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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพ่ือการอนุรักษและ
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุมนํ้าคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหบริบทเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีนํ้าทวมและนํ้าทวมซํ้าในพ้ืนท่ีดังกลาว จากขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมทเซนซิง โดยใชขอมูลนํ้าทวมจากดาวเทียม Radarsat มาวิเคราะหรวมกับปจจัยเชิง
พ้ืนท่ี ดานระดับความสูง ความลาดชัน และการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ผลการศึกษา พบวา ในป พ.ศ. 
2549-2557 มีการเกิดนํ้าทวม 4 ป โดยในปพ.ศ. 2549 2550 2553 และ 2554 มีพ้ืนท่ีนํ้าทวมเทากับ 10.38 4.76 
4.83 และ 16.67 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ การซอนทับขอมูล พบวา เปนพ้ืนท่ีเกิดนํ้าทวมเพียงคร้ังเดียว 10.52 
ตารางกิโลเมตร ทวมซํ้าระดับนอย 6.38 ตารางกิโลเมตร ทวมซํ้าระดับปานกลาง 3.52 ตารางกิโลเมตร และทวมซํ้า
ระดับมาก 0.69 ตารางกิโลเมตร การพิจารณาปริมาณนํ้าฝนและนํ้าทาในสถานีตรวจวัดท่ี P.26A P.47 และ P.7A 
พบวาในปนํ้าทวมจะมีคาปริมาณนํ้าฝนและนํ้าทามากกวาปปรกติ ท้ังน้ีเห็นไดชัดวาปมหาอุทกภัย 2554 เปนปท่ีมีคา
กราฟผิดปรกติไปจากปอ่ืน การวิเคราะหขอมูลนํ้าทวมรวมกับระดับความสูงของพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีนํ้าทวมอยูในชวง
ระดับความสูงเทากับ 76-121 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สวนมากอยูในชวงระดับความสูงเทากับ 80 -100 
เมตร (รอยละ 81.62) พ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก จะมีคาระดับความสูงไมเกิน 100 เมตร การวิเคราะห
ขอมูลรวมกับความลาดชัน พบวา พ้ืนท่ีนํ้าทวมอยูในชวงความลาดชันเทากับ 0-15 องศา สวนใหญอยูในชวงความ
ลาดชัน 0-5 องศา (รอยละ 80.48) พ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก จะมีคาความลาดชันอยูระหวาง 0-12.78 
องศา สวนการวิเคราะหขอมูลรวมกับการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน พบวา พ้ืนท่ีนํ้าทวมเกือบท้ังหมด เกิด
ในบริเวณท่ีเปนนาขาว (รอยละ 83.23) รองลงมาคือ พ้ืนท่ีหมูบาน (รอยละ 3.13) และพ้ืนท่ีลุม (รอยละ 2.08) 
ตามลําดับ ในพ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก พบวา มีมากถึงรอยละ 98.57 ที่เปนพ้ืนท่ีนาขาว  
คําสําคัญ: น้ําทวม / น้ําทวมซํ้า / เสี่ยง / ภูมิสารสนเทศ / รีโมทเซนซิง 
 

Abstract 
 This study is part of project “the survey, collect and analysis of data for conservation and 
management of natural and cultural resources at Klong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet province.” 
The study aims to collect and analyze the spatial context of flooded and frequently flooded 
areas using Geographic Information System and Remote Sensing data. While it used flood data, 
that extracted by Radarsat satellite, to analyze with spatial factors included, altitude, slope and 
land use /land cover. The results found in 2006-2014 have flooding in four years. Flooded areas 
in 2006, 2007, 2010 and 2011 covered total area of 10.38, 4.76, 4.83 and 16.67 km2, respectively. 
The overlaid of all flooded areas found just once appearance of 10.52 km2; low repeated of 6.38 
km2; moderate repeated of 3.52 km2 and low repeated of 0.69 km2. Therefore, that monitored 
the rainfall and streamflow at stations P.26A, P.47 and P.7A showed in flooded year that values 
are very high which anomalies as in 2011. The analysis of flooded data with other spatial context 
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found it located during the height between 76-121 meters above mean sea level; MSL, most 
range in altitude of 80-100 meters (81.62 %) and moderate to high repeatedly flood located in a 
maximum height of 100 meters. The analysis flooded area with slope found it located in range 
between 0-15 degrees, mostly found of 0-5 degrees (80.48 %) and moderate to high repeated 
flood located between 0 to 12.78 degrees, Moreover, analyzing combined with land use and land 
cover found that mostly flooded areas occurred on rice paddy fields (83.23 %), followed by the 
village and settlement areas (3.13%) and low land areas (2.08%), respectively, which the 
moderate to high repeatedly flood located on paddy fields over 98.57%. 
Keywords: flood redundancy / repeatedly / frequently flooded / risk / geomatics /remote sensing 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ลุมนํ้าคลองสวนหมากอยูทางตอนบนของพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของแมนํ้าปง มีตนกําเนิดจากลํานํ้าสาขาตางๆ 
ที่ไหลจากทิวเขาทางดานทิศตะวันตก ของจังหวัดกําแพงเพชร ไดแก เขาขุนลาน เขาใหญ เขาขุนคลองสอนหมาก 
เขาขาแขง เขาขุนแมละมุง เขาแมกระสา เขาผาผึ้ง เขาตะบะ เขาอีซอม เขาตาดรูปไข เขาเตาดํา เขาฝงใหญ เขาปาง
มะโอ เขาปางจะเล ดอยปางสูง และเขาอีโละโคะ มีรูปแบบการระบายน้ําเปนแบบก่ิงไม ประกอบดวยลําคลองสาขา
ตางๆ ที่สําคัญหลายสาย เชน คลองสวนหมาก คลองจําปา คลองเตาดํา คลองวุงกะสัง และคลองคะยาง โดยคลอง
สวนหมากไหลไปรวมกับแมนํ้าปงท่ีตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ลุมนํ้าคลองสวน
หมากมีพื้นท่ีรวม 1,110.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 694,337.50 ไร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุม
น้ําท่ี 1A (รอยละ 39.93) มีพ้ืนท่ีตนนํ้า ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปาไม มีความอุดมสมบรูณ และเปนแหลงตนนํ้าลําธาร รอยละ 
40.01 พ้ืนท่ีกลางนํ้าเปนท่ีราบ รอยละ 17.84 พ้ืนท่ีปลายนํ้าเปนพ้ืนท่ีราบและท่ีราบนํ้าทวมถึง รอยละ 42.15 เม่ือ
พิจารณาอยางงายพ้ืนท่ีลุมนํ้าครอบคลุมขอบเขตการปกครองท้ังหมด 11 ตําบล พ้ืนท่ีตนนํ้า มี 3 ตําบล ไดแก ตําบล
คลองนํ้าไหล ตําบลโปงนํ้ารอน และตําบลสักงาม พ้ืนท่ีกลางนํ้า มี 1 ตําบล ไดแก ตําบลโกสัมพี และพ้ืนท่ีปลายนํ้ามี 
7 ตําบล ไดแก ตําบลเพชรชมภู ตําบลลานดอกไมตก ตําบลทรงธรรม ตําบลนครชุม ตําบลนาบอคํา ตําบลคลองแม
ลาย และตําบลทาขุนราม ท้ังน้ีคลองสวนหมากไหลผานพ้ืนท่ี 6 ตําบล ไดแก ตําบลคลองนํ้าไหล ตําบลสักงาม ตําบล
โปงน้ํารอน ตําบลนาบอคํา ตําบลทาขุนราม และตําบลนครชุม  
  สถานการณปจจุบันลุมน้ําคลองสวนหมากมีปญหาเกิดข้ึนหลายประการ ท้ังปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และดานสังคมวัฒนธรรม เชน ปญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้า ปญหานํ้าทวม ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปาไม ปญหาการใชท่ีดินท่ีไมเหมาะสมกับศักยภาพท่ีดิน และปญหาการสูญหายของภูมิปญญา ท้ั งน้ีในพ้ืนท่ีมีกลุม
ชาวบานหลายกลุมท่ีเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาดังกลาวดวยตัวเอง เชน เครือขายการจัดการนํ้าพ้ืนท่ีฝง
ตะวันตกของแมนํ้าปง กลุมประชาคมคนกําแพงเพชร หรือกลุมวัฒนธรรมนครชุม อยางไรก็ตามกลุมดังกลาวยังมี
พลังในการเปลี่ยนแปลงนอย และยังขาดสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสุดในการบริหารจัดการปญหาดวยตัวเอง หรือเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสูหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ น่ันคือขอมูลและสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและ
เปนปจจุบัน ดังน้ันการสํารวจ การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี รวมท้ั งการนําเสนอและใช
ขอมูลท่ีเหมาะสม เพ่ือการจัดการ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางมากสําหรับการอนุรักษและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรมในลุมนํ้าดังกลาว  
 ปจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ถูกนําเขามาใชวางแผน 
บริหาร และจัดการเชิงพ้ืนท่ีอยางแพรหลาย ท้ังรูปแบบ วิธีการ และหนวยงานท่ีนําไปใช ท้ังดานจัดการภาครัฐและ
ดานการวิจัย เชน การจัดทําฐานขอมูล การจัดทําแผนท่ี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
วิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ การวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสม การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน และการสราง
แบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีรีโมทเซนซิงหรือการสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote Sensing: RS) ซ่ึง
เปนการสํารวจขอมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยใชขอมูลภาพถายทางอากาศ (aerial photograph) และขอมูลภาพจากดาวเทียม 
(satellite image) ยังไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ท้ังในเร่ืองการใหขอมูลท่ีมีความละเอียดเชิงพ้ืนท่ี (spatial 
resolution) ที่มีความละเอียดมากย่ิงข้ึน และความละเอียดเชิงเวลา (temporal resolution) ที่สามารถบันทึก
ขอมูลภาพในพ้ืนท่ีเดิมไดถี่มากย่ิงข้ึน ทําใหไดขอมูลท่ีมีลักษณะใกลเคียงเวลาจริง (near real time) เหมาะสําหรับ
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การตรวจวัดปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังเชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งน้ีขอมูลภาพจากดาวเทียมเปน
ขอมูลท่ีมีคุณคา สามารถใชติดตามการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี ทําใหสามารถ
นําไปประยุกตใชเพ่ือการศึกษาไดอยางหลากหลาย เชน ดานการใชท่ีดิน ดานปาไม ดานการเกษตร ดานสิ่งแวดลอม 
ดานทรัพยากรนํ้า ดานการวางผังเมือง ดานสมุทรศาสตรและการประมง ดานโบราณคดี ดานการแกไขแผนท่ี ดาน
การอานภาพสามมิติ และดานการทองเท่ียว รวมไปถึงการประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน อีกท้ังยังมีขอมูลบริการ
เผยแพรผานเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือใหเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก ดังเชนขอมูลท่ีใชในการศึกษาน้ี คือ ขอมูลน้ํา
ทวมจากการสกัดขอมูลดาวเทียม Radarsat ของสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยระบบ 
Thailand Flood Monitoring System เว็บไซต http://flood.gistda.or.th/ 
 การศึกษาในสวนน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเร่ือง “การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพ่ือการ
อนุรักษและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุมนํ้าคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร” มุงเนน
รวบรวมสารสนเทศดานพ้ืนท่ีนํ้าทวมและศึกษาบริบทเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีถูกนํ้าทวมซํ้า รวมกับคุณลักษณะเชิงพ้ืนท่ีท่ี
สัมพันธกับเหตุการณ ดังเชน ระดับความสูง ความลาดชัน และการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุมนํ้า
คลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร ขอมูลท่ีไดสามารถใชเปนแนวทางเบ้ืองตนในการจัดการนํ้าและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และสามารถใชรวมกับขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี
ตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหบริบทเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีถูกนํ้าทวมและน้ําทวมซํ้า ลุมนํ้าคลองสวนหมาก จังหวัด
กําแพงเพชร 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา คือ พ้ืนท่ีลุมนํ้าคลองสวนหมาก มีพื้นท่ีรวม 1,110.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
694,337.50 ไร อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดกําแพงเพชร พ้ืนท่ีฝงขวาของแมนํ้าปง ดังภาพที ่1  

 
 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษา ลุมนํ้าคลองสวนหมาก 
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ขอบเขตดานเน้ือหา  
1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ีถูกนํ้าทวม ลุมนํ้าคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร 
2. วิเคราะหบริบทเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีถูกนํ้าทวมซํ้า ลุมนํ้าคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร  รวมกับ

ขอมูลระดับความสูงของพ้ืนท่ี ความลาดชัน และการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
ศึกษาพ้ืนท่ีถูกนํ้าทวมและนํ้าทวมซํ้า ลุมนํ้าคลองสวนหมาก ชวงป พ.ศ. 2549 -2557 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย ชุดคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 

ดังน้ี 
1. ชุดคอมพิวเตอร  
2. โปรแกรม ArcGIS Version 9.2 เปนโปรแกรมลิขสิทธ์ิติดต้ังท่ีศูนยภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3. โปรแกรม QGIS ซ่ึงเปนฟรีแวรดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ขอมูลท่ีใชในการศึกษา  
1. ขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีนํ้าทวมจากการแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียม Radarsat ของสํานักงาน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เขาถึงโดยระบบ Thailand Flood Monitoring System ผาน
ทางเว็บไซต http://flood.gistda.or.th/ (สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2558) 

2. ขอมูลระดับความสูงของพ้ืนท่ี ที่สรางจากขอมูลเสนระดับความสูงเทา และจุดความสูง 
3. ขอมูลความลาดชันของพ้ืนท่ี ที่สรางจากขอมูลระดับความสูงของพ้ืนท่ี 
4. ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 
ภาพรวมการดําเนินการวิจัย 
1. ดาวนโหลดขอมูลพ้ืนท่ีนํ้าทวมท่ีไดจากการแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียม Radarsat ของ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากเว็บไซต http://flood.gistda.or.th/ 
2. นําเขาขอมูลพ้ืนท่ีนํ้าทวมแบบขอมูล shape file ในแตละป พรอมแปลงคาพิกัดใหอยูในระบบ 

WGS84 UTM Zone 47N 
3. จัดทําช้ันขอมูลพ้ืนท่ีนํ้าทวมในแตละป โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
4. รวมพ้ืนท่ีนํ้าทวมในแตละป เพ่ือสรางช้ันขอมูลนํ้าทวมซ้ํา 
5. วิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมและนํ้าทวมซํ้า กับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ความลาดชัน 

และการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 
6. สรุปและบันทึกผลการศึกษา 

 
สรุปผลการศึกษา 

ลุมนํ้าคลองสวนหมาก เปนลุมนํ้ายอยท่ีสําคัญของลุมนํ้าปงตอนลาง ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด
กําแพงเพชร ฝงขวาของแมนํ้าปง ท่ีต้ังอยูบริเวณละติจูดท่ี 16๐ 5' 20" ถึง 16๐ 34' 19" เหนือ ลองจิจูดท่ี 99๐ 3' 2" 
ถึง 99๐ 30' 28" ตะวันออก มีพ้ืนท่ีรวม 1,110.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 694,337.50 ไร คิดเปนรอยละ 
13.05 ของจังหวัด แสดงลักษณะภาพรวมของพ้ืนท่ีโดยขอมูลดาวเทียม Landsat 8 OLI/TIRS จากภาพสีผสม RGB: 
753 แสดงพืชพรรณเปนสีเขียว ดังภาพที่ 2 และแสดงลักษณะของระดับความสูงของพ้ืนท่ี ความลาดชัน การใช
ประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน และจุดตรวจวัดปริมาณนํ้าและสํารวจขอมูลอุตุ -อุทกวิทยา ดังภาพที่ 3-6 
ตามลําดับ 

การรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีถูกนํ้าทวมจากสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2558) ซ่ึงวิเคราะห
ขอมูลจาก Radarsat ต้ังแต ป พ.ศ. 2549-2557 พบวา มี 4 ป ท่ีเกิดนํ้าทวมในพ้ืนท่ี ไดแก พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 โดย ป พ.ศ. 2554 เปนปท่ีมีนํ้าทวมมากท่ีสุด คือ 16.67 ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ 
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ป พ.ศ. 2549 มีพื้นท่ีน้ําทวม 10.38 ตารางกิโลเมตร ป พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีน้ําทวม 4.83 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 
2550 มีพ้ืนท่ีนํ้าทวม 4.76 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ โดยพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีถูกนํ้าทวมจะอยูบริเวณปลายนํ้าคลอง
สวนหมาก (บริเวณท่ีนํ้าคลองสวนหมากไหลลงสูแมนํ้าปง) และบริเวณริมฝงแมนํ้าปง ในตําบลทรงธรรม ตําบลนคร
ชุม และตําบลทาขุนราม (ภาพที่ 7-10) เม่ือวิเคราะหพ้ืนท่ีการเกิดนํ้าทวมซํ้าบริเวณเดิม พบวา มีพ้ืนท่ีถูกนํ้าทวม
เพียงคร้ังเดียว 10.52 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้าระดับนอย 6.38 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้าระดับปาน
กลาง 3.52 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้าระดับมาก 0.69 ตารางกิโลเมตร ท้ังน้ีพ้ืนท่ีนํ้าทวมทุกระดับ
ครอบคลุมเน้ือท่ี 21.11 ตารางกิโลเมตร (ภาพที ่11-12) 

เมื่อพิจารณาคาปริมาณนํ้าฝนและปริมาณนํ้าทา ของสถานีตรวจวัดที่เก่ียวของ 3 สถานี ไดแก P.47 คลอง
สวนหมาก บานโปงนํ้ารอน ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอคลองลาน (สถานีตนนํ้า) P.26A คลองสวนหมาก บริเวณบาน
ใหม ตําบลทาขุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร (สถานีกลางนํ้า) และ P.7A แมนํ้าปง สะพานขามแมนํ้าปงบานหวย
ยาง ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร (สถานีปลายนํ้าและแมนํ้าปง) จากขอมูลของศูนยอุทกวิทยาและบริหาร
น้ําภาคเหนือตอนลาง (2558) ช้ีใหเห็นวา ขอมูลปริมาณนํ้าฝนและปริมาณนํ้าทา ที่เกิดในปนํ้าทวมจะมากผิดปรกติ 
ดังเชน ในป พ.ศ. 2554 สถานี P.7A มีการตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนถึง 1,803.50 มิลลิเมตรตอป มีการตรวจวัดปริมาณ
น้ําทาได 18,567.70 ลานลูกบาศกเมตร สวนสถานี P.47 และ P.26 ก็มีการตรวจวัดปริมาณนํ้าทาไดถึง 424.30 
และ 606.30 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาคาขอมูลของปท่ีเกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย ป 
พ.ศ. 2554 ณ สถานี P.7A ช้ีใหเห็นวาปริมาณนํ้าฝนและนํ้าทา เริ่มสูงข้ึนในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม และมี
คามากท่ีสุดในเดือนตุลาคม แสดงไดดังภาพที ่13-18 โดยตารางแสดงความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีนํ้าทวมกับปริมาณ
น้ําฝนรายปและปริมาณน้ําทารายป แสดงไดดังตารางท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ขอมูลดาวเทียม Landsat 8 OLI/TIRS ภาพสผีสม RGB: 753 บริเวณลุมนํ้าคลองสวนหมาก 
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ภาพท่ี 3 ระดับความสูง ลุมนํ้าคลองสวนหมาก 

 

 
ภาพท่ี 4 ความลาดชัน ลุมนํ้าคลองสวนหมาก 
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ภาพท่ี 5 การใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ลุมนํ้าคลองสวนหมาก 

 

 
ภาพท่ี 6 จุดตรวจวัดปรมิาณนํ้าและสาํรวจขอมูลอุต-ุอุทกวิทยา 
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ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีถูกนํ้าทวม ป พ.ศ. 2549 

 

 
ภาพท่ี 8 พ้ืนท่ีถูกนํ้าทวม ป พ.ศ. 2550 
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ภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีถูกนํ้าทวม ป พ.ศ. 2553 

 

 
ภาพท่ี 10 พ้ืนท่ีถูกนํ้าทวม ป พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้า 

 

 
ภาพท่ี 12 ภาพขยายบริเวณหมูบานนํ้าทวมซํ้า  
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ภาพท่ี 13 คาเฉลี่ยปริมาณนํ้าทารายปสถานี P.26A ยอนหลัง 10 ป 

 

 
ภาพท่ี 14 คาเฉลี่ยปริมาณนํ้าทารายปสถานี P.47 ยอนหลัง 10 ป 

 

 
ภาพท่ี 15 คาเฉลี่ยปริมาณนํ้าทารายปสถานี P.7A ยอนหลัง 10 ป 
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ภาพท่ี 16 คาเฉลี่ยปริมาณนํ้าฝนรายปสถานี P.47 ยอนหลัง 10 ป 

 

 
ภาพท่ี 17 คาเฉลี่ยปริมาณนํ้าฝนรายปสถานี P.7A ยอนหลัง 10 ป 

 

 
ภาพท่ี 18 คาปริมาณนํ้าทารายเดือนสถานี P.7A ป พ.ศ. 2554 
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ตารางท่ี 1 เน้ือท่ีนํ้าทวม ปริมาณนํ้าฝนรายป และปริมาณนํ้าทารายป สถานี P.7A ปากคลองสวนหมาก และสถานี 
P.47 ตนคลองสวนหมาก 

คุณลักษณะ หนวย ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554 
พ้ืนท่ีนํ้าทวม ตารางกิโลเมตร 10.38 4.76 4.83 16.67 
ปริมาณนํ้าฝน P.7A มิลลเิมตร 1,130.60 1,446.10 1,445.60 1,803.50 
ปริมาณนํ้าทา P.7A ลานลูกบาศกเมตร 11,981.80 8,932.90 6,206.60 18,567.70 
ปริมาณนํ้าฝน P.47 มิลลเิมตร 1,329.60 1,525.90 1,584.40 1,659.00 
ปริมาณนํ้าทา P.47 ลานลูกบาศกเมตร 199.18 257.02 221.95 424.40 

 
การวิเคราะหขอมูลน้ําทวมรวมกับระดับความสูงของพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีนํ้าทวมอยูในชวงระดับความสูง

เทากับ 76-121 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง อยูในชวงระดับความสูงนอยกวา 80 เมตร จากระดับทะเลปาน
กลาง 3.68 กิโลเมตร (รอยละ 17.39) อยูในชวงระดับความสูง 80-100 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 17.23 
กิโลเมตร (รอยละ 81.62) และอยูในชวงระดับความสูงมากกวา 100 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 0.21 กิโลเมตร 
(รอยละ 0.99) ทั้งนี้พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก จะมีคาระดับความสูงไมเกิน 100 เมตร (คาสูงสุดเทากับ 
99 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง) 

การวิเคราะหขอมูลนํ้าทวมรวมกับความลาดชัน พบวา พ้ืนท่ีนํ้าทวมอยูในชวงความลาดชันเทากับ 0-15 
องศา โดยอยูในชวงความลาดชัน 0-5 องศา 16.99 กิโลเมตร (รอยละ 80.48) อยูในชวงความลาดชัน 5-10 องศา 
3.89 กิโลเมตร (รอยละ 18.43) และอยูในชวงความลาดชัน 10-15 องศา 0.23 กิโลเมตร (รอยละ 1.09) ทั้งน้ีพ้ืนท่ี
น้ําทวมซ้ําระดับปานกลางถึงมาก จะมีคาความลาดชันอยูระหวาง 0-12.78 องศา 

การวิเคราะหขอมูลนํ้าทวมรวมกับการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ป พ.ศ. 2554 พบวา พ้ืนท่ีนํ้า
ทวมเกือบท้ังหมด เกิดในบริเวณท่ีเปนนาขาว คิดเปน 17.57 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 83.23) รองลงมาคือ พ้ืนท่ี
หมูบาน 0.66 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 3.13) พ้ืนท่ีลุม 0.44 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 2.08) สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 0.38 
ตารางกิโลเมตร (รอยละ 1.80) มันสําปะหลัง 0.34 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 1.61) ไมผล 0.34 ตารางกิโลเมตร 
(รอยละ 1.61) และไมยืนตน 0.25 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 1.18) ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหตอถึงพ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้า
ระดับปานกลางถึงมาก พบวา เกือบท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีนาขาว (รอยละ 98.57) รายละเอียดดังตารางที่ 2 ในสวนของ
การวิเคราะหพื้นท่ีหมูบานและท่ีอยูอาศัยท่ีถูกนํ้าทวม พบวา มี 16 หมูบาน ท่ีเกิดนํ้าทวม ไดแก บานคลองโปง บาน
ทาขุนราม บานทาเดื่อ บานทาใหญ บานทุงสวน บานทุงสหกรณ บานนครชุม บานนํ้าโทง บานโนนมวง บานปายาง 
บานมอทรงธรรม บานสวางอารมณ บานสหกรณ บานสักหลวงพัฒนา บานหัวฝายเหนือ บานใหมสุวรรณภูมิ ใน
จํานวนน้ีมี 4 หมูบาน ท่ีอยูในเขตนํ้าทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก คือ บานคลองโปง บานทุงสหกรณ บานโนนมวง 
และบานสหกรณ อยางไรก็ตามสัดสวนของการทวมน้ันเปนเพียงพ้ืนท่ีขนาดเล็กๆ 

 
ตารางท่ี 2 การใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีเกิดนํ้าทวม 

การใชประโยชนที่ดิน 
และสิ่งปกคลุมดิน 

พ้ืนท่ีน้ําทวม พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก 

ตารางกิโลเมตร รอยละ ตารางกิโลเมตร รอยละ 
นาขาว 17.57 83.23 4.15 98.57 
ออย 0.14 0.66 - - 
มันสําปะหลัง 0.34 1.61 - - 
ขาวโพด 0.23 1.09 - - 
พืชไรอื่นๆ 0.15 0.71 - - 
ปาผลดัใบ 0.01 0.05 - - 
ไมยืนตน 0.25 1.18 0.04 0.95 
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ตารางท่ี 2 การใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีเกิดนํ้าทวม (ตอ) 

การใชประโยชนที่ดิน 
และสิ่งปกคลุมดิน 

พ้ืนท่ีน้ําทวม พ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก 

ตารางกิโลเมตร รอยละ ตารางกิโลเมตร รอยละ 
ไมผล 0.34 1.61 0.02 0.48 
ทุงหญาและไมละเมาะ 0.15 0.71 - - 
พ้ืนท่ีลุม 0.44 2.08 - - 
พ้ืนท่ีหมูบาน 0.66 3.13 - - 
สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 0.38 1.80 - - 
ปศุสัตว 0.06 0.28 - - 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 0.13 0.62 - - 
แหลงนํ้า 0.22 1.04 - - 
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 0.04 0.19 - - 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ขอมูลบริบทเชิงพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติ เปนขอมูลสําคัญในการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันและบรรเทาพิบัติ
ภัยทางธรรมชาติ การศึกษาน้ี พบวา ชวงป พ.ศ. 2549-2557 ลุมนํ้าคลองสวนหมากมีการเกิดนํ้าทวม 4 ป คือปพ.ศ. 
2549 2550 2553 และ 2554 ซึ่งมีพื้นท่ีน้ําทวมเทากับ 10.38 4.76 4.83 และ 16.67 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีเกิด
น้ําทวมเพียงคร้ังเดียว 10.52 ตารางกิโลเมตร ทวมซํ้าระดับนอย 6.38 ตารางกิโลเมตร ทวมซํ้าระดับปานกลาง 3.52 
ตารางกิโลเมตร และทวมซํ้าระดับมาก 0.69 ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ีคาปริมาณนํ้าฝนและนํ้าทาในสถานีตรวจวัดท่ี 
P.26A P.47 และ P.7A สามารถใชในการเตือนภัยแกประชาชนในพ้ืนท่ีได โดยปนํ้ามากหรือนํ้าทวม ดังเชนปมหา
อุทกภัย 2554 จะเปนปท่ีมีคาขอมูลดังกลาวสูงผิดปรกติไปจากปอ่ืน การวิเคราะหขอมูลนํ้าทวมรวมกับระดับความ
สูงของพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีนํ้าทวมอยูในชวงระดับความสูงเทากับ 76-121 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สวนมาก
อยูในชวงระดับความสูงเทากับ 80-100 เมตร (รอยละ 81.62) ที่น้ําทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก จะมีคาระดับ
ความสูงไมเกิน 100 เมตร ดังน้ันหมูบานหรือพ้ืนท่ีท่ีอยูบริเวณลักษณะนี ้ควรมีการเฝาระวังสูง และควรมีการเตรียม
ความพรอมเม่ือมีการเตือนภัยนํ้าทวม การวิเคราะหขอมูลรวมกับความลาดชัน พบวา พ้ืนท่ีนํ้าทวมอยูในชวงความ
ลาดชันเทากับ 0-15 องศา โดยพ้ืนสวนใหญอยูในชวงความลาดชัน 0-5 องศา (รอยละ 80.48) พ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้าระดับ
ปานกลางถึงมาก จะมีคาความลาดชันอยูระหวาง 0-12.78 องศา สวนการวิเคราะหขอมูลรวมกับการใชประโยชน
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน พบวา พ้ืนท่ีนํ้าทวมเกือบท้ังหมด เกิดในบริเวณท่ีเปนนาขาว (รอยละ 83.23) รองลงมาคือ 
พ้ืนท่ีหมูบาน และพ้ืนท่ีลุม ตามลําดับ ในพ้ืนท่ีนํ้าทวมซํ้าระดับปานกลางถึงมาก พบวา มีมากถึงรอยละ 98.57 ที่เปน
พ้ืนท่ีนาขาว ทั้งนี้หมูบานเฝาระวังในลุมนํ้าคลองสวนหมาก ประกอบดวย บานคลองโปง บานทาขุนราม บานทาเด่ือ 
บานทาใหญ บานทุงสวน บานทุงสหกรณ บานนครชุม บานนํ้าโทง บานโนนมวง บานปายาง บานมอทรงธรรม บาน
สวางอารมณ บานสหกรณ บานสักหลวงพัฒนา บานหัวฝายเหนือ บานใหมสุวรรณภูมิ 
 การศึกษาน้ีช้ีใหเห็นวาขอมูลบริบทเชิงพ้ืนท่ีของการเกิดนํ้าทวม เปนขอมูลสนับสนุนที่สําคัญอีกสวนหน่ึงใน
การวางแผนเพ่ือเฝาระวัง โดยสกัดเหตุการณในอดีตเขามาเปนบทเรียน รวมกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ท้ังน้ีในการบริหาร
จัดการนํ้าทวมน้ัน ในเชิงปฏิบัติสามารถทําไดหลายวิธี มีนโยบายการจัดการต้ังแตในระดับประเทศจนถึงชุมชน การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเขามาชวยสนับสนุนน้ันสามารถทําไดหลายแบบ ดังเชน การวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยง 
พ้ืนท่ีออนไหว หรือพ้ืนท่ีเฝาระวัง โดยใชตัวเกณฑหรือปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเกิดนํ้าทวม ดังเชนกอบกิจ ไกรนรา 
(2549) ไดใชตัวเกณฑ (criteria) ในการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวม บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประกอบดวย ปริมาณนํ้าฝน ระดับความสูงของพ้ืนท่ี การระบายนํ้าของเน้ือดิน ความลาดชัน การใชท่ีดิน ความ
หนาแนนของลํานํ้า และพืชปกคลุมดิน สวนชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ และวรวีรุกรณ วีระจิตต (2550) ได ทําการ
วิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก ในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และพะเยา โดยใชตัวเกณฑ ประกอบดวย ดัชนี
ความเปนประโยชนของนํ้าฝน ระยะหางจากแหลงนํ้าบนผิวดิน ความหนาแนนของทางนํ้า ดัชนีความเปยกของพ้ืนท่ี 
สัมประสิทธ์ิการใชนํ้าของพืช ความจุความช้ืนท่ีเปนประโยชนของดิน และระดับความความสูงของพ้ืนท่ี นอกจากน้ี
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ประสิทธ เมฆอรุณ (2544) ไดศึกษาพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวมในลุมนํ้ายม แลวพบวาปจจัยโดยตรงท่ีทําใหเกิดนํ้าทวมในพ้ืนท่ี 
ไดแก ปริมาณนํ้าฝน ระดับความสูงของพ้ืนท่ี และความลาดชัน สวนปจจัยทางออม ไดแก โครงขายลํานํ้า โครงขาย
เสนทางคมนาคม การใชประโยชนท่ีดิน และคุณสมบัติของเน้ือดิน สําหรับศูนยวิจัยปาไมรวมกับบริษัท IWB สยาม
เท็ค (2541) ไดศึกษาพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวมในเขตลุมนํ้าภาคเหนือ โดยใชตัวเกณฑวิเคราะห ประกอบดวย ปริมาณนํ้าฝน 
จํานวนวันท่ีฝนตก เขตชลประทานและแหลงนํ้า ปริมาณนํ้าใตดิน พืชปกคลุมดิน การระบายนํ้าของเน้ือดิน ความ
ลาดชัน ความหนาแนนของลํานํ้าในลุมนํ้ายอย และขอบเขตลุมนํ้า อีกท้ังสุภาสพงษ รูทํานอง และวัลลภ ทองออน 
(2553) ไดวิเคราะหและจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวม โดยใชกระบวนการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑ (Multi-criteria Decision Analysis: MCDA) เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปลูกออยและมันสําปะหลัง ในสวนของการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวม ใชตัวเกณฑ ประกอบดวย ปริมาณนํ้าฝน สิ่ง
กีดขวางการไหลของนํ้า ความหนาแนนของลํานํ้า ความลาดชัน ระดับความสูง เน้ือดิน และการใชท่ีดิน ทั้งน้ีผลจาก
การศึกษาน้ีใหขอสนับสนุนไดวาปริมาณนํ้าฝน ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ความลาดชัน และการใชท่ีดิน เปนปจจัยท่ี
เหมาะสมในการคัดเลือกมาเปนตัวเกณฑในการวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงนํ้าทวม 
 
ขอเสนอแนะ  

1. การนําขอมูลสถิติหรือปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในอดีต และสงผลกระทบที่ทําใหเกิดความสูญเสีย 
มาอธิบายบริบทเชิงพ้ืนท่ี เปนสิ่งท่ีสําคัญในการไดมาซ่ึงองคความรูเพ่ือใชในการวางแผนและบริหารจัดการพิบัติภัย
ทางธรรมชาติ ดังน้ันควรสนับสนุนใหมีการสกัดขอมูลจากภัยพิบัติตางๆ มาสรางเปนองคความรู เชน ไฟปา ไฟ
เกษตร ดินถลม แลง และแผนดินไหว เปนตน 

2. ในเชิงวิชาการขอมูล สารสนเทศดานความเสี่ยงตอการเกิดพิบัตภัิยทางธรรมชาติน้ัน มีการจัดทํากัน
มาก และมหีลายหนวยงานท่ีรับผดิชอบ อยางไรก็ตามการนําขอมูลเหลาน้ันมาสังเคราะหและเผยแพรสูกลุม
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยง ยังมีไมมากนัก ดังน้ันควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลเหลาน้ีใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
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