
เราคงยังไม่ลืมเหตุการณ์นำ้าท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ ๒ ใน ๓ 

ของพื้นที่ เหนืออ่าวไทยมีนำ้าท่วมขังนานหลายเดือน  

นำา้ท่วมเป็นเหตกุารณ์ประจำาทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย เท่าที่ 

ค้นข้อมูลพบว่าลุ่มนำ้าเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะตั้งแต่  

ทีก่รงุเทพมหานครเริม่เป็นเมอืงหลวงของไทย สมยัรชักาลที ่๑  

ที่เรียกกันว่า นำ้าท่วมใหญ่ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๒๘ หลังจากนั้น

ก็มีนำ้าท่วมในปี ๒๓๖๒, ๒๓๗๔, ๒๔๐๒, ๒๔๒๒, ๒๔๖๐, 

๒๔๘๕, ๒๔๙๓ หลังจากนำ้าท่วมใหญ่ในปี ๒๔๘๕ แล้ว 

เหตุการณ์นำ้าท่วมได้ว่างเว้นมานานถึง ๓๓ ปี จึงได้เกิดนำ้าท่วม 

กรุงเทพอีกครั้ง ซึ่งตรงกับปี ๒๕๑๘ และหลัง ปี ๒๕๑๘ นี้ 

เหตุการณ์นำ้าท่วมได้เกิดขึ้นอย่างมีความถี่มากขึ้น อาจกล่าว

ได้ว่าในรอบ ๔๐ ปี (ปี ๒๕๑๘ ถึง ๒๕๕๘) เราพบปีที่นำ้าท่วม 

หนักถึงอย่างน้อย ๖ ครั้ง (๒๕๑๘, ๒๕๒๑, ๒๕๒๓, ๒๕๒๖, 

๒๕๓๘, ๒๕๕๔) มีนักวิชาการหลายท ่านได ้กล ่าวถึง

เหตุผลของความถี่ที่มากขึ้นและรุนแรงขึ้นของนำ้าท่วมและ 

ภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  

(climate change) ทีท่ำาให้ปรากฎการณ์เอลนโิน (El Nino) และ

ลานินา (La Nina) เกิดในวงรอบที่คาดหมายได้ยากมากขึ้น  

นั่นอาจหมายความว่าปัญหาภัยแล้งและนำา้ท่วมในอนาคตมี

แนวโน้มที่จะมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น

 เหตุการณ์นำ้าท่วมในปี ๒๕๕๔ ผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงลึกลงไปถึงขั้นพื้นฐานของสังคม และระบบ

จัดการนำ้าของไทย รัฐบาลเริ่มดำาเนินการหลายเรื่องที่เป็น 

การแทรกแซงระบบจดัการนำา้ทีเ่ป็นอยูเ่ดมิทีม่อีงค์กรเกีย่วข้อง

จำานวนมาก ได้แก่ การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาจัดทำาแผนแม่บท

การบริหารจัดการนำ้า การเชิญชวนภาคเอกชนเข้าเสนอ 

รบังานออกแบบและก่อสร้างโครงการจดัการนำา้ทีม่งีบประมาณ

จำานวนมากจนถือได้ว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์ โดยมุ่งเน้นเรื่อง

การเพิ่มศักยภาพการระบายนำ้า ไปพร้อมกับการสร้างแนว

ป้องกนั  และด้วยข้อจำากดัของศกัยภาพการระบายนำา้ด้านท้าย

นำ้าที่ไม่เพียงพอ จึงจำาเป็นต้องมีมาตรการเสริมเพื่อลดอัตรา 

การไหลทีส่งูเกนิศกัยภาพด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การปลกูป่า  

และการจัดหาอ่างเก็บนำ้า แต่ในที่สุด คือการหาทางระบายนำ้า 

ลงทางใต้สู่อ่าวไทยให้ได้เร็วมากขึ้น   

นวัตกรรมการเก็บน�้าท่วมหลาก
ในชั้นน�้ำใต้ดินของประเทศไทย
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ส�ำนักควบคุมและตรวจสอบอำคำร

วิศวกรโยธำช�ำนำญกำร

บทน�า



 รัฐบาลได้นำาเสนอว่าต้องการประยุกต์หลักการบริหาร

จดัการนำา้ตามแนวพระราชดำารทิีม่อียู ่๗ ประการ ทีอ่าจดเูหมอืน

จะทำาได้ แต่เอาเข้าจริงก็ยังยากที่จะทำาได้อย่างสมบูรณ์ คือ

๑. สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนา

๒. คำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างป่า ดิน นำ้า

๓. คำานึงถึงภูมิสังคม

๔. มีการรักษาความมั่นคงของนำ้า

๕. นำ้าต้องมีที่อยู่

๖. การระบายนำ้าและการกักเก็บนำ้าต้องสอดประสานกัน

๗. ต้องพัฒนาบนพื้นฐานเดิมที่มีอยู่

 ประเด็นสำาคัญที่ควรตระหนักถึง คือกระบวนการทาง

กฎหมายของไทยทีม่กัใช้เวลานาน อาจนานหลายปีกว่ากฎหมาย 

หรือข้อบังคับสักฉบับจะผลิตออกมาได้ และมีผลบังคับใช้ 

ซึ่งรวมถึงข้อบังคับทางกฎหมายด้านการบริหารจัดการนำ้า 

และป้องกันนำ้าท่วมด้วย นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลให้ 

ความสนใจกับมาตรการก่อสร้าง เช่น การสร้างกำาแพงเขื่อน

ป้องกันนำ้าท่วมที่สามารถทำาให้เห็นเป็นผลงานได้ในทันที และ

เป็นการตอบสนองคำามั่นสัญญาที่รัฐบาลที่จะแก้ปัญหาได้

อย่างรวดเรว็  รฐับาลได้อนมุตังิบประมาณการก่อสร้างกำาแพง

เขือ่นป้องกนันำา้ท่วมหลายแห่ง ทีม่กีารดำาเนนิการอย่างเร่งด่วน 

และมีกำาหนดแล้วเสร็จก่อนหน้าฝนที่จะมาถึงในปี ๒๕๕๕ 

 ผลจากการดำาเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมา เราจะพบ

กำาแพงเขือ่นคอนกรตีสงู ทีถ่กูสร้างอย่างรวดเรว็ล้อมรอบนคิม

อุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง ๙๕% ของงบประมาณ

ทัง้หมดในโครงการ   มกีารตรวจรบังานโครงสร้างเขือ่นป้องกนั

นำ้าท่วมรอบนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่นำา้ท่วม

ปี ๒๕๕๔ ซึ่งทำาให้เห็นชัดว่าในมุมมองของรัฐบาล ภาคส่วน

อุตสาหกรรมเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก    

ทำาให้ต้องกลับไปทบทวนว่าจะขัดกับหลักการของการบริหาร

จัดการนำ้าเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนทั้งประเทศที่ควร

จดัลำาดบัความสำาคญัในการจดัสรรนำา้จากสำาคญัมากไปน้อย

ตามลำาดับคือ นำ้าอุปโภคบริโภคของชุมชน นำ้าเพื่อระบบนิเวศ 

นำ้าเพื่อการเกษตรกรรม และลำาดับสุดท้ายเป็นนำ้าเพื่อการ

อุตสาหกรรม หรือไม่ อย่างไร 

EL Nino Southern Oscillation (ENSO) linked 

to Climate change

Source : Climatic Data Center/NESDIS/NOAA

EL Nino nad La Nina alternates more frequently.

Expect higher climate variability

วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING๑๐



วำรสำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING ๑๑

 ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ จ ริ ญ แ ล ้ ว  ไ ม ่ ว ่ า จ ะ เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ

ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา เคยได้รับบทเรียนนี้มาแล้ว  

เ ขา เคยทำ า อย ่ า งที่ เ ร าทำ า กันทุ กวันนี้ คื อ  สร ้ า ง เขื่ อน 

กั้นริมแม ่นำ้าเพื่อป ้องกันนำ้าล ้นเข ้าเขตชุมชนเศรษฐกิจ  

ซึ่งในที่สุดเขาก็พบว่าหลังกั้นกำาแพงเขื่อนสูงมากขึ้น ระดับนำา้ 

ก็เอ่อสูงขึ้นตามมา แต่จะสูงเท่าไรก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะ

เพียงพอ สุดท้ายจึงกลับมาพบความจริงว่าถ้าเขาไม่ฝืน

ธรรมชาติ เอากำาแพงเขื่อนออก และจัดรูปที่ดินใหม่ ให้พื้นที่ 

ริมฝั ่งแม่นำ้าเป็นพื้นที่นำ้าหลากท่วมได้ตลอดแนว ก็จะมี

พื้นที่ให้นำ้าอยู่ได้มากเพียงพอ คือทำาให้นำ้ามีพื้นที่ให้อยู่ และ 

ที่อยู ่นี้นอกจากจะเก็บนำ้าได้แล้วยังเป็นพื้นที่ที่ซึมลงใต้ดิน 

ได้เพิม่ ทีจ่ะกระจายความชุม่ชืน้อดุมสมบรูณ์ไปในพืน้ลุม่นำา้ได้

อีกมาก  ด้วยวิธีการนี้ ระดับนำ้าในลำานำ้าที่เคยเอ่อสูงเกิดได้ยาก 

มากขึ้น ทำาให้นอกจากจะแก้ปัญหานำ้าท่วมได้แล้ว ยังมี 

นำ้าสำารองไว้ใช้ในหน้าแล้งอีกด้วย

 แนวทางที่รัฐบาลได้ให้ไว ้นี้จึงดูท ่าจะยากที่จะมี 

ความเป็นไปได้จริง ด้วยมาตรการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ไม่ใช่

เป็นเรื่องที่เพิ่งคิด หรือเพิ่งเริ่มทำากันในรัฐบาลนี้ คือได้มี 

ความพยายามทีจ่ะทำากนัมาในทกุๆ รฐับาล   แต่ปัญหาภยัแล้ง  

และอุทกภัยกลับไม่ได้ลดลง คำาถามคือ เป็นไปได้หรือไม่  

ที่การปลูกป่า กับการจัดหาอ่างเก็บนำ้าจะทำาได้มากกว่าที่เคย

เป็นมาในอดตี และถงึแม้จะทำาได้แล้วจะแก้ปัญหาได้จรงิหรอืไม่ 

ข้อเท็จจริงที่ทุกคนทราบคือ ในหน้าฝนเรามีนำ้าฝนมากเกินพอ

จนเกิดนำ้าท่วมขังเป็นอุทกภัย ที่ผ่านมาในช่วงหน้าฝนนี้เราก็

พยายามระบายนำ้าทิ้งออกให้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นเหตุให้นำ้าที่ได้ใน

หน้าฝนเราเกบ็ได้น้อยมาก พอเข้าหน้าแล้งไม่กีเ่ดอืนเรากไ็ม่มี

นำ้าใช้กลายเป็นประสบภัยแล้ง

 ถ้าเรามีอ่างเก็บนำ้ามากขึ้น เราก็จะมีที่เก็บนำ้าเพิ่มขึ้น

ได้ก็จริง แต่ต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วยว่า การบุกรุกพื้นที่

สาธารณะ พืน้ทีป่่าต้นนำา้ และแหล่งนำา้ตามธรรมชาตขิองชมุชน 

และพื้นที่การเกษตรที่ผ่านมา มีผลให้เราไม่อาจกำาหนดพื้นที่

สร้างอ่างเก็บนำ้าได้ในตำาแหน่งที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ

ได้เสมอไป หลายอ่างเก็บนำ้าที่สร้างไปแล้วอาจกลายเป็น 

อ ่างแห้งที่ไม ่มีนำ้าไหลเข้ามาเติมได้ เราบังคับฝนทุกปี 



ให้ตกเหมือนกันไม่ได้ บังคับให้ตกลงในลุ ่มนำ้า 

ที่ มี ท า ง นำ้ า นำ า นำ้ า เ ข ้ า เ ติ ม ใ น อ ่ า ง เ ก็ บ นำ้ า ใ น

ทุกครั้ งที่มีฝนไม ่ ได ้  สิ่ งที่ เ ราทำาได ้ดีที่สุดคือ  

ก า ร จั ด ใ ห ้ มี แ ห ล ่ ง นำ้ า ข อ ง ทุ ก ชุ ม ช น ห รื อ ใ น 

ทุกกลุ ่มนำ้าย ่อยๆ ที่กระจายอยู ่ทั่วไป และทำา

ระบบทางนำ้าให้สามารถไหลเชื่อมโยงถึงกันได้  

(ถ้าทำาได้) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์

ร ่วมกันของอ่างเก็บนำ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และแม้ว่าเราจะสามารถทำาระบบอ่างเก็บนำ้าได้

ดีแล้วปริมาณนำ้าที่กักเก็บใช้งานได้จริงนั้นก็มีอยู่

อย่างจำากัด นำ้าส่วนเกินที่เก็บในอ่างเก็บนำ้าไม่ได้ 

ส่วนหนึ่งจะไหลลงทะเล ระเหย และอีกส่วนจะซึม

ลงใต้ดิน  

 วิถีชีวิตเดิมของคนไทยตั้งแต่โบราณมา

นั้นอาศัยอยู ่กับนำ้า แต่วิถีชีวิตปัจจุบันของคน

ไทยจำานวนมากได้เปลี่ยนไป อาคารบ้านเรือน
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ได้เปลี่ยนไปจากเดิมจากบ้านใต้ถุนสูงไปเป็นอาคารที่สร้าง

พื้นติดดิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ทำาให้ง ่ายต่อความ

เสียหายเมื่อเกิดนำ้าท่วม ความจริงที่ถูกละเลย คือกรุงเทพ

และปริมณฑลที่อดีตเคยเป ็นทะเล และเกิดเป ็นแผ ่นดิน 

จากดินตะกอนทับถม จึงเป ็นเมืองที่ เคยถูกนำ้ าท ่วมหลาก  

เป็นทางที่นำ้าเหนือไหลหลากผ่านลงทะเลมาหลายศตวรรษ 

โดยเฉพาะพื้นที่ส ่วนที่ติดริมแม่นำ้าจะมีนำ้าท ่วมเป็นประจำา 

ปริมาณนำ้าฝนที่ตกในประเทศไทยมีมากเกินพอความต้องการ

นำ้าทั้งหมด ดังนั้นปัญหาจริงๆ ของเราจึงไม่ใช ่เราขาดนำ้า   

แต่นำ้าที่เรามีอยู่ตามแหล่งนำ้าส่วนมากนั้น นอกจากจะไม่เพียง



พอสำาหรับใช้ในหน้าแล้ง

แล้ว ยังถูกปนเปื้อน หรือ

สกปรกจนใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

หรือใช ้แล้วไม่ปลอดภัย 

ประสบการณ์ปี ๒๕๕๔ 

ที่ ผ ่ า น ม า ค ง ยั ง จำ า กั น

ได้ที่หลายคนต้องทนใช้

ชีวิตอยู ่กับนำ้าเน ่าเหม็น

ร อ บ ๆ บ ้ า น  แ ล ะ ห ลั ง 

นำ้าลดทุกคนต้องเหนื่อย 

กบัการทำาความสะอาดบ้าน

หลายรอบกว่ากลิ่นเหม็น 

จะหมดไป ดงันัน้ในเบือ้งต้น 

เราจำาเป ็นต ้องเริ่มจาก 

ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น ์ ที่ ว ่ า  

“ ใช ้น�้ าอย ่ างรู ้ คุณค ่ า  

อย่าปล่อยทิ้ง”
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จากวสิยัทศัน์นี ้น�าสู ่๔ 
พนัธกจิหลกั 
ที่สามารถแก้ไขปัญหา
น�้าท่วม-น�้าแล้งไป
พร้อมกัน คือ

 ๑.  ทำาให้พื้นที่รับนำ้าสามารถรักษานำ้า

ฝนที่ตกลงมาไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยไม่

ก่อความเสียหาย

 ๒. จัดการให้นำ้าไหลนองไหลไปตาม

สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติสู่อ่างเก็บนำ้า 

หรือพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีอยู่

 ๓.  จดัการนำา้ส่วนเกนิทีเ่กบ็ในอ่างเกบ็นำา้  

หรือพื้นที่รับนำ้า ให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่ง

นำ้าซึมลงเก็บในชั้นนำ้าใต้ดิน

 ๔.  เพิม่โอกาสการนำานำา้จากชัน้นำา้ใต้ดนิ

มาใช้ในช่วงหน้าแล้ง



ภัยแล้ง
 ทั่วโลกมีพื้นที่ประสบภัยแล้งอยู่ทุกหนทุกแห่ง และเกิดได้บ่อย มีทั้งที่ไม่รุนแรงมากและที่รุนแรงมาก ประเทศไทย

ก็ประสบภัยแล้งในลักษณะเดียวกันนี้เช ่นกัน จากข้อมูลสถิติภัยแล้งของไทย พบว่ามีแนวโน้มประสบภัยแล้งในช่วง

ฤดูแล้งมากขึ้น (ปกติฤดูแล้งจะเริ่มในเดือนธันวาคม ไปจนถึงเดือนมิถุนายน) พื้นที่การเกษตรจะถูกประกาศเป็นพื้นที่ 

ผลกระทบจากภัยแล้งทุกปี ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๓ มีพื้นที่เกษตรเสียหายต่อปีตั้งแต่ประมาณ ๐.๑ ถึง ๑๗.๙ ล้านไร่  คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 

รวมกว่า ๑๔,๗๐๐ ล้านบาท ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรมชลประทานสรุปข้อมูลจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง  

ฝนทิ้งช่วง จำานวนมากถึง ๕๔ จังหวัด อ่างเก็บนำ้าขนาดใหญ่ที่มีนำ้าน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จำานวน ๑๔ อ่าง และอ่างเก็บนำ้า 

ขนาดกลางที่มีปริมาณนำ้าน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จำานวน ๘๗ อ่าง ในช่วงฤดูแล้ง จะไม่มีฝน และระดับนำ้าในแม่นำ้า ลำาคลองจะตำ่ามาก 

เกษตรกรต้องสูบนำ้าจากบ่อนำ้าตื้นใต้ดินมาใช้เพาะปลูก และพบว่าการใช้นำ้าใต้ดินจำานวนมากนี้มีผลทำาให้นำา้ใต้ดินบางแห่ง 

ลดระดบัตำา่ลงประมาณ ๑๐-๒๕ เซนตเิมตร ต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไป ตั้งแต่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ทั้งข้าว และพืชไร่ เช่นโครงการจำานำาข่าวยิ่งส่งผลให้เกษตรกร “กระหายน�้ามากขึ้น” อย่างไม่ต้องสงสัย
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ต่อฉบับหน้า (๔๒/๒๕๕๗)
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การเชื่อมโยงอุทกภัยกับภัยแล้ง
 การเชื่อมโยงระหว่างอุทกภัยกับภัยแล้ง นำาไปสู ่

แนวคิดที่จะเก็บนำ้าในช่วงที่มีนำ้าไหลหลากไว้ในชั้นนำ้าใต้ดิน 

การเติมนำ้าลงในชั้นนำ้าตื้นที่อยู ่ใต้ดินจะช่วยลดการลดลง

ของระดับนำ้าใต้ดิน และช่วยให้เกิดการไหลโดยแรงโน้มถ่วง 

ของนำ้าลงสู ่ชั้นนำ้าใต้ดินที่ลึกลงไป นำ้าใต้ดินที่เก็บไว้นี้จะ

สามารถใช้เมื่อภาคการเกษตรมีความต้องการนำ้าในฤดูแล้ง  

และยังช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีนำ้าใช้ในกระบวนการผลิต  

และยังบรรเทาปัญหาการทรุดตัวของดิน ข ้อเรียกร ้อง 

ทีต้่องใส่ใจและมกีจิกรรมเพิม่ คอืเสยีงเรยีกร้องให้เกบ็นำา้ไว้ใกล้

กบับรเิวณทีม่ฝีนตกลงผวิดนิให้มากทีส่ดุ แทนทีจ่ะมุง่ระบายนำา้ 

เหล่านี้ลงทะเล นั่นคือพื้นที่ต้นนำ้าทางเหนือที่มีอยู ่ควรให้ 

ความใส่ใจที่จะเก็บนำ้าในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด




