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บทคัดยอ 

 ความเสี่ยงเกิดจากความไมแนนอน หรือความแปรปรวนของสิ่งตางๆ ความเสี่ยงเปนสิ่งที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงไดแตสามารถที่จะบริหารหรือจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ความเสี่ยงของเขื่อนที่กอสรางแลวหรือ
เขื่อนปจจุบัน เกิดไดจากหลายที่มาอันไดแก การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นมากกวาที่คาดไวใน
ตอนออกแบบ ขอมูลที่ใชในการออกแบบมีความแปรปรวนสูง การวิเคราะหหรือหลักทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห
เปลี่ยนแปลงไปและการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดการขยายตัวหรือเพิ่มจํานวนประชากรในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มาของ
ความเสี่ยงดังกลาวสามารถบริหารจัดการไดโดยใชหลักการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงนั้นใช
หลักการวิเคราะหทางวิศวกรรมและการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรควบคูกันไป เพื่อทําการประเมินวาความเสี่ยง
กอนที่จะมีการดําเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงเขื่อน สามารถยอมรับไดหรือไม ถายอมรับไมไดจะตองใชมาตรการ
ใดๆ เพื่อที่จะลดความเสี่ยง การเรียงลําดับความสําคัญของมาตรการลดความเสี่ยงเปนอยางไร มาตรการใดจะทําให
ความเสี่ยงลดลงเร็วที่สุด และสุดทายคือมาตรการลดความเสี่ยงดังกลาวคุมคากับการลงทุนหรือไม หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ ถาไมดําเนินการลงทุนในการลดความเสี่ยงจะมีความนาจะเปนที่จะเกิดความสูญเสียไดเทาไร การประเมิน
ความเสี่ยงจึงเปนเครื่องมือที่ดียิ่งในการตั้งงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาเขื่อน 
 
1. บทนํา 

เขื่อนเปนโครงสรางขนาดใหญที่มีโอกาสนอยในการพิบัติแตเมื่อเกิดการพิบัติยอมมีผลกระทบสูง ดังนั้น
การบํารุงรักษาเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนและความปลอดภัยของประชากรทายน้ํา จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง การ
บํารุงรักษาควรกระทําอยางตอเนื่อง ถูกตองและตรงจุด การบํารุงรักษาที่ถูกตองและตรงจุดจะสามารถลดโอกาสที่
เขื่อนจะพิบัติลงไปไดอยางมาก หรือสามารถมองอีกมุมหนึ่งไดวาการบํารุงรักษาที่ถูกตองและตรงจุดจะสามารถ
ปองกันและลดโอกาสเกิดความสูญเสียหรือความเสี่ยงตอการสูญเสียไดเปนอยางมาก การบริหารความเสี่ยงเปน
สวนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงที่สามารถนํามาใชในการกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงที่ถูกตองและตรงจุด 
โดยทําใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได 
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2. ท่ีมาขอความเสี่ยง 
 การวิเคราะหเพื่อปรับปรุงเขื่อนปจจุบัน ไดแกการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของเขื่อนปจจุบันที่ได
กอสรางเสร็จสิ้นและอยูระหวางการใชงาน การวิเคราะหเพื่อปรับปรุงเขื่อนปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งในดาน
ความปลอดภัยดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

ก. ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของเขื่อนมีคาลดลงตามเวลาไดแก ความจริงที่สภาพเขื่อนหลังจากใช
งานจะทรุดโทรมลงทําใหความเสี่ยงตอความสูญเสียมีคามากขึ้นสวนทางกัน การติดตั้งระบบตรวจสอบพฤติกรรม
หรือการบํารุงรักษาที่ถูกจุดจะสามารถยืดอายุการใชงาน รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยหรือความมั่นคงของเขื่อนใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงสามารถวิเคราะหถึงการบํารุงรักษาที่เหมาะสมและตรง
จุดได อีกทั้งยังสามารถลําดับความสําคัญของการบํารุงรักษาหรือซอมแซมใหความเสี่ยงลดลงเร็วกวาการ
บํารุงรักษาปกติ ดังแสดงในรูปที่ 1 จะเห็นวามาตรการบํารุงรักษา ก-จ สามารถนํามาลําดับใหมเพื่อใหอัตราการ
ลดลงของความเสี่ยงหรือความสูญเสียมีอัตราการลดลงลงที่เร็วข้ึน รูปที่ 2 ยังแสดงวาระบบการเตือนภัยที่มีราคา
ไมมากนัก สามารถที่จะลดความเสี่ยงไดดีเชนเดียวกัน 

 
รูปที่ 1  การจัดลําดับการบํารุงรักษาที่เหมาะสม 
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รูปที่ 2  อิทธิพลของระบบเตือนภัยตอการลดลงของความเสี่ยง 
 

ข. การวิเคราะหหรือหลักทฤษฎีเปลี่ยนแปลงไป เชน ในกรณีที่มีการพบความรูใหมที่เปดเผยความ
บกพรองของทฤษฎีเกาที่ใชในการออกแบบ ไดแกการวิเคราะหความมั่นคงของลาดชันของเขื่อนในกรณีที่เกิด
แผนดินไหวมีวิวัฒนาการในการวิเคราะหที่เหมาะสมมากขึ้น โดยการวิเคราะห โดยวิธี Dynamic Response 
Analysis ดังแสดงในรูปที่ 3  แทนที่วิธี Psuedostatic ที่มีความผิดพลาดสูงดังแสดงในตารางที่ 1 หรือในกรณีที่
เขื่อน Teton เกิดการพิบัติเนื่องจากการนําดินที่มีการกระจายตัวมาใชเปนวัสดุภายในตัวเขื่อนเนื่องจากความไมรูใน
อดีต หรือแมกระทั่งการพังทลายของลาดชันของเขื่อน Lower San Fernando ที่ใกลพิบัติเนื่องจากเกิด Liquefaction 
ของดินภายในตัวเขื่อน เนื่องจากแผนดินไหว การพิบัติของเขื่อน Teton และ Lower San Fernando ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดสงผลใหเกิดการวิจัยและการศึกษาอยางกวางขวางทําใหเกิดทฤษฎีใหมๆ อีกมากมายที่ไดนํามาใช
ในการออกแบบใหเขื่อนมีความปลอดภัยมากขึ้น ทฤษฎีและการวิเคราะหใหมนี้ยังไดถูกนํามาใชในการวิเคราะห
เขื่อนปจจุบันใหไดความมั่นใจดานความมั่นคง และเพื่อใหทราบปริมาณความเสี่ยงจากเขื่อนที่ออกแบบและ
วิเคราะหโดยใชทฤษฎีเกา เพื่อใหสามารถลดความเสี่ยงตรงจุดและใหปริมาณความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 
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รูปที่ 3  การวิเคราะห โดยวิธี Dynamic Response Analysis Psuedostatic (Soralump, 2002) 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห โดยวิธี Psuedostatic 

 
ค. ความแปรปรวนของตัวแปรและแบบจําลองของการวิเคราะห เหตุผลในขอนี้มิไดเกิดขึ้นเฉพาะเขื่อน

ปจจุบัน แตหากยังเปนเหตุผลสําหรับเขื่อนที่กําลังดําเนินการออกแบบและกอสรางอยูดวย การวิเคราะหความเสี่ยง
เปนเครื่องมือที่เหมาะสมอยางยิ่งในการจัดการกับความแปรปรวนของตัวแปรและแบบจําลอง เนื่องจากสามารถ
นําหลักการวิเคราะหความนาจะเปน, หลักสถิติประยุกต และหลักการวิเคราะหความไมแนนอนมาบริหารความ
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แปรปรวนใหอยูในระดับที่ควบคุมได ตัวอยางของความแปรปรวนที่สงผลตอคาความปลอดภัยจากการออกแบบ
ไดแสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  ความแปรปรวนของคาอัตราสวนความปลอดภยั 
 
3. แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงคือแนวทางการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ทั้งจากวิธีทางวศิวกรรม
และทางดานการบริหารจัดการในดานวิศวกรรม อาจจะประกอบดวยความรูในหลายดานทั้งทางอุทกวิทยา, แหลง
น้ํา, ชลศาสตร, ธรณีวิทยา และวิศวกรรมปฐพี ในดานการบริหารจัดการประกอบดวยการบริหารจัดการที่จะลด
ความเสี่ยงตอการพิบัติของตัวเขื่อนและการบริหารจัดการที่จะลดความสูญเสีย ตัวอยางแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงไดแก 

1. การตรวจสอบสภาพเขื่อนโดยใชวิธีดัชนีสภาพ (วรากร ไมเรียง, การประชุมวิชาการวศิวกรรมโยธา
แหงชาติ คร้ังที่ 6, พ.ค. 2543) 

2. การตรวจสอบพฤติกรรมดวยเครื่องมือวัด 
3. การบํารุงรักษาตามแนวทางในการลดความเสี่ยง 
4. การสรางระบบเตือนภยั ทั้งจากตัวเขื่อนและภายในชุมชน 
5. มาตรการฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย 
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4. การวิเคราะหความเสี่ยง 
Bowles, Anderson and Glover (1997) ไดเสนอหลักการในการวิเคราะหเขื่อนซึ่งเปนโครงสรางขนาด

ใหญที่มีความนาจะเปนในการพิบัติต่ําแตสรางความเสียหายสูง การวิเคราะหนี้เรียกวาการประเมินความเสี่ยงภัย
ของเขื่อน (Risk Assessment of Dams) การประเมินความเสี่ยงภัยมีขั้นตอนที่เปนระบบ ดังแสดงในแผนภูมิการ
วิเคราะหความเสี่ยงในรูปที่ 4 นอกจากนั้นยังตองอาศัยความรูและขอคิดเห็นจากวิศวกรผูมีประสบการณในงาน
เขื่อนรวมถึงผูเกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อนําไปใชในการประเมินพฤติกรรมตอบสนองของเขื่อน (System Response) ขณะ
ใชงานทั้งในสภาพปกติและเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค เชน ปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ํามีปริมาณเกินกวา
ที่เขื่อนจะรับได, แผนดินไหว หรือเกิดการชํารุดของตัวเขื่อนในสภาวะการใชงานปกติ ขั้นตอนที่สําคัญของการ
วิเคราะหความเสี่ยงของเขื่อนคือการประเมินคาความนาจะเปนที่พฤติกรรมเหลานั้นจะเกิดขึ้นโดยใชทฤษฎีความ
นาจะเปนและสถิติประยุกต หรือใชขอคิดเห็นจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ Whitman (2000) และ Soralump 
(2002)ไดเสนอวิธีการวิเคราะหความนาจะเปนของพฤติกรรมตางๆ ที่เขื่อนตอบสนองเมื่อเกิดแผนดินไหว โดยใช
หลักสถิติประยุกตและทฤษฎีความนาจะเปนรวมทั้งการวิเคราะหการตอบสนองของเขื่อนโดยใชวิธี Dynamics 
Finite Element Analysis 
 

 
รูปที่ 5  แผนภมูิการประเมินความเสี่ยงของเขื่อน (Bowles, Anderson and Glover, 1997) 
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http://www.engineering.usu.edu/uwrl/www/faculty/DSB/Risk.html 
 
 
 ขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงสามารถสรุปไดดังรูปที่ 6 โดยประกอบดวยหลักการเบื้องตน
ดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหเหตุการณเร่ิมตน ไดแกการวิเคราะหถึงสาเหตุเร่ิมตนที่ทําใหเกิดการพิบัติของเขื่อน เชน 
แผนดินไหว, น้ําทวม หรือการรั่วซึมภายในเนื่องจาก Piping ส่ิงที่แตกตางของการวิเคราะหความเสี่ยงจากการ
วิเคราะหทางวิศวกรรมทั่วไป คือการวิเคราะหความเสี่ยงไดวิเคราะหโดยพิจารณาถึงชวงของเหตุการณที่เปนไปได
ทั้งหมดโดย มิไดคํานึงถึงสถานการณแยที่สุดอยางเดียวเหมือนการวิเคราะหทั่วไป 

2. การวิเคราะหเหตุการณการตอบสนองและลักษณะการพิบัติ ไดแกการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของ
ระบบตางๆ เชน การวิเคราะหพฤติกรรมเมื่อประตูระบายน้ําเกิดติดขัดขณะเกิดน้ําหลาก พฤติกรรมเมื่อน้ําลนสัน
เขื่อน, ความมั่นคงของลาดชันเมื่อเกิด Liquefaction ภายในตัวเขื่อนเนื่องจากแผนดินไหว ฯลฯ ทั้งนี้การวิเคราะห
พฤติกรรมจะไดนํามาใชในการวิเคราะหลักษณะการพิบัติเนื่องจากแรงกระทําตางๆ  
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3. การวิเคราะหความสูญเสีย ไดแก การประเมินความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพิบัติในรูปแบบ
ตางๆ หรือแมแตในกรณีที่ไมเกิดการพิบัติ ความสูญเสียดังกลาวจะประกอบดวยความสูญเสียใน 2 ลักษณะ ไดแก 
ความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจอันประกอบดวยทรัพยสิน, ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ และความสูญเสียในชีวิต 

4. การประเมินความนาจะเปน ไดแก การประเมินความนาจะเปนของเหตุการณเร่ิมตน ซ่ึงประกอบดวย
การวิเคราะหความถี่ของการเกิดเพื่อหาความนาจะเปนของเหตุการณในแตละชวงที่มีโอกาสเปนไปไดทั้งหมด 
นอกจากการประเมินความนาจะเปนของเหตุการณเร่ิมตนแลวยังตองทําการประเมินความนาจะเปนของการ
ตอบสนองของระบบรวมทั้งความนาจะเปนของการพิบัติในสุดทาย การหาความนาจะเปนดังกลาวสามารถหาได
โดย 3 วิธีหลักๆ ไดแก การใชสถิตประยุกต, การวิเคราะหโดยใชหลักความนาจะเปนและการวิเคราะหจาก
ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ 

5. การประเมินความเปนไปไดของการสูญเสีย ใชหลักของการวิเคราะหรวมจากผลการวิเคราะหความ
นาจะเปน (4) และผลการวิเคราะหความสูญเสีย (3) ผลลัพธที่ไดจะไดเปนความเปนไปไดของการสูญเสียของแต
ละชุดของเหตุการณ ซ่ึงสามารถรวมเปนความเปนไปไดของการสูญเสียรวมตอไป 

6. การวิเคราะหการยอมรับความเสี่ยง ตอการสูญเสีย ไดแกการเปรียบเทียบระหวางปริมาณความ
เปนไปไดของความสูญเสียที่ยอมรับไดกับความสูญเสียที่ไดจากการวิเคราะห นอกจากนั้นยังมีการเปรียบเทียบถึง
ความนาจะเปนในการพิบัติกับคาความนาจะเปนมาตรฐานอีกดวย เกณฑการยอมรับความเสี่ยงหรือปริมาณความ
สูญเสียที่ยอมรับไดจากเขื่อนนั้นยังไมมีมาตรฐานที่ชัดเจนในประเทศไทย 

7. การวิเคราะหและกําหนดมาตรการในการลดความเสี่ยง หากความเสี่ยงหรือปริมาณความสูญเสียมาก
เกินกวาที่จะยอมรับได หรือความนาจะเปนของการพิบัติของเขื่อนมีคามากกวามาตรฐาน มาตรการลดความเสี่ยง
เชนการเสริมความแข็งแรงของเขื่อน, เพิ่มความสามารถในการระบายน้ํา ฯลฯ จําเปนตองนํามาใชในการลดความ
สูญเสีย มาตรการลดความเสี่ยงนี้ไมจําเปนจะตองเกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางแตเพียงอยางเดียว การ
จัดการในระบบเตือนภัยที่เหมาะสม, การจัดลําดับขั้นของความรับผิดชอบตอเหตุการณ ฯลฯ เปนตัวอยางของ
มาตรการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพแตใชคาใชจายไมมาก 
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วิเคราะหเหตกุารณเริม่ตน

ที่กอใหเกิดความเสี่ยง

วิเคราะหการตอบสนองและ

การพิบัตขิองระบบ
วิเคราะหความสูญเสีย

วิเคราะหความนาจะเปน

ของเหตกุารณเริม่ตน

วิเคราะหความนาจะเปนของการ

ตอบสนองและการพิบัตขิองระบบ

วิเคราะหโอกาสของ

ความสูญเสีย

มาตรการลดความเสี่ยง

ของเหตกุารณเริม่ตน

มาตรการลดความเสี่ยง

ตอการพิบัต/ิ ความสูญเสีย

การยอมรบั

ได

ไมได

 
รูปที่ 6  แผนภมูิขั้นตอนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
 
5. ประโยชนของการวิเคราะหความเสี่ยง 

การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงสามารถดําเนินการไดโดยใชความพยายามในการวิเคราะหเพิ่มใน
ระดับที่ยอมรับไดแตผลประโยชนที่ไดคุมคากวาทั้งในดานการลดความเสี่ยงและการใชงบประมาณไดเต็ม
ประสิทธิภาพ ประโยชนเบื้องตนของการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. สามารถทราบปริมาณความเสี่ยงหรือความสูญเสียจากเขื่อนปจจุบัน โดยใชเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจดําเนินการไดอยางชาญฉลาด 

2. ทําใหเขาใจและยอมรับในสถานการณของความเสี่ยงของเขื่อน หากไมไดดําเนินการซอมบํารุงเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

3. เปนเครื่องมือที่ใชควบคูไปกับการออกแบบหรือประเมินความเปนไปไดของโครงการ ซ่ึงทําใหได
องคประกอบเขื่อนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงตอความสูญเสียในระดับที่ยอมรับได 

4. เปนเครื่องมือในการกําหนดมาตรการเพื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซมไดอยางประหยัดและตรงจุด
ทําใหอัตราการลดลงของความเสี่ยงเร็วกวาการดําเนินการปกติ และยังเปนการใชงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. สามารถดําเนินการซ้ําไดเมื่อเวลาผานไปเนื่องจากแบบจําลองของการวิเคราะหสามารถดําเนินการได
โดยการใสตัวแปรที่มีผลเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเวลาได ทําใหสามารถสังเกตการปริมาณความเสี่ยงตอการสูญเสีย
ไดตลอดอายุการใชงานของโครงสราง 
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6. เปนการวิเคราะหที่มีแนวคิดฐานศูนย (Zero-Based) ทําใหมองผลประโยชนที่ไดรับอยางชัดเจน 
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