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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีไดศึ้กษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการใช้ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวม

พุนพิน ต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมของชุมชน ทาํการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อสถานการณ์นํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน และทาํการวิเคราะห์แนวโนม้ความเส่ียงนํ้ า
ท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใชท่ี้ดินในอนาคต รวมไปถึง
เสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของชุมชนเพื่อรับมือต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมในอนาคต ผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นว่าชุมชนเมืองพุนพินมีทาํเลท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศท่ีมีความเส่ียงต่ออุทกภยั การใชท่ี้ดินท่ีไม่
เหมาะสมเป็นปัจจัยสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้ความเส่ียงนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินสูงข้ึน ผล
ประเมินระดบัความสูงและจดัทาํแผนท่ีความสูงนํ้ าท่วมในปี 2554 ดว้ย GIS พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตผงั
เมืองรวมพุนพินประสบปัญหานํ้ าท่วมในปี 2554 ความสูงของระดบันํ้ าอยูร่ะหว่าง 0-6.0 เมตร บริเวณท่ี
ระดบันํ้ าท่วมสูงมากไดแ้ก่ บริเวณท่ีลุ่มตํ่าฝ่ังทิศใตข้องชุมชน บริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมนอ้ยคือ
พื้นท่ีฝ่ังตะวนัตก การประเมินความเสียหายของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมในปี 2554 พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบดา้นบา้นเรือนและทรัพยสิ์นเสียหาย กลุ่มอาชีพท่ีไดรั้บผลกระทบมาก
ท่ีสุดคือกลุ่มอาชีพคา้ขาย ผลการศึกษาการปรับตวัของชุมชนต่อปัญหานํ้ าท่วมและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งรับรู้และเห็นความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ยงัมี
ขอ้จาํกดัในดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตวัมีลกัษณะเป็นแบบ
ปัจเจก ขาดการประสานงานระหว่างบุคคลและองคก์ร การวางแผนดา้นผงัเมืองเพ่ือลดความเส่ียงมีแนวทาง
สําคญั 5 ประการคือการพฒันาเมืองแบบ 2 ศูนยก์ลาง การปรับปรุงขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดิน การออก
ขอ้กาํหนดอาคารในพื้นท่ีเส่ียงนํ้ าท่วม การลดปัญหานํ้ าท่วมโดยฟลดัเวยแ์ละพื้นท่ีรับนํ้ า และการก่อสร้าง
และบาํรุงรักษากาํแพงป้องกนันํ้าท่วม 
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Abstracts 
 
 
This study investigated the effects of physical and land use changes in the comprehensive plan of 

Punpin on flood risk to the community. The study mainly analyzed flood risk in Punpin district as well as 
the ability of communities and related public sectors to adapt to floods and flood risks due to climate 
change and prospective land use. In the final section, the study proposed an alternative land use plan and 
management for	 the community to cope with flood risk in the future. Results of the study indicated that 
flood risk in Punpin associated with its location and topography. Inappropriate land use is one of the main 
factors that make flood risk in the district of Punpin comprehensive plan higher.  Based on DEM and high 
water marks of city flood in 2011, flood maps of the district was created using GIS. Accordingly it found 
that most areas in the Punpin comprehensive plan experiencing flooding in which the height of the water 
level is between 0 to 6.0 meters. Areas where flood levels that were very high are the lowland areas in the 
south end of the district. The area that was less affected by the flooding in 2011 is the upper west side area 
of the district.  Based on questionnaire survey of people who lived in the affected areas by floods in 2011, 
it was found that the majority of flood damages are houses and property damages. In terms of community 
perception and adaptation to flooding and climate change, it shown that majority of people in this study 
recognized the impact of climate change, but there are also limitations in knowledge and understanding on 
other aspects of climate change. Results shown that individual adaptation to community flood risks seems 
to be motivated by 2 main factors; protection of economic well-being and improvement of safety. In order 
to reduce flood risks and make the city resilient to future climate change, alternative land use planning 
strategy and management approach were proposed in four important aspects: 1) New town-Old town 
development strategies; 2) improvement of land use regulation (avoid new developments in high-risk 
areas); 3) enforce new building regulations in flood risk areas; and 4) improvement of natural flood way 
and catchment areas. 5) constructing and maintaining flood defences. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคัญ 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มท่ีจะผลักดันให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเส่ียงจาก
ผลกระทบของสภาพอากาศท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบนั โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของภาวะความเส่ียงจากนํ้ าท่วมซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอยา่งมากพื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงต่อนํ้ าท่วมมกัจะบริเวณท่ีราบลุ่มนํ้ าและชายฝ่ังทะเลซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินหนาแน่นทั้ง
เพื่อการตั้ งถ่ินฐาน การทาํการเกษตร อุตสาหกรรมตลอดจนการคมนาคมขนส่งต่างๆ  เม่ือเกิดนํ้ าท่วมจึง
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในระดบัพื้นท่ีและสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศการเตรียมการเพื่อ
รับมือต่อผลกระทบของเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น 

 การศึกษาวจิยัสถานการณ์และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดบัประเทศและ
นานาชาติท่ีดาํเนินมาอยา่งต่อเน่ืองไดน้าํไปสู่ขอ้สรุปสําคญัท่ีวา่การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีสังคมปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกระบวนการดงักล่าว
จะแสดงถึงความพยายามของสังคมทั้งในระดบับุคคล ชุมชนและภาคส่วนต่างๆท่ีจะตอบโตปั้ญหา (reactive) 

หรือเตรียมการเพื่อควบคุมสถานการณ์ (proactive) จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนทั้งในแง่ของ
การลดผลกระทบในเชิงลบและการเพิ่มผลกระทบในเชิงบวก (Olsthoorn and Tol, 2001)อย่างไรก็ตามการ
ปรับตวัท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยส่วนใหญ่ยงัเป็นไปในลกัษณะของการตอบสนองตามสถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากกว่าจะเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ ประกอบกบัเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเป็นขอ้จาํกดัทั้งความ
ซับซ้อนของการบริหารจัดการ การขาดแคลนกําลังคน ข้อมูลและองค์ความรู้ทําให้การปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปอยา่งจาํกดัโดยเฉพาะในดา้นการวางแผนและจดัการนํ้ าท่วม จากเหตุการณ์
นํ้ าท่วมหลายเหตุการณ์ท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยมีภาวะความเส่ียงจากนํ้ าท่วมเพิ่มมากข้ึนและความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนก็มีความรุนแรงมากข้ึนเช่นกนัโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเขม้ขน้
และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ในขณะท่ีการจดัการเพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทานํ้ าท่วมยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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 ในขณะท่ีการจดัการนํ้ าและการแกปั้ญหานํ้ าท่วมไดก้ลายเป็นประเด็นท่ีมีความสําคญัในระดบันโยบาย
ของประเทศ แต่ในทางปฏิบติัการดาํเนินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าท่วมส่วนใหญ่จะอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบ
ของหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีซ่ึงอาจมีลกัษณะของการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั
ไปก่อให้เกิดประเด็นคาํถามท่ีน่าสนใจว่า การดาํเนินงานของทอ้งถ่ิน ชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อการ
จดัการนํ้ าท่วมในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบไดต้ระหนกัถึงปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ แนว
ทางการจดัการท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่และ
อะไรคือขอ้จาํกดัในการวางแผนจดัการนํ้าท่วมและท่ีสาํคญัแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการบริหารจดัการพื้นท่ีท่ีช่วย
ลดความเส่ียงจากนํ้ าท่วมควรเป็นอยา่งไรการวิจยัคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อการตอบคาํถามเหล่าน้ี ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ไดจ้ะช่วยสร้างความเขา้ใจต่อความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ าท่วม
อนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถท่ีจะนาํเสนอแนวทางท่ีจะช่วยลดความ
เส่ียงหรือลดความรุนแรงของผลกระทบดงักล่าวในอนาคต โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะให้ความสําคญัต่อการ
วเิคราะห์ความสามารถในการปรับตวัและแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงภายใตก้รอบและเง่ือนไขทางผงั
เมืองซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่เป็นแนวทางหรือยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัท่ีช่วยลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและมีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนและจดัการนํ้ าท่วมในระดบัสูง Grane and Landis (2010) 

(Bassett and Vivek Shandas, 2010) นอกจากน้ีมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางผงัเมืองหลายประการโดยเฉพาะ
การกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Zoning) ในเขตท่ีราบนํ้ าท่วมถึง (Flood Plain)ไดถู้กนาํมาในการจดัการนํ้ า
ท่วมอยา่งแพร่หลาย รวมถึงการผลกัดนัโปรแกรมการประกนัภยันํ้ าท่วม (Smith and Petley, 2009) ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีอาจนาํมาประยกุตใ์นการจดัการนํ้าท่วมในประเทศไทยได ้

 อย่างไรก็ตามแนวคิดในการนาํมาตรการทางผงัเมืองมาใช้ในการลดความเส่ียงจากปัญหานํ้ าท่วมใน
ประเทศไทยยงัคงมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก อาจกล่าวได้ว่าการวางผงัเมืองในปัจจุบนัยงัไม่ไดน้าํปัจจยัดา้นการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นขอ้พิจารณาทั้งในแง่ของการลดสาเหตุของปัญหา (mitigation) และการ
ปรับตวั (adaptation) ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงการวางผงัเมืองทั้งในเชิงนโยบายและ
การปฏิบติัท่ีสามารถช่วยลดภาวะความเส่ียงของการเกิดนํ้าท่วมในอนาคตและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ชุมชน
ในการบริหารจดัการความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) ศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการใช้ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อความ
เส่ียงนํ้าท่วมของชุมชน 

2) วิเคราะห์ความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อสถานการณ์นํ้ าท่วมใน
เขตผงัเมืองรวมพุนพิน 

3) วิเคราะห์แนวโนม้ความเส่ียงนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการใชท่ี้ดินในอนาคต 

4) เสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของชุมชนเพื่อรับมือต่อความเส่ียงนํ้าท่วมในอนาคต 

1.3 ขอบเขตการวจัิย 

 การวจิยัน้ีไดค้ดัเลือกพื้นท่ีในเขตผงัเมืองพุนพินเป็นพื้นท่ีกรณีศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบคาํถามการ
วจิยั  4 ประการไดแ้ก่ 

1) การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางกายภาพและการใช้ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพินมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์นํ้าท่วมและความเส่ียงนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินอยา่งไร 

2) ความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวม
พุนพินเป็นอยา่งไร 

3) แนวโนม้ความเส่ียงนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้
ท่ีดินในอนาคตเป็นอยา่งไร 

4) ทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของชุมชนเพื่อรับมือต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมในอนาคตควรเป็น
อยา่งไร 

1.4 การดําเนินการวจัิย 

การดาํเนินการวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย  1) การศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงปัจจยั
ทางกายภาพและการใชท่ี้ดินต่อความเส่ียงนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน 2) การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถ
ในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงั เมืองรวมพุนพิน 3) การศึกษา
วิเคราะห์ความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวม
พุนพิน 4) การศึกษาวเิคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของชุมชนเพื่อรับมือต่อความเส่ียงนํ้ า
ท่วมในอนาคต  โดยมีรายละเอียดการศึกษาดงัน้ี 
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1.4.1 การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางกายภาพและการใช้ที่ดินต่อความเส่ียงนํ้าท่วมในเขตผัง

เมืองรวมพุนพนิ มีการดาํเนินการดงัน้ี 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการใชท่ี้ดินในเขตผงัเมืองรวม ปัจจยัทาง
ผงัเมืองท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน ขอ้มูลนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวม ลกัษณะทางกายภาพและ
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงนํ้าท่วม และจดัทาํฐานขอ้มูลพื้นท่ีและพื้นท่ีนํ้าท่วมดว้ย GIS 

2) วิเคราะห์ความเส่ียงนํ้ าท่วมโดยบ่งช้ีระดบัของโอกาสหรือความเส่ียงในการเกิดนํ้ าท่วมบริเวณ
ต่างๆในเขตพื้นท่ีศึกษาและจดัทาํแผนท่ีนํ้ าท่วม (Flood Map) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์การเปล่ียนแปลงการใช้
ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมต่อสถานการณ์นํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  

1.4.2 การศึกษาวเิคราะห์ความสามารถในการปรับตัวของชุมชนและภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อปัญหานํ้าท่วมในเขต

ผงั เมืองรวมพุนพนิ มีการดาํเนินการดงัน้ี 

1) เก็บรวบรวมขอ้มูลการบริหารจดัการนํ้าท่วมและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง สถานการณ์นํ้าท่วมและการ
ปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเก็บขอ้มูลโดยการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มเป้าหมาย และการสาํรวจความคิดเห็นของประชนดว้ยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) วิเคราะห์ความเหมาะสมของนโยบายและกลไกดา้นการบริหารจดัการนํ้ าท่วม การรับรู้และการ
ตระหนกัของชุมชนต่อปัญหานํ้าท่วม ผลกระทบนํ้าท่วมต่อชุมชนในเขตผงัเมืองรวม  

3) การประเมินการรับมือต่อปัญหานํ้าท่วมของหน่วยงานทอ้งถ่ินและประชาชนในเขตผงัเมืองรวม 

1.4.3 การวิเคราะห์แนวโน้มความเส่ียงนํ้าท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการใช้ทีด่ินในอนาคต มีการดาํเนินการดงัน้ี   
1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากผูเ้ช่ียวชาญและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2) วิเคราะห์ความเส่ียงนํ้ าท่วมของชุมชนต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและสภาพ
ภูมิอากาศ 

3) ประเมินความสามารถของชุมชนในการรับมือต่อปัญหานํ้าท่วมในอนาคต 

1.4.4 การศึกษาวเิคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของชุมชนเพื่อรับมือต่อความเส่ียงนํ้าท่วม
ในอนาคตมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

1) เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความเส่ียงจากนํ้าท่วมในอนาคต 

2) สัมภาษณ์และประชุมกลุ่มยอ่ย 
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3) ประชุมระดมความคิดเห็นจากชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) วิเคราะห์และประเมินทางเลือกของชุมชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อการรับมือต่อความเส่ียงนํ้ า
ท่วมในอนาคต 

5)  จดัประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาอนัก่อให้เกิดการรับรู้และตระหนกัถึงผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตวัเพื่อรับมือต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตและรวบรวมความ
คิดเห็นในการผลกัดนัแนวคิดดา้นการบริหารจดัการพื้นท่ีเพื่อรับมือกบัความเส่ียงนํ้ าท่วมเพื่อควบรวมเขา้กบั
แผนการพฒันาต่างๆ 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ไดข้อ้มูลการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชุมชนและแนวโนม้ของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน
ต่อปัญหานํ้ าท่วม และฐานขอ้มูลกายภาพพื้นท่ีและแผนท่ีนํ้ าท่วมท่ีสามารถนาํไปใชใ้นวางแผนการบริหาร
จดัการนํ้าท่วม การวางผงัเมืองและการพฒันาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ช่วยสร้างความเขา้ใจต่อความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ า
ท่วมอนัเกิดจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและทิศทางการใชท่ี้ดินในอนาคต  

3) สามารถนาํแนวทางการจดัการนํ้ าท่วมท่ีไดรั้บไปบูรณาการในพื้นท่ีเพื่อช่วยลดความเส่ียงหรือลด
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  

4) สร้างความเขา้ใจต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จ และ/หรือ ขอ้จาํกดัในการผลกัดนัแนวคิดดา้นการ
บริหารจดัการพื้นท่ีเพื่อรับมือกบัความเส่ียงนํ้ าท่วมในระยะยาวโดยการควบรวมเขา้กบัแผนการพฒันาในระดบั
ต่างๆ 



 

บทที ่2 

ทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหานํา้ท่วม 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของสภาพอากาศทัว่โลก การคาดการณ์
สภาพอากาศมีขอ้จาํกดัมากข้ึนเน่ืองจากความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของ
ประชากรโลก การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจาํนวนยืนยนัถึงผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายๆดา้นทั้งในดา้นการผลิตทางการเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร การ
เปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ สุขอนามยั ภาวะภยัแลง้ ระดบันํ้ าทะเลสูงข้ึน ความรุนแรงของพายุฝนและ
นํ้ าท่วม ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะในเขตทวีปเอเซียและแอฟริกาท่ีมีความสามารถในการปรับตวัและการ
รับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตํ่า ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งยงัช้ีให้เห็นวา่ไดผ้ลกระทบท่ีชดัเจนของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศในเอเซียคือปัญหานํ้ าท่วม ภยัแลง้ ความรุนแรงของพายุฝนและ
ระดบันํ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน (Yuen และคณะ, 2009) การคาดการณ์สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภูมิภาคเอเซียพบวา่อุณหภูมิเฉล่ียในปี 2030 จะเพิ่มข้ึนระหวา่ง 04-13 องศาเซลเซียสและ 09-40 องศาเซลเซียส
ในปี 2070 ขณะท่ีปริมาณนํ้ าฝนจะลดลงแต่ความถ่ีของฝนตกหนกัจะเพิ่มข้ึน ระดบันํ้ าทะเลจะสูงข้ีน 3-16 ซม 
ในปี 2030 และ 7-50 ซม ในปี 2070 ซ่ึงจะทาํให้พื้นท่ีในเขตเอเซียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความเส่ียงสูงกวา่เขตอ่ืนๆ
เน่ืองจากเป็นภูมิภาคท่ีเป็นท่ีตั้งของชุมชนชายฝ่ังทะเลและท่ีราบลุ่ม รวมทั้งมีพื้นท่ีท่ีเป็นเกาะจาํนวนมาก ดงัท่ี
เอเชียไทม์สรายงานว่าภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อาจเป็นหน่ึงในพื้นท่ีเส่ียงท่ีสุดจากสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทัว่โลก มีการคาดการณ์วา่เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงจะเกิดบ่อยคร้ังมาก
ข้ึนในบริเวณท่ีเป็น'ฮอตสปอต' ท่ีไดแ้ก่ประเทศ ฟิลิปปินส์, เวยีดนาม, กมัพชูา, ลาว, ไทยและอินโดนีเซีย (Yusuf 

and Francisco, 2009)  
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ตารางท่ี 2.1 ความถ่ีของภยัธรรมชาติและจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากภยัธรรมชาติในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

                                        Cyclones           Droughts                Floods 

 Number of events           Loss of lives                Number of events         Loss of lives             Number of events Loss of lives 

 Annual 

average 

Annual 

average 

Per million Annual 

average 

Annual 

average 

Per million Annual 

average 

Annual 

average 

Per million 

Cambodia - - - - - - 029 4852 408 

Indonesia - - - 029 6029 034 248 12029 067 

Lao PDR 019 267 06 - - - 043 329 075 

Malaysia 01 1286 06 - - - 043 443 024 

Myanmar - - - - - - 029 905 020 

Philippines 557 86319 1435 024 038 001 176 7571 122 

Thailand 071 3024 054 - - - 133 7852 137 

Vietnam 224 43524 64 - - - 100 13790 198 

ท่ีมา: UN-Habitat, 2007 

 จากตารางท่ี 21 จะเห็นไดว้า่ปัญหานํ้าท่วมเป็นภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงมาก
ท่ีสุด ในส่วนของประเทศไทยจะพบวา่มีการเกิดนํ้ าท่วมมากเป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาครองจากอินโดนีเซียและ
เวียดนาม ขอ้มูลการเกิดอุทุกภยัในประเทศไทยยงัแสดงให้เห็นว่าความถ่ีของการเกิดนํ้ าท่วมและความเสียหาย
จากนํ้ าท่วมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอุทกภยัในปี 2554 ท่ีมีประชาชนไดรั้บผลกระทบมากถึง 12.8 ลา้นคนและมี
ผูเ้สียชีวติมากถึง 813 ราย (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั, 2555)  

ตารางท่ี 2.2 สถานการณ์อุทกภยัในประเทศไทยระหวา่ง ปี 2545-2553 

ปี จาํนวน 

 (คร้ัง) 
จาํนวนจงัหวดั ความเสียหาย 

บาดเจ็บ (คน) เสียชีวติ (คน) มูลค่า (ลา้นบาท 

2545 5 72 0 216 13,38531 

2546 7 66 10 44 2,05026 

2547 12 59 3 28 85065 

2548 12 63 0 75 5,98228 

2549 6 58 1462 446 9,62741 

2550 13 54 17 36 1,68786 

2551 6 65 0 113 7,60179 

2552 5 64 22 53 5,25261 

2553 7 74 1,665 266 16,33877 

ท่ีมา: สวทช (2555) 
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การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทยโดยธนวฒัน์  จารุพงษ์สกุล  
พบวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลต่อการเกิดภยัภิบติัในประเทศไทย ท่ีสําคญัจะทาํให้ฤดูกาลต่าง ๆ 
ของไทยเปล่ียนไปโดยลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมีความรุนแรงมากข้ึนก่อให้เกิดฝนตก  แต่จะเป็นฝนท่ีมี
การตกทิ้งช่วงคือ ตกลงมาอย่างหนกัแลว้หยุดไปเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้จึงตกลงมาใหม่ และในแต่ละช่วงจะมี
จาํนวนคร้ังท่ีถ่ีข้ึนดงัเช่นท่ีภาคใต ้ลกัษณะดงักล่าวจะทาํให้โอกาสการเกิดนํ้ าท่วมเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัการ
ตั้งฐานของชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่บริเวณท่ีราบริมนํ้ าหรือชายฝ่ังทะเลท่ีได้รับผลกระทบจาก
ระดบันํ้ าทะเลท่ีสูงข้ีนซ่ึงถือวา่เป็นลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาก
ข้ึน การปรับตวัเพื่อรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นในสังคมไทย 

2.2 การเกดินํา้ท่วมและความเส่ียงนํา้ท่วมในเขตชุมชนเมือง 

2.2.1 การเกดินํา้ท่วมและประเภทของนํา้ท่วม 

นํ้าท่วมเป็นภยัธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดความเสียหายให้กบัเมืองทัว่โลกมากกวา่ภยัธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ 
โดยทัว่ไปแลว้นํ้ าท่วมเป็นผลมาจากการไหลบ่าของนํ้ าฝนท่ีมีปริมาณสูงกว่าความสามารถในการรองรับของ
แม่นํ้าและแหล่งนํ้าธรรมชาติ ความรุนแรงของนํ้าท่วมยงัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัอ่ืน เช่น ดินโคลนถล่ม ความ
ลม้เหลวของเข่ือนหรือคนักั้นนํ้ า และลมพายุ  สําหรับสถานการณ์นํ้ าท่วมในประเทศไทยมกัมีสาเหตุมาจาก
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ โชติไกร ไชยวจิารณ์ (2549)ไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ของท่ีตั้งและปริมาณฝนตก
ในประเทศไทยสามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม ทาํให้มีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลม
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนึอสลบักนัพดัผ่านเกือบตลอดปี อิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองไดก่้อให้เกิดผลต่างกนั
ดงัน้ี คือ อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัจากมหาสมุทรอินเดียหรืออ่าวเบงกอลในช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคมไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม จะก่อใหเ้กิดฝนตกหนกักระจายเกือบทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 

ยกเวน้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกท่ีอาจมีฝนตกประปรายเพราะมีเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้นอิทธิพลมรสุมเอาไว ้

ช่วงเวลาดงักล่าวจึงเรียกวา่ฤดูฝนของประเทศไทย ส่วนลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงพดัมาจากแถบไซบีเรีย
ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์แมจ้ะก่อให้เกิดฤดูหนาวข้ึนในส่วนตอนบนของ
ประเทศแต่ก็ก่อให้เกิดฝนตกหนักและนํ้ าท่วมในบริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตั้งแต่จงัหวดัชุมพรถึงนราธิวาส
เกือบทุกปีเช่นเดียวกนั นอกจากฝนท่ีเกิดจากลมมรสุมทั้งสองดงัท่ีกล่าวแลว้ ยงัมีอิทธิพลอ่ืนๆท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 
อิทธิพลของร่องความกดอากาศ อิทธิพลของพายุหมุนหรือหย่อมความกดอากาศตํ่า ซ่ึงมกัเกิดข้ึนในช่วงฤดู
ฝน เม่ือผสมรวมกนัจึงทาํให้ฝนตกต่อเน่ืองโดยเฉล่ียประมาณ ๑๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี และหากบางปีมี
ปรากฏการณ์ลานิญ่าเขา้มาดว้ยก็จะเป็นสาเหตุให้ฝนตกหนกัมากข้ึน อนัเป็นท่ีมาของการเกิดนํ้ าหลาก นํ้ าท่วม
อยา่งรุนแรง อยา่งไรก็ตามความรุนแรงและรูปแบบของนํ้ าท่วม ยงัมีความแตกกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะภูมิประเทศ 
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และส่ิงแวดลอ้มของแต่ละพื้นท่ี กรมอุตุนิยมวิทยา (2554)ไดแ้บ่งประเภทของนํ้ าท่วมในประเทศไทยออกเป็น 3 

ประเภทดงัน้ี 

1) นํ้าป่าไหลหลาก หรือนํ้ าท่วมฉบัพลนั มกัจะเกิดข้ึนในท่ีราบตํ่าหรือท่ีราบลุ่มบริเวณใกลภู้เขาตน้นํ้ า 
เกิดข้ึนเน่ืองจากฝนตกหนกัเหนือภูเขาต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ทาํให้จาํนวนนํ้ าสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน และ
ตน้ไมดู้ดซบัไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ท่ีราบตํ่าเบ้ืองล่างอยา่งรวดเร็ว ความรุนแรงของนํ้ าอาจทาํให้บา้นเรือนพงัทลาย
เสียหาย และเกิดอนัตรายถึงชีวติได ้

2) นํ้าท่วมหรือนํ้ าท่วมขงั เป็นลกัษณะของนํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณนํ้ าสะสมจาํนวนมากท่ีไหลบ่า
ในแนวระนาบจากท่ีสูงไปยงัท่ีตํ่าเขา้ท่วมอาคารบา้นเรือน เรือกสวนไร่นาไดรั้บความเสียหาย หรือเป็นสภาพนํ้ า
ท่วมขงัในเขตเมืองใหญ่ท่ีเกิดจากฝนตกหนกัต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  

3) นํ้ าล้นตล่ิง เกิดข้ึนจากปริมาณนํ้ าจากฝนหนักต่อเน่ืองไหลลงสู่ลาํนํ้ าหรือแม่นํ้ ามีปริมาณมากจน
ระบายลงสู่ลุ่มนํ้าดา้นล่างหรือออกสู่ปากนํ้าไม่ทนั ทาํใหเ้กิดสภาวะนํ้าลน้ตล่ิง  

นอกจากปริมาณนํ้าฝนแลว้ปัญหานํ้าท่วมในเขตชุมชนเมืองยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆโดยเฉพาะ
การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน(Watson and Adam, 2011)และการจดัการเมือง  Action Aid International (2006) 

ไดแ้บ่งประเภทของนํ้าท่วมในเขตชุมชนเมืองของประเทศในทวปีแอฟริกาออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1) นํ้าท่วมเฉพาะพื้นท่ี สามารถเกิดข้ึนไดห้ลายคร้ังต่อปีโดยเฉพาะในพื้นท่ีเปราะบางในเขตชุมชนเมือง 
เช่นชุมชนแออดัท่ีไม่มีระบบท่อระบายนํ้าหรือระบบท่อระบายอุดตนั หากมีฝนตกหนกัจะเกิดการไหล่บ่าของนํ้ า
บริเวณทางเดินระหวา่งอาคารท่ีอยูอ่าศยั  

2) นํ้าท่วมจากทางนํ้ าขนาดเล็กในเขตเมืองท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วหลงัจากฝนตกหนกั เน่ืองจากปริมาณ
นํ้าฝนท่ีตกลงมามีปริมาณมากกวา่ความจุของระบบระบายนํ้ าของเมือง ทาํให้เกิดการไหลบ่าของนํ้ าท่ีลน้จากท่อ
ระบายนํ้าเขา้ท่วมพื้นท่ีในเขตเมือง 

3) นํ้าท่วมจากแม่นํ้ าสายสําคญัท่ีไหลผ่านพื้นท่ีเขตเมืองและไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการ
ใชท่ี้ดินและวิศวกรรมการก่อสร้างในพื้นท่ีตน้นํ้ า เช่นการสร้างเข่ือนทาํให้เกิดการสะสมของดินตะกอนท่ีมีผล
ต่อการไหลของนํ้า การปล่อยนํ้ าปริมาณจากเข่ือน การเติบโตของเมืองท่ีมีการขยายตวัไปในท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง 
การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีทาํใหพ้ื้นท่ีรับนํ้าหรือพื้นท่ีท่ีนํ้าซึมผา่นไดล้ดลง 



10 

 

4) ในเมืองท่ีลุ่มตํ่าหรือชายฝ่ังทะเลอาจไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมในฤดูฝนท่ีเกิดจากปริมาณนํ้ าใน
แม่นํ้าท่ีสูงข้ึนทั้งจากฝนตกและนํ้าทะเลหนุน  

จะเห็นได้ว่านํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนในเขตชุมชนเมืองของประเทศในทวีปแอฟริกามีความสัมพนัธ์กบัการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและการพฒันาเมืองเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีมีคลา้ยคลึงกบัสถานการณ์นํ้ าท่วม
ในเขตเมืองของไทย โชติไกร ไชยวิจารณ์ (2549) และ สุจริต คูณธนกุลวงศ ์(2554) และไดส้รุปสาเหตุของนํ้ า
ท่วมในเขตเมืองในประเทศไทยท่ีนอกเหนือไปจากการตกของฝนดงัต่อไปน้ี  

1) การขยายตวัอยา่งขาดการวางแผนของชุมชนเมืองต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การตั้งถ่ิน
ฐานในประเทศไทยนบัแต่อดีตจะอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ า ทั้งน้ีเน่ืองจากแม่นํ้ าเป็นปัจจยัท่ีมีสําคญัต่อ
การดาํรงชีวติและการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างบา้นเรือนริมนํ้ าในสมยัก่อนมกัมีการยกใตถุ้นสูง
ให้ตวับา้นพน้ระดบันํ้ าหลากสูงสุดท่ีเคยท่วมเพื่อหลีกเล่ียงปัญหานํ้ าท่วม ในบางช่วงเวลาระดบันํ้ าอาจสูงถึงใต้
ถุนเรือน แต่ก็ไม่ไดก่้อใหเ้กิดความเดือดร้อนมากนกัเพราะมีการใชเ้รือในการสัญจรกนัอยูท่ ัว่ไป การเพิ่มข้ึนของ
ประชากรและการขยายตวัของชุมชนอยา่งต่อเน่ืองทาํให้เกิดความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงอาํนวยความสะดวก
เพิ่มข้ึน  การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ ตลอดจนการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะ
การสร้างบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งต่อสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศนอ้ยลง จากบา้นใตถุ้น
สูงกลายเป็นบา้นชั้นเดียวหรือบา้นแบบตึกสองชั้น ประกอบกบัการขยายตวัของชุมชนท่ีขาดการวางแผนจึงทาํ
ใหพ้ื้นท่ีชุมชนและอาคารบา้นเรือนไดรั้บผลกระทบจากปัญหานํ้าท่วมท่ีรุนแรงข้ึน  

2) การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในลกัษณะของการเปล่ียนแปลงจากสภาพ
ธรรมชาติเป็นพื้นท่ีก่อสร้างและการพฒันาท่ีดินท่ีขาดการวางแผนและการจดัการท่ีเหมาะสม การขยายตวัของ
เมืองไปในทิศทางท่ีเป็นท่ีตํ่าหรือท่ีลุ่มทาํใหต้อ้มีการถมท่ีดินเพื่อการก่อสร้าง ส่งผลกระทบทาํให้พื้นท่ีรองรับนํ้ า
ลดลงเม่ือฝนตกหนกัจึงทาํใหเ้กิดการท่วมขงั นอกจากน้ียงัมีการก่อสร้างรุกลํ้าลาํนํ้ าสาธารณะประกอบกบัระบบ
ระบายนํ้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพจึงยิง่ทาํใหปั้ญหานํ้าท่วมชุมชนมีความรุนแรงมากข้ึน 

3) สภาพภูมิประเทศเป็นปัจจยัภายในสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อความอ่อนไหวของพื้นท่ีต่อภาวะนํ้ าท่วม
โดยพื้นท่ีมีความอ่อนไหวสูง ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบลุ่ม เป็นแอ่ง หรือพื้นท่ีทรุดตตวั พื้นท่ีท่ีมีผลกระทบจากการข้ึนลง
ของนํ้าทะเลและพื้นท่ีราบเชิงเขา 
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4) การขาดการวางแผนและการใชม้าตรการในการป้องปรามทางดา้นกฎหมายท่ีเหมาะสม กฎหมายผงั
เมืองรวมของแต่ละจงัหวดั อาํเภอ หรือเทศบาล ไม่มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ ยกตวัอยา่งเช่น การ
กาํหนดใหมี้พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัอยุธยา หรือปทุมธานี ทาํให้เกิดการขยายตวัของชุมชนอยา่ง
รวดเร็ว เกิดความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใชชี้วิตประจาํวนัวนั นาํไปสู่การ
พฒันาท่ีดินทั้งในลักษณะของท่ีพกัอาศัยและอาคารพาณิชย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง เกิดเป็นชุมชนหนาแน่น ในขณะท่ีลกัษณะตามธรรมชาติของพื้นท่ีเป็นท่ีตํ่าท่ี
นํ้าหลากท่วมไดง่้าย ซ่ึงนอกจากจะทาํให้ชุมชนมีความเส่ียงต่อนํ้ าท่วมสูงแลว้การจดัการกบัปัญหานํ้ าท่วมยงัทาํ
ไดย้ากและตอ้งลงทุนสูง 

5) การบริหารจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การขาดระบบคาดการณ์และระบบเตือนภยัท่ีมีประสิทธิภาร
ก่อนเกิดภยั การไม่มีแผนปฏิบติังานท่ีชดัเจนในกรณีเกิดภยัและการจดัการหลงัการเกิดภยัท่ีส่วนใหญ่ยงัขาดการ
วางแผนและบรรเทาปัญหาตลอดจนการฟ้ืนฟูอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงข้อจาํกัดในเร่ืองงบประมาณและ
บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การตดัไมท้าํลายป่าทาํให้เกิดการหลากเร็วข้ึน 

การก่อสร้างถนนหนทางขวางทางนํ้ าหลากและมีการระบายนํ้ าไม่เพียงพอ การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีแกม้ลิง
ตามธรรมชาติไปทาํประโยชน์อยา่งอ่ืนเน่ืองจากจาํนวนประชากรเพิ่มมากข้ึน การท่ีไม่มีการก่อสร้างเข่ือนเก็บกกั
นํ้าเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่เป็นตน้  

2.2.2 ความเส่ียงนํา้ท่วมในเขตชุมชนเมือง 

 นํ้าท่วมในเขตชุมชนเมืองมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีสาํคญั 2 ประการคือ ปริมาณฝนท่ีตกลงมาและการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน (Watson and Adam, 2011) ความเส่ียงของนํ้ าท่วมในเขตชุมชนเมืองจึงมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัทั้ง 2 ประการคือปริมาณฝนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินโดย
สามารถสรุปเน้ือหาสาํคญัไดด้งัน้ี 

2.2.2.1 ปริมาณฝนและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อปริมาณฝนทั้งในแง่ท่ีทาํให้
ปริมาณฝนมากข้ึนและปริมาณฝนนอ้ยลง ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศช้ีให้เห็น
วา่พื้นท่ีในเขตภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใตส่้วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการตกของฝนท่ีพบวา่ปริมาณฝนเฉล่ียอาจเพิ่มข้ึนหรือนอ้ยลงก็ไดแ้ต่ความถ่ีของฝน



12 

 

ตกหนกัจะเพิ่มมากข้ึน ทาํให้ความเส่ียงจากนํ้ าท่วมเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย การศึกษาปัญหานํ้ าท่วมและการเปล่ียน
สภาพภูมิอากาศโดย Institute for Environmental Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์ (2001) พบวา่ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศนําไปสู่ความเส่ียงนํ้ าท่วมของเนเธอร์แลนด์ท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในแง่ของความถ่ีและความรุนแรง 
โดยเฉพาะความเส่ียงนํ้ าท่วมบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ าสายสําคญัไดแ้ก่แม่นํ้ าไรน์และแม่นํ้ ามิวส์ ท่ีมีการตั้งถ่ิน
ฐานของประชากรหนาแน่นและใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ าทั้งในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมและการขนส่ง การ
ขยายตวัของชุมชนเมืองทั้งในดา้นประชากร เศรษฐกิจและสังคมยิง่ทาํใหค้วามเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายจากนํ้ า
ท่วมเพิ่มมากข้ึน   

The World Water Forum (2543) รายงานวา่มีนํ้ าท่วมรุนแรงเกิดข้ึนทัว่โลกในช่วงปี 2543  ทั้งใน
ประเทศแอฟริกาใต ้อินโดนีเซีย จีน บงัคลาเทศ ญ่ีปุ่น กมัพูชา เวียตนามและประเทศองักฤษ ปัญหานํ้ าท่วม
รุนแรงยงัเกิดข้ึนต่อเน่ืองนับจากนั้น โดยเกิดข้ึนในรัฐนิวออร์ลีนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2548 ประเทศ
องักฤษในปี 2550 ประเทศบงัคลาเทศในปี 2551 ประเทศตุรกีและตอนใตข้องจีนในปี 2552 และ 2553 

ตามลาํดบั นอกจากความถ่ีของนํ้ าท่วมท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ มูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากนํ้ าท่วมในเขตชุมชนเมือง
ยงัเพิ่มข้ึนตามไปอีกดว้ยโดยเฉพาะในทศวรรษหนา้ ปัจจุบนันํ้ าท่วมนบัเป็นภยัพิบติัธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายประมาณ 1 ใน 3 ของความเสียหายจากภยัพิบติัทั้งหมด (Berz อา้งโดย Burrell et al, 2007) สถานการณ์
ดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการจดัการนํ้าท่วมเพื่อลดความเส่ียง  

สําหรับประเทศไทยนับว่ามีท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงจากนํ้ าท่วมในระดบัสูง เน่ืองจากเมือง
สําคญัส่วนใหญ่มีทาํเลท่ีตั้ งบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าและชายฝ่ังทะเลท่ีทาํให้มีโอกาสนํ้ าท่วมทั้งจากนํ้ าฝนและ
ระดบันํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน การศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่น
มาโดยศูนยเ์ครือช่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียง
ใต ้(SEA START RC) พบวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในอนาคตมีแนวโนม้การเพิ่มข้ึน
ของปริมาณฝนในเกือบทุกภาคของประเทศไทย นอกจากน้ียงัมีความแปรปรวนหรือความแตกต่างระหว่างฤดู
ต่อฤดูหรือระหวา่งปีต่อปีเพิ่มสูงข้ึน (ศุภกร ชินวรรโณ, 2550) จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงความเส่ียงต่อการ
เกิดนํ้าท่วมโดยใชข้อ้มูลฝนสูงสุด 5 วนัในปัจจุบนัและในอนาคตจากแบบจาํลองภูมิอากาศเพื่อเป็นดชันีของการ
เกิดนํ้ าท่วมประกอบกบัขอ้มูลทางภูมิสารสนเทศของพื้นท่ี สุจริต คูณธนกุลวงศ์ (2554) ไดแ้บ่งระดบัความ
รุนแรงของความเส่ียงการเกิดนํ้าท่วมซํ้ าซากในแต่ละพื้นท่ีในอนาคตออกเป็น 5 ระดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.3 พื้นท่ีความเส่ียงต่อการเกิดนํ้าท่วมในอนาคตเปล่ียนแปลงจากปัจจุบนั 

 

การเปล่ียนแปลงความเส่ียง 

เกณฑ ์ สดัส่วนของพ้ืนท่ีเทียบช่วงปีฐาน (ร้อยละ) 
ปริมาณฝนสูงสุด 5 วนั

เปล่ียนแปลง 

พ.ศ. 2558-2582 พ.ศ. 2618-2642 

เพ่ิมข้ึนมาก > +10% 27.33 37.91 

เพ่ิมข้ึน +5 ถึง +10 % 18.74 11.91 

ไม่เปล่ียนแปลง -5 ถึง +5 % 26.68 25.16 

ลดลง -10 ถึง -5 % 8.49 6.34 

ลดลงมาก < -10 % 18.76 19.41 

ท่ีมา: รายงานการสงัเคราะห์และประมวลสถานภาพขององคค์วามรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (2554) 

ผลการศึกษาดงักล่าวยงัช้ีให้เห็นวา่พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีความเส่ียงนํ้ าท่วมเพิ่มข้ีนมากท่ีสุดทั้งในอนาคต
อนัใกล้ (ช่วงปีพ.ศ. 2558-2582) และอนาคตท่ีไกลข้ึน (ช่วงปีพ.ศ. 2618-2642) จะเป็นพื้นท่ีในกลุ่มลุ่มนํ้ า
เจา้พระยา-ท่าจีนรองลงมาคือกลุ่มลุ่มนํ้ าสาขาแม่นํ้ าโขง และกลุ่มลุ่มนํ้ าภาคใต ้ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตท่ีเป็นสาเหตุทาํให้ประเทศไทยมีความเส่ียงจากนํ้ าท่วม
เพิ่มข้ึน 

2.2.2.2 การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ิน 

สาเหตุสาํคญัประการหน่ึงของนํ้ าท่วมคือการไหลบ่าของนํ้ าท่ีเกิดจากฝนตกลงมาเกินกวา่ความสามารถ
ในการรองรับนํ้ าของพื้นท่ี การใช้ท่ีดินมีความสัมพันธ์กับระบบการหมุนเวียนของนํ้ าในธรรมชาติ การ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาเมืองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของ
ระบบนํ้าในธรรมชาติ ในขณะท่ีปริมาณฝนท่ีตกลงมายงัคงมีปริมาณไม่เปล่ียนแปลง แต่ความสามารถในการรับ
นํ้าของพื้นท่ีลดลง ทั้งน้ีเน่ืองการเปล่ียนการใชท่ี้ดินในเขตชุมชนเมืองมกัเป็นการเปล่ียนแปลงส่ิงปกคลุมดินจาก
พืชพรรณธรรมชาติไปเป็นส่ิงปลูกสร้าง ทาํให้นํ้ าไม่สามารถซึมลงไปในดินได ้โดยทัว่ไปแลว้บริเวณท่ีเป็นป่า
ไมห้รือทุ่งหญา้ธรรมชาติสามารถรองรับนํ้ าฝนไดป้ระมาณ 1.0-1.4 น้ิว (26-36 มม.) ก่อนท่ีจะเกิดการไหลบ่า
ของนํ้ าผิวดิน ในขณะท่ีการไหลบ่าของนํ้ าผิวดินในพื้นท่ีชุมชนเมืองจะเกิดข้ึนเม่ือฝนตกเพียง 0.1 น้ิว หรือ
ประมาณ 2 มม. (Watson and Adam, 2011) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินต่อระบบนํ้ าธรรมชาติ
แสดงดงัรูปท่ี 2.1   

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินต่อระบบนํา้ธรรมชาติ (Watson and Adam, 2011) 

 

 

สภาพพื้นท่ีตามธรรมชาติ 

การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเป็นพื้นท่ีก่อสร้าง 
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จากรูปท่ี 2.1 จะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจากสภาพธรรมชาติไปเป็นพื้นท่ีก่อสร้างทาํให้
ความเส่ียงของนํ้ าท่วมเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากมีปริมาณนํ้ าไหลบ่าผิวดินมากข้ึนเพิ่มข้ึน  ถึงแมว้่าการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตชุมชนเมืองจะรวมพื้นท่ีปลูกตน้ไมแ้ละสนามหญา้ แต่ความสามารถในการซึมซับ
นํ้ ายงัแตกต่างจากป่าไม้และทุ่งหญ้าธรรมชาติอยู่มาก ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ไมท่ี้ปลูกในเขตเมืองมกัมีอตัราการ
เจริญเติบโตชา้และมีอายุสั้ นกวา่ไมย้ืนตน้ในสภาพธรรมชาติ ประกอบกบัการเพิ่มพื้นท่ีก่อสร้างท่ีเป็นพื้นท่ีดาด
แข็งท่ีนํ้ าซึมลงดินไม่ได้หรือ การซึมของนํ้ าลงใต้ดินในบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างมกัจะลดตํ่าลงด้วย
เน่ืองจากดินจะมีการจบัตวักนัแน่นข้ึน ผลกระทบของพื้นท่ีก่อสร้างต่อการซึมของนํ้ าลงดินแสดงในรูปท่ี 2.2 

อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัคือการการอนุรักษธ์รรมชาติอาจสามารถช่วยบรรเทาความรุนแรงของนํ้ าท่วมได ้
แต่การอนุรักษส์ภาพธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถป้องกนัการเกิดนํ้ าท่วมไดท้ั้งหมด  เน่ืองจาก
ปัญหานํ้ าท่วมมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนๆ อีกหลายประการ โดยเฉพาะการมีส่ิงก่อสร้างท่ีขวางการไหลตาม
ธรรมชาติของนํ้ าทั้งจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทาํนบกั้นนํ้ า เข่ือนและระบบระบาย
นํ้ าต่างๆ รวมทั้งการพฒันาพื้นท่ีขนาดใหญ่ เช่นโครงการสาธารณูปการ นิคมอุตสาหกรรม และโครงการท่ีอยู่
อาศยัขนาดใหญ่ (Watson and Adam, 2011) หากมีการพฒันาโดยไม่คาํนึงถึงระบบนํ้ าและการไหลของนํ้ า
ธรรมชาติ ส่ิงก่อสร้างต่างๆเหล่าน้ีอาจกลายเป็นส่ิงกีดขวางการไหลของนํ้ าทาํให้ความเส่ียงของการเกิดนํ้ าท่วม
ในพื้นท่ีชุมชนมีมากข้ึน 

2.2.3 ผลกระทบของการใช้ทีด่ินต่อความเส่ียงนํา้ท่วม 

 ดงักล่าวมาแล้วข้างตน้ว่าการเปล่ียนแปลงใช้ท่ีดินจากสภาพธรรมชาติเป็นพื้นท่ีก่อสร้างก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมในพื้นท่ีชุมชนเมือง โดยสามารถแบ่งประเภทของผลกระทบออกได้เป็น 2 

ประเภทสาํคญัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินจากโครงการพฒันาเฉพาะพืน้ที ่

การพฒันาโครงข่ายการขนส่ง เช่น ถนนและทางรถไฟ มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศค่อนขา้งมาก
เน่ืองจากตอ้งมีการเปิดพื้นท่ีและปรับพื้นดินให้ไดร้ะดบั การก่อสร้างถนนโดยทัว่ไปมกัจะปรับระดบัให้สูงข้ึน
เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากนํ้าท่วมระบบเส้นทางคมนาคมในสภาวะนํ้ าท่วม ดงันั้นการออกแบบถนนท่ีเหมาะสม
สามารถใช้ประโยชน์เป็นคนักั้นนํ้ าได ้อย่างไรก็ตามหากถนนเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนโดยขาดการพิจารณาในเร่ือง
การไหลของเส้นทางนํ้ า อาจกลายเป็นส่ิงท่ีเพิ่มความรุนแรงของภยันํ้ าท่วมในพื้นท่ีต่อเน่ืองได้ เช่น การสร้าง
ถนนท่ีขนานกบัเส้นทางการไหลของนํ้าท่วมและใกลก้บัแม่นํ้ามากเกินไป สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
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อุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึง และลดความสามารถในการกกัเก็บนํ้ าของแม่นํ้ าในสภาวะนํ้ าท่วมได ้
สถานการณ์ดงักล่าวยงัอาจนาํไปสู่การเพิ่มความรุนแรงของปัญหานํ้าท่วมทั้งส่วนตน้นํ้าและปลายนํ้า โดยทาํให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 การซึมของนํา้ลงดินในพืน้ที่ทีม่ีการใช้ทีด่ินแตกต่างกนั (Watson and Adam, 2011) 

 

 

 

สภาพป่าไมธ้รรมชาติ  (Natural Landsape) 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น  (Dense Residential)

พ้ืนท่ีนํ้ าซึมผา่นไม่ได ้35-50% 

ชุมชนเมือง  ( Urban Area)                        

พ้ืนท่ีนํ้ าซึมผา่นไม่ได ้75-100% 



17 

 

เกิดพื้นท่ีมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “คอขวด” ในทางตรงกนัขา้มการออกแบบถนนสายเดียวกนัท่ีมีการพิจารณาเส้นทาง
การไหลของนํ้าธรรมชาติอาจใชเ้ป็นโครงสร้างท่ีช่วยบรรเทาหรือป้องกนัปัญหานํ้ าท่วมได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาด
ของแม่นํ้าและความสามารถในการประเมินการไหลของนํ้ าท่วมและเทคนิคการออกแบบท่ีช่วยควบคุมปริมาณ
และทิศทางการไหลของนํ้าท่ีเหมาะสม  

ปัญหานํ้ าท่วมยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากการป้องกนันํ้ าท่วมดว้ยโครงสร้างต่างๆ เช่นการสร้างกาํแพง
กนันํ้ าโดยรอบเมืองหรือชุมชน นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวคนักั้นสําหรับพื้นท่ีเกษตรโดยไม่คาํนึงถึง
ความสามารถในการรับนํ้ าของพื้นท่ีตน้นํ้ า ทาํให้พื้นท่ีชุมชนในเขตตน้นํ้ าไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมรุนแรง
มากข้ึน ดงันั้นการวางแผนการสร้างแนวคนักั้นนํ้ าจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายท่ีไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์
ทางตรงคือการป้องกนัพื้นท่ี แต่ยงัตอ้งรวมถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลงัดว้ย การประเมินความสามารถของ
พื้นท่ีตน้นํ้าในการปันนํ้าไปยงัแหล่งนํ้าอ่ืนๆในเส้นทางการไหลของนํ้า และความสามารถในการรองรับของการ
ไหลผา่นของนํ้าในพื้นท่ีปลายนํ้าจึงเป็นท่ีส่ิงจาํเป็น การประเมินความเส่ียงนํ้ าท่วมและการรับมือกบัสถานการณ์
นํ้าท่วมจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ี ทั้งในดา้นอาคาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ (De Bruijn, 2004) อยา่งไรก็ตามการปรับปรุงอาคารและส่ิงอาํนวยความสะดวกให้
มีทนทานต่อนํ้าท่วมมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการสูงและจาํเป็นตอ้งหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการจดัการดงักล่าว 

นอกจากน้ียงัควรมีการเตรียมการดา้นมาตรฐานความปลอดภยัในพื้นท่ีต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั แมว้า่จะเป็นพื้นท่ี
ภายใตค้วามรับผดิชอบของหน่วยงานท่ีต่างกนัก็ตาม (check reference until here.) 

2) ผลกระทบของกระบวนการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินต่อความเส่ียงนํา้ท่วม 

การพฒันาและกิจกรรมของมนุษย์มกัก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงของระบบหมุนเวียนนํ้ าในธรรมชาติ เช่นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนตก 
การซึมกลบัลงดินของนํ้ าและปริมาณนํ้ าใตดิ้น จนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปถึงความสัมพนัธ์ของความเส่ือมโทรม
สภาพแวดลอ้ม การใชท่ี้ดินและความเปราะบางต่อภยัพิบติัธรรมชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติซ่ึงตอบสนองกลบัมาทั้งในแบบทนัทีทนัใดและแบบช่วงเวลา เช่นการเกิดข้ึน
ของนํ้าท่วมฉบัพลนัท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายรุนแรงและรวดเร็ว แต่สาเหตุของนํ้ าท่วมอาจเป็นผลกระทบมาจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน World Meteorological 

Organization (WMO, 2008) สรุปผลกระทบของกระบวนการใชท่ี้ดินต่อปัญหานํ้าท่วมออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
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• ความเป็นเมือง (Urbanisation)  

ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดความเป็นเมืองคือการขยายตวัทางประชากรในเขตเมืองท่ีทาํให้เกิด
ความตอ้งท่ีอยู่อาศยั สาธารณูปโภค สาธารณูการและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การ
เพิ่มประชากรในเขตเมืองท่ีสูงข้ึนจึงทาํให้แนวโน้มความเส่ียงนํ้ าท่วมเพิ่มข้ึนตามไปด้วย การประมาณการ
จาํนวนประชากรในปี 2030 ทั้งในประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศพฒันา พบว่าจาํนวนประชากรทั้งหมดใน
พื้นท่ีเขตเมืองจะมีจาํนวนมากกวา่จาํนวนประชากรท่ีอาศยัในเขตชนบทดงัแสดงในรูปท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 การเพิม่ขึน้ของจํานวนประชากรและการทาํให้เป็นเมือง ปี 1950-2030 (UN,2006) 

โดยทัว่ไปแลว้การพฒันาเมืองมกัก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ เช่นการทาํลายการรูปแบบ
การระบายนํ้าตามธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการพฒันาท่ีดิน เม่ือเส้นทางนํ้าตามธรรมชาติถูกทาํลาย การกกัเก็บนํ้ า
ท่ีไหลบ่าตามธรรมชาติโดยพืชและดินก็สูญเสียไปดว้ย การเปล่ียนแปลงพื้นผิวตามธรรมชาติจากเดิมท่ีมีพืชปก
คลุมไปเป็นพื้นดาดแข็ง ทําให้อัตราการไหลของนํ้ าไหลบ่าและปริมาตรนํ้ าไหลบ่ารวมจะเพิ่มข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัความสามารถในการระเหยของนํ้าข้ึนสู่บรรยากาศลดลงเช่นเดียวกบัความสามารถในการกกัเก็บนํ้ า
ของดิน ส่งผลใหค้วามเส่ียงของนํ้าท่วมในเขตเมืองสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงสภาพการกกัเก็บนํ้ าตามธรรมชาติอนั
เป็นผลจากความเป็นเมืองยงัเป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัต่อลกัษณะเฉพาะของการไหลบ่าของ
นํ้ าจากพื้นท่ีในเขตเมืองด้วย เช่น ระยะเวลาการไหลบ่าของนํ้ าท่ีสั้ นลงทาํให้โอกาสการเกิดนํ้ าท่วมฉับพลนั
สูงข้ึน  
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• กจิกรรมทางการเกษตร 

กิจกรรมทางการเกษตรมีผลกระทบถึงกระบวนการเกิดนํ้ าไหลบ่า องค์ประกอบต่างๆ ของ
กิจกรรมทางการเกษตรสามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการไหลบ่า/กระบวนการซึมผ่านของนํ้ าลงสู่ดิน
ตลอดจนการกดัเซาะหนา้ดินและการสูญเสียพืชทอ้งถ่ินท่ีช่วยซบันํ้ าตามธรรมชาติได ้องคป์ระกอบสําคญัท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมทางการเกษตรมีดงัน้ี 

   - ระบบการระบายนํ้ าของดิน รูปแบบของคูนํ้ า ท่อนํ้ าท่ีมีอยู่ในดิน ซ่ึงถูกใช้สําหรับ
ควบคุมความจุของนํ้าในดินหรือระดบันํ้าใตดิ้นในพื้นท่ีเกษตรกรรม 

  - การไถดิน กระบวนไถพรวนดินมีผลกระทบต่อคุณสมบติัของดินอาจก่อให้เกิดการ
อดัแน่นของดินชั้นบนทาํให้ประสิทธิภาพการซึมนํ้ าของดินลดลง ทิศทางของการยกร่องยงัมีผลระทบต่อทิศ
ทางการไหลของนํ้าอีกดว้ย 

   - ทางเลือกของการปลูกพืชและชนิดของพืช พืชแต่ละชนิดมีปริมาณของซากท่ีเหลือ
ทิ้งไวใ้นพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปริมาณส่วนเหลือทิ้งดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการไหลบ่าของนํ้ า
และการกดัเซาะหนา้ 

   - ความลาดชนัของพื้นท่ี การเพาะปลูกในพื้นท่ีลาดชนัควรมีการจดัการท่ีเหมาะสม 
การปลูกพืชแบบขั้นบนัไดบนพื้นท่ีลาดชนัสูง สามารถช่วยลดการไหลบ่าของนํ้าได ้

 

• ประเภทป่าปกคลุมดิน 

นอกเหนือจากปัจจยัทัว่ๆไป เช่น ปัจจยัทางธรณีวิทยา ลกัษณะภูเขา ชนิดและรูปแบบของดิน 
และสถานการณ์ฝนตกแลว้ การไหลบ่าของนํ้าจากพื้นท่ีป่ายงัมีอิทธิพลจากประเภทหรือลกัษณะการปกคลุมของ
ป่าไม ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหนาแน่นของป่า ลกัษณะเรือนยอดและพืชคลุมดิน การเปล่ียนแปลงสําคญัท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจยัดา้นป่าปกคลุมดิน คือ การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไปสู่การใช้ท่ีดินประเภทอ่ืน ทั้ง
การเปล่ียนแปลงโดยมนุษยแ์ละการเปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติเช่นไฟป่า ต่างมีผลกระทบต่อกระบวนการไหล
บ่าของนํ้าและการกดัซาะพงัทะลายของดิน โดยเฉพาะในพื้นท่ีขนาดเล็ก 
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2.2.4 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ทีด่ินต่อศักยภาพการสร้างความเสียหายจากนํา้ท่วม  

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่เพียงแต่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของลกัษณะของนํ้ าท่วม ลกัษณะของการใช้
ท่ีดินยงัเป็นตวัการสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อขนาดความเสียหายจากนํ้ าท่วม และยงัทาํให้ชุมชนให้พื้นท่ีมีความ
เปราะบางต่อนํ้าท่วมมากข้ึน การศึกษาในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งถ่ินฐานและชุมชนของมนุษยชาติช้ีให้เห็นวา่
มูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงหรือการลงทุนบนพื้นท่ีนํ้ าท่วมถึง มีบทบาทสําคญัในประวติัศาสตร์
การพฒันาของประเทศส่วนใหญ่ จะเห็นไดว้า่เมืองใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศต่างๆทัว่โลกส่วนใหญ่มีทาํเลท่ีตั้งอยู่
บริเวณริมแม่นํ้ าหรือชายฝ่ังทะเล ถึงแมว้า่ความพร้อมของระดบัความสามารถในการป้องกนันํ้ าท่วมจะมีผลต่อ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีราบนํ้ าท่วมส่วนใหญ่สามารถให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงกวา่ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
อย่างมีนัยสําคัญ และบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มนํ้ ามกัจะมีความหนาแน่นของประชากรสูงเน่ืองจากมีลักษณะท่ี
ตอบสนองความตอ้งการและการพฒันาทางเศรษฐกิจมากกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามในขณะท่ีสภาพเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีราบลุ่มนํ้ามีการขยายตวัมากข้ึน ศกัยภาพของความเสียหายหากเกิดนํ้ าท่วมก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามในขณะท่ี
ศกัยภาพความเสียหายจากนํ้าท่วมสามารถใหค้าํจาํกดัความไดว้า่เป็นความเสียหายท่ีเป็นไปไดห้ากเกิดนํ้ าท่วมใน
พื้นท่ี  ซ่ึงหมายความวา่ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากธุรกิจในพื้นท่ีราบลุ่มนํ้ าตั้งอยูบ่นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย
จากนํ้าท่วม โดยความเสียหายจากนํ้าท่วมน้ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นหลายรูปแบบ เช่นความเสียหายต่ออาคาร สินคา้ 

พืชผลทางการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานหรือส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของการใชท่ี้ดินและความเส่ียงต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของกระบวนการตดัสินใจในการวางแผนการใชท่ี้ดิน ดงันั้นในการ
วางแผนการจดัการนํ้าท่วมในปัจจุบนัจึงให้ความสําคญักบัการวางทางผงัเมืองและการใชข้อ้กาํหนดการใชท่ี้ดิน
ในการควบคุมความเสียหายท่ีเกิดนํ้าท่วมท่ีอาจเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ภายใตบ้ริบทของพื้นท่ี การตดัสินใจในการรับความเส่ียงทั้งในกระบวนการทางนโยบายหรือทางเลือก
ของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กบัระดบัของการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ทางเลือกเหล่านั้นอาจถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบของเอกสารนโยบาย กฎหมายหรืออ่ืนๆ โดยทัว่ไปแลว้ทางเลือกท่ีเกิดข้ึนมกัจะอยูใ่น 2 ลกัษณะคือการ
กาํหนดพื้นท่ีเพื่อการพฒันาหรือการทาํประกนัภยันํ้ าท่วมสําหรับการพฒันาท่ีดินในท่ีราบนํ้ าท่วมถึง อยา่งไรก็
ตามการดาํเนินการตามทางเลือกดงักล่าวจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัการวางแผนบริหารจดัการท่ีเหมาะสมและมีการ
ประเมินศกัยภาพในการสร้างความเสียหายของนํ้าท่วมควบคู่ไปกบัผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของการ
ตั้งถ่ินฐานในเขตท่ีราบนํ้ าท่วมถึง การละเลยขอ้พิจารณาดา้นความเส่ียงนํ้ าท่วมหรือการประเมินความเส่ียงนํ้ า
ท่วมท่ีขาดการพิจารณาอยา่งเหมาะสมสามารถนาํไปสู่ความเสียหายท่ีรุนแรงมากข้ึน  
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การประเมินความเสียหายหรือความเส่ียงนํ้าท่วมไม่ควรใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลเชิงปริมาณหรือสถิติแต่
เพียงอยา่งเดียว ประเด็นท่ีควรนาํมาพิจารณาร่วมท่ีสําคญัมี 3 ประการ ประการแรกคือประโยชน์ของการใชห้รือ
พฒันาพื้นท่ีราบลุ่มท่ีมีต่อสังคมโดยรวม ประการท่ี 2 คือทางเลือกในการพฒันาพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่และ
ประการสุดท้ายคือระดับหรือศกัยภาพของระบบป้องกันนํ้ าท่วมท่ีมีอยู่ปัจจุบนั โดยการประเมินควรมีการ
เปรียบเทียบระหว่างประโยชน์และความเส่ียงจากความเสียหายหากเกิดนํ้ าท่วม รวมทั้ งผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม ตน้ทุนและความย ัง่ยนืของการพฒันา (APFM, 2006)   

2.3 การปรับตัวของชุมชนเมืองต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.3.1 กรอบแนวคิดด้านการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การปรับตัวในมิติของมนุษย์และบริบทของการเปล่ียนแปลงของโลกโดยทั่วไปมักจะหมายถึง
กระบวนการหรือผลลัพธ์ของการกระทาํภายใต้ระบบสังคมในระดับต่างๆ (ครัวเรือน ชุมชนกลุ่ม ภูมิภาค 
ประเทศ) เพื่อใหส้ามารถรับมือ จดัการหรือปรับตวัต่อสภาพการเปล่ียนแปลง ความตึงเครียด อนัตรายความเส่ียง
หรือโอกาส Brooks (2003) อธิบายว่าการปรับตวัเป็นการปรับพฤติกรรมและลกัษณะของระบบเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการรับมือกบัความเครียดภายนอก การปรับตวัจะเป็นปฏิกริยาโดยรวมของสังคมท่ีเกิดข้ึนทั้ง
จากกลุ่มบุคคลและรัฐบาล การปรับตวัอาจไดรั้บแรงกระตุน้จากปัจจยัหลายประการรวมถึงความตอ้งการในการ
ปกป้องเศรษฐกิจ ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีหรือการปรับปรุงดา้นความปลอดภยั การปรับตวัสามารถแสดงออกมาใน
หลายรูปแบบผา่นเครือข่ายทางสังคม หรือผา่นการกระทาํของบุคคลและองคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตวัเอง
ของกลุ่มบุคคล (Adger, 2003) กล่าววา่ การปรับตวัอาจเป็นการดาํเนินการโดยปัจเจกบุคคลเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือการดาํเนินการโดยภาครัฐและหน่วยงานสาธารณะท่ีมีเป้าหมายเพื่อปกป้องคุม้ครองพลเมืองของตน  

ถึงแมว้่าการปรับตวัท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมจะเกิดข้ึนจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กร สถาบนัต่างๆ แต่การ
ปรับตวัท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์และตอบสนองซ่ึงกนัและกนัตามลาํดบัชั้นโครงสร้าง ดงันั้นการ
ปรับตวัของปัจเจกบุคคลจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างอิสระโดยตอ้งเป็นไปภายใตก้รอบหรือกระบวนการท่ีถูก
กาํหนดข้ึนโดยสถาบนัท่ีมีลาํดบัชั้นท่ีสูงกวา่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของระเบียบและกฏหมาย กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นและวิถีประเพณีต่างๆ ดงันั้นการปรับตวัท่ีมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกคนใน
สังคม  

การทบทวนวรรณในเร่ืองการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศพบวา่มีการอา้งอิงและให้คาํ
จาํกดัความของการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นจาํนวนมากโดยส่วนใหญ่จะมีแนวคิดท่ีหลกั
ท่ีสอดคลอ้งคลา้ยคลึงกนั 
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คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC,2001) ไดใ้ห้คาํจาํกดั
ความของการปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศว่าเป็นการปรับตวัทั้งในระบบของ ชุมชนและธรรมชาติในการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน ในปัจจุบนัหรือท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนในอนาคต  Smit et al. (2000) ไดใ้หค้วามหมายของการปรับตวัในบริบทการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศวา่
เป็นการดดัแปลงหรือการปรับตวัทางนิเวศวิทยา-เศรษฐกิจและสังคมเพื่อการตอบสนองต่อผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบนัและสถานการณ์ในอนาคต โดยการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดงักล่าวสามารถจาํแนกไดเ้ป็นประเภทต่างๆข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์วธีิการดาํเนินงานหรือรูปแบบของ
สถาบนั Pielke (1998) อธิบายความหมายของการปรับตวัในบริบทสภาพภูมิอากาศวา่เป็นการปรับตวัของกลุ่ม
บุคคลและพฤติกรรมของสถาบนัหรือองค์กรเพื่อลดความเปราะบางของสังคมต่อการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศ 
โดยการปรับตวัสามารถเป็นไดท้ั้งลกัษณะของการเตรียมรับมือและการโตต้อบปัญหาท่ีเกิดข้ึน Adger et al. 

(2005) ให้ความหมายของปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคลา้ยคลึงกบั IPCC (2001) โดยกล่าวว่า
เป็นการปรับในระบบนิเวศวิทยา สังคมหรือระบบเศรษฐกิจท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรเทาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนั้นๆหรือใช้
ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึน การปรับตวัสามารถเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างศกัยภาพในการปรับตวัท่ีเป็นการ
เพิ่มความสามารถของกลุ่มบุคคลหรือองคก์รในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงและนาํการตดัสินใจการปรับตวั
ไปสู่การปฏิบติั การปรับตวัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้งในดา้นกิจกรรม การดาํเนินการ การตดัสินใจและ
ทศันคติท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงบรรทดัฐานและกระบวนการของสังคมท่ีมีอยู ่
ดงัท่ีคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Parties of the Framework 

Convention on Climate Change) ได้กล่าวว่าการปรับตวัคือเป็นเร่ืองท่ีทุกประเทศตอ้งให้ความสําคญัอย่าง
เร่งด่วนและจาํเป็นตอ้งมีการประสานงานของหน่วยงานทุกระดบัในสังคม องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาล 
เมือง บริษทั ภาคธุรกิจและการตลาดจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัภายใตข้อบเขตของเทคโนโลยี ระเบียบขอ้กาํหนด
ต่างๆท่ีมีอยู ่และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต (Lindseth, 

2004; Nass et al, 2005)   

สําหรับการศึกษาในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยแลว้ยงัมีขอ้มูลท่ี
จาํกัด โครงการศึกษามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความหมายของการปรับตัวต่อภูมิอากาศคือการ
ดาํเนินการใดๆ เพื่อลดความเปราะบางของทั้งระบบหรือภาคส่วน ซ่ึงอาจจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ตั้งรับต่อความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดจากความแปรปรวนในระยะสั้ นและ/หรือจากการเปล่ียนแปลง
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ต่อเน่ืองในระยะยาว โดยการปรับตวัสามารถท่ีจะกระทาํในเชิงรุกเพื่อจดัการความเส่ียงต่อภูมิอากาศโดยอาศยั
องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อลดการเปิดรับต่อสภาพอากาศท่ีไม่พึงประสงค์  (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและศูนยเ์ครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2554)  

 ศุภกร สุวรรโณ (2553) ไดอ้า้งถึงคาํจาํกดัความของการปรับตวัโดย IPPC (2007) ท่ีรวมความหมายถึง
แนวทางหรือวิธีการท่ีจะลดภาวะล่อแหลมเปราะบางของระบบหรือภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนสังคมมนุษยต่์อ
ผลกระทบและผลสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการในการลดทอนภาวะล่อแหลมเปราะบาง
ต่อผลกระทบหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนั้นอาจทาํไดโ้ดยการลดการเปิดรับต่อ
ผลกระทบหรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือลดความอ่อนไหวหรือความไวต่อผลกระทบหรือ
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศหรือเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ ในระดบัท่ีแตกต่างกนัทั้งใน
ระดบัครัวเรือน ระดบัพื้นท่ีท่ีเก่ียวกบัหลายภาคส่วนและระดบัชาติท่ีนาํไปสู่การกาํหนดทิศทางยุทธศาสตร์การ
พฒันาในระยะยาว โดยแนวทางการปรับตวัเพื่อรับมือจากผลกระทบหรือความเส่ียงจากสภาพอากาศสามารถ
ดาํเนินการไดใ้นหลายรูปแบบและสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบให้เหมาะสมตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
พลวตัของระบบเศรษฐกิจและสังคม (ศุภกร สุวรรโณ, 2553) 

โดยภาพรวมอาจกล่าวไดว้า่การปรับตวัเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและตอ้งอาศยัความร่วมมือ
และประสานงานกนัของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัทอ้งถ่ินระดบัชาติและระดบันานาชาติ การกาํหนด    
กลยทุธ์ในการปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบับริบทของพี้นท่ีทั้งในดา้นกายภาพและ
ระบบสังคม ดงันั้นความสาํเร็จของกลยทุธ์ในการปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศในแต่ละหน่วยจะข้ึนอยูก่บัวธีิการ
และการดาํเนินการท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการปรับตวั ประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณาในการประเมิน
ความสาํเร็จของการปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศคือความสาํเร็จของการปรับตวัของกลุ่มบุคคล องคก์รหรือรัฐบาล
ใดรัฐบาลในบริบทหน่ึงอาจไม่ไดจ้ดัวา่เป็นความสาํเร็จในบริบทอ่ืนๆ 

2.3.2 ความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว 

ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่การพิจารณาความเส่ียงนํ้าท่วมจะให้ความสําคญักบัศกัยภาพในการสร้างความ
เสียหาย  อยา่งไรก็ตามการพิจารณาความเส่ียงจากนํ้าท่วมยงัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณความเปราะบางท่ีเกิดจาก
กิจกรรมท่ีหลากหลายของมนุษย ์ความเปราะบางน้ีสามารถตีความว่าเป็นระดบัท่ีระบบเศรษฐกิจและสังคมมี
ความอ่อนไหวง่ายหรือความยืดหยุน่ต่อผลกระทบของนํ้ าท่วม โดยทัว่ไปแลว้ ‘ความเปราะบาง’ (Vulnerability) 

นั้น เป็นคาํท่ีใชเ้พื่ออธิบายสถานการณ์ในเชิงลบท่ีระบบหรือภาคส่วนหน่ึง ๆ หรือ หน่วยสังคมหน่ึง ๆ เผชิญอยู ่
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ซ่ึงเป็นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดแรงกดดนัและกลายเป็นความเส่ียงโดยท่ีภาคส่วนนั้น ๆ ไม่มี
ขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะดาํเนินการเพื่อให้พน้จากสภาวะนั้น หรือบริหารจดัการให้ตนเองพน้จากความ
เส่ียงนั้นไปได ้(Adger et al, 2001 อา้งโดย ศุภกร ชินวรรโณ, 2553) คณะกรรมการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC, 2001)  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของความเปราะบาง หมายถึง ระดบัท่ีระบบมี
ความอ่อนไหวหรือไม่สามารถรับมือกบัผลกระทบท่ีเลวร้ายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึง
รวมถึงความแปรปรวนของสภาวะอากาศซ่ึงระบบตอ้งเผชิญ นอกจากนั้นยงัแสดงถึงความอ่อนไหวของระบบ
และความสามารถในการปรับตวัดว้ย การให้ความหมายดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงความสามารถในการรับมือต่อ
ความเส่ียงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการประสานเง่ือนไขและปัจจยัทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลาย เช่น 
ปัจจยัท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ เพศ อาย ุ วถีิชีวิต การเขา้ถึงทรัพยากร การครอบครองทรัพยสิ์น ตลอดจนคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะความยากจนท่ีทาํให้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชนมีความรุนแรงมากข้ึน ยกตวัอย่างในกรณี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บจากการท่ีโรงงานอุตสาหกรรมตอ้งหยุดการทาํงานเน่ืองจากนํ้ าท่วม 
ทาํให้คนท่ีทาํงานในโรงงานซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานขาดรายได ้ระบบเศรษฐกิจของพื้นท่ีเสียหาย ซ่ึง
เป็นความสูญเสียท่ีเกินกวา่ความเสียหายของเคร่ืองจกัรจากนํ้ าท่วม จะเห็นไดว้า่ความเปราะบางสามารถอธิบาย
ระดบัความอ่อนไหวของบุคคลหรือระบบต่อภยัอนัตราย และอาจหมายถึงความอ่อนไหวและภาวะท่ีตกอยู่ใน
การเผชิญหน้ากบัความเส่ียง ความเปราะบางถูกประเมินดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายดา้น ซ่ึงในการพิจารณาถึง
ความเส่ียงและความเปราะบางต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศหรือภาวะเส่ียงนั้นจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ
ถึงความเส่ียงหรือความเปราะบางของระบบท่ีเกิดข้ึนว่าเกิดข้ึนกับใคร หรือของภาคส่วนใด ปัจจัยเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งคืออะไรบา้ง ตลอดจนพิจารณาถึงเง่ือนไขด้านเวลาท่ีเกิดภาวะของความเส่ียงและความเปราะบาง
ดงักล่าว เพื่อท่ีจะพิจารณาหาแนวทางในการปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศุภกร ชินวรรโณ, 2553) 

เห็นไดว้า่ประเด็นความเปราะบางมีบทบาทสาํคญัในการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศเน่ืองจากความเปราะบางมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเส่ียงนํ้ าท่วม ดงันั้นในการดาํเนินการ
เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความเปราะบาง โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเปราะบางมี 3 

ประการ คือ การเปิดรับต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบ/ความเส่ียง (Exposure) ความอ่อนไหว
หรือความไวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบ/ความเส่ียง (Sensitivity) และขีดความสามารถใน
การรับมือหรือปรับตวัต่อผลกระทบหรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง (Adaptation/ Coping capacity) 

(UNDP, 2004 อา้งโดย ศุภกร ชินวรรโณ, 2553)   
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2.3.3 การปรับตัวของชุมชนเพือ่ลดความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเก่ียวขอ้งกบัลาํดบัขั้นการตดัสินใจของตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
จากประชาชน ภาคธุรกิจ ประชาสังคม องค์กรสาธารณะไปจนถึงรัฐบาลในระดบัต่างๆตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในทุกระดบัมกัแบ่งออกได้
เป็น 2 ลกัษณะคือการกาํหนดนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อท่ีจะสร้างขีดความสามารถในการปรับตวั และการ
ตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิบติัการดา้นการปรับตวั โดยทั้ง 2 กระบวนการจะมีความแตกต่างของวตัถุประสงคท่ี์
ค่อนขา้งชัดเจน ในกระบวนการสร้างขีดความสามารถในการปรับตวัจะรวมถึงการส่ือสารข้อมูลด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การสร้างความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน การคงไวซ่ึ้งความเป็นอยูท่ี่ดี 
การปกป้องทรัพย์สินหรือท่ีดิน และการคงไวซ่ึ้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการสร้างโอกาสใหม่ๆ 
ในขณะท่ีวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวธีิการดาํเนินการดา้นการปรับตวัมกัจะใหค้วามสําคญัต่อการลดผลกระทบ
สะสมของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการการปรับตวัท่ีดาํเนินการโดยองค์กรใด
องคก์รหน่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้นๆ หลีกเล่ียงผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีไม่ไดเ้ป็นไป
ตามความคาดหมาย และลดการกระจายตวัของผลกระทบของกระบวนการปรับตวัใหน้อ้ยท่ีสุด 

Reilly และ Schimmelpfennig (2000) กล่าววา่ ในขณะท่ีการปรับตวัส่วนใหญ่จะมีการนาํขอ้มูลสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ในการตดัสินใจ การดาํเนินการปรับตวัในบางกรณีอาจเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ระหนกัถึง
ความเส่ียงของเปล่ียนแปลงและอาจทาํให้ประสิทธิภาพของการปรับตวัลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้การบูรณาการระหว่างการปฏิบติัและนโยบายของภาคส่วนต่าๆเขา้ด้วยกนัเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้การ
ปรับตัวสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจําแนกประเภทของการดัดแปลงข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงค์ของกลยุทธ์การปรับตวั การจาํแนกเป้าหมายของการปรับตวัมกัข้ึนอยู่กบักลยุทธ์ท่ีนาํมาใช้เช่น 
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งหรือกระจายความความสูญเสีย การทนต่อการสูญเสีย การแกไ้ขสถานการณ์ 
การป้องกนัผลกระทบ การเปล่ียนแปลงการใชห้รือการโยกยา้ยท่ีตั้ง (Burton et al., 1993). ซ่ึงมาตรการดงักล่าวน้ี
คือแนวทางท่ีเกิดจากองคป์ระกอบหลกั 3 ประการของการปรับตวัท่ีช่วยในการลดความเปราะบางไดแ้ก่ การลด
ความไวของระบบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การหลีกเล่ียงการเปิดรับของระบบ และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตวัหรือทนต่อการเปล่ียนแปลง ตวัอยา่งลดความไวของระบบจากผลกระทบภูมิอากาศ
อาจทาํได้โดยการเพิ่มข้ึนความจุอ่างเก็บนํ้ า การเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกให้สามารถทนต่อสภาพอากาศ
ไดม้ากข้ึน การก่อสร้างอาคารในพื้นท่ีราบลุ่มท่ีมีโครงสร้างชั้นล่างท่ีทนต่อสภาพนํ้ าท่วม การเปล่ียนแปลงการ
เปิดรับของระบบเพื่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศสามารถทาํไดห้ลายโดยการลงทุนในการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภยัพิบติัและการใช้มาตรการต่างๆท่ีช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลง
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ภูมิอากาศ (Turner et al., 2003; Tompkins and Ad ger, 2004) ในขณะท่ีการเพิ่มความยืดหยุน่ในการรับมือกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบสังคมและระบบ สามารถทาํไดโ้ดยใชก้ระบวนท่ีไม่เพียงแต่จะช่วย
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรหรือการประกันภยั แต่ยงัรวมถึง
มาตรการท่ีช่วยใหป้ระชาชนสามารถฟ้ืนตวัจากการสูญเสีย  

ในกรณีปัญหานํ้ าท่วมกลยุทธ์ท่ีใช้ในการปรับตวัอาจมีความแตกต่างกนัไปตามบริบทของพื้นท่ีทั้งใน
ดา้นกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยทัว่ไปแลว้การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและจดัทาํขอ้กาํหนดควบคุม
การใช้ประโยชน์ท่ีดินมีบทบาทสําคญัในการลดความเส่ียงนํ้ าท่วมเป็นอยา่งมาก อย่างไรก็ตามการวางแผนการ
ใชท่ี้ดินหรือการวางผงัเมืองเพื่อลดความเส่ียงนํ้ าท่วมจาํเป็นตอ้งมีการประเมินปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะความ
เปราะบางต่อนํ้าท่วม โดยการประเมินดงักล่าวตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเปราะบาง 3 ประการ คือ 
การเปิดรับต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบ/ความเส่ียง (Exposure) ความอ่อนไหวหรือความไว
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบ/ความเส่ียง (Sensitivity) และขีดความสามารถในการรับมือ
หรือปรับตวัต่อผลกระทบหรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง (UNDP, 2004 อา้งโดย ศุภกร ชินวรรโณ, 2553)  

การศึกษาความเปราะบางดงักล่าวอาจใช้วิธีการจาํแนกตามประเภทของการพฒันาและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

เพื่อจดัทาํขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินใหเ้หมาะสมภายใตห้ลกัการท่ีวา่พื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางของการพฒันาหรือการ
ใชท่ี้ดินสูงและหากเผชิญปัญหานํ้าท่วมจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมาก ควรตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงต่อนํ้ าท่วมตํ่า นอกจากน้ีควรมีการวางมาตรการหรือมีการดาํเนินการเพื่อช่วยลดความเส่ียงในการเกิดนํ้ า
ท่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น การมีโครงสร้างป้องกนันํ้ าท่วม การวางแผนการอพยพ การป้องกนัแหล่งอาหารของ
เมือง เป็นตน้ (WMO, 2008) 

2.4 การวางแผนชุมชนเมืองและความเส่ียงจากนํา้ท่วม 

2.4.1 ความหมายและความสําคัญของการแผนชุมชนเมือง 

การวางแผนชุมชนเมืองหรือการวางผงัเมือง เป็นกระบวนการทางเทคนิคและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ควบคุมการใชท่ี้ดินและการออกแบบของสภาพแวดลอ้มของเมืองรวมทั้งเครือข่ายการคมนาคมขนส่งเพื่อให้การ
ตั้งถ่ินฐานของและการพฒันาเมืองเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย กระบวนการวางแผนชุมชนเมืองตอ้งมี
กระบวนการวิจัย วิเคราะห์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งด้าน
สถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง การพฒันาเมืองและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการนาํผงัไปสู่
การปฎิบติัและการบริหารจดัการ (Taylor, 2007) การวางแผนชุมชนเมืองสามารถอาจอยูไ่ดใ้นหลายรูปแบบทั้ง
ในลกัษณะของแผนกลยุทธ์ ผงัเมืองรวม ผงัชุมชน กฎระเบียบและแรงจูงใจหรือแผนการอนุรักษเ์มืองเก่าหรือ
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เมืองประวติัศาสตร์  วางแผนชุมชนเมืองยุคใหม่เร่ิมข้ึนจากความพยายามในการเคล่ือนไหวเพื่อต่อตา้นเมือง
อุตสาหกรรมในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 และมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เแนวคิดของ
การวางผงัเมืองมีความหลากหลายและสะทอ้นถึงระบบสังคมเมืองท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน มีการนาํแนวคิด
ดา้นการฟ้ืนฟูเมือง (Urban renewal) และการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) มาใชใ้นการวางแผนพฒันา
เมือง ในปลายศตวรรษท่ี 20 การวางผงัเมืองเร่ิมให้ความสําคญักบัแนวคิดดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน(Sustainable 

development and planning) ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทั้งในดา้นกายภาพและสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการวางผังซ่ึงเป็นแนวคิดสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการวางผ ังเมืองในปัจจุบัน 

(Konisranukul, 2007; Taylor, 2007; Wheeler, 2004) 

 ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่การวางแผนการใชท่ี้ดินเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบของเมืองและชุมชนทั้ง
ในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมและมกัถูกใชเ้ป็นกลยุทธ์สําคญัในการควบคุมการพฒันาเมืองให้เป็นไวต้าม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการพฒันาซ่ึงในปัจจุบันมักรวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ศึกษาวิจยัในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งช้ีให้เห็นว่าการวางแผนการใชท่ี้ดินเป็นเคร่ืองสําคญัในกระบวนปรับตวัของสภาพ
ภูมิอากาศของชุมชนเมือง (Condon, Cavens and Miller, 2009; Gleeson, 2008; Matthews , 2011; Wilson, 2006) 

อาจกล่าวไดว้า่การวางแผนเมืองหรือผงัเมืองเป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากมีความหลากหลายของงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถช่วยการพฒันาเมืองและกิจกรรมการใช้
พื้นท่ีในเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะเดียวกนัก็ช่วยลดความขดัแยง้ของกิจกรรมการใชพ้ื้นท่ีท่ี
เกิดข้ึน (Matthews , 2011) ในกระบวนดงักล่าวนกัผงัเมืองจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการช้ีนาํและกาํหนด
หนา้ท่ีและโครงสร้างของระบบเมือง  

นอกจากน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนการวางผงั เช่น การจดัทาํผงั การจดัการการพฒันา การออกแบบ
ชุมชนเมืองและอ่ืนๆ ต่างเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้กนัเป็นสากล ในขณะท่ีการวางแผนการใช้ท่ีดินเป็นการทาํงานใน
ระดบัพื้นท่ีดงันั้นการนาํกลยทุธ์ดา้นการวางผงัมาใชใ้นการลดความเส่ียงหรือเพิ่มความสามารถในการรับมือกบั
สภาพภูมิอากาศจึงเป็นแนวทางท่ีตอบสนองต่อการวางแผนดา้นการปรับตวัซ่ึงให้ความสําคญักบับริบทของพื้น 
ถึงแมว้่าการนาํปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาร่วมกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆจะทาํให้การวาง
แผนการใชท่ี้ดินมีความซบัซอ้นและอาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานมากข้ึน ค่าใชจ่้ายดงักล่าวยงันบัวา่ตํ่า
กวา่ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการและฟ้ืนฟูเมืองจากผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต (Wilson, 2006)  รายงานการศึกษาของ UN-HABITAT (2007b) ช้ีให้เห็นว่าการวางผงัเมืองเป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากเมืองไดรั้บการวางแผนท่ีเหมาะสมจะเป็น
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รากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนเพราะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมของเมืองแล้วยงัช่วยทําให้ความสามารถในรับมือสูงข้ึนเมืองมีความทนหรือยืดหยุ่นสูง 
(Resilience) สามารถปรับสภาพให้ตอบรับกบัภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ยกตวัอยา่งเช่น การวางผงัเมืองและ
การควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งเหมาะสมโดยการเพิ่มพื้นท่ีโล่งและสวนสาธารณะสามารถช่วยบรรเทา
ปฏิกริยาเกาะความร้อน (Heat island) ภายในเมืองช่วยลดการใชพ้ลงังานในการทาํความเยน็และลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มโดยการวางผงัอยา่งมีประสิทธิภาพ การนาํแนวคิดเมืองอดัแน่นและการใชท่ี้ดินผสมผสานมาใช้
ในการลดการใชร้ถของประชาชน การวางผงัเมืองในปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีจะเคล่ือนตวัจากการวางแผนเพื่อลด
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปรับตวัในระยะยาวและบูรณาการมากข้ึน เช่น การป้องกนั
นํ้ าท่วมและดินโคลนถล่มโดยการยา้ยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนออกไปจากพื้นท่ีเส่ียง การปรับปรุงระบบการ
ระบายนํ้ าของเมือง และการออกขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินและก่อสร้างอาคารในบริเวณท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจาก
นํ้ าทะเลท่วมสูง เป็นตน้ Matthews  (2011) ไดก้ล่าววา่การบูรณาการวางแผนเมืองและภูมิอากาศในอนาคตเป็น
เร่ืองท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาเมืองในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยนโยบายดา้นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในบริบทของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นส่ิงสําคญัท่ีควรกาํหนดเป็นวิสัยทศัน์ของการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืในภูมิภาคน้ี 

2.4.2 การวางแผนการใช้ทีด่ินและการจัดการปัญหานํา้ท่วม 

การวางแผนการใชท่ี้ดินเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาล ท่ีหมายถึง การวางแผนการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและการควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผงั ความหมายของการวางแผนการใช้ท่ีดินสามารถ
ครอบคลุมงานดา้นการวางแผนภูมิภาค (Regional planning) การวางผงัเมืองและชุมชน (Town and Country 

planning) การวางผงัเมือง (Urban planning) และการวางผงัเชิงพื้นท่ี (Spatial planning) ซ่ึงต่างเป็นแนวทางท่ีใช้
ในการกาํหนดรูปแบบการใช้ท่ีดินและกิจกรรมการพื้นท่ีท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอดรับความสําเร็จของ
สังคม เช่น เป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงทาํให้เกิดการแข่งขนัระหวา่งความตอ้งการใชท่ี้ดิน
ตามเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั การวางแผนการใช้ท่ีดินจึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความ
แตกต่างของการใช้ท่ีดินดงักล่าว เช่นในกรณีของการบริหารจดัการนํ้ าท่วมในเขตเมืองประเด็นท่ีมกัตอ้งนาํมา
เป็นขอ้พิจารณา คือ ความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ท่ีวา่งในเมือง โดยขอ้โตแ้ยง้ท่ีสําคญัคือความเหมาะสม
หรือความสมดุลหว่างระหว่างการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการพฒันาเมืองและการใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร
จดัการนํ้าโดยใชเ้ป็นพื้นท่ีรับนํ้า (Associated Programme on Flood Management, 2007) 
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 การจดัการนํ้าท่วม (Flood Management) เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งท่ีรวมถึงนโยบายการจดัการนํ้ าท่วม
ทั้งในลกัษณะของการป้องกนันํ้ าท่วม การแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมและการบรรเทาความรุนแรงของปัญหานํ้ าท่วม 
ซ่ึงการนาํไปใช้อาจมีความแตกต่างกนัไปตามตามบริบทของพื้นท่ีทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ
และนาๆชาติ  ในบางประเทศอาจใช้ในความหมายเดียวกนักบัการควบคุมนํ้ าท่วม (Flood control) ซ่ึงให้
ความสาํคญักบัวศิวกรรมการจดัการนํ้าและการจดัการโครงสร้างป้องกนันํ้าท่วม อยา่งไรก็ตามการจดัการนํ้ าท่วม
ในปัจจุบนัมกัให้ความหมายท่ีกวา้งว่าการป้องกนันํ้ าท่วมเน่ืองจากเป็นท่ียอมรับกนัมากข้ึนว่าการป้องกนัและ
ควบคุมนํ้าท่วมมีขีดจาํกดัและสามารถทาํไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้นทาํใหมี้การนาํบูรณาการแนวคิดการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืนเขา้กบัการจดัการนํ้ าท่วม เช่น การจดัการนํ้ าท่วมอยา่งบูรณาการ (Integrated Flood Management) การ
จดัการนํ้าท่วมอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable or Holistic Flood Management) และการจดัการความเส่ียงนํ้ าท่วม (Flood 

Risk Management)  เป็นตน้  

หากพิจารณาถึงแนวคิดการจัดการนํ้ าท่วมจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยสําคัญท่ีเก่ียวข้อง 2 ปัจจัยคือ 
สภาพแวดลอ้มของดินและนํ้ าในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าภายใตบ้ริบททางเศรษฐสังคมของพื้นท่ีและสภาพนํ้ าท่วม ดงันั้น
การจดัการนํ้ าท่วมอยา่งบูรณาการจึงเป็นกระบวนการวางแผนท่ีประสานกระบวนการวางแผนการใชท่ี้ดินและ
กระบวนการบริหารจดัการนํ้าเขา้ดว้ยกนั 

2.4.2.1 กระบวนการวางแผน  

1)  กระบวนการวางแผนการใช้ทีด่ิน  

กระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินสามารถเกิดข้ึนในรัฐบาลหรือหน่วยการปกครองทุกระดบั 
โดยทัว่แลว้ความละเอียดของแผนจะมากข้ึนเม่ือหน่วยการบริหารเล็กลง เช่น แผนการใชท่ี้ดินระดบัชาติท่ีอาจมี
การจดัทาํในรูปแบบของนโยบายการใชท่ี้ดินหรือแผนกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีแสดงจุดมุ่งหมายหรือมีวตัถุประสงคแ์ละ
ตวัช้ีวดัสําหรับการใช้ท่ีดินในอนาคตในลกัษณะของภาพรวมท่ีทาํให้การพฒันาทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกนั 
และมีแบบแผนการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีภายใตเ้ขตอาํนาจการปกครองเช่นในระดบัทอ้งถ่ินหรือเทศบาล
จะอยู่ในรูปของแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีมีความละเอียดถึงการกาํหนดการใชท่ี้ดินในระดบัแปลงท่ีดินหรือ
การวางผงัเฉพาะในพื้นท่ีเขตต่างๆ 

ในการวางแผนการใชท่ี้ดินในระดบัชุมชนอาจจดัทาํให้รูปของผงัเมืองรวม (Comprehensive Plan) เพื่อ
ควบคุมการใช้ท่ีดินในชุมชนทั้งโดยเจา้ของท่ีดินเองหรือนกัพฒันาท่ีดินในพื้นท่ี โดยผงัเมืองรวมดงักล่าวควร
ครอบคลุมรายละเอียดเก่ียวกบัการพฒันาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงอาํนวยความสะดวกชุมชน การ
คมนาคมขนส่ง การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและหมู่บา้น พื้นท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร
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ทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจ ในบางกรณีอาจมีการเน้นองค์ประกอบท่ี
เฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัอนัตรายและความเส่ียงจากนํ้าท่วม  

2)  กระบวนการวางแผนจัดการนํา้ท่วม  

เช่นเดียวกบัการวางแผนการจดัการนํ้าท่วมการพฒันากระบวนการวางแผนจดัการนํ้ าท่วมแบ่งเป็นระดบั
ต่างๆตามลกัษณะของพื้นท่ีโดยทัว่ไปครอบคลุมพื้นท่ี 4 ประเภทไดแ้ก่  

• กลยทุธ์การจดัการลุ่มนํ้าหรืออ่างเก็บนํ้า  
• แผนการจดัการลุ่มนํ้าหรืออ่างเก็บนํ้า  
• แผนการจดัการพื้นท่ีราบลุ่มนํ้าระดบัทอ้งถ่ิน  
• แผนงานโครงการ  

โดยทัว่ไปแลว้แผนทั้ง 4 ประเภทจะแตกต่างกนัในเชิงพื้นท่ีและช่วงเวลา โดยกลยุทธ์และแผนการ
จดัการลุ่มนํ้ าจะจดัทาํข้ึนสําหรับพื้นท่ีขนาดใหญ่และเป็นแผนระยะยาวหลายสิบปี  ในขณะท่ีแผนการจดัการ
พื้นท่ีราบลุ่มนํ้ าระดบัทอ้งถ่ินและแผนโครงการจะจดัทาํข้ึนสําหรับพื้นท่ีค่อนขา้งเล็กและในช่วงเวลาสั้ นๆไม่
เกิน 2-3 ปี การจดัทาํแผนการจดัการพื้นท่ีนํ้ าท่วมสําหรับพื้นท่ีขนาดเล็กมกัทาํข้ึนในชุมชนริมแม่นํ้ าท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากนํ้ าท่วมเป็นประจาํ ในแผนดังกล่าวอาจระบุถึงปัญหาและขอ้พิจารณาสําคญัท่ีตอ้งใช้ในการ
แกปั้ญหา เช่น แผนท่ีความตอ้งการแผนท่ีพื้นท่ีท่ีจะได้รับอนัตรายจากนํ้ าท่วม มาตรฐานและกฎระเบียบและ
ขั้นตอน  ความสูญเสียของพื้นท่ีนํ้ าท่วมซํ้ าซาก พื้นท่ีท่ีควรกาํหนดเป็นพื้นท่ีสาธารณะ/ท่ีโล่ง วิธีการป้องกนันํ้ า
ท่วมในพื้นท่ี และอ่ืนๆ 

3) กระบวนการการวางแผนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  

นอกจากกระบวนการวางแผนการใชท่ี้ดินและการจดัการนํ้ าท่วมแลว้ ในการจดัการนํ้ าท่วมอาจมีความ
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการวางแผนในดา้นอ่ืนๆ ข้ึนอยูล่กัษณะการพฒันาทางสังคมและนโยบายของรัฐ อยูก่บัการ
พฒันาในสังคม โดยกระบวนวางแผนท่ีท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงนํ้าท่วมท่ีสาํคญัประกอบดว้ย  

• การพฒันาอุตสาหกรรม  

การพิจารณาความเส่ียงนํ้ าท่วมในการวางแผนการพฒันาอุตสาหกรรมมีความสําคญัต่อความ
ย ัง่ยืนในการดาํเนินงานทางธุรกิจและการควบคุมศกัยภาพความเสียหายจากนํ้ าท่วม กระบวการวางแผนการ
พฒันาอุตสาหกรรมยงัรวมประเด็นด้านการควบคุมมลพิษและการแพร่กระจายของสารท่ีเป็นอนัตรายอนั
เน่ืองมาจากนํ้าท่วมโรงงานอุตสาหกรรม 
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• การพฒันาการเกษตร/การลดความยากจน  

ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาในพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การทาํการเกษตร ในขณะเดียวกนักระบวนการเกษตรสามารถก่อให้เกิดผลกระทบในดา้นต่างๆ เช่น การกดั
เซาะหนา้ดิน การไหลบ่าของนํ้า และการสะสมของตะกอน เป็นตน้ 

• การจัดการทรัพยากรนํา้  

ความเส่ียงนํ้าท่วมเป็นปัจจยัพื้นฐานในการวางแผนการจดัการทรัพยากรนํ้ าเพื่อให้เกิดการใชน้ํ้ า
อยา่งมีประสิทธิภาพและปกป้องระบบนํ้าและการใชป้ระโยชน์ในช่วงนํ้าท่วม 

• การพฒันาขนส่งและการส่ือสาร  

ท่ีตั้งและการออกแบบโครงสร้างขององคป์ระกอบโครงสร้างพื้นฐานจะตอ้งมีการวางแผนอยา่ง
รอบคอบโดยคาํนึงถึงพื้นท่ีในเขตอนัตรายนํ้ าท่วมและความเป็นไปไดท่ี้โครงสร้างพื้นฐานก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกระบวนการทางอุทกวทิยาและขนาดความรุนแรงนํ้าท่วม 

• การจัดการภัยพบิัติ  

เป็นการพิจารณาอนัตรายจากภยัพิบติัทุกประเภทท่ีอาจเกิดข้ึนกบัชุมชนรวมทั้งนํ้าท่วม 

2.4.2.2 บทบาทของการวางแผนการใช้ทีด่ินต่อกลยุทธ์การจัดการนํา้ท่วม  

การวางแผนการจดัการนํ้ าข้ึนอยู่กับลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐสังคมและสถานการณ์นํ้ าท่ีมีความ
แตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี WMO (2004) ไดเ้สนอกลยทุธ์ในการวางแผนการใชท่ี้ดินท่ีสามารถท่ีนาํมาปรับใช้
ในการจดัการนํ้ าในสถานการณ์เฉพาะของแต่ละลุ่มนํ้ าดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 โดยการจดัการท่ีดีตอ้งคาํนึงถึง
ความสมดุลระหวา่งการลดความเปราะบางต่อความเสียหายและศกัยภาพในการพฒันาของท่ีราบนํ้าท่วมถึงนั้นๆ  

1) การลดปัญหานํา้ท่วม 

การจดัการนํ้าท่วมโดยระบบโครงสร้างจาํเป็นตอ้งผนวกเขา้ไวใ้นกระบวนการวางแผนการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเตรียมพื้นท่ีให้เพียงต่อความตอ้งการของระบบทั้งในปัจจุบนัและอนาคต อย่างไรก็ตามการดาํเนินการ
ดงักล่าวอาจดาํเนินการไดย้ากเน่ืองจากทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยู่อยา่งจาํกดั ตามความตอ้งการของพื้นท่ีไดม้ากจาก
ทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั ประกอบกบัขอ้จาํกดัดา้นองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอนาคต เช่น แรงผลกัดนัทาง
เศรษฐกิจในอนาคต รูปแบบการตกของฝนและปัจจยัดา้นภูมิอากาศอ่ืนๆ ท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานจาํเป็นในการวาง
ผงัพื้นท่ี การกาํนดท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ีท่ีตอ้งการสาํหรับการก่อสร้างระบบโครงสร้างเพื่อการจดัการนํ้า  
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ตารางท่ี 2.4 กลยทุธ์และทางเลือกสาํหรับการจดัการนํ้าท่วม 

กลยทุธ์ ทางเลือก 

การลดนํ้าท่วม เข่ือนและอ่างเก็บนํ้า 

ทาํนบ ฝายนํ้าลน้, เข่ือนรับนํ้าท่วม 

การลดความเร็วนํ้า 

การจดัการพ้ืนท่ีรับนํ้า/เก็บนํ้า 

การปรับปรุงเส้นทางนํ้าไหล 

การลดความไวต่อความเสียหาย ขอ้กาํหนด/ระเบียบ/กฎหมายท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง 

นโยบายการพฒันาและการพฒันาซํ้าในพ้ืนท่ีเดิม 

การออกแบบและท่ีตั้งของส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ขอ้กาํหนด/กฏหมายอาคารและท่ีอยูอ่าศยั 

อาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีป้องกนั/ทนนํ้าท่วม 

การพยากรณ์และการเตือนนํ้าท่วม 

การบรรเทาปัญหาและผลกระทบจากนํ้าท่วม ขอ้มูลและการให้ความรู้ 

การเตรียมความพร้อมป้องกนัภยัพิบติั 

การฟ้ืนฟหูลงันํ้าท่วม 

การประกนัภยันํ้าท่วม 

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท่ีราบนํ้าท่วม ขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินในเขตท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง 

ท่ีมา: WMO (2004) 

มาตรการสําคญัท่ีช่วยลดนํ้ าท่วมในเขตชุมชนอีกประการหน่ึงคือการจดัการพื้นท่ีเก็บกกันํ้ า หมายถึง
มาตรการท่ีนาํไปสู่การเพิ่มพื้นท่ีเก็บกกันํ้ านอกเหนือไปจากระบบนํ้ าในธรรมชาติ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทาํงานของแหล่งเก็บกกันํ้า เพื่อใหส้ามารถเก็บกกันํ้าฝนท่ีตกลงมาในพื้นท่ีให้ไดม้ากท่ีสุดซ่ึงจะช่วยลดความ
รุนแรงของนํ้ าท่วมได ้โดยทัว่ไปแลว้การพิจารณาการการจดัการกกัเก็บนํ้ า จะรวมถึงการประเมินความสําคญั
ของพื้นท่ีเพื่อลดความสูญเสียจากนํ้ าท่วม ในกรณีท่ีตอ้งป้องกนัพื้นท่ีสําคญัของเมือง เช่น ศูนยก์ลางเมือง นิคม
อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพความเสียหายจากนํ้ าท่วม อาจต้องมีแผนการดาํเนินการเก็บกกันํ้ าไวใ้นพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพความเสียหายจากนํ้ าท่วมตํ่า ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวตอ้งใชก้ลยุทธ์ดา้นผงัเมืองโดยมีการการออกขอ้
กาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการควบคุมการพฒันาในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงนํ้าท่วมสูง 
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2) การลดความไวต่อความเสียหาย  

การลดความไวต่อความเสียหายเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการวางแผนการใช้ท่ีดินและการ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นอยา่งมาก ส่ิงจาํเป็นพื้นฐานสาํหรับการวางแผนเพื่อลดความไวต่อความเสียคือ
แผนท่ีความอนัตรายจากนํ้ าท่วมท่ีแสดงพื้นท่ีนํ้ าท่วมและโอกาสการเกิดนํ้ าท่วมซํ้ าในช่วงเวลาต่างๆ แผนท่ี
ดงักล่าวจะถูกนาํมาใชใ้นการวางแผนการใชท่ี้ดินโดยออกขอ้กาํหนด/ระเบียบการใชท่ี้ดินให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเส่ียงของพื้นท่ี ซ่ึงขอ้กาํหนดหรือกฎระเบียบเหล่านั้นเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดเง่ือนไขการใชท่ี้ดินและ
อาคารท่ีสามารถออกมาในรูปของกฏหมายอาคารและเทศบญัญติั นอกจากน้ียงัสามารถใช้ในปรับปรุงการ
พฒันาเดิมท่ีมีอยู่ อาทิเช่น การปรับปรุงอาคารให้ทนต่อนํ้ าท่วม หรือยา้ยการพฒันาไปยงัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีความ
ปลอดภยัสูงกวา่ 

3) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทีร่าบนํา้ท่วม  

ลกัษณะเฉพาะตวัของท่ีราบนํ้ าท่วมส่วนใหญ่คือเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันาในทุกๆดา้น  สังคม
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากท่ีสุดทาํให้มีการเปล่ียนแปลงแหล่งท่ี
อยูอ่าศยัในธรรมชาติขนาดใหญ่ไปเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืนซ่ึงไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบการทาํงานของท่ีราบนํ้ าท่วมถึงและระบบนํ้ าธรรมชาติ แต่ยงัรวมถึง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นท่ี การวางแผนการใชท่ี้ดินและการควบคุมการใช้
ท่ี ดิน มีบท บา ทสํา คัญใ นก ารส ร้า งความส มดุลระ หว่า งค วาม ต้องกา รกา รพัฒนา และ กา รอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีราบนํ้าท่วมถึง 

2.4.3 เคร่ืองมือและกลไกในกระบวนการวางแผน  

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการวางแผนท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถเกิดข้ึนได้ในระดบัท่ีต่างกนัโดย
อาศยัเคร่ือง เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ประเด็นท่ีควรให้ความสนใจคือแนวทางในการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
เหล่านั้นข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและนโยบายในขณะนั้น โดยทัว่ไปการวางแผนพฒันาเมืองมกัจะมีบทบาทสําคญัใน
ดา้นนโยบายการเมืองและหน่วยงานการวางแผนพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาคมกัจะมีอาํนาจ
ต่อรองมากกวา่หน่วยงานการจดัการนํ้าท่วม ความสาํคญัของแผนหรือนโยบายการจดัการนํ้ าท่วมมกัไดรั้บความ
สนใจในระดับนโยบายหากมีเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่เกิดข้ึนหรือหลังจากภัยพิบัตินํ้ าท่วม อย่างไรก็ตาม
ความสาํคญัดงักล่าวมกัจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น เคร่ืองมือและกลไกในกระบวนการวางแผนท่ีสําคญัมี
ดงัน้ี 
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  1) แผนทีอ่นัตรายจากนํา้ท่วม  

แผนท่ีอนัตรายจากนํ้ าท่วม (Flood hazard map) เป็นแผนท่ีแสดงในเห็นถึงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบจากนํ้ าท่วมเกินกว่าความน่าจะเป็นและถือเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการทาํงานร่วมกนั
ระหวา่งการวางผงัเมืองและการวางแผนจดัการนํ้าท่วมรวมทั้งการประสานงานระหวา่งหน่วยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํ
ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจไดม้ากข้ึนโดยทัว่ไปแลว้การจดัทาํแผนท่ี
นํ้าท่วม (Flood Map) หรือแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากนํ้ าท่วม (Flood hazard map) มกัจะจดัทาํโดย
หน่วยงานหรือสถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลแผนท่ีนํ้ าท่วม หรือแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ี
อนัตรายจากนํ้าท่วมนบัเป็นองคป์ระกอบสําคญัของแผนท่ีเส่ียงนํ้ าท่วม (Flood risk map) ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
แผนท่ีอนัตรายนํ้าท่วมคือแผนท่ีความเส่ียงนํ้าท่วมจะรวมปัจจยัดา้นความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยทัว่ไปมกัจะ
เป็นการประเมินความเสียหายในรูปแบบของความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยคิดเป็นมูลค่าทางการเงิน (Buchele 

el at., 2006) โดยปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการประเมินความเสียหายของพื้นท่ีคือระดบัความสูงของนํ้ าท่วม 
(Smith, 1994) 

แผนท่ีความเส่ียงนํ้ าท่วมเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัต่อวางแผนเพื่อลดความเส่ียงหรือสร้างทางเลือกในการ
บริหารจดัการนํ้าท่วมซ่ึงรวมถึงการวางแผนการใชท่ี้ดิน (Buchele  el al, 2006) นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลท่ีทาํให้ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาพื้นท่ีสามารถตดัสินไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึนและเป็นขอ้มูลสาํคญัในการวางแผนรับมือ
กบัภยัพิบติัจากนํ้ าท่วม (Takeuchi, 2001; Merz and Thieken, 2004) การจดัทาํแผนท่ีนํ้ าท่วมและแผนท่ีเส่ียงนํ้ า
ท่วมอาจใช้วิธีการท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่การเขา้ถึงขอ้มูล เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ตลอดจนทรัพยากร
อ่ืนๆท่ีตอ้งใช้ในกระบวนจดัทาํแผนความเส่ียงนํ้ าท่วม การพฒันาเทคโนโลยีดา้น GIS ท่ีสามารถรองรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีท่ีซบัซ้อนและนาํเสนอในรูปแบบของแผนท่ีท่ีเขา้ใจง่ายทาํให้มีการนาํ GIS มาประยุกต์
เพื่อจดัทาํแผนนํ้าท่วมตลอดจนการวเิคราะห์ประเมินความเส่ียงนํ้าท่วมในรูปแบบต่างๆอยา่งแพร่หลาย 
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รูปที ่2.4 เปรียบเทียบระหว่างแผนที่ความเส่ียงนํ้าท่วมและสถานการณ์นํ้าท่วม ในปี 2005 

นํ้าท่วมในเมือง Sarnen, Switzerland  (อ้างโดย World Meteorological Organization and GWP Associated 

Programme on Flood Management,2007) 

2) การประเมินความเส่ียงนํา้ท่วมของแผนและกลยุทธ์  

นอกจากแผนท่ีอนัตรายนํ้ าท่วมแลว้ การประเมินความเส่ียงนํ้ าท่วมของแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันา
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะแผนท่ีจดัทาํโดยหน่วยงานการบริหารระดบัสูงท่ีนอกเหนือไปจากขอบเขตการจดัการ
นํ้าท่วมยงัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น โดยทัว่ไปการประเมินความเส่ียงของแผนกลยุทธ์หรือแผนเชิงนโยบายจะมุ่งเนน้การ
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานตามแผนดงักล่าว เช่น การออกระเบียบขอ้บงัคบัให้มีการ
ประเมินความเส่ียงนํ้าท่วมก่อนการพฒันาพื้นท่ีเป็นแนวทางสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยลดความเสียหายจาก
นํ้ าท่วมในอนาคต นอกจากน้ีการประเมินความเส่ียงนํ้ าท่วมของแผนและกลยุทธ์อาจครอบคลุมถึงประเมิน
แผนพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการประเมินโอกาสใหม่ๆท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการพฒันาตามกระบวนการวางแผน
ดงักล่าวอีกดว้ย 

2.5 พฒันาการด้านเทคนิคและวธีิการการจัดการนํา้ท่วมในเขตชุมชน 

 การเพิ่มข้ึนของการเปิดรับความเส่ียงนํ้ าท่วมในทศวรรษท่ีผ่านมามีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาเมือง
และพลวตัรของการใชท่ี้ดิน (Kundzewicz และคณะ, 2005) การจดัการและวางแผนการใชท่ี้ดินรวมทั้งการออก
ขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดินเป็นเทคนิควิธีการท่ีถูกนาํมาใช้ในการลดความสูญเสียจากนํ้ าท่วม ความต่ืนตวัในเร่ือง
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทาํใหป้ระเด็นดา้นการการเปิดรับความเส่ียงนํ้ าท่วม (Exposure) และ
ความเปราะบาง (Vulnerability) ถูกนาํมาเป็นขอ้พิจารณาในการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงนํ้ าท่วมมากข้ึน 
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Barredo and Engelen (2010) กล่าวไดว้า่ทิศทางของการจดัการนํ้ าท่วมชุมชนมีแนวโนม้ท่ีจะเคล่ือนยา้ยจากการ
ใช้โครงสร้างในการป้องกันนํ้ าท่วมเข้าสู่รูปแบบการจัดการนํ้ าท่วมแบบบูรณาการท่ีให้ความสําคัญกับ
ความสาํเร็จของเป้าหมายแบบองคร์วมมากข้ึน ภายใตเ้ป้าหมายน้ีวฎัจกัรของภยัพิบติัไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผนการป้องภยัพิบติันํ้าท่วม อยา่งไรก็ตามการจดัทาํแผนบูรณาการจดัการนํ้ าท่วมและการนาํไปสู่การ
ปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ การลดความเส่ียงนํ้ าท่วมโดยหลีกเล่ียงการเปิดรับความเส่ียง
และลดความเปราะบางยงัคงเป็นแนวทางท่ีจาํเป็น เช่น การหลีกเล่ียงการพฒันาในพื้นท่ีนํ้ าท่วมถึง ปรับรูปแบบ
ของการพฒันาในอนาคตให้สอดคล้องกับความเส่ียงนํ้ าท่วม การปรับปรุงโครงสร้างป้องกันนํ้ าท่วม การ
ปรับปรุงการใช้ท่ีดินให้มีความเหมาะสม การพฒันาระบบเกษตรกรรมและป่าไม้ รายงานการศึกษาของ 
Associated Programme on Flood Management (2007) ไดเ้สนอแนวทาง/วิธีการในการลดความเส่ียงจากนํ้ าท่วม
ออกเป็น 4 ประเด็นสาํคญัดงัน้ี 

2.5.1 แนวทางการดําเนินการของภาครัฐ 

 การวางแผนการใช้ท่ีดินเป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐสามารถใช้ในการจดัการปัญหานํ้ าท่วมได้ในหลากหลาย
รูปแบบ   วธีิการท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือขอ้กาํหนดการควบคุมการใชท่ี้ดินซ่ึงในทางปฏิบติัมกัจะใชร่้วมกบัวิธีการ
อ่ืนๆ เช่น การสร้างแรงจูงใจ การเพิ่มความรู้ และการเปล่ียนทิศทางหรือจดัลาํดบัการลงทุนของภาครัฐ (Burby, 

2000)   อยา่งก็ตามการใชข้อ้กาํหนดควบคุมการใชท่ี้ดินแต่เพียงอยา่งเดียวอาจนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีวา่การใชท่ี้ดินใน
พื้นท่ีความเส่ียงสูงจะมีเพียงท่ีโล่ง (Open Space) เท่านั้นซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงหากเมือง/
ชุมชนดงักล่าวมีพื้นท่ีจาํกดัมาก ดงันั้นอาจจาํเป็นตอ้งใชข้อ้กาํหนดอ่ืนๆมาร่วมดว้ย เช่นขอ้กาํหนดการพฒันาท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม เช่น ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงอาจอนุญาตให้มีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัเบาบาง มีขอ้กาํหนดการพฒันาเพิ่มเติมท่ีบ่งช้ีลกัษณะอาคารท่ีสร้างข้ึนในบริเวณ
ดงักล่าวตอ้งสามารถทนต่อนํ้าท่วมได ้

ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกวิธีท่ีจะนาํมาใชอี้กประการหน่ึงคือความสามารถในการบงัคบัใชผ้งั
หรือขอ้กาํหนดต่างๆของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง การดาํเนินการเพื่อบงัคบัใชผ้งัเมืองหรือขอ้กาํหนดการใช้
ท่ีดินเป็นส่ิงท่ีตอ้งระยะเวลาและทรัพยากรในการดาํเนินการ และอาจรวมไปถึงการใชก้ระบวนทางศาลในการ
พิจารณาความเหมาะสมของผงั หากมีผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการวางผงัไม่ยินยอม ดงันั้นการใช้เคร่ืองหรือ
วธีิการหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัอาจช่วยใหแ้ผนงานประสบความสําเร็จไดม้ากข้ึน ดงัเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดมี้การนาํกฎหมายประกนัภยันํ้าท่วมมาใชร่้วมกบัการวางแผนการใชท่ี้ดิน ร่วมทั้งแรงจูงใจทางดา้นภาษีในการ
พฒันาท่ีดินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการใชท่ี้ดิน (Wright and Gitelman, 2000 )  
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2.5.2 ข้อกาํหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ทีร่าบนํา้ท่วมถึง 

ขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดินในท่ีราบนํ้ าท่วมถึง (Floodplain) เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการป้องกันอนัตราย
ความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพตลอดจนทรัพยสิ์นของประชาชน การออกขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดินจะช่วยลด
ความเส่ียงและความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีมกัเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงอย่างไม่เหมาะสม 
Wisconsin Department of Natural Resources (2005) ไดแ้บ่งประเภทความเสียหายท่ีเกิดจากนํ้ าท่วมออกเป็น 2 

ประเภทคือความเสียหายทางตรงและความเสียหายทางออ้ม ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3   

ตารางที ่2.5 ความเสียหายจากนํา้ท่วม 

ค่าใช้จ่าย/ความเสียหายทางตรง 

 

ค่าใช้จ่าย/ความเสียหายทางอ้อม 

การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข ์ ความเสียหายจากธุรกิจหยดุชะงกั 

การทาํความสะอาด  ค่าก่อสร้างและควบคุมโครงสร้างป้องกนันํ้ าท่วม 

การก่อสร้าง/ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดรั้บ
ความเสียหาย 

เงินกู้การก่อสร้าง/ซ่อมแซม สาธารณูปการท่ีได้รับความ
เสียหาย 

การสร้าง/ซ่อมแซมบา้นท่ีไดรั้บความเสีย ความซบเซาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีนํ้ าท่วมรุนแรง การเก็บ
ภาษีลดลง 

ค่าบา้นพกั/ท่ีพกัชัว่คราวผูป้ระสบอุทกภยั เงินสนบัสนุนประกนัภยันํ้ าท่วม 

 

ความรุนแรงของผลกระทบจากนํ้ าท่วมทั้งทางตรงและทางออ้มในพื้นท่ีชุมชนเมืองมกัมีมูลค่าความ
เสียหายสูงเน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ ดงันั้นการวางแผนและออกขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดินจึง
เป็นแนวทางท่ีจะช่วยลดควมเส่ียงดงักล่าว โดย นอกจากน้ีการวางแผนพฒันาในพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงควรนาํ
ประเด็นด้านความไวต่อความเส่ียง (Risk-sensitive) มาเป็นขอ้พิจารณาในการออกขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดิน 
(APFM, 2007)  โดยความเขม้งวดของขอ้หนดจะเพิ่มตามความเส่ียงนํ้าท่วมในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน  

ขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึงอาจกาํหนดโดยการประเมินความเป็นไปไดข้องการเกิดนํ้ า
ท่วมท่ีสูงกวา่นํ้าท่วมเฉล่ียรายปี โดยทัว่ไปแลว้การกาํหนดค่าความเป็นไปไดข้องการเกิดนํ้าท่วมท่ีสูงกวา่นํ้ าท่วม
เฉล่ียรายปีสําหรับการวางแผนการใชท่ี้ดินจะกาํหนดท่ี 1% ในประเทศสหรัฐอเมริการจะใชค้่าดงักล่าวกาํหนด
ความแตกต่างระหวา่งพื้นท่ีขอบนํ้าท่วม (Flood fringe) และทางระบายนํ้ าท่วม (Floodway)  ดงัแสดงในรูปท่ี 2.4  

การกาํหนดพื้นท่ีนํ้าท่วมยงัสามารถใชค้วามน่าจะเป็นของการเกิดนํ้ าท่วมมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถใชข้อ้มูลของการ
เกิดนํ้ าท่วมในอดีตมาเป็นฐานในการประเมินดงัแสดงในรูปท่ี 2.5 การแบ่งโซนพื้นท่ีนํ้ าท่วมยงัสามารถใชช้นิด
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ของนํ้าท่วมเป็นเกณฑ ์เช่น นํ้ าท่วมลน้ตล่ิง นํ้ าท่วมชายฝ่ังทะเล นํ้ าท่วมฉบัพลนัหรือนํ้ าท่วมจากพายุฝน และนํ้ า
ท่วมจากระดบันํ้าใตดิ้น  

 

 

 

 

  

   

             ท่ีมา: Wisconsin Department of Natural Resources  อา้งถึงใน APFM (2007). 

รูปที ่2.5 ความแตกต่างของโซนบนพืน้ทีนํ่า้ท่วมถึง 

 

 
                ท่ีมา: Victoria Department of Infrastructure (2000). 

รูปที ่2.6 การระบุพืน้ทีนํ่า้ท่วมถึง 

การออกข้อกาํหนดการใช้ท่ีดินจะต้องมีความสอดคล้องกับการแบ่งโซนพื้นท่ี โดยทัว่ไปแล้วการ
กาํหนดการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงจะแบ่งออกเป็น 3 เขตใหญ่ๆ คือ พื้นท่ีขอบนํ้ าท่วม (Flood fringe) 
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และทางระบายนํ้าท่วม/นํ้ าหลาก (Floodway) และท่ีราบนํ้ าท่วมถึง ในชุมชนท่ีพื้นท่ีมีลกัษณะเฉพาะอาจกาํหนด
เขตเพิ่มเติมเช่น นํ้ าท่วมต้ืน พื้นท่ีกกัเก็บนํ้ า พื้นท่ีนํ้ าท่วมถึงชายฝ่ังทะเล เป็นตน้ (Wisconsin Department of 

Natural Resources, 2005)  โดยพื้นท่ีแต่ละโซนจะมีขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินเพื่อควบคุมการพฒันา พื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงสูงจะมีขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดินท่ีเคร่งครัดซ่ึงอาจรวมถึงการไม่อนุญาติให้มีการพฒันาและการร้ือถอนส่ิง
ปลูกสร้างท่ีมีอยู่ อย่างไรตามการพิจารณาในการออกขอ้กาํหนดจาํเป็นตอ้งมีการประเมินและพิจารณาโดยใช้
ปัจจยัหลายดา้นประกอบกนัและประเมินทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2.5.3 การให้อนุญาตใช้ประโยชน์ทีด่ิน (Planning Permit) 

 กระบวนการของการใหอ้นุญาตพฒันาท่ีดินถูกนาํมาใชเ้พื่อควบคุมการพฒันาใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด
การใชท่ี้ดินและผงัเมืองและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพฒันาให้นอ้ยท่ีสุด การพฒันาท่ีดินหรือกิจกรรม
การใชท่ี้ดินท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมและอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดท่ีตอ้งมีการขออนุญาตมกัเป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประเภทการใชท่ี้ดินหรือมีการใชท่ี้ดินเขม้ขน้ (Intensification) มากข้ึน การก่อสร้าง
อาคารหรือโครงสร้างประเภทต่างๆ การปรับเปล่ียนรูปร่างพื้นดินและการปรับระดบัดินท่ีมีผลกระทบต่อการ
ไหลของนํ้ าและการซึมลงดิน และการแบ่งย่อยแปลงท่ีดินท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ (APFM, 2007, Kent and 

Dudiak, 2001)   

นอกจากน้ีกระบวนการให้อนุญาตพฒันาท่ีดินหรือกิจกรรมการใชท่ี้ดินยงัอาจใช้ควบคุมการพมันาใน
พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงนํ้ าท่วมตํ่าเช่นบริเวณชายขอบพื้นท่ีนํ้ าท่วมถึง (Flood fringe) โดยกาํหนดเง่ือนไขการพฒันา
ท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ขอ้กาํหนดดา้นท่ีตั้ง ขอบเขตอาคารและระยะถอยร่น ขอ้กาํหนดความสูงของการปรับ
ระดบัดิน ขอ้ห้ามการจดัเก็บสินคา้หรือวสัดุท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษหากเกิดนํ้ าท่วม การเขา้ถึง และแผนฉุกเฉิน
เพื่อรองรับสถานการณ์นํ้าท่วม เป็นตน้ (APFM, 2007)   
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   รูปท่ี 2.7 การใชท่ี้ดินในพื้นท่ีควบคุมท่ีตอ้งมีการขออนุญาต (Kent and Dudiak, 2001) 

2.5.4 มาตรฐานอาคารและข้อกาํหนดอาคาร 

มาตรฐานอาคารและขอ้กาํหนดอาคารเป็นกลยุทธ์สําคญัท่ีช่วยการลดความเสียหายท่ีเกิดจากนํ้ าท่วม 
โดยการออกขอ้กาํหนดอาคารจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดิน โดยทัว่ไปแลว้การบงัคบัใช้
ขอ้กาํหนดอาคารมกัจะเคร่งครัดมากกวา่ขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดิน มาตรการท่ีมกัใชใ้นการควบคุมอาคารในพื้นท่ี
นํ้าท่วมส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างและวสัดุก่อสร้าง เช่น  

• การกาํหนดระยะเวน้วา่ง (Free board) ระหวา่งพื้นอาคารและความสูงของระดบันํ้ าท่วม (Base 

flood elevation) อาจใชก้บัโครงสร้างหรือสาธารณูการ เช่น ถนน ทางรถไฟ 

• การป้องกนัการกดัเซาะรากฐาน 

• ป้องกนัอาคารหรือส่วนของอาคารท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ขอ้ระดบัความสูงนํ้ าท่วมท่ีกาํหนด เช่น การสร้าง
อาคารท่ีมีเสาสูง 

• การวางตวัอาคารท่ีขวางทางนํ้าใหน้อ้ยท่ีสุด 
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• การใชม้าตรการต่างๆในการป้องกนันํ้ าท่วม (ประตูนํ้ าควบคุมนํ้ า การใชป้ระตู หนา้ต่างท่ีเป็น
วสัดุทนนํ้า และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีสูงกวา่ระดบันํ้า) 

• การชดเชยความเสียหายสาํหรับการถมท่ีดินท่ีทาํใหเ้กิดการสูญเสียพื้นท่ีเก็บกกันํ้า  

ดังกล่าวมาแล้วว่าท้องถ่ินส่วนใหญ่สามารถบังคับใช้มาตรฐานและข้อกําหนดอาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการบงัคบัใช้ขอ้กาํหนดการใช้ท่ีดินหรือผงัเมือง ดงันั้นการนาํขอ้กาํหนดอาคารมาใช้ใน
การวางแผนจดัการนํ้ าท่วมจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัท่ีช่วยลดความเส่ียงจากความเสียหายจากนํ้ าท่วม ซ่ึงอาจ
ดาํเนินการในลกัษณะของขอ้กฏหมายการจดัการนํ้ าท่วมท่ีมีการประสานกนัทั้งในระดบัระดบัชาติ ระดบัเขต
หรือจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน 

 



 
 

 

บทที ่3 

สภาพทั่วไปเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 

 
3.1 สภาพท่ัวไปอาํเภอพุนพนิ 

  3.1.1 ความเป็นมา 

อาํเภอพนุพินเป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และเศรษฐกิจของภาคใตม้าตั้งแต่อดีต เป็น
เมืองขนาดใหญ่ท่ีเป็นสถานท่ีพกัสินคา้ของพ่อคา้ชาวอินเดียและชาวจีนท่ีมาติดต่อคา้ขายกบัชาวสุวรรณภูมิ 
นบัว่าเป็นแหล่งสะสมทางดา้นวฒันธรรม  โบราณคดี  และประวติัศาสตร์  มาตั้งแต่ยคุเร่ิมแรกและสืบทอดกนั
มาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั  เมืองพุนพินในปัจจุบนัเป็นอาํเภอเป็นอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยูห่่างจาก
ตวัจงัหวดัไปทางตะวนัตกตามทางหลวงสายสุราษฎร์ธานี- พนุพิน เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร อาํเภอน้ี
มีพื้นท่ีประมาณ 1,208 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  16  ตาํบล  95  หมู่บา้น 16  อบต.  และ 1  
เทศบาลคือเทศบาลเมืองท่าขา้ม  ตาํบลในเขตอาํเภอพุนพินไดแ้ก่ตาํบลกรูด  ตาํบลเขาหวัควาย  ตาํบลตะปาน  
ตาํบลท่าขา้ม  ตาํบลท่าโรงชา้ง  ตาํบลท่าสะทอ้น  ตาํบลนํ้ ารอบ  ตาํบลบางงอน  ตาํบลบางเดือน  ตาํบลบาง
มะเด่ือ  ตาํบลพุนพิน ตาํบลมะลวน  ตาํบลลิเลด็  ตาํบลศรีวิชยั  ตาํบลหนองไทร  และตาํบลหวัเตย  มีอาณาเขต
ติดต่อกบัอาํเภอใกลเ้คียงดงัน้ี 

 ทศิเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและอ่าวบา้นดอน 
 ทศิใต้  ติดต่อกบัอาํเภอบา้นนาเดิมและอาํเภอเคียนซา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอาํเภอบา้นนาเดิม 
     ทศิตะวนัตก        ติดต่อกบัอาํเภอคีรีรัฐนิคม  และก่ิงอาํเภอวิภาวดี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 การคมนาคมจากกรุงเทพ ฯ  มีถนนสาย  4153  เช่ือมกบัสาย  41  (สายเอเชีย)  เขา้สู่ตวัอาํเภอ  ท่ีว่าการ
อาํเภอตั้งอยูริ่มถนนจุลจอมเกลา้  หมู่ท่ี 3 ตาํบลท่าขา้ม (ท่ีวา่การอาํเภอพนุพิน,  2548) 
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รูปที ่3.1 อาํเภอพนุพนิ  

 
3.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 

ลกัษณะภูมิประเทศทางทิศตะวนัตกและทิศใตเ้ป็นพ้ืนท่ีราบสูงค่อยๆลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออก จาก
แนวทิศเหนือทอดลงสู่ทิศใตค่้อนไปทางทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะแก่การทาํนา  ทาํประมงนํ้ าจืด และ
ปลูกผกัผลไม ้ทางดา้นทิศตะวนัออกจะติดกบัทะเลบางพ้ืนท่ีมีนํ้ าเคม็ข้ึนถึงเหมาะในการทาํประมง  ทาํฟาร์มกุง้  
การปลูกมะพร้าว มีควนและเนินเขาตั้งอยูใ่กล้ๆ กบัท่ีราบลุ่ม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งชุมชนท่ีสาํคญัๆตั้งแต่อดีต มีแม่นํ้ าลาํ
คลองท่ีสาํคญัๆไหลผา่นอาํเภอพนุพิน ท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

 ท่ีมา: ปรับปรุงจากเอกสารบรรยายสรุปอาํเภอพนุพิน 2553 
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 แม่นํ้าตาปี เป็นแม่นํ้ าสําคญัสายหน่ึงของภาคใตไ้หลผ่านตาํบลต่างๆของอาํเภอพุนพินหลาย
ตาํบล จากตาํบลกรูดซ่ึงติดต่อกบัอาํเภอเคียนซาลงมา ผา่นตาํบลท่าสะทอ้น ท่าขา้มเขา้สู่เขตอาํเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี เป็นแม่นํ้ าท่ีมีประโยชน์ทางดา้นการคมนาคมและการเพาะปลูกมาแต่โบราณ แต่มกัจะก่อให้เกิดอุทกภยั
บ่อยๆสาํหรับชุมชนท่ีตั้งอยูริ่มแม่นํ้า 

 แม่นํ้าพุมดวง หรือคลองพุมดวง ส่วนท่ีเรียกช่ือน้ีตั้งตน้จากปากนํ้ าคลองสกและคลองแสงต่อ
กนัไหลผ่านตาํบลต่างๆของอาํเภอพุนพินหลายตาํบล ไดแ้ก่ บางงอน บางเดือน นํ้ ารอบ บางมะเด่ือ หนองไทร 
ท่าโรงช้าง มาบรรจบกับแม่นํ้ าตาปีท่ีตาํบลท่าขา้มเป็นแม่นํ้ าท่ีมีความสําคญัทั้ งทางด้านการคมนาคม การ
เพาะปลูกมานาน และเป็นทางผา่นขา้มคาบสมุทรอีกดว้ย 

 คลองพุนพิน เป็นคลองท่ีแยกจากจุดรวมของแม่นํ้ าตาปี – พุมดวง ตอนใตส้ะพานพระ
จุลจอมเกลา้ฯ ท่ีตาํบลท่าขา้มไหลผา่นตาํบลท่าขา้ม ตาํบลพุนพิน ตาํบลศรีวิชยั และตาํบลลิเลด็ ก่อนออกสู่ทะเล
อ่าวบา้นดอน 

 คลองท่าสะท้อน เป็นสาขาของแม่นํ้าตาปีท่ีไหลผา่นก่ิงอาํเภอบา้นนาเดิม และตาํบลท่าสะทอ้น
อาํเภอพนุพิน ลงสู่แม่นํ้าตาปีท่ีท่าสะอา้น 

3.1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของอาํเภอพุนพินเป็นแบบร้อนช้ืนและมีทาํเลท่ีติดทะเลจึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมอยู่

ตลอดเวลา ปีหน่ึงๆมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม  เดือนท่ีฝนตกหนกัคือเดือน
กนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน  และฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จึงเป็นอาํเภอท่ีเหมาะแก่
การเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชผลเมืองร้อน ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียตลอดปี 98.5 ม.ม อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ีย 27 องศาเซลเซียส 

3.1.4 สภาพเศรษฐกจิและสังคม 
ในปี 25533 อาํเภอพุนพินมีประชากรทั้งหมด 91,004 คน เป็นชาย 45,893 คน เป็นหญิง 45,111คน มี

ความเหนาแน่นประชากรเฉล่ีย 75.3 คนต่อตารางกิโลเมตร (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2554) ปัจจุบนัอาํเภอ
พนุพินแบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตาํบล 95 หมู่บา้น และ 1 เทศบาล คือเทศบาลเมืองท่าขา้ม ตาํบลต่างๆทั้ง 16 
ตาํบล ไดแ้ก่ ท่าขา้ม ท่าสะทอ้น เขาหวัควาย ท่าโรงชา้ง กรูด บางมะเด่ือ บางหนองไทร นํ้ารอบ บางงอน พุนพิน 
หวัเตย เขาศรีวิชยั มะลวน ลิเลด็ และตะปาน  
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บทบาทหน้าท่ีของอาํเภอพุนพินในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคระดบั
อาํเภอ ศูนยก์ลางการใหบ้ริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและศูนยก์ลางพาณิชยร์ะดบัอาํเภอท่ีใหบ้ริการแก่
ชุมชนในอาํเภอพุนพินและพื้นท่ีใกลเ้คียง โครงสร้างทางเศรษฐกิจประกอบดว้ย 3 สาขาหลกัไดแ้ก่ สาขา
เกษตรกรรมซ่ึงเป็นรายได้หลัก พืชเศรษฐกิจหลักคือยางพาราพืชเศรษฐกิจรองคือปาล์มนํ้ ามัน สาขา
อุตสาหกรรมมีการจา้งงานเป็นอนัดบั 3 ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและสาขาพาณิชยกรรม 

3.2 เขตผงัเมืองรวมพนุพนิ 
3.2.1 ขอบเขตผงัเมืองรวม  

ผงัเมืองรวมเมืองพนุพิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของเขตอาํเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีระยะห่าง
จากตวัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานีประมาณ 14 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ี 71.73 ตารางกิโลเมตร (44,831.25 ไร่) คิด
เป็นร้อยละ 7.94 ของอาํเภอพนุพิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม 14.09 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ี
นอกเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม 56.64 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 6 ตาํบล คือ บางส่วนของตาํบลหวัเตย ตาํบล
พนุพิน ตาํบลหนองไทร ตาํบลท่าขา้ม ตาํบลเขาควายและตาํบลท่าโรงชา้ง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่3.2 ขอบเขตผงัเมืองรวมพนุพนิ 

 

เทศบาลเมืองท่าขา้ม 
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 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลท่าขา้มท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง มีบทบาทเป็นศูนยก์ลางของชุมชนพุนพิน ซ่ึง
เป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่งท่ีสองของจงัหวดั รองจากชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งซ้ือขายสินคา้เกษตร 
สินคา้อุปโภคบริโภค สําหรับประชาชนซ่ึงอาศยั อยู่ตามอาํเภอต่างๆ เทศบาลท่าขา้มมีความหนาแน่นของ
ประชากรและบา้นสูงกว่าพื้นท่ีโดยรอบ โดยมีความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย 1,433 คนต่อตร.กม.  จาํนวน
อาคารคิดเป็นร้อยละ 64 ของอาคารทั้งหมดในเขตผงัเมืองรวม บริเวณท่ีมีความหนาแน่นของอาคารมากท่ีสุดอยู่
ทางตะวนัออกของแม่นํ้ าตาปีต่อเน่ืองไปตามเสน้ทางสายหลกั ของชุมชน การขยายตวัของอาคารส่วนใหญ่อยูใ่น
บริเวณท่ีกาํหนดไวเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย โดยมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68 
ของจาํนวนพ้ืนท่ีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รองลงมาจะเป็นบริเวณพาณิชยกรรมท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก 
พ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยูอ่าศยั หนาแน่นปานกลาง อาคารท่ีเพ่ิมข้ึนใหม่ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ จะเพิ่มมากตามทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 4153 ถนนธราธิบดี และทางหลวง แผน่ดินหมายเลข 401 (เทศบาลเมืองท่าขา้ม, 2554)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.3 เขตเทศบาลเมอืงท่าข้าม 
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3.2.2 ลกัษณะทางกายภาพ 
สภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไป เป็นพ้ืนท่ีลุ่มริมแม่นํ้า สูงระดบันํ้ าทะเล 2-5 เมตร มีแม่นํ้ า 2 สายไหลมาบรรจบ

กนั ไดแ้ก่ แม่นํ้ าตาปี และแม่นํ้ าพมุดวง นอกจากน้ียงัมีคลองพนุพินท่ีแยกออกจากแม่นํ้าตาปี และต่างไหลไปลง
อ่าวไทยท่ีอ่าวบา้นดอน อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของเขตผงัเมืองรวม พ้ืนท่ี
โดยรอบบริเวณท่ีแม่นํ้าไหลมาบรรจบกนับริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ีจะมีลกัษณะเป็นชุมชนท่ีมีการตั้งบา้นเรือน
อยู่หนาแน่น โดยมีแม่นํ้ าตาปีแบ่งพื้นท่ีชุมชนออกเป็น 2 ส่วน พ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัตกของชุมชนจะเป็นท่ีดอนมี
ระดบัสูงของพ้ืนท่ีสูงกว่าฝ่ังตะวนัออก บริเวณฝ่ังตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใตข้องเขตผงัเมืองรวมจะมีเนิน
เขาสูงประมาณ 60 เมตร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.4 ลกัษณะทางกายภาพเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
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เนินเขาทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพื้นท่ี 

พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัในเขตเทศบาล 

พ้ืนท่ีเกษตรและคลองธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

รูปที ่ 3.5 สภาพทางกายภาพพืน้ทีชุ่มชน 
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3.2.3 ประชากร 
 1) จํานวนประชากร 

ประชากรผงัเมืองรวมเมืองพุนพิน ปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2550 มีจาํนวนประชากร ประมาณ 31,711 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.63 ของอาํเภอพนุพิน มีขนาดครัวเรือนเฉล่ียในเขตผงัเมืองรวมและเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม 2.7 
และ 2.8 ตามลาํดบั จาํนวนประชากรมากกวา่คร่ึงของประชาชนในเขตวางผงัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล (20,216 คน 
หรือ ร้อยละ 63.8) ส่วนอีก ร้อยละ 36.2 อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล ตาํบลท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ ตาํบลหนอง
ไทร ร้อยละ 13.4 รองลงมาคือตาํบลท่าขา้ม และตาํบลพนุพิน ร้อยละ 8.2 และ 7.0 ตามลาํดบั  

2) ความหนาแน่นประชากร 
หากพิจารณาตามความหนาแน่นประชากรในเขตผงัเมืองรวมจะพบว่า มีความหนาแน่นประชากรใน

เขตผงัเมืองรวม 442 คนต่อตารางกิโลเมตร หรือ 0.7  คนต่อไร่  โดยเขตเทศบาลเมืองท่าขา้มเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
หนาแน่นของประชากรสูงสุดคิดเป็น 1,434 คนต่อตารางกิโลเมตร นอกเขตเทศบาลมีความหนาแน่นเฉล่ีย 331 
คนต่อตารางกิโลเมตร ตาํบลท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดคือตาํบลท่าขา้มเป็น หากเปรียบเทียบความ
หนาแน่นประชากรนอกเขตระหว่างปี พ.ศ. 2538 และ 2550 พบว่า นอกเขตเทศบาลมีความหนาแน่นมากข้ึน 
จาก 200 คน เป็น 254 คนต่อตารางกิโลเมตร และทุกตาํบลท่ีอยูใ่นเขตวางผงัมีความหนาแน่นของประชากรเพิ่ม
มากข้ึน (สาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 2552) 

3) แนวโน้มการขยายตัวทางประชากร 
การวิเคราะห์แนวโนม้การขยายตวัของประชากรในเขตผงัเมืองรวมโดยสาํนกัโยธาธิการและผงัเมืองสุ

ราษฎร์ธานี โดยใชจ้าํนวนประชากรในปี 2550  เป็นปีฐานพบว่าจาํนวนมีจาํนวนประชากร 37,200 คนและ 
44,000 คน ในปี 2560 และ 2570 ตามลาํดบั 

ตารางที ่3.1 การคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
พ.ศ. ผงัเมือง 

รวม 
ทม.ท่า 
ขา้ม 

รวมนอก 
เขตเทศบาล 

ตาํบล 
ท่าขา้ม 

ตาํบล 
พนุพนิ 

ตาํบล 
หวัเตย 

ตาํบลหนอง
ไทร 

ตาํบลเขาหวั 
ควาย 

ตาํบลท่า 
โรงชา้ง 

2550 31,711 20,216 11,495 2,612 2,225 2,199 4,251 208 ไม่มีบา้น 
ในเขตผงัฯ 2555 34,400 21,700 12,700 3,000 2,500 2,400 4,600 200 

2560 37,200 23,300 13,900 3,400 2,800 2,600 4,900 200  
2565 40,500 25,000 15,500 3,800 3,200 2,900 5,300 300  
2570 44,000 26,900 17,100 4,300 3,600 3,200 5,700 300  

อตัราการเพิม่ 1.64 1.42 1.99 2.55 2.45 1.84 1.46 1.51  

ท่ีมา : ประยกุตจ์ากสาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 2552 
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3.2.4 เศรษฐกจิและสังคม  

ลกัษณะทางเศรษฐกิจชุมชนในเขตผงัเมืองรวมเมืองพุนพินมีแนวโนม้ขยายตวัมากข้ึนเน่ืองจากเป็นมี
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อกบัอาํเภออ่ืนๆ 
และจงัหวดัใกลเ้คียงไดส้ะดวกเน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีและสนามบินสุราษฎร์ธานี ทาํให้
มีความพร้อมในการเป็นศนูยก์ลางพาณิชยกรรมอนัดบัสองของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นตลาดกลางการเกษตรท่ี
สาํคญั และยงัเป็นท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจงัหวดั  อยา่งไรกต็ามการพฒันาดา้นการคมนาคมทั้ง
ทางบกและทางอากาศเพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีในแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม โดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะ
พะงนั ท่ีมีบริการเคร่ืองบินและรถโดยสารโดยตรงจากเมืองใหญ่ ทาํใหบ้ทบาทของเมืองท่าขา้มในแง่ของการ
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและศูนยก์ลางพาณิชยกรรมลดความสําคญัไปเป็นลกัษณะของเมืองผ่านมากข้ึน 
ตารางท่ี 3.2 แสดงการเปล่ียนแปลงจาํนวนสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตผงัเมืองรวม
พนุพินระหวา่งปี 2538-2550 

ตารางที ่3.2 การเปลีย่นแปลงจํานวนสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตผงัเมืองรวมพนุพนิ
ระหว่างปี 2538-2550 

เขตการปกครอง พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2550 
การเปลีย่นแปลง 

(จาํนวน) 
การเปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

ผงัเมอืงรวม 
- จาํนวนสถานประกอบการ 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

 
752 

2,413 

 
1,330 
3,576 

 
578 

1,163 

 
48 
97 

- จาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม (แห่ง) 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

150 
3,585 

199 
2,857 

49 
-728 

4 
-61 

เทศบาลเมอืงท่าข้าม 
- จาํนวนสถานประกอบการ 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

 
637 

2,159 

 
910 

2,053 

 
273 
-106 

 
23 
-9 

- จาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม (แห่ง) 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

102 
3,013 

94 
1,828 

-8 
-1,185 

-1 
-99 

นอกเขตเทศบาล 
- จาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม (แห่ง) 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

 
48 

572 

 
105 

1,029 

 
57 
457 

 
5 
38 

- จาํนวนสถานประกอบการ 
- จาํนวนแรงงาน (คน 

79 
254 

420 
1,523 

341 
1,269 

28 
106 

ท่ีมา :  ปรับปรุงจากสาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (2552) 
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3.2.5 การคมนาคมขนส่ง 
เมืองพุนพินชุมชนท่ีมีแม่นํ้ าสายหลกัไหลผ่าน ในอดีตเส้นทางคมนาคมทางนํ้ ามีความสําคญัมาก 

ปัจจุบนัไดล้ดความสําคญัลง แต่พ้ืนท่ีของเทศบาลยงัมีทางรถไฟ รถยนต ์และเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่าง
สนามบินกบัตวัจงัหวดัผ่านในเขตเทศบาล ส่วนของการคมนาคม เทศบาลเมืองท่าขา้ม เป็นศูนยก์ลางคมนาคม
ทางบกของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และภาคใต ้เป็นท่ีตั้งสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยูใ่นเขตเทศบาล และมีทางหลวง
แผน่ดินสายสาํคญัหลายสาย ผา่นในพ้ืนท่ีชุมชนพนุพิน ดงัน้ี 

1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นเส้นทางสายสาํคญัในการติดต่อกบัภาคกลาง และภาคใตข้อง
ประเทศผา่นเขตผงัเมืองรวมทางดา้นตะวนัตกในแนวเหนือ - ใตเ้ช่ือมระหวา่งภาคกลาง - ชุมพร - สุราษฎร์ธานี - 
นครศรีธรรมราช – หาดใหญ่  

2) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4153 (ถนนจุลจอมเกลา้ ) เช่ือมระหวา่งทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 41 ท่ี
สามแยกหนองขรี กบั ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตดัผ่านพื้นท่ีชุมชนพุนพินในแนวตะวนัออกและ
ตะวนัตก  

3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เช่ือมระหว่างอาํเภอพุนพิน - อาํเภอเมือง - อาํเภอกาญจนดิษฐ์ - 
นครศรีธรรมราช  

4) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4112 เช่ือมระหวา่งอาํเภอพนุพิน – อาํเภอท่าฉาง 
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รูปที ่3.6 ระบบถนนและการคมนาคมประเภทต่างๆในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
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3.3 การใช้ท่ีดนิในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ  
3.3.1 การตั้งถิน่ฐานของชุมชน 
 ชุมชนพุนพินเป็นชุมชนโบราณสมยัประวติัศาสตร์ในภาคใต  ้ประวติัการตั้งถ่ินฐานของชุมชนพุนพิน
สามารถกล่าวยอ้นไปจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 10 ชุมชนโบราณพุนพิน ประกอบดว้ย ชุมชนโบราณ 2 แห่ง คือ ชุมชน
โบราณควนพุนพิน หรือควนสราญรมย ์ช่ือเรียกในปัจจุบนั ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ตาํบลท่าขา้ม อยูใ่นเขตเทศบาลตาํบล ทาง
ฝ่ังขวาของแม่นํ้ าตาปี เป็นเนินดิน เดิมเรียกควนท่าขา้ว และชุมชนโบราณเขาศรีวิชยั หรือเขาพระนารายณ์ตั้งอยูท่าง
ตอนเหนือของควนพนุพิน ในเขตหมู่ท่ี 1 บา้นหวัเขา ตาํบลเขาศรีวิชยั เป็นเนินกลางเขาท่ีราบใกลค้ลองพนุพินซ่ึงเป็น
ลาํนํ้ าสาขาของแม่นํ้าตาปี มีเน้ือท่ีประมาณ 30 ไร่ ใกลบ้ริเวณน้ียงัมีเนินเขาลูกเลก็ๆ ไดแ้ก่ เขาชยัสน เขาดิน เขานรเดช 
และเขาพระอานนท ์ลกัษณะดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่การตั้งถ่ินฐานของชุมชนจะตั้งอยูบ่นเนินเขา หรือท่ีสูงริมฝ่ังนํ้ า 
จากหลกัฐานทางโบราณคดี แสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนมีการติดต่อกบัชาวต่างชาติและมีการรับวฒันธรรมจากอินเดีย จีน 
และอาหรับ การประมาณหลกัฐานท่ีพบทาํใหเ้ป็นท่ีเช่ือวา่ชุมชนพนุพินน้ีน่าจะเจริญรุ่งเรืองในระหว่างพุทธศตวรรษ
ท่ี 10 กระทัง่พทุธศตวรรษท่ี 19 (ราชภฏัสุราษฎร์ธานี, 2555) 

 หลงัจากมีการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดมี้การจดัตั้งอาํเภอพนุพิน
ข้ึนในปี 2439 ท่ีวา่การอาํเภอพนุพินตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ตาํบลท่าขา้ม แลว้เปล่ียนช่ือเป็น ‘อาํเภอท่าขา้ม’ ในปี 2473 
ทางราชการไดส้ัง่ยบุอาํเภอท่าโรงชา้งมารวมกบัอาํเภอท่าขา้มดว้ยจนถึงปี 2481 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นอาํเภอท่าขา้ม
อีกคร้ังหน่ึง ต่อมาในปี 2523 ไดย้า้ยท่ีวา่การอาํเภอมาสร้างใหม่ตั้งอยูท่ี่ถนนจุลจอมเกลา้ หมู่ท่ี 3 ตาํบลท่าขา้ม 
(สาํนกังานเทศบาลเมืองท่าขา้ม, 2552) 

 สาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (2552)  ไดส้รุปการตั้งถ่ินฐานของชุมชนพุนพิน
สมยัใหม่ออกเป็น 3 ช่วงเวลาดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 ช่วงสมยัท่ีมีการคมนาคมทางนํ้ า ชุมชนตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าตา
ปีเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาทางรถไฟสายใต้ตดัผ่านชุมชน ตาํบลท่าขา้มเป็นท่ีตั้ งสถานีรถไฟ รวมทั้งมีสะพาน
จุลจอมเกลา้ ซ่ึงเป็นสะพานถนนขา้มทางรถไฟและแม่นํ้ าตาปี ทาํให้การสัญจรทั้งภายในและระหว่างชุมชน
สะดวกข้ึน ส่งผลให้การขยายตวัของชุมชนขา้มมายงัฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าตาปี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางหลกัใน
ปัจจุบนั 

 ระยะท่ี 2 ผลจากการพฒันาระบบถนน ทางรถยนตเ์พ่ิมข้ึน ทาํใหค้วามเจริญของชุมชนขยายตวั
ออกจากศูนยก์ลางเดิมไปทางทิศตะวนัออก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สายพุนพิน – สุราษฎร์ธานี) 
ประกอบกบัมีโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร (ปาลม์นํ้ ามนั) ทาํใหก้ารขยายตวัชุมชนต่อเน่ืองจาก
บริเวณเดิม เกาะกลุ่มหนาแน่นเช่ือมต่อโรงงานอุตสาหกรรม 
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 ระยะท่ี 3 จากชุมชนเดิม มีความหนาแน่นมากข้ึนและขยายตวัออกจากบริเวณเดิมไปทางทิศ
ตะวนัตกของชุมชนตามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4153 (เช่ือมระหวา่งถนนธราธิบดีกบัทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 41) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีรองรับการขยายตวัของชุมชนในอนาคต  

3.3.2 ผงัเมืองและการวางแผนการใช้ทีด่นิ 
ผงัเมืองรวมเมืองพนุพิน ตามแผนผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในอนาคตปี 2545 จาํแนกการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินตามประเภทหลกั 10 ประเภท (รูปท่ี 3.6) ดงัน้ี 
1) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย (สีเหลือง) จากพ้ืนท่ีทั้งหมด 11,533.60 ไร่ มีการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินไปประมาณ 466.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด มีจาํนวนอาคารเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2541 
จาํนวน 145 หลงั ส่วนใหญ่เป็นอาคารพกัอาศยัทัว่ไป 121 หลงั รองลงมาคือ พาณิชยกรรมจาํนวน 16 หลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.7 ผงัเมืองรวมพุนพนิประกาศบังคบัใช้ปี 2545 
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2) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นาปานกลาง (สีส้ม) มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3.13 ตารางกิโลเมตร 
(1,955.69 ไร่) มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไปแลว้ประมาณ 63.502 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด มี
จาํนวนอาคารเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2541 จาํนวน 27 หลงั ส่วนใหญ่เป็นอาคารพกัอาศยัทัว่ไป 14 หลงั รองลงมา คือ 
พาณิชยกรรม 12 หลงั 

3) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (สีแดง) มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 1.72 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,073.58 ไร่ มีการใชท่ี้ดินไปแลว้ประมาณ 131.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.23 ของพื้นท่ีทั้งหมด มี
อาคารเพ่ิมข้ึนทั้งหมด 7 หลงั อาคารท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นอาคารท่ีใชป้ระโยชน์เพ่ือพาณิชยกรรม จาํนวน 4 
หลงั พกัอาศยั 2 หลงั และอุตสาหกรรม 1 หลงั 

4) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม (สีม่วง) มีจาํนวนอาคารทั้งหมด 265 หลงั เป็นการใช้
ประโยชน์อาคารพกัอาศยัทัว่ไป 128 หลงั พาณิชยกรรม 37 หลงั และอุตสาหกรรม 72 หลงั อ่ืนๆอีก 13 หลงั 
รวมพ้ืน 2,773.64 ไร่ 

5) ท่ีดินประเภทคลงัสินคา้ (สีเมด็มะปราง) มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 297 ไร่ คาบเก่ียวอยูท่ ั้งในเขตตาํบลพุนพิน
และตาํบลท่าขา้ม มีการใชป้ระโยชน์ 60 หลงั เป็นการใชป้ระโยชน์อาคารพกัอาศยั 51 หลงั มีการใชท่ี้ดินไปแลว้ 
4.056 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของท่ีดินประเภทน้ี 

6) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีขนาดพื้นท่ี 20,479.6 ไร่ มีการใชป้ระโยชน์อาคาร
ทั้งหมด 2,529 หลงั เป็นบา้นพกัอาศยัทัว่ไป 1,599 หลงั (ร้อยละ 63 ของอาคารทั้งหมดในเขต) รองลงมา คือ การ
ใชป้ระโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จาํนวน 565 หลงัและ 210 หลงั ตามลาํดบั ส่วนท่ี
เหลือเป็นการใชป้ระโยชน์อาคารประเภทอ่ืนๆ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปัจจุบนั 246.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของ
พ้ืนท่ีในเขตน้ี 

7)  ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สีเขียวอ่อน)   อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม 
ขนาดพ้ืนท่ีทั้งหมด 52.48 ไร่ มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตน้ีไปแลว้ 2.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด  

8) ท่ีดินประเภทสถาบนัการศึกษา (สีเขียวมะกอก) มีขนาดพ้ืนท่ี 164.34 ไร่ มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไป
แลว้ 22.167 (คิดเป็นพ้ืนท่ีอาคารคลุมดิน) คิดเป็นร้อยละ 13.49 ของท่ีดินประเภทน้ี 

9) ท่ีดินประเภทศาสนา (สีเทาอ่อน) มีพื้นท่ีทั้งหมด 221.26 ไร่ และไดมี้การใชพ้ื้นท่ีไปแลว้ 18.95 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 8.57 ของท่ีดินประเภทน้ี 

10) ท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ สารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีนํ้ าเงิน) มีพื้นท่ีทั้งหมด 
767.65 ไร่ และไดมี้การใชป้ระโยชนท่ี์ดินไปแลว้ 66.724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.69 ของท่ีดินประเภทน้ี 
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นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดท่ีดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง คือ พ้ืนท่ีถนนโครงการ มี
ขนาดพ้ืนท่ี 131.15 ไร่ 

3.3.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิในปัจจุบัน 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมปัจจุบนัยงัมีความหนาแน่นตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไวใ้นผงัเมืองรวม

พุนพินปี 2545 เป็นอยา่งมาก การใชท่ี้ดินเพ่ือการเกษตรยงัคงมีสดัส่วนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการใชท่ี้ดินประเภท
อ่ืนๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.7  การประเมินการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือการก่อสร้างในแต่ละประเภทท่ีดินพบวา่มีการ
ใชท่ี้ดินรวมคิดเป็นร้อยละ 2.44 ของท่ีดินทั้งหมด อยา่งไรกต็ามมีประเด็นท่ีควรพิจารณาคือการเพ่ิมของอาคาร
ในพ้ืนท่ีการเกษตรและชนบทซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมการใชป้ระโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรมท่ีมีจาํนวน 565 หลงั  210 หลงั ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3.4) ซ่ึงการเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนสูงกวา่ใน
พ้ืนท่ีท่ีจดัไวเ้ป็นท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีมีการเพ่ิมการใชป้ระโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรมเพียง 72 หลงั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที ่3.8 การใช้ประโยชน์ทีด่นิในเขตผงัเมอืงรวมพนุพนิปี 2550 
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ตารางที ่3.4 จาํนวนอาคารในเขตผงัเมืองรวมเมืองพนุพิน จาํแนกตามการใชป้ระโยชน์และเขตการปกครอง 
 

เขตพืน้ที ่

การใช้ประโยชน์อาคาร 

อาศยั พาณิชย ์ อุตฯ การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ราชการ นนัทนาการ เกษตร อ่ืนๆ รวม 

ผร.พุนพนิ 8,580 1,541 1,785 137 291 250 189 14 260 16 13,063 

ทม.ท่าข้าม 5,405 1,024 791 108 285 126 145 7 63 0 7,954 

นอกเขต
เทศบาล 

3,175 517 994 29 6 124 44 7 197 16 5,109 

ต.ท่าขา้ม 686 73 173 5 0 25 1 0 18 4 985 
ต.พนุพนิ 639 127 268 9 3 31 9 3 67 5 1,161 
ต.หนองไทร 1,179 231 271 11 3 37 26 3 75 3 1,840 
ต.หวัเตย 609 80 267 4 0 31 8 1 37 4 1,041 
ต.เขาหวัควาย 62 6 14 0 0 0 0 0 0 0 82 
ต.ท่าโรงชา้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากสาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (2552) 

3.4 ปัญหานํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพนิ 
 ชุมชนเมืองพุนพินเป็นชุมชนริมนํ้ าจึงมกัประสบปัญหานํ้ าท่วมในฤดูนํ้ าหลากอยูเ่ป็นประจาํเกือบทุกปี 
อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลนํ้ าท่วมในเขตชุมชนเมืองพุนพินช้ีให้เห็นว่าปัญหานํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีมีความถ่ีและความ
รุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภยัในปี 2554 มีความรุนแรงของการเกิดอุทกภยั ทั้งในดา้นความ
สูงของระดบันํ้ า ความแรงของกระแสนํ้า และระยะเวลาเกิดอุทกภยั ซ่ึงลกัษณะของการเกิดอุทกภยั เป็นการลน้
ของนํ้าจากแม่นํ้ าตาปี แม่นํ้ าพมุดวงและคลองสาขาอ่ืนๆ ท่ีขนาดของลาํนํ้ าไม่สามารถรองรับนํ้าหลากได ้ทาํให้
นํ้ าล้นตล่ิงไหลเข้าสู่พ้ืนท่ีชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มตํ่าริมนํ้ า การขยายตัวของชุมชนและการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอย่างต่อเน่ืองเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อปัญหานํ้ าท่วมของพ้ืนท่ีทั้งในแง่ความ
รุนแรงของนํ้าท่วมและการขยายตวัของพ้ืนท่ีเส่ียงนํ้ าท่วม ระดบันํ้ าท่ีท่วมสูงทาํใหอ้าคารบา้นเรือนมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บความความเสียหายจากนํ้าท่วมสูงตามไปดว้ย  

นอกจากน้ีปัญหานํ้ าท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพินยงัมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของปริมาณฝน รายงานสรุปสภาวะการเกิดอุทกภยัลุ่มนํ้ าตาปี
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีในปี 2554 (กรมชลประทาน, 2555) ช้ีใหเ้ห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดนํ้ าท่วมใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีคือภาวะฝนตกหนักต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายวนัครอบคลุมพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดย
ปริมาณฝนท่ีตกในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ซ่ึงนบัวา่มีปริมาณฝนฉล่ียสูงกวา่ปกติและวิเคราะห์รอบปีการเกิดซํ้ า
ได ้ 47 ปี (กรมชลประทาน, 2555) อยา่งไรกต็ามการเกิดอุทกภยัรุนแรงในเขตผงัเมืองรวมพนุพินไม่ใช่เกิดข้ึน
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เฉพาะในปี 2554 เท่านั้น พ้ืนท่ีในเขตผงัเมืองรวมพุนพินเคยประสบปัญหานํ้ าท่วมรุนแรงในในปี 2518 และ 
2531 นอกจากน้ีพ้ืนท่ีลุ่มตํ่าและบริเวณราบริมแม่นํ้ าในเขตผงัเมืองรวมพุนพินยงัประสบนํ้ าท่วมจากนํ้ าหลาก
ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเกือบทุกปี จากขอ้มูลนํ้ าท่วมภาคใตข้องสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้ า
และการเกษตร (2555) พบว่าในปี 2551 และปี 2553 พ้ืนท่ีชุมชนหลายตาํบลในเขตอาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและ
อาํเภอพนุพินประสบปัญหานํ้าท่วมและถูกประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภยัพิบติัฉุกเฉิน 

 สถานการณ์นํ้ าท่วมพ้ืนท่ีในเขตอาํเภอพุนพินก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการตลอดจนระบบการคมนาคมขนส่งต่างๆทั้งทางบก ทางนํ้ าและทางอากาศทาํใหไ้ดรั้บผลกระทบ
จากนํ้าท่วมสูงกวา่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยถนนสายหลกัหลายสายและทางรถไฟไดรั้บความเสียหายไม่สามารถใชก้ารได้
ทาํใหชุ้มชนในบางพ้ืนท่ีถูกตดัขาด นํ้ าท่วมยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูโภคทาํใหเ้กิดปัญหาขาด
แคลนนํ้ าอุปโภคบริโภคเน่ืองโรงผลิตนํ้ าประปาท่ีใหบ้ริการทั้งในเขตอาํเภอเมืองและอาํเภอพุนพิน ถูกนํ้ าท่วม
เสียหายไม่สามารถใหบ้ริการไดเ้ป็นเวลาหลายวนัเกิดภาวะขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้ าใช ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.9 น้ําท่วมถนนและทางรถไฟในเขตเมืองพนุพนิ 
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รูปท่ี 3.10 นํ้าท่วมบ้านเรือนทีพ่กัอาศัยและอาคารพาณชิย์ในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 

 
นอกจากน้ีสถานการณ์นํ้ าท่วมยงัก่อให้เกิดความเสียหายกบับา้นเรือนและย่านพาณิชยกรรมในเขต

เทศบาลเมืองท่าข้ามซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้ งสถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีนํ้ าท่วมซ่ึงนอกจากจะไดไ้ดรั้บความเสียหายจากนํ้าท่วมโดยตรงแลว้ ยงั
ก่อให้เกิดการหยุดจา้งงานส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนท่ี สาํนกังานสถิติแห่งชาติไดจ้ดัทาํ
รายงานพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากนํ้ าท่วมในจังหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแสดงให้เห็นว่าอาํเภอพุนเป็นพ้ืนท่ีท่ี
ประชาชนและครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตนํ้ าท่วมสูงเป็นอนัดบั 2 รองจากอาํเภอกาญจนดิษฐ์ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีสถานประกอบการท่ีอยูใ่นเขตนํ้ ามากสุดถึง 3,413 แห่งดงัแสดงในรูปท่ี 3.9 สถานการณ์นํ้ าท่วมใน
อาํเภอพุนพินยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัพืชผลทางการเกษตร โดยพบว่ามีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นจาํนวน โดย
พ้ีนท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นสวนปาลม์ท่ีมีนํ้าท่วมขงัเป็นเวลานาน 
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รูปท่ี 3.11 ประชากร ครัวเรือน และสถานประกอบการจาํแนกตามอาํเภอทีน้ํ่าท่วม 
 

 



 
 

 

บทที ่4 

วธีิการศึกษา 

 

โครงการวิจัยแนวทางการวางแผนด้านผงัเมืองเพ่ือรองรับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กรณีศึกษาปัญหานํ้ าท่วมและแนวทางการจดัการนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี เป็นการวิจยัประยกุต ์ระเบียบวิธีการวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบผสม (Mixed Methods) ประกอบดว้ย
การวิจยัเชิงปริมาณ วิจยัเชิงสาํรวจ และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเป้าหมายเพื่อตอบคาํถามการวิจยั  4 ประการ
ไดแ้ก่ 

1) การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางกายภาพและการใชท่ี้ดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพินมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์นํ้ าท่วมและความเส่ียงนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพินอยา่งไร 

2) ความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวม
พนุพินเป็นอยา่งไร 

3) แนวโนม้ความเส่ียงนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพินต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้
ท่ีดินในอนาคตเป็นอยา่งไร 

4) ทางเลือกในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีของชุมชนเพ่ือรับมือต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมในอนาคตควรเป็น
อยา่งไร 

 การดาํเนินการเพื่อตอบคาํถามวิจยัขา้งตน้คณะผูวิ้จยัไดใ้ชว้ธีิศึกษาแบบกรณีศึกษา โดยเลือกพ้ืนท่ีในเขต
ผงัเมืองรวมพนุพินเป็นพ้ืนท่ีศึกษา เน่ืองจากมีลกัษณะสอดคลอ้งต่อการตอบคาํถามการวิจยัคร้ังน้ี คือ เป็นชุมชน
เมืองท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าท่วม เคยประสบปัญหานํ้ าท่วมเขตชุมชนเมืองหลายคร้ังและมีแนวโนม้ความถ่ี
การเกิดนํ้ าท่วมมากข้ึน เหตุผลสําคญัอีกประการท่ีทาํให้พื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวมพุนพินมีความเหมาะสมต่อ
การศึกษาคือเป็นพื้นท่ีท่ีประสบปัญหานํ้าท่วมรุนแรงในปี 2554 นบัไดว้่าเป็นสถานการณ์นํ้ าท่วมท่ีรุนแรงมาก
ท่ีสุดตามท่ีมีการบนัทึกหรือจดจาํได ้
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4.1 พืน้ท่ีศึกษา 
พ้ืนท่ีกรณีศึกษาในการวิจยัน้ีคือเขตผงัเมืองรวมพุนพินซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าท่วม 

เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลและเป็นพ้ืนท่ีรับนํ้ าจากแม่ 2 สายคือแม่นํ้าตาปีและแม่นํ้าพุมดวง 
และยงัมีคลองพุนพินซ่ึงเป็นคลองขนาดใหญ่อยู่ทางตอนกลางของพื้นท่ี ในขณะเดียวกนัก็เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินภายใตผ้งัเมืองรวมซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตการปกครอง 7 บริเวณ  คือ  เทศบาลเมือง
ท่าขา้ม  ตาํบลท่าขา้ม   ตาํบลพุนพิน  และพ้ืนท่ีบางส่วนของตาํบลหนองไทร  ตาํบลหวัเตย  ตาํบลท่าโรงชา้ง  
และตาํบลเขาหวัควาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 เขตผงัเมืองรวมพนุพนิ 

 ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่พ้ืนท่ีในเขตชุมชนเมืองพุนพินตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงนํ้ าท่วม ทาํใหป้ระสบปัญหา
นํ้ าท่วมบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีลุ่มริมนํ้ าจะประสบปัญหานํ้าท่วมเป็นประจาํโดยพบว่าใน
รอบ 10 ปีท่ีผ่านมาความถ่ีของการเกิดนํ้ าท่วมสูงมากข้ึน การเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ยงัแสดงใหเ้ห็นว่าการ
เกิดนํ้ าท่วมในเขตพื้นท่ีเมืองพุนพินมีความรุนแรงมากข้ึน โดยนํ้ าท่วมในปี 2554 ท่ีมีความรุนแรงของนํ้ าท่วม
มากท่ีสุดทั้งในแง่ของความสูงของระดบันํ้ าท่วมและความรุนแรงของกระแสนํ้ า เม่ือเทียบกบัความรุนแรงของ
นํ้ าท่วมในปี 2518 และปี 2531 ท่ีถือเป็นเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ในเขตชุมชนเมืองพุนพิน สถานการณ์นํ้ าท่วมใน
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เขตเมืองพนุพินยงัช้ีใหเ้ห็นว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบทาํใหปั้ญหานํ้าท่วม
มีความรุนแรงข้ึน จากขอ้มูลปริมาณนํ้าฝนปี 2554 พบว่ามีปริมาณฝนตกในเดือนมีนาคมรวม 809.4 มม. ซ่ึงเป็น
ปริมาณฝนรายเดือนสูงสุดในรอบ 35 ปี และทาํใหเ้กิดนํ้ าท่วมท่ีรุนแรงท่ีสุดเช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัพบว่า
ความเสียหายจากนํ้าท่วมในปี 2554 มีมูลค่าสูงกวา่นํ้าท่วมในอดีตเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
การใชท่ี้ดินและความหนาแน่นของประชากรท่ีสูงข้ึน   

การเลือกพ้ืนท่ีในเขตผงัเมืองรวมพนุพินเป็นพ้ืนท่ีศึกษาจึงมีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีแนวโนม้ของผลกระทบท่ีสูงข้ึนทั้งจากการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและปริมาณฝนท่ีเพ่ิมข้ึน (แสดงในบทท่ี 7) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบันํ้ าท่วมยงั
สามารถทาํไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากสถานการณ์นํ้ าท่วมพ่ึงจะผ่านพน้ไปไม่นานซ่ึงนอกจากประชาชนส่วนใหญ่ยงั
สามารถจดจาํเหตุการณ์นํ้ าท่วมไดเ้ป็นอยา่งดีสามารถใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัต่อการศึกษาไดแ้ลว้ การเกบ็ขอ้มูลความ
สูงระดบันํ้ าจากรอยคราบนํ้าท่ีปรากฎบนอาคารยงัสามารถทาํไดง่้ายและมีความถูกตอ้งสูง ทาํใหผ้ลการศึกษาท่ี
ได้มีความน่าเช่ือถือสามารถนําใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเตรียมรับมือต่อผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2 วธีิการศึกษา 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารวิจยัจะแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย  1) การศึกษา

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงปัจจยัทางกายภาพและการใชท่ี้ดินต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพิน 2) 
การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงั 
เมืองรวมพนุพิน 3) การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหา
นํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพิน 4) การศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของชุมชน
เพ่ือรับมือต่อความเส่ียงนํ้าท่วมในอนาคต  โดยมีรายละเอียดการศึกษาดงัน้ี 

4.2.1 ส่วนที่ 1 การศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงปัจจยัทางกายภาพและการใชท่ี้ดินต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมใน
เขตผงัเมืองรวมพนุพิน (2538-ปัจจุบนั) มีการดาํเนินการดงัน้ี 
4.2.1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) รวมรวบขอ้มลูการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการใชท่ี้ดินในเขตผงัเมืองรวม (2538-ปัจจุบนั) 
2) รวมรวมขอ้มูลปัจจยัทางผงัเมืองท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินประกอบดว้ย 

 ขอ้มูลประชากร 
 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  
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3) รวมรวมขอ้มูลนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวม (2538-ปัจจุบนั) 
 ขอ้มูลความถ่ีนํ้าท่วม 
 ความสูงนํ้าท่วม 

4) สาํรวจเกบ็ขอ้มูลกายภาพและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงนํ้าท่วม 
5) จดัทาํฐานขอ้มูลพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีนํ้าท่วมดว้ย GIS 

วิธีการเก็บรวมรวมประกอบดว้ยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลแผนท่ีและภาพถ่ายระยะไกลการ
สาํรวจพ้ืนท่ีศึกษา การสมัภาษณ์ประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

การเกบ็ขอ้มูลความสูงนํ้าท่วมทาํการเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
 รวบรวมขอ้มูลความสูงระดบันํ้ าท่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ เทศบาลเมืองท่า

ขา้ม ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 การใชแ้บบสอบถามความสูงระดบันํ้า โดยใหป้ระชาชนในพื้นท่ีศึกษาวดัระดบัความสูงของนํ้ า

ท่วมสูงสุดจากรอยคราบนํ้า (High water mark) ท่ีปรากฎบนอาคารท่ีพกัอาศยัของตนเองและ
กรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม 

 สาํรวจและวดัความสูงระดบันํ้ าจากร่องรอยนํ้า (High water mark) ท่ีปรากฎบนอาคารและ ส่ิง
ปลูกสร้างต่างๆโดยคณะผูว้ิจยั 

4.2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) วิเคราะห์พื้นท่ีนํ้ าท่วมดว้ยระบบ GIS เพื่อบ่งช้ีความเส่ียงในการเกิดนํ้าท่วมบริเวณต่างๆในเขตพ้ืนท่ี

ศึกษาและจดัทาํแผนท่ีนํ้ าท่วม (Flood Map) 
2) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์การใชท่ี้ดินในเขตผงัเมืองรวมต่อสถานการณ์นํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมจาก

อดีตจนถึงปัจจุบนั 

4.2.2  ส่วนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ า
ท่วมในเขตผงั เมืองรวมพนุพินมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.2.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการบริหารจดัการนํ้ าท่วมและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีขอ้มูลสําคญัได้แก่ นโยบายการจัดการและป้องกันนํ้ าท่วมกลไกในการดาํเนินงาน กลยุทธ์และ

แนวทางปฏิบติัและผูรั้บผิดชอบ 
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 วิธีการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ยรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายคือผูท่ี้ทาํงาน
เก่ียวขอ้งกบัจดัการนํ้ าท่วม การวางผงัเมือง และการพฒันากายภาพพ้ืนท่ีทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบติัใชล้กัษณะ
ของสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง(Semi-structure interview)และแบบไม่เป็นทางการ 

2) การรวบรวมขอ้มูลการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีขอ้มูลสาํคญัไดแ้ก่ การรับรู้และการตระหนกัของชุมชนต่อปัญหานํ้ าท่วม ผลกระทบของนํ้ าท่วมต่อ

ชุมชน การรับมือต่อปัญหานํ้าท่วม 

 วิธีการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ยโดยการสาํรวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นท่ีศึกษา ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวขอ้งกบัจดัการนํ้ าท่วม การวางผงัเมือง และการพฒันา
กายภาพพื้นท่ีทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบติั ประชาชนในชุมชนการสัมภาษณ์จะใชแ้บบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
structure interview) และแบบไม่เป็นทางการ 

4.2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ความเหมาะสมของนโยบายและกลไกดา้นการบริหารจดัการนํ้ าท่วม 
2) วิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้และการตระหนกัของชุมชนต่อปัญหานํ้าท่วม 
3) วิเคราะห์ผลกระทบนํ้าท่วมต่อชุมชนในเขตผงัเมืองรวม (2538-ปัจจุบนั) 
4) วิเคราะห์และประเมินการรับมือต่อปัญหานํ้าท่วมของหน่วยงานทอ้งถ่ิน 
5) วิเคราะห์และประเมินการรับมือต่อปัญหานํ้าท่วมของประชาชนในเขตผงัเมืองรวม 

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจะประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสํารวจเอกสารซ่ึงจะใชวิ้ธีการ
ประมวลขอ้มูล การแจกแจง สรุปและเรียบเรียงประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติในดา้นการรับรู้และการตระหนกัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การจดัการนํ้ าท่วมจะการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาในรูปของค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ดว้ย Chi-squareการวิเคราะห์ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จะถูก
นาํมาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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4.2.3 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์แนวโน้มความเส่ียงนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการใชท่ี้ดินในอนาคต 
4.2.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) รวมรวมขอ้มูลแนวโนม้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทาํการเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) รวบรวมขอ้มลูการใชท่ี้ดินและแนวโนม้การใชท่ี้ดินอนาคต 
4.2.3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1) วิเคราะห์ความเส่ียงนํ้าท่วมของชุมชนต่อแนวโนม้การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและสภาพภูมิอากาศ 
2) ประเมินความสามารถของชุมชนในการรับมือต่อปัญหานํ้าท่วมในอนาคต 

4.2.4 ส่วนที ่4 การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของชุมชนเพ่ือรับมือต่อความ
เส่ียงนํ้าท่วมในอนาคตมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
4.2.4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1) การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความเส่ียงจากนํ้าท่วมในอนาคต 
2) สมัภาษณ์และประชุมกลุ่มยอ่ย 
3) ประชุมระดมความคิดเห็นจากชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 วิธีการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ยการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายสาํคญัไดแ้ก่
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน นกัผงัเมืองและผูท่ี้ทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งและการประชุมกลุ่มยอ่ย 

4.2.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์และประเมินทางเลือกของชุมชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อการรับมือต่อความเส่ียงนํ้ า

ท่วมในอนาคต 
2)  จดัประชุมสมัมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาอนัก่อใหเ้กิดการรับรู้และตระหนกัถึงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตวัเพื่อรับมือต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตและรวบรวมความคิดเห็น
ในการผลกัดนัแนวคิดดา้นการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงนํ้ าท่วมเพื่อควบรวมเขา้กบัแผนการ
พฒันาต่างๆ 
 



 

บทที ่5 
ผลกระทบของปัจจยัทางกายภาพและการใช้ทีด่นิต่อความเส่ียงนํา้ท่วม                           

ในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
 
 
 ลกัษณะทางกายภาพและการใชท่ี้ดินเป็นปัจจยัภายในสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อความอ่อนไหวของพ้ืนท่ี
ต่อภาวะนํ้ าท่วม การศึกษารวบรวมขอ้มูลสถานการณ์นํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินช้ีให้เห็นถึงแนวโน้ม
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหานํ้ าท่วมและลกัษณะทางทางกายภาพของพ้ืนท่ีทั้งท่ีเป็นลกัษณะทางธรรมชาติและ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินโดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

5.1 ปัจจัยทางกายภาพ 
 การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะกายภาพพ้ืนท่ีและการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในเขตผงัเมืองรวม
พนุพินพบวา่ลกัษณะทางกายภาพเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อความอ่อนไหวของพ้ืนท่ีต่อภาวะนํ้าท่วม โดย
มีประเดน็ท่ีเป็นขอ้พิจารณาสาํคญัดงัน้ี 

5.1.1 ทาํเลทีต่ั้งชุมชน 
จากผลการศึกษาพบว่าทาํเลท่ีตั้งของชุมชนตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อนํ้ าท่วม เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี

ราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้ า มีแม่นํ้ าสองสายไหลมาบรรจบกนัในพื้นท่ีชุมชน บริเวณท่ีแม่นํ้ ามาบรรจบกนัจะเป็นท่ีตั้ง
ของเทศบาลเมืองท่าขา้มท่ีเป็นศูนยก์ลางชุมชน นอกจากน้ีลาํนํ้ ายงัไหลผา่นพ้ืนท่ีชุมชนตลอดแนวพ้ืนท่ีทางดา้น
ทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก จากการประเมินความยาวของแม่นํ้าทั้งสองสายท่ีไหลผา่นชุมชนพบว่ามีความยาวลาํนํ้ า
รวมกนัประมาณ 23.5 กิโลเมตร บริเวณตอนบนของพ้ืนท่ียงัมีคลองพุนพินเป็นลาํนํ้ าสาขาไหลแยกออกไปทาง
ทิศเหนือของชุมชน ทาํใหมี้พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงนํ้าท่วมจากนํ้าลน้ตล่ิงเป็นบริเวณกวา้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 5.1 
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5.1.2 สภาพภูมิประเทศในเขตผงัเมืองรวมเมืองพนุพนิ 
 เน่ืองจากตั้งอยูบ่นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ า ทาํใหส้ภาพกายภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม รูปท่ี 5.2 แสดงผล
การจาํลองความสูงพ้ืนท่ีในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน (รูปท่ี 5.2) แสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีความสูงจาก
ระดบันํ้าทะเลไม่เกิน 2 เมตร ทางฝ่ังตะวนัตกจะมีความสูงข้ึนเลก็นอ้ยตั้งแต่ 2-5 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล ในขณะ
ท่ีทางฝ่ังออกจะเป็นเนินเขาแต่ซ่ึงแต่เดิมท่ีเป็นตั้งของชุมชนพนุพินโบราณซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสูงนํ้ าไม่ท่วม แต่การตั้ง
ถ่ินฐานชุมชนพนุพินในยคุใหม่จะอยูบ่ริเวณท่ีราบตํ่าริมแม่นํ้าทั้งสองฝ่ังโดยเฉพาะบริเวณฝ่ังตะวนัออกของพ้ืนท่ี  

จากรูปท่ี 5.2 จะเห็นไดว้่าเม่ือแม่นํ้ าตาปีและแม่นํ้ าพุมดวงรวมเป็นแม่นํ้ าสายเดียวแลว้จะมีทิศทางการ
ไหลจากทิศใตข้ึ้นไปทางเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือไปออกทะเลท่ีอ่าวบา้นดอน ทิศทางการไหลของนํ้ า
ในลกัษณะดงักล่าวจะไหลผา่นพ้ืนท่ีตั้งชุมชนตลอดแนวความยาวแม่นํ้ าทาํใหชุ้มชนไดรั้บผลกระทบรุนแรงเม่ือ
เกิดนํ้ าลน้ตล่ิงปริมาณมาก นอกจากจากน้ีเนินเขาท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัออกของพื้นท่ียงักลายเป็นแนวกนันํ้ าทาํให้
ทิศทางการไหลของนํ้าเขา้สู่พ้ืนท่ีชุมชนมากข้ึน 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 5.1 ทีต้ั่งชุมชนเมอืงพุนพนิ 

แม่นํา้ตาปี 

แม่นํา้พุมดวง 

คลองพุนพนิ เทศบาลเมืองท่าข้าม เขตผังเมืองรวม 
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รูปที ่5.2 แผนทีแ่บบจําลองความสูงพืน้ท่ีในเขตผงัเมืองรวมพนุพนิ 

5.1.3 ลกัษณะการตั้งถิน่ฐานและการขยายตัวของชุมชน 
 ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเมืองพุนพินเป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อความ
เส่ียงนํ้ าท่วมโดยเฉพาะในแง่ของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากนํ้ าท่วม ทั้งน้ีเน่ืองจากการตั้งถ่ินฐานและการ
ขยายตวัของชุมชนเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในบริเวณท่ีมีความอ่อนไหวต่อนํ้าท่วมโดยเฉพาะบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าตาปี
ทางตอนบนต่อเน่ืองกบัศูนยก์ลางชุมชนปัจจุบนัท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองท่าขา้มท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพื้นท่ีริม
แม่นํ้ าตาปีทั้งสองฝ่ัง (รูปท่ี 5.3) มีบทบาทเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีกิจกรรมการใช้
ท่ีดินเขม้ขน้ทั้งการตั้งบา้นเรือน การประกอบธุรกิจการคา้และบริการต่างๆ ทาํใหมี้โอกาสไดรั้บความเสียหาย
มากเม่ือเกิดนํ้าท่วม 
 
 

 



70 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.3 ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิของชุมชนเมืองพนุพนิมีความเส่ียงต่อน้ําท่วมในระดบัสูง 

5.1.4 ความเส่ียงนํา้ทะเลหนุน 
 ความเส่ียงจากนํ้ าทะเลหนุนสูงเป็นผลกระทบมาจากทาํเลท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ นอกจากจะตั้งอยู่
ในบริเวณท่ีมีความเส่ียงนํ้ าท่วมจากนํ้ าลน้ตล่ิงแลว้ พ้ืนท่ีในเขตผงัเมืองรวมพุนยงัไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าทะเล
หนุนเน่ืองจากตั้งอยู่ใกลป้ากแม่นํ้ าบริเวณอ่าวบา้นดอนท่ีแม่นํ้ าตาปีและคลองพุนพินไหลลงสู่ทะเล โดยความ
ระยะทางจากอ่าวบา้นดอนถึงเขตผงัเมืองรวมพุนพินฝ่ังตะวนัออกตามแนวยาวลาํนํ้ าตาปีมีระยะประมาณ 15.6 
กม. และมีระยะห่างจากเทศบาลเมืองท่าขา้มประมาณ 22 กม. 

 การสมัภาษณ์หน่วยงานทอ้งถ่ินในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ชุมชนพนุพินในปี 2553 
และ 2554 พบว่าความรุนแรงของนํ้ าท่วมจะมากข้ึนในช่วงเวลาท่ีนํ้ าทะเลหนุนสูงโดยนอกจากจะทาํใหน้ํ้ าในลาํ
นํ้ าสูงข้ึนแลว้ ยงัทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการระบายนํ้า นํ้าท่วมขงันานมากข้ึน 

 

 

 

เทศบาลท่าขา้ม 

 
สญัลกัษณ์  
                  อาคารปี 2554 
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รูปที ่5.4 เส้นทางการไหลของแม่นํา้ตาปีจากเขตผงัเมืองรวมพนุพนุถงึอ่าวบ้านดอน 

5.2 ปัจจัยด้านการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 
 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การใชท่ี้ดินและการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน
จากปี 2538 จนถึงปี 2554 พบวา่การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการใชป้ระโยชน์อาคารและส่ิงปลูกสร้าง โดยปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินใน
เขตผงัเมืองรวมพนุพินมี 2 ประการคือ การขยายทางประชากรและแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจ 

5.2.1  การเปลีย่นแปลงทางประชากร 
การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงประชากรในเขตผงัเมืองรวมพบว่าจาํนวนประชากรในเขตผงัเมืองรวม

พนุพินเพ่ิมข้ึนจาก 26,060  คนในปี 2538 เป็น 31,711 คนในปี 2550  คิดเป็นอตัราการเพ่ิมประชากรเฉล่ียร้อยละ
1.8 ต่อปี โดยการเพ่ิมข้ึนของประชากรส่วนใหญ่จะอยูน่อกเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม โดยตาํบลท่ีมีอตัราการเพิ่ม
ประชากรสูงท่ีสุดคือตาํบลหวัเตย โดยมีอตัราการเพ่ิมประชากรระหว่างปี 2538 ถึง 2554 คิดเป็นร้อยละ 2.64 
รองลงมาคือตาํบลพุนพินและตาํบลหนองไทรโดยมีอตัราการเพิ่มประชากรในช่วงเวลาดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 

 

อ่าวบา้นดอน 
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1.59  และ 0.78 ตามลาํดบั ผลการศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าขา้มและตาํบลท่าขา้ม
มีแนวโนม้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.45 และ 1.6 ตามลาํดบั  

ตารางที ่5.1 การเปลีย่นแปลงประชากรและอาคารในเขตผงัเมืองรวมปี 2538-2554 
ปี ประชากร บ้านพกัอาศัย 

เทศบาลเมืองท่าขา้ม เขตผงัเมืองรวม เทศบาลเมืองท่าขา้ม นอกเขตเทศบาล 
2538 21,755 26,060 6,947 1126 
2550 20,133 31,711 7,836 2659 
2554 20,196 n/a 8,227 n/a 

การเปลีย่นแปลง 
(% ต่อปี) 

-0.45 1.8 1.15 0.71 

   

 ผลการศึกษายงัช้ีใหเ้ห็นถึงการแนวโนม้การเปล่ียนแปลงความหนาแน่นและการขยายตวัของประชากร
ในเขตผงัเมืองรวมพนุพินโดยพบวา่ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพนุพินลดลงจาก 1,544 ต่อ
ตารางกิโลเมตรในปี 2538 เป็น 1,433.4 ตารางกิโลเมตรในปี 2554  ในขณะท่ีความหนาแน่นของประชากรใน
เขตผงัเมืองรวมท่ีอยูน่อกเขตเทศบาลมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน จาก 200 คนในปี 2538 และ 260 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ในปี 2555 โดยทุกตาํบลท่ีอยูใ่นเขตวางผงัมีความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมมากข้ึน (กระทรวงมหาดไทย, 2555;
สาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 2552) 

การวิเคราะห์แนวโนม้การขยายตวัของประชากรในเขตผงัเมืองรวมโดยสาํนกัโยธาธิการและผงัเมืองสุ
ราษฎร์ธานี โดยใชจ้าํนวนประชากรในปี 2550  เป็นปีฐานพบว่าจาํนวนมีจาํนวนประชากร 37,200 คนและ 
44,000 คน ในปี 2560 และ 2570 ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 

ตารางที ่5.2 การคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
พ.ศ. ผงัเมือง 

รวม 
ทม.ท่า 
ขา้ม 

รวมนอก 
เขตเทศบาล 

ตาํบล 
ท่าขา้ม 

ตาํบล 
พนุพนิ 

ตาํบล 
หวัเตย 

ตาํบลหนอง
ไทร 

ตาํบลเขาหวั 
ควาย 

ตาํบลท่า 
โรงชา้ง 

2550 31,711 20,216 11,495 2,612 2,225 2,199 4,251 208 ไม่มีบา้น 
ในเขตผงัฯ 2555 34,400 21,700 12,700 3,000 2,500 2,400 4,600 200 

2560 37,200 23,300 13,900 3,400 2,800 2,600 4,900 200  
2565 40,500 25,000 15,500 3,800 3,200 2,900 5,300 300  
2570 44,000 26,900 17,100 4,300 3,600 3,200 5,700 300  

อตัราการเพิม่ 1.64 1.42 1.99 2.55 2.45 1.84 1.46 1.51  

ท่ีมา : ประยกุตจ์ากสาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 25528 
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การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชาชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพินนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ โดยผลกระทบการเพิ่มข้ึนของประชากรต่อความตอ้งการใชท่ี้ดินในเขต
ผงัเมืองรวมพนุพินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี  

1) ความต้องการท่ีอยู่อาศัย  
การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรทาํใหค้วามตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึน เห็นไดจ้ากการเพ่ิมข้ึนของ

จาํนวนอาคารประเภทต่างๆในเขตพ้ืนท่ีศึกษา (รูปท่ี 5.5) การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ประเภทอาคารระหวา่งปี 2538 และ 2550  พบว่ามีการใชท่ี้ดินเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัคิดเป็นร้อยละ 62.14 ของการใช้
ท่ีดินทั้งหมดและมีอตัราการเพ่ิมการใชท่ี้ดินจากปี 2538 ถึงปี 2550 สูงกวา่การใชท่ี้ดินประเภทอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 
47.34 โดยการใชท่ี้ดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลางจะมีอตัราเพ่ิมข้ึนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 27.0 ของการ
ใชท่ี้ดินในปี 2538 รองลงมาคือการใชท่ี้ดินหนาแน่นนอ้ยคิดเป็นร้อยละ 19.65 ซ่ึงการใชท่ี้ดินทั้งสองประเภท
ส่วนใหญ่เป็นการใชท่ี้ดินนอกเขตเทศบาล การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัในเขตเทศบาลมีเพียงร้อย
ละ 0.69 ดงัแสดงในตารางท่ี 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.5 การขยายตวัของจํานวนอาคารระหว่างปี 2538 ถงึ 2554 
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เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงจาํนวนอาคารจะพบว่าอาคารพกัอาศยั อาคารพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 4,688 หลงั เป็น 11,906 หลงัหรือคิดเป็นร้อยละ 12.8 ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของ
จาํนวนบา้นในทุกตาํบลท่ีอยูใ่นเขตผงัเมืองรวม รวมทั้งเขตเทศบาลท่ีมีจาํนวนบา้นเพ่ิมข้ึนจาก 6,947 หลงัในปี 
2538 เป็น 8,227 หลงัในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 2.45 ต่อปี ดงัแสดงในตารางท่ี 5.3 ถึงแมว้่าจาํนวนประชากรใน
เขตเทศบาลเมืองท่าขา้มมีแนวโนม้ลดลง แต่จาํนวนบา้นยงัคงเพ่ิมมากข้ึนแสดงใหเ้ห็นถึงขนาดครัวเรือนเฉล่ียท่ี
เล็กลง โดยพบว่าขนาดครัวเรือนเฉล่ียในเขตเทศบาลเมืองท่าขา้มในปี 2538 2545 และ2554 เท่ากบั 3.13 3.06 
และ 2.29 ตามลาํดบั 

ตารางที ่5.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิปัจจุบนัในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 

เขตพืน้ที ่ การใชท่ิ้ดิน (ไร่) ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของการใชทิ้ดิน
ทั้งหมด 

2546 2550 รวม 
รวม 904.64 189.16 1093.8 20.91 100 
ท่ีดินอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 389.8 76.6 466.4 19.65 43.83 

ท่ีดินอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 50.0 13.5 63.5 27.00 5.97 
ทีด่นิอยู่อาศัยหนาแน่นมาก 130.4 0.9 131.3 0.69 12.34 
ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 30.4 11.0 41.4 36.18 3.89 
ท่ีดินประเภทคลงัสินคา้ 3.3 0.8 4.1 24.24 0.39 
ท่ีดินเกษตรกรรมและชนบท 163.1 83.0 246.1 50.89 23.13 
ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือรักษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.2 

 
0 

 
2.2 

0.00 0.21 

ท่ีดินประเภทสถาบนัการศึกษา 20.82 1.4 22.2 6.72 2.09 
ท่ีดินประเภทสถาบนัศาสนา 17.0 2.0 19.0 11.76 1.79 
ท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ สาธารณู
โภค สาธารณูปการ 

 
67.8 

 
0.1 

 
67.9 

0.15  
6.38 

ท่ีดินประเภทรถไฟ 18.9 0 18.9 0.00 1.78 
ท่ีดินประเภทเขตทหาร 10.7 0 10.7 0.00 43.83 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากสาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (2552) 

 ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงอาคารยงัแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนบา้นพกัอาศยันอก
เขตเทศบาลในสัดส่วนท่ีสูงกว่าการเพ่ิมข้ึนของบา้นพกัอาศยัในเขตเทศบาล โดยพบว่าจาํนวนบา้นนอกเขต
เทศบาลเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 4,718 หลงัในปี 2538 เป็น 9,246 หลงัในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 6.5 ต่อปี ซ่ึงทาํใหมี้
จาํนวนบา้นเพิ่มข้ึนมากกว่าหน่ึงเท่าตวั (ตารางท่ี  5.4) สถานการณ์ดงักล่าวนอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงความ
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ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้ การขยายตวัทางประชากรยงัส่งผลกระทบทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน
ในพ้ืนท่ีชนบทหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอีกดว้ย 

ตารางที ่5.4 การเปลีย่นแปลงจํานวนประชากรและอาคารในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม 

 ปี 2538 ปี 2545 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง              
(ร้อยละตอ่ปี) 

ประชากร บา้น ประชากร บา้น ประชากร บา้น ประชากร บา้น 
เขตเทศบาลเมือง

ท่าขา้ม 
21,755 6,947 22,525 7,345 20,196 8,227 -0.45 2.45 

นอกเขตเทศบาล         

ตาํบลท่าขา้ม 8,796 1,051 10,112 1,713 6,545 2,459 -1.60 8.37 

ตาํบลพนุพิน 1,841 513 2,083 870 2,311 1,222 1.60 8.63 

ตาํบลหวัเตย 2,926 831 3,310 1,311 4,161 1,903 2.64 8.06 

ตาํบลหนองไทร 3,723 1,003 4,056 1,393 4,189 1,845 0.78 5.24 

ตาํบลเขาหวัควาย 3,904 1,320 3,871 1,212 4,024 1,787 0.19 2.21 

เฉล่ีย - - - - - - 1.20 6.50 

2) การขยายตัวของชุมชน 
นอกจากจะก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัแลว้การเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรยงัส่งผลกระทบต่อ

การขยายตวัของชุมชน การศึกษาแนวโน้มการขยายตวัของอาคารยงัแสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงจาํนวน
อาคารในเขตชุมชนเมืองพุนพินระหวา่ง ปี 2545 และ 2554 พบว่าตาํบลพุนพิน มีการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนอาคาร
มากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 8.63 ต่อปีรองลงมาคือ ตาํบลท่าขา้มและตาํบลหวัเตยตามลาํดบั นอกจากน้ียงัพบว่า
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองท่าขา้มมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนอาคารตํ่าท่ีสุด ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้
การขยายตวัของชุมชนท่ีสะท้อนออกมาในลกัษณะของการเพ่ิมพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารและโครงสร้างต่างๆ 
โดยเฉพาะการขยายถนนสายหลกั 4153 และสะพานจุลจอมเกลา้ใหม่ท่ีแลว้เสร็จในปี 2543  ทาํให้เกิดการ
ขยายตวัของอาคารบา้นพกัอาศยัไปทางฝ่ังตะวนัตกของเทศบาลเมืองท่าขา้มตามแนวถนนสาย 4153  รวมทั้ง
บริเวณทางใตแ้ละตะวนัออกของเขตเทศบาลเมืองท่าขา้มซ่ึงเป็นท่ีลุ่มจดัเป็นพื้นท่ีท่ีอ่อนไหวต่อภาวะนํ้าท่วม ดงั
แสดงในรูปท่ี 5.6 นอกจากน้ียงัพบประเดน็ท่ีควรนาํมาเป็นขอ้พิจารณาสาํคญัคือการเพ่ิมจาํนวนของอาคารส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนนอกเขตพ้ืนเทศบาลซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรและชนบท หากแนวโน้มการขยายตวัของอาคารยงั
เป็นไปในทิศทางเดิม อาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงนํ้าท่วมท่ีเพ่ิมข่ึน 
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รูปที ่5.6 แนวโน้มการขยายตวัของจาํนวนอาคารระหว่างปี 2538 ถงึ 2554  

 
5.2.2 การพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ชุมชนเมืองพุนพินเป็นชุมชนขนาดใหญ่อนัดบัสองรองจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นท่ีตั้งของ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีและสนามบินสุราษฎร์ธานี ทาํให้ชุมชนเมืองพุนพินเป็นศูนยก์ารคมนาคมขนส่งและ
ศูนยก์ลางพาณิชยกรรมในระดบัอาํเภอ มาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีการเดินทางขนส่งโดยรถไฟมี
สาํคญัเป็นอนัดบัตน้ ลกัษณะดงักล่าวทาํใหชุ้มชนมีการขยายตวัทั้งทางประชากรและทางกายภาพ การวิเคราะห์
ขอ้มูลประชากรแสดงใหเ้ห็นว่าจาํนวนประชากรในเขตเทศบาลตาํบลท่าขา้ม (ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองท่าขา้ม
ในปี 2543) ระหว่างปี 2529-2537 มีอตัราเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 2.68 อยา่งไรกต็ามนบัจากปี 2538
อตัราการเพิ่มของประชากรในเขตเทศบาลมีแนวโนม้ลดลง จนทาํใหจ้าํนวนประชากรเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม
ในภาพรวมลดลง ในขณะเดียวจาํนวนประชากรในเขตผงัเมืองรวมท่ีอยูน่อกเขตเทศบาลมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั 
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สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองพุนพินท่ีมีแนวโน้มการ
ขยายตวัไปในพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาลมากกวา่ในเขตเทศบาล การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นผลกระทบทั้งจากการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการพฒันาการขนส่งทั้งทางดา้นสินคา้และผูโ้ดยสารท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมาก
ข้ึน มีการก่อสร้างสนามบินเกาะสมุย การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารจากกรุงเทพไปยงัเกาะสมุยและเกาะพะงนั
ไดโ้ดยตรง การปรับปรุงขยายถนนท่ีเช่ือมต่อกบัอาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทาํใหก้ารเดินทางสะดวกรวดเร็วและ
ไม่ผ่านชุมชนเมืองพนุพิน (เทศบาลท่าขา้ม) ทาํใหชุ้มชนเมืองพนุพินมีลกัษณะเป็นเมืองผา่น ลดบทบาทของการ
เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมของจงัหวดัลง รวมทั้งบทบาทดา้นพาณิชยกรรมระดบัอาํเภอยงัลดความสาํคญัลงดว้ย 
แต่ในขณะเดียวเศรษฐกิจของชุมชนเมืองพนุพินยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสินคา้เกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลดงั
แสดงในตารางท่ี 5.5  

การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมยงัทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินนอกเขตเทศบาลท่ีส่วนใหญ่
เดิมเป็นพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีเกษตรกรรมไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกสร้าง การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน
พบว่าเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของอาคารประเภทต่างๆแลว้พบว่า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มการใช้
ประโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรมโดยพบว่ามีจาํนวนการใชอ้าคารประเทศอุตสาหกรรมในเขตผงัเมืองรวม
ในปี 2550 เพิ่มข้ึนจากปี 2538 คิดเป็นร้อยละ 48 หากพิจารณาเฉพาะนอกเขตเทศบาลจะพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของ
จาํนวนสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในสดัส่วนท่ีสูงมาก โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก
เดิมประมาณ 1.2 เท่าและสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนประมาณ 4.3 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน
บา้นพกัอาศยันอกเขตเทศบาลในช่วงเวลาเดียวกนัพบว่าจาํนวนบา้นเพ่ิมข้ึนประมาณ 1 เท่าตวั อตัราการเพ่ิม
สูงสุดอยูใ่นเขตตาํบลพุนพิน โดยเพิ่มข้ึนจากเดิมประมาณ 1.4 เท่า 
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ตารางที ่5.5 การเปลีย่นแปลงจํานวนสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตผงัเมืองรวมพนุพนิ
ระหว่างปี 2538-2550 

เขตการปกครอง พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2550 
การเปลีย่นแปลง 

(จาํนวน) 
การเปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

ผงัเมอืงรวม 
- จาํนวนสถานประกอบการ 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

 
752 

2,413 

 
1,330 
3,576 

 
578 

1,163 

 
76.86 
48.20 

- จาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม (แห่ง) 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

150 
3,585 

199 
2,857 

49 
-728 

32.6 
-20.3 

เทศบาลเมอืงท่าข้าม 
- จาํนวนสถานประกอบการ 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

 
637 

2,159 

 
910 

2,053 

 
273 
-106 

 
42.85 
-4.9 

- จาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม (แห่ง) 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

102 
3,013 

94 
1,828 

-8 
-1,185 

-7.84 
-39.32 

นอกเขตเทศบาล 
- จาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม (แห่ง) 
- จาํนวนแรงงาน (คน) 

 
48 

572 

 
105 

1,029 

 
 57 

  457 
 

 
118.75 
79.90 

- จาํนวนสถานประกอบการ 
- จาํนวนแรงงาน (คน 

79 
254 

420 
1,523 

   341 
  1,269 

 

431.65 
499.61 

ท่ีมา :  ปรับปรุงจากสาํนกังานโยธาและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (2552) 

5.2.3 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 
 ผลการศึกษา สาํรวจพ้ืนท่ีและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย GIS พบวา่การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินเป็นปัจจยั
ท่ีทาํให้ความเส่ียงนํ้ าท่วมหรือความอ่อนไหวต่อภาวะนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินสูงข้ึนโดยการพฒันา
ท่ีดินท่ีทําให้เปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากสภาพธรรมชาติและการเกษตรไปเป็นพื้นท่ีก่อสร้าง ต่อ
ความสามารถในการเกบ็กกันํ้ าและการดูดซึมนํ้ าของดิน ตลอดจนขดัขวางหรือเปล่ียนแปลงทิศทางการไหลของ
นํ้าโดยจาํแนกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การก่อสร้างถนนขวางการไหลของนํา้ธรรมชาติ 
การวิเคราะห์ระดบัความสูงพ้ืนท่ีและการไหลของนํ้ าพบว่าการก่อสร้างถนนส่งผลกระทบต่อการ

ไหลและการระบายนํ้าตามธรรมชาติ ทาํใหน้ํ้ าท่วมขงัในพ้ืนท่ีชุมชนนานมากข้ึน รูปท่ี 5.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ทาง
หลวงสาย 41 ท่ีตดัผา่นพ้ืนท่ีในเขตผงัเมืองรวมเป็นแนวยาวตามแนวเหนือใต ้และทางหลวงสาย 4153 ท่ีตดัผา่น
เขตผงัเมืองรวมตลอดแนวตะวนัออกไปยงัตะวนัตก และเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัระหว่างชุมชนเมืองพุนพิน
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และสนามบินสุราษฎร์ธานีและเช่ือมต่อไปยงัอาํเภอและจงัหวดัขา้งเคียง รูปท่ี 5.8 แสดงใหเ้ห็นวา่ถนนทั้ง 2 สาย
ยกระดบัสูงข้ึนกว่าระดบัพ้ืนดินเดิมมาก โดยเฉพาะถนนสาย 4153 ท่ีมีขนาดความกวา้ง 6 ช่องทางจราจรและ
ตดัขวางเส้นทางการระบายนํ้ าธรรมชาติ เม่ือเกิดภาวะนํ้ าลน้ตล่ิงปริมาณมากเขา้ท่วมพ้ืนท่ี การระบายออกจาก
พ้ืนท่ีจะใชเ้วลานานข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.7 ผลกระทบระดบัความสูงทางหลวงสาย 4153 ต่อทศิทางการไหลและการระบายนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.8 ทางหลวงแผ่นดนิสาย 4153  

 

ทางหลวง 4153 

ทิศทางการไหลของนํ้า 

แม่นํ้าตาปี 

แม่นํ้าพุมดวง 

  

ทางหลวงสาย 41 
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2) การก่อสร้างอาคารรุกลํา้แม่นํ้าลําคลอง  
ผลการสาํรวจพื้นท่ีพบว่ามีการก่อสร้างอาคารรุกลํ้าแหล่งนํ้ าสาธารณะ ทั้งในแม่นํ้ าสายหลกัคือแม่

นํ้ าตาปี (รูปท่ี 5.9) และแม่นํ้ าพุมดวง รวมทั้งคูคลองต่างๆ ซ่ึงการใชท่ี้ดินในลกัษณะดงักล่าวนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อการไหลของนํ้าแลว้ อาคารท่ีตั้งอยูใ่นทางนํ้ ายงัมีความเส่ียงต่อความเสียหายและไดรั้บอนัตรายจากนํ้า
ท่วมเพ่ิมข้ึนดงัแสดงในรูปท่ี 5.10 และ 5.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.9 การก่อสร้างอาคารรุกลํา้แม่นํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.10 อาคารเก่าและอาคารโครงสร้างไม้จะมคีวามเส่ียงต่อนํา้ท่วมมากขึน้ 
 
 
 

 

  



81 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่5.11 อาคารทีไ่ด้รับความเสียหายจากนํ้าท่วมบริเวณชุมชนฝ่ายท่าเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม 

 
3) การถมคู คลองทางระบายน้ําธรรมชาตเิพือ่ก่อสร้างอาคารและทาํการเกษตร 

การสาํรวจพ้ืนท่ีในเขตผงัเมืองรวมพุนพินพบว่ามีการถมคูคลองและทางระบายนํ้ าธรรมชาติเพ่ือ
ก่อสร้างอาคารและทาํการเกษตรอยูท่ ัว่ไป ทั้งน้ีเน่ืองจากพ้ืนท่ีในเขตผงัเมืองชุมชนพุนพินเป็นท่ีลุ่มตํ่า มีการ
กระจายตวัของแหล่งนํ้ าธรรมชาติอยูท่ ัว่ไปทั้งท่ีเป็นลาํคลอง หนอง บึง และทางนํ้ าขนาดเลก็ซ่ึงแหล่งนํ้ าเหล่าน้ี
บางแห่งจะนํ้ าแหง้ในฤดูแลง้ ทาํให้มีประชาชนเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งการทาํการเกษตร
ปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์รวมทั้งการถมท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ท่ีดินดงัแสดงในรูปท่ี 5.12  สถานการณ์ดงักล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการหมุนเวียนของระบบนํ้ าและการไหลของนํ้ าในธรรมชาติ ก่อให้เกิดการไหลบ่าท่ี
รุนแรงและรวดเร็วมากข้ึนส่งผลกระทบทาํใหน้ํ้ าไหลท่วมพ้ืนท่ีชุมชนมากข้ึน 
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รูปที ่5.12 การเปลีย่นแปลงใช้ประโยชนท่ีดนิทีส่่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้า/ทางนํ้าธรรมชาต ิ

4) การก่อสร้างอาคารในพืน้ทีเ่กษตรกรรมและชนบท 
จากผลการศึกษาการขยายตวัของอาคารส่ิงก่อสร้างดงักล่าวมาแลว้จะพบว่า การก่อสร้างอาคารใหม่

ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนนอกเขตเทศบาลซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวและบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีระบายนํ้ าธรรมชาติ ส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนท่ีรับและระบายนํ้าธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของอาคารในลกัษณะดงักล่าวส่งไม่เพียงแต่ทาํใหพ้ื้นท่ีสีเขียวท่ี
ช่วยซบันํ้ าลดลง แต่การก่อสร้างอาคารยงัมีการถมปรับระดบัท่ีดิน ทาํให้ทิศทางการไหลของนํ้ าเปล่ียนและยงั
ขวางการไหลของนํ้ าอีกดว้ย รูปท่ี 5.13 แสดงพื้นท่ีก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีผลต่อ
ระดบัความสูงพ้ืนท่ี 
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รูปที ่5.13 การเปลีย่นระดบัความสูงของพืน้ทจีากการปรับระดบัดนิเพือ่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 

 
5.3 สถานการณ์น้ําท่วมพืน้ทีใ่นเขตผงัเมืองรวมพุนพนิปี 2554 
 ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ชุมชนเมืองพุนพินเป็นชุมชนริมนํ้ าจึงมกัประสบปัญหานํ้าท่วมในฤดูนํ้ าหลาก
อยู่เป็นประจาํเกือบทุกปี อย่างไรก็ตามเหตุการณ์อุทกภยัในปี 2554 นับว่าเป็นอุทกภยัท่ีรุนแรงและก่อให้เกิด
ความเสียหายมากท่ีสุด สถานการณ์นํ้ าท่วมในอาํเภอพุนพินในปี 2554 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคมถึง 15 เมษายน 
2554 ช่วงเวลาท่ีนํ้ าท่วมมีความรุนแรง นํ้ าท่วมสูงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองท่าขา้มจะอยูใ่นช่วงวนัท่ี 30 มีนาคมถึง 11 เมษายน 2554 (เทศบาลเมืองท่าขา้ม, 
2554; สานกังานเกษตรพุนพิน, 2554) ลกัษณะของการเกิดอุทกภยั เป็นการลน้ของนํ้าจากแม่นํ้ าตาปี แม่นํ้ า          
พุมดวง และคลองสาขาอ่ืนๆ ท่ีขนาดของลาํนํ้ าไม่สามารถรองรับนํ้ าหลากได ้ทาํให้นํ้ าลน้ตล่ิงไหลเขา้สู่พ้ืนท่ี
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ชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีลุ่มตํ่าริมนํ้ า ซ่ึงสาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดภาวะนํ้ าลน้ตล่ิงคือปริมาณฝนท่ีตกอยา่ง
ต่อเน่ือง (กรมชลประทาน, 2554) จากรายงานสรุปสภาวะอากาศของประเทศไทยโดยศูนยภ์ูมิอากาศ กรม
อุตุนิยมวิทยาพบวา่ สภาพอากาศในฤดูร้อนในปีพ.ศ. 2554 มีสภาพแปรปรวนไปจากปกติมาก โดยเฉพาะเดือน
มีนาคมซ่ึงโดยปกติจะมีอากาศร้อนอบอา้วและมีฝนไม่มากนกั แต่ในปี 2554 บริเวณประเทศไทยตอนบนมี
อากาศเยน็เกือบตลอดเดือนเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆประกอบกบัคล่ืนกระแสลมตะวนัตกเคล่ือนเขา้ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนในบางช่วงทาํใหมี้ฝนเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณฝนรวมทั้งประเทศของเดือนมีนาคมปี 2554 สูงกวา่ค่าปกติถึง 
369%  หลายพื้นท่ีมีปริมาณฝนมากท่ีสุดใน 24 ชัว่โมงสูงกวา่สถิติเดิมและมีอุณหภูมิต่าํสุดรายวนัต่าํกวา่สถิติเดิม
ของเดือนเดียวกนั  โดยเฉพาะภาคใตมี้ลมตะวนัออกพดัปกคลุมเกือบตลอดเดือนและในช่วงปลายเดือนมีหยอ่ม
ความกดอากาศต่าํกาํลงัแรงปกคลุมบริเวณภาคใตต้อนกลาง  ทาํให้บริเวณภาคใตมี้ฝนตกชุกหนาแน่นเกือบ
ตลอดเดือน  โดยมีฝนหนกัถึงหนกัมากต่อเน่ืองในหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน ก่อใหเ้กิดอุทกภยัเป็น
บริเวณกวา้งและรุนแรงเป็นประวติัการณ์ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2554 จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดั
หน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศดงักล่าว 

 รายงานสรุปสภาวะการเกิดอุทกภยัลุ่มนํ้ าตาปีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (2555)โดยกรมชลประทานแสดงให้
เห็นว่ามีภาวะฝนตกหนกัต่อเน่ืองครอบคลุมพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในช่วงระหว่างวนัท่ี 22-31 มีนาคม 2554  
โดยสามารถสรุปขอ้มูลนํ้ าฝนจากสถานีวดันํ้าฝน 18 สถานี ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดด้งัน้ี 

1) ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งพ้ืนท่ี ระหว่างวนัท่ี 22-31 มีนาคม 2554 เท่ากบั 677.9 มม. คิดเป็น 42.5 % ของ
ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งปี และ 1,425.7 % ของปริมาณฝนเฉล่ียในเดือนมีนาคม โดยมีปริมาณฝน สูงสุดท่ี อ. ดอนสกั 
เท่ากบั 1,199 มม. ปริมาณฝนตํ่าสุดท่ี อ. ชยับุรี เท่ากบั 324.7มม. 

2) ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งพ้ืนท่ี ระหว่างวนัท่ี 1–31 มีนาคม 2554 เท่ากบั 727 มม. คิดเป็น 45.6 % ของ
ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งปี และ 1,529.1 % ของปริมาณฝนเฉล่ียในเดือนมีนาคม โดยมีปริมาณฝน สูงสุดท่ี อ. ดอนสกั 
เท่ากบั 2,643.7 มม. ปริมาณฝนตํ่าสุดท่ี อ.ชยับุรี เท่ากบั 856.4 มม. 

3) ปริมาณฝนสูงสุด 1 วนั ท่ี อ.ดอนสกั เท่ากบั 425 มม. วิเคราะห์รอบปีการเกิดซํ้ าได ้47 ปี 
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ตารางที ่5.6 แสดงข้อมูลปริมาณฝนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

เขตพืน้ที ่ ปริมาณฝนสะสม (มม.) 

22-31 มี.ค.54 % ของฝนเฉล่ียทั้งปี % ของฝนเฉล่ียเดือนมี.ค. 
อาํเภอเมือง 686.3 43.1 1,443.4 

อาํเภอเกาะสมุย 1,114.7 70.0 2,344.5 
อาํเภอพระแสง 434.8 27.3 914.5 

อาํเภอพนม 620.9 39.0 1,305.9 

อาํเภอพนุพนิ 570.5 35.8 1,199.9 

อาํเภอบา้นนาสาร 443.3 27.8 932.4 

อาํเภอเคียนซา 445.8 28.0 937.6 

อาํเภอบา้นตาขนุ 543.4 34.1 1,142.9 

อาํเภอชยับรุ 324.7 20.4 682.9 

อาํเภอไชยา 805.7 50.6 1,694.6 

อาํเภอทา่ชนะ 712.0 44.7 1,497.5 

อาํเภอดอนสกั 1,199.0 75.2 2,521.7 

อาํเภอทา่ฉาง 785.0 49.3 1,651.0 

อาํเภอกาญนดิษฐ ์ 612.0 66.4 2,225.8 

อาํเภอรีคีรัฐนิคม 706.0 45.5 1,525.9 

ก่ิงอาํเภอวภิาวดี 612.6 38.4 1,288.4 

อาํเภอเกาะพะงนั 706.0 44.3 1,484.9 

อาํเภอนาเดิม 413.0 25.9 868.6 

เฉล่ีย 677.9 42.5 1,425.7 

หมายเหตุ:     ฝนเฉล่ียทั้งปี                   1,593.5 มิลลิเมตร 
                      ฝนเฉล่ียนเดือนมีนาคม        47.5 มิลลิเมตร 

 
 

ท่ีมา: กรมชลประทาน (2555) 

จากตารางท่ี 5.6 ปริมาณฝนสะสม 9 วนัในเดือนมีนาคม 2554 มีปริมาณสูงกวา่ปริมาณฝนเฉล่ียของ
เดือนมีนาคมโดยทัว่ไปเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดภาวะนํ้ าลน้ตล่ิงเน่ืองจากมีปริมาณนํ้ามากและไม่
สามารถระบายไดอ้ยา่งทนัท่วงที จากรายงานสรุปสภาวะการเกิดอุทกภยัลุ่มนํ้ าตาปีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (2555) 
พบวา่ ปริมาณนํ้าท่าท่ีไหลผา่นลุ่มนํ้าตาปีท่ีทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมในเขตเมืองพนุพินจะมาจากแม่นํ้ า 2 สายหลกัคือแม่
นํ้ าตาปีและแม่นํ้ าพมุดวงท่ีไหลมาบรรจบกนับริเวณสบนํ้าตาปี-พุมดวง อาํเภอพนุพิน สุราษฎร์ธานี และไหล
ผา่นอาํเภอพุนพิน อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไปลงทะเลท่ีอ่าวไทย จากการตรวจวดัปริมาณนํ้าท่ีสถานี X.5C 
สะพานบา้นท่าขา้ม อาํเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานีในวนัท่ี 11 เมษายน 2554 เวลา พบว่ามีปริมาณการไหล
ลงทะเลท่ีอ่าวไทย เท่ากบั 1,455.8 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 126 ลา้น ลบ.ม./วนั ในขณะเดียวกนัมีปริมาณนํ้าท่ี
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ขงัอยูเ่ขตลุ่มนํ้ าตาปีประมาณ 634 ลา้น ลบ.ม. ดงันั้นการระบายนํ้ าปริมาณดงักล่าวจึงตอ้งใชเ้วลา 3 -4 วนั 
(ปริมาณร้อยละ 20 จะถูกขงัตามสภาพพ้ืนท่ี) (กรมชลประทาน, 2555)   

สถานการณ์ดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการระบายนํ้ าออกจากพ้ืนท่ี ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีทางธรรมชาติ
คือปล่อยใหน้ํ้ าไหลลงทะเลอ่าวไทยบริเวณอ่าวบา้นดอน อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงันั้นความเร็วในการ
ระบายนํ้ าจึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยลดความเสียหายจากภาวะนํ้ าท่วม การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีมีผลทาํให้
การไหลของนํ้ าหรือการเปล่ียนเส้นทางนํ้ าจึงส่งผลกระทบท่ีทาํให้ความเส่ียงนํ้ าท่วมสูงข้ึนหรือเพ่ิมความ
อ่อนไหวต่อนํ้าท่วมพ้ืนท่ีมากข้ึน 

5.4 ระดบัความสูงนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพนิปี 2554 
 ในการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงหรือความอ่อนไหวจากภาวะนํ้ าท่วมจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีใชช่้วย
ในการตดัสิน แผนท่ีนํ้ าท่วม (Flood Map) นบัเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํคญัในกระบวนการตดัสินใจและวางแผน
ป้องกนัแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม การจดัทาํแผนท่ีนํ้าท่วมสามารถทาํไดห้ลายวิธีข้ึนอยูก่บับริบทของพื้นท่ีและขอ้มูลท่ี
มีอยู่รวมทั้งการเขา้ถึงขอ้มูล ในกรณีของพ้ืนท่ีเขตผงัเมืองรวมพุนพุนพบว่ามีขอ้จาํกดัของขอ้มูลทุติยภูมิท่ี
เก่ียวขอ้งกบันํ้ าท่วมเป็นอย่างมาก อาจกล่าวไดว้่าไม่มีการเก็บรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลนํ้ าท่วมไวอ้ยา่งระบบ 
ดงันั้นการจดัทาํแผนท่ีนํ้ าท่วมเขตผงัเมืองรวมพุนพินจึงให้ความสําคญักบัขอ้มูลท่ีสามารถเก็บรวบรวมไดใ้น
ปัจจุบนัคือระดบัความสูงของนํ้าท่วมโดยเป็นการวดัจากร่องรอยของนํ้าท่ีปรากฎอยูบ่นอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.14 โดยมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลระดบัความสูงประกอบดว้ย 1) การใชแ้บบสอบถาม
ชุมชน โดยประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามจะเป็นผูป้ระเมินความสูงของระดบันํ้ าจากร่องรอยท่ีปรากฎบนอาคาร
พกัอาศยัของตนเอง 2) การสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลความสูงของระดบันํ้ าท่วมในพ้ืนท่ี 3) ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีสาํคญัคือ เทศบาลเมืองท่าขา้มท่ีมีขอ้มูลระดบัความสูงของนํ้าในเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม โดยขอ้มูลท่ี
ไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์และจดัทาํแผนท่ีระดบันํ้ าท่วมโดยใชร้ะบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 
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รูปที ่5.14 การประเมินความสูงระดบัน้ําท่วมจากรอยของนํา้ท่ีปรากฎอยู่บนอาคาร 
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รูปที ่5.15 จุดสํารวจความลกึนํ้าโดยการวดัความสูงระดบันํ้า 

จุดสาํรวจขอ้มูลระดบัความสูงนํ้ าท่วมในปี 2554 แสดงในรูปท่ี 5.15 ผลท่ีไดจ้ากการสาํรวจจะนาํมา
ประเมินร่วมกบัขอ้มูลความสูงระดบันํ้ าท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยใช ้GIS และจดัทาํแผนท่ีระดบันํ้ าท่วมในเขต
ผงัเมืองรวมพนุพินดงัแสดงในรูปท่ี 5.16-5.17 

จากรูปท่ี 5.16 จะเห็นไดว้่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในเขตผงัเมืองรวมพุนพินประสบปัญหานํ้ าท่วมในปี 2554 
ความสูงของระดบันํ้ าจอยู่ระหว่าง 0-6 เมตร บริเวณท่ีระดบันํ้ าท่วมสูงมากไดแ้ก่ บริเวณท่ีลุ่มตํ่าฝ่ังทิศใตข้อง
ชุมชน พ้ืนท่ีบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าและพ้ืนท่ีบริเวณท่ีแม่นํ้ าทั้ง 2 สายไหลมาบรรจบกนัซ่ึงนอกจะเป็นบริเวณท่ีนํ้ า
ท่วมสูงแลว้ยงัเป็นบริเวณท่ีนํ้ าท่วมนานโดยเฉพาะพ้ืนฝ่ังขวาของแม่นํ้ าพุมดวงจะมีจะไดรั้บผลกระทบจากนํ้ า
ท่วมสูงเน่ืองตล่ิงฝ่ังขวา (ทิศใต)้ จะตํ่า กว่าตล่ิงฝ่ังซ้าย ลกัษณะดงักล่าวจึงทาํให้ชุมชนในพ้ืนท่ีฝ่ังริมนํ้ าฝ่ังขวา
ของแม่นํ้ าพุมดวงในเขตตาํบลเขาหัวควายและท่าโรงชา้งท่ีอยู่นอกเขตผงัเมืองเป็นพื้นท่ีมีนํ้ าท่วมสูงมากกว่า
บริเวณในเขตผงัเมืองรวม 
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รูปที ่5.16 แผนทีป่ระเมินระดบัความสูงนํา้ท่วมพืน้ทีใ่นเขตผงัเมอืงรวมพนุพนิปี 2554  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตผงัเมืองรวมพนุพนิ 

 

รูปที ่5.17 ระดบัความสูงนํ้าท่วมและอาคารในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิปี 2554  
 

 

ตาํบลพนุพิน 

ตาํบลหวัเตย 

ตาํบลหนองไทร 

ตาํบลเขาหวัควาย 

ตาํบลท่าขา้ม 

ตาํบลท่าโรงชา้ง 

เทศบาลเมืองท่าขา้ม 
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แผนท่ีระดบัความสูงนํ้ าท่วมยงับ่งช้ีพ้ืนท่ีนํ้ าท่วมสูงบริเวณตอนกลางของเขตผงัเมืองรวมในเขตตาํบล
หนองไทรและตาํบลพุนพิน วิเคราะห์พ้ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สภาพภูมิประเทศในบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีลุ่มตํ่าและ
เป็นเส้นทางระบายนํ้ าตามธรรมชาติ อยา่งไรก็ตามเส้นทางการระบายนํ้ าธรรมชาติในปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบ
จากถนนสาย 4153 ท่ีตดัขวางทางตอนกลางของพ้ืนท่ีทาํให้ความเร็วในการระบายนํ้ าตามธรรมชาติลดลง 
นอกจากน้ียงัเป็นบริเวณท่ีมีการพฒันาหมู่บา้นจดัสรรขนาดใหญ่ จึงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์นํ้ าท่วมใน
ปี 2554 ค่อนขา้งมากเน่ืองจากระดบัท่วมสูงมากกวา่ 2 เมตรเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สปัดาห์ 

บริเวณฝ่ังตะวนัตกของเขตผงัเมืองรวมพนุพินเป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมในปี 2554 นอ้ย
กว่าบริเวณอ่ืนๆ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศมีความสูงมากกว่าฝ่ังตะวนัออก ระดบันํ้ าท่วมส่วนใหญ่สูงไม่เกิน 
0.50 เมตร และมีบางพื้นท่ีท่ีนํ้าไม่ท่วมรวมทั้งพ้ืนท่ีสนามบินสุราษฎร์ธานีท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
พ้ืนท่ีในเขตตาํบลหวัเตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.18 ผลกระทบถนนต่อระบายนํา้ของพืน้ทีใ่นเขตผงัเมืองรวมพนุพนิ
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รูปท่ี 5.18 แสดงการแบ่งระดบัความสูงของนํ้ าท่วมออกเป็น 5 ระดบัตามความลึกของระดบันํ้ า ทาํให้
เห็นไดช้ดัเจนว่าบริเวณพ้ืนท่ีทางตอนล่างของผงัเมืองรวมต่อเน่ืองจากริมฝ่ังแม่นํ้ าทั้งสองสายเป็นพ้ืนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากนํ้ าท่วมสูง ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในบทน้ีจะนาํไปใชใ้นการประเมินความเส่ียงนํ้ าท่วมเพื่อวาง
แผนการใชท่ี้ดินในเขตผงัเมืองรวมพนุพินท่ีเหมาะสมต่อไป 



 

บทที ่6 

การปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อปัญหานํา้ท่วม                                
ในเขตผงัเมืองรวมพนุพนิ  

 
 การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศเป็นการปรับตัวทั้ งในระบบของชุมชนและธรรมชาติในการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน ในปัจจุบนัหรือท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (IPCC,2001) และมกัรวมความหมายถึงแนวทางหรือวิธีการท่ีจะลดภาวะล่อแหลม
เปราะบางของระบบหรือภาคส่วนต่างๆ การศึกษาความสามารถในการปรับตวัของชุมชนและภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งต่อปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินจึงใหค้วามสาํคญัทั้งในดา้นของการรับมือกบัปัญหานํ้ า
ท่วมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและแนวทางการรับมือกบัปัญหาดงักล่าวในอนาคตทั้งในระดบัภาคส่วนและ
ชุมชนโดยมีประเด็นการศึกษาท่ีสาํคญั 3 ดา้นคือ  1) ผลกระทบของนํ้ าท่วมต่อชุมชนในเขตผงัเมืองรวม
พุนพิน และ 2) การปรับตวัของชุมชนต่อปัญหานํ้ าท่วม โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 3) นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการและรับมือนํ้าท่วม   

6.1 ผลกระทบของนํา้ท่วมต่อชุมชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ  
 การศึกษาผลกระทบของนํ้ าท่วมต่อชุมชนเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตผงัเมืองรวมพุนพินจาํนวน 418 คนโดยเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาลจาํนวน 280 คน และนอกเขตเทศบาลจาํนวน 138 คน สามารถสรุป ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชากรกลุ่มตวัอยา่งและผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

6.1.1 คุณลกัษณะทางเศรษฐกจิสังคม 
คุณลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตผงัเมืองรวมพุนพิน

จาํนวน 418 คน มีดงัน้ี 

 ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเลก็นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 53.8 
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 46.2 

 เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลจาํนวน 280 คนคิดเป็นร้อยละ 67  และนอกเขต
เทศบาลจาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 33 
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 อายเุฉล่ียประชากรกลุ่มตวัอยา่ง คือ 43.8 ปี ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 40-49 ปีโดยคิดเป็น
ร้อยละ 25.8 รองลงมาคือกลุ่มอายรุะหว่าง 50-59 ปี และ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.6  และ 
19.6 ตามลาํดบั 

 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 36.6 มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 10,000 - 15,000บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 30.0 มีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 14.4 มีรายไดม้ากกว่า 
20,000 บาทต่อเดือน 

 ระดับการศึกษาของประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.4 มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาหรือ ปวช. รองลงมาคือจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาและปริญญาตรีคิดเป็น
ร้อยละ 24.3 และ 23.4 ตามลาํดบั 

 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพคา้ขายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือเกษตรกรคิด
เป็นร้อยละ 24.3 และพนกังาน/รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 22.0 

 ประเภทอาคารพกัอาศยัท่ีครอบครองส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียวชั้นเดียวคิดเป็นร้อยละ 48.0 
รองลงมาคืออาคารพาณิชยแ์ละบา้น 2 ชั้น คิดเป็นร้อยละ 19.13 และ 15.88 ตามลาํดบั 
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   ตารางที ่6.1 ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูล ร้อยละ 

เพศ  
    หญิง 53.8 
    ชาย 46.2 

อาย ุ  
    นอ้ยกวา่ 20 ปี 5.4 
    20-29 ปี 
    30-39 ปี 

10.4 
19.6 

    40-49 ปี 25.4 
    50-59 ปี 
    60 ปีหรือมากกวา่ 

 22.6 
16.7 

รายได ้  
    ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 30.0 
    10,000-15,000 บาท 
    15,001-20,000 บาท 

36.6 
18.9 

    20,001-25,000 บาท 
    25,001-30,000 บาท 
    มากกวา่ 30,000 

9.0 
2.7 
2.7 

การศึกษา  
    ประถมศึกษา 
    มธัยมศึกษาและปวช. 

24.32 
32.4 

     ปวส./อนุปริญญา 12.0 
    ปริญญาตรี      23.4 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 8.1 

อาชีพ  
    นกัเรียน/นกัศึกษา     5.0 
    พนกังานบริษทั/รับจา้ง        22.0 
    คา้ขาย/เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั  
    เกษตรกร 

33.3 
25.8 

    ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 11.2 
    อ่ืน ๆ 2.69 

ลกัษณะบา้นพกัอาศยั  

บา้นชั้นเดียว 48.01 
บา้นชั้นเดียวใตถุ้นสูง   12.27 
บา้น 2 ชั้น     15.88 
ทาวน์เฮาส์ 3.97 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์ 19.13 
อ่ืนๆ    0.72 
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6.1.2 ผลกระทบของนํา้ท่วมต่อชุมชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
 การศึกษาผลกระทบของนํ้ าท่วมต่อชุมชนมีความสาํคญัต่อการวางแผนเพ่ือลดความเส่ียงหรือความ
อ่อนไหวต่อนํ้ าท่วม การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลผลกระทบของนํ้ าท่วมชุมชนในส่วนน้ีมุ่งเน้น
การศึกษาปัญหาและผลกระทบของสถานการณ์นํ้าท่วมในปี 2554 มีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

1) ความถ่ีของนํา้ท่วม  
ผลการศึกษาพบว่าพื้นท่ีในเขตผงัเมืองประสบปัญหาท่วมนํ้ าจากลน้ตล่ิงเกือบทุกปีแต่โดยทัว่ไปไม่

มีความรุนแรงมากนกั พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนริมนํ้ าฝ่ังดา้นทิศใตข้องแม่
นํ้ าพุมดวงและฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าตาปี โดยเกิดข้ึนในช่วงเดือนนํ้ าหลากคือตุลาคม-พฤศจิกายน การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนํ้าท่วมในพื้นท่ีโดยการสมัภาษณ์และแบบสอบถามพบวา่มีเหตุการณ์นํ้ าท่วมรุนแรงเกิดข้ึน 3 
คร้ังในรอบ 35 ปี โดยเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2518 2531 และ 2554 โดยปี 2554 เป็นปีท่ีนํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ท่ีสุด นํ้า
ท่วมท่ีมีความรุนแรงรองลงมาเกิดข้ึนในปี 2538 และตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มาระดบันํ้ าท่วมมกัสูงกว่านํ้ าท่วม
ในฤดูนํ้ าหลากท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตทาํให้ชุมชนริมนํ้ าไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมในฤดูนํ้ าหลากทุกปี รูปท่ี 
6.1 แสดงจาํนวนผูท่ี้ประสบปัญหานํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพิน  

จากรูปท่ี 6.1 จะเห็นว่าประมาณร้อยละ 95 ของประชาชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพินประสบภยันํ้ า
ท่วมในปี 2554 รองลงมาคือ ปี 2531 มีผูป้ระสบภยันํ้ าท่วมคิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนในปีอ่ืนๆจะมีจาํนวนผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมเลก็นอ้ย ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนบริเวณริมแม่นํ้ าท ถึงแมว้่าในปี 2518 จะมี
เหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่แต่เน่ืองจากระยะเวลาผา่นมานานกว่า 30 ปี ดงันั้นผูใ้หข้อ้มูลส่วนมากจึงไม่สามารถ
จดจาํเหตุการณ์นํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่6.1 ร้อยละของผู้ประสบภัยนํา้ท่วมระหว่างปี 2518-2554 

ปี 2554
66%

 ปี 2538
1%

ปี 2531
28%

ปี 2518
3%

ปีอ่ืนๆ
2%
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การเก็บรวบรวมข้อมูลความถ่ีนํ้ าท่วมหรือจาํนวนซํ้ าของการเกิดนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวม
พุนพินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42 ประสบปัญหานํ้ าท่วม 1 คร้ังในรอบ 20 ปี และร้อยละ 25.1 
ประสบปัญหานํ้ าท่วมทุกรอบ 10 ปี ในขณะท่ีประชาชนกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 8.5 ประสบปัญหานํ้ าท่วมทุกปี 
รูปท่ี 6.2 แสดงความถ่ีท่ีมีผูไ้ดรั้บผลกระทบของการเกิดนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่6.2 ความถ่ีของผู้ได้รับผลกระทบจากนํา้ท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
 

จากการสมัภาษณ์ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งพบว่าผูท่ี้ประสบปัญหานํ้ าท่วมทุกปี ส่วนใหญ่มีการตั้งถ่ิน
ฐานบา้นเรือนอยู่บริเวณริมแม่นํ้ าหรือลาํคลอง ทาํให้ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าลน้ตล่ิงในฤดูนํ้ าหลาก ซ่ึง
รวมถึงพื้นท่ีเกษตรกรรมในท่ีลุ่มตํ่า  อยา่งไรก็ตามสถานการณ์นํ้ าท่วมโดยทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปีจะ
ไม่มีความรุนแรงมากนะ ระดบันํ้ าท่วมมีความสูงไม่เกิน 20 ซม.ระยะเวลาการท่วมประมาณ 1-4 สัปดาห์ จึง
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในการดาํเนินชีวิตเท่าใดนัก ครัวเรือนในพื้นท่ีนํ้ าท่วมถึงส่วนใหญ่มีเรือ การทาํ
การเกษตรในพื้นท่ีนํ้ าท่วมถึงส่วนใหญ่จะปลูกผกัและพืชอายสุั้นทาํให้สามารถเก็บเก่ียวไดก่้อนช่วงเวลานํ้ า
ท่วม ในบางพี้นท่ีมีการทาํคนัดินเพื่อป้องกนันํ้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร 

 2) ผลกระทบจากนํา้ท่วม  
การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนํ้ าท่วมในปี 2554 พบว่านํ้ าท่วมทาํใหเ้กิด

ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากนํ้ าท่วมในปี 
2554 มีความรุนแรงมากกว่านํ้ าท่วมท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต การสะสมของนํ้ าฝนท่ีตกติดต่อกนันานกว่า 1 
สัปดาห์ทาํใหมี้ปริมาณนํ้ าสะสมมาก นํ้าไหลเช่ียวและระดบันํ้ าท่วมสูง การท่วมสูงในบางพื้นท่ีระดบันํ้ าสูง
กวา่ 6 เมตร   ประกอบกบัการท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ตรียมรับมือกบัปัญหานํ้ าท่วมทาํใหป้ระสบปัญหา
ขาดแคลนอาหาร นํ้าด่ืม และเรือ ไม่สามารถการเดินทางติดต่อหรือหาซ้ืออาหารได ้ การใหช่้วยเหลือเป็นไป
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อยา่งยากลาํบากเน่ืองจากถนนถูกตดัขาด นอกจากประสบปัญหานํ้ าท่วมสูงแลว้ในบางพ้ืนท่ีนํ้ ายงัท่วมขงัใน
พื้นท่ีเป็นเวลานานมากกวา่ 1 เดือนทาํใหค้วามเสียหายมากข้ึนตามไปดว้ย  

การศึกษาทศันคติดา้นผลกระทบจากนํ้ าท่วมของประชาชนในเขตผงัเมืองรวมพบว่าประชาชนร้อย
ละ 42.3 เช่ือว่าตนเองไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมมากท่ีสุด ร้อยละ 36.0 รู้สึกว่าไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วม
มาก ร้อยละ 11.7 เช่ือว่าไดรั้บผลกระทบปานกลาง มีเพียงร้อยละ 1.8 ท่ีรู้สึกว่าไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วม
นอ้ยมาก 

3) ความเสียหายจากนํา้ท่วม 
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนดา้นความเสียหายจากสถานการณ์นํ้ าท่วมปี 2554 ในระดบั
ครัวเรือนพบว่านํ้ าท่วมทาํให้เกิดความเสียหายต่อบา้นเรือนและทรัพยสิ์นมากท่ีสุด โดยมีประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบสูงถึง 41%  รองลงมาคือความเสียหายต่อภาคธุรกิจการคา้และภาคการเกษตรท่ีพบว่ามีประชาชน
ไดรั้บผลกระทบดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 26.23 และ ร้อยละ 13.77 ตามลาํดบัมีเพียงร้อยละ 11.43 ของ
ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดรั้บความเสียหายจากสถานการณ์นํ้าท่วมโดยตรงดงัรูปท่ี 6.3 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รูปที ่6.3 ผลกระทบจากนํา้ท่วมต่อชุมชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 

   การประเมินความเสียหายของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมในปี 2554 พบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 31 ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอยูใ่นช่วง 10,000-30,000 บาท 
รองลงมาร้อยละ 24 ไดรั้บความเสียหายประมาณ 30,001-50,000 บาท และร้อยละ 16 ไดรั้บความเสียหาย
มากกวา่ 100,000 บาท ดงัแสดงในรูปท่ี 6.4 
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รูปที ่6.4 มูลค่าความเสียหายต่อครัวเรือนในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 

 จากความเสียหายในระดบัครัวเรือนสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายของครัวเรือนทั้งหมดท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วมไดด้งัน้ี 

- ประเมินความเสียหายเฉล่ียต่อครัวเรือน  30,000 บาท  
- มีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตผงัเมืองรวมพนุพินจาํนวน 11,908 ครัวเรือน  
- ครัวเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 88.6 ของครัวเรือนทั้งหมด 
- มูลค่าความเสียหาย = ความเสียหายเฉล่ียต่อครัวเรือน*จาํนวนครัวเรือนท่ีไดรั้บความ

เสียหาย  
- มูลค่าความเสียหายทั้งส้ิน=    30,000 x 11,908 = 314,371,200 บาท  

การพิจารณาความเสียหายจาํแนกตามกลุ่มอาชีพพบว่ากลุ่มอาชีพท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ
กลุ่มอาชีพคา้ขายไดรั้บผลกระทบตามมูลค่าความเสียหายโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 33% รองลงมาคือกลุ่ม
พนกังานบริษทัและเกษตรกรคิดเป็นร้อย 26.1 และร้อยละ 21.6 ตามลาํดบัดงัแสดงในตารางท่ี 6.2  

 จากตารางท่ี 6.2 จะเห็นไดว้า่ประชากรท่ีมีอาชีพคา้ขายไดรั้บผลกระทบมากกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ โดย
พบว่ามีมูลความค่าความเสียหายจากนํ้ าท่วมส่วนใหญ่มากกว่า 50,000 บาท ในขณะท่ีกลุ่มอาชีพท่ีไดรั้บ
ผลกระทบนอ้ยท่ีสุดคือนกัเรียน/นกัศึกษาและกลุ่มขา้ราชการท่ีมีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 
7.2 ตามลาํดบั  
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ตารางท่ี 6.2 มูลค่าความเสียหายจากนํ้าท่วมจาํแนกตามกลุ่มอาชีพ 
อาชีพ ร้อยละประชากรกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามมูลค่าความเสียหาย สัดส่วนมูลค่า

ความเสียหาย
ตามอาชีพ (%) 

<10,000 บาท 10,000-
30,000 บาท 

30,001-
50,000 บาท 

50,001-
100,000 บาท 

>100,000 
บาท 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.2 4.7 5.6 0.0 0.0 3.6 
พนกังาน/รับจา้ง 29.2 23.3 34.9 18.2 21.4 26.1 
คา้ขาย 33.3 30.2 16.7 53.3 50.0 33.3 
ขา้ราชการ 4.2 14.0 4.0 1.2 7.1 7.2 
เกษตรกร 20.8 20.9 22.2 18.2 21.4 21.6 
อ่ืนๆ 8.3 7.0 16.7 9.1 0.0 8.1 
รวม 100 100 100 100 100 100 

 
ผลการศึกษาท่ีได้แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์นํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมเมืองพุนพินก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการคา้มากกว่าภาคเกษตรกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชท่ี้ดินในเขตเมืองส่วนใหญ่จะ
เป็นการใชท่ี้ดินเพื่อการพาณิชยกรรมท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกวา่การใชท่ี้ดินประเภทอ่ืน นอกจากน้ียงัเป็น
บริเวณท่ีมีความหนาแน่นของประชากรและอาคารสูงทาํให้มีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากนํ้ าท่วม
มากกวา่พื้นท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่6.5 ผลกระทบจากนํา้ท่วมจําแนกตามประเภทอาคารพกัอาศัยในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
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ผลการศึกษายงัแสดงให้ว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทรัพยสิ์นในอาคารมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะ
อาคาร โดยพบวา่บา้นพกัอาศยัแบบอาคารชั้นเดียว มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมสูงกว่าอาคาร
ประเภทอ่ืน การเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและการสาํรวจพื้นท่ีพบว่าอาคารบา้นพกัอาศยันอกเขตเทศบาล
ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารชั้นเดียว ทาํใหมี้ความเส่ียงต่อความเสียหายจากนํ้ าท่วมสูงมากกว่าอาคารประเภทอ่ืน 
ผลการศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นวา่อาคารพกัอาศยัแบบใตถุ้นสูงมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมนอ้ย
กวา่อาคารพกัอาศยัประเภทอ่ืนดงัแสดงในรูปท่ี 6.5 

6.2 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหานํา้ท่วมและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศเป็นการปรับตวัของ
กลุ่มบุคคลและพฤติกรรมของสถาบนัหรือองค์กรเพื่อลดความเปราะบางของสังคมต่อการเปล่ียนสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการปรับตวัสามารถเป็นไดท้ั้งลกัษณะของการเตรียมรับมือและการโตต้อบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
การศึกษาการปรับตวัของชุมชนต่อปัญหานํ้าท่วมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นพื้นฐานสาํคญัใน
การประเมินขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือหรือการปรับตวัต่อผลกระทบหรือความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลง ทาํใหก้ารวางแผนหรือแนวทางปฏิบติัมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนมากข้ึน 
การศึกษาการปรับตวัของชุมชนในเขตผงัเมืองพนุพินต่อปัญหานํ้าท่วมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นการศึกษาทศันติแลความคิดเห็นของประชาชนโดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตผงัเมืองรวมพนุพินจาํนวน 418 คน โดยมีผลการศึกษท่ีสาํคญัดงัน้ี 

6.2.1 การรับรู้การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและความสัมพนัธ์กบัปัญหานํา้ท่วม 
 การประเมินการรับรู้ของประชาชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และความสัมพนัธ์กับปัญหาท่วมโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตวัอย่างพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เช่ือว่าตนเองมีความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 44.1 รองลงมาคือมีความเขา้ใจในมากถึงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 30.6  ในขณะท่ีประชาชนท่ีมีความ
เขา้ใจนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 25.2  มีคะแนนเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเท่ากบั 3.04 จาก
คะแนนเตม็ 5 โดยผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัผลจากการสัมภาษณ์ท่ีพบว่าประชากรกลุ่มตวัอยา่ง
รับรู้และเห็นความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ยงัมีขอ้จาํกดัในดา้นองคค์วามรู้และความ
เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งอยู่มาก รูปท่ี 6.6 แสดงการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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รูปที ่6.6 การรับรู้และความเข้าใจต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน 

 รูปท่ี 6.6 ยงัแสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในเขตผงัเมืองพุนพิน  โดยประชาชนร้อยละ 66.8 เช่ือว่าสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมมากถึงมากท่ีสุด ในขณะท่ีร้อยละ 27 มีความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยูใ่นระดบัปานกลาง
คิดเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย 3.82 จาก 5 คะแนนจดัอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก  

การศึกษาทศันคติดา้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตชุมชนพบวา่ประชาชน
ส่วนใหญ่เช่ือว่าสภาพภูมิอากาศชุมชนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประชาชน
ร้อยละ 45.0 เช่ือว่าทาํให้ปริมาณฝนตกในพ้ืนท่ีมากข้ึน รองลงไปคือทาํให้อากาศร้อนข้ึน สภาพอากาศ
แปรปรวนไม่ถูกตอ้งตามฤดูกาล และมีพายฝุนบ่อยคร้ังมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 26.1 18.0 และ 5.4 ตามลาํดบั 
ดงัแสดงในรูปท่ี 6.7   

ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงอากาศส่ง
ผลกระทบทาํให้เกิดปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน โดยร้อยละ 64.5 ของประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง
เช่ือว่านํ้ าท่วมมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากท่ีสุด รองลงคือร้อยละ24.6 เช่ือว่ามี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีร้อยละ 12.9 เช่ือว่ามีความสัมพนัธ์นอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด (รูปท่ี 6.6) 
นอกจากน้ีประชาชนในชุมชนในชุมชนส่วนใหญ่ (57.6 %) ยงัเช่ือวา่ผลกระทบจากของสภาพภูมิอากาศจะมี
ความรุนแรงมากข้ึน  
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รูปที ่6.7 ทศันคติของประชาชนต่อผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัผลจากการสัมภาษณ์ท่ีพบว่าประชาชนกลุ่มตวัอยา่งตะหนกั
ถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนและรู้สึกว่าสภาพอากาศของชุมชนเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 
โดยเฉพาะปริมาณฝนท่ีตกเพิ่มมากข้ึนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่นฝนตกนอกฤดูกาล และ
สภาพอากาศร้อนจดั อย่างไรก็ตามผประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัขาดรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในเร่ืองของสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
ประชาชนส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเขา้และใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัโดยเฉพาะ
นํ้ าท่วมและสึนามิ มากกว่าการประเด็นดา้นการปรับตวัเพื่อตอบรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดงั
แสดงในผลการศึกษาดา้นการปรับตวัของชุมชน 

6.2.2 การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการรับมือปัญหานํา้ท่วม 
 การศึกษาการปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศและการรับมือต่อปัญหานํ้ าท่วมของชุมชนโดยการใช้
แบบสอบถามทศันคติและการสัมภาษณ์พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีแนวคิดหรือการวางแผนเพ่ือเตรียม
รับมือกบัปัญหานํ้ าท่วมแต่ส่วนใหญ่ยงัไม่ดาํเนินการตามแผน การวิเคราะห์ผลการศึกษาในภาพรวมแสดง
ให้เห็นว่าการเตรียมตวัเพื่อรับมือกบัปัญหานํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นการแกปั้ญหาแบบปัจเจก และ
มุ่งเน้นในการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากนํ้ าท่วมในอนาคต โดยการดาํเนินการ
ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนอย่างเป็นระบบหรือมีกระบวนการท่ีต่อเน่ืองท่ีสะทอ้นให้เห็นว่าเป็นการปรับตวัของ
ชุมชนท่ีชดัเจน โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 
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1) แนวทางการดําเนินการเพือ่ลดความเส่ียงนํา้ท่วมระดับครัวเรือน 
ผลการศึกษาทศันคติและความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการปรับตวัของ

ชุมชนพบว่าประชาชนกลุ่มตวัอยา่งตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหานํ้ าท่วมและมีแนวคิดท่ีจะดาํเนินการ
เพื่อลดความเส่ียงนํ้าท่วม โดยแนวทางท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือการยกบา้นใหสู้งข้ึน 
รองลงมาคือการถมท่ีดินและการทาํประกนัภยันํ้าท่วมดงัแสดงในรูปท่ี 6.8  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่6.8 แนวคดิและการดําเนินการเพือ่ลดความเส่ียงนํา้ท่วมระดับครัวเรือน 

ผลการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัผลจากการสัมภาษณ์ท่ีพบว่าผูใ้หข้อ้มูลส่วน
ใหญ่มีแนวคิดท่ีจะยกบา้นหรือถมท่ีให้สูงข้ึนมากกว่าระดบันํ้ าท่วม โดยเช่ือว่าเป็นวิธีการเหมาะสมท่ีสุด
เน่ืองจากสามารถดาํเนินไดด้ว้ยตนเอง มีประสิทธิภาพท่ีเห็นไดช้ดัเจนมากกว่าวิธีอ่ืนๆ เช่น การปลูกตน้ไม ้ 
ท่ีไม่แน่ใจว่าจะสามารถช่วยป้องกนันํ้ าท่วมได ้การสร้างกาํแพงกันนํ้ า การทาํคนัคูต่างๆเป็นวิธีการท่ีมี
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินสูงและอาจไม่สามารถป้องกนันํ้ าท่วมได ้ในขณะเดียวกนัประชาชนผูใ้ห้สัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่กใ็หค้วามสาํคญักบัประเด็นของการทาํประกนัภยั โดยเช่ือว่าเป็นแนวทางท่ีจะช่วยใน
การฟ้ืนฟูอาคารและทรัพยสิ์นหากเกิดนํ้ าท่วม แต่ยงัขาดความมัน่ใจในระบบประกนัภยัและไม่แน่ใจว่าจะ
ไดรั้บการคุม้ครองครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และหากตอ้งการการทาํประกนัภยัท่ีมีวงเงินประกนัสูงก็
จะมีภาระค่าใชจ่้ายเบ้ียประกนัภยัสูงตามไปดว้ย 

 นอกจากน้ียงัมีประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายรุนแรงจากสถานการณ์นํ้ าท่วมในปี 2554 ส่วนหน่ึง
ยงัมีแนวคิดท่ีจะยา้ยท่ีอยู่อาศยัไปยงัพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภยัมากกว่า ทาํให้มีการประกาศขายท่ีอยู่อาศยัใน
ปัจจุบนัเพื่อนาํเงินไปซ้ือท่ีอยูอ่าศยัใหม่ ผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นว่าร้อยละ 24.3 ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง
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ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆเพื่อลดความเส่ียงของความ
เสียหายจากปัญหานํ้าท่วมในพื้นท่ีเกษตรกรรมทีมกัเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี  

2) แนวทางการดําเนินการเพือ่รับมือกบัปัญหานํา้ท่วมระดับชุมชน 
การศึกษาทศันคติของชุมชนท่ีประกอบดว้ยประชาชนในพื้นท่ีและผูน้าํชุมชนในดา้นการวางแผน

เพื่อแกไ้ขและรับมือกบัปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินในภาพรวมพบว่าชุมชนมีการดาํเนินงาน
จดัทาํแผนเพื่อรับมือกบัปัญหานํ้ าท่วม อย่างไรตามการดาํเนินดังกล่าวยงัไม่สะทอ้นให้เห็นถึงแผนการ
ดาํเนินงานท่ีนาํไปสู่การแกไ้ขหรือลดความเส่ียงของความเสียหายทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมจาก
นํ้ าท่วมอย่างเป็นระบบ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนแกปั้ญหาหรือวางแผนเพื่อรับมือกบั
ปัญหานํ้ าท่วมโดยพบว่าประชาชนร้อยละ 62.2 ไม่เคยเขา้ร่วมการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนป้องกนั
นํ้ าท่วมหรือการประชุมระดมความคิดเห็นในการวางผงัเมือง  ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนดา้น
การจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมยงัช้ีให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 49.4 เช่ือว่าชุมชนมีการ
ดาํเนินการวางแผนป้องกนัและรับมือกบัปัญหา ร้อยละ29.2 คิดว่าชุมชนยงัไม่มีการวางแผนเพ่ือรับมือกบั
ความเส่ียงนํ้าท่วม ร้อยละ 21.4 ไม่แน่ใจ 

อยา่งไรก็ตามการเก็บรวบรวมขอ้มูลชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนและ
ผูบ้ริหารองคก์รส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ชุมชนไดมี้การดาํเนินการวางแผนเพ่ือรับมือกบัปัญหานํ้ าท่วมทั้งในระดบั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาลเมืองท่าขา้มและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยการดาํเนินการในส่วน
ขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในระดบัชุมชนจะให้ความสําคญัในดา้นการวางแผนเพื่อรับมือภยัพิบติั
ฉุกเฉินและการฟ้ืนฟูชุมชนหลงัภยัพิบติั เช่น การเตือนภยั และการเตรียมการอพยพ ซ่ึงเป็นการวางแผนใน
ระดบัพื้นท่ีทาํให้เป็นขอ้จาํกดัในเชิงปฏิบติัและขาดการบูรณาการระหว่างแผนงานต่างๆและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  

ผลการศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นว่าการวางแผนเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนสภาพอากาศและนํ้ าท่วมในเขต
ผงัเมืองรวมพนุพินยงัการขาดความชดัเจนของแผนการดาํเนินงานทั้งในดา้นองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
นํ้ าท่วมและแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสู่การลดความอ่อนไหวและความเส่ียงนํ้ าท่วมชุมชน ใน
ขณะเดียวกนัสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นของการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานํ้ าท่วมพบว่า ประชาชนให้ความสาํคญักบักลยุทธ์ในการบริหารจดัการนํ้ าท่วม 3 แนวทางคือการ
ปรับปรุงแกไ้ขผงัเมืองใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน การขดุลอกคูคลองเพ่ือทาํใหก้ารระบายนํ้ าเร็วข้ึนและการ
กาํหนดแนวพ้ืนท่ีระบายธรรมชาติ (Floodway) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.9 
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รูปที ่6.9 แนวคดิและการดําเนินการเพือ่ลดความเส่ียงนํา้ท่วมระดับชุมชน 

 นอกจากน้ีประชาชนส่วนใหญ่ยงัใหค้วามสาํคญักบัหน่วยงานทอ้งถ่ินในการบริหารจดัแกไ้ขปัญหา
นํ้าท่วมทั้งในระดบัเทศบาล อบต.และหมู่บา้น โดยพบวา่ประชาชนร้อยละ 51 มีความเห็นว่าเทศบาลเมืองท่า
ขา้มควรเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม รองลงมาคือกาํนันและผูใ้หญ่บา้น และ
องคก์ารบริหารตาํบลดงัแสดงในรูปท่ี 6.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.10 บทบาทและความสําคญัของหน่วยงานรับผดิชอบการจัดการปัญหานํา้ท่วม 

 อย่างไรก็ตามการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูน้ําชุมชนและหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีตรงกนัในแง่ของการบูรณาการแผนงานท่ีจาํเป็นตอ้ง
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อาศยัความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั อาํเภอ เทศบาลและ
อบต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนควรใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
ในกระบวนการวางแผนและการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนหน่ึงยงัให้ขอ้คิดเห็น
เก่ียวกบัความจาํเป็นของการศึกษาวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีครอบคลุมองคค์วามรู้ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยให้การจดัทาํแผนรับมือปัญหานํ้ าท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีทั้งในดา้นกายภาพ เศรษฐกิจและสงัคมตลอดจนปัญหาและขอ้จาํกดัต่างๆ 

 นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ยงัมีความเห็นตรงกนัว่าการวางแผนการใชท่ี้ดินหรือการวางผงัเมือง
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหานํ้ าท่วมในเขตชุมชนได ้ในขณะเดียวกนัผงัเมือง
จาํเป็นท่ีตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการวางผงัให้มีความเหมาะสมมากข้ึนและควรมีมาตรการการควบคุม
การใชท่ี้ดินใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

6.3 นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการและรับมือนํา้ท่วม 
 ผลการศึกษาในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและรับมือนํ้ าท่วม
โดยหน่วยงานทอ้งถ่ินและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารหน่วยงานและการ
สัมภาษณ์โดยให้ความสําคญักบัแนวทางการบริหารจดัการนํ้ าท่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผงัเมืองและการใชท่ี้ดิน
ตลอดจนการบริหารจดัดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งประเภทของนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็น 2 กลุ่มสาํคญัคือ 
1) นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริหารจดัการและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมและ  2) นโยบายดา้นการวางแผนการใช้
ท่ีดิน โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

6.3.1 นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหานํา้ท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงั

เมืองรวมพนุพินสามารถแบ่งประเภทของนโยบายออกเป็น 2 กลุ่มสาํคญัไดแ้ก่ 

1) นโยบายและแผนการดําเนินงานป้องกนันํา้ท่วม 
ดงักล่าวมาแลว้ว่าเขตผงัเมืองรวมพุนพินครอบคลุมพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม ตาํบลพุนพิน 

ตาํบลท่าขา้ม (นอกเหนือจากเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม) และพื้นท่ีบางส่วนของตาํบลหัวเตย ตาํบลหนอโดยง
ไทร ตาํบลเขาหัวควายและตาํบลท่าโรงชา้ง นอกจากน้ียงัตั้งอยู่ในเขตลุ่มนํ้ าตาปี ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารวางแผน
และนโยบายการจดันํ้ าในลุ่มนํ้ าทั้ งในระดับภาคและระดับจังหวดั อย่างไรก็ตามผลการศึกษาช้ีให้เห็น
ขอ้จาํกดัของนโยบายและแผนการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมในเขตผงั
เมืองรวมพุนพินยงัมีขอ้จาํกดัเป็นอยา่งมาก ถึงแมว้่าหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การดาํเนินการ
วางแผนรับมือนํ้ าท่วมทั้งในลกัษณะของนโยบายและแผนโครงการต่างๆ อยา่งไรก็ตามการดาํเนินงานส่วน
ใหญ่จะเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงานหรือภาคส่วน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
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หรือบูรณาการแผนท่ีชัดเจน ทาํเกิดขอ้จาํกัดในการบริหารจัดการทั้ งในด้านกาํลงัคน องค์ความรู้และ
งบประมาณ นอกจากน้ียงัพบว่า การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนป้องกนัและรับมือกบัปัญหานํ้ า
ท่วมของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆยงัไม่แลว้เสร็จ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระหว่างการจดัทาํแผน การนาํเสนอ
แนวคิด หรือการศึกษาวิจัยทาํให้ยงัไม่มีความชัดเจนของนโยบายและแผนการดาํเนินโครงการท่ีเป็น
รูปธรรม  

 ผลการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์ทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัตวัแทนหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินรวมทั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าขา้มพบวา่องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพื้นท่ีประสบภยันํ้ าท่วม
ในปี 2554 ต่างมีการดาํเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมทั้งในลกัษณะของนโยบายและโครงการระยะสั้น
ต่างๆ เช่น การขดุลอกคูคลอง การวางแผนสร้างคนักั้นนํ้า การประสานงานกบัชุมชนในการแกไ้ขปัญหาการ
รุกลํ้าคูคลองสาธารณะต่างๆ การควบคุมการใชท่ี้ดิน ซ่ึงในการดาํเนินดงักล่าวจะมีลกัษณะเป็นโครงการ
ระยะสั้นหรือเป็นโครงการเด่ียวทาํให้การบริหารจดัการนํ้ าท่วมในภาพรวมยงัขาดความชดัเจนและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การสมัภาษณ์ผูน้าํชุมชน ตลอดจนภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่างมีความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีตรงกนัคือควรมีการวางแผนแกปั้ญหานํ้ าท่วมแบบองค์รวมโดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาทาํงาน
ร่วมกนัทั้งในระดบัจงัหวดั อาํเภอและทอ้งถ่ิน มีการจดัทาํแผนป้องกนัและแกไ้ขนํ้ าท่วมในทุกระดบั เป็น
โครงการต่อเน่ืองระยะยาว กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการในโครงการย่อยท่ีชดัเจน รวมทั้งมีการ
บริหารจดัดา้นงบประมาณใหเ้หมาะสมสามารถดาํเนินการตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ีแลว้ยงัมีแผนและนโยบายของหน่วยอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์นํ้ าท่วมใน
เขตผงัเมืองพุนพินเช่น โครงการพฒันาลุ่มนํ้ าตาปี-พุมดวง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
บริหารจัดการนํ้ าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีขนาดใหญ่ โดยมีการก่อสร้างคลองส่งนํ้ าคอนกรีตความยาว
ประมาณ 139 กิโลเมตรและระบบระบายนํ้ าคลองธรรมชาติอีก 83 กิโลเมตรซ่ึงโครงการดงักล่าวจะ
ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน คือตาํบลหนองไทร ตาํบลพุนพิน ตาํบลหวัเตย และตาํบลท่าขา้ม 
(คีริมณี จรรยา และคณะ, 2554) ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัสถานการณ์นํ้ าทั้งในดา้นปริมาณนํ้ า การไหล
และการระบายนํ้ าอยา่งก็ตามโครงการพฒันาลุ่มนํ้ าตาปี-พุมดวงยงัอยูใ่นขั้นตอนของการทบทวนโครงการ
และยงัไม่มีกาํหนดการเร่ิมดาํเนินโครงการท่ีชดัเจน 

2) นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการรับมือสถานการณ์นํา้ท่วมและการฟ้ืนฟู 

จากการศึกษาวิเคราะห์นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการปัญหานํ้ าท่วมพบว่าหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ ไดมี้การดาํเนินการดา้นการวางแผนรับมือสถานการณ์นํ้ าท่วมและภยัพิบติัฉุกเฉิน มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และเตรียมการรับมือในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตือนภยั 
การอพยพไปยงัศูนยอ์พยพต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนแผนฟ้ืนฟูชุมชนหลงันํ้ าท่วม อาจกล่าวไดว้่า
การเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์นํ้ าท่วมในอนาคต เป็นจุดแข็งของนโยบายของทอ้งถ่ินท่ีมีการ
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นาํไปสู่การปฏิบติั อย่างไรก็ตามการจดัทาํแผนของทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการดาํเนินเฉพาะหน่วยงาน
ของตนเอง ทาํให้การจัดทาํแผนและการดําเนินงานต่างๆอาจมีความซํ้ าซ้อนและขาดความเช่ือมโยง
โดยเฉพาะในบริบทดา้นพื้นท่ี 

เน่ืองจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติันํ้ าท่วมและดินโคลนถล่มบ่อยคร้ังอยู่แลว้ 
ทางจงัหวดัจึงไดมี้การจดัทาํแผนเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ภยัพบิติั ในลกัษณะของแผนเฉพาะกิจป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอุทกภยั วาตภยั และดินถล่ม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปี 2554 โดยมีสาํนกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานหลกั และมีการจดัตั้งศูนยอ์าํนวยการเฉพาะกิจป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอุทกภยั วาตภยัและดินถล่มโดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ มีการจดัตั้งคณะ
กรรมจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองคก์ารบริหารทอ้งถ่ิน โดยเป็นการเตรียมการเพ่ือรับมือเหตุ
ภยัพิบติัฉุกเฉิน โดยมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบติัตลอดจนผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อช่วยใหก้ารดาํเนินการแกไ้ขปัญหาในช่วงเวลาท่ีเกิดภยัพิบติัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์นํ้ าท่วมในปี 2554 มีความรุนแรงมากกว่าเหตุการณ์นํ้ าท่วมท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 
และมีผูป้ระสบภยัจาํนวนมาก  ทาํใหก้ารช่วยเหลือประชาชนไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที เกิด
ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเรือท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้น
การเขา้ถึงชุมชนต่างๆ จากปัญหาดงักล่าวจึงทาํใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ไดพ้ยายามหาแนวทางการ
แกไ้ข ผลการศึกษารวบรวมขอ้มูลดา้นนโยบายและแผนการรับมือภยัพิบติัของเทศบาลและอบต.ในเขตผงั
เมืองรวมพนุพินพบว่า ส่วนใหญ่มีการจดัเตรียมแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึน เช่นการจดัตั้งงบประมาณ
เพื่อซ้ือเรือทอ้งแบน การทาํแผนท่ีเส้นทางอพยพ การประชุมประชาชนเพ่ือซักซ้อมความเขา้ใจในการ
เตรียมการต่างๆเพื่อบรรเทาอนัตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วม
ฉบัพลนั จะเห็นไดว้่าแนวทางการดาํเนินงานดงักล่าวสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัประชาชนไดใ้น
ระดบัหน่ึงแต่อาจยงัไม่เพียงพอต่อการแกปั้ญหาหรือรับมือต่อสถานการณ์นํ้ าท่วมท่ีมีแนวโนม้ความรุนแรง
เพิ่มข้ึนในอนาคต การจดัทาํแผนระยะยาวท่ีมีการบูรณาการระหวา่งภาคส่วนต่างๆ การส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีความรู้ความเขา้ใจทั้งในแง่ของสาเหตุและผลกระทบของปัญหานํ้ าท่วมตลอดจนแนวทางการลดความ
อ่อนไหวของชุมชนต่อนํ้ าท่วมและการปรับตวัอย่างเหมาะสมน่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมและนาํไปสู่
กระบวนการแกปั้ญหาท่ีมีความยัง่ยนืมากข้ึน 

6.3.2 นโยบายด้านการวางแผนการใช้ทีด่ินและผงัเมือง 
นโยบายดา้นการวางผงัเมืองและการควบคุมการใชท่ี้ดินมาตรการท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผน

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมเป็นอย่างมาก การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและ
การวางแผนการใชท่ี้ดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพินในปัจจุบนัพบว่าการกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและ
การจดัวางผงัเมืองในปัจจุบนัมีไม่ไดน้าํปัจจยันํ้ าท่วมมาเป็นขอ้พิจารณาสําคญัในการจดัวางผงัเมืองและ
กาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทาํใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีและทาํใหเ้กิดการพฒันา
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เมืองในพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวและเปิดรับความเส่ียงนํ้ าท่วมมากข้ึน รูปท่ี 6.11 แสดงความสัมพนัธ์ของ
ลกัษณะพ้ืนท่ีและการวางแผนการใชท่ี้ดิน (ผงัเมืองรวมพุนพิน) โดยพิจารณาจากแบบจาํลองความสูงพื้นท่ี 
และระดบัความสูงของนํ้าท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจาํลองความสูงพื้นท่ี 

การจาํลองความสูงระดบันํ้าท่วมปี 2554 
และอาคารท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

ผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 2545 (ผงัเมืองรวมพนุพินปัจจุบนั) 

รูปที่ 6.11 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพภูมิประเทศ ระดบัความสูงของนํา้และผงัเมืองปัจจุบัน 
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การสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการแสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยงานทอ้งถ่ินทั้งเทศบาลและ
อบต. ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมการใช้ท่ีดินและเช่ือว่าการขยายตัวของชุมชนอย่างไม่
เหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีผลกระทบทาํให้ปัญหานํ้ าท่วมมีความรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ียงัเห็นว่าประชาชน
โดยส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นผงัเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัวางผงัเมืองตาม
ขั้นตอนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง เป็นการดาํเนินการโดยภาครัฐ
เป็นส่วนใหญ่จึงเกิดปัญหาการกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไม่สอดคลอ้งต่อบริบทของชุมชนทั้งในดา้น
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผงัอย่าง
แทจ้ริงจึงเป็นแนวทางสาํคญัในการจดัวางผงัเมือง 

ในขณะท่ีผลการศึกษาสะทอ้นให้เห็นว่าหน่วยงานถ่ินตระหนกัถึงผลกระทบของการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินต่อปัญหานํ้ าท่วมและเช่ือว่าการวางผงัเมืองท่ีเหมาะสมเป็นแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมในระยะ
ยาวได ้แต่เม่ือพิจารณานโยบายขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการบริหารจดัการนํ้ าท่วมพบว่ายงัไม่
มีการนาํกลไกทางดา้นการผงัเมืองมาใชใ้นการจดัทาํนโยบายการพฒันาเมือง/ชุมชนเพื่อลดความเส่ียงนํ้ า
ท่วมในพ้ืนท่ี การศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมของทอ้งถ่ินในเขตผงัเมืองรวม
ชุมชนในปัจจุบันพบว่าไม่มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับแก้ไขปัญหานํ้ าท่วมในพื้นท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตาม
สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบในการวางและปรับปรุง
ผงัเมืองรวมพุนพินไดมี้นโยบายท่ีจะปรับปรุงกระบวนวางผงัเมืองให้ตอบรับสถานการณ์ปัญหานํ้ าท่วมใน
พื้นท่ีมากข้ึน   

การสัมภาษณ์และนกัผงัเมืองและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการวางผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์
ธานีพบว่าสํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยู่ในระหว่างการดาํเนินการศึกษาหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงผงัเมืองรวมพุนพินโดยนาํปัจจยัทางดา้นนํ้ าท่วมมาเป็นขอ้พิจารณาและ
มุ่งเนน้ให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการวางและจดัทาํผงัเมือง การควบคุมและบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
เป็นการตอบรับนโยบายของกรมโยธาธิการและผงัเมืองท่ีอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการออกมาตรการในการ
จดัวางผงัเมืองเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม ในขณะเดียวกนัผลการศึกษายงัช้ีใหเ้ห็นว่าความพยายาม
ในการประสานมาตรการทางผงัเมืองในการจดัการปัญหานํ้ าท่วมยงัจาํกดัอยูใ่นกรอบแนวคิดของการแกไ้ข
ปัญหานํ้ าท่วมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากกว่าการเตรียมการหรือการปรับตวัเพื่อรองรับ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต  
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สถานการณ์ดงักล่าวอาจสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอ้จาํกดัในดา้นความรู้ความเขา้ใจของประชาชนและภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อประเด็นปัญหาของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาดา้น
การรับรู้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชนในเขตผงัเมืองรวมพุนพินท่ีช้ีให้เห็นว่าการรับรู้ 
(รู้สึก)ถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในเขตผงัเมืองพุนพินของประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ในขณะท่ีความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาพรวมของประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง การสร้างกระบวนการส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงวิธีการส่ือสารความเส่ียงในรูปแบบท่ี
เหมาะสมจึงเป็นแนวทางสาํคญัท่ีช่วยให้ส่งเสริมความสาํเร็จของแผนการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาและความ
เส่ียงนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพินจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 



 
บทที ่7 

แนวทางการวางแผนด้านผงัเมอืงเพือ่รับมอืต่อความเส่ียงนํา้ท่วม                                       
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ                                    

 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา การนาํเสนอผลการศึกษาในบทน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนสาํคญัคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาผลกระทบและความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนท่ี 
2 จะเป็นแนวทางการวางแผนดา้นผงัเมืองเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงดงักล่าว โดยมีรายละเอียดของผล
การศึกษาดงัต่อไปน้ี 

7.1 ส่วนที ่1: การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ียงการเกดิอุทกภัย 
7.1.1 ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศต่อการเกดิอุทกภัยในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
 รายงานการศึกษาการเกิดอุทกภยัในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและอาํเภอพุนพินของหลายหน่วยงาน 
(กรมชลประทาน, 2554; สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2554) แสดงใหเ้ห็นว่า
สถานการณ์นํ้ าท่วมในเขตชุมชนเมืองพุนพินและพื้นท่ีอ่ืนๆในจงัหวดัสุราษฎร์เป็นผลกระทบมาจากฝนตก
ต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายวนั เกิดการสะสมของปริมาณนํ้ าฝนในแม่นํ้ า ลาํคลองและแหล่งนํ้ าต่างๆจนเกิน
ความสามารถในการรองรับนํ้ าของลาํนํ้ า เกิดภาวะนํ้ าลน้ตล่ิงเขา้ท่วมชุมชนและพื้นท่ีทางการเกษตร สร้าง
ความเสียหายทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นอยา่งมาก สถานการณ์ดงักล่าวสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงผลกระทบของของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน  

การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณการตกของฝนและเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ในเขตผงัเมืองรวมชุมชน
พุนพินในปี 2531และปี 2554 พบว่ามีแนวโนม้ของความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณนํ้ าฝนและการเกิดนํ้ าท่วม 
รูปท่ี 7.1 แสดงปริมาณนํ้ าฝนรายปีของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีระหว่างปี 2519-2554 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ
นํ้ าฝนรายปีจะเห็นว่าปริมาณนํ้ าฝนรวมในปี 2531 และ 2554 เท่ากบั 2,158.6 มม. และ 1,978.9 มม. มีค่าตํ่า
กว่าปริมาณฝนสูงสุดของปี  2536 2539 2543 และ 2546 ท่ีไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหาอุทกภยัรุนแรง แสดง
ใหเ้ห็นวา่การเกิดนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพินไม่ไดมี้ผลมาจากปริมาณนํ้าฝนรายปีโดยตรง  

เม่ือพิจารณาปริมาณนํ้าฝนรายเดือนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในปี 2519 ถึง 2554 ดงัแสดงในรูปท่ี 7.2 จะ
พบว่าปี 2531 และปี 2554 มีปริมาณนํ้ าฝนสะสมในเดือนท่ีเกิดอุทกภยัสูงกว่าปีอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัเห็นไดว้่า



113 
 

เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนท่ีมีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นํ้ าท่วมในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมกัประสบปัญหานํ้าท่วมในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.1 ปริมาณนํา้ฝนรายปีจังหวดัสุราษฎร์ธานีพ.ศ. 2519-2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.2 ปริมาณนํา้ฝนรายเดือนจังหวดัสุราษฎร์ธานีพ.ศ. 2519-2554 
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จากรูปท่ี 7.2 จะเห็นไดว้า่ในปี 2531 มีปริมาณฝนตกในเดือนพฤศจิกายนรวม 750.5 มม. ในขณะท่ีปี 
2554 มีปริมาณฝนตกสูงสุดในเดือนมีนาคมโดยมีปริมาณฝนรวม 809.4 มม. ซ่ึงเป็นปริมาณรายเดือนสูงสุด
ในรอบ 35 ปี และทาํใหเ้กิดนํ้ าท่วมท่ีรุนแรงท่ีสุดเช่นเดียวกนั  เม่ือพิจารณาปริมาณนํ้ าฝนรายเดือนในปีอ่ืนๆ 
จะเห็นว่าในปี 2551 และปี 2553 มีปริมาณฝนรวมในเดือนพฤศจิกายนค่อนขา้งสูงซ่ึงส่งผลใหเ้กิดปัญหานํ้ า
ท่วมในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกนั แต่พื้นท่ีท่ีประสบปัญหาอุทกภยัในปี 2553 จะอยูท่างตอนล่าง
ของจงัหวดัท่ีเป็นเขตติดต่อกบัจงัหวดันครศรีธรรมราช พื้นท่ีท่ีมีนํ้ าท่วมขงัประกอบดว้ยพื้นท่ีอาํเภอเคียนซา 
พุนพิน บา้นนาเดิม เวียงสระ บา้นนาสาร และพระแสง แต่พื้นท่ีในเขตอาํเภอพุนพินท่ีไดรั้บผลกระทบส่วน
ใหญ่จะเป็นพื้นท่ีการเกษตรนอกเขตชุมชนเมืองและชุมชนตามแนวริมแม่นํ้ าตาปี ท่ียงัไดรั้บผลกระทบจาก
นํ้ าทะเลหนุนเพิ่มข้ึนมาอีกในบางช่วง จึงทาํให้นํ้ าท่วมขงัในบางพื้นท่ีระดบันํ้ าสูงประมาณ 40-50 ซม.มี
ผลกระทบต่อการสัญจร ส่วนในปี 2551 มีปริมาณฝนรายเดือนสูงใกลเ้คียงกบัปี 2553 แต่ปริมาณฝนตกส่วน
ใหญ่อยูใ่นเขตอาํเภอเกาะสมุย อาํเภอเกาะพะงนั อาํเภอดอนสัก และอาํเภอท่าชนะ ทาํให้เขตพื้นท่ีดงักล่าว
ประสบปัญหานํ้ าท่วมและทางจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดป้ระกาศพื้นท่ี 4 อาํเภอดงักล่าวเป็นเขตภยัพิบติัใน
เดือนพฤศจิกายน 2551 (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2555)  

7.1.2 แนวโน้มความรุนแรงของเหตุการณ์อุทกภัยในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
 

ขอ้มูลปริมาณฝนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของปริมาณนํ้ าฝน
รายเดือนและการเกิดอุทกภยัในเขตผงัเมืองรวมพุนพินแลว้ ยงัพบว่าปริมาณฝนรวมยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อการเกิดอุทกภยั รายงานสรุปสภาวะการเกิดอุทกภยัลุ่มนํ้ าตาปีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในปี 2554 
โดยกรมชลประทาน (2555) ช้ีใหเ้ห็นว่าปริมาณฝนรวมในระหว่างวนัท่ี 22 -31 มีนาคม 2554 เฉล่ียทั้งพื้นท่ี 
เท่ากบั 677.9 มม. ซ่ึงเป็นปริมาณฝนสะสมสูงสุดเม่ือเทียบกบัปริมาณฝนในปีอ่ืนๆ ในการศึกษาน้ีจึงใช้
ปริมาณฝนรวมมาเป็นขอ้พิจารณาประเมินแนวโน้มความเส่ียงการเกิดอุทกภยัในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยเป็นพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณฝนรวม 5 และ 7 วนั ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนหน่ึงคร้ังใน
รอบ 20, 50 และ 100 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขว่าเป็นเหตุการณ์ฝนตกหนกัท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุทกภยัรุนแรง แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือระหว่างช่วงปี 1990-2009 (ปีปัจจุบนั) และ 2030-2049 (ปีอนาคต) เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงแนวโนม้ความเส่ียงของความรุนแรงอุทกภยั และโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยมี
รายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 
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1) แนวโน้มความเส่ียงของโอกาสในการเกดิอุทกภัย  
 เป็นการประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดอุทกภยัรุนแรงในอนาคต โดยพิจารณาเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของรอบปีการเกิดซํ้ าของปริมาณฝนรวม 5 และ 7 วนั ในรอบ 20, 50 และ 100 ปีระหว่าง
ปัจจุบนั และอนาคต ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของระยะเวลาการเกิดซํ้ าของปีท่ีมี
ปริมาณฝนรวมสูงสุดในทั้ง 3 รอบปี จากรูปท่ี 1-3 (ซา้ย)) จะเห็นไดว้่าโอกาสของการเกิดซํ้ าของปริมาณฝน
รวมสูงสุดในอนาคตจะเร็วข้ึนหรือรอบการเกิดซํ้าสั้นลง ในขณะท่ีฝนรวม 5 และ 7 วนั ปัจจุบนัเกิดเพียงหน่ึง
คร้ังในรอบ 20 ปี ในอนาคตมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดทุก 17 และ 14 ปี ตามลาํดบั ฝนรวม 5 และ 7 วนั ท่ีปัจจุบนั
เกิดเพียงหน่ึงคร้ังในรอบ 50 ปี ในอนาคตมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดทุก 41 และ 34 ปี และฝนรวม 5 และ 7 วนั ท่ี
ปัจจุบนัเกิดเพียงหน่ึงคร้ังในรอบ 100 ปี ในอนาคตมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดทุก 83 และ 65 ปี ตามลาํดบั การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่แนวโนม้การเพ่ิมของความเส่ียงของโอกาสการเกิดเหตุการณ์อุทกภยัรุนแรง
ในอนาคตจะเพ่ิมมากข้ึนกวา่ในปัจจุบนั  

2) แนวโน้มความเส่ียงของความรุนแรงอุทกภัยจากรอบปีการเกดิซ้ําของฝน 
 เป็นการประเมินการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรวม 5 และ 7 วนั ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนหน่ึงคร้ังในรอบ 
20, 50 และ 100 ปี และแบ่งช่วงการประเมินใน 2 ช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึง
แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรวมทั้ง 3 รอบปีการเกิดซํ้ า จากรูปท่ี 1-3 (ขวา)จะเห็น
ไดว้า่การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรวม 5 และ 7 วนั ท่ีมีโอกาสเกิดซํ้าหน่ึงคร้ังในรอบ 20 ปี มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
จาก 633 เป็น 662 มม. (ช่วงปีปัจจุบนั) และ 693 เป็น 756 มม. (ช่วงปีอนาคต)  เพิ่มข้ึนประมาณ 29 และ 63 
มม. ตามลาํดบั ปริมาณฝนรวม 5 และ 7 วนัท่ีรอบปีการเกิดซํ้ าหน่ึงคร้ังในรอบ 50 ปี เพิ่มข้ึนจาก 775 มม.
เป็น 805 มม. และ 851 มม. เป็น 920 มม. เพิ่มข้ึนประมาณ 30 และ 69 มม.ตามลาํดบั และปริมาณฝนรวม 5 
และ 7 วนัท่ีรอบปีการเกิดซํ้ าหน่ึงคร้ังในรอบ 100 ปี เพิ่มข้ึนจาก 883 เป็น 913 มม. และ 967 มม.เป็น 1044 
มม. เพิ่มข้ึนประมาณ 30 และ 77 มม.ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงน้ีบ่งช้ีแนวโนม้การเพ่ิมความเส่ียงท่ีฝนตก
หนกัจะรุนแรงข้ึน และอาจส่งผลใหเ้หตุการณ์อุทกภยัมีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต  

โดยสรุป ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงการเกิดอุทกภยัในอนาคตทั้ง
ในแง่ของความรุนแรงของเหตการณ์อุทกภยัและโอกาสของการเกิดเหตุการณ์อุทกภยับ่อยคร้ังมากข้ึน ผลท่ี
ไดย้งัมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเกิดนํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพินในปัจจุบนัท่ีมีนํ้ าท่วมรุนแรง
อยา่งนอ้ย 2 คร้ังในรอบ 35 ปี โดยนบัจากปี 2531 ถึง ปี 2555 นอกจากน้ีหากนบัรวมเหตุการณ์ท่วมใหญ่ในปี 
2518 จะทาํใหร้อบของการเกิดนํ้าท่วมใหญ่สั้นลงและมีความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน 
 



116 
 

  
รูปที่ 7.3 การเปลีย่นแปลงรอบปีการเกดิซ้ําของฝนทีม่ีโอกาสเกดิหน่ึงคร้ังในรอบ 20 ปีในปัจจุบัน (ซ้าย) และ การ

เปลีย่นแปลงปริมาณฝนรวมทีม่ีโอกาสเกดิหน่ึงคร้ังในรอบ 20 ปีในอนาคต (ขวา) 

  
รูปที่ 7.4 การเปลีย่นแปลงรอบปีการเกดิซ้ําของฝนทีม่ีโอกาสเกดิหน่ึงคร้ังในรอบ 50 ปีในปัจจุบัน (ซ้าย) และการ

เปลีย่นแปลงปริมาณฝนรวมทีม่ีโอกาสเกดิหน่ึงคร้ังในรอบ 50 ปีในอนาคต (ขวา) 

  
รูปที่ 7.5 การเปลีย่นแปลงรอบปีการเกดิซ้ําของฝนทีม่ีโอกาสเกดิหน่ึงคร้ังในรอบ 100 ปีในปัจจุบัน (ซ้าย)และการ

เปลีย่นแปลงปริมาณฝนรวมทีม่ีโอกาสเกดิหน่ึงคร้ังในรอบ 100 ปีในอนาคต (ขวา) 
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3) แนวโน้มระยะเวลาของเหตุการณ์อุทกภัย 
การประเมินปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉล่ียลุ่มนํ้ าตาปี เปรียบเทียบระหว่างช่วงปี 1990-2009 และ 

2030-2049 โดยการพิจารณาท่ีเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นเดือนท่ีมกัปรากฏเหตุการณ์นํ้ าท่วมในพื้นท่ีบ่อยคร้ัง 
พบว่าฝนเฉล่ียรายเดือนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนประมาณ 20 % ดงัรูปท่ี 7.6 และ 7.7 ซ่ึงบ่งช้ีโอกาสท่ีอาจจะมี
แนวโนม้การเกิดเหตุการณ์อุทกภยัเร็วข้ึนในเดือนพฤศจิกายน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.6 ปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลีย่ที ่อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.7 เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลีย่ที ่อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 
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ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาการเกิดอุทกภยัอาจยาวนานข้ึนเน่ืองจากฝนรายปียงัมี
แนวโนม้การเพ่ิมข้ึน(ประมาณ 3.7%) ดงัแสดงในตารางท่ี 7.1  

นอกจากน้ีการคาดการณ์ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปีในอนาคตระหว่างปี 2555-2642 บริเวณเขตผงั
เมืองรวมพนุพินและพื้นท่ีใกลเ้คียงพบวา่ปริมาณนํ้าฝนรายปีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดงัแสดงในรูปท่ี 
7.8  จากรูปท่ี 7.8 จะเห็นไดว้่าปริมาณความเขม้ฝนจะแผข่ยายจากฝ่ังตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใตข้อง
พื้นท่ีซ่ึงเป็นเขตภูเขาสูงมายงัฝ่ังตะวนัตกของพื้นท่ี 

ตารางที ่7.1 ปริมาณฝนรายเดือนในปัจจุบัน และการเปลีย่นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในอนาคต 

ช่วงปี 
ปริมาณฝนรวมรายเดือน (มม.) ฝนรวม

รายปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ตรวจวดัปัจจุบนั 31 25 63 101 176 156 174 208 229 243 209 101 1718 

เปล่ียนแปลง (%) 52.9 -37 -22 -1.4 0.6 2.4 22.2 43.1 4.1 -18 19.4 8.2 3.7 

 
    ปี 2562-2602               ปี 2603-2642  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.8 ปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่รายปี 2562-2642 
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7.1.3 ความเส่ียงนํา้ท่วมในเขตผงัเมืองรวมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ิน 
ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อสถานการณ์นํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพินมีแนวโน้มความ

รุนแรงเพิ่มข้ึนในอนาคต บ่งช้ีถึงความเส่ียงของชุมชนท่ีจะไดรั้บความเสียหายจากนํ้ าท่วมสูงมากข้ึนตามไป
ดว้ย ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าความเส่ียงจากอุทกภยัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่
เพียงอยา่งเดียวโดยระดบัความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนยงัมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผล
กระทบความความเปราะบางหรือความอ่อนไหวต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินในบริบทของ
แผนการพฒันาชุมชนเมืองในอนาคตโดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

7.1.3.1 ความอ่อนไหวและผลกระทบของการใช้ประโยชน์ทีด่ินปัจจุบัน 
 1) การใช้ทีด่ินและความเส่ียงนํา้ท่วม 

การวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมปัจจุบนัพบวา่การก่อสร้างอาคารและการถมท่ี
เพื่อใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทรวมทั้งโครงการสาธารณูปการและระบบคมนาคมนอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบนํ้ าในธรรมชาติแลว้ แนวโนม้การขยายของการใชท่ี้ดินและการก่อสร้างอาคารท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพฒันาเมืองท่ีนําไปสู่ความอ่อนไหวและความเปราะบางต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 7.9-7.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.9 ผลกระทบนํา้ท่วมต่อการใช้ทีด่นิในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิปี 2554 
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รูปที ่7.10 การใช้ทีด่ินในเขตผงัเมืองรวมพนุพนิทีไ่ด้รับผลกระทบจากระดับนํา้ท่วมปี 2554 สูงกว่า 3 เมตร 

รูปท่ี 7.9 และ 7.10 แสดงใหเ้ห็นวา่ผลกระทบของระดบัความสูงของนํ้ าท่วมต่อการใชท่ี้ดินประเภท
ต่างๆ การเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเดิมท่ีเป็นป่าไมแ้ละพื้นท่ีเกษตรในท่ีลุ่มตํ่ามาเป็นพื้นท่ีก่อสร้าง 
โดยเฉพาะบริเวณแนวถนนท่ีจะมีการถมสูงเพื่อก่อสร้างอาคารโดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีและ
ระบบการหมุนเวียนของนํ้ าในภาพรวม ทาํให้ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายหากเกิดนํ้ าท่วมในอนาคตมี
แนวโนม้สูงข้ึน  

รูปท่ี 7.10 ยงัแสดงถึงพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความเสียหายมากเน่ืองเป็นพื้นท่ีท่ีระดบันํ้ ามีความสูง
มากกวา่ 3 เมตร จึงไม่เหมาะสมต่อกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหนาแน่นหรือมีความอ่อนไหวต่อภาวะนํ้ า
ท่วม เช่น พาณิชยกรรม ท่ีอยู่อาศยั สาธารณูปโภคสาธารณูปการรวมทั้งกิจกรรมการใชท่ี้ดินอ่ืนๆท่ีมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูง 

 

 

 



121 
 

2) ความเส่ียงนํา้ท่วมพืน้ทีก่่อสร้างอาคาร 
การประเมินพื้นท่ีก่อสร้างท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วมในปี 2554 พบว่าพื้นท่ีก่อสร้างส่วนใหญ่ใน

เขตผงัเมืองรวมพุนพินประสบปัญหานํ้ าท่วมในระดบัความสูง 1-3 เมตร อย่างไรก็ตามการสํารวจพื้นท่ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่อาคารบางส่วนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีนํ้ าท่วมไม่ไดถู้กนํ้ าท่วมเน่ืองจากมีการถมพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งอาคาร
สูงกว่าระดับพื้นท่ีดินมากนํ้ าท่วมไม่ถึง แต่ในช่วงเวลาท่ีนํ้ าท่วมการเข้าถึงอาคารไม่สามารถทาํได้
โดยสะดวกเน่ืองจากพ่ืนท่ีบริเวณโดยรอบมีท่วมสูง 

จากรูปท่ี 7.11 จะเห็นว่าพื้นท่ีก่อสร้างส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมในระดบัท่ีสูงกว่า 1 
เมตร บริเวณท่ีปลอดภยัจากนํ้ าท่วมคือพื้นท่ีบนเนินเขาทางฝ่ังตะวนัออกของและพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกเขตผงั
เมืองรวมและเม่ือพิจารณาความเส่ียงของนํ้ าท่วมอาคารท่ีระดบัความสูงมากกว่า 3 เมตรจะพบว่าบริเวณท่ีมี
ความเส่ียงมากจะอยู่ทางตอนล่างทางทิศใตข้องผงัเมืองรวมดงัแสดงในรูปท่ี 7.12 และยงัเป็นบริเวณท่ีมี
แนวโนม้การขยายตวัของชุมชนในระดบัสูงโดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีตาํบลพุนพินท่ีพบว่ามีการขยายตวัของ
อาคารในปี 2545-2554 สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่7.11 พืน้ทีก่่อสร้างในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิทีไ่ด้รับผลกระทบจากระดับนํา้ท่วมสูงกว่า 1 เมตร 
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รูปที ่7.12 พืน้ทีก่่อสร้างในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิทีไ่ด้รับผลกระทบจากระดับนํา้ท่วมสูงกว่า 3 เมตร 

การประเมินพื้นท่ีอาคารท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมพบว่ามีพื้นท่ีอาคารท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ า
ท่วมท่ีความสูงระดบัต่างคิดเป็นพื้นท่ี 1,629,988.77 ตร.ม. หรือประมาณร้อยละ 77 ของพ้ืนท่ีอาคารทั้งหมด
ดงัแสดงในตารางท่ี 7.2 

ตารางท่ี 7.2 พื้นท่ีอาคารท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วม 
ระดบันํ้าท่วม 

(ซม.) 
พื้นท่ีอาคารไดรั้บผลกระทบ 

(ตร.ม.) 
ร้อยละ 

นํ้าไม่ท่วม 466,650.07 22.3 
1 - 50  132,551.70 6.3 

50 - 100  232,357.65 11.1 
100 - 300  965,605.09 46.1 
สูงกวา่ 300  299,474.33 14.3 

 

รวม 2,096,638.83 100.0 
 
 จากตารางท่ี 7.2 จะเห็นไดว้่าอาคารส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมท่ีระดบัสูงกว่า 1 เมตร 
โดยร้อยละ  46.1 ของพื้นท่ีอาคารทั้งหมดอยูใ่นพื้นท่ีนํ้ าท่วมระดบั 1-3 เมตร (รูปท่ี 7.13) 
และประมาณร้อยละ 14 ของพื้นท่ีอาคารอยูใ่นพื้นท่ีนํ้ าท่วมสูงมากกวา่ 3 เมตร  

 

พื้นท่ีขยายตวั 
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รูปที ่7.13 อาคารทีไ่ด้รับผลกระทบจากนํา้ท่วมทีร่ะดับความสูง 1-3 เมตร 

เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีความเส่ียงในแง่ของระยะเวลานํ้ าท่วมแลว้ยงัพบว่าพื้นท่ีชุมชนหนาแน่นหลาย
บริเวณมีลกัษณะการตั้งถ่ินฐานท่ีเปิดรับความเส่ียงในระดบัสูงเพราะนอกจากมีทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นท่ีลุ่มท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากนํ้ าท่วมสูงอยู่แลว้ ยงัเป็นพื้นท่ีนํ้ าท่วมขงัมีปัญหาการระบายทั้งท่ีเป็นลกัษณะตามธรรมชาติ
และท่ีไดรั้บผลกระทบจากการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสม การประเมินคามเส่ียงนํ้ าท่วมในพื้นท่ีชุมชนดว้ยการ
ซอ้นทบัระดบัความสูงของนํ้าท่วมและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพบว่าพื้นท่ีชุมชนหลายบริเวณมีความเส่ียงจาก
นํ้าท่วมสูงดงัแสดงในรูปท่ี 7.14 

จากรูปท่ี 7.14 จะเห็นวา่บริเวณท่ีเป็นท่ีลุ่มตํ่าหลายบริเวณเป็นท่ีตั้งของชุมชนหนาแน่นทาํใหมี้ความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากนํ้ าท่วมสูงและนํ้ าท่วมขงัเป็นระยะเวลานาน นอกจากน้ีชุมชนท่ีอยูใ่กลล้าํนํ้ าคือ
บริเวณริมแม่นํ้ าตาปี แม่นํ้ าพุมดวงและคลองพุนพินจะมีความเส่ียงจากความแรงของนํ้ า เน่ืองจากเป็นลน้
ตล่ิงและไหลมาจากท่ีสูงทาํใหน้ํ้ าเช่ียวไหลแรง 
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รูปที ่7.14 พืน้ทีชุ่มชนบริเวณทีมี่ความเส่ียงนํา้ท่วมระดับสูงและท่วมนาน 
 
 3) ความเส่ียงนํา้ท่วมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

ผลการวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีและท่ีตั้ งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เช่น โรงพยาบาล ห้องสมุด 
สถาบนัราชการต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่มีความเส่ียงสูงมากนกั และอยู่นอกเขตนํ้ าท่วมสูง
กว่า 3 เมตร (รูปท่ี 7.15) โดยเฉพาะสถาบนัราชการท่ีพบว่าเป็นประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากนํ้าท่วมตํ่าสุดเม่ือเทียบกบัการใชท่ี้ดินประเภทอ่ืน  

การพิจารณาความเส่ียงนํ้ าท่วมระบบคมนาคมพบว่า ถนนส่วนใหญ่รวมทั้งเส้นทางรถไฟไดรั้บ
ผลกระทบจากนํ้าท่วมโดยระดบัความสูงของนํ้าบนถนนสายหลกัคือถนนสายเอเซีย และถนนสาย 4153 (รูป
ท่ี 7.16) จะมีระดบัความสูงไม่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 0.5 เมตรเน่ืองจากถนนยกสูง ในขณะท่ีถนนสายอ่ืนๆใน
พื้นท่ีระดบันํ้ าสูงเกินกว่า 0.5 เมตรโดยเฉพาะถนนในชุมชนส่วนใหญ่มีนํ้ าท่วมสูงมากกว่า 1 เมตรทาํใหไ้ม่
สามารถใชใ้นการสัญจรได ้ศูนยก์ลางการคมนาคมหลกัในพื้นท่ีคือสนามบินซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ า
ท่วมเน่ืองจากมีทาํเลท่ีตั้ งอยู่บนท่ีสูง แต่การเขา้ถึงไม่สะดวกเน่ืองจากเส้นทางจากตวัเมืองพุนพินเขา้สู่
สนามบินถูกนํ้าท่วมสูง  

 

 

พื้นท่ีนํ้าท่วมสูงและท่วมขงัเป็นเวลานาน 1-2 เดือน 

พื้นท่ีนํ้าท่วมสูงแต่ลดเร็วใน 4-7 ;วนั 

พื้นท่ีนํ้าท่วมสูงประมาณ 10-15 วนั 
บางบริเวณมีนํ้าท่วมขงัในพื้นท่ีท่ีเป็น

่

พื้นท่ีนํ้าท่วมสูง 7 วนั 

พื้นท่ีนํ้าท่วมสูง 10-15 วนั 

พื้นท่ีนํ้าท่วมสูง 10 วนั 
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รูปที ่7.15  ผลการทบของระดับนํา้ท่วมมากกว่า 3 เมตรต่อระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.16 ผลกระทบระดับนํา้ท่วมต่อระบบคมนาคมในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิปี 2554 
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ประเด็นดา้นสาธารณูปการท่ีเป็นขอ้พิจารณาสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงนํ้ าท่วมคือผลกระทบ
ของถนนต่อการระบายนํ้ า ท่ีพบว่าแนวถนนท่ีมีความสูงจนมีลกัษณะเป็นคนักั้นนํ้ าโดยไม่มีการออกแบบ
ระบบการระบายท่ีเหมาะสม จะให้การไหลของนํ้ าตามธรรมชาติถูกจาํกดั เกิดการนํ้ าท่วมขงับริเวณท่ีลุ่มซ่ึง
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวเชิงกายภาพอยูแ่ลว้มีความเส่ียงจากนํ้าท่วมสูงข้ึนดงัแสดงในรูปท่ี 7.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.17 ผลกระทบอาคารและส่ิงก่อสร้างต่อการระบายนํา้ของพืน้ทีใ่นเขตผงัเมืองรวมพุนพนิปี 2554 
 
 จากรูปท่ี 7.17 จะเห็นว่าเส้นทางคมนาคมและอาคารส่ิงก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์นํ้ า
ท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพิน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าถนนสาย 4153 จากแยกหนองขรีเขา้สู่ตวัเมืองพุนพินเป็น
ถนนท่ีตดัขวางทางระบายนํ้ าตลอดแนวตะวนัออก-ตะวนัตกโดยเฉพาะเชิงสะพานจุลจอมเกลา้ท่ีถนนมีถูก
ยกระดบัสูงเป็นคนักั้นนํ้าขนาดใหญ่ ประกอบกบัการขยายตวัของอาคารตามแนวถนนสาย 4153 ทาํใหมี้การ
ถมท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขวางแนวการไหลของนํ้ าธรรมชาติทาํให้ระดบัท่วม
บริเวณดา้นทิศใตข้องถนน 4135 มีระดบันํ้ าท่วมสูงและท่วมขงัเป็นเวลานานและบางบริเวณมีนํ้ าท่วมขงัสูง
กว่า 3 เมตร นอกจากน้ียงัมีแนวถนนและคนัดินท่ีเกิดจากการบุกรุกเพื่อทาํสวนปาลม์เป็นแนวกั้นนํ้ าบริเวณ
ทุ่งปากขอซ่ึงเป็นพื้นท่ีรับนํ้า ก่อนนํ้าจะไหลเขา้มาในเขตเมือง ทาํใหน้ํ้ าไม่สามารถไหลเขา้ไปในพ้ืนท่ีได ้จึง
เกิดไหลบ่าเขา้ท่วมเมืองอยา่งรวดเร็ว 

 

สะพานจุลจอมเกลา้ 

ท่ีลุ่มตํ่าท่ีเป็นท่ีรับนํ้าธรรมชาติถูกแนวถนน
และคนัดินกั้น นํ้าไม่สามารถไหลเขา้ไปได ้

ถนนสาย 4153 
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7.1.3.2 ความเส่ียงต่ออุทุกภัยภายใต้ข้อกาํหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ินตามผงัเมืองรวมพุนพนิ (2545-2565) 
`1) ผงัและข้อกาํหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมเมืองพนุพินมีวตัถุประสงคเ์พื่อวางแนวทางการพฒันาชุมชนเมืองและ

ชุมชนต่อเน่ืองให้มีความสะดวกสบาย เป็นระเบียบสวยงาม มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมส่งเสริม
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอ้มของเมืองโดยมีกาํหนดระยะเวลาของผงั 20 ปี ผงัเมืองรวมเมืองพุนพิน
ปัจจุบนัเป็นผงัเมืองรวมเมืองพุนพิน ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ประกาศบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 มีอายุ
การบงัคบัใช ้5 ปี แบ่งการใชท่ี้ดินออกเป็น 10 ประเภท (รายละเอียดในบทท่ี 3) ดงัแสดงในรูปท่ี 7.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.18 ผงัการใช้ประโยชน์ทีด่ินในเขตผงัเมืองรวมพนุพนิปี 2545 
 
การวิเคราะห์ความเส่ียงจากนํ้ าท่วมและแนวโนม้การเกิดอุทกภยัโดยใชร้ะดบัความสูงของนํ้ าท่วม

และระยะเวลานํ้าท่วมพบว่าพื้นท่ีการขยายตวัของชุมชนเมืองในอนาคตมีทิศทางเขา้สู่พื้นท่ีนํ้ าท่วมสูง ทาํให้
โอกาสท่ีชุมชนจะไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมในอนาคตมีแนวโน้มสูงข้ึน นอกจากน้ีการกาํหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นยงัเป็นการพฒันาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิ
ประเทศทั้งในแง่ของการพฒันาพื้นท่ีสร้างในท่ีลุ่มและยงัเป็นแนวการไหลผ่านของนํ้ าหลาก หากยงัคง
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาตามผงัเมืองดงักล่าว ความเส่ียงท่ีชุมชนจะไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัจะสูงมากข้ึน  

รูปท่ี 7.19-7.21 แสดงระดบันํ้ าท่วมในพื้นท่ีกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมเมือง
พนุพิน 2545 จาํแนกตามระดบัความสูงของระดบันํ้า 3 ระดบั 
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รูปที ่7.19 ผลกระทบของระดับนํา้ท่วมตํ่ากว่า 0-1 เมตรในเขตผงัเมืองรวมเมืองพุนพนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่7.20 ผลกระทบของระดับนํา้ท่วม 1-3 เมตรในเขตผงัเมืองรวมเมืองพุนพนิ 
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รูปที ่7.21 ผลกระทบของระดับนํา้ท่วมสูงกว่า 3 เมตรในเขตผงัเมืองรวมเมืองพุนพนิ 
 
รูปท่ี 7.19-7.21 แสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมพนุพินมีแนวโนม้ท่ีจะ

ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมท่ีระดบัความสูง 1-3 เมตร พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อนํ้ าท่วมนอ้ยคือบริเวณทางฝ่ัง
ตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้องพ้ืนท่ีซ่ึงไดมี้การกาํหนดไวเ้ป็น พื้นท่ีสนามบิน เขตทหาร (กองบิน) และ
พื้นท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมซ่ึงยงัคงเป็นท่ีว่าง ป่าละเมาะ เน่ืองจากการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เกิดข้ึนในเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืนทั้งพื้นท่ีสีเขียวและท่ีอยู่
อาศยัตามแนวถนนสายหลกั และส่วนใหญ่อยูน่อกเขตผงัทาํให้พื้นใชป้ระโยชน์เพื่ออุตสาหกรรมในเขตผงั
เมืองรวมยงัไม่มีการพฒันา 

การประเมินพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมจาํแนกตามความสูงของระดบันํ้ าท่วมพบว่ามีพี้นท่ี
นํ้ าไม่ท่วมคิดเป็น 14.03% นํ้าท่วมตํ่ากว่า 0.50 เมตร 3.60 % ระดบันํ้ าท่วม 0.5-1 เมตร7.00 % ระดบันํ้ าท่วม 
1-3 เมตร 53.04 % และระดบันํ้าท่วมสูงกวา่ 3 เมตร 22.32 %  ตารางท่ี 7.3-7.4 แสดงพื้นท่ีนํ้ าท่วมจาํแนกตาม
ระดบัความสูงของนํ้าและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
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ตารางที ่7.3 พืน้ทีนํ่า้ท่วมเขตผงัเมืองรวมพุนพนิจําแนกตามระดับความสูงของนํา้และการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
เขตพืน้ที ่ นํ้าไม่ท่วม 

(ตร.กม.) 
 นํ้าท่วม (ตร.กม.)  

0 - 0.5 เมตร 
(ตร.กม.) 

0.5 - 1 เมตร 
(ตร.กม.) 

1 - 3 เมตร 
(ตร.กม.) 

> 3 เมตร 
(ตร.กม.) 

ท่ีดินอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 3.17 0.15 0.34 10.01 3.88 
ท่ีดินอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 0.03 0.06 0.21 2.15 0.41 
ทีด่นิอยู่อาศัยหนาแน่นมาก 0.07 0.05 0.17 1.19 0.08 
ท่ีโล่งเพื่อการนนัทนาการและการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 
ชนบทและเกษตรกรรม 4.12 0.59 1.72 16.45 7.53 
สถาบนัการศึกษา 0.01 0.01 0.01 0.16 0.05 
สถาบนัราชการ สาธารณูโภค 
สาธารณูปการ 0.60 0.07 0.11 0.27 0.02 
สถาบนัศาสนา 0.05 0.02 0.03 0.15 0.04 
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 0.00 0.01 0.19 0.25 0.00 
อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ 0.48 0.74 0.83 2.26 0.00 
โครงการคมนาคมขนส่ง 0.00 0.01 0.00 0.28 0.18 
ถนน/แม่นํ้า 0.98 0.55 0.83 3.61 3.84 
กองบิน 7 0.78 0.52 0.60 0.92 0.00 
รวม 10.08 2.59 5.03 38.12 16.04 

ร้อยละ 14.03 3.60 7.00 53.04 22.32 

ตารางที ่7.4 พืน้ทีนํ่า้ท่วมเขตผงัเมืองรวมพุนพนิจําแนกตามประเภทแผนการใช้ทีด่ินอนาคต 
เขตพืน้ที ่ นํ้าไม่ท่วม 

(%) 
พื้นท่ีนํ้าท่วมจาํแนกตามการใชท่ี้ดินแต่ละประเภท (%)  

0 - 0.5 เมตร 0.5 - 1 เมตร 1 - 3 เมตร > 3 เมตร รวมพื้นท่ีนํ้าท่วม 

ท่ีดินอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 18.06 0.84 1.92 57.08 22.10 81.94 
ท่ีดินอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 1.11 2.14 7.30 75.20 14.24 98.89 
ทีด่นิอยู่อาศัยหนาแน่นมาก 4.30 3.14 6.67 78.75 5.14 96.70 
ท่ีโล่งเพื่อการนนัทนาการและการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 0.00 0.00 0.93 60.47 38.60 100.00 
ชนบทและเกษตรกรรม 13.55 1.94 5.65 54.10 24.75 86.45 
สถาบนัการศึกษา 4.63 3.70 5.78 63.91 21.97 95.37 
สถาบนัราชการ สาธารณูโภค 
สาธารณูปการ 55.94 6.77 10.32 25.51 1.46 44.06 
สถาบนัศาสนา 17.61 5.36 10.55 52.09 14.39 82.39 
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 0.00 1.96 42.20 55.27 0.57 100.00 
อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ 10.28 14.81 19.28 55.63 0.00 93.72 

จากตารางท่ี 7.4 แสดงให้ว่าการพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ตามผงัเมืองรวมมีผลกระทบทาํให้พื้นท่ี
พาณิชยกรรมและพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมีความเส่ียงต่อนํ้าท่วมสูง 
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การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ียงการเกิดอุทกภยับ่งช้ีถึง
ความจาํเป็นของการเตรียมการเพื่อรับมือกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดงักล่าวทั้งใน
ลกัษณะของการลดการเปิดรับความเส่ียงและการปรับตวัเพื่อให้สามารถทนต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต อยา่งไรก็ตามการศึกษาและวิเคราะห์การรับมือต่อปัญหานํ้ าท่วมของชุมชนและภาคส่วนในเขต
ผงัเมืองรวมพุนพินท่ีนบัว่าเป็นผลกระทบสาํคญัจากสภาพภูมิอากาศ สะทอ้นให้เห็นว่าการดาํเนินการเพื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์นํ้ าท่วมในปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอต่อการจดัการความเส่ียงของการเกิดอุทกภยัท่ีมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน นอกจากน้ีความเส่ียงอุทกภยัในเขตผงัเมืองรวมพุนพินยงัไดรั้บผลกระทบจากนโยบายการ
ใช้ท่ีดินและแผนพฒันาเมืองท่ีไม่สอดคล้องต่อบริบทของพื้นท่ี การวางผงัเมืองและการกําหนดการ
ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะทาํให้ชุมชนเปิดรับความเส่ียงมากข้ึน การศึกษาในส่วนต่อไปจึง
ให้ความสาํคญักบัการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยมุ่งเนน้ท่ีจะนาํวิธีการทางผงัเมืองมาประยุกตใ์ชใ้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมเพื่อลดความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศ  

7.2 ส่วนที ่2: แนวทางการวางแผนด้านผงัเมืองเพือ่รับมือต่อความเส่ียงนํา้ท่วมจากสภาพภูมิอากาศ  
การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีของชุมชนเพื่อ

รับมือต่อความเส่ียงนํ้ าท่วมในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการวาง
แผนการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสมโดยนําปัจจัยด้านความเส่ียงนํ้ าท่วมมาเป็นข้อพิจารณา ประเด็นสําคัญ
ประกอบดว้ยแนวทางในการปรับปรุงขอ้กาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีเส่ียงนํ้ าท่วมและพ้ืนท่ีนํ้ า
ท่วมถึง การควบคุมอาคารในพ้ืนท่ีเส่ียงนํ้ าท่วม แผนการพฒันาเมืองตลอดจนแนวทางในการบริหารจดัการ
ใหมี้การดาํเนินงานแผนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

7.2.1 แนวคดิในการวางแผนการใช้ทีด่ินเพือ่รับมือความเส่ียงอุทกภัยในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทาํให้แนวโน้มการเกิดอุทกภยัหรือความเส่ียง
อุทกภยัสูงข้ึน พื้นท่ีชุมชนเมืองเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัของเมืองเน่ืองจากเป็นศูนยท์างเศรษฐกิจ มี
ความหนาแน่นทางประชากรสูง  มีความหลากหลายของกิจกรรมการใช้ท่ีดินและมีการลงทุนใน
สาธารณูปโภคสาธารณการและบริการต่างๆ ทาํให้มีความเส่ียงต่อท่ีจะเกิดความเสียหายจากอุทกภยัสูงกว่า
พื้นท่ีชานเมืองหรือชนบท ในขณะท่ีความเส่ียงอุทกภยัจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความชดัเจน
มากข้ึนเร่ือยๆ การเตรียมการรับมือเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น กลยทุธ์ท่ีนาํมาใชใ้น
การรับมือหรือปรับตวัต่อการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของ
ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพกายภาพพ้ืนท่ี ประสิทธิภาพหรือความสาํเร็จของการปรับตวัอาจวดั
ไดจ้ากประสิทธิผลในการลดผลกระทบ การหลีกเล่ียงอนัตราย การสร้างความปลอดภยั หรือการลดความ
เส่ียงโดยอาศยักระบวนการท่ีต่อเน่ือง (Adger, 2005) การรู้จกัความเส่ียงหรือเขา้ใจความเส่ียงจึงเป็นพื้นฐาน
ของการปรับตวัหรือการรับมือต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดงันั้นในการวางแผนเพ่ือรับมือหรือลดความเส่ียง
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จากอุทกภยัในเขตผงัเมืองรวมพุนพินจึงมีการศึกษาวิเคราะห์ให้เขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย
รุนแรงจากอุทกภยั  ในการศึกษาน้ีพิจารณาให้ความสาํคญักบัความอ่อนไหว/ความเปราะบางเชิงกายภาพ
ของพ้ืนท่ีเป็นปัจจยัของความเส่ียงท่ีสาํคญั ซ่ึงระดบัของความอ่อนไหวหรือเปราะบางเชิงพื้นท่ีในการศึกษา
น้ีจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 ประการคือ ลกัษณะทางกายภาพ/สภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ี และการเปล่ียนแปลงการ
ใชท่ี้ดินซ่ึงเป็นการกระทาํโดยมนุษย ์ 

 ในการวางแผนเพ่ือรับมือความเส่ียงนํ้ าท่วมในพื้นท่ีพุนพินจึงให้ความสําคญัในการลดความ
อ่อนไหวเชิงกายภาพหรือการลดความไวต่อความเสียหายของพื้นท่ีซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการ
วางแผนการใชท่ี้ดินเป็นอย่างมาก ดงันั้นการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงนํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองพุนพินจึงให้
ความสาํคญักบัการประยกุตก์ลยทุธ์และวิธีการดา้นผงัเมืองในการวางแผนเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว โดยยงั
มีแนวทางสาํคญัคือ 

 แนวทางการวางแผนพฒันาเมือง 2 ศูนยก์ลาง (เมืองใหม่-เมืองเก่า) เพื่อลดความเส่ียงจาก
การขยายตวัของชุมชนในพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภยัรุนแรง 

 แนวทางการปรับปรุงขอ้กาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมพนุพิน 
 แนวทางการปรับปรุงขอ้กาํหนดอาคาร(Building Code) ในพื้นท่ีเส่ียงนํ้าท่วม  
 แนวทางการลดนํ้าท่วมโดยใชร้ะบบทางนํ้าหลากธรรมชาติ (Floodway) และพ้ืนท่ีพกันํ้า 

7.2.2 แนวทางการวางแผนพฒันาเมือง 2 ศูนย์กลาง (เมืองใหม่-เมืองเก่า) 
  ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าทาํเลท่ีตั้งและลกัษณะภูมิประเทศของชุมชนเมืองพุนพินมีผลกระทบต่อ

ความเส่ียงนํ้าท่วมชุมชน เน่ืองจากมีแม่นํ้า 2 สายไหลมาบรรจบกนับริเวณเทศบาลท่าท่ีเป็นชุมเมืองหนาแน่น 
และแม่นํ้ าดังกล่าวยงัไหลผ่านชุมชน มีความยาวตลอดแนวเขตชุมชนมากกว่าทั้ งด้านทิศใต้และด้าน
ตะวนัออกมากกวา่ 20 กิโลเมตร ทาํใหพ้ื้นท่ีชุมชนไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหลายดา้นทั้งปัญหานํ้ าลน้ตล่ิง
เขา้ท่วมชุมชน ปัญหาการกดัเซาะริมฝ่ังแม่นํ้ า ปัญหานํ้ าท่วมขงัในท่ีลุ่ม นอกจากน้ีเทศบาลเมืองท่าขา้มยงัมี
การใชท่ี้ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารหนาแน่น การขยายตวัของชุมชนไปในพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นไปไดอ้ยา่งจาํกดั 
และมีทิศทางเขา้สู่พื้นท่ีเส่ียงนํ้ าท่วมสูง การป้องกนันํ้ าท่วมดว้ยใชโ้ครงสร้าง (Engineering defend/Hard 
construction) เป็นไดย้ากและตอ้งใชเ้งินทุนสูงเน่ืองจากแม่นํ้ามีความยาวตลอดแนวชุมชน  

การวิเคราะห์ผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพินบ่งช้ีว่า การพฒันาตามผงัเมืองรวม
อาจนาํไปสู่ความเส่ียงอุทกภยัรุนแรงท่ีสูงข้ึน เน่ืองพื้นท่ีการพฒันาต่อเน่ืองจากศูนยก์ลางเดิม (เทศบาลเมือง
ท่าขา้ม) จะอยูใ่นเสน้การระบายนํ้าหลากธรรมชาติดงัแสดงในรูปท่ี 7.22 
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รูปที ่7.22 ข้อจํากดัในการขยายตัวของชุมชนต่อเน่ืองชุมชนเดิม 

 

 

 

 

พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั
หนาแน่นและพาณิชยกรรม 

ชุมชนเดิม 

ทางนํ้าหลากธรรมชาติ 
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 การปรับตวัแบบ การพฒันาเมืองแบบ 2 ศูนยก์ลางจึงเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสม สามารถช่วย
ลดความเส่ียงจากอุทกภยัในอนาคต และยงัช่วยแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มของเมืองรวมทั้งปัญหาการจราจร
ในเขตเทศบาลเมืองท่าขา้ม การพฒันาเมืองดงักล่าวอาจเป็นไปในลกัษณะการพฒันาแบบเมืองใหม่-เมืองเก่า 
เป็นศูนยก์ลางเมืองท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับนิยมใช้
ในการแกปั้ญหาการขยายตวัชุมชนเมืองเก่าท่ีมกัมีขอ้จาํกดัของพื้นท่ีและทรัพยากร การลดความเส่ียงจาก
อุทกภยัของชุมชนท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบริมนํ้า และการอนุรักษเ์มืองเก่า/เมืองประวติัศาสตร์ 

การพฒันาเมืองใหม่ควรเลือกพื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของพื้นท่ีในเขตตาํบลหนองไทร และตาํบลหัว
เตยท่ีมีระดบัพื้นท่ีสูงกว่าบริเวณอ่ืน และยงัมีเส้นคมนาคมสายหลกัเช่ือมต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงรวมทั้ง
เส้นทางจากกรุงเทพมหาคร นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของสนามบินสุราษฎร์ธานี และเป็นพื้นท่ีมีการขยายตวั
ของพ้ืนท่ีอยู่อาศยัและพาณิชยกรรมใหม่ แนวคิดในการพฒันาอาจมีลกัษณะเป็นเมืองใหม่ท่ีเป็นศูนยก์ลาง
ของธุรกิจการค้า การเดินทางต่างๆ รวมทั้ งท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น มีการวางผังระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และมีขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินและอาคารท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาเมืองใหม่  

   

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่7.23 ทีต่ั้ง เมืองใหม่-เมืองเก่า 
 

ในขณะท่ีชุมชนเมืองเดิมในพื้นท่ีเทศบาลเมืองท่าข้ามควรมุ่งเน้นให้เป็นเมืองท่องเท่ียวและ
ศูนยก์ลางการปกครอง มีการพฒันาเชิงอนุรักษ ์เน่ืองจากเทศบาลเมืองท่าขา้มเป็นชุมชนเก่าแก่มีความสาํคญั
ทางด้านประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของภาคใต้มาตั้ งแต่อดีต  มีทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้ งทาง
ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ หากมีการพฒันาเมืองอยา่งเหมาะสมสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาใน

 

เมอืงใหม่ –ศูนย์กลางการค้าขาย เศรษฐกจิ 

 
เมอืงเก่า-ศูนย์กลางการปกครอง ท่องเทีย่ว 
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พื้นท่ีจะทาํให้ชุมชนมีฐานทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง แนวทางการพฒันาอาจใช้หลกัการฟ้ืนฟูชุมชน (Urban 
regeneration) มีการบูรณะปรับปรุงอาคารเก่า อาคารประวติัศาสตร์และพฒันาภูมิทศัน์วฒันธรรมใหมี้ความ
สวยงามน่าสนใจ เช่นเพิ่มพื้นท่ีโล่ง และสวนสาธารณะในเมือง การพฒันาพื้นท่ีริมนํ้ า  ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีและศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีสามารถนาํเสนอในหลากหลายรูปแบบ เช่น ร้านอาหาร บริการ 
สินคา้ ของฝาก พิพิธภัณฑ์ มีการลงทุนด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกนักท่องเท่ียวต่างๆเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว รวมทั้งพฒันาโครงสร้างป้องกนันํ้าท่วมท่ีควรทาํควบคู่ไปกบัการพฒันาพื้นท่ีริมนํ้า 

ในการดาํเนินการดังกล่าวจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ
ปรับปรุงขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินและผงัเมืองให้มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาเมืองและลดความ
เส่ียงจากอุทกภยัรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยขอ้กาํหนดดงักล่าวจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงสภาพ
พื้นท่ี ศกัยภาพและขอ้จาํกดัโดยรวมในเขตผงัเมืองรวมดงัจะกล่าวถึงต่อไป 

7.2.3 แนวทางการปรับปรุงข้อกาํหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ินในเขตผงัเมืองรวมเมืองพุนพนิ  
 ขอ้กาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Zoning ordinances) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการวางผงัเมืองและ
ควบคุมการพฒันาให้มีความเหมาะสมต่อศกัยภาพและขอ้จาํกดัของพ้ืนท่ี ทาํให้เมืองมีความเป็นระเบียบ 
สวยงาม ขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินจึงเป็นแนวทางท่ีใชก้ารวางแผนจดัการและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมและลดความ
เส่ียงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน  

การปรับปรุงผงัและขอ้หนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เตรียมการรับมืออุทกภยัในอนาคตโดยการลดความเส่ียง/ความอ่อนไหวโดยพิจารณาจากผลกระทบของ
สถานการณ์นํ้าท่วมใหญ่เมืองพนุพินในปี 2554 ท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน โดยมีประเดน็สาํคญัดงัน้ี 

 ป้องกนัชีวิต สุขภาพและทรัพยสิ์นของประชาชน  
 ลดค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างระบบป้องกนันํ้าท่วม (กาํแพงกนันํ้า เข่ือน คลองระบายนํ้า ฯ) 
 ลดผลกระทบนํ้าท่วมต่อการหยดุชะงกัเศรษฐกิจการคา้ชุมชน 
 ป้องกนัการเพิม่ข้ึนพื้นท่ีนํ้ าท่วมในอนาคต 
 ป้องกนัการพฒันาท่ีส่งทาํใหร้ะดบันํ้าท่วมสูงข้ึน  
 ลดค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟ ูเยยีวยาเหตุการณ์นํ้าท่วม 

ในการวางแนวทางปรับปรุงผงัเมืองรวมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวจาํเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินโดยนาํปัจจยันํ้ าท่วมมาพิจารณาร่วมกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยขอ้มูลท่ี
นาํมาวิเคราะห์ในส่วนน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลชุมชน บริบทของพื้นท่ีโดยเฉพาะเชิงกายภาพ ความเส่ียงนํ้ า
ท่วม (ความสูงระดบันํ้า ระยะเวลาในการท่วม ความรุนแรงของกระแสนํ้า) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปัจจุบนั ผงั
เมืองและขอ้กาํหนดการใชท่ี้ดินอนาคต รวมทั้งขอ้มูลดา้นความสามารถในการรับมือปัญหานํ้ าท่วมของ
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ชุมชน ตลอดจนขอ้คิดเห็นและทศันคติของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีองค์ประกอบของผล
การศึกษาดงัน้ี 

 ผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอนาคตเขตผงัเมืองรวมเมืองพนุพิน (ปรับปรุงจากผงัเดิม) 
 ขอ้กาํหนดเพื่อควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเส่ียงนํ้าท่วมสูง 
 ขอ้กาํหนดเพื่อควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเสน้ทางการไหลของนํ้าหลาก 
 กาํหนดพื้นท่ีอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพธรรมชาติบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้า 

1) ผงัการใช้ประโยชน์ทีด่ินอนาคตเขตผงัเมืองรวมเมืองพุนพนิ 
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าแนวคิดสาํคญัท่ีนาํมาประยกุตใ์นการวางผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อลด

ความเส่ียงนํ้าท่วมจะใชท้ั้งวธีิการพฒันาแบบถดถอยหรือยา้ยออกจากพ้ืนท่ีเส่ียงสูง (Retreat) และการปรับตวั
หรือวางแนวทางท่ีทาํให้สามารถอยู่ในพื้นไดโ้ดยท่ีระดบัความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด โดยมีการปรับปรุงผงัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอนาคตดงัแสดงในรูปท่ี 7.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.24 แนวทางการปรับปรุงผงัการใช้ประโยชน์ทีด่นิผงัเมืองรวมพุนพนิ 

 รูปท่ี 7.24  แสดงการปรับปรุงวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อลดความเส่ียงนํ้ าท่วมในอนาคต 
โดยเพิ่มประเภทการใชท่ี้ดินอีก 2 ประเภทคือ การใชท่ิ้ดินเพื่อการระบายนํ้ าหลาก (นํ้าตาลขีดขาว) พื้นท่ีรับ
นํ้า (สีเขียวข้ีมา้) และเพิ่มพื้นท่ีการใชท่ี้ดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและนนันทนาการ (สีเขียวอ่อน)
ตลอดแนวริมฝ่ังแม่นํ้าซ่ึงเป็นพื้นท่ีอ่อนไหวต่อนํ้าท่วมสูง 

 

พื้นท่ีเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
และนนัทนาการ 

แนวระบายนํ้าหลาก 

พื้นท่ีรับนํ้า (ทุ่งปากขอ 

เมืองเก่า 

เมืองใหม่ 
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2) ข้อกาํหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพืน้ทีเ่ส่ียงนํา้ท่วมสูง 
 เป็นแนวทางในการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเส่ียงนํ้ าท่วมสูง โดยพ้ืนท่ีในส่วนน้ีจะ
ครอบคลุมพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 4 ประเภทคือ การใชท่ี้ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียว) การใชท่ิ้ดินเพื่อ
การระบายนํ้ าหลาก (นํ้ าตาลขีดขาว) พื้นท่ีรับนํ้ า (สีเขียวข้ีม้า) และการใช้ท่ีดินเพื่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและนนันทนาการ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบันํ้าท่วมสูงมากกวา่ 3 เมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 7.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที ่ 7.25 ระดับความสูงนํา้ท่วม  
  

จากรูปท่ี 7.25 จะเป็นว่าพื้นท่ีเส่ียงนํ้ าท่วมสูงจะเป็นพื้นท่ีบริเวณตอนล่างริมฝ่ังแม่นํ้ าพุมดวงและ
พื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกริมแม่นํ้ าตาปีซ่ึงมีระดบัความสูงของมากกว่า 3 เมตร และในรูป 7.25 (ก) จะเห็นอาคารท่ี
ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงสูงและมีโอกาสท่ีจะได้รับเสียหายมากหากเกิดนํ้ าท่วม ดังนั้นจึงต้องมีการออกขอ้
กาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่ประเภทการใชท่ี้ดิน ตวัอย่างเช่น ท่ีดินประเภท

 

 

 
 

(ข) 

(ก) 
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เกษตรกรรมท่ีตกอยูใ่นบริเวณนํ้ าท่วมสูงมากกว่า 3 เมตร จะมีขอ้กาํหนดความหนาหนาแน่นท่ีแตกต่างไป
จากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทัว่ไป เช่น กาํหนดให้มีพื้นท่ีก่อสร้างอาคารไดไ้ม่เกินร้อยละ5  ไม่อนุญาตให้มีการ
เปล่ียนระดบัความสูงของพื้นท่ี ลกัษณะอาคารตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดควบคุมอาคารในพ้ืนท่ีเส่ียงนํ้ าท่วม
เป็นตน้ 

3) ข้อกาํหนดเพือ่ควบคุมการใช้ประโยชน์ทีด่ินในเส้นทางนํา้หลาก 
เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการควบคุมการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีท่ีเป็นทางระบายนํ้ าธรรมชาติในพื้นท่ีราบ

นํ้ าท่วมถึง (Floodplain) โดยทัว่ไปแลว้การกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเส้นทางนํ้ าหลากจะแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็น 3 โซนคือ บริเวณเส้นทางนํ้ าหรือลาํนํ้ า (Floodway)  บริเวณพื้นท่ีขอบทางนํ้ า (Flood fringe) และท่ี
ราบนํ้าท่วมถึง (Floodplain)  

แนวทางการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเส้นทางนํ้ าหลากในเขตผงัเมืองรวมเมิองพุนพิน 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กรณีคือ เส้นทางนํ้ าหลากในพ้ืนท่ีเมือง เส้นทางนํ้ าหลากในพื้นท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
และพ้ืนท่ีชนบทดงัแสดงในรูปท่ี 7.26 อยา่งไรก็ตามการกาํหนดระยะความกวา้งทางนํ้ าและระดยะตอ้งมี
การศึกษาขอ้มูลของทางนํ้ าและระดบัความสูงของนํ้ าหลากในช่วงหนา้นํ้ าเพื่อมากาํหนดระยะถอยร่นให้มี
ความเหมาะสมมากข้ึน  

การกาํหนดระยะทางนํ้ าหลากจะช่วยแกปั้ญหาการก่อสร้างท่ีรุกลํ้ าแม่นํ้ าลาํคลองท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั โดยการดาํเนินการดงักล่าวควรเป็นการกาํหนดระยะถอยร่นจากแหล่งนํ้ าโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
คือ พื้นท่ีเช่ือมต่อลาํนํ้ า (Flood fringe) และพ้ืนท่ีราบลุ่มทัว่ไป (General floodplain) ตวัอยา่งพื้นท่ีทางนํ้ า
หลากในเขตผงัเมืองรวมพนุพินจะแสดงในขอ้ 7.2.4  

ขอ้กาํหนดการประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีทางนํ้ าหลากโดยทัว่ไปสามารถใชท่ี้ดินบางประเภทได้
โดยไม่ตอ้งขออนุญาติ เช่นการทาํการเกษตร ส่วนการใชท่ี้ดิในยา่นท่ีอยูอ่าศยัและอุตสาหกรรมจะสามารถใช้
เป็นสวน ลานจอดรถ ท่ีขนถ่ายสินคา้ในส่วนท่ีไม่ใช่อาคาร เป็นตน้  
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รูปที ่7.26 แนวทางการกาํหนดพืน้ทีท่างนํา้หลาก (Floodway) 

 

 

 

ทางนํา้ในเขตเมือง 

ทางนํา้ในเขตกึง่เมืองกึง่ชนบท 

ทางนํา้ในเขตชนบท 
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7.2.4 แนวทางการปรับปรุงข้อกาํหนดอาคาร (Building Code) ในพืน้ทีเ่ส่ียงนํา้ท่วม 
 ลกัษณะ โครงสร้างตลอดจนวสัดุก่อสร้างอาคารมีผลกระทบต่อระดบัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจาก
นํ้าท่วม การปรับปรุงขอ้กาํหนดอาคารในพ้ืนท่ีเส่ียงนํ้าท่วมจึงเป็นแนวทางสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยลดความ
เส่ียงจากนํ้าท่วมชุมชนได ้

 การออกขอ้กําหนดอาคารในเขตผงัเมืองเมืองรวมพุนพินจาํเป็นต้องมีความสอดคล้องกับข้อ
กาํหนดการใชท่ี้ดินหรือผงัเมือง โดยอาคารท่ีอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดอาคารในพ้ืนท่ีเส่ียงนํ้ าท่วมจะเป็นอาคารท่ี
ก่อสร้างในเขตการใชท่ี้ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียว) การใชท่ิ้ดินเพื่อการระบายนํ้ าหลาก (นํ้ าตาลขีดขาว) 
พื้นท่ีรับนํ้า (สีเขียวข้ีมา้) และการใชท่ี้ดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและนนันทนาการ ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ระดบันํ้าท่วมสูงมากกวา่ 3 เมตร แนวทางการใชม้าตรการควบคุมอาคารในพื้นท่ีเส่ียงนํ้าท่วมสูงมีมีดงัน้ี 

 อาคารตอ้งไม่ปิดกั้นการไหลของนํ้ าธรรมชาติ กาํหนดให้เป็นอาคารใตถุ้นสูงท่ีนํ้ าสามารถ
ไหลผา่นไดส้ะดวก 

 อาคารมีระดบัพื้นชั้นล่างสูงไม่ตํ่ากว่า 3 เมตร หากเป็นไปไดค้วรมีระยะเวน้ (Free board) 
20 เซนติเมตร (รูปท่ี 7.26) 

 การวางตวัตามแนวยาวของอาคารควรขนานไปกบัทิศทางการไหลของนํ้า 
 การติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าหลกัควรอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ระดบันํ้าท่วมสูง 3 เมตร 
 ควรใชว้สัดุอาคารทนนํ้าใหม้ากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่7.27 แนวทางการกาํหนดมาตรการด้านการออกแบบอาคารในพืน้ทเีส่ียงนํา้ท่วมสูง  
(ประยกุตจ์าก Watson and Adam, 2011) 
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7.2.5 แนวทางการป้องกนัและลดความเสียหายจากนํา้ท่วมด้วยวธีิการอืน่ๆ 
 นอกจากการกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นกลไกทางผงัเมืองแลว้การลดความเส่ียงอุทกภยั
รุนแรงในเขตชุนเมืองยงัสามารถนาํวิธีการอ่ืนๆ มาใชร่้วมกนัเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน แนวทางใน
การดาํเนินการดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มสาํคญัคือ 

 การป้องกนันํ้าท่วมโดยไม่ใชโ้ครงสร้าง 
 การป้องกนันํ้าท่วมโดยใชโ้ครงสร้าง  
 การทาํประกนัภยันํ้าท่วม 

1) การป้องกนันํา้ท่วมโดยไม่ใช้โครงสร้าง 
เป็นการป้องกนันํ้ าท่วมโดยใชล้กัษณะทางธรรมชาติของพ้ืนท่ีช่วยในการรับและระบายนํ้ า ตวัอยา่ง

การป้องกนันํ้ าท่วมท่ีไม่ใช่โครงสร้างท่ีสาํคญัไดแ้ก่ กาํหนดแนวพ้ืนท่ีสีเขียว (Greenway) เพื่อช่วยซบันํ้ า
ก่อนเขา้พื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีรับนํ้ าเพื่อกกัเก็บนํ้ าชัว่คราวในช่วงเวลานํ้ าท่วม โดยพ้ืนท่ีรับอาจเป็นไดท้ั้งพื้นท่ี
โล่งว่าง พื้นท่ีการเกษตรนอกเหนือฤดูเพาะปลูกหรือพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์เพื่อนนัทนาการอ่ืนๆ เช่น สนาม
กีฬา สวนสาธารณะเป็นตน้ ซ่ึงพื้นท่ีรับนํ้าเหล่าน้ีควรออกแบบใหมี้การกระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ีรอบๆชุมชน 

ในกรณีการปรับปรุงผงัเมืองรวมเมืองพุนพิน ไดก้าํหนดใหพ้ื้นท่ีบริเวณทุ่งปากขอ (รูปท่ี 7.28) เป็น
พื้นท่ีรับนํ้ า ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวมีลกัษณะเป็นลุ่มตํ่า นํ้าท่วมไม่เหมาะต่อการสามารถใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการ
ก่อสร้าง  เดิมใชเ้ป็นทุ่งหญา้เล้ียงของกรมปศุสัตว ์ปัจจุบนัเป็นท่ีท้ิงร้างและมีการบุกรุกเพื่อสวนปาลม์ ท่ีตั้ง
ของทุ่งปากขออยู่ทางตอนล่างของพื้นท่ี ทางฝ่ังตะวนัออกเป็นเนินเขาสูงทาํให้มีลกัษณะเป็นแอ่งตาม
ธรรมชาติสามารถใช้เป็นพื้นท่ีรับนํ้ าจากแม่นํ้ าตาปีเพื่อช่วยลดความรุนแรงของนํ้ าก่อนไหลเขา้ตวัเมือง
พนุพินได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.28 พืน้ทีรั่บนํา้เขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
 

พืน้ทีรั่บนํา้ (ทุ่งปากขอ) 
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การป้องกนันํ้าท่วมมีวิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมคือการกาํหนดพื้นท่ีนํ้ าหลากหรือฟลดัเวยเ์พื่อช่วยการ
ระบายผา่นเมืองหรือออกจากเมืองเร็วข้ึน รูปท่ี 7.29 แสดงแนวฟลดัเวยใ์นเขตผงัเมืองรวมพนุพนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7.29 ทางนํา้หลากในเขตผงัเมืองรวมพุนพนิ 
 

2) การป้องกนันํา้ท่วมโดยใช้โครงสร้าง  
การป้องกนันํ้ าท่วมโดยโครงสร้างอาจทาํไดห้ลายวิธีเช่น การสร้างเข่ือน ฝายชะลอนํ้ า อ่างเก็บนํ้ า

และกาํแพงป้องกนันํ้ า การศึกษาวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีและการตั้งถ่ินฐานของชุมชนพุนพินพบว่าในพื้นท่ี
เทศบาลท่าขา้มฝ่ังตะวนัตกท่ีติดแนวแม่นํ้ าตามีความเส่ียงนํ้ าท่วมจากนํ้ าลน้ตล่ิงสูง และบริเวณดงักล่าวเป็น
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น (รูปท่ี 7.30) การก่อสร้างกาํแพงป้องกนันํ้ าลน้ตล่ิงร่วมกบัการวาง
แผนการใชท่ี้ดินอยา่งเหมาะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนันํ้าท่วมชุมชน  
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รูปที ่7.30 แนวก่อสร้างกาํแพงกนันํา้ 
 
3) การทาํประกนัภัยนํา้ท่วม 
การทาํประกนันํ้ าท่วมสามารถช่วยลดความเส่ียงของชุมชนจากความเสียหายท่ีอาจเกิดจากอุทกภยั 

อยา่งไรก็ตามการทาํประกนัภยันํ้ าท่วมในประเทศไทยยงัขาดขอ้มูลนํ้ าท่วมหรือแผนท่ีนํ้ าท่วมท่ีจะนาํมาใช้
ในการประเมินความเส่ียงนํ้าท่วม  

ผลการศึกษาและแผนท่ีระดบัความสูงนํ้าท่วมท่ีไดจ้ากโครงการวิจยัน้ีอาจใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อประกอบ
ในการประเมินความเส่ียงเพ่ือการประกนัภยันํ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนไดใ้นระดบัหน่ึง อย่างไรก็ตาม
แผนท่ีระดบัความสูงนํ้ าท่วมท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ียงัคงมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากเป็นการศึกษาเฉพาะความสูงของ
ระดบันํ้าเฉพาะการเกิดอุทกภยัในปี 2554 เท่านั้น การดาํเนินการจดัทาํแผนท่ีนํ้ าท่วมท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั
ทั้งประเทศจึงยงัคงเเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับการพฒันาระบบการประกนัภยันํ้าท่วมในประเทศไทย 

 

แนวกาํแพงกนันํา้ 
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