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1. บทสรปุย่อสาํหรบัผูบ้ริหาร (Executive Summary) 
การประเมนิภาวะน้ําท่วมในเขตชุมชนของพืน้ทีอ่ําเภอเมอืงอุดรธานีภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีก่ําลงัเปลีย่นแปลง มี

เป้าหมายที่จะประเมินภาวะน้ําท่วมทัง้ในปจัจุบนั และ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคตที่อาจมี
ผลกระทบต่อภาวะน้ําท่วม ประกอบดว้ย การขยายตวัของชุมชนเมอืงและผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลก และทํา
การประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงต่อภาวะน้ําทว่มดว้ยแบบจาํลองคอมพวิเตอร ์

ขัน้ตอนการประเมนิภาวะน้ําท่วมในเขตชุมชนของพืน้ทีอ่ําเภอเมอืงอุดรธานีในปจัจุบนั ประกอบดว้ย การรวบรวม
ขอ้มูลและผลการศกึษาที่ผ่านมา การวเิคราะห์สภาพน้ําท่วมหลาก/สภาพน้ําท่วมขงัในปจัจุบนั ซึ่งจะทําใหท้ราบถงึพื้นที่
วกิฤตจิากภาวะน้ําทว่มหลาก/น้ําทว่มขงัในสภาพปจัจุบนั 

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคต ในส่วนของการทํานายการเติบโตของเมืองเป็น 
การวเิคราะห์ขอบเขตชุมชนเมอืงในปจัจุบนั การประเมนิการเตบิโตของเมอืงในอนาคต โดยพจิารณาการเพิม่ขึน้ของ
ประชากร และ แผนพฒันาเมอืง ผลการทาํนายการเตบิโตของเมอืงเป็นขอ้มลูนําเขา้สาํหรบัแบบจาํลองชลศาสตร/์อุทกวทิยา 
สว่นการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของฝนในอนาคต ในระยะที ่1 ของโครงการวจิยัจะทาํการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของ
ฝนเฉพาะปรมิาณฝนทีต่กเป็นหลกั โดยพจิารณาขอ้มลูจากเหตุการณ์พายฝุนในอดตี และแบบจาํลองภมูอิากาศโลก 

การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อภาวะน้ําท่วมด้วยแบบจําลองคอมพิวเตอร์ เป็น 
การจําลองสถานการณ์ด้วยข้อมูลจากแบบจําลองพายุฝน แบบจําลองอุทกวิทยาซึงเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่าง 
น้ําฝน-น้ําท่า และ การแบบจําลองชลศาสตร์ของระบบระบายน้ํา โดยการจําลองพายุฝน และ ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
น้ําฝน-น้ําท่า พจิารณาครอบคลุมทัง้พืน้ที่ศกึษา ส่วนการจําลองชลศาสตรข์องระบบระบายน้ํา พจิารณาครอบคลุมเฉพาะ
พืน้ทีก่รณีศกึษา 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

อุดรธานีเป็นเมอืงที่มคีวามสําคญัในฐานะที่เป็นเมอืงหลกัด้านเศรษฐกจิการค้าชายแดนกบั สปป ลาว และเป็น
ศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการขนส่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย และ USAID, 
2556)  เขตเทศบาลนครอุดรธานีและพืน้ทีข่า้งเคยีงมคีวามเสีย่งจากอุทกภยั ทัง้ทีเ่กดิจากฝนทีต่กในพืน้ทีแ่ละเป็นพืน้ทีร่บั
น้ําหลากจากพืน้ทีส่งูทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ ยิง่ไปกวา่นัน้ อุทกภยัมแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปและคาดเดาไดย้าก
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทัง้จากการพฒันาของจงัหวดัโดยแรงขบัดนัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม และ สถานการณ์ที่
ภมูอิากาศเปลีย่นแปลงไปจากปจัจุบนัโดยอทิธพิลจากภาวะโลกรอ้น 

ถงึแมว้่า การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศอนัเน่ืองจากภาวะโลกรอ้นจะเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล แต่การตรวจสอบ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นแปลงฝนจากขอ้มลูทีบ่นัทกึไว ้ยนืยนัแนวโน้มไดย้าก เน่ืองจากมี
ระยะเวลาการบนัทกึไม่นานและขอ้มูลมคีวามแปรปรวนสงู ภาวะโลกรอ้นดูเหมอืนจะมผีลใหค้วามเขม้ฝนมากขึน้ (rainfall 
intensity) ในขณะที ่การเพิม่หรอืลดลงของปรมิาณฝนโดยรวมผนัแปรต่างกนัไปตามภูมภิาคต่าง ๆ ของโลก (Chiew et al., 
2008) 

สําหรบัปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการน้ําท่วมขงัในเขตเมอืง Wu และคณะ (2012) ได้ทําการประเมนิปจัจยัที่มี
ผลกระทบต่อการน้ําท่วมขงัในเขตมหานครเซี่ยงไฮ ้ประกอบดว้ย การเปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ผวิ การก่อสรา้งขยายระบบ
ระบายน้ําในเมอืง และ ความแปรปรวนของฝน นอกจากน้ี ยงัไดก้ล่าวถงึจุดสนใจของงานศกึษาวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัน้ําท่วม
ขงัในเขตเมอืง 3 แนวทาง (Wu et al., 2012) กล่าวคอื (1) การประเมนิความเสีย่งของน้ําท่วมขงัในรปูของความเสยีหายที่
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เกดิขึน้ (Quan, 2014a) (2) การสรา้งแบบจําลองเพื่อวเิคราะห์ขอบเขตและความรุนแรงของน้ําท่วมขงัโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร ์ (Chen et al., 2009) หรอื ใชจ้าํลองการไหลแบบ 1 มติ ิ รว่มกบั แบบ 2 มติ ิ(Hsu et al., 2000; 
Schmitt et al., 2004)  (3) การประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ/สิง่ปกคลุมดนิ ต่อความเสีย่งของน้ําท่วม
ขงั (Quan et al., 2010) ซึง่บางครัง้อาจรวมถงึการใชข้อ้มลูภาพฉายการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Wu et al., 2013) 

การจาํลองน้ําท่วมขงัอาจจดัแบ่งไดต้ามมติขิองแบบจาํลอง (Sander, 2007) นบัไดต้ัง้แต่แบบจาํลองแบบศนูยม์ติ ิ
(0D) ทีพ่จิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัน้ํากบัปรมิาณการไหลจากโคง้น้ําท่า (rating curve)   แบบจาํลองหน่ึงมติ ิ(1D) 
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัด ีไดแ้ก่ HEC-RAS, MIKE11  แบบจาํลองสองมติ ิ(2D) ทีห่าคาํตอบสมการ shallow-water  แบบจาํลอง
สามมติ ิ(3D) ทีห่าคาํตอบสมการ Navier-Stokes และทา้ยสดุเป็นแบบจาํลองลกูผสม เช่น การใชแ้บบจําลองแบบ 1 มติ ิ
รว่มกบั แบบ 2 มติ ิ(Hsu et al., 2000; Schmitt et al., 2004) 

งานวิจัยน้ีเป็นการใช้แบบจําลองที่เหมาะสมกับพื้นที่และข้อมูลที่มี สําหรับประเมินผลกระทบที่เกิดจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มในอนาคตต่อภาวะน้ําทว่มในเขตชุมชนเมอืงอาํเภออุดรธานี 

 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายที่จะประเมนิภาวะน้ําท่วมในเขตชุมชนของพื้นที่อําเภอเมอืงอุดรธานีทัง้ในปจัจุบนั และ 
คาดการณ์ผลกระทบต่อภาวะน้ําท่วมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยมีว ัตถุประสงค์หลักของ 
การดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1) เพือ่ประเมนิภาวะน้ําทว่มในเขตชุมชนของพืน้ทีอ่าํเภอเมอืงอุดรธานีในปจัจุบนั 
2) เพือ่คาดการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อภาวะน้ําทว่มในพืน้ทีอ่าํเภอเมอืง

อุดรธานี ประกอบดว้ย การขยายตวัของชุมชนเมอืง และ ผลจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก 
3) เพือ่ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงต่อภาวะน้ําทว่มในพืน้ทีก่รณีศกึษาดว้ยแบบจาํลองคอมพวิเตอร ์

 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัเม่ือการดาํเนินงานเสรจ็ส้ินท่ีเป็นรปูธรรม และตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ 
 ทราบภาวะน้ําท่วมในชุมชนเมืองอําเภอเมืองอุดรธานีในปจัจุบนั ซึ่งอยู่ในรูปแบบรายงานข้อมูล และแผนที ่

ความเสีย่งอุทกภยั 
 ทราบการเตรยีมการและการป้องกนัน้ําท่วมในชุมชนเมอืงอําเภอเมอืงอุดรธานีทัง้ที่ดําเนินการในปจัจุบนั และ

แผนงาน 
 แบบจําลองคอมพวิเตอรซ์ึ่งเป็นเครื่องมอืสาํหรบัประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มในอนาคต

ต่อภาวะน้ําทว่ม 
 ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะน้ําท่วมในชุมชนเมอืงอําเภอเมอืงอุดรธานีในอนาคต ซึ่งอยู่ในรูปแผนที ่

ความเสีย่งอุทกภยั 
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