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Considerations in Design of Highway and Bridge in Large Flood Plain,
A Case Study: Ubon Ratchathani
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บทคัดย่ อ บทความนี้ รวมข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิที่ดีในการวางแผน ออกแบบ บริ หารจัดการ ทาง และอาคารระบายนํ้าใน
พื้นที่น้ าํ หลากขนาดใหญ่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยัง่ ยืน ที่ได้จากผลสํารวจศึกษาอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งเกิดซํ้าซาก
ตั้งแต่อดี ต อีกทั้งสภาพภูมิประเทศ และการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ทาง และอาคารระบายนํ้า ต้องซ่ อมแซม
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างแบบจําลองสามมิติเพื่อศึกษาการเกิด
อุทกภัยในพื้นที่ศึกษาภายใต้เหตุปัจจัย และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาปั ญหาในองค์รวม ผลศึกษาพบว่า ไม่มีมาตรการ หรื อ
วิธีหนึ่งวิธีใดโดยลําพังที่จะสามารถป้ องกันอุทกภัยได้ ข้อเสนอแนะสําหรับการออกแบบเรขาคณิ ต โครงสร้างทาง อาคารระบาย
นํ้า และส่ วนประกอบอื่น ๆ คือ 1) ควรใช้ขอ้ มูลปั จจุบนั พิจารณาสภาพอุทกวิทยาทั้งลุ่มนํ้า แทนที่จะเป็ นเฉพาะบริ เวณ หรื อลุ่ม
นํ้าย่อย 2) อาจออกแบบอาคารระบายนํ้าโดยใช้คาบการเกิดที่ยาวนานขึ้น 3) เลือกใช้โครงสร้างที่ประหยัด ก่อสร้างง่าย
บํารุ งรักษา และซ่ อมแซมง่าย ประหยัด รองรับการสัญจรของพาหนะบางประเภทระหว่างอุทกภัยได้ 4) ออกแบบผิวทาง และ
อาคารระบายนํ้า ด้วยความพิถีพิถนั หรื อมาตรการพิเศษ 5) มีมาตรการป้ องกัน และบํารุ งรักษาทางนํ้าบริ เวณที่ต้ งั ของอาคาร
ระบายนํ้าเป็ นพิเศษ 6) พิจารณาเลือกใช้วิธีการใหม่ ๆ หรื อนวัตกรรม 7) กําหนด และทบทวนดุลยภาพของงบประมาณ
บํารุ งรักษาซ่ อมแซมทาง และอาคารระบายนํ้า ตามรอบเวลา และกรณี ฉุกเฉิ นเร่ งด่วน 8) ออกแบบทาง และสะพานโดยคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ9) ควรปรับปรุ ง และใช้งานแบบจําลองเพื่อเฝ้ าาติดตามการทํางานตามรอบ
เวลาที่เหมาะสม
Abstract: This paper connotes suggestions and recommendations for sustainable planning, design and
management of highway and bridges in large flood plain which were derived following the Ubon
Ratchathani flooding research project. The Three-D computer simulation model, which is based on
historical hydrological and hydraulic data in conjunction to the Geographic Information System (GIS) had
been developed to simulate various situations of runoff, river flow and flooding as well as to verify the
alternatives. The main conclusion is that no single alternative can resolve the flooding independently,
hence successful experiences of the concerned sectors are as follows. First, geometric design should be
based on the up-to-date and reliable geographic information while the estimation of the runoff for
hydraulic design might consider the overall flood plain or sub-basin instead of considering each
catchment independently. Second, the bridges should be designed with the longer return period than
normal practices to ensure and maintain the convenience of the people and motor transportation. Third,
proper structural systems of bridge should be used according to their soundness, economical, ease of
construction, repair or maintenance. Fourth, careful design of pavement and drainage structure might be
done. Fifth, measures for maintenance of waterways surrounding the drainage structure should be
established. Sixth, consider and apply new approach or innovation. Seventh, planning and management
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should be re-optimized periodically so that reasonable budget can be allocated to routine maintenance and
emergency repair. Eighth, design and management of highway and drainage structure should be
compromised among the needs of the concerned participants. Ninth, the flood model should be calibrated
and use for monitoring purpose periodically.
2. ทัว่ ไป

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง อยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลระหว่าง 120 – 150 เมตร
ทิ ศใต้ และทิ ศตะวันตก จรดเทื อกเขาพนมดงรั ก ซึ่ งเป็ นขอบแอ่งโคราช ทิ ศเหนื อ และทิ ศตะวันออก ติ ดแม่น้ าํ โขง จังหวัด
อุบลราชธานี ตั้งอยูใ่ นลุ่มนํ้า โขง-ชี-มูน ซึ่ งเป็ นลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ของแต่ละลุ่มนํ้าย่อย เท่ากับ 47,502
49,477 และ 69,701 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ (รู ปที่ 1) พื้นที่ราบรับนํ้า (Flood plain) ด้านท้ายนํ้า จึงรองรับนํ้าท่าปริ มาณ
มาก ซึ่ งเกิดจากปริ มาณฝนรายปี ความชุกระหว่าง 1,300 ถึง 1,800 มิลลิเมตรต่อปี ปริ มาณนํ้าท่า ในบางปี สู งถึง 6,800
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทําให้น้ าํ ท่าเอ่อล้น และท่วมบ่าสองฝั่ งแม่น้ าํ ก่อนที่ จะไหลลงแม่น้ าํ โขง จากสถิติ พบว่า เกิดอุทกภัย
รุ นแรงในปี พ.ศ. 2481 2493 2521 2541-2545 ซึ่ งสอดคล้องกับคาบ 50 – 100 ปี

รู ปที่ 1 ลุ่มนํ้า โขง ชี มูน และพื้นที่น้ าํ หลากในจังหวัดอุบลราชธานี
2 ปัญหา

ผลศึกษาพบว่า ปี ที่เกิดอุทกภัย ในเขตพื้นที่ศึกษา คือ อําเภอเมืองอุบลราชธานี ระดับนํ้าสู งสุ ดผันแปรระหว่าง +115.77 รทก.
ในปี พ.ศ. 2547 (คาบ 50 ปี ) และ +118 รทก ในปี พ.ศ. 2521 (คาบ 90-100 ปี ) สู งกว่าตลิ่งทั้งสองฝั่งของแม่น้ าํ มูน (+112.0
และ +113.0 รทก. ตามลําดับ) ทั้งนี้ แม่น้ าํ มูน ณ บริ เวณพื้นที่ศึกษา มีความจุ รองรับปริ มาณนํ้าท่าได้เพียง 2,400 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที โดยประมาณ ขณะที่ในปี พ.ศ. 2545นํ้าในแม่น้ าํ มูน ณ สถานี ตรวจวัดที่อาํ เภอเมือง (สถานี M7 ณ สะพานเสรี
ประชาธิ ปไตย) มีปริ มาณถึง 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยประมาณ อุทกภัยครั้งนั้น ทําให้อาคารบ้านเรื อน พื้นที่
เกษตรกรรม ธุ รกิ จพาณิ ชยกรรม เส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะถนนสะพานในเส้นทางหลัก เสี ยหาย ประชาชน และปศุสัตว์
ประสบความลําบากในการสัญจร และอพยพเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ เพราะนํ้าท่ วมบ่า ครอบคลุมพื้นที่ เป็ นวงกว้าง เป็ นเวลานาน
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เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศเป็ นพื้นที่น้ าํ หลากขนาดใหญ่ (Large

flood plain)

ประมาณมูลค่าความเสี ยหายและสู ญเสี ยทาง

เศรษฐกิจ ราว 1,000 ล้านบาท มีรายงานว่า ทางหลวง 259 สายทาง สะพาน 41 แห่ง ชํารุ ดเสี ยหาย (รู ปที่ 2)

รู ปที่ 2 สภาพนํ้าท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ในพ.ศ.2545ถนน สะพานชํารุ ดเสี ยหาย และอุปสรรคในการคมนาคมสัญจร
3. การแก้ ไขปัญหาเร่ งด่ วน

มาตรการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วนเฉพาะหน้า ที่ได้กระทําภายใต้งบประมาณจํากัดคือ การยกระดับก่อสร้างของถนนเลี่ยงเมืองฝั่ ง
ตะวันตก (รู ปที่ 3:

1) ให้มีระดับก่อสร้างเท่ากับ +116

รทก. โดยประมาณ เพื่อสายทางดังกล่าวพ้นระดับนํ้าท่วม หรื อจะยังใช้

สัญจรได้ แม้ระดับนํ้าจะสู งกว่าที่ ได้คาดคะเนย์ไว้ และเปลี่ยนผิวไหล่ทางแอสฟั ต์เป็ นคอนกรี ต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการ
ป้ องกันการกัดเซาะ และทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก (รู ปที่ 3:

2)

ก็ได้ยกระดับก่อสร้างของทาง และยกระดับระดับสะพานให้

สอดคล้องกับระดับของทาง พร้อม ๆ กับการขยายช่องเปิ ดของอาคารระบายนํ้า เช่น ขยายช่วงสะพาน หรื อเพิ่มท่อลอดชนิ ด
เหลี่ยม มาตรการเร่ งด่วนเฉพาะหน้าที่กล่าวนี้ สามารถรองรับอุทกภัยในคาบ 50 ปี ได้ หากแต่ก็ยงั ไม่สามารถรองรับอุทกภัย
สูงสุ ดตามสถิติที่คาบ 90-100 ปี

รู ปที่ 3 ทางเลี่ยง และสะพานเมืองฝั่งตะวันออก และตะวันตก
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4. โครงการศึกษาอุทภภัยจังหวัดอุบลราชธานี แบบจําลอง ขอบเขต และผลศึกษา

ในปี พ.ศ. 2545 จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะบูรณาการแก้ไขปั ญหาอุทกภัยซํ้าซากอย่างยัง่ ยืน ได้ให้กรมชลประทาน และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่ วมกันดําเนิ นโครงการสํารวจศึกษา เพื่อกําหนดมาตรการแก้ไขปั ญหา โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
4.9

ล้านบาทงานสําคัญคือ สํารวจ และสร้างแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพการเกิดอุทกภัยในภาพรวมของลุ่มนํ้ามูน

ตั้งแต่ตน้ นํ้า จนไหลบรรจบแม่น้ าํ โขง ซึ่ งมีลาํ นํ้าสาขาต่าง ๆ รวมอยูด่ ว้ ย (โดยกรมชลประทาน) และการสํารวจ สร้างแบบจําลอง
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมสามมิติ ร่ วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geo - Informatic

System-GIS)

เพื่อจําลอง

สภาพ ศึกษา และคาดคะเนอุทกภัย นํ้าท่าในแม่น้ าํ มูน และพื้นที่น้ าํ หลากบริ เวณอําเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่ งเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจ
ภายใต้เหตุปัจจัย และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาปั ญหาในองค์รวม (โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ) กระบวนสร้างแบบ
จําลออาศัยข้อมูลอุทกวิทยา (อาทิ ฝน นํ้าท่า และระดับนํ้าที่สถานี ตรวจวัด ตลอดลํานํ้า) ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แสดง
สภาพภูมิประเทศ พื้นที่น้ าํ หลาก ภาคตัดขวางของแม่น้ าํ อาคารระบายนํ้า และสิ่ งปลูกสร้าง อาทิ สะพาน (รู ปที่ 4) แบบจําลองใช้
ข้อมูลดังกล่าว และสถิติ ปรับแก้ สอบเทียบ (Calibrate

and verify)

พารามิเตอร์ ที่เกี่ยวแก่การไหล จนกระทัง่ แม่นยํา

น่าเชื่อถือ ภายหลังได้ใช้แบบจําลองทดสอบข้อเสนอ หรื อมาตรการป้ องกันแก้ไขอุทกภัย พบว่า ไม่มีมาตรการ หรื อวิธีหนึ่ งวิธี
ใดโดยลําพังที่จะสามารถป้ องกันอุทกภัยได้ หรื ออีกนัยหนึ่ งคือ การป้ องกันบรรเทาอุทกภัยจะต้องบูรณาการมาตรการต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน รู ปที่ 5 แสดงตัวอย่างพื้นที่น้ าํ ท่วมที่ระดับ +116 รทก

รู ปที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และแบบจําลองคณิ ตศาสตร์
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รู ปที่ 5 ตัวอย่างผลลัพท์จากแบบจําลองแสดงพื้นที่น้ าํ ท่วมที่ระดับ +116 รทก

้ ทีน่ ํา้ หลากขนาดใหญ่
6. การวางแผน ออกแบบ บํารุ งรักษา ถนน และอาคารระบายนํา้ ในพืน
ผลสํารวจความเสี ยหายเนื่ องจากอุทกภัย และโครงการศึกษาอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่น้ าํ หลากขนาดใหญ่
สามารถรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิที่ดี ในการวางแผน ออกแบบ บริ หารจัดการ ทาง และอาคารระบายนํ้าในพื้นที่น้ าํ
หลากขนาดใหญ่ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และยัง่ ยืนดังกล่าวเป็ นลําดับดังนี้
6.1

การออกแบบเรขาคณิ ต (โดยเฉพาะการกําหนดแนว และระดับก่อสร้ าง) และอาคารระบายนํ้าควรอาศัยข้อมูล

ปั จ จุ บ ัน โดยเฉพาะสภาพภูมิป ระเทศ และการใช้ที่ ดิน ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ ว หาไม่ แ ล้ว อาจต้อ งสิ้ นเปลื องงบประมาณ
ซ่ อมแซมแก้ไข หรื อปรับปรุ งถนน และสะพาน ซึ่ งเสี ยหายเพราะอุทกภัยอยู่เนื อง ๆ กลับกัน การกําหนดระดับก่อสร้าง และ
ออกแบบอาคารระบายนํ้าโดยใช้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นปั จจุบนั อาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางการไหลของนํ้าท่า หรื อทําให้น้ าํ ท่วมเอ่อพื้นที่
ต้นนํ้า ผลจากกรณี ศึกษาแสดงว่า การออกแบบอาคารระบายนํ้าสําหรับถนนในพื้นที่น้ าํ หลากขนาดใหญ่ ควรใช้แบบจําลองที่
พิจารณาพื้นที่ลุ่มนํ้า หรื อลุ่มนํ้าย่อย แทนที่จะพิจารณา เฉพาะพื้นที่รับนํ้า (Catchment

area)

ณ บริ เวณปากทางอาคารระบาย

นํ้า ควรบูรณาการงานออกแบบทาง และอาคารระบายนํ้ากับงานอื่น ๆ โดยเฉพาะการวางแผนป้ องกันบรรเทาอุทกภัย
่ นสายทางหลัก ควรพิจาณาออกแบบให้รองรับปริ มาณนํ้า ด้วยคาบที่ยาวนาน
6.2 อาคารระบายนํ้าขนาดใหญ่ หรื ออยูบ
ขึ้น อาทิ ไม่ต่าํ กว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม ไม่ควรกําหนดคาบที่ยาวนานกว่าอายุของโครงสร้าง หรื ออาคารระบายนํ้า เพราะจะ
สิ้ นเปลื อง นอกจากปริ มาณการไหล และระดับนํ้าสู งสุ ด ควรออกแบบ หรื อมีมาตรการควบคุมความเร็ วของกระแสนํ้า โดย
ระหว่างเกิดอุทกภัย ที่ระดับนํ้าท่วมถนน หรื อสะพาน ยวดยานพาหนะบางประเภทก็ยงั พอจะสัญจรได้บา้ ง
6.3

ควรเลือกระบบโครงสร้างสะพาน หรื ออาคารระบายนํ้าอื่น ๆ รวมทั้งส่ วนประกอบโครงสร้าง โดยคํานึงถึงระบบที่

เป็ นมาตรฐานปฏิบตั ิ เหมาะสมคุน้ เคยกับแรงงาน เครื่ องจักร หรื อเทคโนโลยีของผูก้ ่อสร้างท้องถิ่น ก่อสร้างง่าย ซ่ อมแซมง่าย
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หรื อสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย อาทิ ใช้ระบบแผ่นพื้น หรื อคานตงรู ปตัวทีคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

(RC slab type or Tee

section) ตวามยาวช่วง 5-10 เมตร หรื อคานสะพานคอนกรี ตอัดแรงรู ปหน้าตัดอย่างง่าย และความยาวช่วงปกติ อาทิ คานกล่อง

กลวง หรื อคานรู ปตัวไอ (PC box or I-girder) ความยาวช่วงระหว่าง 25-25 เมตร เป็ นต้น ควรเลือกระบบโครงสร้างส่ วนล่าง
(Sub-structures ได้แก่ คานขวาง เสา หรื อตอม่อ) คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซึ่ งสามารถแก้ไขปรับปรุ งได้สะดวก ตอม่อเดี่ยว ตอม่อ

คู่ หรื อตอม่อตับ ซึ่ งอยูบ่ นฐานรากร่ วม ต่างก็เหมาะสมที่จะเลือกใช้ได้ตามควร (รู ปที่ 6) หากใช้ ฐานรากร่ วม แม้จะสามารถ
หลีกเลี่ยง หรื อควบคุมการทรุ ดตัวต่างระดับได้ แต่พึงระวังการกัดเซาะ โดยเฉพาะพื้นที่น้ าํ หลากในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งโดย
ธรรมชาติส่วนใหญ่ดินเป็ นทรายมวลละเอียด หรื อทรายแป้ ง (Silt) หนา 1-2 เมตร มีลกั ษณะหลวม ถูกกัดเซาะ และพังทลายง่าย
(Loose, erodible and collapsible) ลึกลงไป ที่ระดับ 2-5 เมตร มักพบชั้นดินลูกรัง (Laterite) ปะปน โดยอาจหนาถึง 1.5

เมตร ลึกลงไปที่ระดับ 5-6 เมตร เป็ นชั้นทราย หรื อกรวด มีแรงแบกทานสู ง ดินประเภทนี้ มักมีคุณลักษณะ คือ ดินชั้นบน มีค่า
Plasticity

ตํ่า มีกาํ ลังค่อนข้างตํ่า และทรุ ดตัว แม้ถูกบดอัดจนแน่น แต่ก็อาจถูกกัดเซาะ หรื อพัดพาโดยนํ้าท่า หรื อนํ้าใต้ดิน

(Seepage) อีกทั้งปริ มาณนํ้าในดินอาจทําให้แรงเสี ยดทานระหว่างอนุ ภาคดินลดลงได้ถึงร้อยละ 20 ซึ่ งหากเลือกใช้ฐานรากตื้น

หรื อฐานรากวางบนดิน ก็จะเสี ยหายได้ ดังนั้น ฐานรากวางบนเสาเข็มจึงเหมาะสมกว่าฐานรากแผ่ โดยกําหนดให้ปลายเสาเข็ม
วางบนชั้นทรายที่ หนา และแข็งแรง ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะลึกระหว่าง 8-12 เมตรจากระดับผิวดิน ทั้งนี้ หากใช้เสาเข็มตอก ควร
เลือกใช้เสาเข็มหน้าตัดทึบตัน และขนาดใหญ่พอควร เช่น เสาเข็มรู ปหน้าตัดสี่ เหลี่ยมขนาด 0.40x0.40 เมตรขึ้นไป อาจเสริ ม
เหล็กเจาะนําที่ปลายเสาเข็ม (Steel

shoe)

ตอกเสาเข็ม หากมีเสาเข็มเอียง (Batter

และพิถีพิถนั ในการกําหนดจํานวน Blow

pile)

count

และเลือกใช้สมการคํานวณการ

ในฐานรากของตอม่อต้นกลาง หรื อตับกลาง ก็จะเพิ่มกําลังต้านทานแรงด้านข้าง

และฐานรากดังกล่าวหากอยูเ่ หนือระดับดิน ยังจําเป็ นที่จะต้องปรับมิให้ตา้ นการไหลของนํ้า เช่น โค้งมน หรื อเรี ยว (Round
bullet)

or

อาจมีแผง (Skirt) ป้ องกันการกัดเซาะของกระแสไหลวน (รู ปที่ 7) ราวสะพาน ควรเลือกชนิดที่มีช่องเปิ ด ให้น้ าํ ไหล

ผ่านได้สะดวก (รู ปที่ 8) ช่องรับนํ้า (Inlet) และท่อดิ่ง (Downspout) ควรถี่ หรื อมีขนาดโต กว่าปกติ เลือกใช้แกรงดักตะกอน
ที่ทนทาน และบํารุ งรักษาง่าย การเพิ่มช่องเปิ ด (Opening) ของอาคารระบายนํ้า อาจเลือกใช้วิธีอย่างง่าย เช่น ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม (Box culvert) ที่ใกล้เชิงสะพานทั้งสองด้าน ซึ่ งจะประหยัด และสะดวกกว่าการเพิ่มจํานวนช่วงสะพาน (รู ปที่ 8)

รู ปที่ 6 ตัวอย่างระบบโครงสร้างส่ วนบน และส่ วนล่าง ซึ่ งก่อสร้าง และปรับปรุ งซ่อมแซมได้สะดวก
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รู ปที่ 7 ตัวอย่างรู ปหน้าตัด และส่ วนประกอบเสาเข็มตอก

รู ปที่ 8 ตัวอย่างราวสะพาน และระบบระบายนํ้าที่เหมาะสมจะรองรับอุทกัย
6.4

การออกแบบผิวทางในพื้นที่น้ าํ หลาก ควรคํานึ งถึงทั้งวัสดุ และโครงสร้างชั้นทางที่ทึบนํ้าเป็ นพิเศษ ขณะเดียวกัน

จะต้องคํานึ งถึงการระบายนํ้า โดยเฉพาะนํ้าใต้ดิน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับกรณี ศึกษา พบว่า การปรับปรุ งคุณภาพของวัสดุ
ชั้นรองพื้นทาง หรื อพื้นทางด้วยปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์ (Cement-bounded macadam) ได้ผลดีท้ งั เพิ่มความแข็งแรง และทึบนํ้า
ส่ วนผิวทางแอสฟั ลต์คอนกรี ตชนิ ดต่าง ๆ แม้เสี ยรู ป หรื อหลุดร่ อน เมื่อถูกนํ้าท่วมขังเป็ นเวลานาน แต่กซ็ ่ อมแซมง่ายกว่าผิวทาง
คอนกรี ต อีกทั้งสามารถนําวัสดุผวิ ทางเหล่านั้นเวียนกลับใช้ (Re-cycling) ได้ การคํานวณออกแบบสะพาน หรื ออาคารระบาย
นํ้าอื่น ที่ เสี่ ยงอุทกภัยในพื้นที่ น้ าํ หลากขนาดใหญ่ ยังคงคํานึ งถึงปริ มาณจราจร และนํ้าหนักจราจรดังเช่ นกรณี ปกติ แต่ควร
พิจารณาแรงบางประเภทเป็ นกรณี พิเศษ อาทิ แรงเนื่ องจากการไหล (Stream flow) แรงดัน หรื อแรงยกตัวของกระแสนํ้า
(Uplift or buoyancy) แรงกระแทกด้านข้าง (Log force) แรงดันดิน (Earth pressure) เป็ นต้น นอกจากนั้น ควรกําหนดg

เพิ่มระยะพ้นนํ้า (Freeboard - รู ปที่ 9)
6.5

มีมาตรการป้ องกัน และบํารุ งรั กษาทางนํ้าบริ เวณที่ ต้ งั ของอาคารระบายนํ้าเป็ นพิเศษ เช่ น ออกแบบโดยควบคุม

สภาพการไหล และความเร็ วของกระแสนํ้าที่ปราศจากการกัดเซาะ เหมาะสมในการพาตะกอน ไม่จาํ ต้องขุดลอก หรื อบํารุ งรักษา
(Sediment transport and maintenance free)

ระบบป้ องกันลาด เช่น ที่บริ เวณคอสะพาน หรื อริ มตลิ่งด้านต้นนํ้า หรื อท้าย

นํ้า ทั้งนี้ ควรเลือกชนิ ด หรื อระบบที่ราคาประหยัด บํารุ งรักษา หรื อซ่ อมแซมง่าย อาทิ ปรับความลาดให้เหมาะสม ไม่นอ้ ยกว่า
1:2 ถึง 1:3 ปลูกหญ้าป้ องกันลาด หรื อหิ นเรี ยงยาแนว (Soding or mortar rip-rap - รู ปที่ 9)
6.6

พิจารณาใช้วิธีการใหม่ ๆ หรื อนวัตกรรม โดยคํานึ งถึงความประหยัด ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในการใช้งาน

ระหว่างอุทกภัย ค่าบํารุ งรักษา หรื อซ่ อมแซม อาทิ คัน หรื อร่ องดักขยะ หรื อตะกอน (Debris
7

or sediment fence or trap)
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ภายในเขตทาง หรื อที่ขอบไหล่ทาง โดยมีลกั ษณะกึ่งถาวร อาทิ คันดิน (Dike) กระสอบทราย หรื อร่ องขุด (Ditch) บาง
นวัตกรรม หรื อ ระบบ เช่น Gabion หรื อแผ่นใยสังเคราะห์ (Geo-textile

or membrane)

น่าสนใจ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่

ราคาแพง ควรใช้เฉพาะเท่าที่จาํ เป็ น ทุกระบบที่เลือกใช้จะต้องพิถีพิถนั การลดแรงดัน หรื อระบายนํ้าใต้ดิน (อาทิ

Weep hole

or perforate pipe system - รู ปที่ 9)
6.7

ควรใช้แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ และข้อมูลสารสนเทศ เป็ นเครื่ องมือกําหนดดุลยภาพ (Optimize) ในการบริ หาร

จัดการทาง และอาคารระบายนํ้า โดยเฉพาะการเตรี ยม หรื อจัดสรรงบประมาณสําหรับบํารุ งรักษาตามรอบเวลา หรื อซ่ อมแซม
ในกรณี ฉุกเฉิ นเร่ งด่วน
6.8

ออกแบบเรขาคณิ ต และอาคารระบายนํ้า โดยเฉพาะการกําหนดแนว และระดับก่อสร้าง โดยคํานึงถึงความต้องการ

และข้อจํากัด (Needs and constraints) ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อาทิ ผูม้ ีที่อยูอ่ าศัย หรื อพื้นที่เกษครกรรมสองข้างทาง ต้น
นํ้า ท้ายนํ้า การป้ องกันบรรเทาอุทกภัยของหน่ วยงานอื่น ๆ และความสะดวกสบายในการเข้าออก เพื่อใช้ทาง การสัญจรปกติ
หรื อการประกอบอาชีพ ในฤดูกาลอื่น ๆ อาทิ หากระดับก่อสร้างทางสู งเกินไป อาจมีผลดีที่คนั ทางสามารถป้ องกันนํ้าท่าไหล
หลาก หรื อ ท่ วมบ่า แต่กลับ กัน ย่อมเป็ นอุ ปสรรคต่อการสัญจร หรื อ ดํารงชี วิตประจําวันของผูค้ น ในบ้านเรื อ น หรื อ พื้นที่
เกษตรกรรมดังกล่าว
6.9

ควรปรับปรุ งแบบจําลอง ข้อมูลอุทกวิทยา และข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ

สิ่ งปลูกสร้าง และการใช้ที่ดินในพื้นที่น้ าํ หลาก ตามรอบเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง เพื่อมัน่ ใจว่า ทาง และอาคาร
ระบายนํ้า อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ และเป็ นเครื่ องมือในการวางแผน บริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังกล่าวข้างต้น

8
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รู ปที่ 9 ตัวอย่างวัสดุโครงสร้างทาง ปรับปรุ งทางนํ้า ป้ องกันลาด ระบายนํ้าใต้ดิน ร่ อง หรื อคันดักขยะ หรื อตะกอน
7. สรุ ป

กรณี ศึกษา โครงการสํารวจศึกษาอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี สรุ ปว่า การวางแผนออกแบบ และบํารุ งรักษาทาง สะพาน หรื อ
อาคารระบายนํ้าอื่น ๆ ในพื้นที่น้ าํ หลากขนาดใหญ่ จําต้องบูรณาการกับงานอื่น ๆ โดยเฉพาะการวางแผนป้ องกันบรรเทาอุทกภัย
สภาพภูมิประเทศ และการใช้ที่ดินซึ่ งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จําต้องอาศัยวิธี หรื อนวัตกรรม แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้
ร่ วมกับข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพยิง่ ในการจําลอง ศึกษา และคาดคะเนอุทกภัยภายใต้สภาพ
เงื่อนไขต่าง ๆ ผลสํารวจศึกษา รวบรวมเป็ นข้อพิจารณาในการออกแบบทาง และอาคารระบายนํ้า ซึ่ งสามารถปรับใช้ได้กบั ทาง
และอาคารระบายนํ้าในพื้นที่ น้ าํ หลากอื่ น ๆ เพราะอยู่บ นพื้นฐานของความประหยัด สะดวก และยัง่ ยืน ทั้งนี้ แบบจําลอง
คณิ ตศาสตร์ และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จาํ ต้องปรั บปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ และควรใช้แบบจําลองคํานวณ และคาดคะเน
อุทกภัยเสมอตามรอบเวลา เพื่อสามารถวางแผนบํารุ งรักษา หรื อบูรณะฟื้ นฟูทาง และอาคารระบายนํ้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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