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เกิดความเสียหายทั้งในระดับพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคมโดยรวมของประเทศการเตรียมการเพื่อรับมือ 

ต่อผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศจงึเป็น 

สิ่งที่มีความจ�าเป็น

	 	 ในขณะที่การจัดการน�้าและการแก้ปัญหา

น�้าท่วมได้กลายเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญในระดับ

นโยบายของประเทศ	 แต่ในทางปฏิบัติ	 การด�าเนินการ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน�้าท่วมส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

๑. ที่มาและความส�าคัญ

	 	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม

ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากผล 

กระทบของสภาพอากาศท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบัน	 

โดยเฉพาะการเพิม่ข้ึนของภาวะความเสีย่งจากน�า้ท่วมซึง่ 

เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีผลกระทบต่อ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก	 	 ข้อมูล 

การเกิดอทุกุภยัแสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยประสบปัญหา 

น�า้ท่วมมากเป็นอันดบั	๓	ของภมูภิาครองจากอนิโดนเีซยี

และเวียดนาม	 นอกจากนี้ยังพบว่าความถ่ีของการเกิด 

น�า้ท่วมและความเสยีหายจากน�า้ท่วมเพิม่มากขึน้	โดยเฉพาะ 

อทุกภยัในปี	๒๕๕๔	ทีม่ปีระชาชนได้รบัผลกระทบมากถงึ	 

๑๒๘	ล้านคนและมผู้ีเสยีชวีติมากถึง	๘๑๓	ราย	โดยพืน้ที ่

ท่ีมคีวามเสีย่งต่อน�า้ท่วมมกัจะบรเิวณทีร่าบลุม่น�า้และชายฝ่ัง 

ทะเลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินหนาแน่น 

ทั้งเพื่อการตั้งถิ่นฐาน	 การท�าการเกษตร	 อุตสาหกรรม

ตลอดจนการคมนาคมขนส่งต่างๆ	เมือ่เกดิน�า้ท่วมจงึก่อให้ 
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รูปที่ ๑ น�้ำท่วมบ้ำนเรือนท่ีพักอำศัยและอำคำร
พำณิชย์ในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงพนุพนิปี ๒๕๕๔ (เทศบำล
เมืองท่ำข้ำม, ๒๕๕๕)

ในพืน้ทีซ่ึง่อาจมลีกัษณะของการตอบสนองต่อสถานการณ์ 

ที่แตกต่างกันไปก่อให้เกิดประเด็นค�าถามที่น่าสนใจว่า	 

การด�าเนนิงานของท้องถิน่	ชมุชนและภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

ต่อการจัดการน�า้ท่วมในพืน้ท่ีทีไ่ด้รับผลกระทบได้ตระหนกั 

ถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม	่ 

แนวทางการจดัการท่ีด�าเนนิการอยูใ่นปัจจบุนัเป็นอย่างไร	

มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพยีงพอหรือไม่	และ

อะไรคือข้อจ�ากัดในการวางแผนจัดการน�้าท่วมและที่

ส�าคัญแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่

ช่วยลดความเสี่ยงจากน�้าท่วมควรเป็นอย่างไร	 บทความ

นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยแนวทางการวางแผน

ด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ:กรณีศึกษาปัญหาน�้าท่วมและแนวทาง

การจัดการน�า้ท่วมในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงพนุพนิ	จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี	 ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการตอบค�าถามดังกล่าว

ข้างต้น	 โดยผลการศึกษาในส่วนนี้จะให้ความส�าคัญต่อ

การศกึษาวเิคราะห์ความเสีย่งและผลกระทบของน�า้ท่วม

เชงิพืน้ท่ีและแนวทางการบรหิารจดัการความเส่ียงภายใต้

กรอบและเงือ่นไขทางผงัเมอืง	ซึง่เป็นท่ียอมรบักนัทัว่ไปว่า 

เป็นแนวทางหรอืยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญัท่ีช่วยลดความเสีย่ง

จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและมคีวามสมัพนัธ์

กับการวางแผนและจัดการน�้าท่วมในระดับสูง	

๒. สถานการณ์ปัญหาน�้าท่วมในเขต
ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน

	 	 ชุมชนเมืองพุนพินเป็นชุมชนริมน�้าจึงมัก

ประสบปัญหาน�า้ท่วมในฤดูน�้าหลากอยู่เป็นประจ�าเกือบ

ทุกปี	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลน�้าท่วมในเขตผังเมืองรวม 

เมืองพุนพิน	 ช้ีให้เห็นว่าปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่มีความถ่ี

และความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยเฉพาะเหตุการณ์

อุทกภัยในปี	 ๒๕๕๔	 มีความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย	

ทั้งในด้านความสูงของระดับน�้า	ความแรงของกระแสน�้า	 

และระยะเวลาเกิดอทุกภัยซ่ึงลกัษณะของการเกดิอทุกภยั	
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เมอืงพนุพนิเคยประสบปัญหาน�า้ท่วมรนุแรงในปี	๒๕๑๘	

และ	๒๕๓๑	นอกจากนีพ้ืน้ทีลุ่ม่ต�า่และบรเิวณราบรมิแม่น�า้ 

ในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพินยังประสบน�้าท่วมจากน�้า

หลากในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเกือบทุกปี	

	 	 สถานการณ์น�้าท่วมพ้ืนที่ในเขตอ�าเภอพุนพิน

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชนเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลที่มี

ความหนาแน่นของประชากรสูง	 มีระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการตลอดจนระบบการคมนาคมขนส่งต่างๆ

ทั้งทางบกทางน�้าและทางอากาศท�าให้ได้รับผลกระทบ

จากน�้าท่วมสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ	

เป็นการล้นของน�า้จากแม่น�า้ตาปี	แม่น�า้พมุดวงและคลอง 

สาขาอ่ืนๆ	ทีข่นาดของล�าน�า้ไม่สามารถรองรบัน�า้หลากได้	 

ท�าให้น�้าล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 

ในพื้นที่ลุ ่มต�่ าริมน�้า	 การขยายตัวของชุมชนและ 

การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิอย่างต่อเนือ่งเป็นปัจจยัส�าคญั 

ที่มีผลกระทบต่อปัญหาน�้าท่วมของพื้นที่ทั้งในแง่ความ

รนุแรงของน�า้ท่วมและการขยายตวัของพืน้ทีเ่สีย่งน�า้ท่วม	

ระดับน�้าที่ท่วมสูงท�าให้อาคารบ้านเรือนมีโอกาสที่จะได้

รับความความเสียหายจากน�้าท่วมสูงตามไปด้วย	

	 	 นอกจากน้ีปัญหาน�้าท่วมในเขตผังเมืองรวม

เมืองพุนพินยังมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ		โดยเฉพาะการเพิม่ขึน้ของ

ปรมิาณฝน	รายงานสรุปสภาวะการเกิดอทุกภัยลุม่น�า้ตาปี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี	 ๒๕๕๔	 (กรมชลประทาน,	

๒๕๕๕)	 ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดน�้า

ท่วมในจังหวัด	สุราษฎร์ธานีคือภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง 

เป็นเวลาหลายวันครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยปริมาณฝนทีต่กในช่วงเดอืนมนีาคม	๒๕๕๔	ซึง่นบัว่า 

มปีริมาณฝนฉล่ียสงูกว่าปกตแิละวเิคราะห์รอบปีการเกดิ

ซ�้าได้	 ๔๗	ปี	 (กรมชลประทาน,	 ๒๕๕๕)	 อย่างไรก็ตาม 

การเกดิอทุกภยัรนุแรงในเขตผงัเมืองรวมเมอืงพนุพนิไม่ใช่

เกดิขึน้เฉพาะในปี	๒๕๕๔	เท่านัน้	พืน้ทีใ่นเขตผงัเมอืงรวม 
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รูปที่ ๒ สภำพภูมิประเทศเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน

 ๓.๑ ปัจจัยด้านกายภาพพื้นที่
	 	 	 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ 

กายภาพพืน้ทีแ่ละการตัง้ถิน่ฐานของชมุชนในเขตผงัเมอืงรวม 

เมืองพุนพิน	 พบว่าลักษณะทางกายภาพเป็นปัจจัย 

ส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อความอ่อนไหวของพ้ืนที่ต่อภาวะ

น�า้ท่วม	ทัง้ในด้านท�าเลทีต้ั่งชมุชนและสภาพภมิูประเทศ	

โดยพบว่าท�าเลที่ตั้งของชุมชนต้ังอยู่บนพ้ืนที่ท่ีมีความ

เสี่ยงต่อน�้าท่วม	 เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น�้า	 

มแีม่น�า้สองสายไหลมาบรรจบกนัในพืน้ทีช่มุชน	บรเิวณที ่

แม่น�้ามาบรรจบกันจะเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองท่าข้าม

ที่เป็นศูนย์กลางชุมชน	นอกจากนี้ล�าน�้ายังไหลผ่านพื้นที่

ชุมชนตลอดแนวพื้นที่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก	

จากการประเมินความยาวของแม่น�้าทั้งสองสายที่ไหล

ผ่านชมุชนพบว่า	มคีวามยาวล�าน�า้รวมกันประมาณ	๒๓.๕	

กิโลเมตร	 บริเวณตอนบนของพื้นที่ยังมีคลองพุนพินเป็น

ล�าน�า้สาขาไหลแยกออกไปทางทศิเหนอืของชุมชน	ท�าให้

มีพ้ืนท่ีที่มีความเส่ียงน�้าท่วมจากน�้าล้นตล่ิงเป็นบริเวณ

กว้างดังแสดงในรูปที่	๒

๓. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์
น�้ า ท ่ ว ม แ ล ะ ค ว า ม เ สี่ ย ง น�้ า ท ่ ว ม 
ในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน

	 	 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส�าคัญท่ีมีผล 

กระทบต่อสถานการณ์น�้าท่วมและความเส่ียงน�้าท่วม 

ในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน	 ได้แก่ปัจจัยทางกายภาพ

พื้นที่ 	 ป ัจจัยด ้านการใช ้ประโยชน์ท่ีดินและปัจจัย 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	ผลการศกึษาในสว่นนี้ 

จะให้ความส�าคัญกับปัจจัยเชิงกายภาพและการใช้

ประโยชน์ที่ดินดังนี้
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รูปที่ ๓ แผนที่แบบจ�ำลองควำมสูงพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน

	 	 นอกจากนีส้ภาพภมูปิระเทศในเขตผงัเมอืงรวม 

เมืองพุนพินยังมีผลกระทบต ่อความเสี่ยงน�้าท ่วม 

เนือ่งจากตัง้อยูบ่นทีร่าบรมิฝ่ังแม่น�า้	ท�าให้สภาพกายภาพ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม	ผลการจ�าลองความสูงพื้นที่

ในเขตผังเมืองรวมพุนพิน	(รูปที่	๓)	แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ 

ส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน�้าทะเลไม่เกิน	 ๒	 เมตร	 

ทางฝ่ังตะวนัตกจะมคีวามสงูข้ึนเลก็น้อยตัง้แต่	๒-๕	เมตร

จากระดับน�้าทะเล	 ในขณะท่ีทางฝั่งตะวันออกจะเป็น 

เนินเขาแต่ซึ่งแต่เดิมท่ีเป็นตั้งของชุมชนพุนพินโบราณ 

ซ่ึงเป็นพ้ืนทีท่ีส่งูน�า้ไม่ท่วม	แต่การตัง้ถิน่ฐานชมุชนพนุพิน 

ในยุคใหม่จะอยู ่บริเวณที่ราบต�่าริมแม่น�้าทั้งสองฝั ่ง 

โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่	

 ๓.๒ ปัจจัยด้านการใช้ที่ดิน
	 	 	 การศกึษาวเิคราะห์สถานการณ์การใช้ท่ีดนิ 

และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตผังเมืองรวม 

เมืองพุนพินจากปี	 ๒๕๓๘	 จนถึงปี	 ๒๕๕๔	 พบว่า 

การเปล่ียนแปลงการใช้ทีดิ่นส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลง 

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง	 โดยปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพินมี	

๒	ประการ	คือ	การขยายทางประชากรและแรงผลักดัน

ทางเศรษฐกจิการศกึษาแสดงการเปลีย่นแปลงประชากร 

และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตผังเมือง 

รวมเมืองพุนพินพบว่าความหนาแน่นของประชากร 

	 	 จากรูปท่ี	 ๓	 จะเห็นได้ว่า

เมื่อแม่น�้าตาปีและแม่น�้าพุมดวงรวม

เป็นแม่น�้าสายเดียวแล้วจะมีทิศทาง

การไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางเหนือ

และตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อไปออก

ทะเลที่อ่าวบ้านดอน	ทิศทางการไหล

ของน�า้ในลักษณะดงักล่าวจะไหลผ่าน

พื้นที่ตั้งชุมชนตลอดแนวความยาว

แม่น�้าท�าให้ชุมชนได้รับผลกระทบ 

รุนแรงเมื่อเกิดน�้าล้นตลิ่งปริมาณมาก	

สภาพภมูปิระเทศยงัท�าให้พืน้ทีใ่นเขต

ผังเมืองรวมเมืองพุนพินได้รับผลกระ

ทบจากน�้าทะเลหนุน	เนื่องจากตั้งอยู่

ใกล้ปากแม่น�้าบริเวณอ่าวบ้านดอนที่

แม่น�า้ตาปีและคลองพนุพนิไหลลงสูท่ะเล	โดยความระยะ

ทางจากอ่าวบ้านดอนถึงเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพินฝั่ง

ตะวนัออกตามแนวยาวล�าน�า้ตาปีมรีะยะประมาณ	๑๕.๖	

กม.และมีระยะห่างจากเทศบาลเมืองท่าข้ามประมาณ	 

๒๒	 กม.	 การสัมภาษณ์หน่วยงานท้องถิ่นในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ชุมชนพุนพินในป	ี 

๒๕๕๓	 และ	 ๒๕๕๔	พบว่าความรุนแรงของน�้าท่วมจะ

มากขึ้นในช่วงเวลาที่น�้าทะเลหนุนสูงโดยนอกจากจะ

ท�าให้น�้าในล�าน�้าสูงขึ้นแล้ว	 ยังท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการ

ระบายน�้า	น�้าท่วมขังนานมากขึ้น

ในเขตเทศบาลเมอืงพนุพนิลดลงในขณะทีค่วามหนาแน่น 

ของประชากรในเขตผังเมืองรวมที่อยู ่นอกเขตเทศบาล 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 โดยทุกต�าบลที่อยู ่ ในเขตวางผัง 

มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้น	 (กระทรวง

มหาดไทย,	 ๒๕๕๕;	 ส�านักงานโยธาและผังเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี,	๒๕๕๒)

	 	 	 การศึกษาแนวโน ้มการขยายตัวของ

อาคารพบว่าจ�านวนอาคารในเขตชุมชนเมืองพุนพิน 

พบว่ามีจ�านวนอาคารเพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๓๘	ถึง	๑๗๘%	

ต�าบลพุนพิน	 การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนอาคารส่วนใหญ่ 
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รูปที่ ๔ ผลกระทบระดับควำมสูงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
๔๑๕๓ ต่อทิศทำงกำรไหลและกำรระบำยน�้ำ

อยูน่อกเขตเทศบาล	ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ถึงแนวโน้มการขยายตัวของ

ชุมชนที่สะท้อนออกมาในลักษณะของการเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างอาคารและ

โครงสร้างต่างๆ	 โดยเฉพาะการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๔๑๕๓	

และสะพานจุลจอมเกล้าใหม่ท่ีแล้วเสร็จในป	ี ๒๕๔๓	ท�าให้เกิดการขยาย

ตัวของอาคารบ้านพักอาศัยไปทางฝั่งตะวันตกของเทศบาลเมืองท่าข้าม

ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๔๑๕๓	 รวมทั้งบริเวณทางใต้และ 

ตะวนัออกของเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามซึง่เป็นทีลุ่ม่จดัเป็นพืน้ทีท่ีอ่่อนไหว

ต่อภาวะน�้าท่วม	 นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่ควรน�ามาเป็นข้อพิจารณา

ส�าคัญคือการเพิ่มจ�านวนของอาคารส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นเทศบาล

ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรและชนบท	 หากแนวโน้มการขยายตัวของอาคาร

ยังเป็นไปในทิศทางเดิม	อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงน�้าท่วมที่เพิ่มขึ้น

	 	 	 การเปล่ียนแปลงการใช้ 

ที่ดินยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ 

เสี่ยงน�้าท่วมในเขตผังเมืองรวมเมือง

พุนพินมากข้ึน	 การวิเคราะห์ระดับ 

ความสูงพื้นที่และการไหลของน�้า

พบว่าการก่อสร้างถนนส่งผลกระทบ 

ต ่ อก า ร ไหลและการ ระบายน�้ า 

ตามธรรมชาต	ิท�าให้น�า้ท่วมขงัในพืน้ที่

ชมุชนนานมากขึน้	รปูที	่๔	แสดงให้เหน็ 

ว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๔๑	ทีตั่ด 

ผ ่านพื้นที่ ในเขตผังเมืองรวมเป ็น 

แนวยาวตามแนวเหนอืใต้	และทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข	 ๔๑๕๓	 ที่ตัดผ่าน 

เขตผงัเมอืงรวมตลอดแนวตะวนัออกไป 

ยังตะวันตกมีระดับที่สูงข้ึนกว่าระดับ

พื้นดินเดิมมาก	 โดยเฉพาะทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข	 ๔๑๕๓	 ที่มีขนาด

ความกว้าง	 ๖	 ช่องทางจราจรและ 

ตดัขวางเส้นทางการระบายน�า้ธรรมชาต	ิ

เมื่อเกิดภาวะน�้าล้นตล่ิงปริมาณมาก

เข้าท่วมพืน้ที	่การระบายออกจากพืน้ที่

จะใช้เวลานานขึ้น	
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รูปที่ ๕ กำรประเมินควำมสูงระดับน�้ำท่วม
จำกรอยของน�้ำที่ปรำกฎอยู่บนอำคำร

๔. แนวโน้มความเสี่ยงน�้าท่วมในเขต
ผังเมืองเมืองรวมเมืองพนุพนิต่อการใช้ท่ีดิน 
ในอนาคต

 ๔.๑	 ระดบัความสงูน�า้ท่วมในเขตผังเมอืงรวม 
เมืองพุนพินปี	๒๕๕๔
	 	 	 แผนที่น�้าท่วม	 (Flood	 Map)	 นับเป็น

ข้อมลูพืน้ฐานส�าคญัในกระบวนการตดัสนิใจและวางแผน

ป้องกันแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	 การจัดท�าแผนที่น�้าท่วม

สามารถท�าได้หลายวิธีข้ึนอยู ่กับบริบทของพื้นที่และ

ข้อมูลที่มีอยู่รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล	 ในกรณีของพื้นท่ี

เขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน	 พบว่ามีข้อจ�ากัดของข้อมูล

ทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับน�้าท่วมเป็นอย่างมาก	 อาจกล่าว

ได้ว่าไม่มีการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลน�้าท่วมไว ้

อย่างเป็นระบบ	ดงันัน้การจดัท�าแผนทีน่�า้ท่วมเขตผงัเมอืงรวม 

เมืองพุนพิน	 จึงให้ความส�าคัญกับข้อมูลที่สามารถ 

เก็บรวบรวมได้ในปัจจุบันคือ	 ระดับความสูงของน�้าท่วม

โดยเป็นการวดัจากร่องรอยของน�า้ทีป่รากฎอยูบ่นอาคาร

และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	 ดังแสดงในรูปที่	 ๕	 โดยมีวิธีการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูระดบัความสงูประกอบด้วย	๑)	การใช้

แบบสอบถามชุมชน	 โดยประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

จะเป็นผู้ประเมินความสูงของระดับน�้าจากร่องรอยที่

ปรากฎบนอาคารพกัอาศยัของตนเอง	๒)	การส�ารวจและ

เก็บข้อมูลความสูงของระดับน�้าท่วมในพ้ืนที่	 ๓)	 ข้อมูล 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีส�าคัญคือ	 เทศบาลเมือง 

ท่าข้ามทีม่ข้ีอมลูระดบัความสงูของน�า้ในเขตเทศบาลเมอืง 

ท่าข้าม	โดยข้อมลูทีไ่ด้จะน�ามาวิเคราะห์และจดัท�าแผนที่

ระดับน�้าท่วมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ	 (GIS)การเก็บ

รวบรวมข้อมูลระดับความสูงน�้าท่วมในปี	 ๒๕๕๔	 และ

ประเมินระดับความสูงของน�้าท่วมด้วย	 GIS	 ได้แผนที่

ระดับน�า้ท่วมในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน	 ดังแสดงใน

รูปที่	๖

41ฉบับที่  ๔๓/๒๕๕๗ฉบับที่  ๔๓/๒๕๕๗



	 	 	 จากรูปที่	๖	(ก)	จะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่

ในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงพนุพนิประสบปัญหาน�า้ท่วมในปี	 

๒๕๕๔	ความสงูของระดบัน�า้อยูร่ะหว่าง	๐-๖	เมตร	บรเิวณ 

ที่ระดับน�้าท่วมสูงมากได้แก่	บริเวณที่ลุ่มต�่าฝั่งทิศใต้ของ 

ชุมชน	พื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น�้าและพื้นที่บริเวณท่ีแม่น�้า 

ทั้ง	๒	สายไหลมาบรรจบกันซึ่งนอกจากจะเป็นบริเวณที่ 

น�้าท่วมสูงแล้วยังเป็นบริเวณท่ีน�้าท่วมนานโดยเฉพาะ 

พื้นฝั่งขวาของแม่น�้าพุมดวงจะมีจะได้รับผลกระทบจาก

น�้าท่วมสูงเนื่องจากตล่ิงฝั่งขวาของแม่น�้าพุมดวง	 ในเขต

ต�าบลเขาหัวควายและท่าโรงช้างท่ีอยู่นอกเขตผังเมือง

เป็นพืน้ท่ีท่ีมนี�า้ท่วมสงูมากกว่าบรเิวณในเขตผงัเมอืงรวม 

รปูที	่๖	(ข)	แสดงระดบัความน�า้ท่วมโดยพบว่าบรเิวณท่ีมี 

ความเสี่ยงสูงคือมีระดับน�้าสูงกว่า	๓	 เมตรจะอยู่บริเวณ

ริมฝั ่งแม่น�้าทั้งสองสายและบริเวณเส้นทางน�้าหลาก

ธรรมชาติ	

รูปที่ ๖	ระดับความสูงน�้าท่วมในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน	ปี	๒๕๕๔
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 ๔.๒		ความเสี่ยงน�้าท่วมในเขตผังเมืองรวม
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
   ผลกระทบของสภาพภมูอิากาศต่อสถานการณ์

น�้าท่วมในเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพินมีแนวโน้มความ

รุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต	 บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของชุมชน

ที่จะได้รับความเสียหายจากน�้าท่วมสูงมากขึ้นตาม 

ไปด้วย	ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความเสี่ยงจากอุทกภัย 

ไม่ได้เกิดข้ึนจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแต่เพยีง 

อย่างเดียว	โดยระดับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจ 

เกิดขึ้นยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบ

ต่อความเปราะบางหรือความอ่อนไหวต่อแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในบริบทของแผนการพัฒนา

ชุมชนเมืองในอนาคต

	 	 	 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินใน 

เขตผังเมืองรวมปัจจุบันพบว่าการก่อสร้างอาคารและ 

การถมที่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทรวมทั้งโครงการ 

สาธารณปูการและระบบคมนาคม	นอกจากจะส่งผลกระทบ 

ต่อระบบน�้าในธรรมชาติแล้ว	

รูปที่ ๗ แสดงผลกระทบของระดับควำมสูงของน�้ำท่วมต่อกำรใช้ที่ดินประเภทต่ำงๆ

รูปที่ ๘ พื้นที่ก่อสร้ำงและระดับน�้ำควำมสูงของน�้ำท่วม
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	 	 แนวโน้มการขยายของการใช้ที่ดินและการก่อสร้างอาคารที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แสดงให้เห็นถึง

ทศิทางการพฒันาเมอืงท่ีน�าไปสูค่วามอ่อนไหวและความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศขึน้	รปูที	่๗	แสดง 

ผลกระทบของระดับความสูงของน�้าท่วมต่อการใช้ท่ีดินประเภทต่างๆ	การเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเดิมที่เป็นป่า

ไม้และพื้นท่ีเกษตรในท่ีลุ่มต�่ามาเป็นพื้นท่ีก่อสร้าง	 ท�าให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหากเกิดน�้าท่วมในอนาคต 

มีแนวโน้มสูงขึ้น	รูปที่	๘	แสดงพื้นที่ที่ระดับน�้ามีความสูงมากกว่า	๓	เมตร	จึงไม่เหมาะสมต่อกิจกรรมการใช้ประโยชน์

ที่ดินหนาแน่นหรือมีความอ่อนไหวต่อภาวะน�้าท่วม	 เช่น	 พาณิชยกรรม	 ท่ีอยู่อาศัย	 สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

รวมทั้งกิจกรรมการใช้ที่ดินอื่นๆ	ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

	 	 	 การประเมินพืน้ท่ีก่อสร้างท่ีได้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วมในปี	๒๕๕๔	พบว่าพืน้ทีก่่อสร้างในเขตผงัเมืองรวม 

เมืองพุนพินส่วนใหญ่ประสบปัญหาน�้าท่วมในระดับความสูง	 ๑-๓	 เมตร	 อย่างไรก็ตามการส�ารวจพื้นที่ชี้ให้เห็นว่า 

อาคารบางส่วนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่น�้าท่วมไม่ได้ถูกน�้าท่วมเนื่องจากมีการถมพื้นที่บริเวณที่ตั้งอาคารสูงกว่าระดับพื้นที่ดิน

มากน�้าท่วมไม่ถึง	 แต่ในช่วงเวลาที่น�้าท่วมการเข้าถึงอาคารไม่สามารถท�าได้โดยสะดวกเนื่องจากบริเวณโดยรอบมีน�้า

ท่วมสูง

 ๔.๓	 ความเสี่ยงต่ออุทกภัยภายใต้ข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองพุนพิน	
(๒๕๔๕-๒๕๖๕)
  	 การวเิคราะห์ความเสีย่งจากน�า้ท่วมและแนวโน้มการเกิดอทุกภยัโดยใช้ระดับความสูงของน�า้ท่วมและระยะ

เวลาน�้าท่วมพบว่า	พื้นที่การขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคตมีทิศทางเข้าสู่พื้นที่น�้าท่วมสูง	ท�าให้โอกาสที่ชุมชนจะได้

รับผลกระทบจากน�้าท่วมในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น	นอกจากนี้การก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นยังเป็นการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศทั้งในแง่ของการพัฒนาพื้นที่สร้างในที่ลุ่มและ

ยังเป็นแนวการไหลผ่านของน�้าหลาก	หากยังคงส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามผังเมืองดังกล่าว	ความเสี่ยงที่ชุมชนจะได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัยจะสูงมากขึ้น

รูปที่ ๙ ข้อจ�ำกัดในกำรขยำยตัวของชุมชนต่อเนื่องชุมชนเดิม

	 	 	 รูปที่	 ๙	 แสดงให้เห็นว่า	 

พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อน�้าท่วมน้อยคือ 

บริเวณทางฝั ่งตะวันตกและตะวันตก 

เฉียงใต้ของพื้นท่ีซ่ึงได้มีการก�าหนดไว้ 

เป็น	พืน้ทีส่นามบนิ	เขตทหาร	อตุสาหกรรม	 

พื้นที่สีเขียว	 และพื้นที่	 (กองบิน)	 ซึ่งยัง 

คงเป็นที่ว่าง	 ป่าละเมาะ	 เนื่องจากการ 

ขยายตัวของโรงงานอตุสาหกรรมทีผ่่านมา 

มีขนาดใหญ่ข้ึนในเขตการใช้ประโยชน์

ที่ ดินประเภทอื่นทั้งพื้นที่สี เขียวและ 

ที่อยู่อาศัยตามแนวถนนสายหลัก	 และ

ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตผังเมืองรวมท�าให้

พื้นใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรมตาม

ข้อก�าหนดการใช้ที่ดินเขตผังเมืองรวม

ยังไม่เกิดขึ้น

44 ว ารสารกรมโยธาธิการแล ะ ผัง เมือง



	 	 	 การประเมินพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมจ�าแนกตามความสูงของระดับน�้าท่วมพบว่ามีพี้นที ่

น�้าไม่ท่วมคิดเป็น	๑๔.๐๓%	น�้าท่วมต�่ากว่า	๐.๕๐	เมตร	๓.๖๐	%	ระดับน�้าท่วม	๐.๕-๑	เมตร	๗.๐๐	%	ระดับน�้าท่วม	 

๑-๓	 เมตร	๕๓.๐๔%	และระดับน�้าท่วมสูงกว่า	 ๓	 เมตร	๒๒.๓๒	%	นอกจากนี้ยังพบว่าการพื้นที่การใช้ประโยชน์ 

ตามผังเมืองรวมอาจส่งผลกระทบท�าให้พื้นท่ีพาณิชยกรรมและพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมีความเสี่ยงต่อน�้าท่วมสูง 

ในอนาคต	ตารางที่	๑แสดงพื้นที่น�้าท่วมจ�าแนกตามระดับความสูงของน�้าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตารางที่ ๑	พื้นที่น�้าท่วมเขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน	จ�าแนกตามประเภทแผนการใช้ที่ดินอนาคต

เขตพื้นที่ น�้าไม่ท่วม

(%)

พื้นที่น�้าท่วมจ�าแนกตามการใช้ที่ดินแต่ละประเภท	(%)

๐ 	 - 	 ๐ . ๕	

เมตร

๐.๕	-	๑	

เมตร

๑	-	๓	เมตร >	๓	เมตร รวมพืน้ทีน่�า้ท่วม

ที่ดินอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ๑๘.๐๖ ๐.๘๔ ๑.๙๒ ๕๗.๐๘ ๒๒.๑๐ ๘๑.๙๔

ที่ดินอยู่อาศัยหนาแน่น

ปานกลาง

๑.๑๑ ๒.๑๔ ๗.๓๐ ๗๕.๒๐ ๑๔.๒๔ ๙๘.๘๙

ที่ดินอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ๔.๓๐ ๓.๑๔ ๖.๖๗ ๗๘.๗๕ ๕.๑๔ ๙๖.๗๐

ทีโ่ล่งเพ่ือการนนัทนาการและ

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๙๓ ๖๐.๔๗ ๓๘.๖๐ ๑๐๐.๐๐

ชนบทและเกษตรกรรม ๑๓.๕๕ ๑.๙๔ ๕.๖๕ ๕๔.๑๐ ๒๔.๗๕ ๘๖.๔๕

สถาบันการศึกษา ๔.๖๓ ๓.๗๐ ๕.๗๘ ๖๓.๙๑ ๒๑.๙๗ ๙๕.๓๗

สถาบนัราชการ	สาธารณปูโภค	

สาธารณูปการ

๕๕.๙๔ ๖.๗๗ ๑๐.๓๒ ๒๕.๕๑ ๑.๔๖ ๔๔.๐๖

สถาบันศาสนา ๑๗.๖๑ ๕.๓๖ ๑๐.๕๕ ๕๒.๐๙ ๑๔.๓๙ ๘๒.๓๙

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ๐.๐๐ ๑.๙๖ ๔๒.๒๐ ๕๕.๒๗ ๐.๕๗ ๑๐๐.๐๐

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ๑๐.๒๘ ๑๔.๘๑ ๑๙.๒๘ ๕๕.๖๓ ๐.๐๐ ๙๓.๗๒

	 	 	 การศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดินและความเส่ียงการเกดิอทุกภยับ่งชีถึ้งความจ�าเป็น

ของการเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคต	ทั้งในลักษณะของการลดการเปิดรับ 

ความเสี่ยงและการปรับตัวเพื่อให้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	 อย่างไรก็ตามการศึกษา 

และวเิคราะห์การรบัมอืต่อปัญหาน�า้ท่วมของชมุชนและภาคส่วนโดยวิธกีารทางผงัเมอืง	สะท้อนให้เหน็ว่าการด�าเนนิการ 

เพือ่แก้ปัญหาสถานการณ์น�า้ท่วมในปัจจบุนัยงัไม่เพยีงพอต่อการจัดการความเส่ียงของการเกดิอทุกภยัทีม่แีนวโน้มเพ่ิมขึน้	 

แผนพัฒนาเมืองและการก�าหนดการประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะท�าให้ชุมชนเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น 

ในอนาคต	การวางแนวทางการแก้ไขทีน่�าไปสูก่ารลดความเสีย่งโดยค�านงึถึงบริบทของพืน้ทีจ่งึเป็นสิง่ทีส่�าคญั	ขัน้ตอน

ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการด�าเนินการภายใต้โครงการวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน�าวิธีการทางผังเมือง	มาประยุกต์

ใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงพุนพินเพือ่ลดความเส่ียงภยัพบิติัอนัเป็นผลกระทบมา

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
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