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บทคัดยอ
ปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกถือเปนภัยพิบัติที่สำคัญสงผลกระทบตอการดำรงชีพปกติ
ของประชาชนทำความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในภาพรวมของจังหวัดอยางตอเนื่อง
ผลกระทบมากหรือนอยขึ้นกับความรุนแรงของสภาพอากาศที่แปรปรวน หนวยงานภาครัฐตองดูแลรับผิดชอบ
เยียวยา ฟน ฟู บูรณะใหสถานการณทกุ อยางคืนสปู กติโดยเร็ว เนือ่ งจากเปนเรือ่ งสำคัญทีก่ ระทบตอขวัญและกำลังใจ
ของประชาชน อีกทั้งยังสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการบูรณะซอมแซมและฟนฟูความเสียหาย ทั้งพื้นที่
การเกษตร พืน้ ทีช่ มุ ชน พืน้ ทีธ่ รุ กิจการคาการลงทุน อาคาร สถานที่ บานเรือน พืชผล สวนไรนา สัตวเลีย้ ง โครงสราง
พืน้ ฐานตางๆ รวมถึงสถาบันบริการสุขภาพประชาชนดวย จังหวัดพิษณุโลกมีวสิ ยั ทัศนชดั เจน ในการพัฒนาพืน้ ที่ ให
เปนศูนยกลางการบริการแหงสีแ่ ยกอินโดจีน ทัง้ ดานธุรกิจ การคา การลงทุน การทองเทีย่ ว และบริการตางๆ จากการที่
เกิดปญหาอุทกภัยทุกป จึงสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาใหสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตแนวทางแกปญหาอุทกภัยใหเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและนำเสนอรัฐบาล
เพือ่ กำหนดมาตรการแกไขปญหาอยางยัง่ ยืนในระยะยาวตอไป โดยใชขอ มูลเอกสารทางอุทกศาสตรจากหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของรวมกับขอมูลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียงทีไ่ ดรบั ผลกระทบเชนกัน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
ศึกษาครัง้ นี้ เปนการศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณและการสังเกตการณ ผลการศึกษาพบวาวิธกี ารแกปญ
 หาของ
บางระกำโมเดลมีจดุ เดนทีม่ กี ารวางระบบการทำงานสอดคลองกับสภาพพืน้ ที่ มีระบบการระบายน้ำแบบทางดวนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ มีการทำแกมลิงเก็บน้ำขนาดใหญรองรับปริมาณน้ำหลากและสำรองไวใชในฤดูแลงได มีการทำงาน
เปนทีมอันประกอบดวยการอำนวยการ การเตรียมการ การชวยเหลือการเยียวยาการปองกัน และการประเมินผล
เปนวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการแกปญ
 หาอุทกภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก สงผลใหประชาชนพึงพอใจในภาพรวมและ
ไดพบวาหากเพิม่ มาตรการปองกันโดยประชาชนมีสว นรวมมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ทีอ่ ำเภอพรหมพิรามและอำเภอ
บางระกำ เชนการกำหนดชวงเวลาสงน้ำเพื่อการเกษตรในระบบชลประทาน การกำหนดพื้นที่หนวงน้ำเปนตน
ชวยลดความเสียหายรุนแรงจากปญหาอุทกภัยและสงผลใหประชาชนดำรงชีพในภาวะน้ำทวมไดอยางปกติสุข
ซึง่ เปนหนาทีห่ นวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาวิจยั จะตองศึกษาเพือ่ ประโยชนสขุ ของมหาชนอยางยัง่ ยืนสืบไป
คำสำคัญ: ทางดวนน้ำ การระบายน้ำ พืน้ ทีห่ นวงน้ำ แกมลิง บางระกำโมเดล
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(3):377-84.
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Abstract
Flooding in Phitsanulok province is considered one of the natural disasters affecting life and
consecutively having an effect on provincial economic, social and environmental systems. The effect from
this natural disaster depends on climate variability. The government sector has responsible for taking care
of the people in the area due to morale of the residents is very important. Furthermore, a large amount of
budget is spent for reconstruction from the mass loss of cultivated areas, village areas and business
areas which include agricultural products, cultivated land, domestic animals, infrastructures and health
service units. Moreover, the provincial vision regarding the growth of Indo-China areas is to promote local
business, investment, tourism and other means of service. Flooding has a direct impact on the development
plans of the city. This study aimed to apply method to solve flooding in the flood areas in Phitsanulok and
submit the actual method to the government for future sustainable measurements. The documental hydrography
was gathered from the related sections from the affected areas in Phitsanulok and nearby provinces.
The research tools were fieldwork study, interviews and observations. It was found that the Bangrakam
Model for solving the problem of flooding could be adapted with the flood areas by having an effective
drainage waterway and a large scale detention basin for a great flood and water storage. The residents in the
area were overall satisfied with the cooperative work: directing, preparation, response, recovery, prevention
and evaluation. The cooperative and preventive measures by the local people in Prompiram and Bangrakam
could reduce flood damage, allowing them to overcome obstacles during flooding. The measures were timing
the irrigation system for agriculture and providing retention ponds. Thus, the state and research organization
should take these matters into account for the sustainable well-being of the residents in the future.
Keywords: waterway, drainage, retention pond, detention basin, Bangrakam Model
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):377-84.

บทนำ
สถานการณสาธารณภัยยังคงมีแนวโนมเกิดขึ้น
อย า งต อ เนื่ อ งและซั บ ซ อ นมากขึ้ น เนื่ อ งจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ1 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมือง
อย า งรวดเร็ ว ประชาชนมี โ อกาสอาศั ย อยู ใ นพื้ น ที่
เสีย่ งภัยเพิม่ ขึน้ สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัย
รุนแรงขึน้ ทัง้ ภัยธรรมชาติเชน อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว
ภัยแลง เปนตน และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ
มนุษย เชน การรัว่ ไหลของสารเคมีตา งๆ เปนตน2
จังหวัดพิษณุโลกจากการพิจารณาถึงสภาพพื้นที่
ทั่วไปของจังหวัดพบวาทางตอนเหนือและตอนกลาง
เปนเขตที่สูงและเปนที่ราบสูง บริเวณทางดานทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีขอบเขตภูเขาสูง
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้มีเขา ที่ราบหุบเขา เปนพื้นที่ราบดินตะกอนที่
สมบูรณพื้นที่ตอนกลางและตอนใตเปนที่ราบลุมตาม
แนวแมน้ำยมและแมน้ำนาน เปนยานการเกษตรที่
สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกโดย เฉพาะอยางยิ่ง
พื้ น ที่ ข องอำเภอพรหมพิ ร าม เมื อ ง บางระกำและ
บางกระทุมซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกขาวที่สำคัญของ
จั ง หวั ด แต จั ง หวั ด พิษณุโลกประสบภัยธรรมชาติ
เปนประจำทุกป โดยเฉพาะอุทกภัย ซึง่ เปนจุดออนของ
จังหวัดทีต่ อ งหามาตรการปองกันใหเกิดความเสียหาย
นอยที่สุด ยกระดับการปองกันโดยการรวมพลังทุก
ภาคส ว นทั้ ง ภาครั ฐ เอกชนและประชาชนในพื้ น ที่
ซึง่ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสำนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยเปนศูนยบญ
ั ชาการสถานการณ
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สถานการณเกิดอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก
เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 พายุโซนรอน
“ไหมา” (Haima) ในทะเลจีนใตตอนบนเคลือ่ นตัวไปทาง
ทิศตะวันตกคอนไปทางทิศเหนือและเคลื่อนขึ้นฝง
บริเวณเหนือเกาะไหหลำตอนใตของประเทศจีนใน
วันที่ 23 ถึง 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ศูนยกลางของพายุ
อยบู ริเวณอาวตังเกีย๋ หางจากทิศตะวันออกของกรุงฮานอย
ประเทศเวียดนามประมาณ 250 กิโลเมตร จากนัน้ ได
เคลื่ อ นตั ว ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกและขึ้ น ฝ ง ประเทศ
เวียดนามโดยพายุมกี ำลังออนลงเปนลำดับ ตอมาเปน
พายุดเี ปรสชัน่ ในวันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 มีศนู ย
กลางอยูบริเวณประเทศลาวหางออกไปทางทิศเหนือ
ของจังหวัดหนองคายประมาณ 180 กิโลเมตร ไดเคลือ่ น
ตัวทางทิศตะวันตกดวยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตร
ตอชัว่ โมงและออนกำลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ำ
โดยในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554 หยอมความ
กดอากาศต่ำกำลังแรงทีอ่ อ นกำลังลงจากพายุดเี ปรสชัน่
“ไหหมา” ไดปกคลุมบริเวณจังหวัดนาน ทำใหภาคเหนือ
มีฝนตกเปนบริเวณกวาง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากใน
บริเวณจังหวัดแมฮอ งสอน เชียงราย เชียงใหม ลำพูน
ลำปาง พะเยา นาน แพร อุตรดิตถ ตาก สุโขทัย
พิษณุโลก เพชรบูรณ
ชวงปลายเดือนกรกฎาคมตอเนื่องจนถึงสิงหาคม
(28 กรกฎาคม-4 สิงหาคม พ.ศ. 2554) ประเทศไทย
ประสบกั บ สภาวะฝนตกหนั ก ถึ ง หนั ก มากต อ เนื่ อ ง
เปนบริเวณกวาง กอใหเกิดอุทกภัยครัง้ รุนแรงในภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากอิทธิพล
ของพายุโซนรอน “นกเต็น” (Nock-ten) ทีม่ แี หลงกำเนิด
จากหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในมหาสมุทร
แปซิฟก เหนือดานตะวันตก เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2554 ไดทวีกำลังแรงขึน้ ตามลำดับจนกระทัง่ เปนพายุ
โซนรอนและเคลือ่ นผานเกาะลูซอน ประเทศฟลปิ ปนส
ลงสทู ะเลจีนใตตอนกลางจากนัน้ เคลือ่ นตัวทางทิศตะวันตก
คอนไปทางเหนือผานเกาะไหหลำ และอาวตังเกีย๋ ขึน้ ฝง
ที่ประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวในวันที่
30-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ก อ นเคลื่ อ นเข า สู
ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนานในวันเดียวกันแลว
อ อ นกำลั ง ลงเป น หย อ มความกดอากาศต่ำ ปกคลุ ม
ภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดแพร ลำปาง
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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เชียงใหม และแมฮอ งสอน ตอมาในเดือนตุลาคมพายุ
“นาลแก” พัดผานประเทศไทยมีความเร็วลมระหวาง
63-118 กิโลเมตรตอชัว่ โมง ทำใหเกิดฝนตกหนักมาก
จากพายุดังกลาว สงผลใหเกิดฝนตกหนักในเขตภาค
เหนือมีปริมาณน้ำฝนในเขตจังหวัดพิษณุโลกมากทีส่ ดุ
ในรอบ 12 ป ปริมาณน้ำฝนทีว่ ดั ได 1,751 มิลลิเมตร
มากกวาป 2553 ซึง่ มีปริมาณ 1,409 มิลลิเมตร3
พื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกด า นตะวั น ตกมี ส ภาพ
เปนพืน้ ทีล่ มุ ต่ำ จึงไดรบั ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
และมีน้ำทวมขังเปนระยะเวลานาน ความเสียหายเปน
วงกวาง โดยมีพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย
จำนวน 785,518 ไร จาก 9 อำเภอ 92 ตำบล 862
หมบู า น โครงสรางพืน้ ฐานไดรบั ผลกระทบ 510 แหง
สวนใหญเปนถนนถึง 319 สาย เกษตรกรเลี้ยงปลา
ไดรับผลกระทบ 2,342 ราย สำหรั บ ด า นปศุ สั ต ว
ไดรบั ผลกระทบ 153,448 ตัว สวนใหญจะเปนสัตวปก
เชน เปด และไก มีสกุ ร วัว ควาย บางสวน และมีสตั ว
ทีเ่ สียชีวติ จำนวน 27,973 ตัว รวมทัง้ มีผเู สียชีวติ จาก
อุทกภัยจำนวน 23 ราย การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค
เพื่อประยุกตแนวทางในการดำเนินงานแกไขปญหา
อุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหรวบรวมผล
การดำเนินงานในการแกไขปญหาอุทกภัยของจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก และให ข อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบายแก
รัฐบาล สวนราชการ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ นำไป
เปนแนวทางการแกไขปญหาในภาพรวมตอไป
แนวคิดในการแกปญ
 หา
จากคมู อื การบริหารจัดการสาธารณภัยกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (2547)4 ไดใหหลักการไว ดังนี้
1. กระบวนการดำเนิ น งานป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณะภัยมี 3 ขัน้ ตอนคือ
1.1 การดำเนินการกอนเกิดภัยเปนการปองกัน
และลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และพรอมเผชิญเหตุการณ
1.2 การดำเนินการขณะเกิดภัยเปนการเขาไป
ระงับภัยในภาวะฉุกเฉินเพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัยอยาง
ทันทวงที
1.3 การดำเนินการหลังเกิดภัยเปนการเขาไป
ฟนฟูบูรณะพื้นที่และแกปญหาเยียวยาผูประสบภัย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป
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2. การเตือนภัยลวงหนาเปนการใหขอมูลขาวสาร
ตามสถานการณจริงในพื้นที่เพื่อเตรียมความพรอม
หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เชน ลดความเสียหายกับผล
ที่จะตามมาและเปนการสรางความเชื่อมั่น ดานความ
ปลอดภัยใหกบั ประชาชนดวย5
3. การสรางจิตสำนึกใหกบั ประชาชนในการมีสว น
รวมกับทุกภาคสวนในการแกปญหาภัยพิบัตินี้อาจ
เกิดขึ้นมาใหอยูในสภาวการณที่ควบคุมไดไมเกิดการ
เสียหายรุนแรง
การประเมินความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากภัยพิบตั นิ นั้
Frank E.Davis6 ไดสรุปวาการเกิดภัยพิบัติแตละครั้ง
จะเกิด ความเสียหายถึ ง 25 รายการดว ยกั น เช น
การเสียชีวติ การบาดเจ็บ ทุพพลภาพ ขาดแรงงานฝมอื
สูญเสียทรัพยสนิ สิง่ สาธารณูปโภคขาดแคลน เครือ่ งจักร
เครือ่ งกลตางๆ ชำรุดเสียหาย การหยุดงาน การเสีย
โอกาส วัตถุดบิ ตางๆ เสียงบประมาณในการบูรณาการ
เปนตน 7
รูปแบบการแกไขปญหา
จังหวัดพิษณุโลกมีรปู แบบการดำเนินการดังนี้
1) การอำนวยการ (Directing)
จัดทำคำสั่งและแบงมอบงาน ประสานงาน กับ
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
บริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ประกอบดวยหนวยงานของกระทรวงมหาดไทย ทีท่ ำการ
ปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทองถิน่ จังหวัด
สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เชน
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ (ธกส.) การไฟฟา
การประปา และทีมงานดานประชาสัมพันธรวมทั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ ประสานการปฏิบตั งิ าน
ภายใตการกำกับดูแลของผวู า ราชการจังหวัดและคณะ
ทำงานระดับจังหวัด
2) การเตรียมความพรอมและการรองรับสถานการณ
(Preparation)
ดำเนินการจัดเตรียมขอมูลตางๆ เพื่อรับรอง
สถานการณทเี่ กีย่ วของ เชน ขอมูลเครือ่ งจักรกล วัสดุ
อุปกรณของหนวยงานทีม่ อี ยขู อ มูลปริมาณน้ำ อุทกวิทยา
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยตอการเกิดดินโคลนถลม น้ำปาไหลหลาก
และพืน้ ทีน่ ้ำทวมขัง หมบู า น ตำบล ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
พร อ มทั้ ง ข อ มู ล จำนวนครั ว เรื อ นที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ
มาเปนฐานขอมูล เพือ่ เตรียมความพรอมและวางแผน
เมื่อเกิดเหตุการณก็จะใชเปนแนวทางในการประสาน
งานทุกภาคสวนเพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ในพืน้ ทีต่ อ ไป
3) การดำเนินการชวยเหลือ (Response)
ในขณะเกิดเหตุน้ำทวมซึง่ เปนชวงทีโ่ กลาหลมาก
จำเปนตองมีการดำเนินการหลายรูปแบบ อาทิ การจัด
หาเครือ่ งอุปโภคและบริโภค เพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัย
ในเบื้องตนและดำเนินการชวยเหลือ ในระยะกลาง
และระยะยาวตอไป การใหความชวยเหลือ ประกอบดวย
การจัดตั้งศูนย call center การจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่เกิดเหตุ โดยการ
สนธิกำลังจากทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ ทหาร
ตำรวจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
เพื่อจัดเตรียมขอมูลเครื่องมืออุปกรณตางๆ รวมทั้ง
ระบบสือ่ สาร ระบบขอมูลขาวสาร เรือทองแบน ระบบไฟฟา
แพยาง หองน้ำ หองสุขา เพือ่ บริการแกผปู ระสบภัย
4) การฟน ฟูเยียวยา (Recovery)
เมือ่ พืน้ ทีห่ มบู า น ชุมชน ตำบล ไดรบั ผลกระทบ
จากอุทกภัยตองเรงประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ดำเนิ น การฟ น ฟู เ ยี ย วยาในทุ ก ด า นโครงสร า ง
พืน้ ฐานทีเ่ สียหาย ไดแก เสนทางคมนาคม การขนสง
ระบบไฟฟา ประปา โรงเรียนใหกลับคืนสูสภาพเดิม
โดยเร็ ว การประสานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ใน
ระดับสวนกลางและในระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ ดำเนินการบูรณ
ซอมแซมตอไปรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจของผทู ไี่ ดรบั
ผลกระทบจากอุทกภัย อาคารบานเรือนที่เสียหาย
สถานศึกษาทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
5) การปองกันอยางยัง่ ยืน (Prevention)
สำหรับแนวคิดเชิงระบบในการปองกันปญหา
อุทกภัยอยางยั่งยืน เปนสิ่งที่จำเปนและสำคัญมาก
การปองกัน คือการบริหารจัดการน้ำครบวงจร (flood
management) อันประกอบดวยการรวบรวมและการ
กักเก็บน้ำทีจ่ ำเปนในแกมลิง ใชระบบเชือ่ มโยงการไหล
ของน้ำในระบบแกมลิงเขาดวยกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการบริ ห ารจั ด การน้ำ และใช ป ระโยชน จ ากน้ำ
ยามขาดแคลน แนวคิ ด การสร า งแหล ง กั ก เก็ บ น้ำ
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ขนาดใหญ เพื่อนำไปใชประโยชนทั้งในฤดูฝนและ
ฤดูแลง สวนจะดำเนินการในแหลงน้ำแหงใด ขึน้ อยกู บั
การศึกษาทีเ่ ปนไปได และการตัดสินใจของผมู อี ำนาจ
เพือ่ การดำเนินการกอสรางตอไป นอกจากนัน้ การปรับปรุง
ระบบขนสงน้ำ เชน คู คลองตางๆ เพือ่ ใหการเดินทาง
ของน้ำเกิดความคลองตัว การใชระบบ water way เปน
ทางดวนพิเศษระบายน้ำจากเหนือลงใต สอู า วไทย และ
ขณะเดียวกันตองวางแผนการผันน้ำระหวางลมุ น้ำดวย
เชน ผันน้ำจากแมน้ำยมลงสแู มน้ำนาน เปนตน
6) การติดตามประเมินผล (Evaluation)
การติดตามและจัดทำรายงานความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานที่
เกีย่ วของ ตลอดจนศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
พิจารณาดานความพึงพอใจของประชาชนผูที่ไดรับ
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ความเดือดรอน ผลลัพทและผลกระทบในมิตเิ ศรษฐกิจ
และสังคม สำหรับการศึกษาในเชิงปริมาณเพือ่ วิเคราะห
ความเปนไปได เรื่องการพัฒนาพื้นที่และการบริหาร
จัดการน้ำอยางเปนระบบก็จะเปนการแกไขปญหา
อยางยัง่ ยืนตอไป
ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบของการแกไขปญหา
ตองมีการดำเนินการแกไขอยางเปนระบบตั้งแตกอน
เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และการฟน ฟูเยียวยาหลังเกิดเหตุ
อยางไรก็ตามการอำนวยการเพื่อประสานการดำเนิน
งานแกไขปญหาและติดตามประเมินผล ตองอาศัย
งานวิ จั ย และพั ฒ นาจากสถาบั น การศึ ก ษามาร ว ม
ดำเนินการดวยก็จะสงผลใหกรอบแนวคิดการแกไข
ป ญ หามี ค วามสมบู ร ณ ค รบถ ว นและสามารถแก ไ ข
ปญหา อยางเปนระบบไดซงึ่ เรียกวา “บางระกำโมเดล”
ตามภาพที่ 1

กรอบแนวทางการแกไขปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ

ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการแกปญ
 หาอุทกภัยอยางเปนระบบ

ผลการดำเนินงานแกไขปญหาอุทกภัย
จากกรอบแนวทางการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก
ไดดำเนินการชวยเหลือฟน ฟู เยียวยาผทู ไี่ ดรบั ผลจาก
อุทกภัยน้ำทวมทัง้ ทางดานโครงสรางพืน้ ฐานการชวยเหลือ
ในขณะเกิดเหตุ การฟน ฟูและการวางแผน ทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาวสรุปสาระสำคัญไดดงั นี้
1. ดานการอำนวยการ (Directing)
จังหวัดพิษณุโลก ไดเปดศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย และดิ น โคลนถล ม
ของจั ง หวั ด เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางในการอำนวยการ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ประสานงานควบคุมสั่งการ สำหรับอำเภอตางๆ ให
ตัง้ ศูนยอำนวยการทุกอำเภอเพือ่ ประสานการปฏิบตั งิ าน
ทุกภาคสวน นอกจากนี้แลวยังมีระบบ call center
เพือ่ ประสานรับเรือ่ งรองขอจากประชาชน ทัง้ ในระดับ
ตำบลและระดับอำเภอดวย
2. ด า นการเตรี ย มความพร อ มและการรองรั บ
สถานการณ (Preparation)
การเตรียมความพรอมเพือ่ รองรับการเกิดปญหา
อุทกภัยจำเปนตองรวบรวมขอมูลจากสวนราชการและ
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หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและจั ด ทำข อ มู ล พื้ น ฐานของ
อำเภอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทั้งใน
ระดับจังหวัดและอำเภอใหสามารถดำเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ไดชแี้ จงขอความรวมมือ
ผูนำชุมชนและผูเกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม
รองรั บ สถานการณ ใ นการเตื อ นภั ย การเตรี ย มการ
อพยพ เตรียมขอมูลที่จำเปนสำหรับการบริหาร เชน
อุตุนิยมวิทยา ขอมูลปริมาณน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ
จำนวนเรือ พืน้ ทีเ่ กีย่ วของ บุคลากรทีเ่ กีย่ วของในการ
ใหความชวยเหลือ ขอมูลการเกษตรรวมทัง้ ชองทางการ
ประสาน แจงเตือนภัย เปนตน
3.ดานการดำเนินการชวยเหลือ (Response)
จังหวัดพิษณุโลกไดดำเนินการใหความชวยเหลือ
ประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ไดแก
ชวยเหลือญาติในการจัดการศพผูที่เสียชีวิต 23 ราย
เปนเงินจำนวน 2.15 ลานบาท ชวยเหลือบานเรือน
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจำนวน 18,970 หลังเปนเงิน 94.90
ลานบาท แจกถุงยังชีพจำนวน 152,041 ถุง แก 43,110
ครัวเรือน การประสานงานเปดศูนยบริการ 24 ชัว่ โมง
มีผลการประสานงานชวยเหลือ 280 ครัง้ เปนการรองขอ
ยานพาหนะและสุขาเคลื่อนที่ สนับสนุนเรือทองแบน
จำนวน 521 ลำ รถบรรทุก 97 คัน และสนับสนุนเจาหนาที่
เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนไดรับผลกระทบอีก
822 นาย
4.ดานการฟน ฟูเยียวยา(Recovery)
การเกิดอุทกภัยทำใหโครงสรางพื้นฐานไดรับ
ผลกระทบเปนจำนวนมาก ไดแกถนนเสียหาย 319 สาย
สะพาน 4 แหง ระบบประปา 4 แหง คลองชลประทาน
22 แหง วัด 88 แหง สถานศึกษา 56 แหง สถานบริการ
สาธารณสุข 8 แหง ซึง่ ความเสียหายดังกลาวดำเนินการ
แกไขตามแผนปฏิบตั กิ ารในป 2555 ตอไปไดดำเนินการ
แกไขตามมาตรการฟน ฟูเยียวยาของรัฐบาลครบทุกแหง
สำหรับดานการเกษตรดานพืช ไดดำเนินการชวยเหลือ
เกษตรกร จำนวน 39,469 ราย วงเงิน 1,529 ลานบาท
สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ ข า วแก เ กษตรกร 1,877,990
กิโลกรัม เกษตรกร 20,040 ราย สนับสนุนงบประมาณ
ชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงปลา จำนวน 2,340 ราย
งบประมาณ 13.23 ลานบาท ชวยเหลือเกษตรกร
ผเู ลีย้ งปศุสตั วจำนวน 2.04 ลานบาท
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ยังมีโครงการเยี่ยมยามถามไถ จังหวัดพิษณุโลก
ไดประสานสวนราชการ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อเยี่ยมเยียนผูที่ไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย เพื่อปลุกขวัญและกำลังใจใหกลับคืนมาและ
สรางความอบอุนใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ จำนวน
15 ครั้ง ซึ่งไดบริการเมล็ดพันธุผัก มอบถุงยังชีพ
ฝกอบรมอาชีพ การดูแลโภชนาการ และรักษาโรค
5. ดานการปองกัน (Prevention)
จากขอมูลดังกลาวขางตน เห็นไดวาการเกิด
อุทกภัยมีผลกระทบตอพื้นที่การเกษตรและประชาชน
เปนจำนวนมาก การแกไขอยางเปนระบบทั้งในระยะ
เรงดวน และในระยะยาว ดำเนินการดวยการปรับปรุง
ระบบผันน้ำยม-นาน เพื่อบริหารจัดการน้ำใหไหลได
อยางสะดวก และบริหารจัดการผันน้ำอยางเปนระบบ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ตองใชระบบผันน้ำทางดวน (water
way) ซึ่งมีแนวคิดที่วาถนนมีเสนทางดวนเพื่อใหรถ
เคลื่อนตัวไดสะดวกเรียกวามอเตอรเวย ดังนั้นน้ำก็
จำเป น ต อ งมี ร ะบบผั น น้ำ ให ไ หลลงสู อ า วไทยอย า ง
รวดเร็ว จำเปนตองมี water way เชนเดียวกัน ซึง่ ตอง
ดำเนินงานอยางเรงดวน ดังนี้
5.1 ปรับปรุงและสรางเสนทางการไหลของน้ำโดย
ผันน้ำจากแมน้ำยม บริเวณคลองหกบาท อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย ลงแมน้ำนาน ณ อำเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ มีโครงการทีต่ อ งดำเนินการ คือ การกอสราง
ประตูระบายน้ำคลองผันน้ำ สวรรคโลก - พิชยั พรอมอาคาร
ประกอบงบประมาณเปนจำนวนเงิน 150 ลานบาท
5.2 ผันน้ำจากแมน้ำยมในเขตอำเภอบางระกำ
ลงสแู มน้ำนานดวยการขุดลอกคลองระบายน้ำ DR 2.8
และ DR 15.8 พรอมปรับปรุงอาคาร 30 ลานบาท และ
ปรับปรุงประตูระบายน้ำบางแกวงบประมาณ 150 ลานบาท
5.3 สรางแกมลิง บึงตะเคร็ง เพือ่ เปนแหลงกักเก็บ
น้ำและใชประโยชนทงั้ ในฤดูฝนและในฤดูแลงบนพืน้ ที่
สาธารณประโยชน 1,300 ไร งบประมาณจำนวน 200
ลานบาท ทำใหสามารถเก็บกักน้ำไวใชประโยชนถงึ 6
ลานลูกบาศกเมตร ใชงบประมาณเปนเงิน 530 ลานบาท
5.4 ปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำขนาดเล็กอืน่ ๆ เพือ่ ให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด เชน แกมลิงบึงขี้แลง
บึงกรุงกรัก บึงระมาณ บึงธรรมโรง และบึงที่สำคัญ
ในแตละอำเภอ เพื่อจัดทำเปนแกมลิงรองรับน้ำไวใช
ประโยชนทงั้ ในฤดูฝนและฤดูแลง
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6.ดานการวิจยั และการพัฒนา
เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการจัดการอุทกภัย
ของจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกอย า งเป น ระบบ จำเป น ต อ ง
อาศัยขอมูลทางวิชาการเพือ่ ประกอบการตัดสินใจและ
การวางแผนอนาคต ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยงานวิชาการมาใชเปน
แนวทางในการแกปญหาจึงตองมีการวิจัยและพัฒนา
อยางตอเนือ่ งดวย
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
การแกไขปญหาดานอุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลก
ตองดำเนินการทั้งระบบใหครอบคลุมทั้งลุมน้ำนาน
ลุมน้ำยม และลุมน้ำสาขาที่สำคัญเชนลุมน้ำวังทอง
อำเภอวังทอง ลมุ น้ำชมภู อำเภอเนินมะปราง เปนตน
สามารถแกไขปญหาการจัดการน้ำในเชิงระบบได ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่ลุมต่ำของอำเภอพรหมพิรามและ
อำเภอบางระกำ ก็ตองปรับระบบการเพาะปลูกขาว
และเสริมสรางระบบการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม
โดยมีขอ เสนอแนะในเชิงนโยบาย ดังนี้
1. พื้นที่ลุมน้ำวังทอง ตองกอสรางเขื่อนหรือฝาย
เก็บกักน้ำ เพือ่ ใหมนี ้ำไวใชในการอุปโภคบริโภค และ
การสงเสริมการทองเทีย่ ว การดำเนินงานตองดำเนินการ
ใหประชาชนมีสว นรวม ศึกษาผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
ใหเปนแหลงเก็บกักน้ำทีส่ ำคัญอีกแหงหนึง่ ของจังหวัด
พิษณุโลก และในขณะเดียวกันลมุ น้ำสำคัญอีกแหงหนึง่
คือ ลุมน้ำชมพู อำเภอเนินมะปราง ก็ตองเปนแหลง
เก็บกักน้ำขนาดใหญดว ย หากดำเนินการไดทงั้ สองแหง
จะทำใหเก็บกักน้ำไดเปนจำนวนมากลดผลกระทบจาก
น้ำทวม รวมทัง้ ใชประโยชนจากแหลงน้ำในฤดูแลงได
อีกดวย
2. การบริหารจัดการน้ำ กรณีพนื้ ทีพ่ รหมพิรามและ
อำเภอบางระกำเพื่อเปนการแกไขปญหาอุทกภัยใน
พื้นที่ลุมน้ำยมตอนกลาง (จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก
พิจติ ร) ซึง่ เปนการแกไขปญหาใหกบั ประชาชนทีอ่ ยใู น
พื้นที่ลุมต่ำที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมเปนประจำ
ทุกป จึงขอเสนอแนวคิดในการแกไขปญหาดังนี้
2.1 พืน้ ทีอ่ ำเภอบางระกำ และอำเภอพรหมพิราม
เปนพื้นที่ลุมต่ำเกิดน้ำทวมขังเปนประจำทุกป ตองมี
การปรั บ กระบวนการบริ ห ารจั ด การน้ำ ของระบบ
ชลประทานใหม เพื่อใหประชาชนไดปรับวิถีชีวิตให
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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สอดคลองกับสภาพน้ำที่ทวมขังเปนประจำทุกปและ
ดำรงชีพในสภาวะน้ำทวมขังได
2.2 เกษตรกรอำเภอบางระกำ และอำเภอ
พรหมพิราม มีความตองการน้ำหลากมาทวมขังในพืน้ ที่
หลังจากทีไ่ ดเก็บเกีย่ วเสร็จแลว และขอใหมกี ารบริหาร
จัดการน้ำอยางเปนระบบเพือ่ จะไดนำน้ำมาใชประโยชน
ในการเกษตร การประมง ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ฉะนัน้ ระยะเวลาการปลอยน้ำหรือผันน้ำของชลประทาน
ต อ งกำหนดให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ประชาชนในพืน้ ทีด่ ว ย
2.3 ในยามวิกฤตน้ำทวมขัง พืน้ ทีอ่ ำเภอพรหม
พิรามและพืน้ ทีอ่ ำเภอบางระกำ ใชเปนพืน้ ทีห่ นวงน้ำ
หรือชะลอน้ำไหลลงสพู นื้ ทีต่ อนลางได ซึง่ รัฐอาจจะตอง
เสียคาชดเชยบางตามสมควร
สรุป
จากสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และได ดำเนิ น การ
ตามมาตรการบางระกำโมเดล เห็ น ว า แม มี ค วาม
เสียหายเกิดขึน้ แตเทียบกับปน้ำทวมใหญ 2538 แลว
ความเสียหายลดลงมากอยางชัดเจน ป 2538 น้ำเขาทวม
เขตเศรษฐกิจในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครพิษณุโลกแตป 2554
น้ำไมเขาพื้นที่เศรษฐกิจเลย ทั้งที่ปริมาณน้ำป 2554
มากกวาป 2538 จุดเดนของบางระกำโมเดลคือ มีการ
เตรียมการดี การเขาเผชิญเหตุทนั กาล การเฝาระวังโดย
ศูนยบญ
ั ชาการเหตุการณมคี วามคลองตัว การเยียวยา
ฟน ฟูบรู ณะทัว่ ถึงและการชวยเหลือประชาชนครอบคลุม
ทีส่ ำคัญคือความรวมมือทุกภาคสวน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนรวมถึงสื่อสารมวลชนทุกแขนงดวย ระบบ
ผันน้ำทางดวนนับวาไดผลดีมาก เปนระบบระบายน้ำ
จากแม น้ำ ยมสู แ ม น้ำ น า นได อ ย า งลงตั ว โดยการ
ประสานงานอย า งดี จ ากหน ว ยงานชลประทาน
โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควนอยบำรุงแดน
กำหนดการพรองน้ำไดอยางลงตัวโดยไมกระทบถึงน้ำ
ทีข่ งั อยใู นพืน้ ที่ จากการศึกษานีย้ งั กำหนดพืน้ ทีเ่ ปนที่
หนวงน้ำในอำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม และ
อำเภอบางกระทุ ม บางส ว น หากเกิ ด กรณี ฉุ ก เฉิ น
ในโอกาสหนาใชพนื้ ทีเ่ หลานีเ้ ปนพืน้ ทีห่ นวงน้ำชัว่ คราว
ไมใหไหลไปทำความเสียหายใหพนื้ ทีต่ อนลาง โดยรัฐ
จะตองจายคาชดเชยพืน้ ทีห่ นวงน้ำใหกบั เกษตรกรดวย
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การดำเนินงานแกไขปญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก (บางระกำโมเดล)
Solving Flooding in Phitsanulok Province: Bangrakam Model
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