาดล้าน้้าเพื่อให้ล้าน้้ามีพื้ นที่การไหลมากขึ้น การเพิ่มคันกั้นน้้าตามแนวตลิ่ งเพื่อให้สามารถรับน้้าได้
ในระดับที่สูงขึ้น การขุดช่องลัดเพื่อให้ระยะทางการไหลลดลง การขุดคลองระบายน้้าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจ้านวนทางระบายน้้า
ให้มากขึ้น ตลอดจนการท้าความสะอาดทางระบายน้้า และป้องกันการรุกล้้าหรือกีดขวางทา งระบายน้้า

การทาให้ไปทางอื่น
การท้าไห้ไปทางอื่นเป็นการเปิดทางระบายน้้าขึ้นใหม่ โดยไม่ให้แนวทางระบายน้้าที่เปิดใหม่นี้ผ่านพื้นที่บรรเทา
อุทกภัย แต่ให้เลี่ยงไปผ่านพื้นที่อื่นซึ่ง สามารถระบายน้้าไปทางด้านท้ายน้้าได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับน้้า
ท่วมได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก และอยู่ในวิสัยที่สามารถชดเชยความเสียหายได้อย่างคุ้มค่า ยกตัวอย่างเช่น
โครงการขุดคลองเจ้าพระยา 2 เพื่อระบายน้้าไปลงทะเลเป็นต้น

สถานการณ์
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศ พื้นที่เหล่านี้แต่เดิมเคยเป็นพื้ นที่รองรับน้้าฝน และ
ชะลอน้้าให้ไหลช้าลง โดยไม่เกิ ดความเสียหายเนื่องจากน้้าท่วมขัง แต่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินดังกล่าวมีผลให้ความ
เสียหายที่เกิดจากอุทกภัยมีมูลค่ามากขึ้น ท้าให้พื้นที่นั้นมีการป้องกันอุทกภัยและมีการระบายน้้าขึ้น ผลที่ตามมาคือพื้นที่
บริเวณท้ายน้้าจะประสบปัญหาอุทกภัยที่ไวขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น
เนื่องจากในอดีต ปัญหาอุทกภัยยังไม่รุนแรงเช่นในปัจจุบัน แต่ปัญหาภัยแล้งมีผลมากกว่า ดังนั้น อาคารบังคับ
น้้าต่างๆที่ได้ก่อสร้างขึ้น จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอื่นเป็นส่วนใหญ่ เช่นเพื่อการชลประทาน หรือการผลิต กระแสไฟฟ้า
เป็นต้น ส่วนประโยชน์ทางด้านการบรรเทาอุทกภัยนั้นเป็นผลพลอยได้ เนื่องจากธรรมชาติของเขื่อนและอ่างเก็บน้้า
สามารถชะลอน้้าให้ช้าลงได้ แต่อาคารเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกกแบบให้ท้าน้าที่บรรเทาอุทกภัยโดยตรง ดังนั้นศักยภาพในการ
บรรเทาอุทกภัยจึงมีจ้ากัด การบริหารจัดการอุทกภัยจึงด้อยประสิทธิภาพ
ขาดระบบพยากรณ์ฝนล่วงหน้าระยะยาว ด้วยขีดความสามารถของ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถพยากรณ์ได้แม่ย้าล่วงหน้าประมาณ 7 วัน การพยากรณ์ล่วงหน้านานกว่านั้นความแม่นย้าจะลดลงตามล้าดับ ขีด
ความสามารถระดับนี้เป็นองค์ความรู้ที่ดีที่สุดระดับโลก ดังนั้นการวางแผนระบายน้้าออกจากอ่างเก็บน้้าหรือเก็บน้้าไว้ใน
อ่างเก็บน้้าล่วงหน้าเกินกว่า 7 วัน จึงเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ การตัดสินใจจึงเป็นการค้านวณบนข้อ
สมมติฐานที่คาดการณ์ปริมาณน้้าล่วงหน้าในระดับกลางๆ หรือค่อนไปในทางน้้ามากหรือน้้าน้อยบ้างพอประมาณ การ
ตัดสินใจบนข้อสมมติฐานที่สุดขั้วนั้นมีความเสี่ยงมากเกินไปและอาจน้าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนน้้าดังเช่นที่เคยเกิดขึ้น
แล้วในปี พ.ศ.2534 ถึงปี พ.ศ.2536
ขาดระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ดี
เพียงพอ

แม้ว่าในปัจจุ บันจะมีระบบท้านองนี้อยู่บ้าง แต่ขีดความสามารถยังไม่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ดนี ี้จะเป็นระบบสืบเนื่องจากระบบพยากรณ์ฝน โดยจะท้าการค้านวณเพื่อ

คาดการณ์ว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการ หรือในกรณีที่การบริหารจัดการเป็นไปตาม
ปรกติ ตรวจสอบว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหายหรือไม่ หากมีแนวโน้มเกิดความเสียหายระบบนี้จะมีความ
ฉลาดพอที่จะแนะน้าวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่สุด และสามารถจ้าลองเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่
บริหารจัดการตามที่ระบบนี้ได้แนะน้าหรือการบริหารจัดการเป็น อย่างอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่นการก้าหนดแผนอพยพเป็นต้น การพัฒนาระบบนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี และใช้งบประมาณ 1015 ล้าน บาท ต่อปี
เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งปัญหาที่เป็นวิศวกรรม และปัญหาที่ไม่เป็นวิศวกรรม ปัญหาที่ เป็นวิศวกรรมแก้ไข
โดยมาตรการที่เป็นวิศวกรรม ส่วนปัญหาที่ไม่เป็นวิศวกรรมแก้ไขโดยมาตรการที่ไม่เป็นวิศวกรรม

ดังนั้นการแก้ปัญหา

เฉพาะทางด้านวิศวกรรมเพียงด้านเดียวนั้น ไม่สามารถน้าไปสู่แก้ปัญหาได้โดยสมบูรณ์ แต่การประสบความส้าเร็จในการ
แก้ปัญหาอุทกภัยต้องแก้ปัญหาให้ครบทั้งทางด้านวิศวกรรมและไม่ใช่วิศวกรรม
ตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่ไม่ใช้วิศวกรรมคือการที่ผู้บริหารในระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความตื่นตระหนกในภัยที่
เกิดขึ้นท้าให้องค์กรบริหารในระดับท้องถิ่นพยายามป้องกันตนเองโดยการสร้างคันกั้นน้้าล้อมพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
ตนเองไว้เพื่อไม่ให้น้าจากภายนอกไหลเข้าสู่พื้นที่ในความรับผิดชอบของตนเอง ด้วยวิธีการเช่นนี้ท้าให้คลองระบายน้้าซึ่งมี
อยู่มากมายเป็นร้อยๆคลองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกล้มเหลวในการท้าหน้าที่ระบาย
น้้าโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่สถานี สูบน้้าที่อยู่บริเวณชายทะเลซึ่งรอจะสูบน้้าช่วย แต่น้าไม่ผ่านพื้นที่นี้มายั งสถานี
สูบน้้าเหล่านี้ ผลที่ ได้รับคือ มีน้าท่วมขังอยู่ในพื้นที่นานเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากไม่สามารถระบายน้้าไปตามระบบ
ระบายน้้าที่มีอยู่ได้ ผมเชื่อว่าเหตุการณ์น้าท่วมเช่นนี้หากเกิดขึ้ นที่ประเทศญี่ปุ่น ภาพเช่นนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ ผมไม่อยาก
ให้วิธีการแก้ปัญหาเช่นนี้ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมในสังคม และไม่อยาก ให้ถูกก้าหนดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมของ
ลูกหลานเราในอนาคต เหตุผลที่ถูกต้องคือทุกคนมีสิทธิที่จะป้องกั นตนเองจากน้้าท่วม แต่ทุกคนไม่มี สิทธิในการขัดขวาง
การระบายน้้าออกจากพื้นที่น้าท่วมของผู้อื่นไปตามทางระบายน้้าสาธารณะในระดับที่ไม่ท้าให้ตนเกิดความเสียหาย แม้ว่า
ทางระบายน้้าสาธารณะนั้นจะไหลผ่านพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนก็ตาม ลักษณะเช่นนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาที่ไม่ใช่
วิศวกรรม ซึ่งควรมีการส้ารวจปัญห าที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ และควรก้าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาต่างๆ
เหล่านี้เป็นบรรทัดฐานไว้ เพื่อการรองรับเหตุการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อีกตัวอย่างหนึ่ง โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้้าเพื่อการบรรเทาอุทกภัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมี
ผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ้านวนมาก และมักถูกต่อต้านจากผู้ได้รับผลกระทบ ท้าให้โครงการไม่สามารถด้าเนินการไป
ตามแผนได้ บางโครงการถึงขนาดไม่สามารถด้าเนินการต่อไปได้ แม้ว่าโครงการนั้นๆจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ตาม
ทั้งนี้เนื่องจากสังคมของเราไม่มีมาตรการในการจัดการข้อขัดแย้งในลักษณะนี้ จึงมีผลให้การด้าเนินงานโครงการที่เป็น
สาธารณะไม่สามารถด้าเนินการได้ตามแผนงานที่ก้าหนดไว้

ปัญหาเช่นนี้ควรมีการก้าหนดมาตรการในการแก้ไขไว้เป็น

บรรทัดฐานส้าหรับสังคม เช่น การต่อต้าน การชะลอ หรือการยับยั้งโครงการ จะสามารถด้าเนินการได้ใน 2 กรณีเท่านั้นคือ
ในกรณีที่โครงการดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือโครงการดังกล่าวไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
สาธารณะตามที่ได้คาดหวัง แต่หากโครงการด้าเนินการเพื่อสาธารณะและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สาธารณะแล้ว การ
ด้าเนินการใดๆเพื่อการต่อต้าน ชะลอ หรือยังยั้งโครงการไม่สาม ารถด้าเนินได้ แต่ภายใต้การด้าเนินงานของโครงการนั้นๆ
รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลผู้ได้รับผลกระกระทบ 2 ประการ คือการดูแลไม่ให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
โครงการ และการดูแลเพื่อชดเชยทรัพย์สินด้วยความเป็นธรรม หากผู้ได้รับผลกระทบคิดว่าได้รับการดูแลจากรัฐ
ครบถ้วน สามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้โดยกระบวนการของศาลปกครองเป็นต้น

บาลไม่

แนวทางในการดาเนินการ
เนื่องจากการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปมาก ท้าให้มูลค่าความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย เพิ่มขึ้นมาก การบริหาร
จัดการอุทกภัยแบบที่เคยใช้ได้จึงไม่เหมาะสมในการใช้งานภายใต้สถานการณ์เช่นปัจจุบันได้อีกต่อไป ประเทศไทย
จ้าเป็นต้องปรับปรุงมาตรการในการบรรเทาอุทกภัยใหม่ทั้งหมด

จึง

มาตรการที่น้าเสนอนี้เป็นมาตรการทางด้านวิศวกรรม

เท่านั้น ส่วนมาตรการที่ไม่ใช่ทางด้านวิศวกรรมนั้น รัฐบาลควรมอบหมายให้คณะท้างานที่ได้แต่งตั้งขึ้นท้าการศึกษา
ส้ารวจและก้าหนดวิธีการในการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป
มาตรการทางด้านวิศวกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือการก่อสร้างอาคารบังคับน้้า และการบริหารจัดการอาคาร
บังคับน้้าให้ได้ประสิทธิภาพสูง มาตรการในการก่อสร้างอาคารบังคับน้้านั้นเนื่องจากจ้าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก และใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานาน จึงควรก้าหนดไว้เป็นมาตรการระยะกลางและระยะยาว ส่วนมาตรการระยะสั้น
ควรเป็นมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการอาคารบังคับน้้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ ยงอัน
เกิดจากอุทกภัยให้มากขึ้น
มาตรการการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการบรรเทาอุท กภัย
เพียงด้านเดียว เป็นมาตรการเร่งด่วนที่สามารถด้าเนินการได้โดยทันที เป็นภารกิจของกรมชลประทาน วิธีการคือไม่เก็บน้้า
ในอ่างเก็บน้้า แต่จะทิ้งน้้าจากอ่างเก็บน้้าทั้งหม ด เพื่อการรองรับน้้าหลากจากแม่น้าป่าสัก หรือเพื่อหยุดการระบายน้้าจาก
แม่น้าป่าสักในช่วงเวลาที่มีน้าในแม่น้าเจ้าพระยามากเกินไป รอจนกว่าอัตราการไหลในช่วงท้ายน้้าลดลงแล้วจึงเร่งระบาย
น้้าในอ่างเก็บน้้าทิ้งไปให้หมด เพื่อความพร้อมในการรองรับน้้าหลากในอนาคตต่อไป

ผลที่ได้รับคือเขื่อนป่าสักจะมี

ศักยภาพในการบรรเทาอุทกภัยให้แก่กรุงเทพฯมากขึ้น แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นมี 2 ประการคือ พื้นที่ชลประทานที่เคยได้รับน้้า
จากเขื่อนป่าสักจะไม่ได้รับน้้า และทัศนียภาพของเขื่อนป่าสักจะไม่งดงามไม่สามารถดังดูดนักท่องเที่ ยวได้
มาตรการที่ 2 ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการเขื่อนใหญ่ 2 เขื่อนคือเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ โดยการลดระดับ
Upper rule curve

ลง เป็นมาตรการเร่งด่วนที่สามารถด้าเนินการได้โดยทันที แต่เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อรอให้การ

ก่อสร้างเขื่อนบรรเทาอุทกภัยแล้วเสร็จเสียก่อน
บังคับน้้า) จึงกลับมาพิจารณาปรับ

(เสนอให้ด้าเนินการเป็นระยะกลางและยาวในมาตรการก่อสร้างอาคาร

Upper rule curve

กลับไปใช้ตามเดิม มาตรการนี้เป็นการเก็บน้้าในอ่างให้น้อยลง

ผลที่ได้รับคือเขื่อนนี้จะสามารถรองรับน้้าจากอุทกภัยได้มากขึ้น แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการผลิตกระแสไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการเกษตรในบริเวณลุ่มพิษณุโลก และลุ่มเจ้าพระยา จะลดลง
มาตรการที่ 3 การบ้ารุงรักษาคลองระบายน้้าในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่ ง
ตะวันตก โดยมาตรการการขุดลอกและท้าความสะอาดคลองเป็นมาตรการระยะสั้นประจ้าปีทุกปี และมาตรการการเจรจ า

กับผู้ที่รุกล้าคลองเพื่อรักษาสภาพเดิ มของคลองระบายน้้าให้สามารถท้าหน้าที่ระบายน้้าตามวัตถุประสงค์เดิม เป็นงาน
ระยะกลาง
มาตรการที่ 4 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณ์อากาศ ผลที่ได้รับคือการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า
ได้แม่นย้าประมาณ 7 วัน ส้าหรับการพยากรณ์ที่มีระยะเวลายาวนานกว่านั้น ความแม่ นย้าจะลดลง
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้้า ผลที่ได้รับคือ แบบจ้าลอง ต่อเนื่องจาก
ระบบพยากรณ์ฝน โดยการค้านวณต่อเนื่องจากน้้าฝนเป็นน้้าท่าในระบบล้าน้้า สามารถคาดการณ์เหตุการณ์อุทกภัยที่จะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคตระยะสั้น (ตามข้อจ้ากัดของการพยากรณ์ฝน) ประมาณ 15 วัน สามารถวิเคราะห์หาวิธีการบริหาร
จัดการอาคารบังคับน้้าต่างๆเพื่อค้นหาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่สุดได้ (ตามข้อจ้ากัดของการพยากรณ์ฝน) และ
สามารถตอบได้ว่าสถานการณ์ในอนาคตได้แก่พื้นที่ ความลึก

และระยะเวลา น้้าท่วมจะเป็ นเช่นใดส้าหรับการบริหาร

จัดการอาคารบังคับน้้าด้วยวิธีการต่างๆกัน
มาตรการการก่อสร้างอาคารบังคับน้า
มาตรการที่ 1 การก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้้าเพื่อการบรรเทาอุทกภัย เป็นมาตรการที่ท้าให้น้ามาช้าลง สืบเนื่อง
จากการที่อาคารบังคับน้้าต่างๆที่มีอยู่นั้น ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นเป็นหลักโดยมีการบรรเทาอุทกภัยเป็นผล

พลอยได้ ดังนั้นประสิทธิภาพในการบรรเทาอุทกภัยจึงไม่เต็มที่ ประกอบกับข้อจ้ากัดในการพยากรณ์อากาศที่สามารถ
พยากรณ์ได้แม่นย้าล่วงหน้าเพียง 7 วัน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ดีที่สุดแล้วในโลกในปัจจุบัน จึงมีผลให้การตัดสิ นใจในการ
บริหารจัดการอาคารบังคับน้้าอยู่บนความเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย ข้อจ้ากัดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการ
เพิ่มจ้านวนอาคารบังคับน้้า(เขื่อน) เพื่อให้มีความจุในการบริหารจัดการได้มากขึ้น แม้การตัดสิ นใจจะมีความเสี่ยงอยู่มาก
แต่ความจุของอ่างเก็บน้้าที่เพิ่ มขึ้นนี้ จะสามารถรองรับการตัดสินใจล่วงหน้าที่ผิดพลาดได้ อ่างเก็บน้้าเหล่านี้ เมื่ อสร้างแล้ว
ไม่เปิดพื้นที่ชลประทาน ใช้ประโยชน์เพื่อการบรรเทาอุทกภัยเป็นหลัก และใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผล
พลอยได้
มาตรการที่ 2 การก่อสร้างอุโมลค์ระบายน้้าจากหน้าเขื่อนเจ้าพระยาไปลงทะเล เป็นมาตรการที่ท้าให้น้าไปทาง
อื่น เสนอให้เจาะอุโมงค์เพื่อรับน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยาด้วยอัตราประมาณ 2,000 ลบ.ม./วินาที จากบริเวณหน้าเขื่อน
เจ้าพระยา จ้านวน 80 เส้น ทั้งนี้เพื่อใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นอาคารบังคับน้้าให้เข้าอุโมงค์ และเพื่อให้สามารถครอบคลุม
พื้นที่บรรเทาอุทกภัยได้มาก ด้วยวิธีการเจาะอุโมง ค์นี้จะมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยมาก ซึ่ งจะมีผลให้การด้าเนินการ
สามารถท้าได้ทันที ราคาค่าเจาะอุโมงค์ดูเหมือนแพงทางด้านการเงิน แต่ทางด้านเศรษฐกิจนั้นไม่แพงนัก เนื่องจาก
ประเทศไทยมีหัวเจาะ มีเทคโนโลยี และมีแรงงานพร้อมอยู่แล้ว

การด้าเนินการก่อสร้างไม่จ้าเป็นต้องท้าให้เ สร็จใน

ระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากอุทกภัยไม่ได้มามากติดต่อกันทุกปี แต่ควรทยอยท้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามจ้านวนที่
ต้องการ ซึ่งจะท้าให้ศักยภาพในการระบายน้้าของอุโมงค์ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามจ้านวนอุโมงค์ที่สร้างเสร็จ หากประสงค์จะเร่ง

ระยะเวลาในการด้าเนินการ รัฐบาลควรตั้งโรงง านผลิตหัวเจาะอุโมงค์ขึ้นเอง เช่นเดียวกันกับที่รัฐบาลเคยตั้งโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ในการสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีผลให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

รูปที่ 1 แผนการด้าเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง

