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บทน้า(Introduction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบความเสี่ยงภัยน้ าท่วม (Faulkner, 2011) 
 

นิยามความเสี่ยงภัยน้ าท่วม (Flood risk) สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นไปได้
ในการเกิดภัยพิบัติน้ าท่วมและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยน้ าท่วม  (OPW& EHLG, 2009) 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้าง และเศรษฐกิจ (European Commission, 
2007) หรือในอีกด้านหนึ่ง ความเสี่ยงภัยน้ าท่วม (Flood risk) หมายถึง ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นไปได้
ในความสูญเสียและความเสียหายจากภัยน้ าท่วม (flood hazard) (Schanze et al., 2006) การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจากภัยน้ าท่วมที่เกิดขึ้น (exposure) และความล่อแหลมของผู้คนและทรัพย์สินที่จะเป็นอันตราย
และเสียหาย (vulnerability) (Faulkner,2011) (APFM,2008) โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวม ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการความเสี่ยงภัยน้ าท่วมดังกล่าว สามารถอธิบายได้จากการเริ่มต้นของเหตุการณ์ (sources) เส้นทาง 
(pathway) ผู้รับผลกระทบ (receptor) และผลลัพธ์ที่ติดตามมา (consequence) (SPRC-Model)(ICE,2001) 
ส าหรับบทความนี้ จะน าแนวทาง SPRC-Model มาพิจารณาในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ าท่วมในประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2554 
 
การเริ่มต้นของเหตุการณ์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ น (Sources and consequence) 
 

กรุง เทพมหานครฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย (Keokhumcheng,2012) มีพ้ืนที่
โดยประมาณ 1,569 ตารางกิโลเมตร (Babel,2006) ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตร น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา
ไหลจากภาคเหนือของประเทศลงสู่พื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) และไหลลงสู่อ่าวไทย ประชากรอาศัยอยู่ในเมืองหลวง
กรุงเทพฯ โดยประมาณ 8 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2551) ในปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานครฯได้ประสบกับภัย
พิบัติน้ าท่วม ความรุนแรงของน้ าท่วมได้เริ่มในเดือนกรกฎาคม โดยในภาคเหนือของประเทศไทยปริมาณน้ าจ านวนมาก
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ได้ไหลลงสู่ที่ราบลุ่มภาคกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายน้ า ในเดือนกันยายน (Koontanakulvong,2012) มากกว่า 
3.5 ล้านครัวเรือนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว มียอดผู้เสียชีวิตจ านวน 657 คน (HAII,2012) นิคม
อุตสาหกรรมหลายนิคมได้ถูกน้ าท่วม (Komori et al.,2012) โดย World Bank ได้ประมาณความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจถึง 1.4 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 45.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (AON Benfield, 2012) ซึ่งจากภัยพิบัติ
ดังกล่าวได้ประเมินว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงอันดับที่ 4 ของโลก ในปี พ.ศ. 2554 

 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและปรากฏการณ์ลานีญา(La Niña) ได้ส่งผลให้เกิดฝนตกก่อนฤดู 

ปริมาณน้ าฝนสะสมที่ตกสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์จากค่าเฉลี่ยปกติ (HAII,2013) พร้อมทั้งการเกิดพายุไต้ฝุุน 
ซึ่งพัดเข้าสู่ประเทศไทยจ านวน 5 ลูก ในช่วงระหว่างต้นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม คือ ไหหม่า (24 มิถุนายน) 
นกเตน (30 กรกฎาคม–3 สิงหาคม) ไห่ถาง (28 กันยายน) เนสาด (30 กันยายน–1 ตุลาคม) และนาลแก (6 ตุลาคม) 
(AON Benfield,2012) ปริมาณน้ าฝนตกเฉลี่ย 1,781 มิลลิเมตร มีปริมาณสูงมากกว่าปริมาณฝนตกเฉลี่ยใน 5 ปีที่ผ่านมา 
(ปี พ.ศ. 2549-2553) น้ าปริมาณมากได้ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิต์ิ ส่งผลให้ปริมาณน้ ากักเก็บในเขื่อนสูง
มากกว่าระดับการกักเก็บสูงสุดที่ก าหนด (HAII,2012) น้ าจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้ปล่อยลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 
(AON Benfield, 2012) ปริมาณน้ าสูงสุด ณ สถานีชลประทาน C2 ซึ่งอยู่ตอนบนของเขื่อนเจ้าพระยา วัดได้ 4,686 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (HAII,2013)  โดยจากการศึกษาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปริมาณน้ าที่ไหลผ่านเขื่อน
เจ้าพระยาที่มีปริมาณมากกว่า 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถที่จะท าให้เกิดน้ าท่วมอย่างวิกฤตในพ้ืนที่ราบลุ่ม
ภาคกลางของประเทศ โดยพิจารณาในรอบการเกิดน้ าท่วมซ้ า (return periods) มากกว่า 10 ปี (Wutwanich,2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

รูปที่ 2 ภาพแสดงเส้นทางแม่น้ าและเข่ือนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (Ueda et al.,2005) 
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รูปที่ 3 ภาพแสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2554 เปรยีบเทยีบกับปริมาณน้ าฝนเฉลีย่ 5 ปี ย้อนหลัง (HAII,2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ภาพแสดงปริมาณน้ ากักเก็บรายเดือนในเขื่อนภูมิพล ปี พ.ศ. 2557 (AON Benfield,2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ภาพแสดงปริมาณน้ ากักเก็บรายเดือนในเขื่อนสิริกิติ์ ปี พ.ศ. 2557 (AON Benfield,2012) 
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รูปที่ 6 ภาพแสดงปริมาณน้ ารายเดือน ณ สถานีชลประทาน C.2 ปี พ.ศ. 2554 (HAII,2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 ภาพแสดงปริมาณน้ าที่สูบและการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครฯ (IGES,2008) (Phien-wej et al.,2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ภาพตัดขวางพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฯ และการทรุดตัวของพ้ืนที่ (AHND,2011) 
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การป้องกันน ้าท่วม (เส้นทางและผู้รับผลกระทบ) Flood protection (pathway and receptor) 
   

กรุงเทพมหานครฯ ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินทรุดตัวมามากกว่า 35 ปี (Phien-wej et al.,2006) 
จากการสูบน้ าบาดาลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภคและการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฯ 
และจังหวัดใกล้เคียง โดยการสูบน้ าบาดาลได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ในปี 2518 ปริมาณน้ าบาดาลได้ถูกสูบ
เพ่ิมข้ันถึง 937,000 m3/d (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2497 ซึ่งมีปริมาณการสูบน้ าบาดาล
โดยประมาณ 8,360 m3/d (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) และในปี พ.ศ. 2540 ปริมาณการสูบน้ าได้เพ่ิมสูงสุด โดยมี
ปริมาณการสูบน้ าต่อวันถึง 2.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (IGES,2006) และจากการสูบน้ าบาดาลไปใช้ในปริมาณมาก
ในระยะเวลามากกว่า 30 ปี หลายพื้นที่ในกรุงเทพได้เกิดการทรุดตัวลงที่ละน้อย และมีค่าเฉลี่ยการทรุดตัว
โดยประมาณ 50 เซนติเมตร (Phien-wej et al.,2006) จากผลลัพธ์ดังกล่าว ส่งผลให้กรุงเทพมหานครฯ เป็นพ้ืนทีท่ี่มี
ความเสี่ยงต่อภัยน้ าท่วมและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเลที่มีผลต่อน้ าท่วมเมือง (Babel et al., 2006) พ้ืนที่
กรุงเทพมหานครฯ ที่ทรุดตัวลงได้น าไปสู่การลดลงของประสิทธิภาพการระบายน้ าตามธรรมชาติและการเพ่ิม
ความเสี่ยงภัยน้ าท่วม (Phien-wej et al., 2006) ในปี พ.ศ.2527 ได้มีการด าเนินการในการปูองกัน น้ าท่วมเมือง
โดยมีพ้ืนที่รองรับน้ าท่วม(polder areas) และก่อสร้างคันกั้นน้ า (The King’s Dike) ความยาว 72 กิโลเมตร 
ในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครฯ (BMA,2013) โดยพิจารณาการปูองกันน้ าท่วมในรอบการเกิดน้ าท่วมซ้ า 
(return periods) 100 ปี (Sapphaisal,2004) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคันกั้นน้ า (The King’s Dike) ได้ทรุดตัว
ลงจาก 3.00 m (เมตร) เป็น 2.5 m (เมตร) เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินทรุดตัว (BMA,2013) 158 สถานีสูบน้ า
ได้ถูกติดตั้งภายในพ้ืนที่รับน้ า (BMA,2011) ซึ่งมีความสามารถที่จะระบายน้ า ได้ 1,531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
(Somboon,2013) พร้อมทั้งมีพ้ืนที่ชะลอน้ า (retention ponds) 20 แหล่งสามารถกักเก็บน้ าได้โดยประมาณ 
6.74 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ าจากการเกิดฝนก่อนฤดูกาลและการลดระดับของปริมาณน้ าท่า 
(runoff) ไหลลงสู่เมือง รวมทั้ง 7 อุโมงค์ยักษ์ (gigantic tunnels) ได้ถูกติดตั้งในการสนับสนุนการเพ่ิมการระบายน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพและการบรรเทาผลกระทบจากน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่เมือง (BMA,2012) 
 

อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองได้น าไปสู่ความเสี่ยงภัยน้ าท่วมเพ่ิมขึ้น  
การขาดการวางแผนการใช้ที่ดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ไมม่ีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พ้ืนที่ระบายน้ า
ได้ถูกแทนที่ด้วยพ้ืนที่คอนกรีต การลดลงของประสิทธิภาพการระบายน้ าจากการขยายของเมืองและการปิดกั้นทางระบาย 
(BMA,2013) รวมทั้งพ้ืนที่แม่น้ าและคูคลองได้ถูกรุกล้ า การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ขวางทางน้ า ลักษณะ
ของแม่น้ าและคูคลองที่คดเคี้ยว ไม่มีการขุดลอกและมีวัชพืชในแม่น้ า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการการไหลและการระบายน้ า
ลดลง (ONWFMP,2012) และจากประสิทธิภาพการระบายน้ าโดยประมาณ 420 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (The Nation, 
2011) ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการมวลน้ ามหาศาลที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่กรุงเทพฯ (ONWFMP,2012) การก่อสร้าง
คันกั้นน้ าเพื่อปูองกันน้ าท่วมรอบการเกิดน้ าท่วมซ้ า (return periods) 25 ปี ตลอดสองฝั่งล าน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง 
ได้ส่งผลให้มีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นและมีอัตราการไหลของน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาลงสู่กรุงเทพฯ อย่างรวดเร็ว (Sapphaisal,2004) 
จากสถานการณน์้ าท่วม ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ปริมาณน้ ามีจ านวนมากกว่าความสามารถในการควบคุมได้จากระบบ
การชลประทาน การควบคุมทิศทางการไหลของน้ าเป็นไปด้วยความยากล าบากและส่งผลให้คันกั้นน้ าและประตูน้ าพัง
เสียหาย รวมถึงพ้ืนเศรษฐกิจและพ้ืนที่ในหลายจังหวัดถูกน้ าท่วมอย่างมาก (ONWFMP,2012) 
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รูปที่ 9 ภาพแสดงระบบปูองกันน้ าท่วมของกรุงเทพมหานครฯ (BMA,2012) (BMA,2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้ าท่วม (ONWFMP,2012) (Apichart,2012) 
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การพยากรณ์น ้าท่วมและการเตือนภัยน ้าท่วมล่วงหน้า (Flood forecasting and early warnings) 
 

ในปัจจุบันระบบบริหารจัดการภัยน้ าท่วมของประเทศไทย ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบ
(monitoring) การเตือนภัยล่วงหน้า (early warnings) และการอพยพ (evacuation) โดยมีหน่วยงานที่ท างาน
เกี่ยวกับภัยน้ าท่วมหลายหน่วยงาน (DDPM,2012) กรมอุตุวิทยามีภารกิจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาพอากาศ
โดยผ่านระบบโทรมาตร (telemetry systems) สถานีวัดน้ าฝน (rain gauges) และสถานีเรดาร์ (radar stations) 
(Sapphaisal,2004) สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศได้ล่วงหน้า 7 วัน (DDPM, 2012) ส าหรับการควบคุม
และบริหารจัดการเขื่อนไฟฟูาพลังน้ า 2 เขื่อนหลักของประเทศ คือ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์  ด าเนินการ
โดยการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) พร้อมทั้งการควบคุมปริมาณน้ าจัดสรรให้กับการชลประทาน 
การปล่อยน้ าของเขื่อนรายเดือนนั้น จะสอดคล้องกับระดับน้ าควบคุม (rule cure) (Sapphaisal,2004) โดยการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) จะประสานการท างานร่วมกันกับกรมชลประทาน (RID) (Tebakari et al.,2012) 
ในส่วนการติดตามตรวจสอบปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า การบริหารจัดการน้ าท่าในแม่น้ าทั่วประเทศ และการก าหนด
ปริมาณน้ าชลประทานส าหรับการเกษตรกรรมเป็นภารกิจของกรมชลประทาน (RID) (Sapphaisal,2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11  ภาพแสดงแผนผังการไหล สถานีวัดน้ า และประตูน้ า ลุ่มน้ าเจ้าพระยา(HAII,2013) 
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รูปที่ 12 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์น้ าท่วมและปริมาณน้ า เขื่อนเจ้าพระยา (Wutwanich,2012) 

 

ด้วยสถานีวัดน้ าฝน ระบบโทรมาตร และระบบ SCADA พร้อมด้วยสถานีหลักในการเก็บข้อมูลน้ าจาก 
Remote Terminal Units (RTUs) และจากการควบคุมประตูน้ าบานเลื่อน (sluice gates) ในพ้ืนที่ กรมชลประทาน
สามารถพยากรณ์และการเตือนภัยน้ าท่วม (RID,2009) ด้วยการติดตามตรวจสอบปริมาณน้ าจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่
ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ าในแม่น้ ากับปริมาณการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ าทะเล (Sapphaisal,2004) โดยปริมาณน้ าที่ไหลจากลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งมีค่าระหว่าง 3,500 – 4,500 CMS 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จะท าให้เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมตลิ่งแม่น้ าและเกิดน้ าท่วมขั้นรุนแรง และกรณีน้ าท่วมขั้นวิกฤต
จะมีปริมาณน้ าที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 4,500 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) (Wutwanich,2012) ปริมาณน้ า
ดังกล่าวอาจจะท าให้เกิดการพังของคันกั้นน้ าในบางพ้ืนที่ตลอดล าน้ าเจ้าพระยาและส่งผลกระทบต่อระบบปูองกัน
น้ าท่วมกรุงเทพมหานครฯ โดยกรมชลประทานสามารถส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกาศ
ภาวะน้ าท่วมล่วงหน้าก่อน 3 – 7 วัน เพ่ือเตรียมการณ์รับมือน้ าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และพ้ืนที่
ใกล้เคียง (Sapphaisal,2004) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีสถานวัดน้ าฝนและสถานีวัดน้ าท่าที่ไม่ครอบคลุมในบางพ้ืนที่
ท าให้เกิดข้อจ ากัดการพยากรณ์และการเตือนภัยน้ าท่วม การคาดการณ์ที่ไม่เพียงพอของภาวะน้ าท่วม ในบางกรณี 
อาจเนื่องจากฝนที่ตกหนัก ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีต้นน้ าอาจจะขาดหายในบางชั่วขณะ ส่งผลให้การ
เตือนภัยล่วงหน้าต่อจังหวัดและอ าเภอในด้านท้ายน้ าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ พ้ืนที่บางพ้ืนที่อาจได้รับผลกระทบ
และชาวบ้านอาจจะไม่ทราบถึงระดับความรุนแรงของภัยน้ าท่วมท าให้การเตรียมการณ์ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น กรณีการเกิดน้ าหลากท่วมเมือง การพยากรณภ์ัยน้ าท่วมจะต้องพิจารณาถึงอิทธิพลของการเพ่ิมขึ้นและ
ลดลงของระดับน้ าทะเล ท าให้การพยากรณ์ระดับน้ าท่วมในเมืองอาจจะคลาดเคลื่อนได้ (Maneewong,2009) 
 

ส าหรับการเตือนภัยน้ าท่วมฉับพลันและการเกิดดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ลาดชัน จะติดตามตรวจสอบ
โดยกรมทรัพยากรธรณี กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรับผิดชอบในการแจ้งเตือนภัยพิบัติระดับประเทศ จังหวัด 
อ าเภอและในระดับหมู่บ้าน โดยจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ข้างต้นและด าเนินการประกาศ
แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าท่วมผ่านสารสนเทศต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และ
อินเตอร์เน็ต (DDPM,2012) อย่างไรก็ตาม ส าหรับการบริหารจัดการน้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 นั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ในการคาดการณ์และการวิเคราะห์สถานการณ์น้ าท่วม ข้อมูลเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติน้ าท่วมได้ถูกบริหารจัดการ
จากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และการเตือนภัยน้ าท่วมไม่ชัดเจนต่อประชาชน (World Bank,2012) 
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รูปที่ 13 การเชื่อมโยงและเครือข่ายระบบการเตือนภัยธรรมชาติของประเทศไทย (DDPM,2012) 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน ้าท่วม (Flood risk management plans) 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้ าท่วมนั้น จะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องความเสี่ยงภัยน้ าท่วมการวิเคราะห์ 
สาเหตุอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งการพิจารณามาตรการในการบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นโดยจากความเสี่ยงภัยน้ าท่วมดังกล่าว(Schanze,2006) Directive 2000/60/EC ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับ
ของสหภาพยุโรป ได้กล่าวถึง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้ าท่วม ซ่ึงให้ความส าคัญต่อการปูองกัน ความปลอดภัย 
และความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหรือในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา (European Commission, 
2007) โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้ าท่วม คือ การลดความเสี่ยงที่สามารถรับได้ (Tingsanchali, 
2011) และลดผลกระทบในการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจ จากแนวทาง SPRC-Model ที่ได้ถูกน ามาประยุกต์ในการ
พิจารณาการเริ่มต้นของเหตุการณ์ (Sources) นั้น จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate change) 
มีอิทธิพลต่อการจ านวนการเกิดของพายุฝนและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าทะเล
ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อภาวะน้ าท่วมในพ้ืนที่ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา (Prajamwong & Suppataratarn,2009) ประเด็นถัดมา
จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเขื่อนโดยตามทฤษฎีนั้น เขื่อนจะออกแบบให้ท าหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ าใน
แม่น้ าและบรรเทาภัยน้ าท่วม อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเพ่ือควบคุมระดับน้ าในเขื่อนตามที่ออกแบบและให้สอดคล้อง
กับความปลอดภัยของตัวเขื่อนนั้น อาจจะเป็นข้อจ ากัดในกรณีมีปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อนมากกว่าปริมาณความจุของ
เขื่อนสูงสุด ซึ่งจะน าไปสู่ความเสี่ยงภัยน้ าท่วม (Faulkner, 2011) รวมถึงการตัดไม้ท าลายปุาต้นน้ าตอนบนของลุ่มน้ า
เจ้าพระยา จะส่งผลให้ระดับการไหลของน้ าเพ่ิมขึ้นและเกิดการสะสมตะกอนในแม่น้ า (Hungspreug,2000) ดังนั้น 
การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยน้ าท่วม ควรจะพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพและการวิเคราะห์การประเมิน
การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบ 50 – 100 ปี  (HR Wallingford,2007)  และการบริหารจัดการน้ า
ในเขื่อน จะต้องพิจารณาในด้านความปลอดภัยของเขื่อน และการปรับระดับน้ าที่ควบคุม (rule cure) ให้เหมาะสม
และสอดคล้อง (Prajamwong  & Suppataratarn, 2009) มีการวิเคราะห์อย่างรอบด้านในมาตรฐานทางเทคนิคและ
อุทกวิทยาในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเขื่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการด าเนินการ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด การจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และระบบเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือลดความเสี่ยงน้ าท่วม 
(Hildén et al., 2012) รวมถึงการฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า (Koontanakulvong,2012) 
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เมื่อพิจารณาเส้นทางและผู้รับผลกระทบ (pathway and receptor) ความเสี่ยงภัยน้ าท่วม  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครฯ นอกเหนือจากภาวะแผ่นดินทรุดแล้ว การเพ่ิมขึ้นของประชากรและการขยายตัวของเมืองได้น าไปสู่
การลดประสิทธิภาพความสามารถในการระบายน้ าของเมือง (APFM,2008) และการเพ่ิมขึ้นของการกีดขวางการไหลของน้ า
ในล าน้ า เช่น การรุกล้ าล าน้ าโดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัย (ONWFMP,2012) ซึ่งเพ่ิมโอกาสในการเสียงภัยน้ าท่วม 
และเพ่ิมระดับปริมาณการไหลของน้ าในเมืองมากข้ึน (APFM,2008) การจัดท าแผนการพัฒนาเมืองควรพิจารณา
การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม (HR Wallingford,2007) แผนที่น้ าท่วม (Flood maps) เป็นสิ่งที่จ าเป็นใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงน้ าท่วม (Keokhumcheng et al.,2012) และช่วยลดความเสี่ยงภัยจากการบ่งชี้หรือก าหนด
พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมเฉพาะและจ าแนกการใช้ประโยชน์การใช้พ้ืนที่ เช่น หลีกเลี่ยงการพัฒนาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย
น้ าท่วม การพัฒนาพื้นที่รองรับน้ าในกรณีเกิดเหตุน้ าท่วม หรือการยอมรับในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อภัยน้ าท่วม รวมถึง
การจัดท ามาตรการในการลดผลกระทบในพ้ืนที่ดังกล่าว (OPW & EHLG, 2009) ส าหรับแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงน้ าท่วมควรประกอบด้วยแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอันตรายน้ าท่วม (flood hazard maps) ซึ่งจะแสดงพ้ืนที่ที่มี
ความเป็นไปได้ของการเกิดสถานการณ์น้ าท่วมในอนาคต ระดับความรุนแรง แนวโน้มความเสียหาย รวมถึงการ
ก าหนดมาตรการในการควบคุมการใช้ที่ดิน ในส่วนแผนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม (flood risk maps) จะแสดงขอบเขต
ผลกระทบและความเสียหายในหลายลักษณะของเหตุการณ์ภัยน้ าท่วม (different scenarios) (EXCIMAP, 2007) 
ส าหรับการจัดท ามาตรการเชิงโครงสร้างควรให้ความสนใจในการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าและแหล่งรองรับน้ าในพ้ืนที่
ต้นน้ าและการพัฒนาระบบการระบายน้ าในเขตพ้ืนที่เมือง(Prajamwong & Suppataratarn,2009) การทบทวน 
การปรับปรุงให้มีความทันสมัย และการเคร่งครัดการใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่จ าเป็น (Tingsanchali,2011) 
 

 ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อความไม่แน่นอนทางอุทกวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยงภัยน้ าท่วม (WHO,2009) ประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอของระบบพยากรณ์และการเตือนภัย
จะเพ่ิมความเสี่ยงภัยน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่เมือง (Koontanakulvong,2012) ระบบการพยากรณ์น้ าท่วมจึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงน้ าท่วม (Duivendijk,2006) การสร้างแบบจ าลองน้ าท่วมพ้ืนที่เสี่ยง
ที่พิจารณาระดับความสูงของน้ า (depth) ช่วงระยะเวลาในการเกิดภัยน้ าท่วม (duration of flooding) และ
ความเร็วในการเกิดน้ าท่วม โดยใช้ข้อมูลน้ าฝนและการไหลของน้ าจากแม่น้ า จะท าให้สามารถตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (residual risks) (HR Wallingford,2007) ระบบคาดการณ์ที่เชื่อถือได้เป็นเกณฑ์หลัก
ส าหรับระบบเตือนภัยเพ่ือปูองกันและลดการสูญเสียของชีวิตและความเสียหายทางเศรษฐกิจ (APFM,2008) 
การจัดท านโยบายด้านภัยพิบัติและการก าหนดบทบาทขององค์กรควรจะด าเนินการอย่างชัดเจน (Tingsanchali, 2011) 
ซึ่งควรจะต้องพิจารณาในการพัฒนาความสามารถขององค์กรและการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงน้ าท่วม และการบริหารจัดการองค์กร Top-down and bottom-up approaches (APFM,2008) 
ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ให้การศึกษาและการฝึกอบรม
เกี่ยวกับความเสี่ยงน้ าท่วมต่อสาธารณะ(APFM,2012) 
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สรุป (Conclusion) 
 

จากการประยุกต์แนวคิด SPRC-Model ได้น าเสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงภัย
น้ าท่วมในพ้ืนทีต้นน้ าและปลายน้ า ระบบการพยากรณ์และการบริหารจัดการที่เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงน้ าท่วมเมือง เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามาตรการปูองกันน้ าท่วมในหลายด้านได้ถูกน ามาด าเนินการในช่วงระหว่าง
เกิดภัยพิบัติน้ าท่วมกรุงเทพมหานครฯ ใน ปี พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงน้ าท่วมยังคง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นทั้งในพ้ืนที่ต้นน้ าและปลายน้ า ไม่เพียงแต่การได้รับประโยชน์จากการจัดท าแผนที่น้ าท่วม (flood 
hazard maps,flood risk maps) การมแีบบจ าลองและระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เชื่อถือได้ และระบบการเตือนภัย
ที่ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้มงวดในด้านกฎหมาย ข้อบังคับ การอนุรักษ์พ้ืนทีรับน้ า (catchment 
areas) การควบคุมการใช้ที่ดิน การมีส่วนร่วมของประชาชนจากการจัดท านโยบายที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนด้วย
การบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จะน าไปสู่
การลดความเป็นไปได้และ/หรือผลกระทบของความเสี่ยงภัยน้ าท่วมในอนาคตของพ้ืนที่เมือง 
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