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บทที่ 1 

บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

น้้าท่วมหรืออุทกภัย เป็นภัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะกับภาคการเกษตรซึ่งได้รับความเสียหาย
เป็นจ้านวนมาก ปัจจุบันการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พบว่า เกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปีในทุกภาคของประเทศ
และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดย  
ไม่ค้านึงถึงสมดุลทางระบบนิเวศท้าให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมกราคม และบางพ้ืนที่อาจประสบเหตุการณ์ดังกล่าวมากกว่า 1 ครั้งในรอบปี 

 ลักษณะของการเกิดน้้าท่วม มีความรุนแรงและมีรูปแบบต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ
และสภาพพ้ืนที่โดยการเกิดน้้าท่วมแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ น้้าป่าไหลหลากหรือน้้าท่วมฉับพลัน 
มักเกิดขึ้นในที่ราบต่้าหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้เชิงภูเขา เนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน
โดยปริมาณน้้าจ้านวนมากเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วจากที่สูงลงสู่พ้ืนที่ต่้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศหากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
ส่วนลักษณะที่สอง ได้แก่ น้้าท่วมหรือน้้าท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้้าสะสมจ้านวน
มากที่ไหลบ่าในแนวระนาบจากที่สูงไปยังที่ต่้า หรือปริมาณจ้านวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่
ล้าน้้าหรือแม่น้้ามีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้้าด้านล่างหรือออกสู่ปากน้้าไม่ทัน ท้าให้เกิดสภาวะน้้าเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจช้ารุด ทางคมนาคมถูกตัดขาด 
หรือเป็นสภาพน้้าท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน  มีสาเหตุมาจากระบบ
การระบายน้้าไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้้าหรือเกิดน้้าทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล 
โดยระดับความรุนแรงขึ้นอยู่กับระยะเวลาและระดับความสูงของน้้าที่ท่วมแช่ขัง 

ในอดีตที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้ด้าเนินการจัดท้าแผนที่น้้าท่วมซ้้าซาก ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการวางนโยบายการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ซึ่งมีความถูกต้อง
ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ท้าให้เกิดอุทกภัยขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ดังนั้นการน้า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลการส้ารวจระยะไกล การใช้แบบจ้าลอง ข้อมูลทางสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดท้าฐานข้อมูลและปรับปรุงแผนที่น้้าท่วมซ้้าซากให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและ
มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก การเตรียมการ
ป้องกันและเตือนภัย การวางแผนการเพาะปลูกก่อนการท้าการเกษตรซึ่งจะช่วยในการป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลส้ารวจระยะไกลในการปรับปรุง

ขอบเขตและฐานข้อมูลพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากให้เป็นปัจจุบัน 
1.2.2 เพ่ือเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก 

1.3 ขอบเขตการด าเนินการ 
ท้าการศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากโดยพิจารณาจากพ้ืนที่ราบลุ่มต่้าที่มีภูมิสัณฐานประเภทที่

ราบน้้าท่วมถึง (Floodplain) ซึ่งเป็นที่ราบริมแม่น้้าหรือล้าธารและเป็นพ้ืนที่ที่ในฤดูฝนมักมีน้้าท่วมขังอยู่ใน
พ้ืนที่เสมอ ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมและฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของพ้ืนที่ที่เคยประสบอุทกภัย
เปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2555 เพ่ือก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่น้้าท่วม
ซ้้าซากบริเวณภาคเหนือ 

1.4 ระยะเวลาด าเนินการและพื้นที่ศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น   ตุลาคม    พ.ศ. 2556 
   สิ้นสุด   สิงหาคม   พ.ศ. 2557 
พ้ืนที่ศึกษา  ภาคเหนือ ( 7  จังหวัด ) 

1.5 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
1.5.1   ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับน้้าท่วมซ้้าซากในประเทศไทย  สถิติของเหตุการณ์

การเกิดอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
1.5.2 รวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในรูปรายงานและแผนที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษาพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  - ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากที่ด้าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2548 
  - ข้อมูลพื้นที่น้้าท่วมตั้งแต่ปี 2545-2555 

- ข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยา สถิติปริมาณน้้าฝนรายวัน รายปี จ้านวนวันที่ฝนตก อัตราการระเหย
ของน้้า ความสามารถในการอุ้มน้้าของดิน ปริมาณน้้าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ความสามารถในการรับน้้าของพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
ลักษณะทางอุทกศาสตร์ของลุ่มน้้า สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดเทของพ้ืนที่พิจารณาร่วมกับข้อมูล
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฏิทินการเพาะปลูกพืชและรูปแบบการเกษตรและและปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า
ขนาดใหญ ่

  - แผนที่การใช้ที่ดินระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2545 มาตราส่วน 1: 50,000 กรมพัฒนาที่ดิน 
- แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000 กรมพัฒนาที่ดิน 
- แผนที่ขอบเขตการปกครองระดับต้าบล มาตราส่วน 1:50,000 กรมพัฒนาที่ดิน 
- แผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร 
- แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมสีผสม ต่างระบบ จากดาวเทียม LANDSAT 5 – TM และ 

ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT -1 จากส้านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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1.5.3 การน้าเข้าข้อมูล น้าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และปัจจัยร่วมโดยท้าการเก็บข้อมูล
ในรูป Digital โดยใช้โปรแกรม ArcGIS และ ArcView พิกัดอ้างอิงที่ใช้น้าเข้าข้อมูลใช้โครงสร้างแผนที่
แบบ Universal Transverse Mercator (UTM) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ภูมิปะเทศของกรมแผนที่ทหาร  

1.5.4 การวิเคราะห์พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีการซ้อนทับ
ข้อมูลหลายชั้น พร้อมด้วยเงื่อนไขตามที่ได้ก้าหนดไว้  โดยวิธีการก้าหนดค่าถ่วงน้้าหนักในแต่ละปัจจัย  
ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องในการท้าให้เกิดน้้าท่วมซ้้าซาก โดยให้น้้าหนักเรียงล้าดับตามความส้าคัญ     
จากมากไปน้อยร่วมกับการใช้ข้อมูลการส้ารวจข้อมูลระยะไกล ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์และก้าหนด
ขอบเขต ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) ข้อมูลสถิติ (Statistic data) และข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม ได้แก่ พ้ืนที่น้้าท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงฤดูฝนในแต่ละปี ลักษณะภูมิสัณฐาน  ข้อมูลพ้ืนที่
ราบน้้าท่วมถึง (Floodplain) ข้อมูลประวัติการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม และ
พ้ืนที่น้้าท่วมในอดีตที่ด้าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ 
          1.5.5  ส้ารวจข้อมูลภาคสนามโดยการสุ่มตรวจสอบในสภาพพ้ืนที่จริงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและปรับแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
           1.5.6 การจัดท้าแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากจ้าแนกตามชั้นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากของประเทศไทย 

   1.5.7 เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.6.1 สามารถก้าหนดขอบเขตชั้นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากพร้อมจัดท้าฐานข้อมูลการเกิดน้้าท่วมในอดีต
ของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
 1.6.2 ระดับชั้นของพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก สามารถใช้คาดการณ์พ้ืนที่น้้าท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท้าให้
สามารถจัดเตรียมการเตือนภัยล่วงหน้าได้ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการท้า
การเกษตรในพ้ืนที ่

1.6.3 ขอบเขตพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบริหารจัดการพ้ืนที่
น้้าท่วมซ้้าซาก และการเตือนภัยแก่เกษตรกรในการวางแผนเพาะปลูกพืช และการเก็บเกี่ยวผลผลิตล่วงหน้า  
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและลดความสูญเสียแก่ผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัย 
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บทที่  2 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ภาคเหนือ 

 
2.1 ขนาดและที่ตั้ง 

ภาคเหนือตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของประเทศมีพ้ืนที่ประมาณ  1 ใน 3 ของประเทศ  โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด  
169,644  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  106,027,680 ไร่  ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ 
พิจิตร ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน พะเยา เชียงใหม่ 
เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 
  ทิศเหนือ        ติดกับ  ประเทศพม่าและลาวมีเทือกเขาแดนลาว แม่น้ าสายและแม่น้ ารวกกั้นเขตแดน 
           ทิศตะวันออก  ติดกับ ประเทศลาว มีเทือกเขาหลวงพระบางก้ันเขตแดน 
           ทิศตะวันตก    ติดกับ ประเทศพม่า มีแม่น้ าเมยและแม่น้ าสาละวินกั้นเขตแดน 
           ทิศใต ้           ติดกับ ภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท และลพบุรี) 

 
 

รูปที่ 2.1 แสดงขอบเขตภาคเหนือ 
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2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือมีความหลากหลายและแตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด        
โดยพ้ืนที่ทางตอนบนของภาคส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขา  เทือกเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขาและเทือกเขาสูง
ทอดยาวในแนวเหนือใต้ เทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย  เทือกเขาจอมทอง 
เทือกเขาผีปันน้ า เทือกเขาขุนตาล เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาเหล่านี้ถือเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่
ส าคัญและเป็นแหล่งก าเนิดแม่น้ าสายส าคัญของภาคเหนือ คือ ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งคอยหล่อเลี้ยงพ้ืนที่ภาคเหนือ
เรื่อยลงมาจนถึงพ้ืนที่ราบลุ่มในเขตภาคกลางตอนล่าง ส่วนบริเวณพ้ืนที่ทางตอนล่างของภาคมีลักษณะ       
ภูมิประเทศเป็นที่ราบน้ าท่วมถึง (Flood Plains) ที่ราบขั้นบันได (Terraces) และที่ราบลูกฟูก (Rolling Plains) 
ขนาดใหญ่ต่อเนื่องไปถึงบริเวณท่ีราบภาคกลาง ซึ่งเกิดจากการพัดพาตะกอนที่มีขนาดใหญ่มาทับถมเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ และจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวส่งผลให้ภาคเหนือมีพ้ืนที่
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐานชุมชนอยู่อย่างจ ากัดโดยเฉพาะบริเวณ      
แอ่งที่ราบหุบเขา และบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าในพ้ืนที่ตอนล่างของภาคซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ต่อเนื่องจนถึงภาคกลาง   
2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศของภาคเหนือเป็นแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง  เนื่องจากได้รับอิทธิพล โดยตรงจาก    
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และอยู่ใกล้แนวเคลื่อนที่ของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนส่งผลให้ภาคเหนือ 
มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็นมากกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศไทย  โดยลักษณะฝนที่ตกในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และพายุดีเปรสชั่ นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ  1,100-1,700 มิลลิเมตรต่อปี ท าให้ภาคเหนือมีศักยภาพในการเพาะปลูกพืช      
ได้หลากหลาย ทั้งพืชผัก ไม้ผลเขตร้อนและพืชเมืองหนาวตามความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศภายในพ้ืนที่ 
  ภาคเหนือมีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้ 

2.4.1 ฤดูร้อน     เริ่มต้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
2.4.2 ฤดูฝน      เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
2.4.3 ฤดูหนาว   เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์     

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยทั่วไปในฤดูนี้แม้ว่าอากาศจะร้อนและแห้งแล้ง         
แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกัน
ของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ เหนือประเทศไทย ท าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและ         
ลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้  พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียก     
อีกอย่างหนึ่งว่า พายุฤดูร้อน นับเป็นช่วงที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนที่สุด จนเริ่มเข้ากลางเดือนพฤษภาคมฝนจึง
เริ่มตกเล็กน้อยอุณหภูมิจึงเริ่มลดลง 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมและไปสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม ฝนที่ตกในภาคเหนือ 
ส่วนหนึ่งเป็นฝนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอ่าวไทยและอ่าวเบงกอลไปปะทะกับภูเขาภาคเหนือ 
อีกส่วนหนึ่งเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่น เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ เข้าสู่ฝั่งเวียดนามและเข้ามาถึงภาคเหนือ 
ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  เมื่อมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีน พัดเอาความหนาวเย็นลงมาปกคลุม
ประเทศไทยเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว จึงท าให้ภาคเหนือเริ่มมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิ
เริ่มลดลง  
          ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 30 ปีของภาคเหนือ (ตั้งแตป่ี 2525 – 2555)  

จังหวัด ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 30 ปี (มิลลิเมตร) 

ก าแพงเพชร 1,306 

เชียงราย 1,683 

เชียงใหม่ 1,130 

ตาก 1,066 

นครสวรรค์ 1,149 

น่าน 1,262 

พะเยา 1,136 

พิจิตร 1,310 

พิษณุโลก 1,309 

เพชรบูรณ์ 1,138 

แพร่ 1,114 

แม่ฮ่องสอน 1,127 

ล าปาง 1,044 

ล าพูน 1,003 

สุโขทัย 1,208 

อุตรดิตถ์ 1,424 

อุทัยธานี 1,093 

ผลรวมปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 30 ปี 1,206 
          ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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2.4 ทรัพยากรดิน 
สภาพโดยทั่วไปของภาคเหนือเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขาหรือที่ราบบริเวณสองฝั่ง

แม่น้ าสายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่จึงเป็นดินที่มีพัฒนาการไม่มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่         
เป็นประโยชน์ต่อพืช อยู่ในระดับที่ไม่ต่ าจนเกินไป  ดินในบริเวณที่ราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินที่มีศักยภาพ 
ทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ภาคเหนือที่ส าคัญคือเป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
มีพ้ืนที่ภูเขา และเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ขึ้นไปครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งพ้ืนที่
เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง ไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร นอกจากนี้พ้ืนที่ที่มี    
ความลาดชันค่อนข้างสูงยังท าให้เกิดดินประเภทต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่ที่พบตามแถบภูเขา ที่สูง 
จะเป็นดินที่ผุพังจากหินประเภทต่างๆ ส่วนในบริเวณหุบเขาหรือแอ่งแผ่นดินจะมีทรัพยากรดินที่สมบูรณ์กว่า
เพราะน้ าจะพาตะกอนไหลเข้ามาทับถมกันท าให้เนื้อดินมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ ความเหมาะสม
ของการใช้ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ภาคเหนือที่เป็นภูเขาจะมีดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเพียงร้อยละ 20 ของพ้ืนที่
เท่านั้น ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบตามชายฝั่งแม่น้ าสายใหญ่ มีดินตะกอนน้ าพาที่ใช้เพาะปลูกได้ดี อย่างไร     
ก็ตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันนี้อาจแบ่งกลุ่มของดิน ได้ดังนี้ 

2.4.1 ดินในบริเวณท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึงพบตามบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบตามฝั่งแม่น้ าสายใหญ่ ที่ไหลลงสู่
ที่ราบและไหลคดเคี้ยวไปมาท าให้เกิดล าน้ าแยกหลายสาย แล้วไหลไปรวมประสานกันใหม่มักทิ้งร่องรอยของ 
ล าน้ าเก่าให้เห็น ที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงนี้ประกอบด้วยแอ่งหรือมาบล าน้ า และอาจมีสันหรือคันดินริมน้ า        
เป็นแนวยาวตลอดฝั่งน้ า ซึ่งมีพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นและอยู่สูงกว่าระดับน้ าในแม่น้ า  ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวคือ   
กลุ่มดินตะกอนล าน้ าหรือดินตะกอนน้ าพา (Alluvial soils) เป็นดินตะกอนน้ าพามาสะสมไว้ในบริเวณที่ราบลุ่ม
น้ าท่วมถึงและยังมีอายุน้อย ชั้นของดินยังไม่ชัดเจนมีทั้งดินที่มีการระบายน้ าค่อนข้างดีซึ่งเกิดในบริเวณสันดิน
ริมน้ า เป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ใช้ประโยชน์เป็นที่สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยและปลูกพืชสวนครัวได้   
ส่วนดินที่มีการระบายน้ าไม่ดี มีน้ าแช่ขัง จะอยู่ตามมาบล้ าน้ า มีพ้ืนที่ราบเรียบและมีระดับต่ ากว่า พวกแรกเป็น
ดินตะกอนเนื้อละเอียดมากมีสีเทาซ่ึงใช้ประโยชน์ในการท านาได้ดี 

2.4.2 ดินในบริเวณลานตะพักน้ า ตะพักล าน้ าอาจมีระดับต่างๆ กันที่เรียกว่า ตะพักระดับต่ า     
ตะพักระดับกลาง และตะพักระดับสูง ดินบนตะพักนี้เป็นดินตะกอนที่มีอายุมาก ส่วนใหญ่เป็นดินที่แบ่งชั้น
ชัดเจน เป็นดินร่วนค่อนข้างละเอียด มีสีน้ าตาลจนถึงน้ าตาลปนแดง ถ้าเป็นดินตะพักล าน้ าระดับต่ า มีการ
ระบายน้ าไม่ดีก็ใช้ท านาได้และอาจใช้ปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งได้ ถ้ามีน้ าจากชลประทานเพียงพอ ส่วนดินตะพักน้ า
บริเวณสันริมน้ าเก่า มีความอุดมสมบูรณ์ถึงดีปานกลางเหมาะสมในการปลูกพืชสวนและพืชไร่ แต่ไม่ค่อยพบ 
ในบริเวณกว้างขวางมากนัก ดินที่พบในตะพัก ล าน้ าสูงขึ้นไปจะอยู่ในพ้ืนที่ระดับแตกต่างกันตั้งแต่ลักษณะ  
เป็นลูกคลื่นจนถึงที่แบบภูเขา แต่ยังเป็นดินที่มีการระบายน้ าได้ มีดินเกรย์พอดโซลิกสีเทา (Grey Pordzolic 
soils) สูงขึ้นไปเป็นดินเรดเยลโล่พอดโซลิก (Red-yellow Podzolic soilz) และมักมีปฏิกิริยาเป็นกรด     
ปานกลางจนถึงเป็นกรดจัด กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดเนื้อหยาบหรือเป็นดินปนทรายจนถึงเป็นทรายจัด           
ดินในบริเวณนี้ส่วนมากปกคลุมด้วยป่าแดง แต่ป่าถูกโค่นถางเพ่ือท าไร่มากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาดินถูกชะล้าง     
เสื่อมคุณภาพ ขาดน้ าในฤดูแล้ง มีการสูญเสียหน้าดินอย่างรวดเร็ว ไม่ควรปล่อยพ้ืนที่ให้ว่าง ขณะที่ยังไม่ถึง   
ฤดูปลูกพืช การใช้ประโยชน์ต้องระมัดระวังควรมีการอนุรักษ์ดินให้มาก 

2.4.3 ดินในบริเวณภูเขาและทิวเขาที่มีระดับแตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีความลาดชันสูง 
เฉลี่ยความสูงจากระดับน้ าทะเลเกิน 500 เมตรขึ้นไปจนถึงยอดสูงสุดคือ ดอยอินทนนท์ ซึ่งสูงเกิน 2,500 เมตร  
ดินในบริเวณนี้เป็นดินภูเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนผุพังเหลือเป็น  ดินบางๆ ตกค้างอยู่ บางแห่งก็มีสภาพเหมาะสม
พอที่จะมีพืชพรรณข้ึน โดยรากพืชสามารถชอนลึกลงไปข้างล่างได้ช่วยท าให้เกิดดินมากยิ่งขึ้น เพราะมีช่องว่าง   
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ท าให้มีน้ าและอากาศแทรกซึมลงไปได้ ท าให้เพ่ิมอินทรียวัตถุผสมกับวัตถุต้นก าเนิดดินมากข้ึน ดินกลุ่มภูเขานี้      
มีสีน้ าตาล น้ าตาลปนแดง มีทั้งดินเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด อายุมากบ้างน้อยมาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม 
กับการเกษตรควรที่จะสงวนไว้เป็นพ้ืนทีป่่า  

2.5 ทรัพยากรน้้าและแหล่งน้้า 
ภาคเหนือมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ บริเวณเทือกเขาของภาคจะเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ าที่ส าคัญ 

เช่น ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้ าเจ้าพระยา โดยแบ่งออกเป็น 9 ลุ่มน้ าหลัก 
ประกอบไปด้วย ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง ลุ่มน้ ายม ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าโขงตอนบน ลุ่มน้ าสาละวิน ลุ่มน้ ากก ลุ่มน้ า
สะแกกรัง และลุ่มน้ าป่าสัก ส่วนการพัฒนาแหล่งน้ าชลประทานของภาคเหนือส่วนใหญ่เพ่ือน ามาใช้ในด้าน
การเกษตร การอุปโภคและบริโภคต่างๆ โดยมีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

2.5.1 ลุ่มน้้าปิง มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 33,898 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
ล าพูน ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ ลุ่มน้ านี้แบ่งเป็น 21 ลุ่มน้ าสาขา ลุ่มน้ าปิงมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 
5,877 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีพ้ืนที่ชลประทาน 1,942,927 ไร่ มีเขื่อนกักเก็บน้ าจ านวน 3 เขื่อน ได้แก่   
เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่กวง และเข่ือนภูมิพล     

2.5.2 ลุ่มน้้าวัง มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 10,791 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ล าปางและ
ตาก มีต้นก าเนิดแม่น้ าบริเวณเทือกเขาทางตอนเหนือของจังหวัดล าปางแล้วไหลลงสู่ทางใต้ โดยไปบรรจบ    
กับน้ าโขง บริเวณทางเหนือของอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก กลายเป็นแม่น้ าปิงไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาต่อไป 
ลุ่มน้ าวังมีเข่ือนเก็บกักน้ าจ าวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกิ่วลมละเข่ือนแม่จาง 

2.5.3 ลุ่มน้้ายม มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 23,616 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ แพร่ 
นครสวรรค์ พะเยา น่าน ล าปาง ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ลุ่มน้ านี้แบ่งออกเป็น 12 ลุ่มน้ า
สาขา อยู่ทางทิศตะวันออกของลุ่มน้ าปิงและลุ่มน้ าวัง มีพ้ืนที่ชลประทาน 994,205 ไร่ และ มีเขื่อนเก็บกักน้ า
จ านวน 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่มอก แต่ปัจจุบันลุ่มน้ ายมยังไม่มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่จึงท าให้เกิดปัญหา      
การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

2.5.4 ลุ่มน้้าน่าน มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 34,330 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ น่าน 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และ นครสวรรค์ ลุ่มน้ านี้แบ่งเป็น 17 ลุ่มน้ าสาขา ปัจจุบันมีเขื่อนเก็บกักน้ า
จ านวน 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ปิดกั้นแม่น้ าน่าน ที่อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีความจุใช้งาน 6,660 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.5.5 ลุ่มน้้าโขง เป็นลุ่มน้ าระหว่างประเทศ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งสิ้น 795,000 ตารางกิโลเมตร แต่พ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าส่วนที่เป็นของไทยมีเพียง 57,422 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้ าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ในภาคเหนือครอบคลุมพ้ืนที่  2 จังหวัดได้แก่ พะเยา และเชียงราย ส่วนใน                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เลย 
อุดรธานี และอุบลราชธานี ลุ่มน้ านี้แบ่งเป็น 38 ลุ่มน้ าสาขา และมีเขื่อน  กักเก็บน้ าจ านวน 3 เขื่อน ได้แก่            
เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนน้ าอูน และเข่ือนน้ าพุง 

2.5.6 ลุ่มน้้าสาละวิน  เป็นลุ่มน้ าระหว่างประเทศ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งสิ้น 29,500 ตารางกิโลเมตร แต่พ้ืนที่
ลุ่มน้ าส่วนที่เป็นของไทย 17,920 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก และ
เชียงใหม่ ลุ่มน้ านี้แบ่งเป็น 17 ลุ่มน้ าสาขา เป็นลุ่มน้ าที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลักษณะ   
ลุ่มน้ าแคบ เรียวยาว สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง แม่น้ าส่วนใหญ่จะไหลตามแนวช่องระหว่า งเขา ล าน้ า  
ที่ส าคัญในลุ่มน้ านี้ ได้แก่  แม่น้ ายวม แม่ปาย แม่กลอง แม่เงา  แม่สุรินทร์ แม่ริด น้ าของแม่ละมาด แม่สะเรียง 
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แม่ลาหลวง ลุ่มน้ าสาละวินมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 8,570 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 
188 ไร่   

2.5.7 ลุ่มน้้ากก ลุ่มน้ ากกเป็นลุ่มน้ าที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย จัดได้ว่าเป็นลุ่มน้ าสาขาของ
ลุ่มน้ าโขง พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงโดยรอบ ตอนกลางของลุ่มน้ าเป็นที่ค่อนข้างราบสลับกับเทือกเขา  
มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 7,895 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้ านี้แบ่งเป็น 35 ลุ่มน้ าสาขา คลอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงราย พ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และล าปาง 

2.5.8 ลุ่มน้้าสะแกกรัง ลุ่มน้ าสะแกกรังอยู่ทางด้านเหนือของลุ่มน้ าท่าจีน ไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 5,191 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าย่อยได้แก่ ห้วยแม่วงก์ คลองโพธิ์ ห้วยทับเสลา สะแกกรังตอนล่าง ปัจจุบันมีเขื่อน     
กักเก็บน้ าจ านวน 1 เขื่อน คือ เขื่อนทับเสลา 

2.5.9 ลุ่มน้้าป่าสัก ลุ่มน้ าป่าสักอยู่ทางด้านตะวันออกของลุ่มน้ าน่านและลุ่มน้ าเจ้าพระยา ไหลลงสู่
แม่น้ าเจ้าพระยา เป็นลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญสายหนึ่งของแม่น้ าเจ้าพระยามีพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 16,292 ตาราง
กิโลเมตร ในพ้ืนที่ตอนบนในฤดูฝนจะเกิดภาวะน้ าท่วมและในฤดูแล้งจะไม่มีน้ าในล าน้ า ลุ่มน้ าป่าสักมีเขื่อน   
กักเก็บน้ าจ านวน 1 เขื่อน คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

 
ตารางท่ี 2.2 ข้อมูลปริมาณฝน ปริมาณน้ าท่าและจ านวนประชากรในลุ่มน้ าภาคเหนือ 

ลุ่มน้้า 

พื้นที่ลุ่มน้้า ปริมาณน้้าฝน 
ปริมาณ
น้้าท่า 

ปริมาณน้้าท่า
รายปี 

จ้านวน ปริมาณน้้าท่ารายปี 

 รายปีเฉลี่ย รายปีเฉลี่ย 
เฉลี่ยต่อหน่วย

พื้นที่ 
ประชากร เฉลี่ยต่อประชากร 

(ตร.กม.) (มม.) (ล้าน ลบ.ม.) 
(ลิตร/วินาที/ตร.

กม.) 
(คน) (ลบ.ม./คน/ปี) 

สาละวิน 17,918 1,380 9,401 15.60 525.898 17,873 

โขงเหนือ 10,230 1,454 3,627 11.25 1,163.840 3,117 

กก 7,895 1,457 3,630 15.77 709,478 5,116 

ปิง 33,896 1,140 9,043 8.30 2,706,896 3,341 

วัง 10,792 1,081 1,582 4.65 719,899 2,197 

ยม 23,616 1,158 3,965 5.23 1,589,417 2,494 

น่าน 34,331 1,332 12,199 11.15 2,272,944 5,367 

สะแกกรัง 5,192 1,244 1,203 7.78 509,267 2,362 

ป่าสัก 16,292 1,247 2,897 5.64 1,524,000 1,901 

รวม/เฉลี่ย 160,162 1,277 47,550 9.41 10,033,590 4,739 

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ า, 2551 
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รูปที่ 2.2 แสดงขอบเขตลุ่มน้ าที่ส าคัญในภาคเหนือ 
 
2.6 ทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณธรรมชาต ิ
 ป่าไม้ในภาคเหนือ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

2.6.1 ป่าดงดิบ (Evergreen forest) 
  ในภาคเหนือจะมีป่าชนิดนี้อยู่ทั่วไป ทั้งในที่ราบและภูเขาปะปนกับป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง 
ส่วนมากมักขึ้นอยู่ตามที่ราบริมห้วย ริมธาร ซึ่งมีลักษณะดินและความชุ่มชื้นเหมาะสมกับความเจริญเติบโตของ
ไม้ในป่าประเภทนี้ ที่ขึ้นอยู่ตามเนินเขามีบ้างเป็นบางแห่งโดยอาศัยชนิดดินที่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญ       
แต่ตามปกติจะขึ้นอยู่ในระดับสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล ถ้าสูงจากระดับนี้ไปมักเป็นป่าดงดิบเขา  

2.6.2 ป่าดงดิบเขา (Hill Evergreen Forest) 
  ป่าชนิดนี้เกิดอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นบนภูเขาสูง ในระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
1,000 เมตรขึ้นไป มีไม้จ าปีและไม้เมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นพ้ืนที่ ๆ ถูกถางเพ่ือท าไร่เลื่อนลอย ซึ่งปัจจุบันได้
มีการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว และให้ชาวไทยภูเขาท าการเกษตรอยู่กับที่ ป่าชนิดนี้ส่วนมาก 
จะอยู่ทางภาคเหนือ ส่วนภาคอ่ืนมีอยู่บ้างกระจัดกระจาย 

2.6.3 ป่าสนหรือป่าสนเขา (Pinus Forest) 
  ป่าสนโดยทั่วไปมักจะขึ้นอยู่ในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์หรือเป็นกรด เช่น ตามสันเขา ที่ค่อนข้าง
แห้งแล้งเป็นต้น และขึ้นที่ระดับความสูง 700-1,000 เมตร โดยสนสองใบขึ้นได้ในระดับที่ต่ ากว่าสนสามใบ 
แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีป่าสนขึ้นอยู่ในภาคเหนือ แต่บางทีก็อาจพบว่ามีขึ้นอยู่ระดับตั้งแต่ประมาณ 200 เมตร ขึ้นไป 
มีทั้งที่ข้ึนปะปนอยู่กับไมช้นิดอื่น เช่น รัง เต็ง เหียง พลวง หรือขึ้นเป็น  ป่าสนล้วน 
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2.6.4 ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) 
  หรือเรียกว่า " ป่าผสมผลัดใบ" หรือ "ป่าโปร่งผสม" มีถึงร้อยละ 46 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด
ของภาคเหนือ ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่ปะปนทั่วไป เรียกว่า "ป่าสัก" ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดของภาคเหนือ  
ถ้าเป็นที่ราบหรือบริเวณเชิงเขาที่มีดินค่อนข้างแห้งหรือเป็นดินกรวดลูกรัง จะมีป่าแดงหรือป่าแพะ เป็นป่าโปร่ง 
ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดกลางเป็นจ านวนมาก พ้ืนป่าไม่รกทึบแต่บางแห่งก็มีไม้ไผ่ขึ้นอยู่บ้าง ในฤดูแล้งต้นไม้
เกือบทั้งหมดจะผลัดใบและมีไฟป่าลุกลามป่าชนิดนี้ทุกปี  
  จังหวัดที่มีป่าไม้มากที่สุดของภาคเหนือคือ จังหวัดเชียงใหม่ 14,060 ตารางกิโลเมตร
รองลงมาคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8,763 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีป่าไม้หนาแน่นที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ 
ร้อยละ 70.0 ของพ้ืนที่จังหวัด) จังหวัดที่มีป่าไม้เบาบางที่สุดคือ จ.เชียงราย (ร้อยละ 32.7 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
2.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเหนือพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือประมาณร้อยละ 57.25 ของพ้ืนที่ทั้งภาค
ยังคงปกคลุมไปด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาคและบางส่วนของภาคเหนือตอนล่าง 
จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน 
เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รองลงมาได้แก่ กา รใช้ประโยชน์ที่ดิน        
เพ่ือการเกษตรมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 37.92 ของพ้ืนที่ทั้งภาค โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 49.18 ของพ้ืนที่เกษตรภายในภาค รองลงมาได้แก่ พืชไร่ และไม้ผล คิดเป็นร้อยละ 31.34 และ 6.35 
ของพ้ืนที่เกษตร ตามล าดับโดยพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณทางตอนล่างของภาค       
ภูมิประเทศซึ่งมีลักษณะเป็น ที่ราบลุ่มแม่น้ าเหมาะแก่การเกษตร ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด ก าแพงเพชร สุโขทัย 
พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน           
เพ่ือการเกษตรมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่จังหวัด ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่
ชุมชน พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่อ่ืนๆ มีสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมกันแล้วไม่ถึง     
1 ใน10 ของพ้ืนที่ทั้งภาคซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเม่ือเทียบกับพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่การเกษตร 

ในพ้ืนที่ลุ่มใช้ท านา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยอาศัยน้ าฝนเกือบทั้งหมด มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ในพ้ืนที่    
เขตชลประทาน ในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีน้ าน้อย บางพ้ืนที่สามารถปลูกพืชอายุสั้นหรือพืชผักต่างๆได้ สภาพพ้ืนที่  
เป็นภูเขา หรือเป็นที่ลาดชันเชิงซ้อนจะเป็นป่าธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ต่ าลงไปซึ่งความลาดชันสูง    
ซึ่งเป็นพ้ืนที่เนินเขาและเป็นสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย     
ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นป่าธรรมชาติมีบางแห่งปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆ ถัดลงไปสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด    
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพ้ืนที่ภาคเหนือพอสรุปได้ดังนี้ 

2.7.1 ภาคเหนือตอนบน (ครอบคลุมจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
และล าพูน) เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนเป็นจุดก าเนิดแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง 
แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ที่ต่างก็เป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลมาบรรจบลงเป็นแม่น้ าเจ้าพระยานับว่าเป็นบริเวณที่มี
ศักยภาพทางการเกษตรสูง โดยบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ าทั้ง 4 นั้น เป็นดินตะกอนน้ าพาจึงเหมาะที่จะท านา ท าไร่ 
ท าสวน ส่วนบริเวณที่อยู่บนเขาก็จะสามารถปลูกพืชเมืองหนาว เช่น ล าไย ลิ้นจี่ สตรอเบอร์รี่ ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังสามารถท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในเขตที่ราบระหว่าภูเขาได้อีกด้วย พ้ืนที่บริเวณภาคเหนือตอนบนยังมี
แร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ ทั้งแร่ดีบุก แร่พลวง แร่ทังสะเตน แร่แบไรต์ และถ่านหินลิกไนต์  จึงท าให้ภาคเหนือ
ตอนบนมีการท าเหมืองแร่เป็นจ านวนมาก พ้ืนที่บริเวณนี้บางส่วนที่ติดกับชายแดนพม่าและลาว ท าให้มีการ
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ค้าขายแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติมากมาย
อุตสาหกรรม   การท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน 

2.7.2 ภาคเหนือตอนล่าง(ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก 
และก าแพงเพชร) ลักษณะที่ดินบริเวณที่ราบภาคเหนือตอนล่างมีปัญหาเรื่องดินดานและดินทราย ซึ่งเมื่อถึง    
ฤดูแล้งน้ าในดินจะแห้ง ท าให้ดินจับตัวกันแข็งทันที แต่ในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ าปิง วัง ยม น่าน        
จะสามารถปลูกพืชได้ ด้วยเหตุนี้เอง บริเวณภาคเหนือตอนล่างจึงมีการสร้างเขื่อนเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ เขื่อนที่
ส าคัญบริเวณนี้คือ เขื่อนสิริกิติ์  จ.อุตรดิตถ์  และเขื่อนภูมิพล จ.ตาก อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรแถบนี้ คือ   
การท านา ท าไร่ 

 

 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2553 

 
รูปที่ 2.3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเหนือ 
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บทท่ี 3 
ปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัย 

 
3.1 ความหมายของอุทกภัย  

อุทกภัย/น้ําท่วม คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําท่วมหรือน้ําท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝน
ตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งอาจเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ํา พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ 
พายุดีเปรสชั่น, พายุโซนร้อน, พายุใต้ฝุ่น  ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ํา  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้    
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเขื่อนพังเป็นต้น   
3.2 ลักษณะของอุทกภัย 

  ลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรง และรูปแบบต่างๆ กันขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่โดยมีลักษณะดังนี้ 

3.2.1 น้ําป่าไหลหลาก หรือน้ําท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ําหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขา  
ต้นน้ํา ที่ราบระหว่างหุบเขา เช่น บริเวณต้นน้ําซึ่งมีความชันของพ้ืนที่มาก พ้ืนที่ป่าที่ถูกทําลายไปทําให้การกักเก็บน้ํา
หรือการต้านน้ําลดน้อยลง เกิดข้ึนเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทําให้จํานวนน้ําสะสม
มีปริมาณมากจนพ้ืนดินและต้นไม้ดูดซับไม่ไหวน้ําจึงไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ําด้านล่างอย่างรวดเร็วและรุนแรง     
ทําให้บ้านเรือนพังเสียหายและอาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  

3.2.2 น้ําท่วม หรือน้ําท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําสะสมจํานวนมาก       
ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ําเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน  พืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายหรือ   
เป็นสภาพน้ําท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบ       
การระบายน้ําไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ํา หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล    

3.2.3 น้ําล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําจํานวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ลําน้ํา หรือ
แม่น้ํามีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ําด้านล่างหรือออกสู่ปากน้ําไม่ทัน ทําให้เกิดสภาวะน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วม
เรือกสวน ไร่นาและบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ําจนได้รับความเสียหายถนนหรือสะพานอาจชํารุด ทางคมนาคม  
ถูกตัดขาดได้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) 
3.3 ปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุทกภัย 

การพิจารณาในเรื่องการเกิดน้ําท่วมนั้นอาจพิจารณาปัจจัย 2 ประเด็น คือ พิจารณาปัญหาหรือ      
สิ่งที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมและพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําท่วม 

3.3.1 ต้นเหตุท้าให้เกิดน ้าท่วม แบ่งได้ 3 กรณี คือ จากน้ําฟ้า น้ําจากแหล่งเก็บกักน้ํา และน้ําทะเลหนุน 
3.3.1.1 น้ําท่วมจากน้ําฟ้า (Precipitation) ซึ่งน้ําฟ้าหมายถึง สภาวะของน้ําที่ตกลงมาจาก

ท้องฟ้า อาจจะเป็นลักษณะ ฝน หิมะ ละอองหรือลูกเห็บ โดยทั่วไปแล้วถือว่าฝนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิด
อุทกภัย และฝนที่มีปริมาณมากจนทําให้เกิดอุทกภัยได้นั้นมาจากหย่อมความกดอากาศต่ํา พายุฝน ร่องมรสุม 
และลมมรสุมซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้คือ 

3.3.1.1.1 พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมาหรือพัดเคลื่อนตัวไปใน
ทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ํา 
ร่องความกดอากาศต่ําอาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพแวดล้อมต่างๆ ของการเกิดฝนเหมาะสมก็จะเกิด  
ฝนตกมีลมพัด  
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3.3.1.1.2 พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็น
พายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตรจะมี
ทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกาโดยมีชื่อต่างกันตาม
สถานที่เกิดดังนี้  

- พายุเฮอร์ริเคน (Hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณ         
ทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน 
เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก  

- พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตก         
ของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเก๋ีย ประเทศญี่ปุ่น  

-  พายุไซโคลน (Cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ 
เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศออสเตรเลียจะเรียกว่า พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy)  

- พายุโซนร้อน (Tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่  
อ่อนกําลังลงขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลางลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง  

- พายุดีเปรสชัน (Depression) เกิดข้ึนเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อน 
ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก  

3.3.1.1.3 พายุทอร์นาโด (Tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา    
มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่า
พายุหมุนอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่านเกิดได้ทั้งบนบกและในทะเล หากเกิด    
ในทะเลจะเรียกว่า นาคเล่นน้ํา (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าแต่หมุนตัวยื่นลงมา
จากท้องฟ้าไม่ถึงพ้ืนดินมีรูปร่างเหมือนงวงช้างจึงเรียกกันว่า ลมงวง 

3.3.1.1.4 ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ํา (Intertropical convergence 
zone) ใช้ตัวย่อ ICZ หรือ ITCZ , equaltorial trough หรือ monsoon trough) มีลักษณะเป็นแนวพาดขวาง
ทิศตะวันตก-ตะวันออกในเขตร้อนใกล้ๆ อิเควเตอร์ ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นลงและพาดผ่านประเทศไทยช้ากว่า
แนวโคจรของดวงอาทิตย์ประมาณ 1 เดือน ความกว้างของร่องมรสุมประมาณ 6-8 องศาละติจูด 

3.3.1.1.5 ลมมรสุมมีกําลังแรง (Stong monsoon) มรสุม คือ ลมประจําฤดู ลมมรสุม
เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพ้ืนดิน และพ้ืนน้ําในฤดูหนาวและฤดูร้อน ในฤดูหนาว
อุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนทวีปเย็นกว่าอากาศเหนือพ้ืนที่มหาสมุทรที่อยู่ใกล้เคียง อากาศเหนือพ้ืนน้ําจึงมี
อุณหภูมิสูงกว่าและลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน อากาศเหนือทวีปซึ่งเย็นกว่าจึงไหลไปแทนที่ ทําให้เกิดลมพัดออกจาก
ทวีปพอถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภาคพ้ืนทวีปสูงกว่าน้ําในมหาสมุทรเป็นเหตุให้เกิดลมพัดไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามประเทศไทย ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุม ประเทศไทยจึงอยู่ในอิทธิพลของมรสุม 2 ฤดู คือ มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดประมาณฤดูกาลละ 6 เดือน 
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- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon) มรสุมนี้ก่อให้เกิดอุทกภัยได ้
เนื่องมาจากเมื่อพัดจากมหาสมุทรอินเดียปะทะขอบฝั่งตะวันตกของภาคใต้ และเมื่อผ่านอ่าวไทยแล้วจะปะทะ
ขอบฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย มรสุมนี้เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดลงตอนต้นเดือนตุลาคม 
ในระยะเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงจัด ความเร็วของลมอาจจะสูงถึง 30 น๊อต เป็นระยะเวลาหลายๆ วัน 
คลื่นทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ใหญ่มาก เนื่องจากลมแรงจัดประการหนึ่งอีกประการหนึ่งอ่าวเบงกอลและ
มหาสมุทรอินเดีย มีช่วงระยะที่ลมเคลื่อนที่ไกลมาก คลื่นและลมจึงพัดพาน้ําทะเลในอ่าวเบงกอลมาสะสมทาง
ขอบฝั่งตะวันตกของภาคใต้ตลอดฝั่ง ทําให้ระดับน้ําในทะเลตามขอบฝั่งสูงขึ้นมากจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ในฤดูนี้และในระยะเดียวกัน ถ้าเกิดพายุดีเปรสชันขึ้นในอ่าวเบงกอลทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ จากความ   
กดอากาศต่ําในบริเวณพายุและจากฝนที่ตกหนักบนภูเขาและชายฝั่งรวมเข้าด้วยกันแล้ว จะทําให้เกิดระดับน้ํา
ในทะเลและแม่น้ําสูงจนเป็นน้ําท่วมและเกิดอันตรายได้  

- มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน
ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งต้นพัดจากประเทศจีนและไซบีเรียผ่านทะเลจีนใต้ปะทะขอบฝั่งเวียดนาม 
ส่วนที่หลุดจากปลายแหลมอินโดจีนจะพัดผ่านอ่าวไทยตอนใต้ปะทะขอบฝั่งตะวันออกของภาคใต้  หรือฝั่ง
ตะวันตกของอ่าวไทยตั้งแต่ใต้สงขลาลงไป มรสุมนี้มีกําลังแรงจัดเป็นคราวๆ เมื่อบริเวณความกดอากาศสูง    
ในประเทศจีนมีกําลังแรงขึ้น ลมในทะเลจีนใต้มีความเร็วถึง 30-35 น๊อต ( 52 กม. ถึง 64 กม.) แต่เนื่องด้วย
มรสุมนี้ปะทะขอบฝั่งเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้ลมมรสุมที่พัดผ่านเข้ามาในอ่าวนั้น มีช่วงระยะที่ลม
เคลื่อนที่ไม่ได้ไกล จึงไม่ได้รับความกระทบกระเทือนมากเป็นแต่เพียงคลื่นค่อนข้างใหญ่และระดับน้ําสูงกว่า
ปกติแต่ก็ไม่สูงมากนัก ลมที่พัดแหลมญวนและทางใต้ลงไปจะทําให้เกิดผลทางขอบชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ 
ตั้งแต่ใต้สงขลาลงไปได้มากเช่นเดียวกัน คือ ทําให้เกิดคลื่นใหญ่มาก และระดับน้ําสูงจากปกติมากจนอาจ     
จะเกิดเป็นน้ําท่วมได้ 

3.3.1.2 น้ําจากแหล่งเก็บกักน้ําหรือระบบควบคุม (Control System) เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ํา 
ประตูระบายน้ํา ฝายทดน้ํา ฯลฯ โดยสาเหตุใหญ่ ๆ ที่ทําให้น้ําท่วมคือ (1)  การระบายน้ําส่วนเกินในปริมาณ
มากทิ้งออกไปเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อแหล่งเก็บกักน้ําดังกล่าว กรณีนี้จะทําให้เกิดน้ําท่วมพ้ืนที่ลุ่ม
สองฝั่งลําน้ําด้านท้ายน้ําในลักษณะค่อย ๆ ท่วม และ (2) น้ําท่วมอันเกิดจากการวิบัติของระบบควบคุมดังกล่าว 
เช่น เขื่อนพัง อ่างเก็บน้ําแตก ประตูระบายน้ําไม่อาจทําหน้าที่ ได้ กรณีนี้จะก่อให้เกิดน้ําหลาก มีความรุนแรง
มากกว่าน้ําป่าและความเสียหายที่เกิดข้ึนก็มากกว่าเช่นกัน  

3.3.1.3 น้ําท่วมจากน้ําทะเลหนุน เกิดในพ้ืนที่อยู่ติดทะเล ลักษณะการท่วมเกิดจาก
ระดับน้ําทะเลยกตัวสูงในช่วงน้ําขึ้นแล้วท่วมพื้นท่ีโดยตรงกับน้ําทะเลไหลย้อนเข้าสู่ลําน้ํา เพ่ิมระดับน้ําในลําน้ํา
ที่ระบายน้ําจากลุ่มน้ําตอนบนขึ้นไปสูงขึ้นจนเอ่อออกท่วมพ้ืนที่สองฝั่ง และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํา   
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ําตอนบนดังกล่าวซึ่งหากเกิดน้ําท่วมในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่แล้วน้ําก็จะยิ่งท่วมนานยิ่งขึ้น 
3.4 อันตรายและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย 

-   น้ําท่วมอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน  ซึ่งจะทําให้เกิด     
ความเสียหาย ทางเศรษฐกิจอย่างมาก บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้ําที่ไหล
เชี่ยวพัดพังทลายได้ คน สัตว์ พาหนะและสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ําตาย   
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- เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของ 
กระแสน้ํา ถนน และสะพานอาจจะถูกกระแสน้ําพัดให้พังทลายได้ ยานพาหนะวิ่งรับส่งสินค้าไม่ได้ทําให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

- ระบบสาธารณูปโภคจะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา  
ระบบการระบายน้ํา ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ และโรงเรียน เป็นต้น 

- พ้ืนที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา ที่กําลัง 
ให้ผลผลิตอาจถูกน้ําท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยงตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุนหรือมีไว้เพ่ือทําพันธุ์ 
จะได้รับความเสียหาย  

        -   ความเสียหายทางเศรษฐกิจรายได้ของประเทศลดลง รัฐต้องมีรายจ่ายสูงขึ้นจาก    
การซ่อมบูรณะซ่อมแซมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเกิดข้าวของแพงทั่วไป 
          -    ความเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ขณะเกิดอุทกภัยขาดน้ําดีน้ําใช้      
ในการอุปโภคบรโิภค ขาดความสะดวกด้านห้องน้ํา ห้องสว้ม ทําให้เกิดโรคระบาด เชน่ โรคน้ํากัดเท้า โรคอหิวาตกโรค 
รวมทั้งโรคเครียดมีความวิตกกังวลสูงและโรคประสาทตามมา 
          -     ความเสียหายที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ฝนตกท่ีหนัก น้ําที่ท่วมขึ้นมาบนแผ่นดิน 
และกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวทําให้เกิดดินถล่มได้ นอกจากนั้นผิวหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกน้ําพัดพาลงสู่ที่ต่ํา  
ทําให้ดินขาดปุ๋ยธรรมชาติและแหล่งน้ําเกิดการตื้นเขิน 
3.5 สถานการณก์ารเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา พ้ืนที่หลายแห่งของประเทศประสบกับภาวะน้ําท่วม ซึ่งคาดว่าจะทวีความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานซ้ําซากโดยการเกิดน้ําท่วมนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึง
ปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ปี 2545 ในช่วงระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน มีพายุฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศ 
ต่ําในพ้ืนที่ลุ่มน้ําชีและมูลอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ เกิดปริมาณน้ําไหลหลาก           
แต่เนื่องจากลุ่มน้ําไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําและระบายได้ทันจึงไหลท่วมขังในพ้ืนที่ต่างๆ  และประกอบกับ
เป็นช่วงที่ระดับน้ําทะเลหนุนสูงขึ้น  ทําให้เกิดน้ําท่วมกระจายในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งสองเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุม  
10 จังหวัด บริเวณที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และยโสธร ทําให้มีพ้ืนที่
การเกษตรเสียหายประมาณ 3 ล้านไร่ จากนั้นช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมได้เกิดน้ําท่วมเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน รวม 58 จังหวัด ทําให้พ้ืนที่การเกษตร
ได้รับความเสียหายประมาณ  9 ล้านไร่ มูลค่าความเสียหาย 6,200 ล้านบาท โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรี      
เจอน้ําป่าทะลักจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ทําให้น้ําเข้าท่วมถึงเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์  

- ปี 2546  ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นที่พาดผ่านประเทศไทยและ 
ขึ้นฝั่งที่ จ.เพชรบุรีในวันที่ 23 ตุลาคม 2546 ส่งผลให้จังหวัดเพชรบุรีและบริเวณภาคใต้ตอนบนมีฝนตก
หนัก เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่เสี่ยงภัย  โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี จากนั้นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม  
หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงซึ่งมีกลุ่มฝนหนาแน่นปกคลุมบริเวณอ่าวไทยในทางด้านตะวันออกของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทย ทําให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนัก 
ในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่การเกษตร
ของประชาชน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก  
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- ปี 2547 ในช่วงระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2547 ปริมาณน้ําฝนหนักมากกว่าปกติ
โดยเฉพาะวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 มีปริมาณน้ําฝนมากถึง 160 มิลลิเมตร ทําให้ดินบนภูเขาสูงชัน          
ไม่สามารถอุ้มน้ําไว้ได้ เกิดดินถล่มลงมาอย่างรุนแรงในบริเวณป่าธรรมชาติและไร่ร้าง โดยมีพ้ืนที่ประสบภัย    
3 อําเภอ 3 จังหวัด (อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ อําเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน) ราษฎร์ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน สิ่งสาธารณะประโยชน์ ถนน ทํานบ เหมือง ฝาย และ
พ้ืนที่เกษตร ได้รับความเสียหายจํานวนมาก จากนั้นช่วงกลางเดือนมิถุนายนได้เกิดพายุดีเปรสชั่น "จันทู" ที่พัด
เคลื่อนตัวมาจากประเทศลาว ทําให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทั่วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่งผลให้พ้ืนที่ของจังหวัดน่าน  แพร่ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลกเกิดน้ําท่วมและได้รับความเสียหายอย่างหนัก 
ช่วงปลายเดือน กรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ําท่วมบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนสิงหาคม ฝนตกหนักมากจนทําให้ เกิด     
น้ําท่วมและน้ําป่าไหลหลากในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งบริเวณเขาใหญ่ 
จากนั้นช่วงกลางเดือนกันยายน มีกลุ่มเมฆปกคลุม ในบริ เวณประเทศไทยบริ เวณภาคเห นือและ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้เกิดฝนตกหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง 
เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่นาเสียหายจํานวนมาก 

- ปี 2548  ช่วงวันที่ 12 -13 สิงหาคม ไดเ้กิดพายุดีเปรสชั่นบริเวณภาคเหนือ ทําให้เกิดฝนตกหนัก 
ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และลําปาง  ซึ่งภายหลังจากฝนถล่มหนัก       
ในภาคเหนือตอนบนทําให้หลายจังหวัด ถูกน้ําป่าทะลักท่วม จมบาดาลโดยเฉพาะที่ อ.ปางมะผ้า อ.ปาย  
จ.แม่ฮ่องสอน และตามอําเภอรอบนอกในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และลําปาง และในช่วงปลายเดือน
กันยายนอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น “ดอมเรย”ส่งผลให้เกิดฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณ
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งทําให้เกิดภาวะน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วม
ฉับพลัน จากนั้นช่วง 21-27 ตุลาคม พายุฝนพัดกระหน่ําติดต่อกัน ทําให้น้ําป่าจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหล่บ่า
ท่วมพ้ืนที่หลายอําเภอของจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี จากนั้นช่วงเดือน
ธันวาคม มีกลุ่มเมฆปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงปลายเดือนประกอบกับอิทธิพล  
ของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้  ทําให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน จึงทําให้เกิด   
น้ําท่วมอย่างหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ตรัง 
ยะลา และสตูล มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีผู้เสียชีวิตโดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 600 ล้านบาท 

- ปี 2549 ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีกลุ่มเมฆปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วง 
วันที่ 21-23 พฤษภาคม จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆหนาบริเวณภาคเหนือตอนล่าง บริเวณจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย ทําให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าวประกอบกับร่องความกดอากาศต่ําหรือร่องฝนได้พาดผ่าน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักเกิดขึ้นและเกิดน้ําท่วม
ฉับพลันและร้ายแรงในรอบ 38 ปีที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ลําปาง และน่าน จากนั้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม มีอิทธิพลของพายุ "ช้างสาร" 
ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลาง จึงทําให้เกิด
ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เป็นผลทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างหนักเป็นบริเวณกว้าง จากพ้ืนที่น้ําท่วมตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม เกิดน้ําท่วมบริเวณภาคเหนือ      
ในพ้ืนที่จังหวัด น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หลังจากนั้นน้ําเหนือได้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ภาคกลางทําให้
เกิดน้ําท่วม ตั้งแต่จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี อยุธยา  ปทุมธานี 
นนทบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย 
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- ปี 2550  อุทกภัยเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยทั้งทางภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง โดยส่งผลให้เกิดภาวะน้ําล้นชายฝั่งของแม่น้ําสายหลัก 
เช่น แม่น้ําปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก และเจ้าพระยา เป็นต้น ทําให้หลายพ้ืนที่มีสภาพน้ําท่วมขัง ประกอบกับ     
มีการผันน้ําเข้าเก็บกักเอาไว้ในพ้ืนที่ว่างเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมโดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรในจังหวัดชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และปทุมธานี  ประกอบกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น"เลกีมา" ที่
พัดผ่านประเทศไทย ทําให้เกิดฝนตกหนักติดต่อ กันในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ 
และภาคกลาง ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมหนักส่งผลต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่ม     
ถูกน้ําท่วมขังสร้างความเสียหายต่อผลผลิตอย่างมาก ทั้งนี้พบว่ามีพ้ืนที่ประสบภัยน้ําท่วม 2,466,590 ไร่    
จาก 28 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลําพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร พิจิตร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองคาย มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู มหาสารคาม เลย อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา ซึ่งมีพ้ืนที่นาข้าว
ที่คาดว่าจะเสียหาย 1,422,774 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58 ของพ้ืนที่ประสบภัยทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นพืชไร่ ไม้ผล 
ไม้ยืนต้นและพืชอ่ืน 

- ปี 2551 ประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ปริมาณฝนรวมตลอดปีสูงกว่าค่าปกติ    
เกือบทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทย
ได้แก่ พายุไซโคลน “นาร์กีส” ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศพม่า ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พายุโซนร้อน “คัมมูริ”  
ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และพายุโซนร้อน “นูล” ที่เคลื่อนเข้าสู่
ประเทศกัมพูชาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยในปีนี้มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย       
เพียง 1 ลูก คือพายุดีเปรสชันที่อ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อน “เมขลา” ได้เคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 30 กันยายนแล้วอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณ
ภาคเหนือตอนกลางและสลายตัวไปในวันต่อมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝน      
เพ่ิมขึ้นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ในช่วงดังกล่าว โดยช่วงกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม มีอิทธิพล
ของหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณภาคเหนือตอนบน ทําให้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย น่าน 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เป็นผลทําให้เกิดน้ําท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ระดับน้ํา 
ในแม่น้ําน่านเพ่ิมขึ้น และเริ่มเอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ส่วนช่วงเดือนกันยายน อิทธิพลของ       
ร่องความกดอากาศต่ํากําลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนัก  ส่งผลให้เกิดจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่า           
ไหลหลากหลายพ้ืนที่ ทําให้เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่การเกษตรจํานวน 38 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่การเกษตร     
ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 2,531,624 ไร่ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่การเกษตรเสียหายมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
ลพบุรี นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2551 อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํา     
กําลังค่อนข้างแรงปกคลุมภาคกลางของประเทศไทยและเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกตามแนวร่อง         
ความกดอากาศต่ําที่พาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําให้มีฝนตกชุก และฝนตกหนักต่อเนื่องใน       
บางพ้ืนที่โดยเฉพาะ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากภาวะดังกล่าวทําให้เกิดน้ําท่วม
ฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก อีกทั้งยังเป็นเหตุให้ระดับน้ําในแม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําชี 
มีระดับสูงขึ้น ทําให้กรมชลประทานได้ระบายน้ําท้ายเขื่อนในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้น้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้า
ท่วมบ้านเรือน และพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่ติดกับริมฝั่งของแม่น้ําในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดตาก  สิงห์บุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ มหาสารคาม รวมทั้งสภาวะน้ําท่วมในภาคใต้ เนื่องจากพายุโซนร้อน “นูล” 
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ที่มีอิทธิพลทําให้ฝนตกต่อเนื่องหลายวันตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ทําให้น้ําท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา ตรัง และนราธิวาส  

- ปี 2552 ประเทศไทยมีฝนชุกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ส่วนเดือนอ่ืนๆ เกือบทุกภาคมีฝนน้อย  
ปริมาณฝนรวมทั่วประเทศตลอดปีสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2 % แต่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2551 มีปริมาณฝน 
1751.4 มิลลิเมตรสูงกว่าค่าปกติ 11%) และในปีนี้มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเพียง 1 ลูก   
คือ พายุดีเปรสชันที่อ่อนกําลังลงจากไต้ฝุ่น“กิสนา” โดยเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณอําเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน และอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง
ปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษในวันต่อมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีการกระจายของฝนเพ่ิมขึ้นกับ
มีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง และมีรายงานน้ําท่วม
บางพ้ืนที่ในช่วงดังกล่าว ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนและกลางเดือนกรกฎาคม ร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่าน
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยรวมทั้งอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรง  
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย  ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะ
จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ดังกล่าวและในพ้ืนที ่      
4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา ระนอง สตูล และจังหวัดตรัง ส่วนในช่วงกรกรกฎาคมถึงกันยายน อิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยประกอบกับร่องความ
กดอากาศต่ําพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เชียงราย น่าน ลพบุรี และลําปาง และ  
ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย 
ในช่วงวันที่ 3-8 พฤศจิกายน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ําท่วมในพ้ืนที่ภาคใต้พ้ืนที่ประสบภัย 10 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร  สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา และจังหวัด
ปัตตานี 

-   ปี 2553 เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในประเทศไทยหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี เนื่องจากมีฝนตกหนัก
ในหลายพ้ืนที่ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในหลายพ้ืนที่     
ซึ่งอุทกภัยครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายทั้งหมดเมื่อวันที่    
14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีสาเหตุการเกิดมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านภาคใต้ตอนบน 
ภาคกลางและภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตก
หนักถึงหนักมาก หลายพ้ืนที่เกิดน้ําท่วมเฉียบพลัน น้ําป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร์ และพ้ืนที่
การเกษตร  โดยร่องมรสุมกําลังแรงดังกล่าวมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ลานิญา ที่มาเร็วกว่าปกติ  โดยฝนได้ตก
ลงมาในพ้ืนที่หลังเขาเป็นเวลาหลายวันเฉลี่ยมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบกับความแปรปรวน    
ของร่องฝน ซึ่งปกติจะต้องเคลื่อนลงไปแถวภาคใต้แล้ว ทําให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําหลายแห่งมีปริมาณน้ํา
เกินกว่าระดับกักเก็บ โดยเฉพาะเขื่อนลําพระเพลิง เขื่อนลําตะคอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จนต้องเร่งระบายน้ํา
ออกสู่พ้ืนที่ท้ายเข่ือน ซึ่งทําให้หลายพ้ืนที่เกิดอุทกภัยอย่างหนักเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและมีผู้เสียชีวิต  โดยอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมายังพบว่ามีสาเหตุมากจากการรุกล้ําลําน้ํา     
ลําตะคองและลําพระเพลิง ทําให้พ้ืนที่ไม่สามารถเก็บกักน้ําเอาไว้ได้  ส่วนอุทกภัยในภาคใต้ระบุว่าเกิดจาก
อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ ทําให้ภาคใต้มีฝนตกชกหนาแน่น และ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ ทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบพลัน น้ําป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร์
และพ้ืนที่การเกษตร วาตภัยและคลื่นมรสุมซัดฝั่ง  รวมทั้งพายุไซโคลน “จาล” ทําให้ผลกระทบจากอุทกภัย
เพ่ิมมากข้ึน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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- ปี 2554 เกิดอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในประเทศไทย ซึ่งเกิดผลกระทบต่อบริเวณ
ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําโขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 
(แต่การฟ้ืนฟูยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน) อุทกภัยครั้งนี้ถูกกล่าวว่าเป็น "อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดทั้งในด้าน     
ของปริมาณน้ําและจํานวนผู้ได้รับผลกระทบ อุทกภัยครั้งนี้เริ่มขึ้นในระหว่างฤดูมรสุม เมื่อพายุหมุนนกเตนขึ้น
ฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย และทําให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม เกิดอุทกภัยใน 16 จังหวัด ขณะที่ฝน
ยังคงตกลงมาอย่างหนัก และภายในเวลาไม่นานก็เกิดอุทกภัยทางภาคใต้ เมื่อแม่น้ําเจ้าพระยาได้รับน้ําปริมาณ
มากจากแม่น้ําสาขา จึงส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในภาคกลาง จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 จังหวัดยังได้รับ
ผลกระทบและเสี่ยงต่ออุทกภัยเพ่ิมเติมเนื่องด้วยเขื่อนส่วนใหญ่มีระดับน้ําใกล้หรือเกินความจุทําให้ต้องเร่ง
ระบายน้ําออกจากเขื่อนโดยก่อนหน้านี้ได้เกิดอุทกภัยและดินถล่มทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 
23 มีนาคมแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 53 คน และสร้างความเสียหายมากมาย 
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนหลายภาคส่วนของประเทศจึงมักเกิดน้ําท่วมฉับพลันตามฤดูกาล อุทกภัยมักเริ่มขึ้น
ในภาคเหนือแล้วค่อยขยายวงลงมาตามแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านที่ราบภาคกลาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแม่น้ําชีและมูลซึ่งไหลลงแม่น้ําโขง หรือในพ้ืนที่ลาดเขาชายฝั่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนที่เหลือ
ของพายุหมุนเขตร้อนซึ่งพัดถล่มประเทศเวียดนามหรือคาบสมุทรทางใต้เพ่ิมปริมาณน้ําฝนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงต่ออุทกภัยมากขึ้นไปอีก ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบควบคุมการระบายน้ํา รวมถึงเขื่อน
หลายแห่งคลองชลประทานและพ้ืนที่รับน้ํา(แก้มลิง) แต่ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสียหายอันเกิดจาก
อุทกภัย 

- ปี 2555 เริ่มเกิดอุทกภัยขึ้นในภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งเริ่มมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยซึ่งทําให้ทั่วทุกภาค     ของ
ประเทศมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้เกิดพายุ   ฝนฟ้า
คะนองพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทําให้ จ.สงขลา ได้ประกาศให้พ้ืนที่ 4 อําเภอ  ของจ.
สงขลา เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน ประกอบด้วย อ.หาดใหญ่ นาหม่อม สะเดา และ อ.คลอง7หอยโข่ง  และเมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ระนอง ชุมพร 
และสุราษฎร์ธานี  

- ปี 2556 จากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกด
อากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย ทํา
ให้มีฝนเพิม่ข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมขังระบายไม่ทัน และ
น้ําล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 17 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 โดยมีพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้งสิ้น 47 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ บุรีรัมย์ ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น มุกดาหาร 
กาฬสินธุ์ นครราชสีมา พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงใหม่ 
เชียงราย ลําปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ชุมพร 
ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
สิงห์บุรี ราชบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี และจังหวัดนครปฐม รวม 360 อําเภอ 2,350 ตําบล 19,941 
หมู่บ้าน และมีพ้ืนทีก่ารเกษตรเสียหายประมาณ 3,644,986 ไร่  

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ตารางท่ี 3.1 แสดงสถิติสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทย ( ตั้งแตป่ี 2532 – 2556) 

ปี 

พื นที่ประสบภัย 
ราษฎร์ประสบภัย ราษฎร์ประสบภัย 

พื นที่การเกษตร
เสียหาย 

มูลค่าความเสียหาย 

จังหวัด หมู่บ้าน 
(คน) (ครัวเรือน) (ไร่) (ล้านบาท) 

2532 52 9,871 2,461,500 461,001 10,145,658 11,739,595,265 
2533 58 10,162 2,131,765 489,236 2,256,000 6,652,227,121 
2534 66 10,654 1,976,150 412,398 9,875,023 4,562,305,420 
2535 66 12,101 3,650,710 699,123 14,298,000 5,240,583,940 
2536 42 8,960 1,670,500 411,201 16,024,259 2,181,606,542 
2537 74 9,170 2,450,002 572,017 14,000,259 5,058,883,356 
2538 73 11,175 5,953,344 1,569,537 3,792,364 6,123,517,926 
2539 74 12,615 8,377,481 1,859,275 21,014,456 7,160,677,015 
2540 64 10,610 4,069,006 787,839 12,269,013 3,824,223,866 
2541 65 12,117 1,649,752 343,717 466,074 1,706,035,444 
2542 69 6,219 4,560,517 1,016,500 3,038,167 1,381,638,279 
2543 62 13,029 6,739,652 2,002,979 10,340,584 10,032,935,112 
2544 60 10,996 3,454,265 919,699 29,133,765 3,666,285,247 
2545 72 18,510 5,127,652 1,373,942 10,435,115 13,385,316,549 
2546 66 5,281 1,882,017 485,436 1,595,557 2,050,262,243 
2547 59 9,964 2,324,441 619,797 3,298,733 850,659,584 
2548 63 10,326 2,874,673 763,847 1,701,450 5,982,283,276 
2549 58 22,771 6,050,674 1,673,822 6,560,541 9,627,418,620 
2550 54 12,848 2,326,179 571,566 1,617,284 1,687,865,982 
2551 65 38,448 7,921,127 2,031,943 6,590,655 7,601,796,302 
2552 64 33,847 8,881,758 2,308,969 2,958,523 5,252,613,976 
2553 74 48,488 13,485,963 3,917,333 10,909,561 16,338,772,341 
2554 
2555 
2556 

74 
28 
74 

53,380 
8,012 
35,765 

16,224,302 
1,733,890 
5,923,380 

5,247,125 
541,006 

1,907,472 

11,798,241 
- 

6,099,777 

23,839,219,356 
- 

1,841,217,148 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 



 
 

 
 

บทท่ี 4 

ผลการด าเนินการ 

4.1 ค าจ ากัดความ 
 น ้ำท่วมซซ ้ำซำ เปปนนพฤิก รรซองนน ้ำท่่ก รทท่้ำิวงพ้ นท่่กใพพ้ นท่่กนน่กนเในลก ณะท ำรท่วมซอกนบนพ้ นท่่กพกน
ส๋น มวำรทพกบป ิกแลทยำมนำนปปนนปรทจ้ำเท่ก นน่ สำซำรถจ้ำแน  ำรป กพน ้ำท่วมซซ ้ำซำ งง ปปนนเ3 รทพกบเพกนน่ เ
(พกพแปลนซำจำ ชก นงกนิรำยจำ  ำรถ๋ น ้ำท่วมซ : flooding ค๋วซ้ง ำรจ้ำแน คมำซปนซำทสซองนพกนส้ำนรกบเเเ
พ้ชปศรณฐ กจองนปรทปท่ศไท่ย,เ2543) 
 เรทพกบท่่กเ1  พ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปปนนครก นครำมเซ่น ้ำท่วมซอกนไซวป กนเ3 ครก นในรงบเ10 ปี  

เรทพกบท่่กเ2  พ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ บวงยครก นเซ่น ้ำท่วมซอกนเ4-7 ครก นในรงบเ10 ปี 
 เรทพกบท่่กเ3  พ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปปนนปรทจ้ำเซ่น ้ำท่วมซอกนซำ  มวำเ8 ครก นในรงบเ10 ปี 
 พ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ เเนซำยถ่นเเพ้ นท่่กท่่กซ่ ำรท่วมซอกนองนน ้ำบนผกมพกนส๋น มวำรทพกบป ิกแลทซ่รทยทปมลำ
ท่่กน ้ำท่วมซอกนยำมนำนงย๋วปปนนปรทจ้ำเจนสร้ำนคมำซปส่ยนำยิวงพ้ นท่่ก ำรป ณิรเท่รกพย์สกนเแลท/นร้งช่มกิ 
 สวมนในญวพ้ นท่่กท่่กป กพน ้ำท่วมซซก ปปนนพ้ นท่่กรำบล๊วซิก้ำเโพยซ่ภ๋ซกสกะฐำนเ(Landform)เปรทปภท่ท่่กรำบน ้ำ
ท่วมซถ่นเ(Floodplain)เซ่กนฤพ๋ฝนซก ซ่น ้ำท่วมซอกนพ้ นท่่กปสซงเปน้กงนจำ ปรกซำะน ้ำท่่กป กพจำ ฝนิ ในพ้ นท่่กเแลท/
นร้งน ้ำจำ พ้ นท่่กภำยนง เปซ้กงสทสซรมซิกม กนแล้มซ่ปรกซำะซำ ป กนคมำซสำซำรถใน ำรรงนรกบน ้ำองนแนลวนน ้ำ
ในพ้ นท่่กเ(ส๊ชำิกแลทคะท, 2548) 
4.2 การก าหนดขอบเขตพื้นที่และระดับการเกิดน้ าท่วมซ้ าซาก 
  ำร ้ำนนพองบปอิแลทรทพกบ ำรป กพน ้ำท่วมซซ ้ำซำ องนปรทปท่ศไท่ยเไพ้จำ  ำรน้ำปงำปัจจกยท่่กใช้ เเเ
ใน ำรศ่ ณำเค้งเองบปอิพ้ นท่่กรำบน ้ำท่วมซถ่นเอ้งซ๋ลพ้ นท่่กปส่กยนิวง ำรป กพน ้ำท่วมซซ ้ำซำ เแลทอ้งซ๋ลภำพถวำย
จำ พำมปท่่ยซท่่กท่้ำ ำรแปลคมำซนซำยปฉพำทบรกปมะท่่กป กพน ้ำท่วมซซำซ้งนท่กบ กนเ(Overlay)เพ้มยรทบบ
สำรสนปท่ศภ๋ซกศำสิร์แล้มมกปครำทน์นำคมำซสกซพกนธ์องนปัจจกยพกน ลวำมเโพยมกธ่ ำรซ้งนท่กบอ้งซ๋ลนลำยชก นพร้งซพ้มย
ปน้กงนไอิำซท่่ก ้ำนนพไม้เซ่กนจำ  ำรมกปครำทน์อ้งซ๋ลเพบมวำเพ้ นท่่กเ7 จกนนมกพองนภำคปนน้งไพ้แ วเจกนนมกพปช่ยนในซวเ
ิำ เนวำนเปพชรบ๋ระ์เแซวฮวงนสงนเล้ำพ๋นเแลทง๊ท่กยธำน่เซ่พ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ท่ก นนซพเ725,169 ไรวเคกพปปนนร้งย
ลทเเ0.22 องนพ้ นท่่กปรทปท่ศไท่ยเโพยพบซำ ท่่กส๊พท่่กจกนนมกพปพชรบ๋ระ์เ455,847 ไรวเรงนลนซำไพ้แ วเจกนนมกพ
ง๊ท่กยธำน่เ139,660 ไรวเแลทจกนนมกพปช่ยนในซวเ73,252 ไรวเิำซล้ำพกบเโพยสำซำรถจ้ำแน พ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ แลท
รทพกบคมำซร๊นแรนใน ำรป กพงง ปปนนรำยจกนนมกพไพ้พกนิวงไปน่  

4.2.1 จกนนมกพปช่ยนในซวเพบพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ท่ก นนซพเ73,252 ไรวเสวมนในญวปปนนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ 
ปปนนครก นครำมเซ่น ้ำท่วมซอกนไซวป กนเ3 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ61,554 ไรวเแลทพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ บวงยครก นเซ่
น ้ำท่วมซอกนเ4-7 ครก นในรงบเ10 ปีจ้ำนมนเ11,698เไรว 
 4.2.2 จกนนมกพิำ เพบพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ท่ก นนซพเ36,543 ไรวเสวมนในญวปปนนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปปนน
ครก นครำมเซ่น ้ำท่วมซอกนไซวป กนเ3 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ25,542 ไรวเพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ บวงยครก นเซ่น ้ำท่วมซอกนเ
4-7 ครก นในรงบเ10 ปีจ้ำนมนเ10,935เไรวเแลทเพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปปนนปรทจ้ำเซ่น ้ำท่วมซอกนซำ  มวำเ8 ครก นใน
รงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ66เไรว 
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 4.2.3 จกนนมกพนวำนเพบพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ท่ก นนซพเ10,231 ไรวเสวมนในญวปปนนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปปนน
ครก นครำมเซ่น ้ำท่วมซอกนไซวป กนเ3 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ9,253 ไรว รงนลนซำไพ้แ วเพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ 
บวงยครก นเซ่น ้ำท่วมซอกนเ4-7 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ978 ไรว 
 4.2.4 จกนนมกพปพชรบ๋ระ์เพบพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ท่ก นนซพเ455,847 ไรวเสวมนในญวปปนนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ 
บวงยครก นเซ่น ้ำท่วมซอกนเ4-7 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ337,275เไรว รงนลนซำไพ้แ วเพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปปนนครก น
ครำมเซ่น ้ำท่วมซอกนไซวป กนเ3 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ188,572 ไรวเ 
 4.2.5 จกนนมกพแซวฮวงนสงน พบพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ท่ก นนซพเ692 ไรวเสวมนในญวปปนนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ 
ปปนนครก นครำมเซ่น ้ำท่วมซอกนไซวป กนเ3 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ430 ไรว รงนลนซำไพ้แ ว พ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ 
บวงยครก นเซ่น ้ำท่วมซอกนเ4-7 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ262 ไรว 
 4.2.6 จกนนมกพล้ำพ๋นเพบพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ท่ก นนซพเ8,944 ไรวเสวมนในญวปปนนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปปนน
ครก นครำมเซ่น ้ำท่วมซอกนไซวป กนเ3 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ8,770 ไรวเรงนลนซำไพ้แ วเพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ 
บวงยครก นเซ่น ้ำท่วมซอกนเ4-7 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ174 ไรว 
 4.2.7 จกนนมกพง๊ท่กยธำน่เพบพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ท่ก นนซพเ139,660 ไรวเสวมนในญวปปนนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ 
บวงยครก นเซ่น ้ำท่วมซอกนเ4-7 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ94,333เไรวเแลทพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปปนนครก นครำมเซ่น ้ำ
ท่วมซอกนไซวป กนเ3 ครก นในรงบเ10 ปีเจ้ำนมนเ45,327 ไรว 
ตารางท่ี 4.1 แสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ รำยจกนนมกพเ(7 จกนนมกพภำคปนน้ง) 

จังหวัด 

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก (ไร่) 

รวม (ไร่)     พื้นที่น้ าท่วม ≤ 3 ครั้ง     
ในรอบ 10 ปี 

     พื้นที่น้ าท่วม 4-7 ครั้ง     
ในรอบ 10 ปี 

      พื้นที่น้ าท่วม 8-10 ครั้ง       
ในรอบ 10 ปี 

ปช่ยนในซว 61,554 11,698 - 73,252 

ิำ  25,542 10,935 66 36,543 

นวำน 9,253 978 - 10,231 

ปพชรบ๋ระ์ 118,572 337,275 - 455,847 

แซวฮวงนสงน 430 262 - 692 

ล้ำพ๋น 8,770 174 - 8,944 

ง๊ท่กยธำน่ 45,327 94,333 - 139,660 

รวมทั้งหมด 269,448 455,655 66 725,169 
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  ตารางท่ี 4.2 สร๊ปพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ รำยิ้ำบลเง้ำปภง จกนนมกพเ(7 จกนนมกพภำคปนน้ง)  
จังหวัด อ าเภอ ต าบล พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก (ไร่) 

ปช่ยนในซว 20 98 73,252 

ิำ  4 16 36,543 

นวำน 5 15 10,231 

ปพชรบ๋ระ์ 9 75 455,847 

แซวฮวงนสงน 2 4 692 

ล้ำพ๋น 5 10 8,944 

ง๊ท่กยธำน่ 8 52 139,660 
รวมทั้งสิ้น 725,169 
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รูปที่ 4.1 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ เ(7 จกนนมกพภำคปนน้ง) 
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รูปที่ 4.2 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ปช่ยนในซว 
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รูปที่ 4.3 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ จกนนมกพิำ  
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รูปที่ 4.4 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ จกนนมกพนวำน 
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รูปที่ 4.5 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ จกนนมกพปพชรบ๋ระ์ 
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รปูท่ี 4.6 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ จกนนมกพแซวฮวงนสงน 
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รูปที่ 4.7 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ จกนนมกพล้ำพ๋น 
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รูปที่ 4.8 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่กน ้ำท่วมซซ ้ำซำ จกนนมกพง๊ท่กยธำน่ 32 



 
 

 
 

4.3 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก 

 จำ  ำรมกปครำทน์อ้งซ๋ลโพย ำรน้ำแผนท่่ก ำรใช้ปรทโยชน์ท่่กพกนรทพกบจกนนมกพซ้งนท่กบ กบแผนท่่กน ้ำท่วมซ
ซ ้ำซำ เ7 จกนนมกพองนภำคปนน้งพ้มยรทบบสำรสนปท่ศภ๋ซกศำสิร์เพบมวำเพ้ นท่่ก ำรป ณิรท่่กไพ้รกบผล รทท่บแลท
คมำซปส่ยนำยจำ ปัญนำน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ซ่พ้ นท่่กท่ก นนซพเ647,985 เคกพปปนนร้งยลทเ0.2เองนพ้ นท่่กภำคปนน้งเเเเเ
โพยพ้ นท่่กบรกปมะน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ซ่ ำรปพำทปล๋ อ้ำมปปนนนลก โพยซ่พ้ นท่่กปพำทปล๋ จ้ำนมนเ576,327 ไรวเรงนลนซำ
ไพ้แ วเพ้ชไรวเ45,323 ไรวเแลทไซ้ย้นิ้นเ13,987  ไรวเิำซล้ำพกบเโพยจกนนมกพท่่กซ่พ้ นท่่ก ำรป ณิรไพ้รกบคมำซ
ปส่ยนำยแลทผล รทท่บซำ ท่่กส๊พไพ้แ ว จกนนมกพปพชรบ๋ระ์ซ่พ้ นท่่ก ำรป ณิรปส่ยนำยเ408,082 ไรวเรงนลนซำไพ้แ ว
จกนนมกพง๊ท่กยธำน่ซ่พ้ นท่่ก ำรป ณิรปส่ยนำยเ121,481 ไรวเแลทจกนนมกพปช่ยนในซวซ่พ้ นท่่ก ำรป ณิรปส่ยนำยเ68,543  
ไรวเิำซล้ำพกบเโพยพ้ นท่่กนำอ้ำมไพ้รกบคมำซปส่ยนำยแลทผล รทท่บปปนนนลก เปน้กงนจำ พ้ นท่่กปล๋ อ้ำมสวมนในญวปปนน
พ้ นท่่กล๊วซิก้ำงย๋วใ ล้ กบแนลวนน ้ำิวำนๆเปชวนเแซวน ้ำเล้ำน้มยเล้ำคลงนเซ่กน วงใน้ป กพคมำซปส่ยนำยท่ำนปศรณฐ กจปปนน
ซ๋ลควำซนำศำลเปน้กงนจำ อ้ำมปปนนพ้ชปศรณฐ กจท่่กส้ำคกญองนปรทปท่ศแลทปปนนพ้ชท่่กไพ้รกบคมำซปส่ยนำยจำ  ำร
ป กพน ้ำท่วมซซ ้ำซำ ซำ ท่่กส๊พแลทสวนผล รทท่บิวง ำรอกบปคล้กงนท่ำนปศรณฐ กจองนปรทปท่ศปปนนงยวำนซำ  
ตารางท่ี 4.3 เแสพนพ้ นท่่ก ำรป ณิรท่่กไพ้รกบผล รทท่บจำ น ้ำท่วมซซ ้ำซำ   

จังหวัด 
พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ (ไร่) 

นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน รวม  

ปช่ยนในซว 64,856 136       88    3,268         195      68,543  

ิำ  20,192    9,731       1,032    2,070         32      33,057 

นวำน 5,950    284       414     1,062       -  7,710 

ปพชรบ๋ระ์ 368,873    32,625      2,935       3,649        -      408,082 

แซวฮวงนสงน 452    -       -     -         -      452  

ล้ำพ๋น 8,157    -       -       503       -   8660  

ง๊ท่กยธำน่ 107,847      2,547       9,518      1,151  418      121,481  

รวม  576,327   45,323     13,987    11,703        645  647,985  
 

33 



 
 

 
 

 

รูปที่ 4.9 แผนท่่กแสพนพ้ นท่่ก ำรป ณิรท่่กไพ้รกบผล รทท่บจำ น ้ำท่วมซซ ้ำซำ  
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บทท่ี 5 
แนวทางการป้องกันและลดความเสียหายจากน ้าท่วม 

 
การจัดการปัญหาน้้าท่วมนั้น สิ่งที่ส้าคัญของการจัดการปัญหาก็คือ ต้องรู้ว่าอะไรที่เราจะจัดการก่อน 

นั่นก็คือปัญหาโดยเฉพาะสาเหตุของปัญหานั้นๆ คือต้องรู้สาเหตุและความรุนแรงของปัญหาน้้าท่วมและ      
หามาตรการที่เหมาะสมกับสาเหตุของการเกิดน้้าท่วมนั้น ซึ่งสามารถแบ่งมาตรการการป้องกันเพ่ือลด         
ความเสียหายจากน้้าท่วมได้ดังต่อไปนี้  
5.1 มาตรการป้องกันน ้าท่วมหรือน ้าท่วมขัง 
 5.1.1 ต้องวางผังเมืองให้เหมาะสม รักษาระบบระบายน้้าตามธรรมชาติให้คงไว้เพ่ือใช้ระบายน้้าจาก
พ้ืนที่ แต่หากมีความจ้าเป็นต้องพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางน้้าไหลหรือ
พ้ืนที่ระบายน้้าตามธรรมชาติ จะต้องก่อสร้างระบบระบายน้้าทดแทนส่วนที่สูญไป 

5.1.2 การก่อสร้างถนนจะต้องวางระบบการระบายน้้า เช่น ท่อลอด สะพาน ที่เหมาะสมทั้งต้าแหน่ง
ที่ตั้ง จ้านวนและขนาด 

5.1.3 ในพ้ืนที่ที่มีการทรุดต้องไม่สูบน้้าใต้ดินมาใช้โดยปราศจากการควบคุม ต้องมีการป้องกัน      
การกัดเซาะชะล้างหน้าดินออกจากพ้ืนที่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้หญ้าแฝก การปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น 

5.2 มาตรการป้องกันน ้าป่าไหลหลากหรือน ้าท่วมฉับพลัน 
5.2.1 นอกจากไม่ตัดไม้ท้าลายป่าแล้ว ต้องเร่งปลูกต้นไม้ปลูกป่าทดแทนส่วนที่เสียหายถูกท้าลายไป 
5.2.2 การสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินลาดเชิงเขา  
5.2.3 การสร้างแหล่งน้้าขนาดต่างๆ ตั้งแต่ฝายแม้ว แหล่งน้้าขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  

เพ่ือรองรับน้้าให้เก็บกักเอาไว้ ไม่ปล่อยลงมาอย่างทันทีทันใดจนท่วมพ้ืนที่ตอนล่าง หรือไหลทิ้งออกจากลุ่มน้้า
และออกไปสู่ทะเล นอกจากช่วยป้องกันภัยน้้าท่วมแล้วยังเก็บกักน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วย 

5.2.4 ต้องมีระบบควบคุมน้้าทะเลหนุน ได้แก่ ประตูระบายน้้าที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหาร
จัดการน้้าที่ด ี

5.2.5 การก่อสร้างแหล่งน้้า เพ่ือรองรับน้้าที่ระบายจากลุ่มน้้าตอนบนในช่วงน้้าทะเลหนุนไว้ก่อนที่    
จะระบายออกสู่ทะเล (แก้มลิง)  
5.3 มาตรการป้องกันน ้าล้นตลิ่ง 
 5.3.1 การที่มีฝนตกหนักมากจนเกินความสามารถที่ล้าน้้าจะรองรับไว้ได้เป็นเหตุที่ป้องกันได้          
ถ้ามีการศึกษาเกี่ยวกับลุ่มน้้าต่างๆ ดีพอ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการน้้าในลุ่มน้้า ปรับปรุงขุดลอกล้าน้้าให้มี
ความเหมาะสมที่จะรองรับปริมาณฝนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้ 

5.3.2 การตรวจสอบเพื่อก้าจัดสิ่งกีดขวางในล้าน้้าทั้งช่วงก่อนฤดูน้้าหลาก และช่วงที่มีน้้าหลากแล้ว 
5.3.3 การสร้างระบบควบคุมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างฝายทดน้้าในล้าน้้าอาจเป็น

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยได้ถ้าออกแบบไม่เหมาะสม 
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5.3.4 มีการบริหารจัดการน้้าที่ดี ให้ระบบควบคุมอันได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้้า ฝายทดน้้า หรือประตู
ระบายน้้าฯ ให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการเกิดอุทกภัย โดยไม่เป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยเสียเอง 

5.4 มาตรการและแนวทางการจัดการพื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก 
การป้องกันและจัดการกับปัญหาน้้าท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดมาตรการ

ที่ชัดเจน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการบริการจัดการน้้าของประเทศไทยด้าเนินการในเชิงตั้งรับ กล่าวคือการใช้แนวคิด
โดยเน้นไปท่ีการช่วยเหลือ บรรเทา และฟ้ืนฟูบูรณะขณะที่เกิดภัยพิบัติและภายหลังเกิดภัยพิบัติ แต่ในปัจจุบัน
การเกิดภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน การบริหารจัดการภัยจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดการปฏิบัติในเชิงรุก
เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยตั้งเป้าหมายในการลดความรุนแรง
และลดผลกระทบจากภัยพิบัติให้มากที่สุด ซึ่งจะเน้นการป้องกันทั้งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการที่ไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง และมีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้พื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยที่สุด สามารถด้าเนินการได้หลายวิธีได้แก่ 

5.4.1 การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้าขนาดกลางเก็บน้้าไว้ทางต้นน้้าเพ่ือเก็บกักปริมาณน้้าหลากไว้   
ซ่ึงนอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยแล้ว ยังสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้อีกด้วย 

5.4.2 การสร้างคันกั้นน้้า เพ่ือป้องกันพ้ืนที่ชุมชนหรือพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง วิธีนี้ แม้จะ 
ช่วยป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่เป้าหมายได้ แต่จะท้าให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งต้องรับปริมาณน้้ามากกว่าเดิม 
และท้าให้ระดับน้้าในล้าน้้าสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย 

5.4.3 การระบายน้้าเข้าไปเก็บกักในพื้นที่ลุ่มต่้า วิธีนี้จะคล้ายกับสภาพธรรมชาติที่เม่ือเกิดน้้าท่วมขึ้น 
น้้าจะไหลแผ่กระจายเข้าสู่ที่ลุ่มต่างๆ หากสามารถหาพ้ืนที่ลุ่มเพื่อช่วยแบ่งน้้าออกไปจะช่วยลดปริมาณน้้าหลาก
ในล้าน้้าได้มาก ท้าให้บรรเทาปัญหาอุทกภัยแก่พ้ืนที่ท้ายน้้าได้ 
 5.4.4 การปรับปรุงสภาพล้าน้้า เพ่ือช่วยให้น้้าสามารถไหลตามล้าน้้าได้สะดวก หรือให้กระแสน้้าที่ไหล
มีความเร็วเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่ในฤดูน้้าหลากน้้าจ้านวนมากที่ไหลตามล้าน้้าจะได้มีระดับลดต่้าลงไปจากเดิมเป็นการช่วย
บรรเทาความเสียหายเนื่องจากน้้าท่วมได้เป็นอย่างดี 

5.4.5 เพ่ิมทางผันน้้าออกสู่ทะเลให้มากขึ้น ได้แก่ การเพ่ิมทางระบายน้้าลงสู่ทะเลทั้งโดยการใช้ระบบ
คลองระบายที่มีอยู่หรือการขุดคลองขนาดใหญ่ขึ้นมาเพ่ือให้มีความสามารถระบายน้้าได้มากข้ึน 

5.4.6 การสูบน้้าออกจากพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณน้้าที่ไหลออกสู่ทะเลให้มากขึ้น รวมทั้งการเพ่ิม
ความเร็วแรงน้้าโดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้้า 

5.4.7 การสร้างแหล่งเก็บกักน้้าและระบายน้้าออกให้สอดคล้องกับการขึ้นลงของน้้าทะเลหรือ      
การด้าเนินการตามโครงการแก้มลิง 

5.4.8 การสร้างประตูระบายปิดก้ันน้้าทะเลบริเวณปากแม่น้้าเพ่ือลดอิทธิพลของน้้าทะเลหนุน 
5.4.9 การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมโดยใช้มาตรการทางผังเมืองร่วม และการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินในอนาคต ให้สอดคล้องกับโครงการป้องกันน้้าท่วมที่หน่อยงานต่างๆจะได้ด้าเนินการจัดท้าแผนบูรณาการ
ระยะยาวต่อไป 
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 5.4.10 การพยากรณ์และการเตือนภัยน้้าท่วมทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัย 
ทั้งนี้ต้องติดตั้งระบบ Real Time Operation เพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์ ณ เวลาจริง รวมทั้งใช้
ระบบ GIS และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงมาช่วยในการแสดงขอบเขตและระดับความลึก       
ของพ้ืนที่น้้าท่วม รวมทั้งติดตั้งระบบสื่อสารจาก Operating room ของลุ่มน้้าใหญ่ไปลุ่มน้้าย่อย เพ่ือกระจาย
ข่าวที่ทันเหตุการณ์ และติดตั้งเครื่องรับวิทยุประจ้าหมู่บ้านเพื่อรับฟังข่าวในสภาวะเตือนภัยและฉุกเฉิน  
 5.4.11 การปรับตัวในการเพาะปลูกข้าวโดยเน้นข้าวนาปรังเป็นหลักท้าให้สามารถท้าการเพาะปลูกได้ 
2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้การปลูกข้าวครั้งที่ 1 จะเริ่มหลังจากที่ปริมาณน้้าลดลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน/ธันวาคมจนถึง
เดือนมีนาคม/เมษายน หลังจากนั้นจะท้านาครั้งที่ 2 ทันที เป็นต้น 

5.4.12 การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่วิฤตน้้าท่วมซ้้าซากให้เป็นพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือกิจกรรมการใช้ประโยชน์
เฉพาะอย่าง โดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาดังกล่าวควรพัฒนาเป็นพ้ืนที่ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องเข้าไปพัฒนาระบบ ส่งเสริมและให้ความรู้ในกิจกรรมใหม่ๆ ตลอดจนให้ประชาชนหรือ
องค์กรในท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการทรัพยากรด้วย 

5.5 มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่น ้าท่วมซ ้าซาก 
  5.5.1 พ้ืนทีน่้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้าโดยประสบน้้าท่วมขัง 8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ปี และมีความเสี่ยงสูง 

ต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ มีน้้าแช่ขังประมาณ 
4-5 เดือนในรอบปี ดังนั้นมาตรการในการจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาการเกิดน้้าท่วม ช่วงของ   
การเกิดน้้าท่วม และปริมาณการเกิดน้้าท่วมในแต่ละครั้ง เพ่ือก้าหนดรูปแบบ ช่วงการเพาะปลูกและระบบ  
การเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และช่วงเวลาการเกิดน้้าท่วมเพ่ือลดความเสียหายที่ จะเกิดขึ้น 
ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือช่วยในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและใช้เป็นแนวก้าแพงธรรมชาติป้องกัน
น้้าท่วม 

 5.5.2 พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้าโดยประสบน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี และเสี่ยงปานกลาง
ต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพราบเรียบเกือบราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีน้้า
แช่ขังประมาณ 4-5 เดือนในรอบปี เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเสี่ยงต่อการลงทุนในการพัฒนาการเกษตรปานกลาง
ดังนั้นจึงควรเร่งพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวโดยการ ก้าหนดรูปแบบและระบบการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับ  
สภาพพ้ืนที่ ศึกษาและคัดเลือกพันธุ์พืช การปรับปรุงบ้ารุงดินร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือช่วยในการป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดินและใช้เป็นแนวก้าแพงธรรมชาติป้องกันน้้าท่วม 

5.5.3 พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้าโดยประสบน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี สภาพพ้ืนที่ 
เป็นที่ราบเรียบ เกือบราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่งขังประมาณ 4-5 เดือนในรอบปี และมีความเสี่ยง
ต่้าต่อการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ดังนั้นจึงควรมีมาตรการเร่งรัดเพ่ือจัดการพ้ืนที่
ดังกล่าวโดยด่วน เช่น ศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้้าท่วมและปริมาณน้้าที่ท่วมในแต่ละครั้ง ก้าหนดรูปแบบและ
ระบบการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรเพ่ือให้
เป็นการเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการอนุรักษ์และปรับปรุงบ้ารุงดิน และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือช่วย       
ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและใช้เป็นแนวก้าแพงธรรมชาติป้องกันน้้าท่วม 
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บทท่ี 6 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

6.1 สรุป 
 การวิเคราะห์พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากของภาคเหนือโดยการน้าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และ
ปัจจัยต่างๆที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมมาศึกษาร่วมโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการซ้อนทับ
ข้อมูลหลายชั้น พร้อมด้วยเงื่อนไขตามที่ได้ก้าหนดไว้ โดยวิธีการก้าหนดค่าถ่วงน้้าหนักในแต่ละปัจจัย            
ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องในการท้าให้เกิดน้้าท่วมซ้้าซาก จากนั้นวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ดังกล่าวพร้อมทั้งจ้าแนกระดับชั้นความรุนแรงของการเกิดน้้าท่วมซ้้าซากในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา            
(ตั้งแต่ป ี2545-2555) สามารถจ้าแนกพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากออกเป็น 3 ระดับ คือ  

ระดับที่ 1  พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว โดยประสบน้้าท่วมไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี   
 ระดับที่ 2  พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง โดยประสบน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี  

ระดับที่ 3  พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า โดยประสบน้้าท่วมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี   
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่า พ้ืนที่ 7 จังหวัดของภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก 

น่าน เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ล้าพูน และอุทัยธานี มีพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 725,169 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  
0.22 ของพ้ืนที่ประเทศไทย โดยพบมากที่สุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 455,847 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี 
139,660 ไร่ และจังหวัดเชียงใหม่ 73,252 ไร่ ตามล้าดับ แบ่งเป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว   โดย
ประสบน้้าท่วมไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีพ้ืนที่ 269,448 ไร่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง โดยประสบน้้า
ท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี มีพ้ืนที่ 455,655 ไร่ และพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า โดยประสบน้้าท่วมขัง 
8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี มีพื้นที่ 66 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ 

6.1.1 จังหวัดเชียงใหม่ พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 73,252 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
เป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 61,554 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มี
น้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปีจ้านวน 11,698 ไร่ 

6.1.2 จังหวัดตาก พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 36,543 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็น
ครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 25,542 ไร่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากบ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 
4-7 ครั้งในรอบ 10 ปีจ้านวน 10,935 ไร่ และ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า มีน้้าท่วมขังมากกว่า 8 ครั้งใน
รอบ 10 ปี จ้านวน 66 ไร่ 
 6.1.3 จังหวัดน่าน พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากท้ังหมด 10,231 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็น
ครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 9,253 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
บ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 978 ไร่ 
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 6.1.4 จังหวัดเพชรบูรณ์ พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 455,847 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
บ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 337,275 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้ง
คราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 188,572 ไร่ 
 6.1.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 692 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
เป็นครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 430 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
บ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 262 ไร่ 
 6.1.6 จังหวัดล้าพูน พบพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 8,944 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็น
ครั้งคราว มีน้้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 8,770 ไร่ รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
บ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 174 ไร่  
 6.1.7 จังหวัดอุทัยธานี พบพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากทั้งหมด 139,660 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
บ่อยครั้ง มีน้้าท่วมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 94,333 ไร่ และพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเป็นครั้งคราว มีน้้า
ท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จ้านวน 45,327 ไร่ 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 น้้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหาวิธีลด     
ความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้ โดยมาตรการป้องกันความเสียหายและ
บริหารจัดการน้้าท่วม เป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจในผลกระทบจากน้้าท่วมที่มีต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้้าและพ้ืนที่น้้าท่วมถึง  แนวทางการป้องกันความเสียหาย
จากน้้าท่วมและการบริหารจัดการน้้าท่วมประกอบไปด้วย มาตรการที่น้าสิ่งก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรุนแรง
ของน้้าท่วม เช่น การปรับปรุงสภาพล้าน้้า การใช้อ่างเก็บน้้า เขื่อนและพนังกั้นน้้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี
มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการส้าหรับการป้องกันความเสียหายและการบรรเทาทุกข์  
เช่น การวางผังเมือง การพยากรณ์และเตือนภัยน้้าท่วม ซึ่งโดยทั่วไปควรใช้มาตรการทั้งสองอย่างร่วมกัน    
เพ่ือประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาน้้าท่วมที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การส้ารวจข้อมูลความเสียหายจากภัย    
น้้าท่วมเป็นสิ่งที่ต้องท้าให้เสร็จก่อนการวางแผน เพ่ือป้องกันความเสียหายจากน้้าท่วม และสิ่งที่ส้าคัญก็คือการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้้าท่วม เช่น การท้าคันดินเพ่ือป้องกันน้้าท่วม การขุดคู/คลอง เพ่ือระบายน้้าออกจาก
พ้ืนที่ ซึ่งต้องตระหนักว่าน้้าท่วมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหรือชายฝั่งแม่น้้าและ
ยอมรับว่าจะต้องเผชิญหน้ากับน้้าท่วมเป็นประจ้า ดังนั้นการให้ข้อมูลและความรู้เรื่อง  น้้าท่วมแก่ประชาชนจึง
เป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้สามารถรับมือกับปัญหาน้้าท่วมได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้้า วิธีการจัดการที่
อยู่อาศัย พ้ืนที่ท้าการเกษตร การปรับเปลี่ยนฤดูกาลเพาะปลูกโดยเลื่อนปลูกข้าวให้เร็วขึ้น การใช้พันธุ์ข้าวอายุ
สั้นในการท้านาครั้งที่ 2 รวมถึงการเปลี่ยนชนิดพืชปลูกให้ทนต่อสภาพน้้าท่วมขัง ก็จะช่วยบรรเทาความ
เสียหายจากภัยน้้าท่วมได้ในระดับหนึ่ง 
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ภาคผนวก 



เชียงใหม่ จอมทอง ขว่งเปา 948                   191                     - 1,139         
ดอยแกว้ 450                   - - 450            
บ้านแปะ 250                   144                     - 394            
บ้านหลวง 268                   400                     - 668            
แม่สอย 335                   - - 335            

จอมทอง ผลรวม 2,251                 735                     - 2,986         
เชียงดาว เชียงดาว - 661                     - 661            

เมืองงาย 143                   - - 143            
เมืองนะ 123                   - - 123            

เชียงดาว ผลรวม 266                   661                     - 927            
ไชยปราการ ปงต า 147                   - - 147            

ศรีดงเยน็ 135                   - - 135            
ไชยปราการ ผลรวม 282                   - - 282            
ดอยเต่า ดอยเต่า 166                   - - 166            
ดอยเต่า ผลรวม 166                   - - 166            
ดอยสะเกด็ เชิงดอย 2,336                 - - 2,336         

ตลาดขวัญ 329                   - - 329            
ตลาดใหญ่ 461                   - - 461            
ป่าป้อง 1,188                 - - 1,188         
ป่าลาน 982                   - - 982            
แม่คือ 718                   83                      - 801            
แม่โป่ง 468                   - - 468            
แม่ฮ้อยเงิน 1,135                 - - 1,135         
ลวงเหนือ 951                   - - 951            
สง่าบ้าน 1,083                 242                     - 1,325         
สันปูเลย 2,022                 162                     - 2,184         
ส าราญราษฎร์ 352                   184                     - 536            

ดอยสะเกด็ ผลรวม 12,025               671                     - 12,696        
ดอยหล่อ ดอยหล่อ 276                   - - 276            

ยางคราม 198                   - - 198            

ภาคผนวกที่ 1 สรุปพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากรายต าบล 7 จงัหวัดภาคเหนือ

ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

สองแคว 265                   - - 265            
สันติสุข 1,107                 - - 1,107         

ดอยหล่อ ผลรวม 1,846                 - - 1,846         
ฝาง แม่ขา่ 127                   389                     - 516            

แม่คะ 63                     1,168                  - 1,231         
แม่สูน - 110                     - 110            
เวียง 154                   831                     - 985            
สันทราย 72                     215                     - 287            

ฝาง ผลรวม 416                   2,713                  - 3,129         
พร้าว เขือ่นผาก 481                   160                     - 641            

ทุ่งหลวง 207                   - - 207            
น้ าแพร่ 68                     - - 68             
ป่าตุ้ม 993                   107                     - 1,100         
ป่าไหน่ 1,386                 - - 1,386         
เวียง 1,063                 - - 1,063         
สันทราย 222                   - - 222            

พร้าว ผลรวม 4,420                 267                     - 4,687         
เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 344                   - - 344            

แม่เหียะ 203                   - - 203            
เมืองเชียงใหม่ ผลรวม 547                   - - 547            
แม่แตง ช่อแล - 919                     - 919            

บ้านเป้า 129                   72                      - 201            
แม่หอพระ - 136                     - 136            
สบเปิง 76                     127                     - 203            
สันป่ายาง - 57                      - 57             
อินทขลิ 97                     - - 97             

แม่แตง ผลรวม 302                   1,311                  - 1,613         
แม่ริม ขีเ้หล็ก 735                   201                     - 936            

ดอนแกว้ 1,244                 - - 1,244         
แม่สา 233                   - - 233            
ริมใต้ 155                   - - 155            
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

ริมเหนือ 860                   - - 860            
สะลวง 146                   434                     - 580            
สันโป่ง 3,185                 777                     - 3,962         
เหมืองแกว้ 902                   - - 902            

แม่ริม ผลรวม 7,460                 1,412                  - 8,872         
แม่วาง ทุ่งรวงทอง - 74                      - 74             
แม่วาง ผลรวม - 74                      - 74             
แม่ออน ออนกลาง 167                   - - 167            
แม่ออน ผลรวม 167                   - - 167            
แม่อาย ท่าตอน - 84                      - 84             

แม่นาวาง 129                   96                      - 225            
แม่อาย - 723                     - 723            
สันต้นหมื้อ 235                   - - 235            

แม่อาย ผลรวม 364                   903                     - 1,267         
สันก าแพง แช่ช้าง 1,937                 52                      - 1,989         

ต้นเปา - 648                     - 648            
บวกค้าง 3,053                 270                     - 3,323         
แม่ปูคา 4,506                 249                     - 4,755         
ร้องวัวแดง 379                   - - 379            
สันก าแพง 2,044                 617                     - 2,661         
ห้วยทราย 1,511                 - - 1,511         
ออนใต้ 269                   - - 269            

สันก าแพง ผลรวม 13,699               1,836                  - 15,535        
สันทราย ป่าไผ่ 1,619                 - - 1,619         

เมืองเล็น 592                   - - 592            
แม่แฝก 1,405                 528                     - 1,933         
แม่แฝกใหม่ 209                   - - 209            
สันทรายหลวง 474                   - - 474            
สันนาเม็ง 485                   - - 485            
สันป่าเปา 232                   - - 232            
หนองจอ๊ม 415                   75                      - 490            
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

หนองหาร 145                   - - 145            
หนองแหยง่ 588                   - - 588            

สันทราย ผลรวม 6,164                 603                     - 6,767         
สันป่าตอง ท่าวังพร้าว 430                   - - 430            

ทุ่งต้อม 804                   - - 804            
ทุ่งสะโตก - 118                     - 118            
น้ าบ่อหลวง 335                   - - 335            
บ้านกลาง 144                   - - 144            
บ้านแม 402                   73                      - 475            
มะขามหลวง 63                     117                     - 180            
มะขนุหวาน 583                   - - 583            
แม่กา๊ 279                   87                      - 366            
ยหุว่า 603                   - - 603            
สันกลาง 1,363                 - - 1,363         

สันป่าตอง ผลรวม 5,006                 395                     - 5,401         
สารภี ป่าบง 77                     - - 77             

หนองผ้ึง 179                   - - 179            
สารภี ผลรวม 256                   - - 256            
หางดง ขนุคง 1,517                 - - 1,517         

น้ าแพร่ 191                   - - 191            
บ้านแหวน 450                   59                      - 509            
สันผักหวาน 291                   - - 291            
หนองแกว๋ 796                   - - 796            
หนองตอง - 58                      - 58             
หางดง 498                   - - 498            
หารแกว้ 618                   - - 618            

หางดง ผลรวม 4,361                 117                     - 4,478         
ฮอด บ้านตาล 532                   - - 532            

หางดง 1,024                 - - 1,024         
ฮอด ผลรวม 1,556                 - - 1,556         

เชียงใหม่ ผลรวม 61,554              11,698                - 73,252       
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

ตาก บ้านตาก เกาะตะเภา 792                   - - 792            
ตากตก 912                   - - 912            
ตากออก 3,000                 389                     - 3,389         
ท้องฟ้า 58                     - - 58             
แม่สลิด 988                   1,601                  - 2,589         

บ้านตาก ผลรวม 5,750                 1,990                  - 7,740         
เมืองตาก ตลุกกลางทุ่ง 2,202                 - - 2,202         

น้ ารึม 780                   - - 780            
โป่งแดง 54                     - - 54             
วังประจบ 4,665                 1,597                  - 6,262         
วังหิน 662                   304                     - 966            

เมืองตาก ผลรวม 8,363                 1,901                  - 10,264        
แม่สอด ท่าสายลวด 206                   92                      - 298            
แม่สอด ผลรวม 206                   92                      - 298            
สามเงา ยกกระบัตร 1,967                 1,415                  - 3,382         

ยา่นรี 97                     - - 97             
วังจนัทร์ 2,261                 2,703                  - 4,964         
วังหมัน 4,716                 2,031                  66                       6,813         
สามเงา 2,182                 803                     - 2,985         

สามเงา ผลรวม 11,223               6,952                  66                       18,241        
ตาก ผลรวม 25,542              10,935                66                      36,543       
น่าน ท่าวังผา ตาลชุม 437                   - - 437            

ท่าวังผา 120                   - - 120            
ริม 115                   - - 115            

ท่าวังผา ผลรวม 672                   - - 672            
ปัว ปัว 304                   - - 304            
ปัว ผลรวม 304                   - - 304            
ภูเพียง ท่าน้าว 237                   - - 237            

นาปัง 601                   - - 601            
ฝายแกว้ 1,806                 - - 1,806         
ม่วงต๊ึด 671                   - - 671            
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

ภูเพียง ผลรวม 3,315                 - - 3,315         
เมืองน่าน กองควาย 541                   - - 541            
เมืองน่าน ผลรวม 541                   - - 541            
เวียงสา กลางเวียง 2,420                 - - 2,420         

ตาลชุม 360                   260                     - 620            
นาเหลือง - 58                      - 58             
แม่สา 360                   - - 360            
ส้าน 1,095                 660                     - 1,755         
ไหล่น่าน 101                   - - 101            
อ่ายนาไลย 85                     - - 85             

เวียงสา ผลรวม 4,421                 978                     - 5,399         
น่าน ผลรวม 9,253                978                    - 10,231       
เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขยุ 325                   8,534                  - 8,859         

ตะกดุไร 244                   401                     - 645            
บ้านกล้วย 217                   6,847                  - 7,064         
ลาดแค 136                   - - 136            
ศาลาลาย 173                   349                     - 522            

ชนแดน ผลรวม 1,095                 16,131                 - 17,226        
บึงสามพัน กนัจุ 4,441                 15,317                 - 19,758        

ซับสมอทอด 52                     - - 52             
บึงสามพัน 1,102                 10,398                 - 11,500        
วังพิกลุ - 191                     - 191            
หนองแจง 1,324                 8,333                  - 9,657         

บึงสามพัน ผลรวม 6,919                 34,239                 - 41,158        
เมืองเพชรบูรณ์ ชอนไพร 3,306                 9,294                  - 12,600        

ดงมูลเหล็ก 3,248                 7,928                  - 11,176        
ตะเบาะ 393                   - - 393            
ท่าพล 588                   6,278                  - 6,866         
นาง่ัว 1,451                 2,396                  - 3,847         
นาป่า 1,178                 3,023                  - 4,201         
นายม 4,053                 7,018                  - 11,071        
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

น้ าร้อน 4,086                 1,740                  - 5,826         
ในเมือง 65                     - - 65             
บ้านโคก 958                   977                     - 1,935         
บ้านโตก 501                   1,439                  - 1,940         
ป่าเลา 152                   - - 152            
ระวิง 3,898                 10,004                 - 13,902        
วังชมภู 90                     - - 90             
สะเดียง 2,408                 6,798                  - 9,206         
ห้วยสะแก 8,717                 9,287                  - 18,004        

เมืองเพชรบูรณ์ ผลรวม 35,092               66,182                 - 101,274      
วังโป่ง ท้ายดง 7,054                 212                     - 7,266         

วังศาล 3,144                 205                     - 3,349         
วังหิน 409                   - - 409            

วังโป่ง ผลรวม 10,607               417                     - 11,024        
วิเชียรบุรี โคกปรง 51                     2,867                  - 2,918         

ซับน้อย - 63                      - 63             
ซับสมบูรณ์ 61                     - - 61             
ท่าโรง 633                   10,360                 - 10,993        
น้ าร้อน - 583                     - 583            
บ่อรัง 266                   7,231                  - 7,497         
บึงกระจบั 1,197                 15,039                 - 16,236        
พุขาม 1,553                 8,824                  - 10,377        
พุเตย 846                   6,026                  - 6,872         
ยางสาว - 56                      - 56             
วังใหญ่ 216                   - - 216            
สระประดู่ 1,262                 12,016                 - 13,278        
สามแยก 1,436                 10,176                 - 11,612        

วิเชียรบุรี ผลรวม 7,521                 73,241                 - 80,762        
ศรีเทพ คลองกระจงั 8,400                 12,013                 - 20,413        

โคกสะอาด 350                   5,705                  - 6,055         
นาสนุ่น 2,444                 12,825                 - 15,269        
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

ศรีเทพ 3,598                 18,597                 - 22,195        
สระกรวด 411                   3,838                  - 4,249         
หนองยา่งทอย 1,504                 2,896                  - 4,400         

ศรีเทพ ผลรวม 16,707               55,874                 - 72,581        
หนองไผ่ กองทูล 2,548                 16,670                 - 19,218        

ท่าแดง 9,809                 6,650                  - 16,459        
นาเฉลียง 3,895                 15,277                 - 19,172        
บ่อไทย 1,063                 185                     - 1,248         
บัววัฒนา 1,567                 2,462                  - 4,029         
บ้านโภชน์ 1,810                 5,082                  - 6,892         
เพชรละคร 705                   10,909                 - 11,614        
วังท่าดี 2,156                 593                     - 2,749         
วังโบสถ์ 4,137                 11,503                 - 15,640        
หนองไผ่ 647                   549                     - 1,196         
ห้วยโป่ง 430                   2,640                  - 3,070         

หนองไผ่ ผลรวม 28,767               72,520                 - 101,287      
หล่มเกา่ นาเกาะ - 73                      - 73             

หล่มเกา่ - 52                      - 52             
หล่มเกา่ ผลรวม - 125                     - 125            
หล่มสัก ช้างตะลูด 189                   2,863                  - 3,052         

ตาลเด่ียว - 246                     - 246            
น้ าเฮ้ีย 111                   - - 111            
บ้านกลาง 702                   903                     - 1,605         
บ้านไร่ 294                   4,733                  - 5,027         
บ้านโสก 252                   68                      - 320            
บ้านหวาย 686                   - - 686            
บุ่งคล้า 1,791                 2,389                  - 4,180         
ปากช่อง 659                   - - 659            
ปากดุก 1,760                 478                     - 2,238         
ฝายนาแซง - 875                     - 875            
ลานบ่า 2,328                 4,443                  - 6,771         
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

วัดป่า 647                   83                      - 730            
สักหลง 925                   435                     - 1,360         
หนองไขว่ 1,520                 1,030                  - 2,550         

หล่มสัก ผลรวม 11,864               18,546                 - 30,410        
เพชรบูรณ์ ผลรวม 118,572            337,275              - 455,847     
แม่ฮ่องสอน ปาย ทุ่งยาว - 262                     - 262            

ปาย ผลรวม - 262                     - 262            
สบเมย แม่คะตวน 82                     - - 82             

แม่สวด 129                   - - 129            
สบเมย 219                   - - 219            

สบเมย ผลรวม 430                   - - 430            
แม่ฮอ่งสอน ผลรวม 430                  262                    - 692           
ล าพูน บ้านธิ บ้านธิ 3,146                 - - 3,146         

ห้วยยาบ 2,934                 174                     - 3,108         
บ้านธิ ผลรวม 6,080                 174                     - 6,254         
ป่าซาง น้ าดิบ 329                   - - 329            
ป่าซาง ผลรวม 329                   - - 329            
เมืองล าพูน ต้นธง 329                   - - 329            

บ้านแป้น 197                   - - 197            
เวียงยอง 1,294                 - - 1,294         
หนองหนาม 58                     - - 58             

เมืองล าพูน ผลรวม 1,878                 - - 1,878         
แม่ทา ทากาศ 261                   - - 261            
แม่ทา ผลรวม 261                   - - 261            
เวียงหนองล่อง วังผาง 56                     - - 56             

หนองยวง 166                   - - 166            
เวียงหนองล่อง ผลรวม 222                   - - 222            

ล าพูน ผลรวม 8,770                174                    - 8,944         
อุทัยธานี ทัพทัน เขาขีฝ้อย 195                   - - 195            

โคกหม้อ 741                   2,064                  - 2,805         
ตลุกดู่ - 1,654                  - 1,654         
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

ทัพทัน 59                     - - 59             
ทุ่งนาไทย 345                   - - 345            
หนองกระทุ่ม - 902                     - 902            
หนองกลางดง 229                   62                      - 291            
หนองยายดา 398                   2,766                  - 3,164         
หนองสระ - 210                     - 210            
หนองหญ้าปล้อง 129                   606                     - 735            

ทัพทัน ผลรวม 2,096                 8,264                  - 10,360        
บ้านไร่ วังหิน - 111                     - 111            
บ้านไร่ ผลรวม - 111                     - 111            
เมืองอุทัยธานี เกาะเทโพ 2,870                 1,676                  - 4,546         

ดอนขวาง 1,815                 1,437                  - 3,252         
ท่าซุง 4,804                 12,539                 - 17,343        
ทุ่งใหญ่ 1,232                 2,031                  - 3,263         
น้ าซึม 4,618                 3,958                  - 8,576         
เนินแจง 1,715                 4,297                  - 6,012         
โนนเหล็ก 287                   871                     - 1,158         
สะแกกรัง 7,944                 5,436                  - 13,380        
หนองแก 218                   - - 218            
หนองเต่า 63                     - - 63             
หนองไผ่แบน 2,125                 4,945                  - 7,070         
หนองพังค่า 168                   65                      - 233            
หาดทนง 3,856                 2,621                  - 6,477         
อุทัยใหม่ 258                   - - 258            

เมืองอุทัยธานี ผลรวม 31,973               39,876                 - 71,849        
ลานสัก ทุ่งนางาม - 2,544                  - 2,544         

ประดู่ยนื - 4,637                  - 4,637         
ป่าอ้อ - 488                     - 488            

ลานสัก ผลรวม - 7,669                  - 7,669         
สว่างอารมณ์ บ่อยาง 2,056                 1,350                  - 3,406         

ไผ่เขยีว 2,299                 13,910                 - 16,209        
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ต าบลอ าเภอจังหวัด รวม (ไร่)

ระดับความรุนแรง

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นครัง้คราว โดย
ประสบน้ าท่วมขัง
ไม่เกิน 3 ครัง้ ใน

รอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
4-7 ครัง้ ในรอบ 10ปี

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
เป็นประจ า โดย

ประสบน้ าท่วมขัง 
8-10 ครัง้ ในรอบ 

10ปี

พลวงสองนาง 267                   2,068                  - 2,335         
สว่างอารมณ์ 1,025                 3,809                  - 4,834         
หนองหลวง 88                     2,057                  - 2,145         

สว่างอารมณ์ ผลรวม 5,735                 23,194                 - 28,929        
หนองขาหยา่ง ดงขวาง 226                   1,253                  - 1,479         

ดอนกลอย 375                   - - 375            
ท่าโพ 186                   - - 186            
ทุ่งพึ่ง 262                   - - 262            
หนองขาหยา่ง 169                   170                     - 339            
หนองไผ่ 170                   326                     - 496            
หมกแถว 397                   295                     - 692            
หลุมเขา้ 2,114                 5,435                  - 7,549         

หนองขาหยา่ง ผลรวม 3,899                 7,479                  - 11,378        
หนองฉาง เขากวางทอง - 4,549                  - 4,549         

เขาบางแกรก - 165                     - 165            
ทุ่งพง - 52                      - 52             
ทุ่งโพ - 1,183                  - 1,183         
บ้านเกา่ 199                   93                      - 292            
หนองฉาง 754                   408                     - 1,162         
หนองนางนวล 522                   440                     - 962            
หนองยาง 149                   128                     - 277            
หนองสรวง - 183                     - 183            
อุทัยเกา่ - 89                      - 89             

หนองฉาง ผลรวม 1,624                 7,290                  - 8,914         
ห้วยคต สุขฤทัย - 450                     - 450            
ห้วยคต ผลรวม - 450                     - 450            

อุทัยธานี ผลรวม 45,327              94,333                - 139,660     
ผลรวมทั้งหมด 269,448            455,655              66                      725,169     
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