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คํานํา 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ของโครงการวิจยัภายใต้โครงการวิจยัแผนท่ีเส่ียงภยันํา้ทว่ม (no. 135/35) 

ประจําปีงบประมาณ 2555 ฉบบันี ้ ให้รายละเอียดพืน้ฐานเก่ียวกบัการเกิดอทุกภยัในอดีตของ

พืน้ท่ีลุม่นํา้ยมและความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตอ่ครัวเรือนในปีท่ีเกิดเหตกุารณ์อทุกภยัครัง้สําคญั 

(พ.ศ. 2538, 2539, 2541, 2542, 2545, 2549 และ พ.ศ. 2554) รวมถงึ ผลกระทบตอ่จงัหวดัอ่ืนๆ

ในเขตลุ่มนํา้ยมด้วย นอกจากนีย้งัได้มีการทบทวนการศกึษาเก่ียวกบัแนวทางการจดัทําแผนท่ี

เส่ียงภยันํา้ท่วมขององค์กร ICHARM จากประเทศญ่ีปุ่ น  

 ลุม่นํา้ยมเป็นพืน้ท่ีซึง่ทางโครงการวิจยัรูปแบบการปรับตวัในการบริหารนํา้ในอนาคต

โดยเฉพาะนํา้ทว่มนัน้เลือกเป็นพืน้ท่ีศกึษา ด้วยสาเหตหุลกัคือลุ่มนํา้นีย้งัไมมี่การพฒันาอา่งเก็บ

นํา้ขนาดใหญ่ เชน่ อา่งเก็บนํา้เข่ือนภมูพิลของลุ่มนํา้ปิง และอา่งเก็บนํา้เข่ือนสิริกิต์ของลุม่นํา้น่าน 

เป็นต้น ทําให้ปริมาณนํา้ในฤดฝูนไหลเข้าทว่มทัง้ในเขตเมืองสโุขทยั และจงัหวดัด้านลา่ง แม้วา่ใน

ปัจจบุนัทางกรมชลประทานได้มีการศกึษาและดําเนินการก่อสร้างฝายชะลอนํา้ และพกันํา้ ในเขต

เมืองสโุขทยัแล้วก็ตาม เน่ืองด้วยผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีมีตอ่ปริมาณฝนใน

อนาคตตอ่พืน้ท่ีลุ่มนํา้แหง่นีซ้ึง่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ดงันัน้จงึมีความจําเป็นต้องหารูปแบบของการ

ปรับตวัของสภาพนํา้ทว่มในเขตเมืองสโุขทยัตอ่ไป ซึง่ในรายงานฉบบันีจ้ะมุง่เน้นไปท่ีการจดัทํา

แผนท่ีความเส่ียงนํา้ทว่ม การวิเคราะห์ระดบันํา้ท่วมสงูสดุท่ีเกิดขึน้ การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งมลูคา่ความเสียหายนํา้ท่วมกบัตวัแปรอ่ืนๆ เชน่ พืน้ท่ีนํา้ทว่ม คาบการเกิดซํา้ อตัราการ

ไหลสงูสดุ เป็นต้น  

 หวงัวา่รายงานฉบบัสมบรูณ์นีจ้ะให้ประโยชน์ได้ผู้อา่นพอสมควร หากมีข้อผิดพลาด

ประการทางคณะผู้ วิจยัก็ขอน้อมรับไว้ 

           คณะผู้วิจยั 

                                                                                                       ดร สจุริต คณูธนกลุวงศ์ 

                                                                                                       ดร อนรัุกษ์ ศรีอริยวฒัน์ 

                                                                                                       นายขวญัชยั แพโคกสงู 

                                                                                                               กนัยายน ๒๕๕๖ 
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โครงการรูปแบบการปรับตวัด้วยการบริหารนํา้ในอนาคตโดยเฉพาะนํา้ท่วม 

(ปีที่ 1) 

 

1. บทนํา 

  ประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศเชน่กนั เช่น การเพิ่มขึน้ของระดบันํา้ทะเล การยกตวัของโซนภมูิอากาศ (Shifts of 

Climatic Zones) ช่วงของแบบจําลองความแปรผันของสภาพภูมิอากาศได้มีการพยากรณ◌์

คา่เฉล่ียรายปีของ อณุหภมูิอากาศ ปริมาณนํา้ฝน และปริมาณนํา้ทา่ ในปี ค.ศ. 2100 สําหรับใน

ภมิูภาคนี ้ พบวา่มีความแปรปรวนอยูท่ี่ 1.0 ถึง 4.5 องศาเซลเซียส -20 ถงึ +20% และ -10 ถึง 

+30% ตามลําดบั (IPCC, 2001) ซึง่จากสภาพการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศโลกนีส้ง่ผลกระทบตอ่

ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะทําให้เกิดสภาพนํา้ท่วมในหลายจงัหวดัในพืน้ท่ีลุ่มนํา้เจ้าพระยา

ตอนบน  เชน่ จงัหวดัสโุขทยั พิจิตร และกําแพงเพชร เป็นต้น  ส่งผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิตของ

ประชาชน ทําให้มีปัญหาท่ีทํากินเสียหาย ขาดแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั และขาดรายได้ในการเลีย้งชีพ 

เป็นต้น  แม้ว่าปัจจบุนัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องได้มีแผนการ และแนวทางปฏิบติัสําหรับการ

แก้ไขหรือจดัการปัญหานํา้ท่วมแล้วก็ตาม เช่น แผนบรรเทานํา้ทว่ม แผนในการระบายนํา้ และเก็บ

กกันํา้จากอ่างเก็บนํา้  และการกระจายนํา้เข้าทุ่ง แต่ก็ยงัไม่สามารถจดัการกบัปัญหานํา้ท่วมที◌่

เกิดจากปริมาณนํา้ฝนและนํา้ท่าท่ีมีมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมาได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือสภาพ

นํา้ฝนในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ ยอ่มส่งผลทําให้เกิดปัญหานํา้ท่วมรุนแรงมากขึน้ การใช้เกณฑ์

หรือแนวทางการจัดการในรูปแบบเดิมอาจไม่รับมือกับสภาพปัญหาดงักล่าวได้ ดงันัน้ในการ

บรรเทา และลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต จงึ

ควรมีการศกึษาหารูปแบบในการปรับตวัการบริหารนํา้ให้สอดคล้องการสภาวะการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศในอนาคต เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารนํา้ท่วมสําหรับหน่วยงานที◌่

เก่ียวข้องตอ่ไปได้ 

 

2. วัตถุประสงค์และขอบเขต 

1. เพ่ือศกึษา และคาดการณ์สภาพภมูิอากาศ อตุนิุยมวทิยาและ อทุกวิทยาของลุ่มนํา้

เจ้าพระยาตอนบนในอนาคตจากข้อมลูแบบจําลองสภาพภมิูอากาศโลก   

2. เพ่ือศกึษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโลกตอ่ปัญหานํา้ท่วม

และการบริหารจดัการนํา้ทว่มในลุ่มนํา้เจ้าพระยาตอนบน  

3. เ พ่ือศึกษา และเสนอแนะรูปแบบ และแนวทางการบริหารนํา้ท่วมในลุ่มน้◌ํา

เจ้าพระยาตอนบนภายใต้สภาพการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ เพ่ือใช้ในการประยกุต์

ในภมูิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
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3. แนวทางการวิจัย 

1. รวบรวม และทบทวนรายงาน เอกสาร และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  

- ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ได้แก่ ข้อมลูอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลปริมาณนํา้ฝน และ

ข้อมลูปริมาณนํา้ทา่  

- ข้อมูลการจัดการนํา้ผิวดิน ได้แก่ ข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งนํา้ ข้อมูล

ปริมาณนํา้และการปล่อยนํา้ของอ่างเก็บนํา้ ข้อมูลประชากร ข้อมูลด้าน

เกษตรกรรม ข้อมลูโรงงานอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ  

2. รวบรวมข้อมลูสภาพภมิูอากาศจากแบบจําลองสภาพภมิูอากาศโลก 

3. เพิ่มความละเอียดของข้อมลูสภาพภมิูอากาศจากแบบจําลองสภาพภมิูอากาศโลก

ลงสู่พืน้ท่ีศกึษา 

4. สรุปผลกระทบสภาพภมูอิากาศโลกท่ีมีตอ่อทุกวทิยา (นํา้ฝน-นํา้ทา่) ในพืน้ท่ีศกึษา 

5. วิเคราะห์ผลกระทบสภาพภมิูอากาศโลกท่ีมีตอ่ปัญหานํา้ทว่มและการบริหารจดัการ

นํา้ท่วม 

6. รวบรวมข้อมลู และทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพนํา้ท่วมในพืน้ท่ีศกึษา ได้แก่  

- แผนท่ีนํา้ทว่มจากภาพถา่ยดาวเทียม  

- ข้อมลูนํา้ท่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เชน่ กรมชลประทาน กรม

ทรัพยากรนํา้ กรมโยธาธิการ และกรมปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยั  

- ข้อมลูสภาพภมิูประเทศ จากกรมแผนท่ีทหาร  

- ข้อมลูการใช้ท่ีดนิ จากกรมพฒันาท่ีดิน 

- ข้อมลูหน้าตดัลํานํา้ของลํานํา้จากกรมชลประทาน 

- โครงการบรรเทาอทุกภยัของลุม่นํา้จากกรมชลประทาน 

7. รวบรวมข้อมลูระบบโทรมาตรวดัข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพนํา้ทว่มในพืน้ท่ีศกึษา 

8. คดัเลือกพืน้ท่ีตวัอยา่งสําหรับการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ (เป็นตวัแทนพืน้ท่ีเขตเมือง เชน่ สโุขทยั) 

9. สํารวจภาคสนามในพืน้ท่ีนํา้ทว่มถึงผลกระทบและการปรับตวั รวมถงึการทํา

แบบสอบถามของการปรับตวัระดบัตา่งๆ ทัง้ชมุชนเมือง และเกษตรกร 

10. ประยกุต์ใช้แบบจําลองสภาพนํา้ฝน-นํา้ท่า ในพืน้ท่ีศกึษา 

11. ประยกุต์ใช้แบบจําลองสภาพนํา้ทว่ม ในพืน้ท่ีศกึษา 

12. ปรับเทียบแบบจําลองสภาพนํา้ทว่มจากเหตกุารณ์นํา้ทว่มในอดีต 

13. จําลองสภาพนํา้ท่วมจากเหตกุารณ์นํา้ทว่มในอดีต 
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14. จําลองสภาพนํา้ฝน-นํา้ทา่ในอนาคตภายใต้สภาพการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ 

15. จําลองสภาพนํา้ท่วมในอนาคตภายใต้สภาพการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ 

16. วิเคราะห์แนวทางการบรรเทาปัญหานํา้ทว่มในอนาคต 

17. สรุปสภาพนํา้ทว่ม และแนวทางการบรรเทาปัญหานํา้ท่วมในพืน้ท่ีศกึษาในอนาคต 

18. เสนอแนะรูปแบบ และแนวทางการบริหารนํา้ทว่มในลุม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน

ภายใต้สภาพการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ )ในพืน้ท่ีศกึษาตวัอย่าง 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับการลดผลกระทบและ แผนที่เส่ียงภัยนํา้ท่วม 

  อุทกภัยเป็นปัญหาท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดสาธารณภัย ท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพืน้ท่ีลุม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน เชน่ จงัหวดั

สโุขทยั พิจิตร และกําแพงเพชร เป็นต้น แม้วา่ปัจจบุนัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องได้มีแผนการ 

และแนวทางปฏิบัติสําหรับการแก้ไขหรือจัดการปัญหานํา้ท่วมแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

มาตรการมาตรการเชิงโครงสร้าง (Structural measures) เชน่ การสร้างคนักัน้นํา้ การสร้างฝาย 

การขดุลอกแมนํ่า้ เป็นต้น แตก็่ยงัไมส่ามารถจดัการกบัปัญหานํา้ท่วมได้ ดงันัน้การใช้เกณฑ์หรือ

แนวทางการจัดการเฉพาะมาตรการเชิงโครงสร้างอย่างเดียวอาจไม่สามารถรับมือกับสภาพ

ปัญหาได้ มาตรการท่ีไมใ่ช้โครงสร้าง (Non-structural measures) เชน่วิธีการส่ือสารรายละเอียด

ข้อมลูเก่ียวกบัภยนัตรายจากนํา้ทว่ม รวมถึงมีแผนการเคล่ือนย้ายประชาชนอยา่งเป็นระบบหาก

เกิดภยัธรรมชาติขึน้ การสร้างความตระหนกัรับรู้ของประชาชน ก็เป็นสิ่งเคร่ืองมือสําคญัในการลด

ผลกระทบของปัญหานํา้ท่วมได้อีกทางหนึ่ง 

  จากรายงาน “Future Vision of River Development” ของคณะกรรมการแมนํ่า้แหง่

ประเทศญ่ีปุ่ น ได้ พยายามกลา่วถงึและต้องการให้สง่เสริมมาตรการท่ีไมใ่ช้โครงสร้าง เพ่ือลด

ผลกระทบจากภยัพิบตัทิาง ธรรมชาตใิห้มากขึน้ เช่นความเข้าใจท่ีเพิ่มขึน้ในเร่ืองของความเส่ียง

จากนํา้ท่วม, คล่ืนซนึามิ, ภเูขาไฟ ระเบิด โคลนถลม่ เป็นต้น สําหรับมาตรการลดผลกระทบ

ปัญหานํา้ท่วมแบบไมใ่ช้โครงสร้างนัน้ วิธีท่ีทางรายงานได้แนะนํา คือการจดัทํา “แผนท่ีเส่ียงภยั

นํา้ท่วม” (Flood hazard maps) ซึง่เป็นแนวทางการส่ือสารสูป่ระชาชนให้เกิดทัง้ ความเข้าใจและ

ตระหนกัรับรู้ถงึความสําคญัของการเตรียมตวัให้พร้อมสําหรับเหตกุารณ์ทางธรรมชาตติา่งๆ ท่ี

อาจเกิดขึน้  

 

 4.1  วัตถุประสงค์ของการจัดทาํแผนที่เส่ียงภัยนํา้ท่วม 

  การจดัทําแผนท่ีเส่ียงภยันํา้ท่วมมีจดุประสงค์ท่ีสําคญัคือ เป็นเคร่ืองมือสําหรับแจ้ง

ให้ประชาชน ทราบถงึขัน้ตอนในการอพยพจากพืน้ท่ีเน่ืองจากการไหลบา่เข้าทว่มพืน้ท่ีอยูอ่าศยั 
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ซึง่อาจจะมีสาเหต ุ จากการพงัทลายของคนักัน้นํา้หรืออยา่งอ่ืน รวมถงึช่วยลดผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึน้จากความสญูเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึง่ในคู่มือของ

ญ่ีปุ่ น (Flood Hazard Mapping Manual in Japan) จะกล่าวถึงการออกแบบวิธีการท่ีไมใ่ช้

โครงสร้างให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูท่ีสดุในแตล่ะพืน้ท่ี 

 4.2  นิยาม “แผนที่เส่ียงภัยนํา้ท่วม” 

  นิยามของคําวา่ “แผนท่ีเส่ียงภยันํา้ทว่ม” หมายถงึ แผนท่ีชนิดหนึง่ซึง่ถกูจดัเตรียม

ขึน้โดยจดุประสงค์ให้ประชาชนผู้อยูอ่าศยัในพืน้ท่ีเส่ียงภยันํา้ทว่ม ได้ทราบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั

การไหลทว่มพืน้ท่ีว่ามีความเส่ียงมาหรือน้อยท่ีจดุใด เชน่ ข้อมลูการเกิดนํา้ท่วม การพงัทลายของ

คนักัน้นํา้ และแนวทางการอพยพออกจากพืน้ท่ีเส่ียงในรูปแกบบท่ีสามารถเข้าใจได้งา่ย เปา้หมาย

สดุท้ายก็คือ เป็นเคร่ืองมือท่ีจะชว่ยลดความเสียหายจากอทุกภยัได้ ซึง่แผนท่ีประเภทนี ้ จะต้องมี

องค์ประกอบสามประการท่ีสําคญั คือ 

1) ระบเุจาะจงถงึพืน้ท่ีเส่ียงเกิดนํา้ไหลบา่เข้าทว่ม  

2) ข้อมลูเก่ียวกบัการอพยพ  

3) จดัเตรียมภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  นอกจากนิยามของทางญ่ีปุ่ นแล้ว ในสหรัฐอเมริกา หน่วงานของรัฐบาลกลางท่ีมีช่ือ

ว่า Federal Emergency Management Agency (FEMA) ซึ่งทําหน้าท่ีในการจัดการกับ

เหตุการณ์หายนะทางธรรมชาติ ท่ีเกิดขึน้ในประเทศ ซึ่งมีความรุนแรงมากเกินกว่าท่ีรัฐบาล

ท้องถ่ินและมลรัฐจะสามารถจดัการด้วยตนเองได้ โดยทาง FEMA ก็ได้ให้คํานิยามของแผนท่ีเส่ียง

ภยั (Risk MAP) ซึง่คําว่า MAP จะยอ่มาจาก Mapping, Assessment, and Planning ซึง่มี

เปา้หมายสําคญัคือการให้ข้อมลูแก่ประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนกัรับรู้และนําไปสู่มาตราการท่ี

ปฏิบตัไิด้จริงในการลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาตติอ่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึง่สว่นหนึง่ ก็คือการ

จดัทําแผนท่ีเส่ียงภยันํา้ท่วมท่ีต้องอาศยัข้อมลูจากภาคสนาม และแบบจําลองมาประกอบกนั ดงั

รูปท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 วิสยัทศัน์ของ Risk MAP (FEMA, 2011) 
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4.3  ข้อมูลที่จาํเป็นสาํหรับการทาํแผนที่เส่ียงภัยนํา้ท่วม 

  สามารถแบง่ออกได้เป็นสองประเภท คือ ข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูเฉพาะพืน้ท่ี  
   

  ข้อมลูทัว่ไป (General information) 

- พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดนํา้ไหลบา่เข้าทว่ม 

- จดุหมายของการอพยพ  

- จดุอนัตรายในเส้นทางการอพยพ 

- ข้อมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เชน่ การพยากรณ์อากาศ พยากรณ์นํา้ทว่ม เป็นต้น 

  ข้อมลูเฉพาะพืน้ท่ี (Area-specific information) 

- การแนะนําการอพยพออกจากพืน้ท่ีเส่ียงภยั 

- ลกัษณะของนํา้ทว่ม 

- พืน้ท่ีสําหรับบคุคลทพุพลภาพ  

- กระบวนการเกิดนํา้ท่วมจากลกัษณะของพืน้ท่ี และชนิดของนํา้ท่วม  

- ความเสียหายท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีต ลกัษณะของความเสียหาย และการไหล

ทว่มในอดีต  

- การให้ความพร้อมทางด้านจิตใจสําหรับความเส่ียงจากนํา้ทว่มท่ีเกิดขึน้ 

 

  ข้อควรระวงัของสถานท่ีตัง้ของท่ีพกัชัว่คราว สถานท่ีตัง้ของท่ีพกัชัว่คราวจะต้องอยู่

ในจดุท่ีปลอดภยัจากการไหลเข้าทว่มของนํา้ ดนิถลม่ หรือจากภยัธรรมชาติอ่ืนๆ 

  แผนการอพยพสําหรับพืน้ท่ีทัง้หมด (Wide-area evacuation plan) ในกรณีท่ีเกิด

นํา้ท่วมในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจําเป็นต้องจดัทําแผนการ อพยพประชากร

ของทัง้ชมุชนออกจากพืน้ท่ี รวมถึงจดัทําแผนท่ีเส่ียงภยันํา้ทว่มสําหรับใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานของ

การอพยพ ซึง่จะต้องให้มีความคิดเห็นและคําแนะนําของชาวบ้านให้มากท่ีสดุ และควรจดัให้เป็น

สว่นหนึง่ของแผนการเตรียมตวัรับมือภยัธรรมชาต ิ

 

 4.4  รายละเอียดของแผนที่ 

  ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการไหลทว่มของนํา้นัน้ ส่วนสําคญัท่ีสดุซึง่ต้องระบลุงไปในแผน

ท่ีเส่ียงภยันํา้ท่วมคือ ข้อมลูพืน้ท่ีนํา้ทว่มและความลกึของระดบันํา้ ซึง่อาจจะใช้สญัลกัษณ์สีแทน

ระดบัของความลกึตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ ใช้งานโดยทัว่ไปสามารถทําความเข้าใจได้โดยงา่ย และจะต้อง

สอดคล้องกบัสีท่ีใช้อธิบายพืน้ท่ีเส่ียงภยัจากข้อมลูของหน่วยงานราชการด้วย 
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  หากคันกัน้นํา้เกิดความเสียหายอย่างหนักจนพังทลายลงมา นํา้ซึ่งไหลบ่าด้วย

พลงังานมหาศาลจะทําลายบ้านเรือนของประชาชน ดงันัน้สิ่งสําคญัท่ีสดุคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่

ใกล้เคียงกบัคนักัน้นํา้จะต้องอพยพออกมาให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีคนักัน้นํา้จะพงั เชน่เดียวกบัสถานท่ี

อ่ืนๆ ซึง่รายละเอียดเหลา่นํา้จะต้องใสล่งไปในแผนท่ีเส่ียงภยันํา้ท่วม เพ่ือเป็นการเตือนและเน้นยํา้

ถึงจุดเส่ียงภัยท่ีต้องจดจําในเวลาท่ีต้องทําการอพยพหลบภัยนํา้ท่วม หลักการสําคญัท่ีสุดคือ

“อพยพออกมาให้รวดเร็วท่ีสดุ” จะทําให้รักษาชีวิตของผู้คนได้มาก 

  จดุอนัตรายท่ีอยูใ่นเส้นทางของการอพยพหนีนํา้ท่วมนัน้ คือจดุท่ีมีความเส่ียงสงูท่ีจะ

เกิดภยนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของมนษุย์สืบเน่ืองจากเหตกุารณ์นํา้ทว่ม ซึง่จะต้องระบลุงไป

อยา่งชดัเจนในแผนท่ีเส่ียงภยั ตวัอย่างเช่น จดุเส่ียงเกิดดนิถล่ม ถนนท่ีถกูนํา้ท่วม หรือบริเวณ 

Underpass ซึง่คาดหมายวา่จะมีนํา้ท่วมขงัอยูใ่ห้หลีกเล่ียงบริเวณเหล่านีใ้นขณะทําการหลบภยั

นํา้ท่วม 

 

5. แนวคิดเก่ียวกับ GCM และการย่อส่วน 

 5.1  แบบจาํลองภมูิอากาศโลก (Global Climate Model) 

  แบบจําลองภมูิอากาศโลก (Global Climate Model: GCM) เป็นแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์สามมิติท่ีใช้อธิบายการไหลเวียน (Circulation) ของภมิูอากาศโลก ซึง่ประกอบด้วย

กระบวนการทางกายภาพและความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบยอ่ยภายในภมิูอากาศโลก ได้แก่ ชัน้

บรรยากาศ (Atmosphere) มหาสมทุร(Ocean) พืน้ท่ีนํา้แข็งทัง้หมด (Cryosphere) และผิวดิน 

(Land surface) โดยใช้สมการของ Navier-Stokes ในระบบพิกดัทรงกลมและพจน์ตา่งๆในอณุ

หพลศาสตร์บางส่วน เช่น การแผ่รังสี ความร้อนแฝง ฯลฯ เป็นพืน้ฐานสําคญัในการอธิบายสภาพ

ภมิูอากาศ โดยองค์ประกอบภายในของลกัษณะของสมการประกอบด้วย 3 สว่น คือ 1) พลวตั

ของภมิูอากาศ 2) หลกัฟิสิกส์ท่ีเก่ียวข้องกบัภมูอิากาศ เชน่ หลกัการอนรัุกษ์พลงังาน และ 3) 

ปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งทะเลกบัอากาศ (air-sea interaction) ความสงูชนัของผิวดิน 

(Topography) หรือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพืช (Vegetation parameters) เป็นต้น ในปัจจบุนัได้มีการ

ประยกุต์ใช้ GCM กนัอย่างแพร่หลายสําหรับการทํานายสภาพอากาศ ทําความเข้าใจและ

คาดการณ์สภาพภมูิอากาศในอนาคตของโลก 

  ปัจจบุนัหลายประเทศได้สร้างแบบจําลอง GCM ของตวัเองขึน้มา ตวัอยา่งเช่น 

HadCM3 ของประเทศสหราชอาณาจกัร CGCM 3.1 ของประเทศแคนาดา CSIRO-MK3 ของ

ประเทศออสเตรเลีย ECHAM5 ของประเทศเยอรมนั CCSM3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

MRI GCM ของประเทศญ่ีปุ่ น    
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ทีม่า: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

รปูที ่5.1    พฒันาการของแบบจาํลอง GCM จากอดตีสูปั่จจุบนั 
 

 

 

 5.2  โครงสร้างของแบบจาํลอง GCM  

 แบบจําลอง GCM ซึ่งเป็นแบบจําลองสภาพภูมิอากาศของโลกแบบสามมิติ ม◌ี

องค์ประกอบสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

  1)  แบบจําลอง GCM อยา่งงา่ย (Simple General Circulation Model: SGCM) 

ประกอบด้วยสว่นแกนของท่ีเป็น dynamic ท่ีเช่ือมโยงความเก่ียวข้องระหวา่งคณุสมบตัขิองสสาร 

เชน่ อณุหภมิู ให้เข้ากบัตวัแปรทางฟิสิกส์พลศาสตร์ ได้แก่ ความดนั และ ความเร็ว ไว้สําหรับแก้

สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ยแบบไม่เป็นเส้นตรงของสภาพภมิูอากาศ (Primitive equations) โดยท่ี

สมการนีส้ามารถจําแนกองค์ประกอบยอ่ยๆออกได้อีกเป็นสามกลุ่มสมการยอ่ย ได้แก่ สมการ

อนรัุกษ์โมเมนตมั (Conservation of momentum) สมการพลงังานความร้อน (Thermal energy 

equation) และสมการความตอ่เน่ืองของการไหล (Continuity equation)  

  2)  แบบจําลอง GCM ของชัน้บรรยากาศ (Atmospheric GCMs: AGCMs) ซึง่

เป็นส่วนหนึง่ของแบบจําลอง GCM สําหรับชัน้บรรยากาศโลกรวมถงึผิวดิน ตวัแปรอณุหภมูิของ

ทะเล (Sea Surface Temperatures: SST) และสภาพของเคมีบรรยากาศ (Atmospheric 

chemistry) เข้าด้วยกนั โดย AGCMs นัน้ ประกอบด้วยส่วนแกนท่ีเป็น dynamic ซึง่ประกอบด้วย

ตวัแปรหลกัในสมการของของไหลเคล่ือนท่ี ได้แก ่ความดนัท่ีผิวของไหล องค์ประกอบในแนวราบ

ของคว ามเ ร็ วการไหลในแต่ละชั น้  และอุณหภูมิ ของ ไหล  และ อีกส่ วน หนึ่ งคื อการ

parameterization ตัวแปรอ่ืนๆท่ีจําเป็นให้แสดงในแบบจําลอง ได้แก่ การพาความร้อน

Formatted
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(Convection) กระบวนการเก่ียวกบัผิวดนิและใต้ผิวดนิ (Land surface and subsurface 

processes) คา่ albedo การปกคลมุของเมฆ (Cloud cover) เป็นต้น  

  3)  แบบจําลอง GCM ของมหาสมทุร (Oceanic GCMs: OGCMs) จําลอง

สภาพของการไหลในมหาสมทุรรวมกบัการใส่ข้อมลูนําเข้าจากชัน้บรรยากาศและอาจจะรวมถึง

แบบจําลองของนํา้แข็งในทะเล (Sea ice model) ด้วย 

  4)  แบบจําลอง GCM ท่ีควบรวมชัน้บรรยากาศและมหาสมทุร (Coupled 

atmosphere-ocean GCMs: AOGCMs) แบบจําลอง GCM ประเภทนีมี้ความซบัซ้อนในการ

คํานวณสงู แตก็่มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ทํานายสภาพภมูิอากาศของโลก 

  ผลการทํานายท่ีได้จากแบบจําลอง GCM นี ้มีความน่าเช่ือถือค่อนข้างสงูสําหรับ

สภาพภูมิอากาศของโลกโดยรวมท่ีความละเอียดต่ําเม่ือกําหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีค้วามน่าเช่ือถือของแบบจําลองดงักล่าว สืบเน่ืองพฒันาการ

จากอดีตอย่างต่อเน่ืองของแบบจําลองดงักล่าวโดยการใช้ความสมัพนัธ์และสมการทางฟิสิกส์ท่ี

ซบัซ้อนในเร่ืองของการถ่ายเทมวล พลงังาน และโมเมนตมั รวมทัง้ใช้ข้อมลูสภาพภมิูอากาศท่ีได้

กลั่นกรองความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ (ท่ีความละเอียดของแบบจําลองค่อนข้างหยาบ)

นอกจากนีแ้บบจําลองเหล่านีย้งัได้มีการปรับแก้และตรวจสอบข้อมลูปีฐานท่ีสมบูรณ์ รวมทัง้ได้

ผ่านการทดสอบจากการจําลองสภาพภูมิอากาศในศตวรรษปัจจบุนัด้วยข้อมลูในอดีตเม่ือหลาย

หม่ืนปีก่อนซึ่งได้จากการศึกษาคาร์บอนในแท่งนํา้แข็ง ดงันัน้หากสมมติฐานของการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกมีความถกูต้อง แบบจําลอง GCM น่าท่ีจะให้ผลการพยากรณ์ในระดบัโลกท่ีมีความ

น่าเช่ือถือด้วยเช่นกนั  

  อยา่งไรก็ดีแม้ว่าผลการทํานายท่ีได้จากแบบจําลอง GCM จะมีความน่าเช่ือถือ แต่

ข้อมลูท่ีได้มกัมีความละเอียดอยูใ่นระดบัต่ํา (Low grid resolution) กลา่วคือมีความละเอียด

ประมาณ 200 x 200 ตารางกิโลเมตรหรือหยาบกว่า ด้วยเหตนีุเ้ม่ือนําผลการพยากรณ์จาก

แบบจําลอง GCM มาใช้กบัการศกึษาระดบัภมิูภาคจงึทําให้มีความคลาดเคล่ือนสงู ข้อจํากดัของ

การพยากรณ์ท่ีความละเอียดสงูโดยมากเกิดจากหลายสาเหตดุ้วยกนั เช่น (1) ความสามารถของ

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัท่ีแม้จะพฒันาขึน้กว่าในอดีตเป็นอย่างมากแต่เม่ือนํามาใช้ในการ

ประมวลผลแบบจําลองภมูิอากาศโลก ท่ีมีสมการสลบัซบัซ้อน และมีจํานวนตวัแปรมหาศาล จะ

ใช้เวลาในการคํานวณมากนบัปี (2) ข้อมลูสภาพภมิูอากาศท่ีมีความละเอียดสงูตอ่เน่ืองและมี

ความถกูต้องในทัว่ทกุภูมิภาคยงัไม่สามารถหาได้เพียงพอเพ่ือการปรับแก้และตรวจสอบข้อมูล

และ (3) ข้อจํากดัจากความซบัซ้อนของสภาพภมูิอากาศท่ีความละเอียดสงูท่ียงัไมส่ามารถเข้าใจ
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และจําลองได้อยา่งถกูต้อง เชน่ หลกัฟิสิกส์ของเมฆและความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆในระดบั

ยอ่ย เป็นต้น 

  ด้วยเหตุนีจ้ึงควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากจะนําผลการทํานายจาก

แบบจําลอง GCM มาใช้เพ่ือการศกึษาผลกระทบท่ีมีความละเอียดสงู เชน่ ในระดบัภมูภิาค 

ประเทศ หรือระดบัลุ่มนํา้หลกัและลุม่นํา้ยอ่ย เป็นต้น โดยในการศกึษาท่ีความละเอียดดงักลา่ว 

จําเ ป็นจะต้องเ พ่ิมความละเ อียดของข้อมูล  ด้วยการย่อส่วนข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

(Downscaling of climate data) ด้วยความระมดัระวงั ซึง่แนวทางการเพ่ิมความละเอียดของ

ข้อมลูโดยการยอ่สว่นของข้อมลูสามารถทําได้ดงัรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี ้

 

 5.3  การย่อส่วนข้อมูลสภาพภมูิอากาศ (Downscaling of climate data) 

  การย่อส่วนข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เป็นเทคนิคการเพิ่มความละเอียดของข้อมูล

สภาพภมูิอากาศจากแบบจําลอง GCM โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทตามลกัษณะ

ของข้อมูลท่ีต้องการเพิ่มความละเอียด ได้แก่ 1) การย่อส่วนข้อมูลภูมิอากาศโลกเชิงพืน้ที◌่

(Spatial downscaling) และ 2) การย่อส่วนข้อมูลภูมิอากาศโลกเชิงเวลา (Tempora l

downscaling)  

  5.3.1  การยอ่ส่วนข้อมลูภมูอิากาศโลกเชิงพืน้ท่ี (Spatial downscaling) 

  เน่ืองด้วยข้อมลูภมิูอากาศเชิงพืน้ท่ีจากแบบจําลอง GCM นัน้ยงัคอ่นข้างหยาบ โดย

มีขนาดของ Grid cell ประมาณ 3°- 4° ละติจดู และ 4° - 10° ลองติจดู โดยประมาณ ด้วยขนาด

ดงักล่าวนีไ้ม่เพียงพอต่อการศกึษาสภาพภมิูอากาศในระดบัภมิูภาคหรือเล็กลงไปในระดบัลุ่มนํา้

ให้ได้รายละเอียดท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ เช่น ข้อมลูด้านการพาความร้อนและการก่อตวัของเมฆ เป็นต้น 

(Joubert and Hewitson, 1997) 

  เทคนิคการทํา Spatial downscaling นัน้มีอยูด้่วยกนัหลายวิธี โดยวธีิท่ีงา่ยท่ีสดุ

และได้รับความนิยมจากนกัอทุกวทิยา คือ วิธีการประมาณคา่ (Interpolation) ภายในผลของ 

GCM ให้ได้ขนาดของ grid cell ท่ีเล็กลง (Barrow et al., 1996; Conway and Hulme, 1996; 

Smith and Pitts, 1997; Strzepek and Yates, 1997; Hulme and Jenkins, 1998) วิธีนีย้งัคง

สภาพการกระจายตัวของข้อมูลเชิงพืน้ท่ีของภูมิอากาศไว้ดังเดิม อีกวิธีหนึ่งท่ีซบัซ้อนมากขึน้

เรียกว่าการย่อส่วนข้อมูลภูมิอากาศโลกเชิงสถิติ (Statistical downscaling) วิธีการนีใ้ช◌้

ความสมัพนัธ์เชิงสถิตริะหวา่งตวัแปรของชัน้บรรยากาศโลกท่ีได้จากแบบจําลอง GCM และตวั

แปรท่ีวดัคา่ได้จากสถานี เช่น ปริมาณนํา้ฝน ดงันัน้ความแม่นยําของการคํานวณตวัแปรจากการ

ยอ่สว่นจะขึน้กบัความยาวและคณุภาพของข้อมลูอนกุรมเวลาท่ีได้จากการตรวจวดั (Wilby and 

Wigley, 1997) และประสิทธิภาพจากแบบจําลองเชิงถดถอยในการตรวจสอบความผนัแปรของ

Formatted

Formatted
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ข้อมลูท่ีได้จากการตรวจวดัอีกด้วย (Barrow et al., 1996) โดยทัว่ไป Statistical downscaling 

จะประกอบด้วย วิธีการถดถอยหลายเชิง เทคนิคโครงขา่ยใยประสาทเทียม (Artificial Neural 

Network: ANN) และการวเิคราะห์ฟังก์ชนัมมุฉากเชิงประสบการณ์ (Empirical Orthogonal 

Function analysis: EOF analysis) อีกวิธีการหนึง่เรียกวา่การยอ่ส่วนข้อมลูภมูอิากาศโลกเชิง

พลวตั (Dynamical downscaling) ซึง่วิธีการนีจ้ะใช้ผลจากแบบจําลอง GCM ให้เป็นเง่ือนไข

ขอบเขตผ่านแบบจําลองท่ีเรียกวา่ LAMs (limited-area models) ซึง่ต้องใช้การคํานวณจํานวน

มาก (Hewitson and Crane, 1996) นอกจากนี ้LAMs จะต้องอาศยัความถกูต้องของข้อมลูในแต่

ละ grid point ของแบบจําลอง GCM เพ่ือนํามาใช้ในการปรับคา่ของตวัแปรตา่งๆในเง่ือนไข

ขอบเขต จากการเปรียบเทียบระหวา่ง statistical downscaling และ dynamical downscaling 

พบวา่รูปแบบของการกระจายตวัของสภาพภมิูอากาศด้วยวิธี dynamical downscaling จะให้

คา่ท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียวกนัมากกว่าวิธีการเชิงสถิต ิ แตอ่าจไม่ได้มีความถกูต้องมากกว่าเสมอไป 

(Cubash et al., 1996; Mearns et al., 1999)  

  อย่างไรก็ดีแม้ว่าวิธีการย่อส่วนของข้อมลูสภาพภูมิอากาศจะมีความซบัซ้อนมาก

เทา่ใดก็ตาม ความถกูต้องของข้อมลูสภาพภมูอิากาศในระดบัภมูภิาคท่ีได้จากการจําลองนัน้

ขึน้อยู่กบัลกัษณะของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศจากแบบจําลอง GCM ด้วย กลา่วอยา่ง

งา่ยก็คือหากข้อมลูนําเข้าท่ีได้จาก GCM ไมถ่กูต้องแมน่ยําแล้วผลการยอ่สว่นข้อมลูภมิูอากาศจะ

ไมส่ามารถนําไปใช้และวิเคราะห์ผลลพัธ์ตอ่ไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 5.2 ประเภทของการ downscale ขอ้มูลภูมิอากาศโลกจากแบบจาํลอง GCM 
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 5.3.2  การยอ่ส่วนข้อมลูสภาพภมิูอากาศโลกเชิงเวลา (Temporal downscaling) 

  ถงึแม้วา่แบบจําลอง GCM สามารถจําลองข้อมลูสภาพภมูิอากาศโลกได้ในช่วงเวลา

ระดบั 15 นาที แตโ่ดยทัว่ไปการนําผลการทํานายไปใช้นัน้จะให้ความน่าเช่ือถือได้มากท่ีสดุ

สําหรับชว่งเวลาท่ียาวนานกวา่ 1 เดือน โดยเฉพาะกบัตวัแปรบางตวัเชน่ ปริมาณนํา้ฝน 

ตวัอยา่งเชน่ การเปรียบเทียบปริมาณนํา้ฝนจากการตรวจวดัของสถานีวดันํา้ฝนทัง้หมด 3,500 

สถานี และจากแบบจําลอง HadCM2 GCM แหง่ศนูย์วจิยัการทํานายสภาพภมิูอากาศ Hadley 

ของหนึง่ grid cell ในประเทศ Wales ในข้อมลูปี 1961 – 1990 จากผลการเปรียบเทียบพบวา่ 

สําหรับทกุๆคา่ return period ปริมาณฝนสงูสดุ 1 วนั (1 day peak rainfall) คา่ทัง้หมดท่ีได้จาก

แบบจําลอง GCM ต่ํากวา่ข้อมลูตรวจวดั และความแตกตา่งจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆตาม return period 

ดงัรูปท่ี 5.3 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.3      กราฟระหวา่งปริมาณฝนสูงสุด 1 วนั กบัค่า Return period เปรียบเทียบระหวา่งค่า 

 ตรวจวดัจากสถานีนํ้าฝน 3,500 สถานี (เส้นทึบ) และค่าจากแบบจาํลอง HadCM2  

 GCM (เส้นประ) ใน grid cell เดียวกนั 

   

  ในขณะท่ีโดยส่วนใหญ่การประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภมิูอากาศโลกท่ีมีต่อทรัพยากรนํา้ อาจจําเป็นต้องใช้ข้อมลูช่วงเวลาในระดบัรายเดือนหรือรายปี 

อย่างไรก็ดีหากเป็นเร่ืองผลกระทบเก่ียวกับอุทกภัยแล้ว อย่างน้อยท่ีสุดข้อมูลท่ีจําเป็นต้องมี

ชว่งเวลาระดบัรายวนัหรือน้อยกวา่ลงไป ดงันัน้สภาพภมิูอากาศจากแบบจําลอง GCM จะต้องถกู

ย่อส่วนในเชิงเวลาให้อยู่ในระดบัเดียวกนั และจากรูปท่ี 5.3 ซึ่งเห็นได้ชดัเจนว่าค่าของปริมาณ

นํา้ฝนรายวนัท่ีจําลองจาก GCM นัน้ยงัให้ค่าท่ีไม่น่าเช่ือถือนกั ดงันัน้จึงมีความจําเป็นจะต้องใช้
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การย่อส่วนข้อมูลภูมิอากาศเชิงเวลาเพ่ือให้สามารถแสดงผลจากแบบจําลองได้ใกล้เคียงกับ

ข้อมลูจริงมากขึน้ 

  Temporal downscaling มีอยูห่ลายวิธีด้วยกนั ประกอบด้วย Dynamic temporal 

downscaling ซึ่งเป็นวิธีการย่อส่วนท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาสภาพภูมิอากาศโลกนิยมใช◌้

ทํานายฝนรายวนัจากผลลพัธ์ของแบบจําลอง GCM โดยสมมตฐิานของวิธีนีร้ะบวุา่ รูปแบบการ

ไหลเวียนของชัน้บรรยากาศโลกนัน้มีความเก่ียวโยงกับรูปแบบของฝนท่ีตกในเชิงสถิติ ซึ่งถ้า

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีอยู่จริง ย่อมสามารถประมาณค่าฝนรายวันได้จากกลุ่มตัวแปรของ

แบบจําลอง GCM รายวนัได้ ผลท่ีได้จะให้คา่ท่ีถกูต้องมากกว่าการนําผลจากแบบจําลอง GCM 

มาใช้โดยตรง 
 

  5.3.3  ลกัษณะของ MRI GCM  

  ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้แบบจําลอง MRI GCM จากสถาบนัวิจยัอตุนิุยมวิทยา ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ซึง่มีความละเอียดคอ่นข้างสงู กลา่วคือขนาดของตาราง grid คํานวณของสภาพการ

ไหลเวียนของชัน้บรรยากาศท่ีขนาด 20 กิโลเมตร ในการจําลองสภาพนัน้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

Earth Simulator กบั transform grid จํานวน 1920 x 960 grid cells เพ่ือให้ได้ขนาดของ grid ท่ี 

20 กิโลเมตร ประกอบกนัทัง้หมด 60 ชัน้ (Layer) ในแนวดิ่ง ซึง่มีความดนัท่ีชัน้บนสดุเทา่กบั 0.1 

hPa ซึง่รายละเอียดของแบบจําลองมีอยู่ในบทความวจิยัของ Mizuta et.al (2006) 

  ในการศกึษาจําลองสภาพของฝนรายชัว่โมงอนาคตจากแบบจําลอง MRI GCM ใน

ปี 2008 – 2027 คา่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชัน้บรรยากาศ ได้แก ่CO2, CH4 และ N20 

และ aerosol เพ่ือใช้ในการจําลองสถานการณ์อนาคตจะใช้รูปแบบในรายงาน IPCC Special 

Report on Emission Scenario (SRES) ชนิด A1B ท่ีคาดการณ์วา่ปริมาณก๊าซ CO2 จะเพิ่มขึน้

สองเท่าในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนแบบจําลองสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค (Regional

Climate Model: RCM) ก็ได้นํามาใช้เพ่ือพิจารณาการกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีสําหรับปริมาณฝน

ในชว่งฤดมูรสมุ พบวา่สถานการณ์อนาคตท่ีใช้จะเป็นประเภท A2 กบั B2 ท่ีให้แนวโน้มของฝน

มรสมุท่ีเพ่ิมขึน้ทัว่ทัง้ประเทศ อยา่งไรก็ดีข้อควรระวงัในการนําเอาแบบจําลองระดบัภมิูภาคมาใช้

จะต้องคํานึงถงึเง่ือนไขประเภท lateral boundary forcing ซึง่จะเป็นขอบเขตท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งแบบจําลอง RCM กบั GCM ให้ดี ซึง่วิธีการแก้ไขคือการเลือกใช้แบบจําลอง GCM ท่ีให้

ความละเอียดสงู ซึง่แบบจําลองของ MRI สามารถช่วยได้เป็นอย่างดี 
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6. แนวคิดเก่ียวกับการปรับตัว 

 6.1  การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  

  (Adaptation to climate change) 

   การศกึษาถงึแนวทางการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพอทุกภยั โดยพิจารณาถึงผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูิอากาศโลก ในปี 2007 ทาง IPCC Working Group II ได้จดัทํา

รายงานเบือ้งต้นมีเนือ้หาเก่ียวกบัการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง

กล่าวถึงการประเมินถึงผลกระทบ ความเส่ียง และความอ่อนไหวของแต่ละส่วนของระบบ

ธรรมชาติ (Natural Systems) และระบบท่ีมนุษย์สร้างขึน้ (Human-made Systems)

 ตวัอย่างเช่น ระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรนํา้ แหล่งอาหาร ระบบชายฝ่ัง อตุสาหกรรม สงัคมและ

การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ เป็นต้น นอกจากนีย้งัรวมไปถึง สขุภาพของประชาชน และผลกระทบท่ี

เกิดขึน้กบัทวีปตา่งๆของโลก 

  นอกจากนีใ้นรายงานฉบบัดงักลา่วของ IPCC ยงัได้กล่าวถงึการประเมินมาตรการ

ปรับตวัท่ีเหมาะสม รวมถึงทางเลือก ข้อจํากดั และศกัยภาพในการปรับตวั ซึง่สามารถสรุปได้

โดยสงัเขปดงันี ้(IPCC Working Group II, 2007) 

  1)  ปัจจุบันได้มีการปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศทัง้ใน

ประเทศพฒันาแล้ว และประเทศกําลงัพฒันา หากแตย่งัอยูใ่นระดบัท่ีจํากดั 

  2)  การเปล่ียนแปลงสภาวะภมิูอากาศแต่เพียงประการเดียวมกัไมใ่ช่สาเหตหุลกั

ของการปรับตวั หากแตมี่องค์ประกอบอ่ืนๆ อาทิเช่น เหตกุารณ์ทางอตุนิุยมวิทยาท่ีมีความรุนแรง

เป็นพิเศษ (Extreme event) เช่น การเกิดคล่ืนความร้อน (Heat waves) หรือพายไุต้ฝุ่ น เป็นต้น 

นอกจากนีม้าตรการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศนัน้โดยส่วนใหญ่จะไม◌่

จดัทําเป็นมาตรการเด่ียวๆ หากแต่จะถกูผนวกรวมเข้ากบัมาตรการขนาดใหญ่อ่ืนๆเช่น การวาง

แผนพฒันาทรัพยากรนํา้ การปอ้งกนัชายฝ่ัง การวางแผนการจดัการสาธารณภยั เป็นต้น  

  3)  มาตรการปรับตวัหลายอย่างสามารถดําเนินการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนกั 

แต่ในขณะนีพ้บว่ายังไม่มีการทํา Cost benefit analysis ของกระบวนการปรับตัว และ

ผลประโยชน์ท่ีได้กลบัคืนมาอยา่งละเอียดในเชิงภาพรวม 

  4)  ศกัยภาพในการปรับตวั (Adaptive capacity) ของแตล่ะสงัคมไมเ่ทา่เทียม

กนั กลา่วคือยงัมีกลุ่มบคุคลหรือประชาชนในสงัคม ท่ียงัขาดความพร้อมในการปรับตวัให้เข้ากบั

สภาวะดงักลา่ว ตวัอยา่งเช่น ผู้หญิงในชมุชนเกษตรกรรมท่ีหา่งไกลในทวีปแอฟริกาจะต้องแบกรับ

ผลกระทบและความเส่ียงจากความแห้งแล้งมากกว่าประชานกลุม่อ่ืนๆในสงัคม 
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  ปัจจัยสําคญัท่ีมีต่อศกัยภาพในการปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงสภาวะการ

เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศนัน้ขึน้อยู่กับความแข็งแรงของ ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ

เครือข่ายทางสงัคม สิทธิทางสงัคม สถาบนัทางสงัคม ทรัพยากรมนษุย์ และเทคโนโลยี ของกลุ่ม

สงัคมต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีระดบัของการพฒันาท่ีแตกต่างกนัออกไป ปัจจุบนัยงัพบว่ามี

ข้อจํากดัและอปุสรรคตอ่การปรับตวั ซึง่พบข้อสรุปโดยคร่าวๆ ดงันี ้

  - ศักยภาพในการปรับตัวท่ีสูง อาจไม่ได้นําไปสู่การดําเนินการใดๆอย่าง

เหมาะสมต่อการลดความเส่ียงและความอ่อนไหวของระบบธรรมชาติและสังคมต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภมูอิากาศ 

  - ระบบธรรมชาติบางแห่งไม่สามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงทัง้ใน

เชิงขนาดและอตัราการเกิดของเหตกุารณ์ท่ีมีความรุนแรงตา่งๆได้ 

  -

 ข้อจํากัดอ่ืนๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัว เช่น ข้อจํากัดทางเทคโนโลย◌ีข้ อ จํ า กั ด

ทางการเงิน ข้อจํากดัเชิงพฤตกิรรมและการรับรู้ เป็นต้น 

 

6.2 การประเมินมาตรการในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ 

  ในปัจจุบัน 

  นิยามของคําวา่ “มาตรการในการปรับตวั” หมายถงึการปรับเปล่ียนเง่ือนไขแวดล้อม

ในการตัดสินใจ หรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีจําเป็น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถในการต้านทานและลดความอ่อนแอของระบบท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะ

ภูมิอากาศ มาตรการแก้ไขท่ีได้ความนิยมมาตลอดคือการลงทนุเก่ียวกับโครงสร้างพืน้ฐานของ

ระบบป้องกนัชายฝ่ังเพ่ือป้องกนัการเกิดคล่ืนพายซุดัฝ่ัง (Storm surge) และจากระดบันํา้ทะเลท่ี

ได้รับการคาดการณ์ว่าจะยกตวัสูงขึน้ในอนาคต หรือการปรับปรุงโครงสร้างทางชลศาสตร์ต่างๆ

ของระบบการบรรเทาอทุกภยัทัง้หมดให้สามารถรับปริมาณนํา้ได้มากขึน้ เป็นต้น 

  ในทางปฏิบัติแล้ว มาตรการในการปรับตัว อาจแบ่งออกได้ทัง้สิน้ 6 ประการ ซึ่ง

ทัง้หมดล้วนประกอบด้วยมาตรการปรับตวัเชิงพืน้ท่ี (Spatial scale adaptation measures) ซึง่

เป็นการปรับตัวโดยพิจารณาจากขนาดของพืน้ท่ี เช่น ระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค และ

ระดบัประเทศ มาตรการปรับตวัเชิงภาคสว่น (Adaptation measures by sector) โดยจะคํานึงถึง

การปรับตัวจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับภาคส่วนท่ีสําคัญของประเทศ ดังเช่น ทรัพยากรน้◌ํา

เกษตรกรรม การท่องเท่ียว การสาธารณสขุ เป็นต้น มาตรการปรับตวัแบ่งตามประเภทของผู้ มี

บทบาท (Adaptation measures by actor) ซึ่งจะแบ่งมาตรการท่ีใช้ออกจากผู้ เล่นสําคญัคือ
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ภาครัฐ ออกเป็นระดบัรัฐบาลท้องถ่ิน รัฐบาลภูมิภาค รัฐบาลกลาง ผู้ ให้เงินกู้ จากต่างประเทศ 

ภาคเอกชน องค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐ ชุมชนท้องถ่ิน และระดับปัจเจกบุคคล เป็นต้น ต่อไปคือ

มาตรการปรับตวัแบ่งตามลกัษณะของวิธีการท่ีใช้ (Adaptation measures by type of action) 

ได้แก่ วิธีการปรับตวัทางกายภาพ วิธีการปรับตวัโดยเพ่ิมความสามารถทางเทคโนโลยี  วิธีการ

ปรับตัวโดยเพิ่มการลงทุนท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการปรับปรุงมาตรการปรับตัวท่ีมีอยู่ให◌้

สามารถต้านทานและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศได้มากขึน้ การ

ผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการท่ียุ่งยากซบัซ้อนของตลาดให้สามารถแข่งขนัทางธุรกิจได้มาก

ขึน้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นกนั ต่อไปคือมาตรการปรับตวัแบ่งตามเขตพืน้ท่ีภมิูอากาศประเภท

ตา่งๆ (Adaptation measures by climatic zones) ซึง่เป็นการแบ่งมาตรการปรับตวัตาม

ลกัษณะของภมิูอากาศ เช่น มาตรการปรับตวัในเขตพืน้ท่ีแห้งแล้ง มาตรการปรับตวัในเขตท่ีราบ

ลุ่มนํา้ท่วม มาตรการปรับตวัสําหรับพืน้ท่ีภูเขา มาตรการปรับตวัสําหรับพืน้ท่ีภูมิอากาศแบบขัว้

โลก เป็นต้น และสดุท้ายคือมาตรการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศแบ่ง

ตามระดบัของรายได้และการพฒันาสําหรับแตล่ะพืน้ท่ี (Adaptation measures by baseline 

income/development level of the systems) ซึง่แบ่งตามระดบัการพฒันาของประเทศ ได้แก่ 

มาตรการปรับตวัสําหรับประเทศด้อยพฒันา มาตรการปรับตวัสําหรับประเทศกําลงัพฒันาหรือ

ประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางบน/ล่าง และมาตรการปรับตัวสําหรับประเทศพัฒนาแล้ว

ในทางปฏิบตันิัน้มาตรการทัง้หมดนัน้จะถกูนําไปปฏิบติัอยา่งผสมผสานกนัตามความเหมาะสม 

  มาตรการปรับตวัอีกประเภทหนึ่งคือการพิจารณามิติทางด้านเวลา (Adaptation 

measures by temporal perspective) การปรับตัวให้รับสภาพกับความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้ อาจแบ่งออกได้เป็นสามระดับ ประการท่ีหนึ่งคือมาตรการเชิง

ตอบสนองตอ่การผนัแปรของภมูิอากาศ (Response to climate variability) เช่น การเสริมสร้าง

ความตระหนักรับรู้และทศันคติท่ีเหมาะสมต่อการปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภมิูอากาศ และเรียนรู้จากประสบการณ์ปรับตวัตอ่สภาพภมูิอากาศในอดีต ประการท่ีสองคือการ

สังเกตแนวโน้มของสภาวะภูมิอากาศในระยะปานกลางและระยะยาว หลังจากนัน้จึงเข้าสู◌่

ประการท่ีสาม นัน่คือ กระบวนการวางแผนเพ่ือตอบสนองต่อสภาวะภูมิอากาศในอนาคตท่ีได้

แสดงจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้มี

ความจําเป็นในแง่มมุของการพฒันาเศรษฐกิจเช่นกนั หากพิจารณาถึงผลลพัธ์อนัไม่พึงประสงค์

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากผลกระทบของภมิูอากาศท่ีเปล่ียนแปลงแล้ว การบงัคบัใช้มาตรการ

ปรับตวันัน้ไม่เพียงแตจ่ะช่วยลดความสญูเสียท่ีจะเกิดขึน้ต่อประเทศได้แล้ว ยงัสามารถผนวกเอา

มาตรการดังกล่าวรวมกับแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างอีกด้วย 

(Goklany, 1995; Smit et al., 2001; Agrawala and Cane, 2002; Ribot et al., 1996) อย่างไรก็

Formatted

Formatted
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ดีแม้ว่าการปรับตัวนัน้จะให้ผลประโยชน์สุทธิในเชิงเศรษฐกิจ แต่ก็อาจทําให้อุตสาหกรรม

บางอยา่งต้องเสียผลประโยชน์ไป เชน่ อตุสาหกรรมฟาร์มกุ้ง เป็นต้น 

  การวางแผนเพ่ือปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้นอกจากจะต้อง

อาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาจากสภาวะภมิูอากาศเปล่ียนแปลงและความเสียหาย

ท่ีได้เกิดขึน้ในอดีตแล้ว อีกส่ิงหนึ่งท่ีมีความจําเป็นไม่ย่ิงหย่อนกว่ากนัคือ การลงทนุเพ่ืออนาคต

อย่างมองการณ์ไกลและทรัพยากรบุคคลทัง้ในเชิงคณุภาพและปริมาณอย่างพียงพอ เพ่ือไม่ให้

การวางแผนนัน้เป็นแตเ่พียงการตอบสนองตอ่การผนัแปรในระยะสัน้ของภมิูอากาศเทา่นัน้  

  ตวัอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ ปรากฏการณ์การละลายตวัของชัน้นํา้แข็งบนเทือกเขา 

ซึง่จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อระบบอทุกวิทยาในอนาคต เน่ืองจากจะทําให้ปริมาณ

การไหลในลํานํา้นัน้ลดลงไปในระยะยาว ถึงแม้ว่าในปัจจบุนัผลกระทบดงักล่าวจะยงัไม่สามารถ

เห็นได้อย่างชัดเจนนัก แต่ด้วยความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตามมานัน้ก็เป็นการ

เพียงพอสําหรับการปรับปรุงและกําหนดมาตรการปรับตัวท่ีสามารถตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงของภมิูอากาศในระยะยาวลงไปในแผนแมบ่ทได้ จากการศกึษาพบวา่ การบงัคบัใช้

มาตรการปรับตวัท่ีอย่างทนัท่วงทีนัน้เป็นวิธีการท่ีให้ความคุ้มค่าทางด้านต้นทนุ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงตอ่โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพท่ีมีอายกุารใช้งานทางเศรษฐศาสตร์ยืนยาว (Shukla et al., 

2004) 
 

6.3 ตัวอย่างของมาตรการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพ 

  ภูมิอากาศ 

  มาตรการปรับตวัท่ีผ่านมาในอดีตนัน้ ล้วนแตมี่แนวทางการปฏิบตัใินเชิงของการ

“รับมือ” กบัสถานการณ์ตา่งๆเก่ียวกบัความผนัแปรของภมิูอากาศ เช่น ปรากฏการณ์เอลนิโย (El 

Nino-Southern Oscillation) หรือการเปล่ียนแปลงของอากาศและอณุหภมิูตามฤดกูาล เสียเป็น

สว่นใหญ่ เชน่ การจดัการในภาวะฉกุเฉิน (Emergency response) การฟืน้ฟจูากสภาวะภยัพิบตั ิ

(Disaster recovery) หรือการอพยพย้ายถ่ินฐาน (Migration) แตว่า่ส่วนหนึ่งก็มีแนวทางการ

ปรับตวัโดยใช้วิธีการเชิงรุก (Proactive measures) ท่ีน่าสนใจ เช่น การปลกูพืชแบบหลากหลาย

ชนิด (Crop diversification) การพยากรณ์ภมูอิากาศสําหรับแตล่ะฤดกูาล (Seasonal climate 

forecasting) การลดความเส่ียงจากสาธารณภยัในระดบัชมุชน (Community-based disaster 

risk reduction) จดัให้มีระบบการแจ้งเตือนภาวะความอดอยากหิวโหย (Famine early warning 

system) การประกนัภยั (Insurance) การกกัเก็บนํา้ (Water storage) และระบบชลประทาน

เสริม (Supplementary irrigation system) เป็นต้น จากการศกึษาของ Smith (1997) และ 

Easterling et al., (2004) พบวา่วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม คือการตอบสนองตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้
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แล้วนัน้ให้ประสิทธิภาพต่ํากวา่วิธีการแก้ปัญหาเชิงรุก อีกทัง้อาจจะไมส่ามารถหยดุยัง้ความ

เสียหายท่ีมีตอ่ระบบธรรมชาต ิ เชน่ การสญูพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต หรือความเสียหายตอ่ระบบนิเวศท่ี

ไมอ่าจฟืน้ฟอูนัมีสาเหตจุากการเปล่ียนแปลงของสภาวะภมูอิากาศของโลกได้ 

   ตวัอยา่งของแนวทางการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพภมิูอากาศนัน้ จะแสดงในตารางท่ี 

6.1 ซึง่แสดงแนวทางการปรับตวัหลากหลายรูปแบบตอ่การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ ซึง่ได้ริเร่ิม

จากหลายระดบัของผู้ รับผิดชอบ ซึง่ประกอบด้วยแผนการปรับตวัในระดบับคุคล ระดบัท้องถ่ิน 

จนถงึระดบัชาต ิ ซึง่จะเป็นการแก้ไขและปรับปรุงเชิงนโยบาย พฤตกิรรม การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  

เพ่ือนํามาออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

ตารางท่ี 6.1  สรุปตวัอยา่งแนวทางการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงสภาวะภมิูอากาศ 

  ท่ีริเร่ิมในแตล่ะภมิูภาคของโลก 

ภูมิภาค ประเทศ 
ประเภทของ 

Climate stress 
มาตรการปรับตัว 

แอฟริกา 

อียิปต์ ระดบันํา้ทะเลยกตวัสงูขึน้ 

- National Climate Action Plan ซึง่เป็นนโยบายระดบัชาติกําหนดให้มีการ

ประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม โดยจดัให้มีโครงสร้างท่ีแข็งแรงในพืน้ท่ี

เสี่ยงถกูกดัเซาะชายฝ่ัง 

ซดูาน ความแห้งแล้ง 

- ขยายการเกษตรแบบใช้นํา้ฝนให้มากขึน้และสง่เสริมให้มีการอนรัุกษ์นํา้ 

Shelter-belt และ Wind-breaks เพ่ือลดความเร็วลม ไมใ่ห้หน้าดินถกูพดั

พาออกไปได้งา่ย 

- จดัตัง้กองทนุฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ี 

บอสวานา ความแห้งแล้ง 

- การสร้างความสามารถในการปรับตวัของท้องถ่ิน (Capacity Building) 

- โครงการขยายโอกาสการจ้างงานของรัฐบาลหลงัจากภยัพบิติัความแห้ง

แล้ง 

เอเชีย 

บงักลาเทศ 
ระดบันํา้ทะเลสงูขึน้, การรุก

ลํา้ของนํา้เค็ม 

- ผนวกเอาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นสว่นหนึง่ของ

แผนการจดัการนํา้แหง่ชาติ 

- ก่อสร้างระบบบงัคบันํา้บริเวณคนัดินชายฝ่ัง 

- ปลกูพืชทางเลือก และสง่เสริมให้ใช้ระบบกรองนํา้เบือ้งต้นสําหรับ

ครัวเรือน 

ฟิลปิปินส์ 

นํา้ทว่ม, ความแห้งแล้ง, 

ระดบันํา้ทะเลยกสงู, คลื่น

พายซุดัฝ่ัง, การรุกลํา้ของ

นํา้เค็ม 

- ปรับรูปแบบการปลกูพืชให้สอดคล้องกบัรูปแบบของภมิูอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือปลกูพืชท่ีต้านทานความแห้งแล้ง ระบบ

ชลประทานแบบหมนุเวียน ประยกุต์ใช้เทคนิคปรับปรุงคณุภาพดินและ

อนรัุกษ์นํา้ 

- การออกแบบระบบปอ้งกนัชายฝ่ัง, การประเมินความเสี่ยง, เงินทนุให้

เปลา่สําหรับปรับปรุงโครงสร้างชายฝ่ังทะเล โดยเน้นการมีสว่นร่วมของ

ชมุชนท้องถ่ิน การก่อสร้างบ้านท่ีต้านทานพาย ุ

- ใช้นํา้ฝนในการเก็บเก่ียวพืช ลดความสญูเสียจากการระเหยหรือร่ัวซมึ, 

การปลกูพืชไร้ดิน, เงนิกู้ เพ่ือจดัซือ้ระบบกกัเก็บนํา้ฝน 



19 

ตารางท่ี 6.1  สรุปตวัอยา่งแนวทางการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงสภาวะภมิูอากาศท่ีริเร่ิม 

  ในแตล่ะภมิูภาคของโลก (ตอ่) 

 
 

  ท่ีมีความทนทานและตัง้รับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือโครงสร้างพืน้ฐานเหล่านีจ้ะช่วยลดความเส่ียงจากสภาวะภูมิอากาศ

เปล่ียนแปลงและลดความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ได้อยา่งดี 

 

ภูมิภาค ประเทศ 
ประเภทของ 

Climate stress 
มาตรการปรับตัว 

อเมริกาเหนือ 

แคนาดา 

การละลายของ Permafrost, 

ชัน้นํา้แข็งท่ีบางลง, อณุหภมูิ

ผิดปกติ (Extreme 

temperature) 

- การเปลี่ยนรูปแบบการดํารงชีวิตของชนพืน้เมือง เช่น 

ชาวอินอิูต โดยการเปลี่ยนพืน้ท่ีลา่สตัว์ การลา่สตัว์ให้

หลากหลาย การแบ่งปันอาหาร และใช้ระบบ GPS 

- แผนการเตือนภยัจากคลื่นความร้อนในเมืองโตรอนโต 

การให้ข้อมลูสูส่าธารณชน, การเปิดระบบทําความเย็น

ในอาคารสาธารณะกรณีฉกุเฉิน เป็นต้น 

สหรัฐฯ ระดบันํา้ทะเลเพิ่มสงูขึน้ 

- โครงการจดัซือ้ท่ีดินของรัฐบาลกลางและกําหนดให้เป็น

เขตอนรัุกษ์และทอ่งเท่ียวเพ่ือการสนัทนาการ 

- ก่อสร้างระบบปอ้งกนัชายฝ่ังและปรับปรุงพืน้ท่ี

ใกล้เคียงให้เพ่ิมความสามารถในการปรับตวัได้ 

เม็กซิโกและ

อาร์เจนตินา 
ความแห้งแล้ง 

- เปลี่ยนแปลงชว่งเวลาของการปลกูพืช 

- การสะสมทนุในตลาดโภคภณัฑ์เพ่ือเป็นแหล่งสํารอง

ทางเศรษฐกิจ 

- การปลกูพืชและไถพรวนดินให้เหมาะกบัแตล่ะสภาพ

พืน้ท่ี 

- จดัให้มีระบบประกนัภยัของพืชพรรณ 

ยโุรป 

เนเธอร์แลนด์ ระดบันํา้ทะเลสงูขึน้ 

- ออกกฎหมายปอ้งกนันํา้ทว่ม (Flood defence act) 

และบงัคบัใช้นโยบายปอ้งกนัชายฝ่ังให้เป็นมาตรการ

ปอ้งกนัเหตเุบือ้งต้น และให้เกิดความเสี่ยงน้อยท่ีสดุ 

- ก่อสร้างกําแพงกนั Storm surge และระบบปอ้งกนันํา้

ทว่มท่ีมีคา่ return period > 10,000 ปี 

ออสเตรีย,  

ฝร่ังเศส และ

สวิตเซอร์แลนด์ 

การละลายของธารนํา้แข็ง 

และชว่งเวลาการเกิดหมิะท่ี

เปลี่ยนแปลง 

- สร้างหิมะเทียม 

- เปลี่ยนพืน้ท่ีเลน่สกีให้สงูขึน้จากระดบันํา้ทะเล 

- หาแหลง่รายได้จากการทอ่งเท่ียวให้หลากหลายมาก

ขึน้ 

- มาตรการปอ้งกนัการเกิดหิมะถลม่ 

สหราช- 

อาณาจกัร 
นํา้ทว่ม, ระดบันํา้ทะเลสงูขึน้ 

- การปรับปรุงแนวชายฝ่ัง และปรับปรุงพืน้ท่ีเพาะปลกู

บางสว่นให้กลายเป็น Salt marsh และทุง่หญ้า เพ่ือให้

สามารถรับนํา้ได้ดี 
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  6.3.1  กรณีศกึษาการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศของ 

  ชมุชน: The Tsho Rolpa risk-reduction project ของประเทศเนปาล 

  ทะเลสาบ Tsho Rolpa เป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีมีต้นกําเนิดจากธารนํา้แข็งในระดบั

ความสงู 4,580 เมตร ผลจากอากาศท่ีอุน่ขึน้ทําให้ธารนํา้แข็งละลายบางสว่นทําให้ทะเลสาบแหง่

นีข้ยายตวักว้างขวางขึน้จากเดิมซึง่มีพืน้ท่ี 0.23 ตารางกิโลเมตรในปี ค.ศ. 1958 กลายเป็น 1.65 

ตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ. 1997 ทําให้ปริมาณนํา้เพ่ิมขึน้จากเดมิจนอยูท่ี่ระดบัประมาณ 90 – 

100 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึง่ทัง้หมดนีถ้กูกกัเก็บด้วยอยู่ในแอง่ซึง่มีตะกอนดนิและหนิเป็นขอบเขต 

(Moraines dam) ด้วยเหตนีุห้ากสภาพดงักล่าวยงัคงดําเนินตอ่ไป อาจทําให้เกิดอนัตรายจากการ

ไหลหลากเข้าทว่มจากนํา้ในแอง่ทะเลสาบจากธารนํา้แข็ง (Glacier Lake Outburst Flood – 

GLOF) ได้ ดงันัน้จงึต้องมีการจดัทําแผนปฏิบติัการแก้ไขปัญหาอยา่งเร่งดว่น 

  หากแอ่งเก็บนํา้ของทะเลสาบ ส่ิงท่ีเกิดขึน้ปริมาณนํา้มากกว่าหนึ่งในสามของ

ทะเลสาบแหง่นีจ้ะไหลหลากเข้าทว่มพืน้ท่ีท้ายนํา้ ซึง่พบวา่บริเวณท้ายนํา้นัน้มีโครงการก่อสร้างท่ี

มีความสําคญั กล่าวคือเป็นโรงไฟฟ้าพลงันํา้ Khimti ซึง่กําลงัก่อสร้าง ด้วยเหตนีุท้างรัฐบาล

เนปาลด้วยการสนบัสนนุทางการเงินจากองค์กรนานาชาต ิ จงึได้ริเร่ิมโครงการลดระดบันํา้ใน

ทะเลสาบแหง่นีล้ง ด้วยระบบระบายนํา้ ทางกลุม่ผู้ เช่ียวชาญของโครงการได้ให้คําแนะนําเก่ียวกบั

การลดความเส่ียงของการเกิด GLOF ว่า ระดบันํา้ของทะเลสาบควรต้องลดลงจากระดบัปัจจบุนั

ประมาณ 3 เมตร ซึง่ทําได้โดยการสร้างทางนํา้เปิดบริเวณขอบเขตของแอ่งท่ีเป็นหินและดนิ

ตะกอน ประกอบกบัประตรูะบายนํา้เพ่ือท่ีนํา้จะถกูปล่อยให้ไหลออกจากทะเลสาบภายใต้การ

ควบคมุ นอกจากนีจ้ะต้องก่อสร้างระบบเตือนภยัลว่งหน้าในหมู่บ้านทัง้หมด 19 แหง่บริเวณท้าย

นํา้ เพ่ือให้ชว่ยเตือนภยัพิบตัท่ีิอาจเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ GLOF  

  โครงการลดความเส่ียงจากนํา้ท่วมดงักลา่วนัน้ ชาวบ้านและชมุชนท้องถ่ินท่ีพกั

อาศยัอยูใ่กล้ทะเลสาบ Tsho Rolpa นัน้ ได้มีบทบาทและส่วนร่วมอยา่งสําคญัในการออกแบบ

ระบบลดความเส่ียงและบรรเทาอทุกภยั และยงัได้ร่วมตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการเป็น

ระยะๆอีกด้วย โครงการก่อสร้างแหง่นีเ้สร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2002 ใช้เวลาดําเนินการทัง้สิน้ 4 ปี 

คดิเป็นจํานวนเงินลงทนุทัง้สิน้ 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ทําให้โครงการท่ีต้องอาศยัเงินลงทนุและ

เวลานานเช่นนีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ โดยจะช่วยลดความเส่ียงจาก GLOF ได้ และช่วยระบายนํา้ส่วน

หนึง่ออกจากทะเลสาบเพ่ือลดระดบันํา้ลงอีกด้วย 
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        ท่ีมา: IPCC Working Group II, 2007 

รูปท่ี 6.1  การขยายตวัของทะเลสาบ Tsho Rolpa 

 

  6.3.2 กรณีศกึษาการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศของ 

  ภาคการเงิน 

  กลไกทางการเงินเป็นช่องทางหนึ่งท่ีสามารถช่วยให้การเตรียมปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพภมูิอากาศ โดยเฉพาะในส่วนของภาคการประกนัภยั (Insurance sector) ซึง่จะใช้เป็น

เคร่ืองมือในการกระจายความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระทางด้านการเงินของ

ครัวเรือนหลงัจากเหตกุารณ์ภยัพิบตัิ ตลาดการเงินสามารถส่งตอ่ข้อมลูความเส่ียงจากภมิูอากาศ

และสามารถสร้างแรงจงูใจ (Incentives) ให้เกิดการลงมือวางแผนปฏิบตักิารปรับตวัและลดความ

เส่ียงจากเหตกุารณ์สดุขีดท่ีจะเกิดขึน้ได้ในอนาคตสู่ระดบัชมุชนและบคุคลทัว่ไป ตลาดการเงินจะ

สามารถเป็นแหล่งระดมทนุ ซึง่จะสามารถลดข้อจํากดัทางการเงินสําหรับโครงการปรับตวัให้เข้า

กบัการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศได้อย่างดี จากผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในปัจจบุนั

ทําให้เป็นท่ีคาดการณ์ว่า ความต้องการในธุรกิจประกนัภยัจะเพ่ิมสูงขึน้ และถือว่าเป็นความท้า

ทายท่ีสําคญัต่อตลาดการประกนัภยั ว่าจะสามารถมีแหล่งเงินทนุสําหรับรองรับความต้องการท่ี

เพิ่มขึน้ได้อย่างไรและอาจส่งผลกระทบต่อแผนการประกันภัยโดยรวมได้  (ABI, 2004;

Dlugolecki and Lafeld, 2005; Mills et al., 2005; Valverde and Andrews, 2006) จากท่ีได้
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กล่าวข้างต้นว่า สญัญาณจากตลาดการเงินจะเป็นตวัเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ท้องถ่ิน

และชุมชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงได้มากขึน้ก็ตาม หากการจ่ายการเงิน

ประกนัภยัไม่เพียงพอตอ่ความต้องการแล้ว จะทําให้เกิดความเสียหายต่อทัง้เศรษฐกิจและสงัคม

เป็นอย่างมาก เพ่ือให้บริษัทประกนัภยัมีความสามารถในการรับมือกับความผันแปรของสภาพ

ภมิูอากาศและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ บริษัทประกนัภยัหลายบริษัทได้จดัทําแผนจดัการความ

เส่ียงแบบครอบคลุมและให้ข้อมลูท่ีจําเป็นและเข้าใจง่ายมากขึน้แก่ลูกค้า เช่น วิธีการประเมิน

ความเส่ียง (Risk assessment tools) ในสาธารณรัฐเช็ค ฝร่ังเศส เยอรมนั และสหราชอาณาจกัร 

ซึง่ในแนวทางการประเมินความเส่ียงนัน้ยงัประกอบด้วยเคร่ืองมือท่ีช่วยป้องกนัความเส่ียงโดย 1) 

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร 2) จดัทําแผนการป้องกนัความเส่ียงและ

นําส่ิงท่ีดีท่ีสดุไปปฏิบตัิ 3) เพิ่มความตระหนกัรับรู้ของสาธารณชนและผู้ วางนโยบาย 4) บริษัท

ประกนัต้องทบทวนนโยบายกําหนดอตัราค่าประกนัภยัเพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการได้ใน

อนาคต (ABI, 2004; CEA, 2006; Loster, 2005; Mills and Lecomte, 2006) 

 

 6.4  การศึกษาที่ผ่านมาเก่ียวกับการประเมนิความสามารถในการปรับตัว 

  ความสามารถในการปรับตวั (Adaptive capacity) หมายถงึ ความสามารถหรือ

ศกัยภาพของระบบหนึ่งๆในการตอบสนองอย่างประสบความสําเร็จต่อสภาวะความผนัแปรของ

ภมิูอากาศหรือการเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศ ซึง่การปรับตวันีจ้ะอยูใ่นรูปของการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรม ทรัพยากร และเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ ความสามารถในการปรับตวัเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นท่ี

จําเป็นสําหรับการออกแบบและดําเนินตามขัน้ตอนของมาตรการปรับตัวให้เข้ากับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถลดทัง้ความเส่ียงและ

ความรุนแรงจากผลกระทบทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ตามมา (Brooks and Adger, 2005) การปรับตวันัน้

ยงัสามารถให้คณุประโยชน์แก่ระบบท่ีได้ทําการปรับตวัด้วย เชน่ อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวของบาง

ประเทศ ซึง่การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ อาจทําให้เกิดแหลง่ทอ่งเท่ียวแห่งใหมไ่ด้อีก

ด้วย (IPCC Working Group II; Grothmann and Patt, 2005) 

  จดุออ่น (Vulnerability assessments) ของความสามารถในการปรับตวั รวมถงึ

ข้อจํากดั (Constraint) อนัจะเป็นอปุสรรคซึง่ทําให้การปรับตวัทําได้อย่างไมเ่ต็มท่ีนกั อปุสรรคท่ีวา่

นีมี้องค์ประกอบอยูส่ามประการคือ               

  1)  ข้อจํากดัเชิงสถาบนั (Institutional constraints) ซึง่หมายถงึข้อจํากดัของ

ศักยภาพของสถาบันต่างๆทางสังคมในการผลักดันนโยบายต่างๆเก่ียวกับการปรับตัวและ

นําไปใช้ได้จริง  
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  2)  ข้อจํากดัทางเทคนิค (Technical constraints) ซึง่โดยหลกัคือข้อจํากดัของ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ตอ่กระบวนการวางแผนและพฒันาวิธีการท่ีจะ

เสริมสร้างความสามารถใดๆท่ีจําเป็นตอ่การปรับตวั  

  3)  ข้อจํากดัทางการเงิน (Financial constraints) ท่ีจะเป็นตวักําหนดเปา้หมาย

การทํางานทกุรูปแบบได้วา่สามารถดําเนินการได้ในระดบัไหน  

  เศรษฐกิจอยา่งจํากดั ระดบัการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสารต่ํา ขาดทกัษะ

ทางวิชาชีพ โครงสร้างพืน้ฐานท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน เสถียรภาพและสถาบนัทางสงัคมท่ีออ่นแอ การ

กระจายรายได้และอํานาจสูป่ระชาชนอยา่งไม่เป็นธรรม มกัจะขาดความสามารถในการปรับตวั

และมีความเส่ียงเป็นอยา่งมากตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีความรุนแรงทางภมูอิากาศในอนาคต อาจกลา่ว

ได้เช่นกนัว่าความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของแต◌่

ละบคุคลนัน้มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการเข้าถงึทรัพยากรของสงัคม (Adger, 2003) 

 

7. แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพนํา้ท่วม 

  สําหรับหลกัการปรับตวัให้เข้ากบันํา้ทว่ม United Nation Environment Program 

(UNEP) ได้กําหนดแนวทางการปรับตัวให้สอดคล้องกับหลักการจัดการท่ีราบลุ่มนํา้ท่วม

(Floodplain management) ซึง่มีนิยามคือ การจดัการกิจกรรมตา่งๆของมนษุย์ในเขตพืน้ท่ีนํา้

ท่วมซํา้ซากอย่างเหมาะสมสามารถลดความเสียหายกบัสาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั

และชว่ยลดความเสียหายท่ีจะเพ่ิมขึน้ได้ในอนาคต หลกัอยา่งหนึง่คือ การออกมาตรการทางผงั

เมืองเพ่ือห้ามไมใ่ห้มีการพฒันาใดๆ ในเขตพืน้ท่ีนํา้ทว่มซํา้ซากเพิ่มเติมและปอ้งกนัความเสียหาย

โครงสร้างท่ีมีอยูเ่ดมิในพืน้ท่ีดงักลา่ว (Flood proofing) หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ท่ีดนิใน

รูปแบบอ่ืนๆท่ีจะชว่ยลดความเสียหายได้ มาตรการจดัการท่ีราบลุม่นํา้ทว่มแบง่ออกได้เป็นสอง

ประเภทหลกั คือ 1) มาตรการแบบใช้โครงสร้าง (Structural measures) และ 2) มาตรการแบบ

ไมใ่ช้โครงสร้าง (Non-structural measures) 

 1.  มาตรการแบบใช้โครงสร้าง (Structural measures) 

  เป็นมาตรการท่ีใช้การก่อสร้างโครงสร้างทางชลศาสตร์ ด้วยจดุประสงค์อยา่งหนึง่คือ

การบรรเทาอทุกภยั ในเชิงของการลดปริมาณนํา้ท่ีจะไหลหลากผ่านพืน้ท่ีราบลุม่นํา้ทว่ม และการ

ชว่ยลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ให้เบาบางลง ตวัอย่างของมาตรการดงักลา่วแสดงดงัตอ่ไปนี ้

(UN, 1998) 

 

Formatted
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- การกอ่สร้างเข่ือน, อา่งเก็บนํา้, อาคารบงัคบันํา้, ชอ่งทางระบายนํา้จากพายฝุน และ 

คนัดนิกัน้นํา้ เป็นต้น 

- การบํารุงรักษา, ตรวจสอบ และซอ่มแซมโครงสร้างทางชลศาสตร์สําหรับการ

บรรเทาอทุกภยั 

- ปรับปรุงอาคารใหมแ่ละท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีมาแตเ่ดมิให้ทนทานตอ่อทุกภยัและลดความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึน้ตอ่อาคารดงักล่าว (Flood proofing) 

- บงัคบัใช้มาตรฐานและเทศบญัญตัเิก่ียวกบัอาคารอย่างเคร่งครัด 
 

 2.  มาตรการแบบไมใ่ช้โครงสร้าง (Non-structural measures) 

  มาตรการชนิดนีเ้หมาะสมกบัการประยุกต์ใช้ในพืน้ท่ีราบลุ่มนํา้ท่วมซึ่งยงัไม่มีการ

พฒันาไปมากนกั และถือว่าเป็นมาตรการเสริมกบัการใช้โครงสร้างในการจดัการอทุกภยัสําหรับ

พืน้ท่ีๆกําลงัเร่ิมพฒันาอีกด้วย จดุเด่นของมาตรการประเภทนีคื้อ การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการ

จดัการอทุกภัย ลดความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตวัอย่างของมาตรการดงักล่าว 

คือ 

- การวางแผนการใช้ท่ีดนิ (Land-use planning) 

- การจดัสรรพืน้ท่ีในเขตนํา้ท่วมซํา้ซาก (Zoning  of flood-prone lands) 

- การพฒันาพืน้ท่ีนํา้ทว่มซํา้ซากใหม ่(Redevelopment of flood-prone areas) 

- การชดเชยคา่เสียหายและมาตรการจงูใจอ่ืนๆ (Compensation and incentives) 

- การประกนัภยันํา้ทว่ม (Flood insurance) 

 

8. ลักษณะพืน้ที่ศึกษา 

  จงัหวดัสโุขทยัเป็นจงัหวดัหนึ่งของประเทศไทย ตัง้อยูบ่ริเวณภาคกลางตอนบน มี

อาณาเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัแพร่ อตุรดติถ์ พิษณโุลก กําแพงเพชร ตาก และ จงัหวดัลําปาง แบ่ง

เขตการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอบ้านดา่นลานหอย 

อําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสชันาลยั อําเภอศรีสําโรง อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรี

นคร อําเภอทุง่เสล่ียม รวมถงึอีก 86 ตําบล และ 782 หมูบ้่าน 

  พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของจงัหวดัสโุขทยัจะเป็นท่ีราบลุม่ ทางตอนเหนือและตอนใต้ของ

จงัหวดัมีลกัษณะเป็นท่ีราบสงู มีเขาหลวงเป็นภเูขาท่ีมีความสงูท่ีสดุ วดัจากระดบันํา้ทะเลมีความ

สงูประมาณ 1,200 เมตร โดยมีแนวภเูขายาวเป็นพืดทางด้านทศิตะวนัตก ส่วนพืน้ท่ีตอนกลาง

ของจงัหวดัจะเป็นท่ีราบ มีแมนํ่า้ไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ และพืน้ท่ีสว่นใหญ่ตัง้อยูบ่นลุม่

นํา้ยม ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 
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 8.1  สภาพทั่วไปของลุ่มนํา้ยม 

  ลุม่นํา้ยม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ลกัษณะลุ่มนํา้วางตวัตามแนวทิศ

เหนือ-ใต้ ตัง้อยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 15๐ 50′ เหนือ ถงึเส้นรุ้งท่ี 19๐ 25′ เหนือ และระหวา่งเส้นแวงท่ี 

99๐ 16′ ตะวนัออก ถงึเส้นแวงท่ี 100๐ 40′ ตะวนัออก มีพืน้ท่ีรับนํา้ฝนทัง้หมดประมาณ 23,616 

ตร.กม. ครอบคลมุพืน้ท่ี 11 จงัหวดั ประกอบด้วย  ลําปาง  น่าน  แพร่  พะเยา  อตุรดิตถ์  ตาก  

กําแพงเพชร  พิษณโุลก  สโุขทยั  พิจิตร  และนครสวรรค์ ดงัแสดงในรูปท่ี 8.1 โดยมีอาณาเขต

ตดิตอ่กบัลุม่นํา้ข้างเคียงดงันี ้
 

  ทิศเหนือ    ตดิกบัลุม่นํา้โขง 

  ทิศใต้     ตดิกบัลุม่นํา้ปิง 

    ทิศตะวนัออก   ตดิกบัลุม่นํา้น่าน  

  ทิศตะวนัตก   ตดิกบัลุม่นํา้วงัและลุม่นํา้ปิง   
  

  แมนํ่า้ยมมีต้นกําเนิดอยูใ่นดอยขนุยวมทิวเขาผีปันนํา้ ซึง่อยูใ่นเขตอําเภอปง และ

อําเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา ไหลลงทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ผ่านหบุเขาท่ีปกคลมุด้วยป่าและมี

ความลาดเทของภมิูประเทศมาก มีท่ีราบแคบๆริมแมนํ่า้เป็นบางตอน เม่ือเข้าเขตจงัหวดัแพร่จะมี

ลํานํา้งาว ซึง่เป็นลํานํา้สาขาสําคญัไหลเข้ามาบรรจบ จากนัน้แมนํ่า้ยมจะไหลลงทิศใต้ และเร่ิม

ออกสูท่ี่ราบผืนใหญ่ในเขตจงัหวดัแพร่ จากอําเภอสอง  อําเภอเมือง  อําเภอสงูเมน่ไปจนถงึอําเภอ

เดน่ชยั  ตอ่จากนัน้แมนํ่า้ยมจะไหลไปทางทิศตะวนัตกเข้าสูห่บุเขา ก่อนจะถงึอําเภอศรีสชันาลยั  

จงัหวดัสโุขทยั แมนํ่า้ยมจะเร่ิมไหลทางใต้เข้าสูบ่ริเวณท่ีราบซึง่จะเร่ิมตัง้แตอํ่าเภอศรีสชันาลยั

ตดิตอ่กนัลงไป แมนํ่า้ยมในชว่งนีจ้ะเร่ิมมีความลดเทน้อยลงจากอําเภอศรีสชันาลยัและจะไหลใน

แนวขนานคูก่บัแมนํ่า้น่าน ผ่านอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอกง

ไกรลาศ และอําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณโุลก เข้าสูจ่งัหวดัพิจิตรท่ีอําเภอสามง่าม จากอําเภอ

สามงา่ม แมนํ่า้ยมจะไหลคูข่นานกบัแมนํ่า้น่านอีกครัง้ ผ่านอําเภอโพธ์ิประทบัช้าง อําเภอโพทะเล 

จนเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์ บรรจบกับแม่นํา้น่านท่ีบ้านเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค์  รวมความยาวจากต้นนํา้ถงึจดุท่ีไหลลงแม่นํา้น่านยาวประมาณ  735 กม.  
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ท่ีมา: กรมชลประทาน 

รูปท่ี 8.1   ลกัษณะทางกายภาพของลุ่มนํ้ายม 

 

 ลํานํา้สาขาท่ีสําคญั  ได้แก่  

 - ลํานํา้งาว บรรจบกบัแม่นํา้ยมในเขตจงัหวดัแพร่  

 - นํา้แมส่อง บรรจบกบัแม่นํา้ยม ท่ีอําเภอสอง จงัหวดัแพร่  

 - นํา้แมรํ่าพนั นํา้แมม่อก  บรรจบกบัแม่นํา้ยมท่ีอําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั   

 - แมนํ่า้พิจิตร   บรรจบกบัแมนํ่า้ยมท่ีบ้านบางคลาน อําเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 
 

 8.2  สภาพนํา้ท่วมในอดีตและความเสียหายที่เกิดขึน้ของลุ่มนํา้ยม:  

  กรณีศึกษาจงัหวัดสุโขทยั 

  8.2.1 สภาพนํา้ทว่ม 

  สภาพการเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ยม โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือจงัหวดัท่ีอยู่ริมลํานํา้

ยมส่วนใหญ่จะเกิดจากปริมาณนํา้ในแม่นํา้ยมตอนบนและลํานํา้สาขาไหลหลากมาตามแม่นํา้ยม 

และไหลล้นออกจากตลิ่งเข้าท่วมพืน้ท่ีในเขตเมืองต่างๆโดยตรง แต่การเกิดอทุกภยัในลกัษณะนี ้

จะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาไม่นานนกั (ประมาณ 2 – 3 วนั) ระดบันํา้ก็จะลดลงสู่สภาพปกติ ซึง่

การเกิดอุทกภัยในลักษณะนีจ้ะพบได้ในช่วงลุ่มนํา้ตอนบนตัง้แต่เขตอําเภอเมืองแพร่ ถึงเขต
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อําเภอเมืองสโุขทยั โดยเฉพาะในชว่งเขตอําเภอเมืองสโุขทยั ซึง่สภาพลํานํา้มีลกัษณะแคบและตืน้

เขิน ทําให้ความสามารถในการไหลของลํานํา้ต่ํากว่าบริเวณแม่นํา้ยมตอนบนมาก ซึ่งทําให้ใน

ขณะท่ีมีปริมาณนํา้ไหลหลากมาเป็นจํานวนมาก โดยอาจจินตนาการได้ถึงลกัษณะของ “คอขวด” 

จงึทําให้ระดบันํา้ยกสงูขึน้และไหลเข้าทว่มพืน้ท่ีต่ําอยา่งรุนแรง 

  ส่วนพืน้ท่ีสองฝ่ังแม่นํา้ยมตอนล่าง ช่วงตัง้แต่อําเภอเมืองสุโขทัยลงไป ซึ่ง

ความสามารถในการไหลของแมนํ่า้ยมต่ํากว่าลํานํา้ชว่งตอนบนมาก จงึเกิดนํา้ไหลล้นตลิ่งและ

ไหลบา่ไปตามผิวดนิเข้าทว่มพืน้ท่ีการเกษตรในท่ีลุม่ท่ีอยู ่ 2 ฝ่ังลํานํา้ และไหลขนานไปกบัแมนํ่า้

ยม (อาจมีการไหลเข้า-ออก ในชว่งท่ีระดบันํา้ฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ต่ํากวา่) ซึง่การเกิดอทุกภยัในลกัษณะ

นีป้ริมาณนํา้จะมาไมร่วดเร็วนกั แตจ่ะทว่มขงัอยูเ่ป็นเวลานาน (ระยะเวลาเป็นเดือน ขึน้อยู่กบั

สภาพพืน้ท่ี) และจะคอ่ย ๆ ลดลง เม่ือสามารถระบายนํา้จากพืน้ท่ีตอนลา่งออกไปได้ โดยพืน้ท่ีท่ี

เกิดอทุกภยัในลกัษณะนีจ้ะเร่ิมตัง้แต่ท้ายเขตเทศบาลเมืองสโุขทยัธานี ลงไปถงึอําเภอโพทะเล 

จงัหวดัพิจิตร   

  8.2.2 ความเสียหายจากอทุกภยั 

  การวเิคราะห์ความเสียหายจากอทุกภยัในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ยม ใช้ข้อมลูความเสียหาย

จากอทุกภยัท่ีสํารวจโดยกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ในชว่งปี พ.ศ. 

2532 – 2542 และปี พ.ศ. 2545 รวมทัง้สิน้ 6 ปี ทัง้นีข้้อมลูปี พ.ศ. 2543 – 2544 ไมมี่การรวบรวม

ข้อมลูไว้ ซึง่ได้จําแนกความเสียหายจากอทุกภยัเป็นรายจงัหวดั โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูนํา้

หลากรายปีในอดีต ได้แก่ปริมาณนํา้หลากสงูสดุ และระดบันํา้สงูสดุ จากข้อมลูความเสียหายจาก

อุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ยมนัน้พบว่า ลักษณะของความเสียหายส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึน้เป็นความ

เสียหายด้านสาธารณประโยชน์และเกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่ 

  ข้อมลูนํา้หลากรายปีท่ีเกิดขึน้ในอดีต ใช้ข้อมลูจากสถานีวดันํา้ท่าท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้

กบัพืน้ท่ีๆได้รับความเสียหายมากท่ีสดุ สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 8.1 

 

ตารางท่ี 8.1  สถานีวดันํา้ทา่ท่ีอยูใ่กล้กบัพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหายในลุม่แมนํ่า้ยม 

พืน้ที่ประสบภัย สถานีวัดนํา้ท่าที่เลือกใช้ 
ช่วงข้อมูล 

(จังหวัด) รหสั อาํเภอ จังหวัด 

แพร่ Y.1C เมือง แพร่ 2538 – 2542, 2545 

สโุขทยั Y.3A สวรรคโลก สโุขทยั 2538 – 2542, 2545 

พิจิตร Y.17 สามงา่ม พิจิตร 2538 – 2542, 2545 
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   การวเิคราะห์แยกเป็นรายจงัหวดั โดยการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเสียหาย

และอทุกภยัไว้สําหรับจงัหวดัสโุขทยั เน่ืองจากสถานีวดันํา้ทา่ท่ีอยูใ่นอําเภอเมืองสโุขทยั ได้แก่ 

สถานี Y.4 มีข้อมลูน้อยและไมค่รอบคลมุในชว่งเวลาท่ีทําการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ จงึเลือกใช้

ข้อมลูจากสถานีวดันํา้ท่า Y.3A อําเภอสวรรคโลก แทน ซึง่มีข้อมลูมากกว่าและครอบคลมุใน

ช่วงเวลาท่ีทําการวิเคราะห์ อีกทัง้ยังเป็นตัวแทนการวัดปริมาณนํา้จากลํานํา้สาขาอีกด้วย

แนวทางในการวิเคราะห์ความเสียหายจะทําโดยการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเสียหายท่ีเกิด

ขึน้กบัอทุกภยั ซึง่ใช้ข้อมลูความเสียหายรายปีท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัสโุขทยัเปรียบเทียบกบัข้อมลู

ปริมาณนํา้หลาก ได้แก่ ระดบันํา้สงูสดุรายปี และปริมาณนํา้หลากรายปี ดงัตารางท่ี 8.2 ดงันี ้
 

ตารางท่ี 8.2  สรุปความเสียหายจากอทุกภยัของจงัหวดัสโุขทยั 

ปี 

ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรท่ีสํารวจ มลูคา่ความเสียหายท่ีสํารวจ (ล้านบาท) 

ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน ราษฎรอพยพ บ้านเสียหาย 
ด้านการ 

เกษตร 

ด้าน 

ปศสุตัว์ 

ด้านการ

ประมง 

ส่ิง

สาธารณะ

ประโยชน์ 

รวม 
ครอบครัว คน ตาย ครอบครัว คน 

ทัง้

หลงั 
บางสว่น 

2538 43,803 160,679 8 69 506 0 0 29.41 1.58 0.00 363.33 394.32 

2539 56,772 205,180 4 2 7 2 500 1,078.21 2.34 5.38 16.45 1,102.39 

2540 13,366 52,318 - - - - - 21.53 0.00 1.73 26.45 49.71 

2541 2,980 66,357 - - - - 30 0.00 0.00 0.00 19.73 19.73 

2542 67,738 293,685 5 - - 1 2 39.13 0.03 6.05 129.52 174.73 

2545 39,536 152,246 4 - - 10 2,955 - - - - 300.02 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, รายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการบรรเทาอทุกภยัลํานํา้ยม – ลํานํา้นา่น  

   

  หากจะพิจารณาความเสียหายจากอทุกภยัของจงัหวดัสโุขทยักบัจงัหวดัอ่ืนๆในลุ่ม

นํา้ยม เชน่ จงัหวดัแพร่ และจงัหวดัพิจิตร ดงัตารางท่ี 8.3 และ 8.4 ดงันี ้

 

ตารางท่ี 8.3  สรุปความเสียหายจากอทุกภยัของจงัหวดัแพร่ 

ปี 

ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรท่ีสํารวจ มลูคา่ความเสียหายท่ีสํารวจ (ล้านบาท) 

ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน ราษฎรอพยพ บ้านเสียหาย 
ด้านการ 

เกษตร 

ด้าน 

ปศสุตัว์ 

ด้านการ

ประมง 

ส่ิงสาธารณะ

ประโยชน์ 
รวม 

ครอบครัว คน ตาย ครอบครัว คน 
ทัง้

หลงั 
บางสว่น 

2538 78,020 189,019 3 4 15 23 21 32.46 0.94 0.00 230.28 263.68 

2539 56,772 205,180 4 2 7 2 500 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 

2540 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 16.74 16.74 

2541 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 19.73 19.73 

2542 6,623 24,137 - 4 12 - - 2.90 0.47 0.18 21.69 25.25 

2545 8,898 26,938 - - - - - - - - - 44.19 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, รายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการบรรเทาอทุกภยัลํานํา้ยม – ลํานํา้นา่น  
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ตารางท่ี 8.4 สรุปความเสียหายจากอทุกภยัของจงัหวดัพิจิตร 

ท่ีมา: กรมชลประทาน, รายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการบรรเทาอทุกภยัลํานํา้ยม – ลํานํา้นา่น  

  

  จากการเปรียบเทียบทัง้ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร รวมถึง

มลูค่าความเสียหายท่ีสํารวจตัง้แต่ปี 2538 – 2545 นัน้จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่า ลุ่มนํา้ยม

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริเวณจงัหวดัสโุขทยันัน้ได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากปัญหาอทุกภยัอย่าง

ซํา้ซากเป็นประจําแทบทุกปี ด้วยเหตุนีก้รมชลประทานจึงได้จัดทํามาตรการบรรเทาอุทกภัย

(Flood mitigation measures) ซึง่ได้บรรจแุผนการนีไ้ว้ในนามของ แผนรวมการแก้ไขปัญหา

อุทกภัยลุ่มนํา้ยม – ลุ่มนํา้น่าน  ซึ่งทัง้หมดเป็นมาตรการท่ีใช้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย 5 

แนวทาง ได้แก่ 1) การก่อสร้างอ่างเก็บนํา้ 2) การพฒันาพืน้ท่ีแก้มลิง 3) การขดุลอกลํานํา้และ

คลองผันนํา้ 4) การผนันํา้ข้ามลุ่มนํา้ และ 5) การก่อสร้างและปรับปรุงประตรูะบายนํา้ โดยมี

โครงการระดบัลุ่มนํา้ท่ีอยูใ่นแผนดําเนินงานของหน่วยงานและท่ีมีศกัยภาพในการบรรเทาอทุกภยั

ลํานํา้ยมและลํานํา้น่าน รวมทัง้สิน้  33 โครงการ  ประกอบด้วยโครงการท่ีกําลงัดําเนินการหรือ

ดําเนินการก่อสร้างแล้ว 11 โครงการ และโครงการศกัยภาพท่ียงัไมไ่ด้ดําเนินการ 22 โครงการ 

  นอกจากนีม้าตรการบรรเทา และลดความเสียหายจากอทุกภยัโดยไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 

 )Non-Structural measures) ก็เป็นส่ิงท่ีจําเป็นเช่นกนัและจะต้องทําควบคู่ไปกบัมาตรการเชิง

โครงสร้าง ซี่งในท่ีนีม้าตรการดงักลา่วอาจสรุปได้เป็นสองแนวทาง กลา่วคือ 

  1) แนวทางการบรรเทาและลดความเสียหายจากนํา้ท่วมโดยไมใ่ช้สิ่งก่อสร้างจะ

เก่ียวข้องกบัด้านการบริหารจดัการ โดยได้เสนอแนวทางไว้ประกอบด้วย การกําหนดรูปแบบการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือรองรับการวางแผนบรรเทาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ทัง้ในบริเวณพืน้ท่ีชมุชนเมือง

และในบริเวณพืน้ท่ีการเกษตรและชนบท  และการวางแผนการใช้ประโยชน์จากนํา้หลากทัง้การ

เก็บกกันํา้หลากเพ่ือการเกษตรกรรม  การเก็บกกันํา้หลากเพ่ือการประมง  และการปรับเปล่ียน

ปี 

ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรท่ีสํารวจ มลูคา่ความเสียหายท่ีสํารวจ (ล้านบาท) 

ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน ราษฎรอพยพ บ้านเสียหาย 
ด้านการ 

เกษตร 

ด้านปศุ

สตัว์ 

ด้านการ

ประมง 

ส่ิง

สาธารณะ

ประโยชน์ 

รวม 
ครอบครัว คน ตาย ครอบครัว คน 

ทัง้

หลงั 
บางสว่น 

2538 70,586 294,503 40 1,143 4,476 3 13 316.73 4.26 0.00 285.92 606.91 

2539 42,272 210,355 12 153 615 - 6 334.37 0.00 8.09 10.31 352.76 

2540 - - - - - - - 0.00 0.00 8.09 16.40 24.49 

2541 - - - - - - - 0.84 0.00 0.00 7.57 8.42 

2542 27,050 29,519 5 28 0 0 2 51.31 0.27 0.16 15.82 67.56 

2545 88,387 320,244 18 5,867 620 - 4,100 - - - - 353.17 
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พฤติกรรมของเกษตรกรเพ่ือลดความเส่ียงในกรณีช่วงนํา้หลาก อาทิเช่น การหยดุการปลกูพืชใน

ชว่งเวลานํา้หลากอยูเ่ป็นประจํา และหนัมาปลกูพืชใหมเ่ม่ือหมดฤดนํูา้หลากแล้ว  เป็นต้น 

  2) มาตรการในการบริหารจดัการนํา้หลากท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

จําเป็นจะต้องมีระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์นํา้และเตือนภยัในลุ่มนํา้ยม-ลุ่มนํา้น่าน จงึเสนอ

ให้เร่งดําเนินการวางระบบและติดตัง้ระบบโทรมาตรลุ่มนํา้เจ้าพระยาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัสํานกั

ชลประทานท่ี 3 ท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ยมและลุ่มนํา้น่าน โดยมีสถานีสนามจํานวนทัง้สิน้ 15 

สถานี และสถานีหลกัยอ่ยตัง้อยูท่ี่สํานกัชลประทานท่ี 3 จงัหวดัพิษณโุลก 
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9. ผลการศึกษาด้วยแบบจาํลอง 

 9.1 ขอบเขตของแบบจาํลอง 

  แบบจําลองการไหลในลํานํา้ท่ีศกึษาในครัง้นี ้ มีขอบเขตทางด้านเหนือนํา้อยูท่ี่สถานี

วดันํา้ท่า Y.20 อําเภอสอง จงัหวดัแพร่ สิน้สดุท่ีสถานี Y.16 อําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณโุลก 

โดยมีจดุประสงค์ท่ีจะแสดงสภาพการเกิดอทุกภยัในเขตจงัหวดัสโุขทยัในสองกรณี ได้แก่ 

 1)  กรณีสภาพปัจจบุนั 

- จําลองสภาพอทุกภยัในจงัหวดัสโุขทยั ปี 2554 โดยใช้ข้อมลูนํา้ท่ารายชัว่โมง

จากสถานีวดันํา้ท่าของกรมชลประทาน )26 มิถนุายน – 30 มิถนุายน 2554) 

- จําลองสภาพอทุกภยัในจงัหวดัสโุขทยั ปี 2549 โดยใช้ข้อมลูนํา้ท่ารายวนัจาก

สถานีวดันํา้ทา่ของกรมชลประทาน )1 สิงหาคม – 31 ตลุาคม 2549) 

- จําลองสภาพอทุกภยัในจงัหวดัสโุขทยั ปี 2545 โดยใช้ข้อมลูนํา้ท่ารายวนัจาก

สถานีวดันํา้ทา่ของกรมชลประทาน )1 สิงหาคม – 31 ตลุาคม 2545) 

- จําลองสภาพอทุกภยัในจงัหวดัสโุขทยั ปี 2538 โดยใช้ข้อมลูนํา้ท่ารายวนัจาก

สถานีวดันํา้ทา่ของกรมชลประทาน )1 สิงหาคม – 31 ตลุาคม 2538) 

 2)  กรณีสภาพอนาคต 

- จําลองสภาพอทุกภยัในจงัหวดัสโุขทยั ปี 2562 โดยอาศยัการจําลองสภาพ

นํา้ท่าจากข้อมลูฝนของ MRI  

- จําลองสภาพอทุกภยัในจงัหวดัสโุขทยั ปี 2565 โดยอาศยัการจําลองสภาพ

นํา้ท่าจากข้อมลูฝนของ MRI 

  จากการปรับเทียบแบบจําลองการไหลในลํานํา้ HEC – RAS ver 4.1 ของ US Army 

Corps of Engineers ใช้ข้อมลูนํา้ทา่ของปี 2549 จากสถานีนํา้ทา่สองแหง่ คือ สถานี Y.16 

อําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณโุลก และสถานี Y.6 อําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั มาพิจารณา

เป็นหลกั โดยวิธีการท่ีใช้ในการปรับเทียบแบบจําลองคือ การปรับคา่สมัประสิทธ์ิความขรุขระการ

ไหลของแมนนิง )Manning ‘s n) ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมในเขตลํานํา้ ตล่ิงซ้ายและขวา ซึง่จาก

การศกึษาพบวา่อยูท่ี่ระดบั 0.032 – 0.041 ผลท่ีได้จากการปรับเทียบของสถานีพบวา่ คา่ RMSE 

ของสถานี Y.16 เทา่กบั 31.98 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาทีและสถานี Y.6 เทา่กบั 143.11 ลกูบาศก์

เมตรตอ่วนิาที และคา่ Coefficient of determination (R2  (ของสถานี Y.16 เทา่กบั 0.887 และ

สถานี Y.6 เทา่กบั 0.85  

  ผลการจําลองสภาพอทุกภยัในกรณีสภาพปัจจบุนั )2538, 2545, 2549 และ 2554) 

พบวา่สถานี Y.14 ซึง่เป็นสถานีท่ีกรมชลประทานใช้เป็นข้อมลูเตือนภยัสถานการณ์นํา้ในเขต
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เทศบาลเมืองสโุขทยั มีปริมาณนํา้ทา่สงูสดุอยูท่ี่ 1,187 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที คิดเป็นร้อยละ 

59.35 ของความจลํุานํา้ แตเ่น่ืองจากก่อนปี 2549 ทางกรมชลประทานยงัไม่ได้ก่อสร้างโครงการ

ขนาดใหญ่ เช่น ประตรูะบายนํา้บ้านหาดสะพานจนัทร์ ประตรูะบายนํา้บ้านยางซ้าย ฝายยาง

บ้านเกาะวงศ์เกียรติ ์ และโครงการแก้มลิงทุง่ทะเลหลวง ทําให้ลกัษณะของพืน้ท่ีในเขตลํานํา้ยงั

เป็นสภาพธรรมชาตอิยู่มาก ซึง่ผลจากแบบจําลองได้แสดงให้เห็นว่าได้เกิดสภาพอทุกภยัตัง้แต่

บริเวณเขตเทศบาลนครสโุขทยัเร่ือยไปจนถงึอําเภอกงไกรลาศ โดยลกัษณะการเกิดนํา้ท่วมมา

จากการปริมาณนํา้ท่าท่ีมากกวา่ความจขุองลํานํา้ตามธรรมชาต ิ ทําให้แมนํ่า้ยมเออ่ล้นตลิ่ง และ

เกิดเป็นสภาพอทุกภยัในท่ีสดุ อีกประเดน็หนึง่ท่ีเป็นสว่นหนึ่งของสภาพอทุกภยัในพืน้ท่ีแห่งนีคื้อ

การไหลเข้าทางด้านข้าง (Lateral inflow) จากลุม่นํา้ย่อยแมม่อก และแมรํ่าพนั โดยมีต้นกําเนิด

อยูใ่นพืน้ท่ีป่าในจงัหวดัลําปางและจงัหวดัตาก ซึง่นํา้ทา่ประเภทนีค้วบคมุได้ยากเน่ืองจากเป็น

ลกัษณะการไหลท่ีบา่เข้าท่วมพืน้ท่ีอยา่งรวดเร็ว )Flash flood) 

  สําหรับตวัอยา่งของการเกิดนํา้เอ่อล้นตลิ่งในแบบจําลอง HEC – RAS สามารถ

แสดงได้ดงัรูปท่ี9.1 จะเห็นได้วา่ในชว่งของแม่นํา้ยมตัง้แต ่ กม. ท่ี 0 – 160 ซึง่ลกัษณะของความ

ชนัของแม่นํา้จะลดลงจนมีลกัษณะเป็นท่ีราบนํา้ทว่ม (Floodplain) และพืน้ท่ีดงักลา่วอยู่ในเขต

จงัหวดัสโุขทยัเกือบทัง้หมด และทําให้บริเวณอําเภอท่ีอยูต่ดิกบัแมนํ่า้ยม เชน่ อําเภอศรีสชันาลยั 

ตัง้แตบ่ริเวณสถานี Y.14 บ้านดอนระเบียง ลงมา อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง

สโุขทยั และอําเภอกงไกรลาศ )ตําบลกง และตําบลดงเดือย (ประสบกบัอทุกภยัอยา่งหนกั 

เน่ืองจากแมนํ่า้ยมล้นตลิ่งเข้าทว่มพืน้ท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีการเกษตรจนได้รับความเสียหาย สว่น

อําเภออ่ืนๆท่ีอยูไ่กลออกไปจากแมนํ่า้ เชน่ อําเภอทุง่เสล่ียม อําเภอคีรีมาศ อําเภอบ้านดา่นลาน

หอย และอําเภอศรีนคร จะได้รับผลกระทบบ้างแตไ่มม่ากนกั 

  ในกรณีสภาพอนาคตซึ่งเป็นการจําลองสภาพอุทกภัยจากข้อมูลนํา้ท่าท่ีได้จาก

แบบจําลอง HEC – HMS ท่ีอาศยัข้อมลูนํา้ฝนจากแบบจําลอง MRI GCM แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่

พบว่าในช่วงปีดงักล่าวจะมีปริมาณนํา้ฝนเพิ่มขึน้จากปี 2549 เท่ากบั  17.28% และ 20.37% 

ตามลําดบั ซึง่ผลการจําลองการไหลในลํานํา้พบวา่ ในช่วงปี 2562 และปี 2565 ปริมาตรของนํา้

สงูสดุท่ีสถานี Y.14 และสถานี Y.33 จะเพิ่มขึน้ 23.10 % และ 15.59% ตามลําดบั ดงัตารางท่ี 

9.1 และ 9.2  ซึ่งจะทําให้สภาพอทุกภยัในจงัหวดัสโุขทยัรุนแรงมากขึน้ อนัจะส่งผลให้เกิดความ

เสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก หากไม่มีการดําเนินมาตรการปรับตัวอย่าง

เหมาะสมตอ่ไป 
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ตารางท่ี 9.1 สรุปปริมาณนํา้ทา่สงูสดุในเขตจงัหวดัสโุขทยัในปี 2562 และ 2565 

สถานีวัดน้ําท่า ปริมาณน้ําท่าสูงสุด 

ปี 2549 
(CMS) 

ปริมาณน้ําท่าสูงสุด

ของปี 2562 
(CMS) 

ความแตกต่าง 
(%) 

 ปริมาณน้ําท่าสูงสุด

ของปี 2565 
(CMS) 

ความแตกต่าง 
(%) 

Y.14 2,044 2,471 17.28 2,567 20.37  

Y.6 2,171 2,592 16.24 2,648 18.01 

Y.3A 1,568 1,908 17.82 1,974 20.62 

Y.4 555 665 16.54 749 25.90 

 

 

ตารางท่ี 9.2 สรุปปริมาตรนํา้ทา่ในเขตจงัหวดัสโุขทยัในปี 2562 และ 2565 

สถานีวัดน้ําท่า ปริมาณน้ําท่าสูงสุด 

ปี 2549 
(CMS) 

ปริมาณน้ําท่าสูงสุด

ของปี 2562 
(CMS) 

ความแตกต่าง 
(%) 

 ปริมาณน้ําท่าสูงสุด

ของปี 2565 
(CMS) 

ความแตกต่าง 
(%) 

Y.14 2,044 2,471 17.28 2,567 20.37  

Y.6 2,171 2,592 16.24 2,648 18.01 

Y.3A 1,568 1,908 17.82 1,974 20.62 

Y.4 555 665 16.54 749 25.90 
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รูปท่ี 9.1  รูปตดัตามยาวของแมนํ่า้ยมสายหลกัจากแบบจําลอง ซึง่แสดงสภาพของนํา้ท่ีเออ่ล้น

ตล่ิง (สภาพอทุกภยัปี 2549) 

 

 
รูปท่ี 9.2 รูปตดัตามยาวของแมนํ่า้ยมสายหลกัจากแบบจําลอง ซึง่แสดงสภาพของนํา้ท่ีเออ่ล้น

ตล่ิง (สภาพอทุกภยัปี 2562) 
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10.  การศึกษาภาคสนาม 

  ทางโครงการวิจยัรูปแบบการปรับตวัในการบริหารนํา้ในอนาคตโดยเฉพาะนํา้ทว่มปี

ท่ีหนึ่งได้ใช้การสมัภาษณ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคสนามท่ีจังหวดัสุโขทยั ซึ่งประกอบด้วย 

เกษตรกร  )ชาวนา , ชาวสวน   (ชาวบ้านท่ีอาศยัในเขตเมือง   )เทศบาลเมืองสโุขทยั  (และเจ้าหน้าท่ี

ของภาครัฐ   )ข ◌า้ราชการกรมชลประทาน และข้าราชการของสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั จงัหวดัสโุขทยั   (โดยชดุคําถามซึง่มีจดุประสงค์ท่ีต้องการทราบถึง  1) ความตระหนกัรับรู้

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ 2) สภาพปัญหานํา้ทว่มท่ีเกิดขึน้ 3) ทางเลือกใน

การปรับตวักบัอทุกภยัท่ีสามารถยอมรับได้ และ 4) ข้อแนะนําในการแก้ไขปัญหาและมาตรการ

ปรับตวัต่อเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างทัง้สองฝ่าย อนัจะนําไปสู่การ

แก้ไขปัญหาตอ่ไป 

 10.1  ขัน้ตอนการศึกษาภาคสนาม 

  1)  ตดิตอ่กบัหวัหน้าฝ่ายจดัสรรนํา้ )ผอ .จน.) ของโครงการชลประทานสโุขทยั 

เพ่ือปรึกษาหารือถงึลกัษณะของแบบสอบถาม พืน้ท่ีศกึษา และการขอเข้าพืน้ท่ีเพ่ือทําการ

สมัภาษณ์ชาวบ้าน 

  2) ตดิตอ่กบัสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัสโุขทยั เพ่ือ

ปรึกษาหารือถงึลกัษณะของแบบสอบถาม พืน้ท่ีศกึษา และการขอเข้าพืน้ท่ีเพ่ือทําการสมัภาษณ์

ชาวบ้าน 

  3)  ทําแบบสอบถามกบัชาวบ้านในพืน้ท่ีศกึษาทัง้หมด 4 แหง่ ได้แก่ ตําบลคลอง

กระจง อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั ตําบลไกรใน 

อําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั และ เทศบาลเมืองสโุขทยั 

  4)  วิเคราะห์ผลของการสมัภาษณ์ชาวบ้าน 

  5) นําเสนอผลของการสมัภาษณ์แบบสอบถามชาวบ้านกบัเจ้าหน้าท่ีของกรม

ชลประทาน 

 10.2  การสัมภาษณ์ชาวบ้าน 

  แบบสอบถามท่ีใช้นัน้ได้รับการทดสอบเบือ้งต้นแล้วจากเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน

และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัสุโขทัย เนือ้หาภายในแบบสอบถามได◌้

ครอบคลุมถึงประเด็นของการปรับตัวและผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับชาวบ้านและชุมชน ความ

ตระหนกัรับรู้ของชาวบ้านท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และข้อเสนอแนะในการ

ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพอทุกภยัในอนาคต ซึง่กลุ่มตวัอย่างของชาวบ้านท่ีใช้ในการศกึษา แบ่งออก

ได้เป็นสองกลุ่ม คือ ชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร และชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพค้าขายใน
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เขตเทศบาลเมืองสุโขทยั สําหรับกลุ่มชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร ในการศึกษาครัง้นีมี้

ทัง้หมดสามกลุ่มตวัอย่างจากสามพืน้ท่ี ได้แก่ เกษตรกรในตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก 

จงัหวดัสโุขทยั เกษตรกรในตําบลปากพระ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั  และเกษตรกรในตําบลไกร

ใน อําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั 

  จากตารางท่ี 10.1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนของแบบสอบถามทัง้หมดท่ีทาง

โครงการต้องการใช้เป็นจํานวนต่ําท่ีสดุสําหรับกลุ่มตวัอยา่งของชาวบ้านกบัจํานวนแบบสอบถาม

ท่ีชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือตอบจริง ซึ่งพบว่าน้อยกว่าจํานวนท่ีต้องการท่ีตําบลคลองกระจง 

อนัมีสาเหตหุลกัจากเหตกุารณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีดงักล่าวในช่วงเวลาเดียวกบัทางคณะผู้ศกึษาของ

โครงการฯได้เข้าไป ซึ่งทําให้ชาวบ้านประสบกบัความยากลําบากในการเดินทางพอสมควร จน

สง่ผลให้ไมส่ามารถแจกแบบสอบถามให้ชาวบ้านได้ตามจํานวนท่ีต้องการ  

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 10.1  พืน้ท่ีศกึษา - ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 10.2    พืน้ท่ีศกึษา - ตําบลปากพระ อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
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รูปท่ี 10.3    พืน้ท่ีศกึษา – เทศบาลเมืองสโุขทยั อําเภอเมืองสโุขทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10.4    พืน้ท่ีศกึษา - ตําบลไกรใน อําเภอกงไกรลาศ 
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ตารางท่ี 10.1 จํานวนของแบบสอบถามท่ีรับการตอบกลบัจริงในพืน้ท่ีศกึษา 

ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนแบบสอบถามทัง้หมด 
จํานวนของแบบสอบถามท่ี

ชาวบ้านให้ความร่วมมือตอบ 

เกษตรกร 

ตําบลคลองกระจง อําเภอ

สวรรคโลก 
30 18 

ตําบลปากพระ  
อําเภอเมืองสโุขทยั 

30 30 

ตําบลไกรใน  
อําเภอกงไกรลาศ 

30 31 

ชาวบ้านในเมือง เทศบาลเมืองสโุขทยั 30 30 

เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน 4* - 

เจ้าหน้าท่ีสํานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4* - 

*จะดําเนินการตอ่ไปหลงัจากวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามชาวบ้านและเสนอมาตรการปรับตวัเสร็จสิน้แล้ว 

 

 10.3  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

  การสํารวจสภาพปัญหา ความคิดเห็นและผลกระทบเฉพาะด้านสังคมจาก

ภาคสนามโดยสมัภาษณ์ด้วยแบบสอบถามผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือความสมบรูณ์ของข้อมลูด้าน

ตา่งๆ ได้ครบถ้วน  

 

 คณะวิจัยได้วางแนวทางการรวบรวมและสํารวจความคิดเห็นในพืน้ท่ี โดยใช◌้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งเนือ้หาในแบบสอบถามจะครอบคลุมปัญหาเชิงพืน้ท่ี (Space) 

เวลา (Time) และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder) เพ่ือให้สามารถสรุปสภาพปัญหาและ

ผลกระทบในพืน้ท่ี ทางคณะวิจยัจึงได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประชากรท่ี

อาศยัอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลเมืองสโุขทยั โดยคณะวิจยัได้ออกภาคสนามสํารวจ

พืน้ท่ี และเก็บข้อมลูครบทัง้หมดแล้ว จากนัน้ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ซึง่ได้ผลการศกึษา

ดงัตอ่ไปนี ้

  10.3.1  ข้อมลูทัว่ไป 

  1)  อาชีพและรายได้ 

  กลุ่มพืน้ทีใ่นเขตเมืองสโุขทยั 

  ผลสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรตวัอยา่งประกอบอาชีพค้าขายเป็นสว่นใหญ่ 

ประชากรตวัอยา่งส่วนมากมีรายได้ตอ่เดือนระหวา่ง 5,000- 10,000 บาทตอ่ครัวเรือน  

  กลุ่มพืน้ที◌่นอกเขตเมืองสโุขทยั 
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  ผลสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรตวัอยา่งประกอบอาชีพทํานาหรือเกษตรกรรม

เป็นส่วนใหญ่ เว้นแตพื่น้ท่ีตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลกท่ีประกอบอาชีพทําสวน อาทเิชน่ 

เพาะปลกูกล้วยเพ่ือขายใบตอง มะปราง ละมดุ เป็นต้น ประชากรตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพทํานา

สว่นมากมีรายได้ตอ่ปี เร่ิมต้นตัง้แต ่ 10,000  บาทตอ่ครัวเรือน มากท่ีสดุมีรายได้ต่อปีถงึ 300,000 

บาท สว่นประชากรตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพทําสวนมีรายได้ตอ่ปีอยู่ท่ี 20,000-100,000  บาทตอ่

ครัวเรือน 

  2)  ข้อมลูการเพาะปลกู 

 จากการสํารวจภาคสนามพบว่า พืน้ท่ีถือครองประชากรตัวอย่างประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมีพืน้ท่ีถือครองตัง้แต่ 10 - 60 ไร่ พันธุ์ ข้าวท่ีใช้ปลูกคือ สุพรรณบุรี พิษณุโลก

พิษณโุลก 2  ปทมุธานี และชยันาท และเวลาทีใช้เพาะปลกูมีตัง้แต่  60  ,90  ,105  ,110  ,115  และ 

120  เป็นต้น ผลผลิตท่ีได้ตัง้แต่  50-90  ถงัต่อไร่ ส่วนประชากรตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพทําสวนมี

พืน้ท่ีถือครองตัง้แต่ 2 ไร่ขึน้ไป มากท่ีสดุถงึ 70 ไร่  

  ระบบการปลูกพืชของประชากรตวัอย่างประกอบอาชีพทํานา เพาะปลูกปีละสอง

ครัง้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90  และปลูกปีละสามครัง้น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  10  ของพืน้ท่ี

ตําบลไกรในและตําบลปากพระ 

  แหล่งนํา้ ท่ีประชากรตัวอย่างนอกเขตเมืองใช้ประโยชน์มากท่ีสุดคือ คลอง

ชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาจากแหล่งนํา้อ่ืนๆ อาทิเช่น นํา้ประปา และสบูนํา้จาก

แม่นํา้ยม ร้อยละ 25 นอกจากนีป้ระชากรตวัอย่างนอกเขตเมืองยงัมีการใช้ประโยชน์จากบ่อนํา้

บาดาลอีกด้วย คิดเป็นร้อยละ 23 และใช้นํา้จากคลองซอยต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 20  ท่ีเหลือไม่

แสดงความคดิเห็น  

  10.3.2  ประสบการณ์นํา้ทว่ม/ความช่วยเหลือท่ีเคยได้รับ 

  1)  ประสบการณ์นํา้ท่วม 
   

  กลุ่มพืน้ทีใ่นเขตเมืองสโุขทยั 
   

  ผลการสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรกลุม่ตวัอย่างมีประสบการณ์นํา้ทว่มมาก

ท่ีสดุร้อยละ 87 ในปี พ.ศ. 2549 และสว่นใหญ่จะประสบเหตกุารณ์นํา้ทว่มเพียงปีละหนึง่ครัง้ 

เหตกุารณ์นํา้ทว่มท่ีเกิดนัน้ไม่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสาธารณปูโภค เช่น ไฟฟ้า โทรศพัท์ 

ประปา ถกูรบกวน ข้าวของเคร่ืองใช้ในบ้าน ตวับ้าน หรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวติ

ใดๆ ทัง้สิน้ จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ประชากรกลุม่ตวัอยา่งได้มีการเตรียมการและปอ้งกนั
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เหตกุารณ์นํา้ทว่มไว้ลว่งหน้าจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา อาทิเช่น ยกพืน้บ้านให้สงูขึน้ และย้าย

ข้าวของขึน้ชัน้บน เป็นต้น  

  กลุ่มพืน้ที◌่นอกเขตเมืองสโุขทยั 

  ผลการสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรกลุม่ตวัอยา่งนอกเขตเมืองมีประสบการณ์

นํา้ท่วมมากท่ีสุดร้อยละ 70 ประสบการณ์นํา้ท่วมของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีตัง้แต่ในป◌ี

พ.ศ.2549-2554 และสว่นใหญ่จะประสบเหตกุารณ์นํา้ทว่มเพียงปีละหนึง่ครัง้และมากกวา่ปีละ

สามครัง้ คดิเป็นร้อยละ 44 และ 24 ตามลําดบั ปีละสองและปีละสามครัง้เหตกุารณ์นํา้ทว่มท่ีเกิด

นัน้ทําให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสาธารณปูโภค เชน่ ไฟฟ้า โทรศพัท์ ประปา ถกูรบกวนมาก

ท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึง่ และท่ีไมเ่กิดความเสียหายเลยก็คือ ตนเองและคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต 

  2)  ความรู้สกึท่ีมีตอ่เหตกุารณ์นํา้ท่วม 

  กลุ่มพืน้ทีใ่นเขตเมืองสโุขทยั 
 

  ความรู้สกึท่ีประชากรกลุม่ตวัอยา่งในเขตเมืองมีขณะเกิดเหตกุารณ์นํา้ท่วมนัน้ รู้สกึ

กงัวลใจมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 37 รองลงมามีความรู้สกึสิน้หวงั คดิเป็นร้อยละ 13 และท่ีเหลือ

แสดงความคิดเห็นว่า รู้สกึเคยชินและเฉยๆ ตอ่เหตกุารณ์นํา้ทว่มท่ีเกิดขึน้  

  กลุ่มพืน้ที◌่นอกเขตเมืองสโุขทยั 

  ความรู้สกึท่ีประชากรกลุม่ตวัอยา่งนอกเขตเมืองมีขณะเกิดเหตกุารณ์นํา้ทว่มนัน้ 

รู้สกึสิน้หวงัและกงัวลใจมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 33 และ 26 ตามลําดบั รองลงมารู้สกึกลวัคดิเป็น

ร้อยละ21 มีความรู้สกึดีใจและตกใจร้อยละ 5 ท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเหน็ 

  3) ความชว่ยเหลือหลงัจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม 

  กลุ่มพืน้ทีใ่นเขตเมืองสโุขทยั 
   

  ผลการสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรกลุม่ตวัอย่างในเขตเมือง ส่วนมากได้รับ

การชว่ยเหลือจากหน่วยงานราชการ คดิเป็นร้อยละ 60 และบางสว่นไมไ่ด้รับความชว่ยเหลือ 

เพราะชว่ยเหลือตวัเองก่อน หน่วยงานท่ีเข้ามาชว่ยหลือในพืน้ท่ีก็คือ เทศบาลเมืองสโุขทยั สิ่งท่ี

ได้รับจากการช่วยเหลือก็คือ กระสอบทราย ถงุยงัชีพ ยารักษาโรคและข้าวสาร อาหารแห้ง และปี

ล่าสดุท่ีประชากรกลุ่มตวัอย่างในเขตเมืองได้รับการช่วยเหลือหลังจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมคือ ป◌ี

พ.ศ .2554  

  กลุ่มพืน้ที◌่นอกเขตเมืองสโุขทยั 

Formatted

Formatted
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  ผลการสํารวจภาคสนามพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างนอกเขตเมือง ส่วนมากได้รับ

การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 85 โดยหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือก็คือ 

อบต. ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นําชมุชน สหกรณ์เพ่ือการเกษตร ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ป้องกนัภัย

ประจําอําเภอ และหน่วยกาชาดนํามอบของพระราชทาน และปีล่าสดุท่ีประชากรกลุ่มตวัอย่างใน

เขตเมืองได้รับการชว่ยเหลือหลงัจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมคือ ปีพ.ศ .2549 และ 2554  

  10.3.3  สภาพปัญหาการปรับตวั/การรับรู้/ ตอ่สถานการณ์นํา้ทว่ม 

  1)  ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดนํา้ท่วม 

  กลุ่มพืน้ทีใ่นเขตเมืองสโุขทยั 

  จากการสํารวจภาคสนามพบว่า ปัจจยัท่ีทําให้เกิดนํา้ท่วมในเขตเมืองสโุขทยัมาจาก

นํา้ไหล่บ่าเข้าท่วมพืน้ท่ี ปริมาณนํา้ฝนมาก และระดบันํา้แม่นํา้ยมท่ีสงูขึน้  คิดเป็นร้อยละ 26 23 

และ 23 ตามลําดบั และบางสว่นมีความคิดเห็นว่า เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภมิูอากาศ 

คิดเป็นร้อยละ 10 ท่ีเหลือเกิดจากอตัราการปล่อยนํา้จากเข่ือน สถานีระบายนํา้ พาย ุ/ลมมรสมุ 

พดัผ่าน และการทรุดตวัของดิน 

 กลุ่มพืน้ที◌่นอกเขตเมืองสโุขทยั 

  จากการสํารวจภาคสนามพบว่า ปัจจยัท่ีทําให้เกิดนํา้ท่วมนอกเขตเมืองสโุขทยัมา

จากปริมาณนํา้ฝนมาก นํา้ไหล่บ่าเข้าท่วมพืน้ท่ี และระดบันํา้แม่นํา้ยมท่ีสงูขึน้  คิดเป็นร้อยละ 25 

24 และ 17 ตามลําดบั และบางส่วนมีความคิดเห็นว่า เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพ

ภมิูอากาศ คิดเป็นร้อยละ 11 ท่ีเหลือเกิดจากอตัราการปล่อยนํา้จากเข่ือน สถานีระบายนํา้ สถานี

ระบายนํา้ พาย/ุลมมรสมุ พดัผ่าน และการทรุดตวัของดิน 

  2)  การรับรู้ก่อนเกิดเหตกุารณ์นํา้ทว่ม 

  กลุ่มพืน้ทีใ่นเขตเมืองสโุขทยั 

  จากการสํารวจภาคสนามพบว่า ประชากรตวัอย่างในเขตเมืองส่วนใหญ่จะรับทราบ

หรือรับรู้ก่อนล่วงหน้าท่ีนํา้จะมาเข้าท่วมพืน้ท่ีของตน คิดเป็นร้อยละ 83 การรับทราบข่าวสารนัน้ 

ประชากรตวัอย่างในเขตเมืองจะรับรู้ก่อนล่วงหน้าประมาณ 1-2 วนั หรือ 3-4 วนั จากประกาศ

ของรถกระจายเสียงของเทศบาลแจ้งเตือนมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 52 นอกจากนัน้รับรู้จาก วิทยุ

ชมุชน ข่าวสารจากโทรทศัน์ และระบบเตือนภยัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คิดเป็นร้อยละ 17 และ 

14 ตามลําดบั 

   

  กลุ่มพืน้ที◌่นอกเขตเมืองสโุขทยั 



42 

  จากการสํารวจภาคสนามพบว่าประชากรตัวอย่างนอกเขตเมืองส่วนใหญ่จะ

รับทราบหรือรับรู้ก่อนล่วงหน้าท่ีนํา้จะมาเข้าท่วมพืน้ท่ีของตน คิดเป็นร้อยละ 57 และจะรับรู้ก่อน

ล่วงหน้าประมาณ 12 ชัว่โมง หรือ 1-2 วนั หรือ 3-4 วนั และ 7  วนั รับรู้จากข่าวสารจากโทรทศัน์

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47 และจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น หอกระจายเสียงประกาศของผู้ ใหญ่บ้าน 

และประกาศของอบต  .ร้อยละ 33 ท่ีเหลือรับรู้จากวิทยชุมุชนและระบบเตือนภยั  

  3)  สภาพปัญหานํา้ทว่มท่ีเกิดขึน้ในปีตวัอยา่ง พ .ศ . 2549 

  กลุ่มพืน้ทีใ่นเขตเมืองสโุขทยั 
   

  จากการสํารวจภาคสนามพบว่าประชากรตวัอย่างในเขตเมืองท่ีประสบปัญหานํา้

ทว่มในปีพ.ศ .2549 นัน้ ระยะเวลาท่ีนํา้ทว่มตัง้แต ่1 วนัขึน้ไปมากท่ีสดุนานถงึ 7 วนั และระดบันํา้

ท่ีเข้าทว่มพืน้ท่ีตัง้แต ่15, 30, 70, 120 และ 150 เซนตเิมตร เป็นต้น และจากการสํารวจ พบว่า นํา้

ท่ีเข้าทว่มพืน้ท่ีมาจากนํา้เหนือจากจงัหวดัแพร่และแมนํ่า้ยม 
 

  ผลจากการสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรในเขตเมืองสว่นใหญ่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์นํา้ทว่มในปี พ.ศ. 2549 ทําให้ข้าวของเสียหายมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 29 

รองลงมาส่งผลให้เกิดโรคนํา้กดัเท้า บ้านเรือนเสียหา+0ย นํา้ระบายออกช้า ทําให้นํา้ทว่มขงัเป็น

เวลานาน คดิเป็นร้อยละ 23 13 และ 13 ตามลําดบั และไมไ่ด้ให้คําตอบร้อยละ 22 
 

  การแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดสถานการณ์นํา้ทว่มในปี พ.ศ. 2549 ของประชากรในเขต

เมือง พบวา่ ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการกัน้กระสอบทราย และติดตัง้เคร่ืองสบูนํา้ คิดเป็นร้อยละ

28 และ19 ตามลําดบั ท่ีเหลือขอรับบริจาคข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น ขอความชว่ยเหลือจาก

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและอพยพออกจากพืน้ท่ีอยูอ่าศยับางส่วนย้ายข้าวของขึน้ชัน้สอง ยก

พืน้บ้านให้สงูขึน้ และบางสว่นก็ปล่อยให้นํา้เข้าทว่มบ้านหลงัจากนํา้ลดจงึคอ่ยทําความสะอาด

บ้านทีหลงั 

  การเตรียมตวัก่อนเกิดสถานการณ์ในปี พ .ศ . 2549 พบวา่ ประชากรตวัอย่างในเขต

เมืองมีการเตรียมรับมือด้วยการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลามากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ31 และ

ชว่ยเหลือตวัเองก่อนรอภาครัฐ คดิเป็นร้อยละ 16 บางสว่นกกัตนุอาหารและข้าวของเคร่ืองใช้ท่ี

จําเป็น คดิเป็นร้อยละ 11 ท่ีเหลือทําความคุ้นเคยกบัระบบการเตือนภยัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และขัน้ตอนการอพยพและบนัทกึหมายเลขโทรศพัท์สําหรับเหตกุารณ์ฉกุเฉิน และเก็บไว้ตามท่ีจํา

งา่ย และไมใ่ห้คําตอบร้อยละ 22   

   

  กลุ่มพืน้ที◌่นอกเขตเมืองสโุขทยั 
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  ผลจากการสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรนอกเขตเมืองสว่นใหญ่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์นํา้ท่วมในปีพ .ศ.2549 ทําให้พืน้ท่ีเกษตรเสียหายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32 

รองลงมาส่งผลให้เกิดนํา้ระบายออกช้า ทําให้นํา้ท่วมขงัเป็นเวลานาน คนักัน้นํา้ขาดทําให้นํา้ไหล

เข้าพืน้ท่ี และราคาผลผลิตตกต่ํา คิดเป็นร้อยละ 24 21  และ 17  ตามลําดบั ท่ีเหลือเกิดความ

เสียหายกบัปศสุตัว์ (สกุร  /ไก่  /เป็ด /โค) 
   

  การแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดสถานการณ์นํา้ทว่มในปี พ.ศ.2549 ของประชากรนอกเขต

เมือง พบวา่ ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยปรับปรุงระบบระบายนํา้และบรรเทาอทุกภยั เชน่ สร้างคนั

กัน้นํา้ กัน้กระสอบทราย ขดุลอกคลอง ฯลฯ และเสริมคนัดนิริมฝ่ังคลอง และทางนํา้ให้สงูขึน้ คดิ

เป็นร้อยละ 37 และ 35 ตามลําดบั บางส่วนช่วยตวัเองก่อน ด้วยการกู้ เงินธนาคาร (เพ่ือนํามา

แก้ไขปัญหา) คดิเป็นร้อยละ 20 ท่ีเหลือก็เป็นการแก้ไขด้วยการตดิตัง้สถานีสบูนํา้และอพยพออก

จากพืน้ท่ีอยูอ่าศยั 

  การเตรียมตวัก่อนเกิดสถานการณ์ในปี พ .ศ . 2549 พบวา่ ประชากรตวัอยา่งนอก

เขตเมืองมีการเตรียมรับมือด้วยการตดิตามสถานการณ์ตลอดเวลามากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 38 

รอประกาศเตือนล่วงหน้าก่อนท่ีจะปลอ่ยนํา้ คดิเป็นร้อยละ 26 หนัมาชว่ยตวัเองก่อนรอภาครัฐ 

)เชน่ นําปัม้สบูนํา้ออกเอ ง, ปัน้คนัดิน เป็นต้น  (และลดพืน้ท่ีเพาะปลกูให้เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 

20 และ 12 บางสว่นหาพืน้ท่ีอ่ืนเพ่ือจดัทําแก้มลิง /แหล่งกกัเก็บนํา้ชัว่คราวและผนันํา้ไปพืน้ท่ีอ่ืน ท่ี

ใกล้เคียง คดิเป็นร้อยละ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ความต้องการที่จะให้ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือ 

ความต้องการ พืน้ที่ศกึษา อันดบัที่ 1 อันดบัที่ 2 อันดบัที่ 3 
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  กลุ่มพืน้ทีใ่นเขตเมืองสโุขทยั 

  ผลจากการสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรในเขตเมืองถึงการวิเคราะห์ข้อมลูการ

เกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั ข้อมลูท่ีต้องการทราบและรับรู้มากท่ีสดุคือ การวเิคราะห์ข้อมลู

ท่ีสามารถทํานายความรุนแรงของการเกิดอทุกภยัได้ สามารถทํานายพืน้ท่ีท่ีจะเกิดอทุกภยัได้ 

และสามารถทํานายระยะเวลาก่อนเกิดอทุกภยัได้ คดิเป็นร้อยละ 32 30 และ 27 ตามลําดบั ท่ี

เหลือสามารถทราบปัญหาภายนอกท่ีจะทําให้เกิดอทุกภยัได้ 

กลุ่มพืน้ที◌่นอกเขตเมืองสโุขทยั 

  ผลจากการสํารวจภาคสนามพบวา่ ประชากรนอกเขตเมืองถงึการวิเคราะห์ข้อมลู

การเกิดอทุกภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั ข้อมลูท่ีต้องการทราบและรับรู้มากท่ีสดุคือ สามารถทํานาย

ระยะเวลากอ่นเกิดอทุกภยัได้ สามารถทํานายพืน้ท่ีท่ีจะเกิดอทุกภยัได้ สามารถทํานายความ

รุนแรงของการเกิดอทุกภยัได้ และสามารถทราบปัญหาภายนอกท่ีจะทําให้เกิดอทุกภยัได้ คดิเป็น

ร้อยละ 29 24 19 และ 19 ตามลําดบั  ท่ีเหลือไมแ่สดงความคดิเหน็ 

 

5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิที่มีต่อภาครัฐหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

ด้านความ

ช่วยเหลือ 

กลุม่พืน้ที่ใน

เขตเมือง

สโุขทยั 

ประกาศเตือนภยัล่วงหนา้ 
จดัทําแผนชว่ยเหลือร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
สูบนํ้าช่วยเหลือ 

กลุม่พืน้ที◌่

นอกเขตเมือง

สโุขทยั 

จดัทําแผนชว่ยเหลือร่วมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
จดัเจ้าหน้าท่ีดแูลผู้ ท่ีได้รับความ

เดือดร้อนอยา่งทัว่ถึง 
ประกาศเตือนภยัล่วงหนา้ 

ด้านก่อสร้าง 

กลุม่พืน้ที่ใน

เขตเมือง

สโุขทยั 

สร้างแนวป้องกนันํ้ า 
จดัหางบประมาณ 

สร้างประตกูัน้นํา้เพิ่มขึน้ 
จดัหาท่ีดินและงบประมาณ

เพ่ือสร้างแก้มลิง 

กลุม่พืน้ที◌่

นอกเขตเมือง

สโุขทยั 

สร้างแนวป้องกนันํ้ า จ่ายค่าชดเชย ช่วยเหลือเกษตรกร 
จดัหาท่ีดินและงบประมาณ

เพ่ือสร้างแก้มลิง 

ด้าน

เศรษฐศาสตร์ 

กลุม่พืน้ที่ใน

เขตเมือง

สโุขทยั 

จ่ายค่าชดเชยความเสียหาย

มากข้ึน 
จดัสรรงบประมาณเข้ามา

ชว่ยเหลือมากขึน้ 
ชว่ยเหลือในเร่ืองอาชีพ 

กลุม่พืน้ที◌่

นอกเขตเมือง

สโุขทยั 

จดัหาปุ๋ยราคาถูก 
จดัสรรงบประมาณเข้ามา

ชว่ยเหลือมากขึน้ 
สนบัสนุนเร่ืองค่าเช้ือเพลิง 

)สูบนํ้า(  
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ กลุ่มพืน้ที่ในเขตเมืองสุโขทยั กลุ่มพืน้ท◌่ีนอกเขตเมืองสุโขทัย 

เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้

จากเหตกุารณ์นํา้ทว่ม 

1. ไม่ตดัไม้ทําลายป่า  

2. ช่วยกนัปลกูป่า 

3. สร้างเข่ือนแก่งเสือเต้น 

4. สร้าง dike ให้สงูขึน้และ

หนาแน่นกวา่เดิม 

5. สร้างเข่ือนกกัเก็บนํา้ ใช้เป็น

แหลง่ท่องเท่ียว, ทํามาหากินได้ 

6. เปิดประตนํูา้ทกุคลอง, อย่าปิด

ประตนํูา้ตาย 

7. ขดุลอกคลอง 

 

1. สร้างเข่ือนแก่งเสือเต้นและเข่ือนแม่

สะเอียบ, ปรับปรุงระบบระบายนํา้, 

เข่ือนเรียงหินให้ดี 

2. แจกจ่ายพนัธุ์ไม้ให้ประชาชนปลกูใน

ไร่ เช่น สกั ประดู ่ พยงุ เพื่อชว่ยลด

ภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

3. สร้างฝายกัน้นํา้ 

4. สร้างเข่ือนสําหรับกกัเก็บนํา้ไว้ใช้

หน้าแล้ง /และแนวปอ้งกนันํา้เวลานํา้

มาก 

5. ขดุคลองระบายนํา้ 

6. สง่เสริมให้ปลกูป่า/อนรัุกษ์ 

7. ติดตามสถานการณ์ 

8. ไม่ตดัไม้ทําลายป่า 

ในการปรับตวัตอ่เหตกุารณ์

นํา้ทว่ม 

1. ขดุลอกแม่นํา้, ปอ้งกนัตลิ่ง

พงัทลาย 

2. สร้างแก้มลงิเพ่ิมขึน้ 

3. ขดุลอกแม่นํา้/คลอง 

4. วางแนวกระสอบทรายเสริมเพิ่ม

ตามแนวคนักัน้แม่นํา้ 

5. ภาครัฐช่วยเหลอืมากกวา่นี ้

1. ปรับปรุงพนัธ์พืช /เปลี่ยนเวลาปลกู

พืช 

2. ระบบทอ่ระบายนํา้ 

3. ขดุค/ูคลอง กกันํา้สว่นเกินและเก็บไว้

ใช้หน้าแล้ง 

4. ขดุลอกคลอง และปลกูต้นไม้ที่ท่ีแนว

กนัดินพงั 

 

 

  มาตรการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งประกอบด้วย

ข้อเสนอแนะท่ีมีตอ่ภาครัฐจากชาวบ้านและจากการศกึษาเพิ่มเติมในรายงานฉบบันี ้สามารถสรุป

เพิ่มเติมด้วยตวัอยา่งของรูปภาพดงัตอ่ไปนี ้
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 ในรูปนีแ้สดงให้เห็นถงึการปรับตวัในรูปแบบหนึง่ท่ีไมใ่ช้โครงสร้าง ซึง่คือการตดิตัง้ระบบ

เตือนภยันํา้ทว่มหรือหายนะภยัทางธรรมชาติอ่ืนๆ โดยมีจดุประสงค์ให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีเส่ียงภยั

สามารถรู้ข้อมลูลว่งหน้าได้ในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสามารถในข้อมลูท่ีได้ไปตดัสินใจว่า

ควรดําเนินการตอ่ไปอยา่งไร เช่น อพยพออกจากท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น ข้อดีของวธีิการประเภทท่ีไม่

ใช้โครงสร้างนีคื้อ การดําเนินการสามารถทําได้อยา่งรวดเร็ว ไมส่ิน้เปลืองงบประมาณในระดบั

เดียวกบัมาตรการก่อสร้าง แตจํ่าเป็นอยา่งย่ิงท่ีชาวบ้านจะต้องมีระดบัของความตระหนกัรับรู้ตอ่

สภาพปัญหาและมีความสามารถในการปรับตวัอยูพ่อสมควร 

  สําหรับตวัอยา่งของมาตรการเชิงโครงสร้าง ท่ีชาวบ้านเสนอแนะมาเช่น การสร้าง

แนวปอ้งกนันํา้ หรือ การก่อสร้างอาคารทางชลศาสตร์อ่ืนๆ มีจดุประสงค์เพ่ือชะลอปริมาณนํา้

สงูสดุให้เข้าสูพื่น้ท่ีเส่ียงภยัให้ช้าท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไปได้ หรือปอ้งกนัไมใ่ห้ปริมาณนํา้ท่ีไหลมาตามลํา

นํา้ สามารถล้นตลิ่งได้โดยง่าย อนัจะสร้างความเสียหายกบัชมุชนท่ีใช้ชีวิตอยูใ่กล้แมนํ่า้ตอ่ไปเป็น

อยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. สรุป แนวทาง

การปรับตัว 

รูปท่ี 10.5 ตวัอยา่งของระบบเตือนภยันํา้ทว่ม 

ท่ีมา: Drainage Service Department, Hong Kong  

รูปท่ี 20.6 ตวัอยา่งคนัดินกัน้นํา้ในรัฐ California 
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  จากการศกึษาในโครงการปรับตวัครัง้นีด้้วยผลของการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั

การปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลจากการจําลองสภาพนํา้

ท่วมจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และจากการทําแบบสอบถามกับชาวบ้าน สามารถสรุป

มาตรการในการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพนํา้ทว่มในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยัได้ดงัตอ่ไปนี ้

 11.1  มาตรการเชงิโครงสร้าง 

  มาตรการเชิงโครงสร้างของการปรับตวัในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั ได้แก่ 

  1)  ก่อสร้างและดําเนินการพืน้ท่ีแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง 1 และทุ่งทะเลหลวง 2 

และอาคารประกอบอ่ืนๆ เชน่ คลองผนันํา้ ประตรูะบายนํา้ให้สมบรูณ์ 

  2)  ก่อสร้างระบบคลองระบายนํา้เพิ่มเตมิเพ่ือเร่งระบายนํา้ส่วนเกินออกจากพืน้ท่ี

เขตเทศบาลเมืองสโุขทยั 

  3)  กนัพืน้ท่ีฝ่ังขวาของแม่นํา้ยมทัง้หมดให้เป็นพืน้ท่ีราบลุ่มนํา้ทว่ม (Floodplain) 

เพ่ือให้พืน้ท่ีชะลอนํา้หลากเพิ่มเตมิ 

  4)  ก่อสร้างและบํารุงรักษาคนัดิน เข่ือนเรียงหิน และคนักัน้นํา้แบบคอนกรีต ซึ่ง

สร้างกัน้แม่นํา้ยม ให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม โดยมีจดุประสงค์เพ่ือลดความเสียหายแก่ชมุชน

ในกรณีท่ีโครงสร้างเหลา่นีล้้มเหลวหรือพงัทลายลง 

 11.2  มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง 
 

  1)  สร้างความตระหนกัรับรู้ให้กบัชาวบ้านกบัทศันคตกิบัการ “ใช้ชีวติกบันํา้ทว่ม” 

  2)   ออกแบบมาตรการชดเชยความเสียหายแก่พืน้ท่ีนํา้ท่วมซํา้ซากอย่างเหมาะสม 

โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการประกันภัยนํา้ท่วม หรือการชดเชยอ่ืนๆท่ีเป็นการบรรเทาความ

เสียหายจากเหตกุารณ์อยา่งเหมาะสม 

  3)  องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงภาครัฐจากส่วนกลาง ควรมีงบประมาณ

สนบัสนนุและช่วยเหลือชาวบ้านในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีสามารถทนต่อสภาพนํา้ท่วมได้ดีไม่

เสียหาย (Flood-proofing) 

  4)  การวางผงัเมืองและการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดการพฒันา

เมืองในพืน้ท่ีราบลุ่มนํา้ทว่ม รวมถงึจดัโซนเส่ียงภยัการเกิดนํา้ทว่ม 

  5)  วางแผนการใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีๆยงัไม่มีการพฒันาอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกัน

ไมใ่ห้เกิดการรุกลํา้ของชมุชน อนัจะเป็นการเพิ่มความเส่ียงจากอทุกภยัได้ 

  6)  พัฒนาระบบทํานายและเตือนภัยจากนํา้ท่วมให้สามารถแจ้งชาวบ้านให้

สามารถเตรียมตวัได้อย่างทนัท่วงทีมากขึน้ ทัง้นีจ้ะต้องมีการประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
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และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เช่น อบต. อบจ. อย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวด้วย จงึทําให้การ

เตือนภยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

12.   ข้อสรุปและเสนอแนะ 

 

 ผลจากการวิจยัได้แสดงว่าผลจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ทําให◌้

ปริมาตรของนํา้ท่าในแม่นํา้ยมในเขตจงัหวัดสุโขทัยเพิ่มขึน้ในอนาคต ดงันัน้จึงมีข้อแนะนําให้

ดําเนินมาตรการปรับตัวทัง้ในเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วอย่างม

ประสิทธิภาพ มาตรการเตือนภัยนํา้ท่วม การก่อสร้างโครงสร้างต่างๆท่ีจําเป็นจะต้องเร่ง

ดําเนินการ รวมถึงมาตรการเก่ียวกับการชดเชยค่าเสียหายท่ีมุ่งเป้าไปท่ีกลุ่มบุคคลซึ่งมีความ

พร้อมน้อยท่ีสดุและจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ นอกจากนีย้งั

จําเป็นจะต้องมีการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองของการจดัการความเส่ียง(Risk management) และสร้าง

แบบจําลองความเสียหายจากอทุกภยั (Flood loss estimation model) ท่ีควบรวมกบัแบบจําลอง

นํา้ทา่ปกติ เพ่ือให้สามารถประเมินความเสียหายในเชิงพืน้ท่ีได้ตอ่ไป 

 สําหรับมาตรการเชิงโครงสร้างท่ีทางคณะผู้ วิจยัได้เสนอไปในหวัข้อท่ี 11.1 สามารถแสดง

ได้ในรูปภาพท่ี 11.1 ดงันี ้

 
รูปท่ี 11.1 มาตรการบรรเทาอทุกภยัของจงัหวดัสโุขทยัในปัจจบุนัและมาตรการท่ีผู้ วิจยัเสนอ

เพิ่มเติม 
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 จากรูปท่ี 11.1 จะเห็นได้ว่าในปัจจบุนัทางโครงการชลประทานสโุขทยั ซึง่นอกจากมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการจัดสรรนํา้เพ่ือการชลประทานแก่เกษตรในจังหวัดสุโขทัยแล้ว ยังได้ดําเนิน

มาตรการเชิงโครงสร้างเพ่ือช่วยบรรเทาสภาพอทุกภยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั 

 สาระสําคญัของมาตรการท่ีได้ดําเนินการไปโดยสว่นใหญ่ ประกอบด้วย 

 1) การดําเนินการพร่องนํา้ทัง้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และพืน้ท่ีแก้มลิง 

 2) การกอ่สร้างประตรูะบายนํา้แมนํ่า้ยม (บ้านหาดสะพานจนัทร์) ประตรูะบายนํา้คลองหก

บาท และประตรูะบายนํา้บ้านยางซ้าย เพ่ือให้สามารถควบคมุปริมาณการไหลในลํานํา้ยมได้ 

 3) การกอ่สร้างคลองหกบาทให้เช่ือมกบัแมนํ่า้ยมสายเก่า เพ่ือให้ทําหน้าท่ีเป็นคลองระบาย

นํา้หลาก (Floodway) 

 4) การก่อสร้างคนักัน้นํา้แบบคอนกรีตท่ีบริเวณเทศบาลเมืองสโุขทยัเพ่ือป้องกนัการไหล

เออ่ล้นตลิ่งจนเข้าทว่มพืน้ท่ีเศรษฐกิจของจงัหวดัสโุขทยั 

 5) การกอ่สร้างแก้มลิงบงึใหญ่ และแก้มลิงทุง่ทะเลหลวง เพ่ือรับนํา้ในชว่งวิกฤตไิว้สว่นหนึง่ 

 จากมาตรการต่างๆทัง้หมดท่ีกล่าวมานัน้ จะเห็นได้ว่าสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้

ประมาณหนึง่แตอ่ยา่งไรก็ดี เน่ืองจากข้อจํากดัหลายๆประการทัง้จากสภาพภมูิประเทศและการท่ี

ไม่มีแหล่งกกัเก็บนํา้ขนาดใหญ่บริเวณต้นนํา้อย่างแท้จริง ประกอบกบัสภาพลํานํา้ท่ีมีความจุไม่

มากนัก ทําให้จังหวัดสุโขทัยไม่สามารถหลีกเล่ียงสภาวะอุทกภัยซํา้ซากได้ ด้วยเหตุนีท้าง

คณะผู้วิจยัจึงได้เสนอรูปแบบการปรับตวัเพ่ิมเติม ประการแรกคือแบบใช้โครงสร้าง ซึง่ข้อเสนอก็

คือให้มีการก่อสร้างคลองระบายขนาดใหญ่อีกเส้นหนึ่งท่ีจะผลกันํา้ออกจากพืน้ท่ีเหนือตวัเมือง

สุโขทัย (บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย) และคลองนีจ้ะมีเร่งระบายนํา้ตามเส้นทางตัดตรงมายัง

บริเวณอําเภอกงไกรลาศเพ่ือมาบรรจบกบัคลองท่ีเช่ือมกบัอ่างเก็บนํา้คลองข้างในและเร่งผนันํา้

ออกสู่ฝายยางบ้านกงต่อไป นอกจากนีพื้น้ท่ีฝ่ังขวาของแม่นํา้ยมท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นทัง้พืน้ท่ี

เกษตรและพืน้ท่ีรกร้างวา่งเปลา่จะถกูจดัสรรให้เป็นพืน้ท่ีราบนํา้ท่วมถึง (Floodplain) ต่อไป ดงัรูป

ท่ี 11.2 ซึง่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ีดงักลา่วจะต้องมีมาตรการเยียวยาตอ่ไป 

  

 

  

 

 

 

รูปท่ี 11.2 ข้อเสนอรูปแบบการปรับตวัโดยการปลอ่ยให้พืน้ท่ี

ฝ่ังขวาของแม่นํา้ยมมีสภาพเป็นพืน้ท่ีราบลุม่นํา้ท่วมถึง 
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ภาคผนวก 1 

ผลการปรับเทยีบและสอบทานแบบจาํลอง  

HEC – RAS ด้วยข้อมูลนํา้ท่าปี 2545 และปี 2549 
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รูปท่ี 1.1 การเปรียบเทียบข้อมลูนํา้ท่าจากแบบจําลองและการวดัจริงในสถานี Y.16 ปี 2549 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 การเปรียบเทียบขอ้มูลนํ้าท่าจากแบบจาํลองและจากการวดัจริงในสถานี Y.6 ปี 2549 
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 รูปท่ี 1.3 การสอบทานแบบจาํลองดว้ยขอ้มูลนํ้าท่าปี 2545 สถานี Y.6 

รูปท่ี 1.4 การสอบทานแบบจาํลองดว้ยขอ้มูลนํ้าท่าปี 2545 สถานี Y.16 
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ภาคผนวก 2 

ผลการคาํนวณปริมาณนํา้ท่าจากแบบจาํลอง 

HEC-RAS กรณีสภาพปัจจุบนั (ปี 2538, 2545, 2549) 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปสภาพอทุกภยัในอดีตท่ีผ่านมาในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั (ปี 2538, 2545) - ระดบัน้◌ํา  

ตาํแหน่ง

พจิารณา 
สถานีอ้างอิง 

พืน้ที่รับนํา้ 

)ตร . กม.) 
ระดบัตล่ิง 

)ม . รทก.) 

ระดบันํา้นองสูงสุด )ม . รทก.) 

ปี 2538 วันที่เกิด ปี 2545 วันที่เกิด 

อ. ศรีสชันาลยั 
Y.14 12,131 +76.44 76.59 4 กย. 73.93 11 กย. 

Y.6 12,658 +69.10 68.62 5 กย. 66.92 11 กย. 

อ. สวรรคโลก Y.3A 13,583 +61.03 61.08 5 กย. 61.39 11 กย. 

อ. เมือง Y.4 17,731 +50.21 50.12 5 กย. 50.14 11 กย. 

 

 

ตารางท่ี 2.2 สรุปสภาพอทุกภยัในอดีตท่ีผ่านมาในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั (ปี 2549) - ระดบันํา้ 

ตาํแหน่งพิจารณา 
สถานี

อ้างอิง 
พืน้ที่รับนํา้ )ตร . 

กม.) 
ระดบัตล่ิง )ม . รทก.) 

ระดบันํา้นองสูงสุด )ม . รทก.) 

ปี 2549 วันที่เกิด 

อ. ศรีสชันาลยั 
Y.14 12,131 +76.44 77.80 3 กย. 

Y.6 12,658 +69.10 70.35 3 กย. 

อ. สวรรคโลก Y.3A 13,583 +61.03 62.45 14 กย. 

อ. เมือง Y.4 17,731 +50.21 51.02 11 กย. 

 

 

ตารางท่ี 2.3  สรุปสภาพอทุกภยัในอดีตท่ีผ่านมาในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั  

  (ปี 2538, 2545)  - ปริมาตรนํา้ทา่และคา่ Return period 

ตาํแหน่ง

พจิารณา 
สถานี

อ้างอิง 

ระดบันํา้นองสูงสุด )ม . รทก.) ปริมาณนํา้นองสูงสุด )ลูกบาศ์กเมตร /วินาที( 

2538 
ระดบันํา้

ท่วม )ม .) 
2545 

ระดบันํา้

ท่วม )ม .) 
2538 Tr (ปี( 2545 Tr )ปี(  

อ. ศรีสชันาลยั 
Y.14 77.69 1.25 77.93 1.49 2,341.50 10 1,219.45 2 

Y.6 69.62 0.52 69.92 0.82 2,275.90 10 1,358.80 2 

อ. สวรรคโลก Y.3A 62.83 1.80 62.23 1.20 1,139.40 5 1,346.65 5 

อ. เมือง Y.4 50.66 0.45 50.69 0.48 500 5 289.45 3.25 

 

 

 

 

 

 

Formatted
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ตารางท่ี 2.4  สรุปสภาพอทุกภยัในอดีตท่ีผ่านมาในพืน้ท่ีจงัหวดัสโุขทยั (ปี 2549) –ปริมาตรนํา้ท่า 

  และคา่ Return period  

ตาํแหน่งพิจารณา สถานีอ้างอิง 
ระดบันํา้นองสูงสุด )ม . รทก.) 

ปริมาณนํา้นองสูงสุด )ลูกบาศ์กเมตร /
วินาที( 

ปี 2549 
ระยะเวลานํา้ท่วม 

)วัน(  
2549 Tr )ปี(  

อ. ศรีสชันาลยั 
Y.14 77.80 11 2,694.5 45 

Y.6 70.35 11 2,710 45 

อ. สวรรคโลก Y.3A 62.45 7 1,327.2 5 

อ. เมือง Y.4 50.77 7 430.25 4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5  การวิเคราะห์ค่า return period ของปริมาณนํ้าท่าสูงสุดในแต่ละสถานี 

ของแม่นํ้ายมในเขตจงัหวดัสุโขทยัดว้ยวิธี Extreme value distribution 
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ภาคผนวก 3 

ผลการคาํนวณปริมาณนํา้ท่าจากแบบจาํลอง 

HEC-RAS กรณีสภาพอนาคต (ปี 2562, 2565) 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปปริมาณนํา้ทา่ในอนาคตปี 2562, 2565 เทียบกบัปี 2549 จากแบบจําลอง  

  HEC-RAS 

สถานี 

ปริมาณนํา้ท่า

สูงสุดปี 2549 

(CMS) 

ปริมาณนํา้ท่า

สูงสุดปี 2562 

(CMS) 

ร้อยละความ

แตกต่าง 
(%) 

ปริมาณนํา้ท่า

สูงสุดปี 2565 

(CMS) 

ร้อยละความ

แตกต่าง 
(%) 

Y.14 2,044 2,373 16.05 3,438 68.16 

Y.6 2,171 2,141 -1.38 2,297 5.77 

Y.3A 1,568 1,523 -2.90 1,590 1.37 

Y.4 1,539 1,473 -4.33 1,466 -4.75 
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ภาคผนวก 4 

ภาพการสาํรวจภาคสนามที่จังหวัดสุโขทัย 
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รูปท่ี 4.3 การสํารวจสภาพอทุกภยัในเขตเมืองสโุขทยั 

 

รูปท่ี 4.4 การสาํรวจสภาพอุทกภยัและสัมภาษณ์ชาวบา้น 


