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ฟันธง!ลุ่มเจ้าพระยา ปีน้ีรอด..น ้าไม่ท่วม  

 
 

แมส้ถานการณ์น ้าทัว่ประเทศในขณะน้ีจะอยูใ่นภาวะปกตกิ็ตาม แต่ยงัไม่สามารถทีจ่ะไวใ้จไดใ้นทุก
พืน้ที.่..มกีารเฝ้าระวงัตลอดเวลา ดว้ยไมส่ิน้สุดฤดฝูน ยงัมฝีนตกกระจายทัว่ทุกภูมภิาค และทีส่ าคญั...ฝนจะ
เริม่เคลื่อนตวัลงสูภ่าคกลางโดยเฉพาะลุม่เจา้พระยา 

พืน้ที ่“อูข่า้วอูน่ ้า” และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ...คาดว่าจะมฝีนตกหนักในเดอืนกนัยายนต่อเน่ือง
ถงึเดอืนตุลาคม หลงัจากนัน้กจ็ะเคลื่อนลงสู่ภาคใต ้ในขณะทีภ่าคเหนือ ภาคอสีาน ภาคกลาง กจ็ะเริม่เขา้สู่
ฤดูหนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน...ในช่วงน้ีอาจจะมรี่องมรสุมพดัผ่านมา โดยเฉพาะพายุไซโคลนจาก
มหาสมุทรอนิเดยี เมื่อครัง้เหตุการณ์มหาอุทกภยัปี 2554 ทีม่พีายุพดัผา่นประเทศไทยหลายลูก ส่วนหน่ึงก็
เป็นพายทุีเ่กดิในมหาสมุทรอนิเดยีชว่งปลายฤดฝูนเชน่กนั ค าถามส าคญัมวีา่...ปีน้ีเหตุการณ์จะเกดิซ ้ารอยปี 
2554 หรอืไม?่ 

สญัชยั เกตุวรชยั อธบิดกีรมชลประทาน บอกวา่ หลงัจากน ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 หน่วยงานต่างๆได้
มกีารบรูณาการรว่มกนัป้องกนัแกไ้ขปญัหาน ้าทว่มไมใ่หเ้กดิขึน้ซ ้ารอยอกี 

“หลายพื้นที่ได้มีการสร้างคันกัน้น ้ าในรูปแบบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของกรม
ชลประทานนัน้ไดม้กีารสรา้งคนักัน้น ้า สรา้งอาคารชลประทานเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการน ้า ขุดลอกคลอง
ต่างๆ ก าจดัวชัพชืและผกัตบชวา ตลอดจนปรบัปรุงสิง่กดีขวางทางน ้าอยา่งต่อเน่ืองเชน่เดยีวกนั” 

นอกจากน้ียงัไดม้กีารวางแผนบรหิารจดัการน ้าใหเ้หมาะสม...สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั 
โดยเฉพาะในพืน้ที่ลุ่มเจา้พระยามกีารวางแผนรับมอืตัง้แต่พืน้ทีต่้นน ้า ไดม้กีารพร่องน ้าในเขื่อนขนาดใหญ่
ในปรมิาณทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัน ้าฝนทีจ่ะตกหนกั ขณะน้ี 4 เขือ่นใหญ่ทีเ่ป็น 

“แหลง่น ้าตน้ทุน” ของลุม่เจา้พระยา คอื เขือ่นภมูพิล เขือ่นสริกิติิ ์เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน และเขื่อน
ป่าสกัชลสทิธิ ์มปีรมิาณน ้ารวมกนั 15,610 ลา้น ลบ.ม. คดิเป็นรอ้ยละ 63 ของปรมิาณความจุในระดบักกั
เก็บขอ้มูล ณ วนัที่ 11 กนัยายน 2560 ยงัสามารถรองรบัปรมิาณน ้าไดอ้กีถงึ 9,261 ลา้น ลบ.ม. เพยีงพอ
ส าหรบัรองรบัปรมิาณน ้าฝนที่ตกหนักในช่วงน้ี...เพยีงพอที่จะกกัเก็บน ้าจ านวนมหาศาลได้ยกัยา้ยไปยงั
พืน้ที่กลางน ้า...ไดม้คีวามร่วมมอืระหว่างกรมชลประทาน กองทพัภาคที ่2 เกษตรกร และฝ่ายปกครองใน



การปรบัปฏทินิการปลกูพชืใหม ่เพือ่ใชพ้ืน้ทีลุ่ม่ต ่าเป็นแกม้ลงิธรรมชาตติามนโยบายของ พล.อ.ฉตัรชยั สาริ
กลัยะ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีใ่หน้ า “ศาสตรพ์ระราชา” มาใชป้้องกนัแกป้ญัหาพืน้ที่
เหนือจงัหวดันครสวรรค ์กรมชลประทานไดด้ าเนินโครงการ “บรหิารจดัการน ้าแบบประชาชนมสี่วนร่วมใน
พืน้ทีทุ่่งหน่วงน ้าบางระก า” หรอื “บางระก าโมเดล 60” ปรบัเปลีย่นปฏทินิการท านาปีในพืน้ทีทุ่่งบางระก า 
ซึง่เป็นพืน้ทีลุ่ม่ต ่าน ้าทว่มเป็นประจ าครอบคลุมพืน้ที ่2 จงัหวดัคอื พษิณุโลก และสุโขทยั 

จากเดมิ...ทีท่ านาปีในเดอืนสงิหาคม ตุลาคม เพราะตอ้งรอน ้าฝนก่อน ใหม้าท าตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2560 โดยจดัสรรน ้ามาจากเขื่อนสริกิติิ ์มาใหเ้พื่อใหส้ามารถเก็บเกี่ยวผลผลติไดก้่อนที่น ้าเหนือจะมา เมื่อ
เกบ็เกี่ยวเสรจ็แล้วกจ็ะใชเ้ป็นแกม้ลงิธรรมชาต ิรองรบัน ้าในฤดูน ้าหลาก เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภยัทีจ่ะ
เกดิขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการหน่วงน ้า...รอการระบาย ไมใ่หเ้กดิผลกระทบกบัลุม่น ้าเจา้พระยาตอนลา่งไดอ้กีดว้ย 
สญัชยั ย ้าว่า โครงการน้ีประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย เกษตรกรไดเ้กบ็เกี่ยวขา้วไปแลว้ทัง้หมด 265,000 
ไร่ ก่อนทีน่ ้าเหนือจะไหลบ่าลงมา โดยไม่ไดร้บัความเสยีหายเลย ขณะน้ีกรมชลประทานเริม่ระบายน ้าจาก
แมน่ ้ายมสายเก่าและแมน่ ้ายมสายหลกั เขา้ไปกกัเกบ็ไวเ้พื่อใชเ้ป็นแกม้ลงิบา้งแลว้ จะสามารถเกบ็กกัน ้าได้
สงูสุดถงึ 400 ลา้น ลบ.ม. 

“เราจะเกบ็น ้าไวส้ามถงึสีเ่ดอืน ระหวา่งน้ีเกษตรกรจะมรีายไดเ้สรมิจากการท าอาชพีประมงซึ่งเป็นวถิี
ชวีติของคนในพืน้ทีลุ่ม่ต ่า และการปลอ่ยน ้าใหท้ว่มนาในชว่งน้ีจะท าใหป้ลาชุกชุมมากเป็นพเิศษ เพราะเมลด็
ขา้วทีร่ว่งอยูใ่นนาหรอืเกดิขึน้มาใหมจ่ะเป็นอาหารอยา่งดขีองปลา” 

ส าหรบัพื้นที่ใต้จงัหวดันครสวรรค์ลงมาก็ด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนั โดยได้ปรบัเปลี่ยนปฏทินิ
การท านาปีของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต ่า มีพื้นที่รวม 1.15 ล้านไร่ ครอบคลุมจงัหวดันครสวรรค์ ชยันาท 
สงิห์บุร ีอ่างทอง ลพบุร ีพระนครศรอียุธยา สุพรรณบุร ีนครปฐม ปทุมธานี โดยใหเ้ริม่ท านาปีตัง้แต่เดอืน
พฤษภาคม 2560 ขณะน้ีพืน้ทีส่ว่นใหญ่เกบ็เกีย่วแลว้ หลงัจากนัน้จะใชเ้ป็นพืน้ทีแ่กม้ลงิธรรมชาตเิพือ่รองรบั
น ้าไดถ้งึ 1,500 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

“การใช้พื้นที่ลุ่มต ่ามาเป็นแก้มลงิธรรมชาตินอกจากจะลดความเสี่ยงที่ผลผลิตข้าวจะได้รบัความ
เสยีหายแลว้ ยงัชว่ยรฐัประหยดังบประมาณในการจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายจากน ้าทว่ม ลดความเสยีหาย
ที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ ทรพัย์สิน หรือแม้แต่ชีวิต อีกทัง้น ้าที่เก็บกักไว้ยงัน ามาบริหารจดัการให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดไดอ้กี” 

คราวน้ีกม็าถงึพืน้ทีป่ลายน ้า พงศศ์กัดิ ์อรุณวจิติรสกุล ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานที ่11 กรม
ชลประทาน รบัผดิชอบพืน้ทีป่รมิณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานคร...จงัหวดันนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร เสรมิว่า ขณะน้ีสถานการณ์ในพืน้ทีลุ่่มเจา้พระยาในช่วงปลายน ้ายงัไม่วกิฤติ ปรมิาณน ้าใน
แม่น ้าเจา้พระยาก่อนที่จะไหลลงเขา้สู่เขตกรุงเทพฯ ณ สถานีวดัน ้าบางไทร ยงัอยู่ในเกณฑป์กติ ล่าสุด...
อตัราการไหลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,736 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ียงัต ่ากว่าเกณฑว์กิฤตคิอื 3,000–3,500 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี

“เราได้ใช้โอกาสน้ี...พร่องน ้าในคลองทุกคลองที่อยู่ในเขตปริมณฑล ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม...
ปลอดภยั เร่งระบายออกสู่อ่าวไทยผ่านคลองระบายน ้าสุวรรณภูม ิผ่านทางแม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าท่าจนี  
แมน่ ้าแมก่ลอง ทัง้ยงัไดผ้นัไปยงัแมน่ ้านครนายก...แมน่ ้าบางปะกง เพือ่ลงสูอ่า่วไทยอกีเสน้ทางหน่ึงดว้ย” 
 



พุง่เป้าไปทีก่ารระบายน ้าออกสู่ทะเลผา่นทาง “คลองระบายน ้าสุวรรณภูมิ” โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิสามารถระบายน ้าไดถ้งึ 100 ลบ.ม.ต่อวนิาท ีโดยใชเ้ครื่องสูบน ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ มี
ขนาดก าลงัการสบูเครื่องละ 25 ลบ.ม.ต่อวนิาท ีจ านวน 4 เครื่อง สูบน ้าจากคลองระบายน ้าสุวรรณภูมไิปยงั
สะพานระบายน ้าข้ามถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ...และคลองชายทะเล ออกสู่ทะเล ที่ ต.บางปู อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ  

เมื่อครัง้น ้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 จะเหน็ไดว้่าพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการแทบไม่ไดร้บัผลกระทบเลย 
เน่ืองจากมคีลองระบายน ้าสุวรรณภูมชิ่วยในการระบายน ้า การแก้ปญัหาน ้าท่วมลุ่มเจา้พระยาในอนาคต
อยา่งยัง่ยนืนัน้ สมเกยีรต ิประจ าวงษ์ รองอธบิดกีรมชลประทาน บอกวา่ กรมชลประทานไดน้้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” ในเรื่องแกม้ลงิมาขยายผล โดยไดท้ าการศกึษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 
โครงการแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต ่าเหนือจงัหวดันครสวรรค์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลสรุปวา่...โครงการแกม้ลงิน้ีจะประกอบดว้ยพืน้ทีแ่กม้ลงิยอ่ยทัง้หมด 69 แห่ง ใน
เขตจงัหวดัสุโขทยั พษิณุโลก พจิติร นครสวรรค ์ครอบคลุมพืน้ที ่153 ต าบล 24 อ าเภอ...สามารถเกบ็กกัน ้า
ไวช้ัว่คราว เพื่อรอการระบายไดก้ว่า 2,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร ประมาณการไวว้่าจะใชง้บประมาณในการ
ลงทุนทัง้หมดเกอืบ 30,000 ลา้นบาท 

น่าสนใจว่า...ถ้าโครงการน้ีส าเรจ็นอกจากจะช่วยแกป้ญัหาน ้าท่วมในพืน้ทีลุ่่มเจา้พระยา...เน่ืองจาก
สามารถตดัยอดน ้าเหนือที่จะไหลบ่าลงมาเก็บกกัไว้ได้ปรมิาณมหาศาลแลว้ ยงัท าให้มปีรมิาณน ้าต้นทุน
สามารถเกบ็ไวใ้ชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่าปรมิาณน ้าในเขื่อนปา่สกัชลสทิธิร์วมกบัเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดนอกี
ด้วย มาตรการทัง้หมดน้ียนืยนัว่า “ปีน้ี...น ้าจะไม่ท่วมลุ่มเจ้าพระยาเหมือนปี 2554 แน่นอน ”...“ศาสตร์
พระราชา”...ยทุธศาสตรบ์รหิารจดัการทรพัยากรน ้า ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งยัง่ยนื 
 

อากาศวิปริตยากจะไว้ใจ ฝนหลวงเร่งเติมน ้าเข่ือน 

 
 

ปีน้ีฝนฟ้าด ีเขา้ขา่ยปีน ้ามาก ดว้ยอทิธพิลของพายุทีเ่ขา้มาสลายตวัในบา้นเราถงึ 3 ลูก ตาลสั–เซนิ
กา–ทกซูรี ปีน้ีเลยมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 29% แต่ยังไม่มากเท่าปี 2554 ที่มีฝนตกมากกว่า
ค่าเฉลีย่ 30 ปี ถงึ 34%  จนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดค้าดการณ์หลงัสิน้ฤดูฝน ณ วนัที ่1 พ.ย.2560 น่าจะมี
น ้าเพยีงพอกบัฤดูแล้งที่ก าลงัจะมาถงึอกีไม่กี่เดอืนขา้งหน้าน้ี แต่ดูเหมอืน พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ไม่ไว้วางใจสกัเท่าไร ยงักงัวลว่าการคาดการณ์ที่ใช้สถิติข้อมูลเก่ามาเปรียบเทียบ 



อาจจะผดิพลาดขึน้มาได ้เพราะสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศโลกในปจัจุบนัเอาแน่เอานอน
ไมไ่ด.้..ยากจะเอาหลกัสถติเิก่าๆมาใชค้าดการณ์อากาศปจัจุบนัได ้

จากทีค่าดกนัว่า นับจากน้ีไป 1 เดอืน ก่อนฝนจะห่างหายไปจากพืน้ที่เหนืออ่างเกบ็น ้า จะมนี ้าไหล
เขา้มาสมทบอาจไม่แน่ จงึสัง่การให ้กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร เร่งระดมปฏบิตักิารสรา้งฝนเตมิน ้าลง
เขื่อน 10 แห่ง เขื่อนภูมพิล, แม่กวง-อุดมธารา, สริกิติิ,์ ศรนีครนิทร์, วชริาลงกรณ์,ล าตะคอง, คลองสยีดั, 
พระปรง, แก่งกระจาน และ ปราณบุร ีใหม้นี ้าตุนไวใ้ชใ้นหน้าแลง้มากเอาไวก้่อน 

ตวัเลข ณ 19 ก.ย.2560 อา่งเกบ็น ้าทัง้ 10 แห่ง มนี ้ารวมกนัอยูท่ี ่36,533 ลา้นควิ (ทีค่าดการณ์ไวว้่า 
1 พ.ย.2560 จะมรีวมกนั 41,155 ลา้นควิ) กรมฝนหลวงฯตัง้เป้าจะเนรมติเมด็ฝนใหม้าอยู่ในเขื่อน 41,430 
ลา้นควิ...หรอืท าใหน้ ้าไหลเขา้เขือ่นมากกวา่ทีค่าดการณ์ไว ้12% 

“การคาดการณ์ว่าก่อนจะหมดฝนน่าจะมีน ้ าไหลลงอ่างเก็บน ้ ามากพอสมควร แต่สภาพอากาศ
ปจัจุบนัเราไมอ่าจแน่ใจไดว้า่จะมฝีนมาเหมอืนทีค่าดไว ้เพราะทีผ่า่นมาเราเคยเจอกนัมาแลว้เมื่อปี 2557” 

นายสุรสหี์ กิตติมณฑล อธบิดกีรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ให้เหตุผลท าไมถึงต้องเร่งท าฝนหลวงเติมน ้ าลงเขื่อน
ในช่วงน้ี...นัน่เพราะธรรมชาติในภาวะปกติของบ้านเรา ร่อง
ความกดอากาศต ่าหรอืที่เรยีกกนัว่าร่องฝน จะค่อยๆขยบัลงมา
จากจนีลงไปทางใต้อย่างชา้ๆ... จากเหนือลงไปอสีานภาคกลาง 
และภาคใต้ตอนปลายปีแต่ปี 2557 ในช่วงต้นฤดูฝน ร่องฝนไป 
คา้งเติง่อยูท่ี่จนี และขยบัขึน้ลง สวงิไปสวงิมาระหว่างภาคเหนือ
ของไทยกบัภาคใตข้องจนี สลบัไปมาอยู่อย่างนัน้หลายเดอืน ...

แต่พอถงึปลายเดอืนกนัยายน ร่องฝนขยบัลงมาไทยอกีท ีแต่ไม่ไดข้ยบัลงมาชา้ๆ เคลื่อนลงพรวดเดยีวไป
อยูภ่าคใตต้อนบน จนท าใหเ้กดิน ้าท่วมใหญ่ภาคใตต้ัง้แต่ตน้เดอืนตุลาคม 2557...ทัง้ทีป่กตแิลว้ช่วงนัน้ร่อง
ฝนควรจะอยูท่ีภ่าคกลางไมใ่ชภ่าคใต ้

ภาวะอากาศปีน้ีดูเหมอืนจะเขา้เคา้เป็นเหมอืนปี 2557...ตัง้แต่เขา้ฤดูฝน ร่องฝนขึน้ไปคา้งเติง่ที่จนี
มาตัง้นาน และหลงัพายุทกซูรสีลายตวั ร่องฝนท าท่าจะขยบัลงมาทางภาคเหนือของไทยไดเ้ลื่อนไหลพรวด
เดยีวลงมาอยู่ภาคใตต้อนบนไปเรยีบรอ้ยตัง้แต่ 21 ก.ย.2560 แลว้...เลยท าใหก้งัวลว่า ปรมิาณน ้าที่จะไหล
ลงเขื่อนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ จ าต้องเร่งท าฝนหลวงโปรยน ้ามาเก็บในเขื่อน ด้วยต้นทุน 75 สต.ต่อ
ลกูบาศกเ์มตร ถา้ไดป้รมิาณฝนเลก็น้อยแค ่10 มม. แต่ไดน้ ้าฝน 20 มม. ตน้ทุนจะถูกกวา่น้ีครึง่หน่ึง 

ชาติชาย ศิริพฒัน์ 


