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การออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์, 2รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี และ 3อาจารย์ กฤษดา ประเสริฐสทิธ์ิ 
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สถานะการน้ําท่วมที่ผ่านมา 

 เหตุน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2554 หากมองในภาพรวมของเหตุการณ์แล้วจะพบว่าปริมาณนํ้าจาก

ทางด้านกรุงเทพฯ ตอนเหนือ มีปริมาณมากทําให้ไม่สามารถระบายออกไปด้านตะวันตกและตะวันออกได้ทัน

โดยทางด้านตะวันตกปริมาณน้ําควรจะต้องถูกระบายออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาส่วนทางด้านตะวันออกควร

จะต้องถูกระบายออกทางพื้นที่กรุงเทพฯตะวันออกและแม่น้ําบางปะกง จากเหตุที่ปริมาณน้ํามี่ปริมาณมาก

และไม่สามารถระบายออกได้ดังกล่าวทําให้ระดับน้ํายกตัวขึ้นสูงกว่าแนวคันกั้นน้ําในพระราชดําริ และไหล

เข้าพ้ืนที่กรุงเทพฯตอนเหนือลงมาจนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามลําดับ ในช่วงหนึ่งของเหตุการณ์

ก่อนที่น้ําจะไหลเข้ามหาวิทยาลัยพบว่าปริมาณน้ําไปไหลมาหยุดที่บริเวณแนวคลองบางเขน เนื่องจากคลอง

บางเขนเป็นคลองที่อยู่ในแนวตะวันตก-ตะวันออก ซึ่งขวางการไหลของน้ํา น้ําจึงไหลระบายลงไปตามคลอง

บางเขนและไหลลงคลองเปรมประชากรออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาตามลําดับ อย่างไรก็ตามเมื่อมีปริมาณนํ้าไหล

เข้ามาเพิ่มเติมจึงระบายน้ําไม่ทันทําให้นําไหลบ่าเข้ามหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้ในปัจจุบันการระบายน้ํานอกพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสูบน้ําลงคลองบางเขนทางสถานีสูบที่อยู่ด้านเหนือของมหาวิทยาลัย 

และระบบการระบายน้ําด้านทิศใต้ติดกับถนนงามวงศ์วานที่จะสูบน้ําลอดถนนวิภาวดีไปลงคลองเปรม

ประชากรอีกทอดหนึ่ง 

การออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี พ.ศ .2554 ส่งผลให้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขนเกิดน้ําหลากเข้าท่วม โดยนํ้าได้ไหลเข้ามาทางด้านเหนือของมหาวิทยาลัยและไหลเข้ามาเต็มพ้ืนที่ใน

เวลาต่อมา สาเหตุหลักที่เกิดน้ําท่วมดังกล่าวเพราะแนวเขตพื้นที่ทางด้านเหนือไม่มีแนวกําแพงถาวร และแนว

กําแพงด้านอื่นๆไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถป้องกันน้ําท่วมได้ คณะทํางานออกแบบรั้วป้องกันน้ําท่วมของ

มหาวิทยาลัยฯจึงได้นําประสบการณ์จากเหตุดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบระบบรั้วป้องกันน้ําท่วมถาวร 

 

 

 



งานประชุมวชิาการวศิวกรรมแห่งชาติ 12‐15 ก.ค. 2555, วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 
การออกแบบระบบป้องกนันํ้าท่วมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สุทธิศกัด์ิ  ศรลมัพ ์และคณะ  
 ศนูยว์จิยัและพฒันาวศิวกรรมปฐพีและฐานราก    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 

สภาพพื้นที่ปัจจุบัน 

 สภาพพื้นที่พ้ืนที่ปัจจุบันประกอบด้วยส่วนการเรียนการสอนหลักทางฝั่งตะวันตกของถนนหลวง

สุวรรณวาจกกสิกิจ ส่วนทางฝั่งตะวันออกนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การ

ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมในขั้นนี้จะเน้นพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกเป็นอันดับแรก โดยพ้ืนที่ดังกล่าวทั้งสี่ด้าน

ประกอบด้วย (รูปที่ 1) 
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รูปท่ี 1 ขอบเขตแนวป้องกนันําทว่มมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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1. ทิศเหนือติดกับคลองบางเขนและชุมชนโรงสูบพัฒนา ไม่มีรั้วก้ันถาวร มีเพียงคันดินขนาดเตี้ย

บางช่วงเท่านั้นทําน้ําไหลเข้าได้โดยง่าย (รูปที่ 2) 

รูปท่ี 2 แนวคันดินปัจจุบันทางด้านทิศเหนือ
 

2. ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดถนนวิภาวดีรังสิตและถนนงามวงศ์วานตามลําดับ มีรั้วถาวรวางอยู่บน

คันดินเดิมด้านหลังเป็นคูน้ําตลอดแนว รั้วดังกล่าวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ําท่วมเนื่องจาก

เป็นรั้วโปร่ง  (รูปที่ 3) 
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รูปที่ 3 รั้วปัจจุบันด้านทิศตะวันตกและทิศใต้
 

3. ทิศตะวันออกคือแนวของถนนหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยแบ่งพื้นที่การดูและระหว่าง

มหาวิทยาลัยฯและกระทรวงฯตรงบริเวณกลางถนน เกาะกลางถนนมีระดับความสูงไม่มากและ

มีช่องเปิดการจราจรทําให้ยากที่จะกันน้ําท่วมได้  (รูปที่ 4) 

รูปท่ี 4 สภาพเกาะกลางถนนหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
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จากการสํารวจระดับตามแนวเขตของพื้นที่พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีค่าระดับเฉลี่ยประมาณ +1.00 ม. 

รทก. โดยบางพื้นที่อาจมีระดับตํ่าหรือสูงกว่านี้แต่ไม่ต่างกันมากนัก 

แนวคิดในการออกแบบ 

 แนวคิดในการออกแบบอันเป็นที่มาของรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมประกอบด้วย 

1. แนวกําแพงถาวรกันน้ําต้องสามารถกั้นน้ําส่วนใหญ่ได้ ส่วนช่องเปิดต่างๆเช่นประตูทางเข้าออก

จะใช้โครงสร้างชั่วคราว ปริมาณน้ําที่ไหลลอดเข้ามาได้จะไม่มากเกินประสิทธิภาพของระบบสูบ

น้ําภายในมหาวิทยาลัย  

2. ระบบท่อที่ต่อเชื่อมกับภายนอกโดยไม่จําเป็นจะถูกปิดถาวร ส่วนที่จําเป็นจะใช้การควบคุมโดย

ประตูระบายน้ํา 

3. รั้วกันน้ําจะต้องไม่ดูทึบตาและยังคงต้องรักษาเอกลักษณ์ของรั้วมหาวิทยาลัยเดิมไว้ได้ หรือกล่าว

อีกนัยหนึ่งคือต้องเป็นรั้วที่ดูทั่วไปเหมือนรั้วปกติทั่วไป แต่มีประสิทธิภาพในการกันน้ําได้ดี 

4. รั้วกันน้ําต้องสามารถเสริมความสูงได้หากจําเป็น 

5. รักษาต้นไม่ที่อยู่ริมรั้วมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด 

ระดับความสูงของกําแพงทึบน้ํา 

จากข้อมูลน้ําท่วมในปี พ.ศ. 2554 พบว่าระดับน้ําสูงสุดอยู่บริเวณด้านเหนือของพื้นที่มหาวิทยาลัยโดย

มีค่าระดับน้ําสูงสุดเท่ากับ +1.76 ม.รทก. ดังนั้นส่วนทึบน้ําของกําแพงที่ออกแบบใหม่จะต้องมีระดับไม่ตํ่ากว่า

ระดับน้ําสูงสุดดังกล่าว การออกแบบได้กําหนดให้ระดับกําแพงทึบน้ําทางด้านเหนือของพื้นที่มีค่าเท่ากับ 

+2.50 ม.รทก. หรือประมาณ 1.5 ม.จากผิวดินปัจจุบัน ทั้งนี้ความสูงดังกล่าวได้เผื่อถึงการยกตัวของระดับน้ําที่

จะไหลมาจากทางด้านเหนือและเมื่อไหลเข้าปะทะกําแพงทึบน้ําจะเกิดการเอ่อตัวสูงขึ้น สําหรับระดับกําแพง

ทึบน้ําด้านอื่นๆกําหนดให้มีค่าระดับเท่ากับ +2.00 ม.รทก. หรือประมาณ 1.00 ม. จากระดับปัจจุบัน 

หลักการออกแบบกําแพงทึบน้ํา 

1. ต้องสามารถป้องกันน้ําไหลลอดผ่านใต้กําแพง (รูปที่ 5) 

2. ป้องกันการไหลผ่านรอยต่อระหว่างกําแพง 
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3. โครงสร้างกําแพงต้องสามารถป้องกันการล้มควํ่าเนื่องจากแรงดันน้ําได้ (รูปที่ 6) 

4. มีระบบดักและกรองการไหลของน้ําลอดใต้กําแพง 

5. อายุการใช้งานของระบบป้องกันน้ําใต้ดินต้องมากกว่า 30ปี 

6. ประหยัด 

7. เทคนิคการก่อสร้างต้องไม่ซับซ้อนเกินกว่าผู้ก่อสร้างโดยทั่วไปจะสามารถทําได้ 

รูปท่ี 5 ตัวอย่างการไหลลอดใต้กําแพง
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รูปท่ี 6 ตัวอย่างการล้มของกําแพงเนื่องจากแรงดันนํ้า
 

กําแพงทางด้านทิศเหนือ 

ขอบเขตของกําแพงทางด้านทิศเหนือแสดงดังรูปที่ 7 โดยเริ่มจากด้านหลังของสํานักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติด้านติดถนนวิภาวดีรังสิตเลียบไปทางถนนตัดใหม่ริมคลองบางเขนแล้วโอบหลัง

ชุมชนฯเข้าไปกําแพงทางทิศเหนือของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อมาต่อเชื่อมกับถนนด้าน

นอก 
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รูปท่ี 7 แนวการป้องกันน้ําท่วมด้านทิศเหนือ

 

รูปแบบกําแพงกันน้ําได้ออกแบบปรับให้เข้ากับพ้ืนที่และประโยชน์การใช้งานโดยมีรูปแบบ

ของกําแพงด้วยกัน 3 ประเภทดังแสดงในรูปที่ 8 ทั้งนี้หลักการในการออกแบบประกอบด้วย 

Type 1

Type 2

Type 3
รูปที่ 8 รูปแบบกําแพงป้องกันนํ้าท่วมด้านเหนือ
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1. ส่วนกําแพงทึบน้ําใต้ดินลึกไม่น้อยกว่า 1.5 ม. ความลึกของส่วนทึบน้ําดังกล่าวได้จาก

การวิเคราะห์การไหลซึมโดยวิธี Finite Element โดยทําการวิเคราะห์หลายกรณีเพื่อ

ออกแบบไม่ให้เกิดแรงดันและความเร็วน้ําใต้ดินที่มากเกินไปที่จะทําให้เกิดการกัดเซาะ

ดินฐานรากจนเป็นโพรง (รูปที่ 9) ส่วนทึบน้ําใต้ดินมีสองแบบคือใช้การขุดเพื่อสร้าง

กําแพงทึบน้ํา คสล และการใช้เข็มเสียบแผ่นคอนกรีต ทั้งสองกรณีจะต้องทําการปิด

รอยต่อของโครงสร้างด้วยแผ่นทึบน้ํา ในกรณีนี้ใช้แผ่น Geosynthetic clay liner (GCL) ซึ่ง

เป็นแผ่นวัสดุผ้าใยสังเคราะห์ (Geotextile) ประกบเข้าด้วยกันโดยมีผง Bentonite อยู่ตรง

กลาง (รูปที่ 10) ทั้งนี้ Bentonite เป็นแร่ดินเหนียวที่มีการบวมตัวและทึบน้ําสูง แผ่น GCL 

นิยมใช้ในการปูรองบ่อฝังกลบขยะเพื่อป้องกันน้ําชะมูลฝอยไหลซึมเข้าไปปนเปื้อนน้ํา

ใต้ดิน แผ่น GCL นั้นหากไม่ถูกแสงอาทิตย์จะมีอายุการใช้งานอย่างตํ่า 30 ปี  

2. ส่วนรับแรงด้านข้างจากแรงดันน้ํา มีการออกแบบเป็นสองรูปแบบคือประเภทครีบรับ

แรง (Buttress) และประเภทคานถ่ายแรง (Strap beam) โดยประเภทหลังจะมีการถมดิน

ด้านหลังเพื่อช่วยลดโอกาสการไหลซึมผ่านรอยต่อในระดับต้ืน (รูปที่ 11) 

3. ในกรณีที่แนวที่จะทําการก่อสร้างกําแพงกันน้ํานั้นมีกําแพงอิฐบล็อกอยู่ก่อนแล้ว จะไม่

ทําการรื้อกําแพงเดิมออกเพราะจะเสียค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มเติมอีกมาก ดังนั้นจึงได้

ออกแบบกําแพงใหม่ให้อยู่หลังกําแพงเก่าโดยมีระยะห่างพอที่จะบดอัดดินสูง 0.5 ม. 

เข้าไประหว่างกําแพงทั้งสอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยันกําแพงเก่าไม่ให้ล้มเมื่อถูกน้ําท่วมและ

เพื่อลดการไหลซึมลอดใต้กําแพง (รูปที่ 12) 
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X Y  G radient

รูปท่ี 9 การวิเคราะห์การไหลซึมโดยวิธ ีFinite Element

 

รูปท่ี 10 Geosynthetic Clay Liner (GCL)
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deep
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impervious  fill

>0.50m 
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GC L
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รูปท่ี 11 รูปแบการปิดก้ันการไหลซึม

0.50m

1.50m 
(controlled)

เข็ม 6 เหลี่ยม, 6m deep

1.50m

I‐pile, 6 m length

+1.0

+2.5

+1.50

รูปท่ี 12 รูปแบบการถมดินค้ํายันกําแพงเก่า
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กําแพงทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้  

กําแพงด้านนี้ติดถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มต้ังแต่ด้านที่ติดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไปทางถนน

งามวงศ์วานจนไปสิ้นสุดที่ประตู 1 (รูปที่ 13) การออกแบบกําแพงส่วนนี้จะเน้นการปรับปรุงกําแพง

เดิมแทนที่จะรื้อสร้างใหม(่รูปที่ 14)โดยหลักในการออกแบบมีดังนี้ 

1. การปิดทับพ้ืนที่ทางเดินเท้าด้านนอกของรั้วให้ทึบน้ําโดยการปูแผ่น GCL ต้ังแต่กําแพงรั้ว

มหาวิทยาลัยไปชนกับขอบถนนหรือขอบกําแพงกันดิน เพื่อปิดหรือยืดระยะทางการไหลของน้ํา

ที่จะลอดผ่านใต้กําแพง 

2. ยกโครงเหล็กของรั้วปัจจุบันเพื่อทํากําแพงทึบน้ําด้านล่างสูงขึ้น 1 ม.  

3.  ใช้เข็มเสียบแผ่นคอนกรีตและปิดรอยต่อด้วยแผ่น GCL ทําเป็นกําแพงทึบน้ําทางด้านหลังกําแพงรั้ว

ปัจจุบัน ระหว่างกําแพงทั้งสองจะเว้นที่ให้ต้นไม้ที่อยู่ริมรัว้และถมดินใหสู้งขึ้นเพื่อป้องกันการรั่วลอด

ระดับต้ืนและสามารถใช้เป็นลู่ว่ิงออกกําลังกายได้ นอกจากนั้นในกรณีที่ระดับสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์

ยังสามารถเสรมิกระสอบทรายเพื่อยกระดับป้องกันน้ําท่วมได้เพิ่มเติม(รูปที่ 15) 

รูปท่ี 13 แนวการป้องกันน้ําท่วมด้านติดถนนวิภาวดีรังสิตและถนนงามวงศ์วาน
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รูปท่ี 14 รูปแบบการปรับปรุงรั้วปัจจุบัน
 

 

1.00m

เข็ม 6 เหลี่ยม, 6m deep

0.75m

+1.0

+2.00 +1.75

1.5‐2.5m

1.5 m

รูปท่ี 15 การเสริมความสูงของส่วนทึบนํ้าในกรณีฉุกเฉิน
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แนวป้องกันน้ําท่วมทางด้านทิศตะวันออก 

  ส่วนป้องกันน้ําท่วมส่วนนี้อยู่กลางถนนหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยจะไม่ได้สร้างเป็น

กําแพงแต่จะใช้การยกเกาะกลางถนนขึ้นมาและควบคุมช่องทางกลับรถให้มีจํานวนน้อยลง (รูปที่ 16) เพื่อให้

สามารถปิดได้เมื่อจําเป็น แนวป้องกันนี้จะเป็นส่วนที่ต่อจากประตู 1 ถนนงามวงศ์วานวางแนวตามถนนหลวง

สุวรรณฯ จนไปชนกับกําแพงป้องกันน้ําท่วมทิศเหนือ การออกแบบจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ

การจราจรและคนข้ามถนน เนื่องจากแนวป้องกันต้องยกสูงขึ้นทําให้การมองเห็นทางการจราจรลดลง 

 

+1.40

รูปท่ี 16 การเสริมเกาะกลางถนนเป็นแนวป้องกันน้ําท่วม
 

 การทดสอบระบบ 

  เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพของการป้องกันน้ําท่วมและเพื่อส่งเสริมการวิจัยเชิง

ลึกเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงได้วางแผนในการทดสอบความสามารถในการกันน้ําจริงโดยการติดต้ัง

เครื่องมือวัดแรงดันน้ําในมวลดิน(Piezometer)จากการไหลซึมเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลซึมและใช้ข้อมูลเป็น

ส่วนหนึ่งในงานวิจัยของนิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมปฐพี (รูปที่ 17) 
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P iezometer

รูปท่ี 17 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกําแพงป้องกันน้ําท่วม
 


