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มาตรการบริหารจัดการภัยน ้าทว่ม 
 

ชูโชค  อายุพงศ์ 
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
น ้ำท่วมเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ แต่สำมำรถหำวิธีลด

ควำมรุนแรงและบรรเทำผลกระทบและควำมสูญเสียที่จะเกิดได้ โดยมำตรกำรป้องกันควำมเสียหำยและ
บริหำรจัดกำรน ้ำท่วม เป็นกำรพยำยำมเรียนรู้และเข้ำใจในผลกระทบจำกน ้ำท่วมที่มีต่อชุมชน สังคม  
เศรษฐกิจที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อำศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน ้ำและพื นที่น ้ำท่วมถึง แนวทำงกำรปอ้งกันควำม
เสียหำยจำกน ้ำท่วมและกำรบริหำรจัดกำรน ้ำท่วมประกอบไปด้วย มำตรกำรที่น้ำสิ่งก่อสร้ำงมำใช้ลดขนำด
ควำมรุนแรงของน ้ำท่วม เช่น กำรปรับปรุงสภำพล้ำน ้ำ  กำรใช้อ่ำงเก็บน ้ำ เข่ือนและพนังกั นน ้ำ เป็นต้น  
นอกจำกนั นยังมีมำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงซึ่งประกอบไปด้วยมำตรกำรส้ำหรับกำรป้องกันควำมเสียหำยและ
กำรบรรเทำทุกข์ เช่น กำรวำงผังเมือง กำรพยำกรณ์และเตือนภัยน ้ำท่วม ซึ่งโดยทั่วไปควรใช้มำตรกำรทั ง
สองอย่ำงร่วมกันเพื่อประสิทธิภำพในกำรบรรเทำภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ น 

งำนบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมจะท้ำกำรวิเครำะห์เพื่อแก้ปัญหำโดยเลือกจำกหนึ่งหรือหลำยๆข้อใน
หัวข้อต่อไปนี เพื่อใช้ลดควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์น ้ำท่วม 

(1) กำรลดอัตรำกำรไหลของน ้ำโดยกำรใช้วิธีต่ำงๆเพื่อชะลอกำรไหลของน ้ำ 
(2) กำรควบคุมปริมำณกำรไหลโดยกักน ้ำไว้ในอ่ำงเก็บน ้ำหรือแหล่งเก็บกักน ้ำเพื่อควบคุมปริมำณ

น ้ำไม่ให้ไหลมำกเกินไปโดยเฉพำะในช่วงน ้ำท่วม 
(3) กำรจ้ำกัดเส้นทำงกำรไหลของล้ำน ้ำโดยกำรสร้ำงพนังกั นน ้ำหรือคลอง 
(4) กำรปรับปรุงสภำพล้ำน ้ำและสภำพกำรไหล  เช่น กำรสร้ำงทำงระบำยน ้ำอ้อมตัวเมืองเพื่อลด

ระดับควำมสูงของน ้ำในล้ำน ้ำสำยหลัก 
(5) กำรระบำยน ้ำออกจำกล้ำน ้ำที่มีสภำพวิกฤต เช่น กำรใช้เครื่องสูบน ้ำ 

  ส้ำหรับกำรน้ำมำตรกำรใช้สิ่งก่อสร้ำงมำใช้ สิ่งส้ำคัญที่ควรพิจำรณำคือกำรเลือกใช้วิธี
แก้ปัญหำวิธีใดวิธีหนึ่งที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น อำจเกิดผลกระทบกับสมดุลของแม่น ้ำสำยเดิมหรืออำจท้ำให้
สภำพกำรเก็บกักน ้ำในพื นที่ของน ้ำลดลงและท้ำใหอ้ัตรำกำรไหลมีค่ำเพิ่มขึ น ดังนั นจึงต้องมีกำรศึกษำเพื่อหำ
วิธีอื่นมำใช้แก้ปัญหำ เช่น กำรปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของล้ำน ้ำหรือกำรปรับสภำพพื นผิวล้ำคลองโดยดำด
ผิวด้วยวัสดุที่ช่วยลดควำมเร็วในกำรไหล   

ส่วนมำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำง เป็นมำตรกำรที่ไม่ได้เน้นงำนสิ่งปลูกสร้ำงถำวรโดยอำจมี
สิ่งก่อสร้ำงช่ัวครำว เช่น ก้ำแพงกั นน ้ำ กระสอบทรำย เป็นต้น ดังนั นจึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย กำร
ประเมินผลเพื่อตัดสินใจในกำรหำแนวทำงแก้ปัญหำโดยใช้มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงเป็นเรื่องที่ยำก
พอสมควร  เนื่องจำกกำรก้ำหนดนโยบำยบำงอย่ำงอำจส่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจสังคมมำกกว่ำ
มำตรกำรใช้สิ่งก่อสร้ำง นอกจำกนั นยังต้องศึกษำให้คลอบคลุมเพื่อให้ถูกกฎหมำยด้วย 

มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงประกอบด้วยสองมำตรกำร ได้แก่ มำตรกำรที่พยำยำมจะท้ำให้เกิด
น ้ำท่วมได้ยำกขึ น เช่น กำรจัดกำรใช้สอยที่ดิน กำรวำงผังเมือง กำรควบคุมสิ่งปลูกสร้ำงและกำรขยำยเมือง  
กำรเวนคืนที่ดินและกำรรื อถอนสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณทำงน ้ำท่วม กำรปรับปรุงสภำพอ่ำงเก็บน ้ำ กำรเก็บกัก
และควบคุมปริมำณน ้ำในพื นที่ เป็นต้น และมำตรกำรลดผลกระทบจำกน ้ำท่วมช่วยให้ประชำชนได้รับควำม
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เสียหำยและมีผลกระทบกับชีวิตประจ้ำวันน้อยลงกว่ำเดิม เช่น กำรพยำกรณ์และเตือนภัยน ้ำท่วม กำรให้
ควำมรู้และข้อมูลสำธำรณะ กำรป้องกันน ้ำท่วมสิ่งปลูกสร้ำง กำรอพยพออกจำกพื นที่เสี่ยงภัย แผนรับมือน ้ำ
ท่วม  แผนบรรเทำทุกข์ กำรประกันภัยน ้ำท่วม กำรปรับเปลี่ยนสภำพน ้ำท่วม เป็นต้น 

แนวทำงที่ดีในกำรป้องกันควำมเสียหำยจำกน ้ำท่วมควรใช้มำตรกำรหลำยอย่ำงร่วมกัน โดย
มำตรกำรที่เลือกใช้มีทั งมำตรกำรใช้สิ่งก่อสร้ำงและไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำง ประสิทธิภำพและควำมส้ำเร็จในกำร
บรรเทำควำมเสียหำยจำกน ้ำท่วมขึ นอยู่กับปัจจัยสองอย่ำงคือ กำรเข้ำใจและยอมรับในกำรเกิดน ้ำท่วมและ
กำรตอบสนองจำกทั งภำครัฐและภำคประชำชนในกำรด้ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรน ้ำท่วม 
 

1. มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง(Structural  measures) 
1.1 เขื่อนและพนังกั นน ้า (Levees and Floodwalls) 

จุดประสงค์หลักในกำรสร้ำงเข่ือนและพนังกั นน ้ำ คือ มีควำมต้องกำรในกำรจ้ำกัดกำรไหลของ
น ้ำในขณะเกิดน ้ำท่วมและเป็นกำรป้องกันพื นที่บำงส่วนในลุ่มน ้ำไม่ให้เกดิควำมเสียหำย เข่ือนและพนังกั นน ้ำ
จะป้องกันเฉพำะพื นที่บริเวณด้ำนหลังพนังกั นน ้ำและในระดับควำมสูงที่ได้ออกแบบไว้เท่ำนั น 

ข้อดีในกำรสร้ำงเข่ือนและพนังกั นน ้ำ คือ มีควำมยืดหยุ่นในกรณีที่อยำกเลือกว่ำต้องกำรจะ
ป้องกันพื นที่ในบริเวณใดของลุ่มน ้ำโดยอำจป้องกันแบบเฉพำะที่ เช่น กำรสร้ำงพนังกั นน ้ำบริเวณที่แม่น ้ำ
ไหลผ่ำนตัวเมืองหรือกำรก่อสร้ำงเข่ือนเพื่อควบคุมกำรไหลของน ้ำในพื นที่ขนำดใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมกำร
ก่อสร้ำงดังกล่ำวอำจท้ำให้เกิดปัญหำในด้ำนควำมปลอดภัยในกรณีที่เกิดน ้ำท่วมขนำดใหญ่กว่ำที่ออกแบบ
โครงสร้ำงไว้จะท้ำให้เกิดน ้ำไหลทะลักอย่ำงฉับพลันซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กำรสร้ำงเข่ือนและพนังกั นน ้ำอำจท้ำใหร้ะดับน ้ำท่วมสูงขึ น และสร้ำงควำมเสียหำยให้พื นที่บำง
แห่งที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั นจึงต้องท้ำควำมเข้ำใจและหำทำงวำงแผนไม่ให้ผู้ที่อำศัยอยู่บริเวณดังกล่ำวได้รับ
ควำมเดือดร้อน นอกจำกนั นกำรจ้ำกัดขอบเขตกำรไหลของน ้ำยังท้ำให้ลักษณะกำรไหลเกิดกำรเปลี่ยนแปลง  
เช่น ระดับน ้ำสูงขึ น ควำมเร็วและอัตรำกำรไหลเพิ่มขึ น ควำมรุนแรงของคลื่นเปลี่ยนแปลงและเวลำเดินทำง
ของน ้ำเพิ่มขึ น รวมทั งส่งผลด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อำศัยของ
พืชและสัตว์  รวมทั งลักษณะภูมิประเทศเดิมที่มีอยู่ 

สิ่งที่ต้องค้ำนึงถึงในขั นตอนกำรออกแบบและก่อสร้ำงเข่ือนและพนังกั นน ้ำคือควำมปลอดภัย
ของผู้อยู่อำศัยในบริเวณเหนือและท้ำยน ้ำรวมทั งบริเวณรอบที่มีผลต่อกำรก่อสร้ำงเนื่องจำกกำรสร้ำงเข่ือน
ถือเป็นกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้ำงจ้ำนวนมำก อำจมีควำมต้องกำรวัสดุธรรมชำติ เช่น ดิน 
หินและทรำยในปริมำณมหำศำลอีกทั งยังต้องกำรพื นที่ขนำดใหญ่เพื่อเป็นอ่ำงเก็บน ้ำเหนือเข่ือน ส่วนกำร
ก่อสร้ำงพนังกั นน ้ำอำจต้องใช้วัสดุก่อสร้ำงเป็นคอนกรีตหรือเหล็กซึ่งอำจท้ำให้เกิดควำมรู้สึกเหมือนถูกจ้ำกัด
พื นที่ซึ่งส่วนใหญ่กำรสร้ำงพนังกั นน ้ำมักท้ำในบริเวณหนำแน่นหรือชุมชนเมือง แสดงในรูปที่ 1 

ควำมเหมำะสมในกำรสร้ำงเข่ือนหรือพนังกั นน ้ำขึ นอยู่กับควำมส้ำคัญของชุมชนหรือพื นที่ที่จะ
ได้รับประโยชน์ภำยหลังกำรก่อสร้ำงหรือเกี่ยวข้องกับมูลค่ำควำมเสียหำยและควำมคุ้มค่ำ หลักเกณฑ์ทั่วไป
ในกำรตัดสินใจก่อสร้ำงประกอบไปด้วยสถำนที่ตั งของเข่ือน กำรค้ำนวณและกำรออกแบบปริมำณน ้ำและ
ระดับน ้ำ ฐำนรำกและวัสดุที่ใช้สร้ำงเข่ือน นอกจำกนั นยังต้องมีกำรศึกษำด้ำนธรณีเทคนิคเพื่อหำพื นที่ที่
เหมำะสมเพรำะอำจต้องมีกำรน้ำวัสดุเช่น หิน ดิน จำกบริเวณอื่นมำใช้หรือต้องส้ำรวจหำบ่อยืมดินขนำด
ใหญ่ส้ำหรับกำรก่อสร้ำง 
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รูปท่ี 1  แสดงตัวอย่ำงของโครงสร้ำงพนังปอ้งกันน ้ำท่วมแบบถำวร 

เข่ือนและพนังกั นน ้ำสำมำรถพังทลำยได้เมื่อเกิดน ้ำล้นสันเข่ือน เกิดกำรวิบัติใต้ฐำนรำก เกิด
กำรทรุดตัวและมีกำรรั่วซึมที่มำกเกินไป ในกำรออกแบบต้องป้องกันและพยำยำมลดควำมเป็นไปได้ในกำร
เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  เช่น  ออกแบบโดยเพิ่มค่ำระยะพ้นน ้ำเพื่อรองรับกำรกระท้ำของคลื่น ลดกำร
พังทลำยของล้ำน ้ำโดยก่อสร้ำงให้อยู่ห่ำงจำกบริเวณที่น ้ำไหลเร็วและมีกำรกัดเซำะรุนแรง  ก่อสร้ำงในขนำด
และมีควำมลำดเอียงที่เหมำะสมจะช่วยลดโอกำสเกิดกำรยุบตัวของเข่ือนดิน แก้ไขปัญหำกำรรั่วซึมที่มำก
เกินไปด้วยกำรลดกำรรั่วซึมซึ่งมีวิธีหลำยวิธี  ป้องกันกำรเจำะท้ำลำยตัวเข่ือนหรือพนังกั นน ้ำที่เกิดจำกสัตว์  
เป็นต้น  นอกจำกนั นกำรตกตะกอนของน ้ำก็ยังเป็นปัญหำที่ส้ำคัญเพรำะท้ำให้คำดกำรณ์ระดับได้ไม่แม่นย้ำ  
ซึ่งส่งผลต่อกำรเกิดน ้ำล้นสันเข่ือนหรือพนังกั นน ้ำ  โดยทั่วไปกำรควบคุมดูแลและกำรรักษำตัวโครงสร้ำงจะ
ช่วยลดกำรเกิดปัญหำเหล่ำนี ได้โดยเฉพำะในระยะแรกภำยหลงัจำกกำรก่อสร้ำง 

กำรออกแบบระดับควำมสูงของตัวเข่ือนหรือพนังกั นน ้ำ ควรออกแบบให้มีระดับสันสูงกว่ำ
ระดับน ้ำท่วมสูงสุด เพื่อเป็นกำรเผื่อระดับที่จะเกิดกำรกระแทกของคลื่นและค่ำที่ยอมใหต้้องมค่ีำเพียงพอต่อ



 

4 
 

กำรป้องกันกำรเกิดน ้ำล้นสันเข่ือนหรือพนังกั นน ้ำ  ไม่เช่นนั นก็ควรมีมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรป้องกัน
หรืออพยพผู้คนหำกเกิดน ้ำล้นสันเข่ือน 

พนังกั นน ้ำอำจท้ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบกำรระบำยน ้ำ โดยต้องมีกำรก่อสร้ำงทำงระบำยน ้ำ
เพิ่มเติมเว้นเสียแต่ว่ำควำมสำมำรถในกำรเกบ็กักน ้ำของชุมชนมีมำกเพียงพอแล้ว  กำรระบำยน ้ำออกมำผ่ำน
เข่ือนหรือก้ำแพงกั นน ้ำส่วนใหญ่เป็นไปตำมแรงโน้มถ่วงของโลกไปตำมท่อหรือล้ำคลองแต่จะมีกำรติดตั ง
ประตูน ้ำเพื่อควบคุมกำรไหล  เมื่อระดับน ้ำมีค่ำเพิ่มขึ นและเสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมจะต้องมี กำรกักน ้ำ
ช่ัวครำวหรือระบำยออกโดยใช้เครื่องสูบน ้ำ 

กำรใช้เข่ือนและพนังกั นน ้ำได้ผลทีด่ีย่ิงขึ นควรมีกำรจัดกำรที่ดี มีกำรตรวจสอบควบคุมดูแลและ
บ้ำรุงรักษำตำมก้ำหนดเวลำ  รวมทั งภำยหลังกำรเกิดภัยพิบัติรุนแรง  นอกจำกนั นยังต้องควบคุมกำรใช้งำน
พื นที่บริเวณสันเข่ือนและรอบข้ำงเข่ือนที่มำจำกวัสดุธรรมชำติหรือเข่ือนดิน  เช่น กำรเพำะปลูก  กำรท้ำปศุ
สัตว์  กำรใช้เป็นเส้นทำงจรำจร  กำรดูแลที่เหมำะสมและกำรตรวจสอบจุดทีเ่กิดกำรบกพรอ่งอย่ำงสม่ำ้เสมอ
จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรวิบัติที่ตัวโครงสร้ำง 

ข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงเข่ือนและพนังกั นน ้ำซึ่งควรน้ำมำใช้ในกำรตัดสินใจในกำร
วำงแผนก่อสร้ำงมีดังต่อไปนี  

(1) ข้อจ้ำกัดทำงด้ำนเศรษฐกิจและอื่นๆมีผลต่อควำมสูงของพนังกั นน ้ำที่ถูกสร้ำง ซึ่งท้ำให้เกิด
ควำมเสี่ยงต่อกำรไหลข้ำมสันได้ 

(2) กำรก่อสร้ำงเข่ือนมักท้ำให้ผู้คนเกิดควำมรู้สึกด้ำนลบในแง่ของควำมปลอดภัย 
(3) ในบำงครั งอำจเป็นกำรออกแบบโครงสร้ำงที่เกินควำมจ้ำเป็นและไม่คุ้มค่ำในกำรลงทุน 
(4) ภำยหลังกำรสร้ำงเข่ือนพื นที่ท้ำยน ้ำที่ได้รับประโยชน์มักมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว  แต่หำกเกิด

เหตุกำรณ์ที่ผิดปกติ   เช่น น ้ำล้นสันเข่ือน จะท้ำให้เกิดควำมเสียหำยตำมมำมำกมำย 
(5) กำรก่อสร้ำงพนังกั นน ้ำท้ำให้ภูมิทัศน์ริมแม่น ้ำไม่น่ำดูและเป็นโครงสร้ำงกำรแบ่งแยกชุมชน 

1.2 การปรับปรุงสภาพล้าน ้า(Channel modifications) 

ทำงน ้ำธรรมชำติทุกสำยจะมีค่ำปริมำณควำมจุจ้ำนวนหนึ่ง  ซึ่งในบำงครั งอำจมีปริมำณน ้ำมำก
เกินไปและไหลล้นออกมำนอกล้ำน ้ำท้ำให้เกิดน ้ำท่วมบริเวณพื นที่ริมฝั่งแม่น ้ำ  กำรปรับปรุงด้ำนชลศำสตร์
ของล้ำน ้ำหรือพื นที่ลุ่มน ้ำและลำ้คลองที่เช่ือมกับแม่น ้ำสำยหลัก อำจท้ำให้น ้ำท่วมในครั งต่อไปมีควำมรุนแรง
ลดน้อยลงกว่ำกำรปล่อยให้เป็นไปตำมธรรมชำติ    

วิธีกำรปรับปรุงสภำพล้ำน ้ำมีอยู่หลำยวิธี  ส้ำหรับวิธีที่พบเห็นกันโดยทั่วไปประกอบด้วย 
(1) ปรับสภำพล้ำน ้ำให้มีลักษณะตรง ลึก และมีควำมกว้ำงพอสมควร 
(2) ขุดลอกคูคลองและก้ำจัดพืชน ้ำ รวมทั งเศษซำกวัสดุและขยะ 
(3) ดำดผิวล้ำคลอง 
(4) ยกหรือขยำยสะพำนและท่อลอด เพื่อไม่ให้กีดขวำงกำรไหลของน ้ำ 
(5) เคลื่อนย้ำยสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ 
วิธีปรับสภำพล้ำน ้ำที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั นมีส่วนช่วยในกำรลดระดับควำมสูงของน ้ำหำกเกิดน ้ำ

ท่วม  แต่ในบำงครั งกำรสร้ำงคลองหรือปรับปรุงสภำพล้ำน ้ำอำจท้ำให้เกิดน ้ำท่วมพื นที่ริมตลิ่งและริมฝั่ง
แม่น ้ำได้เช่นกัน  ผู้ที่รับผิดชอบควรมีหน้ำที่เตือนผู้ที่อำศัยอยู่บริเวณนั นและหำแนวทำงควบคุมกำรก่อสร้ำง
บริเวณริมฝั่งแม่น ้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำภำยหลัง  อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับปรุงสภำพล้ำน ้ำก็ยังถือว่ำเป็นวิธีที่ดี
ในกำรเพิ่มศักยภำพกำรระบำยน ้ำออกและลดโอกำสของกำรเกิดน ้ำท่วมในพื นที่ชุมชน 
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รูปท่ี 2  กำรปรับปรงุสภำพแม่น ้ำปิงเขตเมืองเชียงใหม่โดยกำรขุดลอก 

กำรปรับปรุงสภำพล้ำน ้ำสำมำรถป้องกันพื นที่และเป็นกำรปรับปรุงเส้นทำงสัญจรทำงน ้ำซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มทำงเลือกในกำรเดินทำงและยังเป็นกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำม และใช้ประโยชน์พื นที่ริมฝั่ง
แม่น ้ำเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ข้อควรระวังที่ท้ำให้ล้ำน ้ำมีควำมลึกมำกเกินไปอำจส่งผลเสียกับกำร
ไหลของน ้ำเพรำะจะท้ำให้เกิดกำรตกตะกอนอย่ำงรวดเร็ว  กำรขุดลอกคูคลองเป็นกำรควบคุมระดับควำม
ลึกของล้ำน ้ำ  ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดลอกคูคลองถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินกำรจัดกำรภำยหลังกำร
ก่อสร้ำง  ซึ่งต้องมีกำรศึกษำถึงควำมคุ้มค่ำของระยะเวลำในกำรขุดลอกแต่ละครั ง ดังแสดงในรูปที่ 2 

กำรปรับปรุงสภำพล้ำน ้ำเหมำะกับล้ำน ้ำที่มีปริมำณกำรไหลไม่มำกเกินไปและมีสิ่งปลูกสร้ำง
บริเวณริมฝั่งค่อนข้ำงหนำแน่นหรือมีเส้นทำงน ้ำท่วมแคบ  ไม่เหมำะกับล้ำน ้ำขนำดใหญ่และล้ำน ้ำที่ได้รับ
ผลกระทบจำกน ้ำขึ นน ้ำลง   

1.3  เส้นทางน ้าอ้อมเมือง(By-pass floodways) 

กำรผันน ้ำอ้อมพื นที่น ้ำท่วมมีหน้ำที่สองอย่ำงในกำรบรรเทำน ้ำท่วม ได้แก่ เป็นกำรสร้ำงอ่ำง
เก็บน ้ำซึ่งมีลักษณะกว้ำงและตื นสำ้หรบัผนัน ้ำลงมำเกบ็ไว้เมื่อเกิดน ้ำท่วมในเขตชุมชนเป็นกำรลดปริมำณกำร
ไหลในล้ำน ้ำสำยหลัก  และเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรระบำยน ้ำโดยช่วยปรบัปรงุลักษณะกำรไหลและลด
ระดับควำมสูงของน ้ำในกำรไหลปกติที่อำจไหลล้นตลิ่งในขณะน ้ำท่วม  กำรสร้ำงเส้นทำงผันน ้ำต้องเริ่มจำก
กำรศึกษำลักษณะภูมิประเทศและเส้นทำงที่เหมำะสม ซึ่งกำรสร้ำงทำงระบำยน ้ำอ้อมตัวเมืองไม่สำมำรถ
สร้ำงได้ในทุกที่ ในบำงแห่งก็จะมีข้อจ้ำกัด  นอกจำกนั นยังต้องมีกำรศึกษำเรื่องค่ำใช้จ่ำยโดยไม่ก่อสร้ำงใน
พื นที่ที่จะท้ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงและปรับสภำพพื นที่มำกเกินไป  
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รูปท่ี 3  กำรสร้ำงเส้นทำงน ้ำอ้อมเมืองหำดใหญ่ จ.สงขลำ 

ประเภทของเส้นทำงน ้ำอ้อมเมืองมีสองประเภท คือ แบบธรรมชำติและแบบที่มนุษย์สร้ำงขึ น  
โดยแบบแรกเป็นล้ำน ้ำที่มีแอ่งหรือสิ่งกีดขวำงที่มีอิทธิพลต่อกำรไหลและท้ำให้น ้ำส่วนหนึ่งไหลออกไปจำก
เส้นทำงซึ่งมีโอกำสเกิดน ้ำท่วมในลำ้น ้ำสำยปกติ  ซึ่งโดยทั่วไปมักมีกำรสรำ้งฝำยน ้ำล้นเพื่อบังคับให้น ้ำไหลไป
ในทิศทำงที่ต้องกำร  กำรควบคุมน ้ำวิธีนี มักท้ำบริเวณชุมชนเมืองที่มีผู้อำศัยจ้ำนวนมำกและเป็นเขตธุรกิจ
อุตสำหกรรมที่มีควำมส้ำคัญ และผู้ที่อยู่อำศัยต้องกำรได้รับควำมสูญเสียจำกภัยพิบัติธรรมชำติน้อยที่สุด 
และต้องแน่ใจว่ำกำรก่อสร้ำงจะได้รับผลประโยชน์ตำมที่ออกแบบไว้ แสดงในรูปที่ 3 

1.4 พื นท่ีชะลอน ้าและแหล่งเก็บกักน ้าท่วม(Retarding basins and flood storage areas) 

แนวคิดของวิธีนี เป็นกำรยอมให้น ้ำท่วมในพื นที่บำงส่วนที่มีส้ำคัญน้อย เพื่อลดอัตรำกำรไหล
ของน ้ำท่วมในแม่น ้ำลง โดยสร้ำงเข่ือนหรือพนังกั นน ้ำท้ำหน้ำที่ควบคุมไม่ให้น ้ำเข้ำท่วมพื นที่ที่ต้องกำร
ป้องกันและสร้ำงฝำยยกระดับเพื่อผนัน ้ำเข้ำพื นทีเ่ก็บน ้ำ  หำกมีกำรควบคุมกำรเก็บกักและชะลอน ้ำจะท้ำให้
อัตรำกำรไหลสูงสุดลดลงและจ้ำกัดน ้ำท่วมให้อยู่ในระดับที่สำมำรถควบคุมได้ 

พื นที่ที่ใช้ในกำรกักน ้ำควรใช้พื นที่ลุ่มต่้ำและเกิดน ้ำท่วมบ่อย  พื นที่ดังกล่ำวในฤดูอื่นอำจใช้เป็น
ที่อยู่อำศัยหรือใช้ท้ำกำรเกษตรได้  แต่เมื่อถึงฤดูน ้ำหลำกต้องยอมให้น ้ำเข้ำท่วม  เพรำะวัตถุประสงค์หลัก
ของกำรใช้พื นที่นี คือใช้เป็นพื นที่กักน ้ำ  ผู้รับผิดชอบต้องมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับน ้ำท่วมที่เกิดขึ นทั งข้อมูล
ระดับน ้ำ  ขนำดพื นที่ที่จะถูกท่วม  กำรควบคุมปริมำณน ้ำ  และต้องมีระบบพยำกรณ์และเตือนภัยน ้ำท่วมที่
เช่ือถือได้เพื่อให้มีเวลำและปลอดภัยหำกต้องมกีำรอพยพ  รวมทั งต้องเพิ่มข้อก้ำหนดพเิศษส้ำหรับเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินและกำรจัดกำรในเขตหลบภัยน ้ำท่วม โดยกำรใช้วิธีนี ในกำรป้องกันน ้ำท่วมต้องมีกำรจัดเตรียมระบบ
ระบำยน ้ำที่มีประสิทธิภำพเพื่อใช้ระบำยน ้ำออกจำกพื นที่กักน ้ำ  ซึ่งไม่ควรเก็บน ้ำไว้นำนและระบำยออกให้
เร็วที่สุดเท่ำที่ท้ำได้เพื่อป้องกันมลพิษ  ผลดีที่ตำมมำของกำรก่อสร้ำงพื นที่ชะลอน ้ำและแหล่งเก็บกักน ้ำเพื่อ
บรรเทำน ้ำท่วมคือระดับน ้ำในล้ำน ้ำสำยหลักมีระดับลดลง 

กำรสร้ำงแหล่งเก็บกักน ้ำเพื่อบรรเทำน ้ำท่วมมีประโยชน์สองอย่ำง คือ ช่วยลดปริมำณกำรไหล
ของแม่น ้ำในสภำวะวิกฤต และใช้เป็นแหล่งระบำยน ้ำฉุกเฉินในกรณีที่ระบบระบำยน ้ำในชุมชนอยู่ในสภำวะ
วิกฤตเช่นกัน  กำรออกแบบแหล่งเก็บกักน ้ำจะต้องยอมให้น ้ำบำงส่วนไหลผ่ำนพื นที่แต่จะมีพื นที่ดักน ้ำส่วน
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ใหญ่ไว้ ในพื นที่ชุมชนเมืองกำรบรรเทำน ้ำท่วมด้วยวิธีนี เหมำะกับล้ำน ้ำที่มีปริมำณกำรไหลไม่มำกนักซึ่งเป็น
ล้ำน ้ำที่จะได้รับผลกระทบอย่ำงรวดเร็วหำกมีฝนตกหนัก อย่ำงไรก็ตำมกำรสร้ำงแหล่งเก็บกักและชะลอน ้ำ
มักพบปัญหำเรื่องของธรรมชำติซึ่งสำมำรถเกิดขึ นได้เสมอ ได้แก่ แหล่งกักเก็บน ้ำต้องกำรพื นที่จริงส้ำหรับ
เก็บน ้ำมำกกว่ำควำมจ้ำเป็นต้องใช้ เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและยำวนำน (พื นที่เก็บน ้ำเต็ม) ท้ำให้น ้ำล้น
พื นที่เก็บน ้ำ และน ้ำท่วมอำจเกิดขึ นมำกกว่ำระดับที่ออกแบบไว้ 

แม้ว่ำกำรสร้ำงก่อสร้ำงพื นที่ชะลอน ้ำและแหล่งเก็บกักน ้ำ จะสำมำรถช่วยบรรเทำปัญหำน ้ำ
ท่วมไปได้ไม่น้อย  แต่ก็ยังมีบำงครั งที่น ้ำมีปริมำณเกินควำมจุที่แหล่งเก็บน ้ำรองรับได้ จึงควรมีกำรวำง
ข้อก้ำหนดส้ำหรับควบคุมหำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกลำ่ว นอกจำกนี สถำนที่ใช้เก็บน ้ำในตัวเมืองมักมีจำ้กัด อำจมี
กำรใช้พื นที่อื่น เช่น ลำนจอดรถ สนำมกีฬำ สวนสำธำรณะในกำรเก็บน ้ำร่วมด้วย  แสดงในรูปที่ 4 

กำรก่อสร้ำงแหล่งกักน ้ำมักใช้วิธีกั นเข่ือนหรือคันดินกั นขวำงล้ำน ้ำและมีทำงให้น ้ำไหลออกที่
สำมำรถควบคุมกำรระบำยไม่ให้เกินควำมสำมำรถที่พื นที่ท้ำยน ้ำรับได้ โดยทำงออกดังกล่ำวมักใช้ท่อลอด  
ในกรณีที่ใช้วัสดุธรรมชำติ เช่น ดิน หิน ในกำรก่อสร้ำงเข่ือนกั นน ้ำต้องมีกำรตรวจสอบบริเวณทำงน ้ำล้น  
เพื่อป้องกันกำรวิบัติเนื่องจำกน ้ำล้นเพรำะมีปริมำณกำรไหลมำกกว่ำที่ได้ออกแบบไว้ 

ในปัจจุบันนี มีกำรสร้ำงและปรับปรุงพื นที่เก็บน ้ำที่เรียกว่ำ แก้มลิง(Monkey cheek) กระจำย
ทั่วไป โดยแก้มลิงมีขนำดแตกต่ำงกันดังนี   

1. แก้มลิงขนำดใหญ่ ( Retarding Basin) คือ สระน ้ำหรือบึงขนำดใหญ่ ที่รวบรวมน ้ำฝนจำก
พื นที่บริเวณนั นๆโดยจะกักเก็บไว้เป็นระยะเวลำหนึ่งก่อนที่จะระบำยลงสู่ล้ำน ้ำ กำรจัดสร้ำงพื นที่ชะลอน ้ำ 
หรือพื นที่เก็บกักน ้ำจะมีหลำยประเภท คือ เข่ือน อ่ำงเก็บน ้ำ ฝำย ทุ่งเกษตรกรรม เป็นต้น   

2. แก้มลิงขนำดกลำง เป็นพื นที่ชะลอน ้ำที่มีขนำดเล็กกว่ำ ได้มีกำรก่อสร้ำงในระดับลุ่มน ้ำ  

3. แก้มลิงขนำดเล็ก(Regulating Reservoir) เป็นแก้มลิงที่ขนำดเล็กกว่ำ อำจเป็นพื นที่
สำธำรณะ สนำมเด็กเล่น ลำนจอดรถ หรือสนำมในบ้ำน ซึ่งต่อเข้ำกับระบบระบำยน ้ำหรือคลอง โดยมีทั ง
ส่วนแก้มลิงที่อยู่ในพื นที่เอกชนและส่วนที่อยู่ในพื นที่ของรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 

 

 
 

รูปท่ี 4  โครงกำรแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จ. สโุขทัย เพื่อกำรบรรเทำน ้ำท่วม 
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1.5 อ่างเก็บน ้าบรรเทาน ้าท่วม(Flood mitigation reservoirs) 

ในสภำวะที่เหมำะสมกำรสรำ้งเข่ือนเพื่อเก็บน ้ำสำมำรถช่วยควบคุมกำรไหลของน ้ำไม่ให้ไหลลง
สู่พื นที่ท้ำยน ้ำมำกเกินไป  อ่ำงเก็บน ้ำจะช่วยเก็บน ้ำไว้ช่ัวครำว  ซึ่งมีประโยชน์เมื่อถึงฤดูน ้ำหลำก   ปริมำณ
ควำมจุของอ่ำงเก็บน ้ำขึ นอยู่กับควำมต้องกำรของพื นที่ที่จะป้องกันและยังขึ นอยู่กับควำมจุของแม่น ้ำหรือ
คลองระบำยที่อยู่ท้ำยน ้ำด้วย 

ควำมสำมำรถในกำรช่วยบรรเทำน ้ำท่วมของอ่ำงเก็บน ้ำ ขึ นอยู่กับองค์ประกอบหลำยๆอย่ำง 
ได้แก่ ตัวเข่ือนซึ่งมีหน้ำที่เก็บน ้ำ  ควำมสำมำรถของอำคำรระบำยน ้ำล้นและลักษณะของน ้ำที่ไหลเข้ำมำกำร
ชะลอน ้ำโดยใช้วิธีนี เป็นวิธีที่ลดอัตรำกำรไหลสูงสุดของน ้ำ  เป็นกำรกักไว้ช่ัวครำวแล้วปล่อยออกมำเมื่อเวลำ
เหมำะสม กำรลดอัตรำกำรไหลของน ้ำจะท้ำให้เวลำในกำรไหลเพิ่มขึ น  โดยจะติดตั งประตูน ้ำหรือวำล์วน ้ำ
เพื่อควบคุมกำรไหล 

กำรก่อสร้ำงเข่ือนหรืออ่ำงเก็บน ้ำเพื่อชะลอน ้ำท่วม  เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งกับชุมชนท้ำยน ้ำที่
อยู่ใกล้กับตัวเข่ือน  ส่วนบริเวณที่ไกลออกไปควำมสำมำรถในกำรป้องกันจะลดลง  เนื่องจำกมีล้ำน ้ำสำขำ
ไหลลงสู่แม่น ้ำหรือมีน ้ำไหลนองซึ่งมำจำกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  นอกจำกนั นประสิทธิภำพของอ่ำงเก็บน ้ำยัง
ขึ นอยู่กับเวลำ  เมื่อเวลำผ่ำนไปควำมจุของอ่ำงเก็บน ้ำจะลดลงเนื่องจำกกำรตกตะกอน  ซึ่งอ่ำงเก็บน ้ำจะมี
ประสิทธิภำพในกำรเก็บน ้ำสูงสุดเมื่อตอนที่อ่ำงอยู่ในสภำพว่ำงเปล่ำ 

กำรสร้ำงอ่ำงเกบ็น ้ำเพือ่ป้องกันน ้ำท่วมมกัใช้กับลำ้น ้ำขนำดเล็กหรอืขนำดกลำง เนื่องจำกล้ำน ้ำ
ขนำดใหญ่จะต้องใช้พื นที่เก็บน ้ำจ้ำนวนมำก  ยกเว้นจะสร้ำงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วย  เช่น  เหตุผลด้ำน
กำรเกษตรหรือกำรผลติไฟฟ้ำ  หลำยครั งกำรก่อสร้ำงเข่ือนในบรเิวณที่มคีวำมเหมำะสมด้ำนธรณีวิทยำ  อำจ
ท้ำให้ต้องมีกำรเวนคืนที่ดินหรือเคลื่อนย้ำยชุมชนที่มีผู้อำศัยอยู่เดิม โดยจะต้องมีกำรวำงแผนรองรับทั ง
ค่ำใช้จ่ำยและที่อยู่อำศัยใหม่  ซึ่งกำรก่อสร้ำงต้องค้ำนึงถึงรำคำที่เหมำะสมและสำมำรถใช้งำนได้จริงตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้  ดังนั นกำรตัดสินใจสร้ำงเข่ือนแต่ละครั งจึงควรออกแบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
หลำยอย่ำงและคุ้มค่ำไม่เฉพำะแต่เป็นกำรสร้ำงเพื่อป้องกันน ้ำท่วมเพียงอย่ำงเดียว  ส่วนใหญ่กำรสร้ำงเข่ือน
ขนำดเล็กเพื่อป้องกันน ้ำท่วมจะใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน ้ำส้ำหรับอุปโภคและบริโภค กำรท้ำน ้ำประปำ
และชลประทำน 

 

 
รูปท่ี 5  แสดงตัวอย่ำงกำรใช้อ่ำงเก็บน ้ำในกำรบรรเทำน ้ำทว่ม 
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1.6 การปรับปรุงระบบระบายน ้า 

กำรระบำยน ้ำที่ไหลนองอยู่ด้ำนหลังคันดินหรือพนังกั นน ้ำที่ใช้ป้องกันน ้ำท่วมให้ออกจำกพื นที่   
ท้ำได้โดย 

(1) ไหลด้วยแรงโน้มถ่วงผ่ำนท่อที่มีประตูน ้ำออกไปสูล้ำน ้ำช่วงที่มีกำรไหลระดับน ้ำต่้ำ 
(2) ไหลลงไปในสะสมอยู่ในแหล่งกักเก็บน ้ำ 
(3) สูบน ้ำออกจำกจำกพื นที่ในกรณีที่น ้ำในล้ำน ้ำมีระดับสูงท้ำให้เกิดน ้ำไหลย้อนกลับเข้ำท่อ 

 กำรสูบน ้ำออกจำกระบบจะท้ำก็ต่อเมื่อน ้ำไม่สำมำรถไหลไปด้วยแรงโน้มถ่วงเนื่ องจำกมี
อุปสรรค  เช่น  ทำงออกถูกจ้ำกัด  ควำมจุของแหล่งเก็บน ้ำไม่เพียงพอ  หรือมีน ้ำไหลย้อนกลับเข้ำมำในท่อ
เนื่องจำกเกิดน ้ำท่วม 

กำรป้องกันน ้ำท่วมในที่ลุ่มต่้ำหลังพนังกั นน ้ำ  ต้องมีกำรพิจำรณำระบบระบำยน ้ำในพื นที่
ดังกล่ำว  เช่น  ปริมำณกำรเก็บน ้ำที่เหมำะสมที่สุด  คลองระบำยน ้ำ  ระบบท่อระบำยน ้ำ  ทำงออกของน ้ำ  
ทั งหมดนี ควรมีควำมสัมพันธ์กับควำมสำมำรถของระบบสูบน ้ำซึ่งจะท้ำให้ปริมำณงำนและระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติกำรลดลง  กำรวำงแผนและออกแบบระบบระบำยควรศึกษำเรื่องอัตรำกำรสูบ  เครื่องมือช่วย
ระบำยน ้ำเพื่อไม่ให้เครื่องสูบน ้ำท้ำงำนหนักเกินไป และต้ำแหน่งที่ตั งของสถำนีสูบน ้ำที่จะสำมำรถปฏิบัติกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุด 

ควำมสำมำรถของสถำนีสูบน ้ำที่ต้องกำรสำมำรถค้ำนวณได้จำกกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรทำงชล
ศำสตร์  กำรวิเครำะห์ดังกล่ำวใช้เพื่อพิจำรณำค่ำของขนำดพื นที่  อัตรำกำรสูบและระยะเวลำกำรรวมตัวของ
ฝน  และช่วงเวลำกำรเกิดน ้ำท่วมเมื่อกำรไหลตำมแรงโน้มถ่วงถูกจ้ำกัด  ข้อควรค้ำนึงคือระยะเวลำที่ใช้สูบ
น ้ำสำมำรถลดลงได้โดยกำรเพิ่มควำมจุในพื นที่เก็บน ้ำ  ไม่เช่นนั นก็ต้องมีเครื่องสูบน ้ำให้เพียงพอ   

2. มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง(Non-structural measures) 
2.1 การจัดการใช้ท่ีดิน(Land use management) 

กำรจัดกำรใช้สอยที่ดินมีควำมแตกต่ำงกับมำตรกำรใช้สิ่งก่อสร้ำง ซึ่งมำตรกำรใช้สิ่งก่อสร้ำง
เป็นกำรปรับพฤติกรรมกำรไหลของน ้ำ  โดยพยำยำมให้น ้ำไหลไกลจำกพื นที่ที่ต้องกำรป้องกันมำกที่สุด  
ส่วนกำรจัดกำรใช้สอยที่ดินเป็นกำรปรับรูปแบบกำรใช้ที่ดินให้รองรับเหตุกำรณ์น ้ำท่วมในบริเวณที่จะมีกำร
พัฒนำในอนำคต  วิธีนี ถือเป็นวิธีที่ให้ผลดีมำกในกำรลดควำมเสียหำยจำกน ้ำท่วม 

สิ่งที่ต้องพิจำรณำในกำรวำงแผนจัดกำรใช้ที่ดิน คือกำรตัดสินใจจ้ำกัดพื นที่เพื่อหลีกเลี่ยงควำม
เสียหำยจำกน ้ำท่วมกับกำรปล่อยให้ชุมชนมีกำรเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ และมีกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินตำม
ควำมต้องกำรของเจ้ำของที่ดิน 

หลักเกณฑ์ส้ำหรับกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำดังกล่ำว มีดังนี  

(1) ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ระบบจัดเก็บภำษีที่ดินในบริเวณที่มีแนวโน้มจะเกิดน ้ำท่วมเพื่อ
ป้องกันกำรเกิดควำมเสียหำยที่ต้องต้องสูญเสียเงินในกำรซ่อมแซมภำยหลัง 

(2) ควำมเป็นไปได้และค่ำใช้จ่ำยหำกมีกำรใช้มำตรกำรอื่นบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมบริเวณนั น 
(3) กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและปัจจัยทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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กำรจัดกำรใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด ไม่ควรจ้ำกัดเฉพำะพื นที่ลุ่มน ้ำเท่ำนั น  ควรขยำย
ผลไปยังพื นที่ข้ำงเคียงด้วย เช่น ภำยหลังกำรก่อสร้ำงเข่ือนเพื่อป้องกันน ้ำท่วมในพื นที่ท้ำยน ้ำ  พื นที่ต้นน ้ำ
อำจได้รับผลกระทบจึงต้องมีแผนพัฒนำชุมชนเพื่อชดเชยให้ผู้อยู่อำศัยบริเวณต้นน ้ำ   

กำรจัดกำรใช้ที่ดินหรือกำรวำงแผนควบคุมกำรใช้ที่ดินประกอบไปด้วย กำรควบคุมผังเมือง
(Zoning) และกำรควบคุมสิ่งปลูกสร้ำงและกำรพัฒนำ  ซึ่งต้องน้ำทั งสองอย่ำงมำประยุกต์ใช้ในกำรวำงผัง
เมืองเพื่อพัฒนำให้เจรญิเติบโตและป้องกันน ้ำท่วม  โดยกำรวำงผังเมืองใหม่ต้องมีควำมทันสมัยเหมำะสมกับ
แต่ละสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันไปและควรมีกำรติดตำมระดับควำมเสี่ยงกำรเกิดน ้ำท่วมในแต่ละพื นที่ 

กำรวำงผังเมืองเพื่อป้องกันน ้ำท่วมควรมอบหมำยให้ผู้ที่มีควำมช้ำนำญในหลำยสำขำ  เช่น  
สถำปนิก วิศวกร นักเศรษฐศำสตร์ เป็นต้น ได้ร่วมกันท้ำหน้ำที่วำงแผนก้ำหนดต้ำแหน่งที่ตั งและกิจกรรมใน
พื นที่ลุ่มน ้ำ บริเวณใดที่มีโอกำสเกิดน ้ำท่วมควรมีกำรประเมินก่อนกำรวำงผังเมืองโดยศึกษำจำกปัจจัยต่ำงๆ 
ได้แก่ ระดับควำมเสี่ยง ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีผลกับพื นที่ 

ในขั นตอนกำรสอบถำมควำมเห็นชอบของแผนพัฒนำและควบคุมสิ่งก่อสร้ำง  ควรมีกำร
เรียกร้องให้ตรวจสอบว่ำแผนดังกล่ำวสำมำรถปรับให้เข้ำกับสถำนกำรณ์น ้ำท่วมที่เกิดได้  และไม่ท้ำให้เกิด
ควำมเสียหำยมำกไปกว่ำเดิม  เจ้ำหน้ำที่ที่ท้ำงำนด้ำนผังเมือง  ควรท้ำกำรประเมินควำมเสี่ยงในแต่ละพื นที่  
เพื่อน้ำไปเปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำระหว่ำงกำรพัฒนำพื นที่ดังกล่ำวกับกำรใช้เงิ นลงทุนเพื่อใช้มำตรกำร
บรรเทำน ้ำท่วม  รำยละเอียดส้ำหรับกำรตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทำงปฏิบัติ  มีดังนี  

(1) ระดับควำมสูงพื นที่ที่ต้องกำรพัฒนำให้เจริญเติบโตควรมีระดับสูงกว่ำระดับน ้ำท่วม 
(2) ควำมเหมำะสมของวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ 
(3) จ้ำนวนเงินที่ต้องลงทุนหำกมีกำรใช้มำตรกำรอื่นบรรเทำน ้ำท่วม 
(4) สิ่งกีดขวำงหรือกิจกรรมที่มีผลต่อสภำวะน ้ำท่วม 

2.2  การเวนคืนท่ีดิน 

กำรรื อถอนสิ่งปลูกสร้ำงและชุมชนที่อยู่อำศัยบริเวณน ้ำท่วม  จะส่งผลดีระยะยำวกับสภำพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่จะมีข้อเสียเป็นควำมสูญเสียทำงด้ำนธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน  อย่ำงไรก็ตำมในบำงพื นที่ที่มีกำรประเมินแล้วว่ำจะได้รับควำมเสียหำยอย่ำง
หนักจำกน ้ำท่วมและไม่คุ้มค่ำในกำรเสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อฟื้นฟู  ควรจะมีกำรเวนคืนที่ดินนั นโดยรัฐบำลหรือ
เจ้ำของที่ดินอำจมีควำมสมัครใจในกำรย้ำยออกไป 

ส่วนใหญ่พื นที่ที่ได้รับกำรพัฒนำมักจะไม่ใช่พื นที่น ้ำท่วมหรือพื นที่ควำมเสี่ยงสูง ยกเว้นในกรณี
ที่มีมำตรกำรป้องกันจนแน่ใจว่ำมีควำมปลอดภัยสูง  ดังนั นจึงควรส่งเสริมนโยบำยที่ก้ำหนดให้แหล่งส้ำคัญ
ทำงธุรกิจและอุตสำหกรรมตั งอยู่ไกลจำกพื นที่น ้ำท่วมมำกที่สุดแต่ควรดูควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้
ด้วย  และอยู่ให้ห่ำงจำกพื นที่ที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรไหลของน ้ำในกรณีที่มีกำรขวำงล้ำน ้ำ 

 กำรปรับผังเมืองและกำรรื อถอนสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื นที่น ้ำท่วม บำงครั งมีควำมเหมำะสม
มำกกว่ำกำรใช้มำตรกำรใช้สิ่งก่อสร้ำงเพื่อบรรเทำน ้ำท่วม  โดยกำรรื อถอนจะท้ำให้เกิดควำมสูญเสียด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมหำศำล แต่เป็นเพียงในระยะสั นเท่ำนั น ส่วนในระยะยำวพบว่ำจะได้ผลที่คุ้มค่ำ
กว่ำมำกและไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อบรรเทำทุกข์และฟื้นฟูในภำยหลังเกิดภัยพิบัติ ในชุมชนเมืองมักพบว่ำผู้
มีฐำนะยำกจนและด้อยโอกำส จ้ำเป็นต้องสร้ำงที่อยู่อำศัยในแหล่งเสื่อมโทรมที่เกิดน ้ำท่วมประจ้ำ ดังนั นจึง
ต้องมีกำรจัดเตรียมที่อยู่อำศัยให้หำกมีกำรเวนคืนที่ดิน เนื่องจำกผู้คนส่วนใหญ่มีรำยได้น้อยและมักไม่เห็น
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ด้วยกับกำรย้ำยที่อยู่อำศัย  โดยควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้แก่ผูท้ี่ต้องอพยพว่ำจะมสีภำพควำมเปน็อยู่ที่ดีขึ น
และปลอดภัยจำกน ้ำท่วม ดังแสดงในรูปที่ 6 

กำรรื อถอนสิ่งปลูกสร้ำงและกำรเคลื่อนย้ำยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในมำตรกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ
ท่วมเท่ำนั น  โดยทั่วไปต้องมีกำรใช้มำตรกำรอื่นๆเช่น  กำรวำงผังเมืองและแผนกำรพัฒนำที่ดิน ในขั นตอน
แรกของกำรวำงแผนรื อถอนและเคลื่อนย้ำย ประชำชนต้องมีส่วนร่มในโครงกำรดังกล่ำวด้วย กำรรื อถอนสิ่ง
ปลูกสร้ำงแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี  

(1) กำรรื อถอนเร่งด่วน  เป็นกำรรื อถอนสิ่งปลูกสร้ำงที่จ้ำเป็นต้องรื อตำมแผนป้องกันและ
บริหำรจัดกำรน ้ำท่วม  ส่วนใหญ่เป็นกำรรื อถอนสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นอุปสรรคกีดขวำงล้ำน ้ำที่อำจจะท้ำให้เกิด
อันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  ในกรณีนี ถือว่ำเป็นกำรรื อถอนโดยชอบธรรมจำกรัฐและถูก
กฎหมำย 

(2) กำรอพยพโดยควำมสมัครใจ ส้ำหรับเจ้ำของที่ดินที่มีควำมสนใจจะอพยพเพื่อ
ประโยชน์ในระยะยำว  โดยที่พื นที่นั นอำจไม่จ้ำเป็นต้องรื อถอนตำมแผนบริหำรจัดกำรน ้ำท่วม  กรณีนี 
เจ้ำของที่ดินจะต้องด้ำเนินกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่และหำที่อยู่อำศัยใหม่ด้วยตนเอง  โดยท้ำตำมขั นตอนที่
กฎหมำยบัญญัติไว้ 

บำงครั งกำรเคลื่อนย้ำยผู้อยู่อำศัย สำมำรถน้ำมำใช้เป็นมำตรกำรช่ัวครำวหลังจำกเกิดน ้ำท่วม  
เนื่องจำกบ้ำนเรือนริมฝั่งแม่น ้ำถูกท้ำลำยและเสียหำยอย่ำงหนัก ท้ำให้เจ้ำของบ้ำนไม่สำมำรถกลับเข้ำไปอยู่
ได้จนกว่ำจะมีกำรซ่อมแซม จึงต้องมีมำตรกำรฉุกเฉินเพื่ออพยพเป็นกำรช่ัวครำว นอกจำกนั นหำกมีกำร
ส้ำรวจพบว่ำสิ่งก่อสร้ำงใดที่มีส่วนท้ำให้กีดขวำงล้ำน ้ำจ้ำเป็นจะต้องรื อถอนเร่งด่วน ก็ควรด้ำเนินกำร โดย
เป็นไปตำมแผนจัดกำรที่เหมำะสม รวมทั งต้องสอบถำมควำมเห็นจำกผู้อยู่อำศัยเดิม 

 

 
 

รูปท่ี 6  แสดงกำรรื อถอนสิ่งปลกูสร้ำงทีรุ่กล ้ำแม่น ้ำปงิ 
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  2.3 การปรับปรุงพื นท่ีเพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บกักน ้า 

ระดับน ้ำท่วมสำมำรถเพิ่มขึ นได้จำกกำรไหลนองของน ้ำบนพื นผิวที่ไม่สำมำรถซึมได้ เช่น พื น
ถนน กำรก่อสร้ำงอำคำร หรือกำรดำดผิวด้วยวัสดุทึบน ้ำชนิดอื่นๆ ในล้ำน ้ำขนำดไม่ใหญ่มำกนัก  กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลกับลักษณะกำรไหลของน ้ำ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำรไหล ปริมำณ
กำรไหลและคุณภำพของน ้ำไม่เหมือนเดิม 

น ้ำท่วมที่เกิดจำกกำรไหลนองของน ้ำบนพื นผิว สำมำรถยับยั งหรือชะลอกำรเกิดให้ช้ำลงได้โดย
กำรศึกษำเลียนแบบขั นตอนกำรสะสมตัวของน ้ำ ตัวอย่ำงต่อไปนี แสดงกำรจ้ำลองกำรสะสมของน ้ำในระบบ
หนึ่งๆซึ่งจะสำมำรถน้ำมำปรับปรุงใช้ในกำรชะลอกำรท่วมเนื่องจำกกำรไหลนองบนผิว 

(1)  Retention เป็นวิธีเก็บน ้ำไว้ในระยะหนึ่งในแหล่งเก็บกักน ้ำแล้วปล่อยให้น ้ำระบำยไปช้ำๆ 
โดยกำรซึม กำรกรอง หรือกำรระเหย Retention จะใช้วิธีขุดบ่อเพื่อดักน ้ำ โดยดำดผิวบ่อด้วยหินหรือวัสดุ
ซึมได้เพื่อระบำยน ้ำออกไป 

(2)  Detention เป็นวิธีกักน ้ำในระยะสั นเพื่อลดอัตรำกำรไหลสูงสุด โดยระบำยน ้ำออกจำก
แหล่งเก็บน ้ำโดนท่อระบำยน ้ำหรือทำงน ้ำ Detention มีกำรใช้กันมำกซึ่งพบเห็นทั่วไป เช่น ที่เก็บน ้ำที่
ระบำยน ้ำจำกหลังคำ ระบบระบำยน ้ำใต้สนำมกีฬำหรือลำนจอดรถ 

วัตถุประสงค์หลักของกำรชะลอน ้ำคือ กำรควบคุมรูปแบบกำรไหล  หำกพบว่ำต้องมีกำร
ปรับปรุงระบบระบำยน ้ำตำมธรรมชำติ  วิธีกำรเหล่ำนี สำมำรถช่วยบรรเทำปัญหำมลภำวะทำงน ้ำได้  โดย
กำรดักหรือตกตะกอนขยะและวัตถุปนเปื้อน  กำรปรับปรุงพื นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน ้ำมีควำมคล้ำยคลึง
กับสร้ำงแหล่งกักเก็บน ้ำในระบบทำงน ้ำเปิด  เช่น  กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำในสวนสำธำรณะหรือสนำมเด็กเล่น  
กำรออกแบบระบบระบำยน ้ำบริเวณลำนจอดรถซึ่งปรับมำใช้ในกำรผันน ้ำเพื่อชะลอกำรเกิดน ้ำท่วม  
นอกจำกนั นยังมีกำรออกแบบคูระบำยน ้ำและบริเวณเนินหรือที่ลำดเพื่อป้องกันไม่ให้น ้ำไหลเร็วเกินไป กำร
ขุดบ่อน ้ำเพื่อดักน ้ำแล้วดำดผิวด้วยหิน  หรือกำรก่อสร้ำงโดยใช้วัสดุที่น ้ำซึมผ่ำนผิวได้ 

พื นที่ป่ำเขำและในชนบทหรือบริเวณที่ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สำมำรถดูดซึมน ้ำได้มำก จะ
ช่วยลดกำรไหลนองของน ้ำ เนื่องจำกน ้ำสำมำรถซึมสู่ใต้ผิวดินได้มำก แต่กรณีที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องและ
ยำวนำน ช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดินจะมีน ้ำเต็มและดินไม่สำมำรถรับน ้ำได้ก็จะเกิดน ้ำท่วม 

2.4 การพยากรณ์และเตือนภัยน ้าท่วม 

กำรพยำกรณ์น ้ำท่วมเป็นกำรประมำณล้ำดับขั นตอนกำรเกิดน ้ำท่วม  ปริมำณน ้ำ  ช่วงเวลำกำร
เกิดและอัตรำกำรไหลสูงสุด  ซึ่งแต่ละจุดในล้ำน ้ำปริมำณเหล่ำนี จะมีค่ำไม่เท่ำนั น  เป็นผลสืบเนื่องจำก
ปริมำณน ้ำฝนในแต่ละพื นที่ที่แตกต่ำงกัน   

กำรเตือนภัยน ้ำท่วมเป็นกำรประกำศเตือนภัยล่วงหน้ำก่อนเกิดภำวะน ้ำท่วมในระยะเวลำอัน
ใกล้เพื่อให้มีกำรเตรียมตัวรับมือกับน ้ำท่วมได้  กำรเตือนภัยน ้ำท่วมจะสัมฤทธ์ิผลเมื่อมีกำรเตือนอย่ำง
ทันเวลำ  มีควำมถูกต้องแม่นย้ำ  และควรมีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรเตรียมตัวและปฏิบัติตำมแผน
รับมือน ้ำท่วมหลังกำรเตือนภัย  ซึ่งแผนปฏิบัติหลังกำรเตือนภัยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนรับมือและแผน
อพยพ  โดยในบำงสถำนกำรณ์กำรพยำกรณ์และเตือนภัยน ้ำท่วมถือว่ำเป็นมำตรกำรที่ส้ำคัญที่สุด  
โดยเฉพำะพื นที่ที่ใช้เพียงมำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงในกำรบรรเทำภัยน ้ำท่วม ดังแสดงในรูปที่ 7 

ประโยชน์โดยตรงของระบบกำรพยำกรณ์และกำรเตือนภัยน ้ำท่วม คือ กำรปกป้องชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนและสำธำรณะ ส่วนประโยชน์ทำงอ้อม คือ กำรลดปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคมที่
จะตำมมำภำยหลังน ้ำท่วม ประโยชน์ของกำรพยำกรณ์และกำรเตือนภัยน ้ำท่วมจะเกิดขึ นเมื่อแผนกำรที่
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น้ำมำใช้สำมำรถบรรเทำจ้ำนวนผู้บำดเจ็บ  ผู้เสียชีวิต  และทรัพย์สินที่เสียหำยได้จริง  ในมำตรกำรนี 
ประชำชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมแผน เพื่อปกป้องทรัพย์สินของตนเองและอำจให้ควำม
ร่วมมือกับชุมชนในสิ่งที่สำมำรถกระท้ำได้  เช่น  ช่วยเรียงกระสอบทรำย  เป็นต้น  กำรพยำกรณ์และกำร
เตือนภัยน ้ำท่วมจะมีประสิทธิภำพมำกขึ นเมื่อมีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงทำงชลศำสตร์  เช่น  ฝำย  เข่ือน  อ่ำง
เก็บน ้ำ  ส้ำหรับกำรบรรเทำน ้ำท่วมจะช่วยควบคุมกำรไหลของน ้ำและท้ำให้กำรพยำกรณ์น ้ำท่วมท้ำได้ง่ำย
และแม่นย้ำยิ่งขึ น  กำรพยำกรณ์และกำรเตือนภัยน ้ำท่วมมีประโยชน์กับผู้อำศัยในชุมชนเมืองอย่ำงมำก  
ส่วนในพื นที่ชนบทกำรเตือนภัยจะมีประโยชน์ในกรณีของผู้ท้ำกำรเกษตร เช่น  กำรเคลื่อนย้ำยปศุสัตว์  กำร
เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญก่อนถึงฤดูน ้ำหลำก 

ข้อดีด้ำนอื่นของกำรพยำกรณ์และกำรเตือนภัยน ้ำท่วม คือ กำรวำงแผนส้ำหรับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  เช่น  กำรอพยพผู้คนไปสู่บริเวณที่ปลอดภัยและวำงแผนกำรล้ำเลียงคนและ
อุปกรณ์ส้ำหรับให้ควำมช่วยเหลือในขณะเกิดน ้ำท่วม ยังมีข้อดีทำงอ้อม เช่น กำรลดควำมสูญเสียทำง
เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจำกระบบต่ำงๆขัดข้อง เช่น ระบบสื่อสำรและโทรคมนำคม ระบบกำรจรำจรขนส่ง  
ซึ่งกำรขัดข้องของระบบต่ำงๆมักพบได้บ่อยในชุมชนที่ไม่มีกำรพยำกรณ์และกำรเตือนภัยน ้ำท่วม 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพของมำตรกำรพยำกรณ์และเตือนภัยน ้ำท่วมมีดังนี  
(1) กำรเตือนภัยที่ดีต้องด้ำเนินกำรโดยให้มีระยะเวลำเพียงพอที่ประชำชนสำมำรถลงมือ   
     เตรียมตัวและเตรียมรับมือน ้ำท่วมได้ทัน 
(2) กำรให้ควำมรู้และระดับกำรตอบสนองของประชำชน  เช่น  ประชำชนบำงกลุ่ม 
     ยอมรับและปฏิบัติตำมแผนได้ดีกว่ำ  ส่วนประชำชนบำงกลุ่มยังต้องให้ค้ำแนะน้ำ 
(3) ควำมน่ำเช่ือถือของระบบเตือนภัย 
 

 
 

รูปท่ี 7  แสดงโครงสร้ำงระบบพยำกรณ์และเตือนภัยน ้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ 
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 2.5 การให้ความรู้และข้อมูลสาธารณะ 

กำรส้ำรวจข้อมูลควำมเสียหำยจำกภัยน ้ำท่วมเป็นสิ่งที่ต้องท้ำให้เสร็จก่อนกำรวำงแผน เพื่อ
ป้องกันควำมเสียหำยจำกน ้ำท่วม กำรพัฒนำและติดตำมควำมคืบหน้ำของข้อมูล เทคนิคกำรท้ำงำนและกำร
ให้ควำมรู้แก่ประชำชนก็เป็นสิ่งที่ขำดไม่ได้ในแผนบริหำรจัดกำรน ้ำท่วมและมีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งกับผู้ที่มี
หน้ำที่วำงแผนและประยุกต์วิธีกำรต่ำงๆมำใช้  รวมไปถึงผู้มีหน้ำที่ชี แจงกำรก้ำหนดใช้นโยบำยน ้ำท่วมให้กับ
ประชำชนทั่วไป  กำรพัฒนำให้ข้อมูลน ้ำท่วมมีควำมเข้ำใจง่ำย เข้ำถึงง่ำย รวดเร็วและมีคุณภำพ  เป็น
เป้ำหมำยหลักเป้ำหมำยหนึ่งในแผนบริหำรจัดกำรน ้ำท่วม ข้อมูลส้ำคัญที่เกี่ยวข้องกับน ้ำท่วม ได้แก่ ข้อมูล
ทำงอุทกวิทยำและข้อมูลทำงชลศำสตร์ของน ้ำท่วมทั งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ที่เคยเกิดในพื นที่ ข้อมูลน ้ำ
ท่วมประจ้ำปีและข้อมูลของทรัพยำกรต่ำงๆในพื นที่ลุ่มน ้ำและในภูมิภำคใกล้เคียงที่จะส่งผลกระทบถึงกันได้  
จำกข้อมูลดังกล่ำวสำมำรถน้ำมำจัดกำรให้เป็นระบบเพื่อให้ใช้งำนได้ง่ำย ซึ่งข้อมูลนี จะน้ำมำแปลงเป็นระดับ
ควำมเสี่ยงและควำมน่ำจะเป็นของกำรเกิดน ้ำท่วมในพื นที่ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มี
ควำมน่ำสนใจและเหมำะกับกำรเผยแพร่ให้กับหน่วยงำนและประชำชนทั่วไป นอกจำกนี กำรจัดท้ำหนังสือ
คู่มือเตรียมรับสถำนกำรณ์น ้ำท่วมเพื่อให้ควำมรู้แก่ประชำชน จะช่วยบรรเทำควำมเสียหำยจำกภัยน ้ำท่วมได้
ดี ดังแสดงในรูปที่ 8 และ 9 

 

 
 

รูปท่ี 8 คู่มือรับสถำนกำรณ์น ้ำท่วม จัดท้ำโดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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รูปท่ี 9  ตัวอย่ำงเว็บไซต์กำรให้ข้อมลูและควำมรู้กำรเตือนภัยแก่ประชำชน 
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รูปท่ี 10   กำรวำงกระสอบทรำยเป็นพนังกั นน ้ำ 

2.6 การป้องกันน ้าท่วมสิ่งปลูกสร้าง 

ควำมเสียหำยจำกน ้ำท่วมสำมำรถบรรเทำลงได้โดยใช้วิธีที่เหมำะสมในกำรป้องกันไม่ให้น ้ำไหล
เข้ำท่วมที่ดินสิ่งปลูกสร้ำง เช่น กำรท้ำอุปกรณ์ดักน ้ำ กำรก่อสร้ำงสิ่งปลกูสร้ำงบนเนินสงู กำรสร้ำงก้ำแพงกัน
ดินรอบๆอำคำร กำรใช้วัสดุกันน ้ำ  เป็นต้น 

ในบริเวณที่มีระดับน ้ำท่วมไม่สูงนัก สำมำรถใช้พนังหรือก้ำแพงช่ัวครำว เช่น กระสอบทรำยดัง
แสดงในรูปที่ 10 หรือก้ำแพงก่อเพื่อป้องกัน อำจท้ำโครงสร้ำงช่ัวครำวต้องสร้ำงหรือใช้วัสดุที่น ้ำซึมผ่ำนไม่ได้
และก่อให้สูงกว่ำระดับน ้ำท่วมถึง ข้อดีของกำรท้ำโครงสร้ำงป้องกนัน ้ำท่วมคือช่วยบรรเทำควำมเสียหำยที่จะ
เกิดกับโครงสร้ำงและหลังจำกน ้ำท่วมก็ไม่ต้องซ่อมแซมและฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้ำงมำกนัก 

กำรท้ำโครงสร้ำงป้องกันน ้ำท่วมอีกวิธีคือกำรยกระดับพื นบ้ำนให้มีควำมสูง ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป
ในเขตที่ใกล้ทะเลหรือปำกแม่น ้ำหรือบ้ำนเรือนริมฝั่งแม่น ้ำที่เจอน ้ำท่วมบ่อย แต่ในบริเวณที่น ้ำท่วมมี
ระดับสูงมำกกำรยกพื นบ้ำนให้สูงอำจไม่คุ้มค่ำ  จึงควรใช้วิธีอื่นในกำรแก้ปัญหำ 

กำรท้ำโครงสร้ำงป้องกันน ้ำท่วมไม่ใช่วิธีแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สอยที่ดินและบริเวณที่
เหมำะจะท้ำโครงสร้ำงป้องกันน ้ำท่วมก็ควรเป็นบริเวณที่จะเกิดควำมเสียหำยไม่มำกนัก โครงกำรท้ำ
โครงสร้ำงป้องกันน ้ำท่วมควรมีกำรขยำยผลต่อไปในอนำคต โดยกำรออกแบบสิ่งปลูกสร้ำงทั่วไปควรมีกำร
วิเครำะห์และค้ำนวณเสถียรภำพอำคำรต่อแรงกระท้ำทำงชลศำสตร์และกำรไหลย้อนกลับของน ้ำ 

2.7. การอพยพออกจากพื นท่ีเสี่ยงภัย 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลีย่งน ้ำท่วมได้ วิธีที่ดีที่สุดในกำรบรรเทำควำมเสยีต่อและทรัพย์สนิคือ  
กำรอพยพผู้คนและสิ่งของมีค่ำออกจำกบริเวณที่มีแนวโน้มจะเกิดน ้ำท่วม วัตถุประสงค์หลักของกำรอพยพ
คือ  กำรรักษำควำมปลอดภัยให้กับประชำชน นอกจำกนั นยังรวมไปถึงกำรเคลื่อนย้ำยล้ำเลียงสินค้ำหรือ
สัตว์และพืชเศรษฐกิจเพื่อป้องกันควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ 
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กุญแจส้ำคัญที่จะท้ำใหแ้ผนอพยพประสบควำมส้ำเร็จ  คือ  กำรมีระบบกำรพยำกรณ์และเตือน
ภัยน ้ำท่วมที่มีประสิทธิภำพ  มีควำมถูกต้องแม่นย้ำและทันเวลำ ซึ่งผลส้ำเร็จของกำรพยำกรณ์เตือนภัยน ้ำ
ท่วมและแผนอพยพจะมีมำกน้อยเพียงไรขึ นอยู่กับระยะเวลำหลังกำรเตือนภัยว่ำจะมีให้มำกน้อยเพียงไร
ก่อนที่น ้ำจะมำ  ช่วงเวลำนี จะเป็นช่วงที่ประชำชนเตรียมตัวรับมือและอพยพ นอกจำกนั นยังขึ นอยู่กับ
ควำมสำมำรถของผู้คนในกำรตอบสนองกำรเตือนภัยและกำรปฏิบัติตำมแผนรับมือน ้ำท่วม ซึ่งทั่วไปถ้ำมี
เวลำหลังกำรเตือนภัยมำกก็จะช่วยบรรเทำปัญหำได้มำก ในรูปที่ 11 แสดงแผนที่อพยพ และในรูปที่ 12 
แสดงแผนที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมในชุมชน 

กำรอพยพถือเป็นมำตรกำรช่ัวครำว  มีควำมสัมพันธ์กับกำรแบ่งช่วงเวลำน ้ำท่วมออกเป็นสำม
ส่วนคือ  ก่อนน ้ำท่วม  ขณะน ้ำท่วมและหลังกำรเกิดน ้ำท่วม  ช่วงเวลำที่ดีที่สุดที่สำมำรถอพยพผู้คนเพื่อลด
จ้ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตคือช่วงเวลำก่อนเกิดน ้ำท่วม ซึ่งระดับกำรประสบควำมส้ำเร็จจะขึ นอยู่กับเวลำ
หลังกำรเตือนภัย  กำรอพยพขณะเกิดน ้ำท่วมมักเกิดขึ นในกรณีที่เกิดน ้ำท่วมขนำดใหญ่  ซึ่งสำเหตุที่ ต้องมี
กำรอพยพมีหลำยสำเหตุ  เช่น มีควำมกังวลว่ำน ้ำจะมีระดับสูงเกนิกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้  ส่วนช่วงเวลำหลังกำร
เกิดน ้ำท่วมส่วนใหญ่จะเป็นกำรบรรเทำทุกข์และให้ควำมช่วยเหลือ 

เพื่อให้แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรอพยพประสบควำมส้ำเร็จยิ่งขึ นควรมีกำรตั งหน่วยงำนขึ นมำ
รับผิดชอบโดยเฉพำะ  ซึ่งหน่วยงำนดังกล่ำวจะต้องท้ำกำรศึกษำสภำพพื นที่และท้ำกำรวำงแผนล้ำดับ
ขั นตอนกำรอพยพเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

2.8 แผนรับมือน ้าท่วม 

กำรใช้แผนรับมือน ้ำท่วมเป็นกำรวำงแผนเพื่อต่อสู้กับน ้ำท่วมโดยเป็นมำตรกำรที่ เรียกว่ำ
ปลอดภัยไว้ก่อน ส่วนส้ำคัญของแผนรับมือน ้ำท่วม คือ แผนงำนฉุกเฉินเพื่อรับมือขณะน ้ำท่วม และยังมีแผน
รับมือในส่วนอื่นๆ  เช่น  กำรท้ำโครงสร้ำงช่ัวครำวเพื่อกั นน ้ำ  กำรเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหนีระดับน ้ำท่วม  
แผนปฏิบัติกำรฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ำและประปำ  แผนรับมือน ้ำท่วมสำมำรถขยำยขอบเขตงำน
ให้คลอบคลุมไปถึงกำรซ่อมแซมเข่ือนและสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำท่วมเพื่อป้องกันกำร
วิบัติหรือน ้ำล้นสันเข่ือนและก้ำแพงกั นน ้ำ 

กำรใช้แผนรับมือน ้ำท่วมให้ประสบควำมส้ำเร็จขึ นอยู่กับกำรวำงแผนและกำรประสำนงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนโดยเฉพำะหน่วยงำนระดับท้องถ่ิน  นอกจำกนั นยังขึ นอยู่กับช่วงเวลำหลังกำรเตือนภัยว่ำ
จะมีมำกน้อยเพียงไรเช่นเดียวกับแผนอพยพ 

2.9 แผนบรรเทาทุกข์ 

รัฐบำลควรมีกำรเตรยีมกำรให้ควำมช่วยเหลอืบรรเทำทกุข์ภำยหลังน ้ำท่วม  กำรเตรียมให้ควำม
ช่วยเหลือควรมีควำมพร้อมอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน  เพรำะเรำไม่สำมำรถคำด
เดำได้ว่ำเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินขึ นเมื่อใด เป้ำหมำยหลักของแผนบรรเทำทุกข์  คือ กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยธรรมชำติ ซึ่งประกอบด้วย กำรฟื้นฟูสภำพร่ำงกำย จิตใจ และที่อยู่อำศัยให้ใกล้เคียงกับก่อนเกิด
ภัยพิบัติมำกที่สุด 

มำตรกำรในกำรฟื้นฟูและบรรเทำทุกข์มีลักษณะกำรท้ำงำนคล้ำยกับระบบกำรประกันภัย แต่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรลดขนำดและผลกระทบจำกน ้ำท่วม   
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รูปที่ 11  ตวัอย่ำงแผนทีเ่ส้นทำงอพยพจำกพื นทีเ่สี่ยงภยัน ้ำท่วม 
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รูปท่ี 12  ตัวอย่ำงแผนที่พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วม 
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2.10 การประกันภัยน ้าท่วม 

กำรกระกันภัยน ้ำท่วมเป็นมำตรกำรที่มีประโยชน์หลำยอย่ำงโดยเฉพำะด้ำนกำรปรับปรุงระบบ
กำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ภำยหลังน ้ำท่วม เนื่องจำกน ้ำท่วมในแต่ละพื นที่มีลักษณะที่แตกต่ำงกัน  
ข้อเรียกร้องของผู้ทีต่้องกำรได้รับเบี ยประกันในแต่ละที่ก็แตกต่ำงกนัด้วย โดยระบบกำรท้ำประกันภัยน ้ำท่วม
มีสองระบบใหญ่ๆ คือ ระบบที่จ่ำยเงินประกันตำมระดับควำมเสี่ยงของแต่ละพื นที่ และระบบที่จัดสรรเงิน
ประกันภัยให้ผู้ประสบภัยในอัตรำเท่ำกันโดยไม่ขึ นกับระดับควำมเสี่ยง 

ควำมยำกล้ำบำกอย่ำงหนึ่งของระบบกำรจ่ำยเงินประกันภัยตำมระดับควำมเสี่ยงของแต่ละ
พื นที่  คือ  กำรเลือกใช้กรมธรรม์ประกันภัยคลอบคุมควำมเสียหำยให้เพียงพอและเป็นที่พอใจของเจ้ำของ
ที่ดินโดยที่บริษัทประกันจะไม่เดือดร้อนมำกหำกเกิดน ้ำท่วมใหญ่และมีผู้เอำประกันหลำยๆรำย ด้วยเหตุนี 
ระบบกำรจ่ำยเงินประกันระบบนี จึงไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มของบริษัทธุรกิจและอุตสำหกรรม   ดังนั นในบำง
ประเทศกำรท้ำประกันภัยน ้ำท่วมให้แกโรงงำนอุตสำหกรรมจึงเป็นหน้ำที่ของรัฐบำล 

ในบริเวณที่เกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำกรัฐบำลควรมีส่วนเข้ำร่วมให้กำรช่วยเหลือโดยกำรตั งโคร งกำร
ประกันภัยน ้ำท่วม  ส่วนส้ำคัญของโครงกำรนี  คือ รัฐจะต้องร่วมรับผิดชอบหำกเกิดควำมเสียหำยกับเจ้ำของ
ที่ดินซึ่งรับควำมเสี่ยงไปส่วนหนึ่งแล้ว ควำมส้ำเร็จของโครงกำรนี ขึ นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำรระบุ
ขอบเขตและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเอำประกัน รวมทั งกำรจ่ำยเงินก็ต้องเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมระดับ
รุนแรงของภัยพิบัติ 

โครงกำรประกันภัยน ้ำท่วมของรัฐสำมำรถขยำยผลให้เป็นมำตรกำรส้ำหรับลดควำมเสียหำย
จำกน ้ำท่วมได้ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับกำรจัดกำรใช้สอยที่ดิน โดยผู้ที่จะซื อที่ดินในแต่ละที่จะต้องรับเงื่อนไข
จำกรัฐที่ว่ำบริเวณที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดน ้ำท่วมเป็นบริเวณที่ไม่เหมำะแก่กำรอยู่อำศัยหรือท้ำธุรกิจอยู่
แล้ว  หำกยังมีควำมต้องกำรจะใช้ที่ดินดังกล่ำวเจ้ำของที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง  ส่วนในพื นที่ที่มีกำรใช้
มำตรกำรป้องกันน ้ำท่วมรัฐก็ต้องมีกำรรับรองผลเนื่องจำกเงินที่ใช้ในโครงกำรมำจำกภำษีและค่ำธรรมเนียม
ของประชำชน  ดังนั นหำกเกิดน ้ำท่วมในบริเวณที่ปลอดภัยรัฐต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยเหล่ำนั น  กำร
ก้ำหนดจ้ำนวนเงินที่รัฐให้ควำมช่วยเหลือต้องดูควำมเหมำะสมอีกที  ผู้ที่จะสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใหม่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำต้องเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของรัฐ  มีกำรควบคุมไม่ให้ไปกีดขวำงกำรไหลของน ้ำและหำกมีน ้ำท่วมสำมำรถ
รับเงินประกันได้หำกอยู่ในเงือ่นไข  วิธีกำรนี สำมำรถช่วยลดจ้ำนวนเงินที่ต้องใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลอืและ
กำรฟื้นฟูสภำพควำมเป็นอยู่หลังน ้ำท่วมได้ 

ข้อควรจ้ำเกี่ยวกับกำรประกันภัยน ้ำท่วมคือกำรประกันภัยไม่สำมำรถบรรเทำควำมรุนแรงของ
น ้ำท่วมได้โดยตรง ดังนั นสิ่งที่ส้ำคัญในกำรออกกรมธรรมคื์อกำรศึกษำจำกสถิติที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยเบี ยประกัน
ในอดีต   

อย่ำงไรก็ตำมในบำงกรณีรัฐมีควำมจ้ำเป็นที่จะต้องจ่ำยเงินให้กับผู้ที่ ไม่ได้ท้ำกรมธรรม์
ประกันภัยกับรัฐ   ดังนี  

(1) กรณีที่ผู้อำศัยในพื นที่ควำมเสี่ยงสูงต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยในระดับที่เกินควำมสำมำรถ
ของตนเอง   

(2) กรณีที่รัฐไม่ได้ท้ำกำรประเมินควำมเสี่ยงก่อนลงมือท้ำกรมธรรม์ 
(3) กรณีที่มีกำรเรียกร้องโดยดูควำมเหมำะสมต่อแต่ละพื นที่และเวลำ 
(4) กรณีที่รัฐขำดควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของชุมชนในบริเวณควำมเสี่ยงสูง 
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2.11 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพน ้าท่วม 

กำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพน ้ำท่วม คือ กำรจัดกำรหรือจัดกิจกกรมให้ชุมชนตระหนักว่ำน ้ำท่วม
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หำกอำศัยอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำหรือชำยฝั่ง และยอมรับว่ำจะต้องเผชิญหน้ำกับน ้ำท่วม
เป็นครั งครำว ดังนั นกำรให้ข้อมูลและควำมรู้เรื่องน ้ำท่วมแก่ประชำชนจึงเป็นสิ่งที่จ้ำเป็นอย่ำงยิ่ง ข้อมูล
ดังกล่ำวได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน ้ำ วิธีกำรจัดกำรที่อยู่อำศัย พื นที่ท้ำกำรเกษตร โรงงำนในกำรรับมือน ้ำ
ท่วม รวมทั งข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนฉุกเฉินที่พร้อมให้ควำมช่วยเหลือหำกเกิดน ้ำท่วม ผู้ที่อำศัยอยู่ในพื นที่ที่
มีแนวโน้มจะเกิดน ้ำท่วมควรศึกษำและลงมือปฏิบัติตำมมำตรกำรเพื่อบรรเทำภัยน ้ำท่วมด้วยตนเอง  โดยรัฐ
จะให้ควำมช่วยเหลือบำงส่วน เช่น กำรท้ำก้ำแพงกั นน ้ำ กำรเตรียมเสบียงอำหำร กำรอพยพไปยังสถำนที่
หลบภัย เป็นต้น 

ในชนบทเกษตรกรสำมำรถลดควำมเสี่ยงที่ที่ดินของตนจะถูกน ้ำท่วมได้โดยกำรปรับปรุงที่ดิน  
โดยอำจสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำเพื่อชะลอกำรไหลของน ้ำและใช้ประโยชน์ในกำรเพำะปลูก หรือรื อถอนสิ่งที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรไหลของน ้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ไม่ควรมีกำรท้ำกำรเกษตรในพื นที่ที่ต่้ำมำกเกินไป  หำก
หลีกเลี่ยงกำรเพำะปลูกในฤดูน ้ำหลำกไม่ได้ก็ควรเลือกปลูกพืชที่ทนต่อน ้ำ 

กำรเลือกปลูกพืชในฤดูน ้ำหลำกควรพิจำรณำสิ่งต่อไปนี  
(1) ไม่ขัดขวำงกำรไหลของน ้ำมำกเกินไป 
(2) หำกพืชดังกล่ำวถูกกระแสน ้ำพัดไปต้องไม่ไปสร้ำงควำมร้ำคำญให้พื นที่ท้ำยน ้ำ 
(3) ทนต่อกำรแช่น ้ำนำนๆ 
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สรุปข้อดี-ข้อเสียจากการใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
 

ชนิดของมาตรการ ข้อด ี ข้อเสีย 

มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 

1. เข่ือนกั นน ้ำและผนังกั นน ้ำ - ป้องกันภัยแบบจ้ำกัดเฉพำะที่ 

- ค่ำใช่จ่ำยในกำรก่อสร้ำงไม่สูง
มำกนัก 

- สำมำรถออกแบบให้เหมำะสม
ตำมระดับควำมรุนแรงและ
ปริมำณน ้ำ 

- พั ฒ น ำแ ล ะค วบ คุ ม ก ำ ร ใช้ 
ประโยชน์จำกที่ดินบริเวณเหนือ  
และท้ำยเข่ือน 

- ต้องชดเชยที่อยู่อำศัยให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง 

- เบี่ยงเบนล้ำน ้ำจำกเสน้ทำงเดิมและ
ท้ำให้ระดับน ้ำเพิ่มสูงขึ น 

- เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรบ้ำรุงรักษำสูง 

- เกิดควำมเสียหำยมำกเมื่อน ้ำล้นสัน
เข่ือนหรือก้ำแพงกั นน ้ำ 

- ประชำกรที่อำศัยอยู่บริเวณเหนือ
และใต้เข่ือนอำจไม่ปลอดภัย 

- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. กำรปรับปรุงล้ำน ้ำหรือทำง
ระบำยน ้ำอ้อมตัวเมือง 

- เพิ่มควำมจุล้ำน ้ำสำยหลัก 

- ป้องกันภัยแบบจ้ำกัดเฉพำะที่ 

- ใช้พื นที่เพียงเล็กน้อย 

- สำมำรถจัดกำรกับผลกระทบ
ภำยหลังกำรก่อสร้ำงได้ง่ำยกว่ำ 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงพื นที่
ค่อนข้ำงสูง 

- อ ำจ มี ปั ญ ห ำดิ น ถู ก กั ด เซ ำ ะ 
 กำรตกตะกอนและตลิ่งพัง 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเพิ่มขึ น
หำกมี ก ำรป รับปรุ ง โครงสร้ ำง
พื นฐำน 

- อำจท้ำให้เกิดปัญหำในพื นที่อื่นที่ 
อยู่นอกเขตกำรป้องกัน 

 

3. ฝำยชะลอน ้ำและแหล่งเก็บ 
กักน ้ำเพื่อบรรเทำน ้ำท่วม 

- ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ แ ห ล่ ง เก็ บ น ้ ำ
ธ ร ร ม ช ำติ ช่ ว ย เก็ บ น ้ ำ เพื่ อ
บรรเทำน ้ำท่วมได้ 

- ลดปริมำณน ้ำที่ไหลออก 

- สำมำรถใช้พื นที่กักน ้ำเพื่อกำร
เกษตรกรรมในฤดูแล้งได้ 

- ก่อสร้ำงได้ง่ำยและรำคำถูก 

- พื นที่ ดั งกล่ ำวอ ำจ ได้ รับ ควำม  
เสียหำยหนักขณะเกิดน ้ำท่วม 

- ต้องมีกำรควบคุมกำรใช้พื นที่อยู่
อำศัย 

- ประสิทธิภำพในลดลงเนื่องจำกกำร
ตกตะกอนท้ำให้ควำมจุของแหล่ง
เก็บกักน ้ำลดลง 
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- ลดปริมำณน ้ำที่ไหลออก 

- ป้องกันภัยแบบจ้ำกัดเฉพำะที่ 

- ต้องอำศัยกองทุนสำธำรณะเพื่อ
ชดเชยแก่ผู้ที่อำศัยในพื นที่สร้ำง
อ่ำงเก็บน ้ำ 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงสูง 

- อำจต้องมีกำรเวนคืนที่ดินจำกผู้
อำศัยเพื่อท้ำอ่ำงเก็บน ้ำ 

- ผู้อำศัยบริเวณทำงระบำยน ้ำอำจไม่
ปลอดภัย 

- อำจเกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น  
ปั ญ ห ำ น ้ ำ เ น่ ำ เ สี ย แ ล ะ ก ำ ร
ตกตะกอน 

5. ปรับปรุงระบบระบำยน ้ำ - ป้องกันน ้ำท่วมในพื นที่ โดยใช้
ผนังกั นน ้ำ 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงและกำร
ด้ำเนินงำนสูง 

 

มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 

1. กำรจัดกำรใช้สอยที่ดินกำร
วำงผังเมือง/กำรควบคุมสิ่ง
ปลู กสร้ ำงและกำรขยำย  
เมือง 

- ลดควำมรุนแรงและกำรสูญเสีย 

- ป รั บ ป รุ ง ก ำ ร ใ ช้ ที่ ดิ น ใ ห้
สอดคล้องกันกับสภำพที่เกิดน ้ำ
ท่วมบ่อย 

- มั่นใจได้ว่ำเมื่อมีกำรสร้ำงสิ่งปลูก
สร้ ำง ขึ น ม ำให ม่ จะ ไม่ ท้ ำให้
ปัญหำน ้ำท่วมเลวร้ำยยิ่งขึ น 

- ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- พื นที่บำงส่วนอำจไม่พัฒนำหำกมี
กำรใช้กฎห มำยบำงอย่ ำงเพื่ อ
ควบคุมพื นที่น ้ำท่วม 

- ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยให้เจ้ำของที่ดิน 

- กำรควบคุมอำจท้ำให้รู้สึกถูกจ้ำกัด
พื นที่มำกเกินไป 

2. กำรเวนคืนที่ดินและกำรรื อ
ถอนสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณทำง
น ้ำท่วม 

- กำรรื อถอนสิ่งปลูกสร้ำงช่วยให้
น ้ำไหลอย่ำงอิสระและท้ำให้
ระดับน ้ำลดลง 

- ก้ำจัดสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่ปลอดภัย
ในพื นที่น ้ำท่วม 

- ลดจ้ำนวนเงินชดเชยที่จะต้อง
จ่ำยเพื่อบรรเทำทุกข์ภำยหลังน ้ำ
ท่วม 

- อำจไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้อยู่
อำศัยในบริเวณดังกล่ำว 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเวนคืนที่ดินอำจสูง
เกินไปเมื่อระยะทำงหรือพื นที่มี
ขนำดใหญ่ 

- กำรอพยพผู้ อยู่ อำศัยที่ มีควำม
เกี่ยวพันกันต้องมีกำรยอมรับและ
กำรรับรองร่วมกัน 
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3. กำรปรับปรุงพื นที่เพื่อใช้เป็น
แหล่งเก็บกักน ้ำ 

- ลดปัญหำที่เกิดจำกกำรกัดเซำะ
และตกตะกอนของดิน 

- ลดปริมำณน ้ำที่ไหลออกโดยช่วย
เก็บกักน ้ำฝน 

- ประสิทธิภำพลดลงเมื่อเกิดน ้ำท่วม
ขนำดใหญ่ 

- ต้องมีกำรศึกษำกำรใช้สอยที่ดินใน
บริเวณดังกล่ำว 

4. ก ำร เก็ บ กั ก แล ะควบ คุ ม
ปริมำณน ้ำในพื นที่ 

- เก็บน ้ำไว้เฉพำะในจุดที่เกิด 

- ลดอัตรำกำรไหลสูงสุด 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงต่้ำ 

- จ้ ำกัดโอกำสในกำรขยำยพื นที่
ควบคุม 

- ใช้ได้เฉพำะพื นที่ที่มีแหล่งเก็บน ้ำ
ขนำดเล็ก 

- ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ ต้อง
เวนคืนที่ดิน 

5. กำรพยำกรณ์และเตือนภัย
น ้ำท่วม 

- ล ด ควำม รุ น แ ร งแล ะค วำม
อันตรำยต่อชีวิต 

- เพิ่มควำมตื่นตัวเพื่อเตรียมรับมือ
ภัยพิบัต ิ

- กำรสร้ำงระบบพยำกรณ์และ
เตือนท้ำได้ง่ำยและรวดเร็ว 

- สำมำรถใช้ร่วมกับมำตรกำรอื่นๆ
ได้ดี 

- ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล ำ น ำ น ใน ก ำ ร ให้
ประชำชนรับรู้และตอบสนอง 

- มีประสิทธิภำพเฉพำะในพื นที่ขนำด
ไม่ใหญ่นัก 

- อำจไม่ได้รับควำมสนใจหำกมีควำม
ผิดพลำดเกิดขึ นบ่อยๆ 

- ต้องอำศัยมำตรกำรอื่นเพื่อท้ำให้
บรรลุเป้ำหมำย 

6. กำรให้ควำมรู้และข้อมูล 
   สำธำรณะ 

- ท้ ำให้ประชำชนตระหนัก ถึง
ควำมส้ำคัญของมำตรกำรต่ำงๆ
เพื่อเตรียมรับมือน ้ำท่วม 

- ท้ำให้ประชำชนยอมรับและให้
ควำมร่วมมือ เพื่ อด้ ำเนินกำร
มำตรกำรป้องกันน ้ำท่วม 

- ท้ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนน ้ำ
ท่วมเสียเวลำมำกขึ น 

- อ ำจ ไม่ ได้ ผล ห ำกมี ค วำม รู้ สึ ก
ต่อต้ำนจำกชุมชน 

7. กำรป้องกันน ้ำท่วมสิ่งปลูก 
   สร้ำง 

- ลดปริมำณงำนหลังน ้ำท่วม เช่น 
กำรท้ำควำมสะอำด 

- มีประโยชน์อย่ำงยิ่งในเขตธุรกิจ
และโรงงำนอุตสำหกรรม 

- เหมำะกับโครงสร้ำงบำงประเภท
เท่ำนั น 

- อำจเกิดผลเสียมำกหำกน ้ำท่วมเกิน
ระดับกำรป้องกัน 

- เจ้ำของที่ดินเสียต้องค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด้ำเนินกำร 
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8. กำรอพยพออกจำกพื นที่เสีย่ง
ภัย 

- ลดจ้ำนวนผู้เสียชีวิต 

- สำมำรถปฏิบัติได้ง่ำย 

- ต้องอำศัยระบบกำรเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภำพ 

- ต้องวำงแผนเส้นทำงและศูนย์
อพยพให้ด ี

- ต้องมีกำรสร้ำงควำมตระหนักและ
ตื่นตัวในกำรอพยพ 

9. แผนรับมือน ้ำท่วม - ลดควำมเสี่ยงและผลกระทบที่
จะได้รับจำกน ้ำท่วม เช่น กำร
ได้รับบำดเจ็บ ควำมเสียหำยกับ
ทรัพย์สินและที่ดิน 

- ต้องอำศัยระบบกำรเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภำพ 

- ต้องมีกำรวำงแผนปฏิบัติกำรและ
กำรฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องทั งหมด 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินกำรสูง 

10. แผนบรรเทำทุกข์ - ช่วยลดภำระทำงกำรเงินแก่
ผู้ประสบภัย 

- ลดปัญหำที่อำจเกิดหลังจำกน ้ำ
ท่วม 

- ต้องใช้เงินจำกกองทุนสำธำรณะ 

- อำจต้องมีกำรช่วยเหลือในระยะ
ยำว 

11. กำรประกันภัยน ้ำท่วม - ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ที่ ได้รับ 
ควำมสูญเสียจำกน ้ำท่วม 

- ลดจ้ำนวนเงินทุนที่รัฐต้องจ่ำย
แก่ผู้ประสบภัย 

- เป็นทำงเลือกแก่ผู้ที่อำศัยใน
พื นที่น ้ำท่วม 

- บริษัทประกันภัยเอกชนมักไม่รับ
กำรประกันภัย 

- กำรประกันภัยโดยรัฐบำลต้องใช้
เงินจำกกองทุนสำธำรณะ 

- ต้องมีกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 

12. กำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพ
น ้ำท่วม 

- ล ด ระดั บ ควำม รุ น แ ร งขอ ง
ผลกระทบที่จะเกิดหลังน ้ำท่วม 

- เจ้ำของที่ดินเสียค่ำใช้จ่ำยด้วย
ตนเอง 

- น้ำไปปรับใช้ได้เฉพำะพื นที่นอกเขต
พื นที่น ้ำท่วมเท่ำนั น 

- ไม่สำมำรถใช้ได้ เมื่อเกิดน ้ำท่วม
ขนำดใหญ่ 

 
 
  


