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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
เทศบาลนครเชียงใหม เปนเมืองหลักซึ่งไดกําหนดขึ้นตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับบที่ 4 (พ.ศ.2550 – 2554) จึงไดมีการพัฒนาเพื่อผลตอการเปนศูนยกลาง
ความเจริญของภาคเหนืออยางตอเนื่องตามลําดับ มีการพัฒนาทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งนี้นอกเหนือจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไดสงผลใหเมืองเชียงใหมมี
บทบาทความเปนศูนยกลางในดานตางๆตามที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แลว เมืองเชียงใหมยังมีบทบาทความสําคัญในดานการทองเที่ยวโดยอาศัยศักยภาพทั้งจากสภาพ
ความงดงามทางธรรมชาติ และจากคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งมีความเปนเอกลักษณ
โดดเดน ทําใหรายไดหลักสวนใหญของเมืองเชียงใหมขึ้นอยูกับรายไดจากการทองเที่ยว
แตในปจจุบันเทศบาลนครเชียงใหมไดประสบปญหาอุทกภัยบอยครั้งและมีแนวโนมที่จะ
เกิ ด มากขึ้ น โดยเฉพาะในช ว งของการเกิ ด พายุ ห มุ น เขตร อ น ดั ง เช น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งเดื อ น
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ในปพ.ศ.2537 และพ.ศ.2538 และลาสุดในปพ.ศ.2548 ที่ผานมา มี
ปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ตนน้ําแมน้ําปงทําใหเกิดปริมาณน้ําทวมลนเกินกวาความจุของรองน้ํา
ปงจะรับไวได จึงไหลลนตลิ่งเขาทวมบริเวณที่ลุมต่ําในบริเวณตัวเมืองเชียงใหมที่มีทั้งยานที่พัก
อาศัยและธุรกิจการคากอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมากตอเศรษฐกิจของเมือง โดยเฉพาะการ
สูญเสียรายไดจากการทองเที่ยวซึ่งเปนรายไดหลักของเมือง
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองศึกษาหาแนวทางปองกันแกไขปญหาการเกิดอุทกภัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมเพื่อจะไดลดความสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยและผลกระทบที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจของเมือง การศึกษาในครั้งนี้จึงเนนศึกษาเรื่องสาเหตุของการเกิดอุทกภัยเปนสําคัญ โดย
เริ่มจากศึกษาถึงสภาพปญหาและปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุทกภัยจากเอกสารวิชาการ สถิติตางๆ
ที่เก็บรวบรวมมารวมถึงการลงพื้นที่สํารวจ นําผลที่ไดมาวิเคราะหศึกษาความสัมพันธสาเหตุของ
การเกิดกับปญหาการเกิดอุทกภัย โดยศึกษาทั้งปญหาที่เกิดจากสาเหตุภายในเขตเมืองและ
ภายนอกเขตเมือง และแสดงผลการศึกษาโดยการเสนอแนะวิธีการแกไขที่เหมาะสมที่มีผลตอการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อเปนขอเสนอแนะการจัดการ
ปญหาน้ําทวมอยางยั่งยืน เชียงใหมไมสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนหากตองเผชิญปญหาน้ํา

152

ทวม และการจัดการปญหาอยางตั้งรับ คือคอยแกปญหาน้ําทวมแบบเฉพาะหนาเมื่อเกิดปญหา
แตถามีการรับทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา ก็จะทําใหเกิดการวางแผนการปองกันและแกไข
ปญหาการเกิดอุทกภัยอยางมีวิสัยทัศน และการปองกันแกไขปญหาก็จะสามารถกระทําไดในระยะ
ยาวตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1. ศึกษาสภาพปญหาของการเกิดอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
2. ศึกษาสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
3. เสนอแนะแนวทางการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1.3.1 ขอบเขตทางดานพืน้ ที่
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา คือ เขตเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งตั้งอยูในพืน้ ที่ลุมน้าํ ปงตอนบน
มีขนาดพืน้ ที่ 40.33 ตารางกิโลเมตร (รูป 1.1) ครอบคลุมพื้นที่ 4 แขวง คือ แขวงนครพิงค แขวงศรี
วิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ ประกอบดวย 14 ตําบล ไดแก ตําบลพระสิงห ตําบลชางคลาน
ตําบลหายยา ตําบลศรีภูมิ ตําบลชางมอย ตําบลปาตัน ตําบลวัดเกต ตําบลฟาฮาม และบางสวน
ของตําบลปาแดด ตําบลชางเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลหนองหอย ตําบลทาศาลา และตําบลหนอง
ปาครั่ง มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลหนองปาครั่ง และตําบลทาศาลา
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลปาแดด และตําบลหนองหอย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลสุเทพ
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ตําบลดอนแกว

จังหวัดเชียงใหม

ตําบลสุเทพ

ตําบลหนองปาครั่ง

ตําบลทาศาลา

ตําบลปาแดด
ตําบลหนองหอย
แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 1.1 ขอบเขตพืน้ ที่ศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
เขตเทศบาล
ถนน
ทางรถไฟ
แหลงน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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1.3.2 ขอบเขตทางดานเนือ้ หา
ศึกษาสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยศึกษาทั้งปญหาที่เกิด
จากสาเหตุภายนอกเขตเมืองและภายในเขตเมือง รวมถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุมน้ําปง
ตอนบนและสภาพการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งอาจสงผลตอการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ศึกษาและรวบรวมวิธกี ารปองกันเพื่อแกไขปญหาน้าํ ทวม
โดยประยุกตมาจาก
แนวความคิดการจัดการที่ราบน้าํ ทวมถึง (Flood Plain Management) ไดแก การสรางอางเก็บน้าํ
เพื่อบรรเทาน้าํ ทวม การทําพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) การทําระบบคันปองกันน้าํ ทวม การปรับปรุง
ระบบการระบายน้าํ การทําทางผันน้ําทวม และการทําแนวน้ําทวมหลาก
ศึกษาและประเมินวิธีการแกไขปญหาทีม่ คี วามเปนไปไดและมีความเหมาะสมกับพืน้ ที่เขต
เทศบาลนครเชียงใหม ไดแก ความเหมาะสมดานวิศวกรรม ความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร
และความเหมาะสมดานสังคมและสิ่งแวดลอม นําผลการศึกษามาสูการเสนอแนะแนวทางการ
ปองกันแกไขปญหาการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
1.4 ระเบียบวิธวี ิจัย
1.4.1 ขอมูลและแหลงขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดมาโดยตรงจากการเก็บสํารวจขอมูลในพืน้ ทีท่ ี่ใชศกึ ษา
ซึ่งการเก็บขอมูลจะเปนการสํารวจสภาพพื้นที่บริเวณทีจ่ ะศึกษา ประกอบดวย การใชที่ดิน การใช
อาคาร รูปแบบโครงขายทางน้าํ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และการไดรับผลกระทบจากการ
เกิดอุทกภัย
2. ขอมูลทุตยิ ภูมิ เปนขอมูลที่หนวยงานตางๆไดทําการรวบรวมมา โดยวิธีการตางๆ
เพื่อที่จะนํามาใชเปนฐานขอมูลอื่น ๆ ในการศึกษาครั้งนีม้ ีขอมูลประกอบ ดังนี้
- สถิติจํานวนประชากร รวบรวมจากสํานักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลนครเชียงใหม
- ขอมูลมูลคาความเสียหายของการเกิดอุทกภัย จากเทศบาลนครเชียงใหม
- ขอมูลสารสนเทศทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ จากศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
- แผนที่ลกั ษณะภูมิประเทศ จากหองสมุดแผนที่ภาควิชาภูมิศาสตร
คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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- แผนที่การใชประโยชนที่ดนิ จากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
- แผนที่การใชอาคาร จากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แผนที่เสนทางคมนาคม จากศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(ภาคเหนือ)
- ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม จากศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
- ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน)
1.4.2 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
1.ศึกษาสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาวิเคราะหลักษณะของการเกิดอุทกภัย สาเหตุและปจจัย
ของปญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
และพื้นที่ลุมแมน้ําปงตอนบนซึ่งเปนลุม น้าํ ที่
ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม รวมทั้งผลกระทบและระดับความรุนแรงของปญหาการ
เกิดอุทกภัย
2. ศึกษาวิธกี ารปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
เปนการวิเคราะหและรวบรวมวิธีการปองกันเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม โดยประยุกตมาจาก
แนวความคิดการจัดการที่ราบน้าํ ทวมถึง (Flood Plain Management) ซึ่งจากการศึกษาถึงความ
เปนไปไดจากวิธีการตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม คือ การสรางอาง
เก็บน้าํ เพื่อบรรเทาน้ําทวม การผันน้ําทวม การทําพื้นทีแ่ กมลิง การจัดชั้นพืน้ ที่บริเวณที่ราบน้ําทวม
ถึง การสรางเขื่อนหรือกําแพงกัน้ น้ําทวม และการปรับปรุงระบบการระบายน้ํา
3. ศึกษาและประเมินวิธีการแกไขปญหาที่มีความเปนไปไดและมีความเหมาะสมกับพื้นที่
เขตเทศบาลนครเชียงใหม เปนการประเมินวิธีการแกไขปญหาอุทกภัยที่มีความเหมาะสมกับพืน้ ที่
ศึกษา และเปนการแกไขปญหาจากสาเหตุของการเกิดอุทกภัยที่แทจริง
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถนําผลการวิ จัยไปใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนการปอ งกัน แกไขและ
บรรเทาปญหาการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม หรือนําไปประยุกตใชกับพื้นที่อื่นที่
ประสบปญหาในลักษณะคลายคลึงกัน
2. เสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอเสนอไปใชในการแกปญหา เพื่อวางแผนบรรเทา
ปญหาอยางเปนระบบ
และเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางนโยบายเกีย่ วกับ
การวางแผนพัฒนาปรับปรุงเมือง
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บทที่ 2
แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับอุทกภัย
2.1.1 ความหมายและลักษณะของอุทกภัย
อุทกภัย (Flood) หมายถึง อันตรายจากน้ําทวม มหาสมุทร และแมน้ําสูงมาก จนทวม
ทนลนฝงและตลิ่ง ไหลทวมบานเรือน ดวยความรุนแรงของกระแสน้ํา ทําความเสียหายแกชวี ติ
และทรัพยสนิ แกประชาชนเปนอยางมาก (เทพพรรณี เสตสุบรรณ, 2534) สามารถจําแนกอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทเี่ กิดได คือ เปนอุทกภัยที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝง ทะเล (Coastal Floods) อุทก
อุทกภัยที่เกิดบริเวณปากแมน้ํา
ภัยที่เกิดขึ้นบริเวณลําน้าํ หรือแมน้ํา (Riverine Floods)
(Estuarine Floods) และอุทกภัยที่เกิดบริเวณอื่น ๆ เชน เขื่อนพังทลาย (Alexander, 1993)
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ใหเกิดอุทกภัย คือ น้ํา โดยน้ําดังกลาวจะมาจากปริมาณฝนที่ตกหนักติดตอกัน
เปนเวลานานและตกซ้ําในพื้นที่เดียวกันหรือบริเวณใกลเคียง ซึง่ เกินกวาความสามารถในการกัก
เก็บของแมนา้ํ ลําธาร อางเก็บน้าํ พื้นที่รองรับน้าํ ทําใหการไหลบาเกิดภาวะลนตลิ่งเขาทวม
บริเวณตาง ๆ (เล็ก จินดาสงวน, 2538)
วัชรี วีระพันธุ (2531) ไดจําแนกลักษณะของน้าํ ทวมเปน 2 ลักษณะ ซึง่ ขึ้นอยูกับ
ลักษณะภูมิประเทศ คือ
1. น้าํ ทวมขัง (Drainage Floods) เปนสภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้าํ
ไมมีประสิทธิภาพ มักเกิดบริเวณที่ราบลุมแมน้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญ ๆ มีลักษณะคอย
เปนคอยไป ซึง่ เกิดจากฝนตกหนัก ณ จุดนั้น ๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวันหรือเกิดจากสภาวะน้ํา
ลนตลิ่ง น้าํ ทวมขังสวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ํา และมีลักษณะแผเปนบริเวณกวาง เนื่องจาก
ไมสามารถระบายไดทนั
ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพยเปน
สวนใหญ สําหรับความเสียหายเกีย่ วกับชีวิตมีไมมากนัก เพราะสามารถเคลื่อนยายไปอยูในที่ที่
ปลอดภัยไดเมื่อทราบคําเตือนลวงหนาเกี่ยวกับสภาวะฝนตกหนักและน้ําลนตลิ่ง สาเหตุทที่ ําให
เกิดน้ําทวมขังนั้นนอกจากจะเกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้าํ ไมมีประสิทธิภาพ ที่ตั้งและสภาพ
ภูมิประเทศแลวยังเกิดขึ้นเนือ่ งจากการดัดแปลงธรรมชาติโดยมนุษย เชน การกอสรางถนน อาคาร
สิ่งกอสรางกีดขวางการระบายน้าํ ตามธรรมชาติ
การถมที่ดนิ
การบุกรุกถมทางระบายน้าํ
ตลอดจนระบบระบายน้ําทีม่ ีอยูไมเพียงพอ ไมไดรับการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม เปนตน
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2. น้ําทวมฉับพลัน (Flash Floods) เปนสภาวะน้าํ ทวมเกิดขึ้นอยางฉับพลัน เนือ่ งจาก
การเคลื่อนตัวอยางรวดเร็วของปริมาณน้ําจํานวนมากจากที่สงู ลงสูทตี่ ่ํา ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากฝน
ตกหนักไมเกิน 6 ชั่วโมง และมักเกิดบริเวณที่ราบระหวางหุบเขา ซึง่ อาจจะไมมีฝนตกหนักบริเวณ
นั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักบริเวณตนน้ําที่อยูห างออกไปหรืออาจเกิดจากเขื่อนพัง ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นมีมากตอชีวิตและทรัพยสิน
เนื่องจากน้ําทวมลักษณะนี้มคี วามรุนแรงและ
เคลื่อนที่ดวยความรวดเร็วมาก โอกาสทีจ่ ะปองกันและหลบหนีมนี อย
แนวคิดเกี่ยวกับอุทกภัยนี้จะใชเพื่อศึกษาถึงลักษณะของการเกิดอุทกภัยในพืน้ ที่ศึกษาวา
มีลักษณะเปนอยางไร ซึง่ มีทั้งลักษณะแบบน้ําทวมขัง (Drainage Floods) และแบบน้ําทวม
ฉับพลัน (Flash Floods)
2.1.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย มี 2 สาเหตุ ดังนี้
1. สาเหตุจากธรรมชาติ
1.1 พายุหมุนเขตรอน (Tropical cyclones) หมายรวมถึง หยอมความกด
อากาศที่มีกาํ ลังแรง พายุดีเปรสชั่นที่จะพัฒนาเปนพายุโซนรอน พายุใตฝุนตามลําดับ ความ
เสียหายที่เกิดจากพายุมี 3 ประการหลัก (เทพพรรณี เสตสุบรรณ,2534) ไดแก ลมพัดแรง
(Violent winds) อุทกภัยเนือ่ งจากฝนตกหนักมาก (Flood due to heavy rainfall) คลื่นพายุซัดฝง
(Storm surges)
1.2 รองมรสุม (Monsoon Trough) รองมรสุมจะเริม่ พาดผานประเทศไทยใน
เดือนพฤษภาคม บริเวณรองมรสุมถาเปนแนวตีบแคบจะมีเมฆมากและมีฝนตกอยางหนาแนน
ฝนที่ตกจะมีลกั ษณะตกชุกเปนครั้งแรก(ตก ๆ หยุด ๆ วันละหลายครั้ง) แตตกไมหนัก
1.3 ลมมรสุมมีกําลังแรง (Strong monsoon) ลมมรสุมเกิดขึ้นเนื่องจากความ
แตกตางระหวางอุณหภูมิของพืน้ ดินพื้นน้ําในฤดูหนาวและฤดูรอน
ลมมรสุมที่กาํ ลังแรงจัด ไดแก มรสุมที่เกิดบริเวณภาคใต และภาคตะวันออก
เฉียงใตของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยอยูในอิทธิพลของมรสุม 2 ฤดู คือ มรสุมตะวันตก
เฉียงใต และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดประมาณฤดูกาลละ 6 เดือน
มรสุมตะวันตกเฉียงใต (Southwest monsoon) มรสุมนี้กอใหเกิดอุทกภัยได
เนื่องจากเมื่อพัดจากมหาสมุทรอินเดียปะทะกับขอบฝง ตะวันตกของภาคใต และเมื่อผานอาวไทย
แลวจะปะทะขอบฝงตะวันออกของประเทศ จะทําใหเกิดระดับน้ําในทะเลและแมนา้ํ สูงจนเปนน้ํา
ทวมและเกิดอันตรายได
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มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) เริ่มพัดตั้งแตปลายเดือน
ตุลาคมถึงสิน้ เดือนกุมภาพันธ
จะทําใหเกิดผลทางขอบชายฝงตะวันออกของภาคใตตั้งแตใต
สงขลาลงไป คือทําใหเกิดคลื่นใหญมากและระดับน้ําสูงจากระดับปกติมากจนอาจจะเกิดน้าํ ทวม
1.4 พายุฟา คะนอง พายุฝนหรือฟาคะนองที่เกิดขึ้นติดตอกันเปนเวลาหลาย ๆ
ชั่วโมง ทําใหมีฝนตกหนักตอเนื่องกันนาน ๆ มีปรากฏการณหนึง่ ที่เกิดขึ้นบอยครั้งในบริเวณที่ราบ
เชิงเขาใกลตน น้ําลําธารในฤดูรอนและฤดูฝน เมื่อเกิดพายุฝนฟาคะนองและฝนตกหนักในปาบน
ภูเขา น้ําฝนที่มีปริมาณมากที่ตกในปาและบนภูเขาไหลอยางรุนแรงลงสูที่ราบเชิงเขาทําใหเกิดน้าํ
ทวมขึน้ ในระยะเวลาสัน้ ๆ น้ําปาและน้าํ จากภูเขาที่ไหลลงสูที่ต่ําอยางรวดเร็วจนทําใหเกิดน้ําทวม
เรียกวา น้ําทวมฉับพลัน (Flash flood) ในประเทศไทยจังหวัดที่อยูใกลเคียงกับเทือกเขาสูง เชน
จังหวัดเชียงใหมเคยมีปรากฏการณเชนนีอ้ ยูเสมอดวยคลื่นน้าํ ขนาดใหญเคลื่อนที่อยางรวดเร็วมาก
1.5 น้าํ ทะเลหนุน (High tide) ในระยะเวลาของภาวะน้าํ เกิด คือ ระดับน้ําทะเล
ขึ้นสูงสุดจากน้ําขึ้นปกติประมาณรอยละ 20 น้ําทะเลจะหนุนใหระดับน้ําในแมนา้ํ สูงขึ้นอีกมาก ถา
เปนระยะเวลาที่ประจวบระหวางน้าํ ปาและน้ําจากภูเขาไหลลงสูแมน้ํา จะทําใหอัตราการไหลของ
น้ําในแมนา้ํ ลดลงมากหรืออาจจะหยุดไหล น้าํ ในแมน้ําจึงไมสามารถระบายลงสูท ะเลได ถาระยะ
ที่นา้ํ ทะเลหนุนนี้เปนระยะทีน่ ้ําในแมนา้ํ มีระดับสูงอยูแลว ยอมกอใหเกิดน้าํ ทวมลนตลิ่งทวมขัง
บริเวณบานเรือนริมฝงแมนา้ํ ได
1.6 แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผนดินไหวหรือเมื่อเกิดภูเขาไฟ
ระเบิดบนบกและภูเขาไฟระเบิดใตน้ํา เปลือกของผิวโลกบางสวนจะไดรับความกระทบกระเทือน
ตอเนื่องกัน บางสวนของผิวโลกจะสูงขึ้น บางสวนจะยุบลง โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อภูเขาไฟใตน้ํา
ระเบิด จะทําใหเกิดคลื่นใหญในมหาสมุทร และเกิดน้ําทวมตามเกาะและเมืองตามชายฝง ทะเล
2. สาเหตุจากการกระทําของมนุษย
สาเหตุจากการกระทําของมนุษยเปนการกระทําที่สามารถหลีกเลี่ยงได อุทกภัยที่เกิดจาก
มนุษย ไทยภักดิ์ ธรรมมงคล (2524) อธิบายสาเหตุที่สาํ คัญ ๆ ดังนี้
2.1 การตัดไมทําลายปา ทําใหการไหลบาเพิ่มมากขึ้นและไหลเร็วมากขึ้น เปน
การเพิม่ ความรุนแรงของน้าํ ในการทําลายและยังเปนสาเหตุของดินถลมดวย นอกจากนี้ยังทําให
ดินถูกชะลางใหไหลลงมาตกตะกอนในทองน้าํ
ทําใหทองน้าํ ตื้นเขินไมสามารถระบายน้ําไดทนั
น้ําจึงลนตลิง่ ทวมบานเรือนและสาธารณูปโภค
2.2 ขยายเขตเมืองเขาไปลุกล้ําในเขตที่ราบน้าํ ทวมถึง (Flood plain) ซึ่งเปน
แหลงเก็บน้าํ ธรรมชาติเพื่อไมใหทว มที่อื่น ดังนั้นเมื่อน้าํ ลนตลิ่งก็จะเขาไปทวมบริเวณที่เปนชุมชน
ที่ราบดังกลาวมากอน บริเวณนี้จึงไมควรปลูกสรางสิง่ กอสรางถาวร เชน บานพักอาศัย
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2.3 สรางหมูบ านจัดสรรขวางทางน้าํ ธรรมชาติ ผลก็คือถูกน้าํ ทวมทั้งหมูบา นใน
ระดับสูง นอกจากนี้ยังทําใหบริเวณใกลเคียงถูกน้าํ ทวมไปดวย
2.4 การออกแบบทางระบายน้ําของถนน ไมเพียงพอทําใหนา้ํ ลนเออในเขตเมือง
ทําความเสียหายใหแกชุมชนในเมืองใหญ เนื่องจากน้ําระบายไดชามาก
รูปแบบของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติโดยสรุป มีดังนี้
(1) น้ําลนตลิ่ง (River flood) เกิดจากน้ําทะเลหนุน
(2) น้ําทวมฉับพลัน (Flash flood) เกิดจากฝนตกหนักเปนเวลานาน บริเวณที่สูง
ตนน้าํ ลําธาร ดวยการเกิดพายุหมุนเขตรอน รองมรสุม ลมมรสุมมีกาํ ลังแรง หรือพายุฟา คะนอง
(3) คลื่นพายุซดั ฝง (Storm surges) เกิดจากพายุหมุนเขตรอน
(4) น้ําทวมขัง (Drainage flood) เกิดจากพายุหมุนเขตรอน รองมรสุม ลมมรสุม
หรือพายุฟา คะนอง
(5) คลื่นซึนามิ (Tsunami) เกิดจากแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและแผนดินถลม
แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุทกภัยจะใชเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่แทจริงของการเกิด
อุทกภัยในพืน้ ที่ศึกษา ซึ่งเกิดจากทัง้ สาเหตุจากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษยจึงสามารถ
แบงเปนสาเหตุที่เกิดจากนอกเมืองและสาเหตุที่เกิดจากภายในเมืองได
2.1.3 ความเสียหายจากอุทกภัย
เมื่อระดับน้ําในแมนา้ํ และน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมากจนลนฝงและตลิง่ นอกจากจะกอใหเกิด
ความเสียหายอยางใหญหลวงแลว ถาเปนกระแสน้าํ ที่ไหลเชี่ยวพัดพาพวกโคลนตมตาง ๆ และ
คลื่นขนาดใหญที่ซัดจากทะเลขึ้นมาบนฝงและถอยหลังลงไป จะมีอํานาจทําลายกวาดลางทุกสิง่
ทุกอยางลงทะเลไปหมด ยิง่ จะเปนความเสียหายที่ไมสามารถจะประเมินได อันตรายและความ
เสียหายมีดงั นี้
1. อันตรายและความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสนิ อาคาร บานเรือน โดยตรง เกิดน้าํ ทวมใน
บานเรือน โรงงาน คลังพัสดุ โกดังสินคา บานเรือนไมแข็งแรงอาจถูกกระแสน้าํ ที่ไหลเชี่ยวพัง
ทําลาย หรือคลื่นซัดลงทะเลไปได ผูคน สัตวพาหนะ สัตวเลี้ยงอาจจมน้ําตาย หรือถูกพัดพาไปกับ
กระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว
1.1 เสนทางคมนาคมถูกตัดขาดทั้งทางถนนทางรถไฟ ชํารุดเสียหายโดยทั่วไป
รวมทัง้ ยานพาหนะวิง่ รับสงสินคาไมได เกิดความเสียหายและชะงักงันทางเศรษฐกิจ
1.2 กิจการสาธารณูปโภคไดรับความเสียหาย เชนกิจการไปรษณีย โทรศัพท การ
ไฟฟา การประปา และระบบการระบายน้าํ เปนตน
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1.3 สิ่งกอสรางสาธารณสถานเกิดความเสียหาย เชน สถานีขนสง ทาอากาศยาน
สวนสาธารณะ โรงเรียน วัด สถาปตยกรรม และศิลปกรรมตาง ๆ
2. ความเสียหายของแหลงเกษตรกรรม ไดแก แหลงกสิกรรมไรนา สัตวเลี้ยง สัตวพาหนะ
ตลอดจนแหลงเก็บเมล็ดพันธุพืช ยุงฉาง
3. ความเสียหายดานสุขภาพอนามัยของประชาชนขณะเกิดอุทกภัย ขาดน้ําสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค ขาดความสะดวกดานหองน้ํา หองสวม ทําใหเกิดโรคระบาด เชน โรคน้ํากัดเทา โรค
อหิวาตกโรค รวมทัง้ โรคเครียดจากความวิตกกังวล
4. ความเสียหายทีม่ ีตอทรัพยากรธรรมชาติ ฝนที่ตกหนักน้ําไหลบาทวมทนบนพืน้ ดิน และ
กระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวทําใหเกิดการกัดเซาะผิวหนาดิน หรือเกิดแผนดินถลม (Landslides) ได
นอกจากนัน้ ผิวหนาดินที่อุดมสมบูรณจะถูกน้ําพัดพาลงสูที่ต่ํา ทําใหดนิ ขาดปุยธรรมชาติและแหลง
น้ําเกิดการตื้นเขิน เปนอุปสรรคในการเดินเรือ ความเสียหายตอพืชพันธุ ปาไมไดรับความเสียหาย
สัตวปาไดรับอันตราย เปนตน
การที่จะประเมินความเสียหายจากอุทกภัยเปนสิ่งที่สามารถกระทําไดจากการสังเกตจาก
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินในบริเวณที่เกิดอุทกภัย โดยแตละพื้นที่ก็มีเงื่อนไขที่แตกตางกัน
ออกไปไมจําเพาะเจาะจงวาจะตองเปนบริเวณหรือพื้นที่ใดมีปจจัยที่ควบคุมหรือกําหนดระดับของ
ความเสียหาย คือ
(1) ระดับน้ํา หมายถึง ระดับของน้ําทวมซึ่งมีผลตอการสรางเครื่องมือปองกันน้าํ
ทวมในระดับความลึกตาง ๆ หรือเปนตัวกําหนดความอยูรอดของพืชพรรณ
(2) ระยะเวลา ในบางพืน้ ทีก่ ารถูกน้ําทวมเปนเวลานาน ๆ จะมีผลกระทบในเรื่อง
ของการติดตอสื่อสาร การอยูรอดของพืชพรรณและปญหาสุขภาพ
(3) อัตราความเร็วของน้าํ ที่ไหล มีสวนสําคัญอยางมากตอพลังในการชะลาง
พังทลาย
(4) การทับถมของตะกอน ในบางบริเวณการทับถมของตะกอนจะทําใหเกิดความ
เสียหายตอพืน้ ทีท่ างการเกษตรและการระบายน้ําของพื้นที่
(5) อัตราการเพิ่มขึ้นของน้าํ มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเกิดน้ําทวม ถา
อัตราการเพิม่ ของน้ําเปนไปอยางรวดเร็ว จะสงผลกระทบตอการเคลื่อนยายผูคนและสิ่งของไปยัง
สถานที่ปลอดภัย
(6) ความถี่ของการยอนกลับ ปจจัยหลักที่สงเสริมใหเกิดความเสียหายบอยครั้ง
มากขึ้น คือ การพัฒนาการใชที่ดินทั้งในเขตเมืองและพืน้ ที่เกษตรกรรมการตัดตนไมทําไรเลื่อนลอย
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(7) ฤดูกาลมีผลตอการไหลบาโดยเฉพาะในฤดูฝน ถาปใดมีการไหลบารุนแรงและ
มีจํานวนมากก็จะสงผลกระทบตอพืน้ ที่มากตามไปดวย (Claudia, 1995)
ความเสียหายจากอุทกภัยนี้จะใชพิจารณาถึงความเสียหายที่เปนผลกระทบจากการเกิด
อุทกภัยในพื้นที่ศึกษา วามีผลกระทบตอพื้นที่ศึกษาอยางไร โดยจะพิจารณาทั้งผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ ผลกระทบลักษณะทางกายภาพของเมือง และผลกระทบตอสังคมวิถีชีวิต
2.1.4 การวิเคราะหสภาพอุทกภัย
การวิเคราะหสภาพอุทกภัย ที่พิจารณาปริมาตร อัตราและเวลาที่เกิด จะผันแปรไดมาก
หรือนอยจะขึ้นอยูกับคุณลักษณะตาง ๆ ของลุมน้าํ ไดแก คุณลักษณะเกี่ยวกับกายภาพของลุม น้ํา
คุณลักษณะเกี่ยวกับดินและพืชปกคลุมดิน และคุณลักษณะเกีย่ วกับภูมิอากาศ ( Smith and
Ward,1998 )
1. คุณลักษณะเกี่ยวกับกายภาพของลุมน้าํ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท
1.1 ลักษณะเกี่ยวกับรูปรางของลุมน้าํ ไดมีปจจัยที่พิจารณาที่สําคัญไดแก
ขนาดพื้นที่ (Size หรือ Watershed Area) ขนาดพื้นที่ของลุมน้าํ หาไดดวยการวัด
พื้นที่ซึ่งลอมรอบโดยสันปนน้ําในแผนที่ภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ หรือแผนที่แสดงลักษณะ
ของดิน คํานวณหา Noncontributing Area ซึ่งเปนพื้นที่ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาแลว น้าํ จะไมไหลไป
ตามผิวดินสูลาํ น้าํ หรือแมนา้ํ ทันที ไดแกพนื้ ทีท่ ่เี ปนบึง หนอง ทะเลสาบเปนตน ดังนัน้ สวนของพืน้ ที่
เหลานี้จะตองนําไปหักออกจากพื้นที่ลุมน้าํ ทัง้ หมด ในการพิจารณาคาน้าํ ทาผิวดิน (Surface
Runoff)
รูปรางของลุมน้ํา (Basin Shape) จะมีผลตอการวิเคราะหกราฟน้ําทาและ
ปริมาณการไหลสูงสุด (Peak-flow Rates) จะพิจารณาถึงความหนาแนนของลําน้าํ (Drainage
Density) โดยถาลุมน้าํ มีความหนาแนนของลําน้ําสูง หรือรูปแบบการระบายน้ํา (Drainage
Pattern) จะมีความสามารถในการระบายน้ําออกจากลุมน้ําไดดี ในทางตรงขาม ถาลุมน้ํามีความ
หนาแนนของลําน้าํ ต่ํา จะมีความสามารถในการระบายน้ําออกจากลุม น้ําไดไมดี
1.2 ลักษณะเกี่ยวกับความลาดเทหรือความงายตอการระบายน้ํา
ความลาดชันของลําน้าํ (Channel Slope) จะพิจารณาความลาดชันเฉลี่ย
ของลําน้าํ กับความยาวและเวลาการไหล โดยความเร็วของการไหลจะเปนสัดสวนกับความลาดชัน
ความลาดชันของลุมน้าํ (Land Slope) จะเปนปจจัยที่เกีย่ วของกับ
กระบวนการการไหลไปตามพื้นผิวดิน ที่เรียกวา “Overland Flow” โดยทั่วไปจะพิจารณาจาก
ความลาดชันเฉลี่ยของลุมน้าํ
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2. คุณลักษณะเกี่ยวกับดินและพืชปกคลุม
2.1 ดิน (Soil) คุณสมบัติทางอุทกวิทยาของดินหรือกลุมของดินที่สามารถ
วิเคราะหทางดานอุทกวิทยาเกี่ยวกับขอมูลทางดานลุมน้ํา
จะพิจารณาอัตราการซึมน้ําของดิน
มวลสารประกอบในเนื้อดิน ความลึกของดินแตละชนิด ที่มีผลตอความสามารถในการระบายน้ํา
2.2 สิ่งปกคลุม (Land-cover) คือสิ่งตางๆ สวนมากจะเปนพืชพรรณ ที่ปกคลุม
ดินและปองกันการกระแทกของเม็ดฝนที่ตกลงมาสูพนื้ ดิน สวนมากขอมูลที่เกีย่ วกับสิ่งปกคลุม
เปนตนวา ความหนาแนนและความสูงของพืช ความหนาแนนและความลึกของรากพืช การแผปก
คลุม สวนมากจะพิจารณาการใชประโยชนที่ดนิ (Land-use) มาเปนดรรชนีเกีย่ วกับการพิจารณา
สิ่งปกคลุมดินแทนในดานการวิเคราะหลมุ น้ํา ซึง่ จะสามารถวิเคราะหพนื้ ทีท่ ี่ไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัยและวิเคราะหมูลคาความเสียหายจากอุทกภัย
โดยพิจารณารวมกับความสัมพันธของ
ความลึกและระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย
3. คุณลักษณะเกี่ยวกับภูมิอากาศ
สวนมากจะวิเคราะหน้ําหรือความชืน้ จากอากาศหรือน้ําฟา (Precipitation) โดย
ในประเทศไทยสวนใหญจะอยูในรูปของน้าํ ฝน ที่อาจมีการบันทึกที่ติดตอกันเปนระยะเวลานาน
และขอมูลเฉพาะพายุฝนใดพายุฝนหนึง่ โดยสามารถวิเคราะหขอมูลน้ําฝนขั้นประยุกตจากกราฟ
แสดงความสัมพันธ ความลึกน้ําฝน-พื้นที-่ ชวงเวลา (Depth-Area-Duration Curve) การแสดง
ความสัมพันธความลึก(ความเขม) น้าํ ฝน-ชวงเวลา-ความถี่ของการเกิดซ้ํา (Rainfall Depth
(Intensity)-Duration Frequency Curve) และปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเปนได (Probable
Maximum Precipitation)
โดยสรุปการศึกษาสภาพอุทกภัยในลุมน้ํา จะเปนแนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะหอุทกภัย
โดยพิจารณาปริมาณน้าํ ทวมจากลุมน้าํ ใด ๆ ถือวาเปนตัวแปรตามเชิงอุทกวิทยา ซึง่ เปนผลสืบ
เนื่องมาจากตัวแปรอิสระเชิงอุทกวิทยาตาง ๆ ไดแก ฝนตกหนัก ดินทีอ่ ยูในสภาพทีม่ ีอัตราการซึม
ต่ํา ดินที่อยูในสภาพชุม น้าํ หรืออิ่มตัว เปนตน
2.1.5 การตั้งถิ่นฐานของมนุษยกบั อุทกภัย
ปรัศนีย ทิพยรักษา (2541) ไดสรุปปจจัยทีท่ ําใหเกิดอุทกภัยในประเทศไทยแบงเปน 2
กลุมใหญ คือ
1. ปจจัยทางธรรมชาติ อันไดแก ปริมาณน้ําฝน ลักษณะภูมิอากาศ และลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะของพืชพรรณ ชนิดของดิน และสภาพทางอุทกวิทยา
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2. ปจจัยจากมนุษย ไดแก กิจกรรม ลักษณะการตั้งถิน่ ฐาน และการใชที่ดินไมเหมาะสม
กับศักยภาพของพืน้ ที่
2.1 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรในประเทศไทย มักจะเขาไปอาศัยอยู
บนพืน้ ทีซ่ ึ่งเคยเปนพื้นทีท่ ี่เกิดอุทกภัยเสมอ ๆ เนื่องจากการตั้งถิน่ ฐานตองมีแหลงน้าํ ไวกนิ และใช
เปนความสําคัญอันดับแรก อีกทั้งยังตองการทางน้ําเปนเสนทางคมนาคม มนุษยจึงเลือกที่จะตั้ง
ถิ่นฐานในบริเวณริมน้ําเสมอ
2.2 การใชทดี่ ินผิดประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งบนพืน้ ที่สงู ชัน หรือภูเขาตนน้าํ ลํา
ธาร ซึง่ ขาดมาตรการอนุรักษดินและน้าํ ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอปริมาณการไหลซึมผานของ
น้ําลงดินในฤดูฝน ทําใหการดูดซับน้ําของดินในพืน้ ทีน่ ั้นลดลง เพิม่ ปริมาณน้าํ ไหลบาหนาดินและ
เพิ่มโอกาสการเกิดอุทกภัย ยิง่ ในพื้นที่ทมี่ คี วามลาดชันมาก ดินตืน้ คุณสมบัติในการจับตัวของดิน
ไมดีพอ หากมีฝนตกหนักเปนเวลายาวนาน ตลอดจนพื้นที่รับน้าํ หรือลําธารตื้นเขิน ปริมาณการ
รับน้ําลดลง จะยิ่งเปนตัวเรงการพังทลายของตลิ่ง ผลที่ตามมาคืออุทกภัยและกอใหเกิดความ
เสียหายอยางหลีกเลี่ยงไมได (ESCAP,1997) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชทดี่ ิน (Change in
land use condition) ซึง่ มีสวนทําใหเกิดอุทกภัย คือ เมื่อฝนตกลงมาทําใหเกิดน้ําทวมไหลบน
พื้นที่ระบายน้าํ ถาพื้นที่ระบายน้ํามีแองน้ํา หนองน้ํา หรือเปนพื้นที่เกษตรกรรมน้ําสวนหนึง่ จะถูก
พักไว (Retention Capacity) สามารถลดอัตราการไหลน้าํ ทาลงได ในทางตรงกันขามถาพืน้ ที่
ดังกลาวถูกตัง้ ถิ่นฐานโดยมนุษย จําเปนตองมีการปรับปรุงพื้นที่ เชน การปรับและถมทําให
ความสามารถพักน้ําของพื้นที่เสียไป ทําใหอัตราไหลของน้าํ ทาเพิม่ ขึ้น ถึงแมวาปริมาณฝนจะเทา
เดิม (ชูเกียรติ, 2523)
ปรัศนีย ทิพยรักษา (2541) ไดเสนอแนวคิดในการวางผังเมืองโดยทัว่ ไป เพื่อปองกันอุทก
ภัย โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. ลักษณะภูมิประเทศ ซึง่ ในแตละเมืองจะตั้งอยูในลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกัน จะ
มีความเสีย่ งตอการเกิดอุทกภัยที่แตกตางกันดวย คือ
เมืองที่ตงั้ อยูบนที่ดอน หรือที่สูง จะมีโอกาสเกิดอุทกภัยในลักษณะที่เปนน้าํ ไหลบา
กระแสน้ํามีอาํ นาจการทําลายสูง และสามารถเกิดแผนดินเลื่อนถลมได ไมสามารถปองกันไดดวย
การวางผังเมือง แตปองกันไดดวยใชเขื่อนหรืออางเก็บน้ํา หรือปดกัน้ การไหล เพื่อลดความเร็ว
ของกระแสน้ํา
เมืองที่อยูบนที่ราบหรือที่ลมุ
จะมีโอกาสเกิดอุทกภัยในลักษณะทีเ่ ปนน้าํ ทวมขังไดมาก
กอใหเกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมเปนอยางมาก จากการศึกษา
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วิธีการปองกันทางผังเมืองในเมืองที่ราบลุม พบวามีหลายวิธีการ เชนการสรางเขื่อน หรืออางเก็บ
น้ํา การสรางระบบระบายน้าํ การสรางระบบพื้นที่ปดลอม (Polder System)
เมืองที่ราบลุมชายฝง ทะเล ทีน่ ้ําไมสามารถระบายออกไปสูทะเลได เนื่องจากน้าํ ทะเล
หนุนสูง และมีสันทรายเปนเนินปดกั้นขนานไปกับชายฝงทะเล โดยทั่วไปในประเทศไทยเมื่อเกิด
อุทกภัยแลวน้าํ จะสามารถระบายออกไดโดยระยะเวลาอันสั้น จึงไมคอยเกิดปญหาน้าํ ทวมขัง วิธี
ปองกันคือการปลูกปาชายเลน
2. การใชที่ดนิ เปนปจจัยประกอบทีม่ ีสวนทําใหอุทกภัยเกิดความเสียหายมากหรือนอยลง
ได สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ไดสรุปปจจัยเกีย่ วกับการใชที่ดนิ ดังนี้
2.1 ภูมิประเทศเปนเขาสูงชัน หรือที่ราบน้ําทวมถึง ควรใชวิธีทางกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการใช และการพัฒนาที่ดินบริเวณน้ําทวม ซึง่ รวมถึงการกําหนดนโยบายการพัฒนา การ
จําแนกการใชที่ดิน (Land Use Zoning) การกําหนดเขตน้ําทวม ประกอบกับวิธกี ารทาง
วิศวกรรมเพื่อควบคุมน้าํ ทวมโดยการสรางเขื่อน หรือฝายเก็บน้าํ สวนเกิน การปรับปรุงรองน้าํ และ
การขุดคลองระบายน้ําทวม
2.2 มีการกําหนดหลักเกณฑการแบงเขตการใชที่ดนิ ในพื้นที่นา้ํ ทวม เพื่อลด
ความเสียหาย และใชเปนหลักเกณฑในการพัฒนาการใชที่ดินที่เหมาะสม ประกอบดวยการ
กําหนดขอบเขตพื้นที่นา้ํ ทวม การหามกอสราง และพัฒนาเขตน้าํ ทวม หรือการอนุญาตใหใชพนื้ ที่
น้ําทวม เพื่อทําการเกษตรระยะสั้น การเลี้ยงสัตว สวนสาธารณะหรือที่พักผอนหยอนใจ ในพืน้ ที่
ราบลุมชายฝง ทะเลการใชพนื้ ที่ตองมีการยกพืน้ ลางใหพนจากระดับน้ําทวม
2.3 การกําหนดระเบียบการจัดสรรและการพัฒนาที่ดิน เพื่อมิใหมกี ารจัดสรร
ที่ดินในเขตน้ําทวม โดยใหแสดงขอบเขตพื้นทีน่ ้ําทวม หามถมที่บริเวณน้ําทวม ออกกฎหมาย
ระเบียบการกอสรางถนนใหสูงกวาระดับน้าํ ทวม ตองมีทางระบายน้าํ อยางพอเพียง เปนตน
2.4 การกําหนดการออกแบบสิ่งปลูกสราง และเสริมสรางความแข็งแรง
2.5 การสํารวจถนน ทอลอด คอสะพาน คันทาง ที่ถกู น้าํ ทวมคราวที่แลววาถูกน้ํา
เซาะออกกวางเพียงใด แลวออกแบบใหปริมาณชองวางนั้นกวางขึน้
3. ระบบระบายน้ําและคลองในพื้นที่รวมถึงทอระบายน้ําสายหลัก ที่ทาํ หนาที่ระบายน้ํา
4. สาธารณูปโภค ชูเกียรติ (2529) ไดแบง ระบบสาธารณูปโภคที่ไมกอ ใหเกิดความเสี่ยง
ตอการเกิดน้าํ ทวมออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะพื้นที่ดังนี้
4.1 พืน้ ทีท่ ี่มีมลู คาปานกลาง เชน พืน้ ที่เพาะปลูก การบรรเทาและปองกันอุทก
ภัยทําไดโดย การขุดลอกรองน้าํ การยกคันกัน้ น้าํ การขุดลองน้ําสายใหม การกักเก็บน้ําในอางเก็บ
น้ํา
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4.2 พืน้ ทีท่ ี่มมี ูลคาสูง และมีผูอาศัยหนาแนน เชน หมูบ าน อําเภอ จังหวัด การ
บรรเทาและปองกันอุทกภัยทําไดโดย การยกพื้นบานหรือถมที่ดินในเขตบานใหสงู จนพนระดับน้ํา
ที่เปนภัย และการทําคันลอมรอบที่ตั้งของสังคม ที่เรียกวาระบบพืน้ ที่ปด ลอม (Polder System)
2.1.6 การจัดการที่ราบน้าํ ทวมถึง (Flood Plain Management)
United States Water Resources Council (1984) ใหคําจํากัดความของการจัดการที่
ราบน้ําทวมถึงวา หมายถึง การวิเคราะหและรวบรวมวิธกี ารที่ใชปองกันและบรรเทาความเสียหาย
จากอุทกภัยในพืน้ ทีท่ ี่เกิดปญหา เพื่อปองกันและรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและ
คุณคาทางวัฒนธรรมในพืน้ ทีท่ ี่ราบน้ําทวมถึง (ESCAP,1984) โดยใชวิธีการทีเ่ กี่ยวของกับการ
จัดทําแผนทีน่ า้ํ ทวม (Flood Map) การเตรียมแผนในการบรรเทาอุทกภัย การปรับปรุงแมนา้ํ ลํา
คลองใหมีความจุมากขึน้ การควบคุมการชะลางพังทลายของดินบริเวณชายฝงแมนา้ํ การปลูกพืช
และงานกอสรางตาง ๆ ตลอดจนการกําหนดการใชที่ดนิ และการพัฒนาในอนาคตที่อาจจะมีผลตอ
ปญหาน้ําทวม
วัตถุประสงคของการจัดการที่ราบน้ําทวมถึง คือ เพื่อใหแนใจวาเขตการใชที่ดนิ เหมาะสม
กับระดับความรุนแรงของอันตรายจากน้ําทวม(United States Water Resources Council ,1984)
ESCAP/UNDP (1991) ไดเสนอหลักวิธีการในการจัดการ คือการจํากัดขอบเขตของ
ปญหาโดยการพัฒนาและควบคุมอาคาร และเขตการใชที่ดิน ลดการขยายความรุนแรงของปญหา
โดยการกอสราง การปรับปรุงหรือการยายออกจากพืน้ ที่ สรางระบบการเตือนภัยที่มีความพรอม
และการกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัย
วิธีการในการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพืน้ ทีท่ ี่ราบน้ําทวมถึง ประกอบดวย การ
ควบคุมน้าํ (Water Control Measure) เชน การสรางสิ่งกีดขวางความเร็วของน้ํา การควบคุมการ
ใชที่ดิน (Land Use Control Measure) มีการออกขอกําหนดเขตการใชที่ดินในพืน้ ทีท่ ี่มนี ้ําทวม
รวมไปถึงการยายสิง่ กอสรางทีก่ ีดขวางทางน้าํ วิธีการดานการเงิน (Financial Measure) หมายถึง
การใหความชวยเหลือดานการเงินในการบรรเทาปญหาอุทกภัย การใหกูยืมไปลงทุนแกไขปญหา
นอกจากนีย้ ังสามารถแบงวิธีการบรรเทาปญหาออกเปน การใชการกอสราง (Structural
Measures) และไมใชการกอสราง (Non Structural Measures)
การใชการกอสราง (Structural Measures) ประกอบดวย การเก็บกักน้าํ เพื่อบรรเทาอุทก
ภัย (Flood Mitigation Storage) การปรับปรุงชองทางการไหลของน้าํ (Channel Modifications)
การสรางคันกัน้ น้าํ และประตูน้ํา (Levees and Floodwalls) การสรางอาคารที่มีความทนทานตอ
น้ําทวม (Flood Proofing of Buildings) การปรับปรุงสภาพของพืน้ ที่รับน้ํา (Modifications of
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Catchment Conditions) การสรางระบบระบายน้ําและปองกันน้าํ ทวม (Schemes of Drainage
and Flood Protection) การสราง By – Pass Floodway และการเก็บน้าํ จากแมนา้ํ
การไมใชการกอสราง (Non Structural Measures) ประกอบดวย ระบบการพยากรณและ
การเตือนภัย (Flood Forecasting and Flood Warning System) การวางแผนการควบคุม
(Planning Controls) การครอบครองที่ดินและการยายออก (Planning Controls) การประกันภัย
จากน้ําทวม (Flood Insurance) การใหขอ มูลและความรูแกสาธารณะ (Public Information and
Education) การปรับปรุงพืน้ ที่เพื่อเตรียมรับน้ําทวม (Flood Adaptation)
จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการที่ราบน้ําทวมถึง (Flood Plain Management) มีวิธีการ
ที่สามารถน้ํามาใชแกปญหาการเกิดอุทกภัยในพืน้ ที่ศึกษาไดดังนี้
1. การสรางอางเก็บน้าํ เพื่อบรรเทาน้าํ ทวม (Flood Mitigation Storage)
เป น วิ ธี ก ารลดขนาดของปริ ม าณการไหลสู ง สุ ด ของน้ํ า ท ว มด ว ยการสร า งอ า งเก็ บ น้ํ า
ทางดานตนน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําและควบคุมอัตราการไหลของน้ําที่ปลอยออกมา ในระดับที่จะไม
กอใหเกิดความเสียหายตออุทกภัยบริเวณทายน้ําได หนาที่ของอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวมคือ
การเก็บกักปริมาณของน้ําทวม (Flood Flow) บางสวนไวในอางเก็บน้ําชั่วคราว เพื่อลดขนาด
ปริมาณการไหลสูงสุด (Flood Peak) ของน้ําทวมลงตรงจุดหรือพื้นที่ที่ตองการจะปองกันน้ําทวม
สําหรับอางเก็บน้ําที่มีการควบคุมปริมาตรความจุของอางนั้น จะสรางเหนือน้ําถัดจากพื้นที่ที่จะ
ปองกันหรือบรรเทาน้ําทวม และจะทําการปลอยปริมาณน้ําที่ไหลเขามาในอาง (Reservoir Inflow)
ออกจากอางจนกวาปริมาณการไหลออกจะมีขนาดที่ลําน้ําทายน้ํา (Sownstream Channel) จะรับ
ไดโดยปลอดภัย
การที่จะลดขนาดของน้ําทวมใหไดผลดีทสี่ ุดนั้นจําเปนตองมีอางเก็บน้ําที่มีปริมาตรเก็บกัก
พอเพียง และตั้งอยู ณ จุดเหนือน้ําใกล ๆ กับบริเวณพืน้ ทีท่ ี่ตองการจะปองกันน้ําทวมหรือบรรเทา
น้ําทวม ในบางครั้งอางเก็บน้ําจะตองตั้งอยูในบริเวณที่ราบน้าํ ทวมถึงที่มีพนื้ ที่กวาง ซึ่งในบริเวณที่
น้ําในอางทวมถึงจะเปนพื้นที่ที่ตองเสียคาใชจายสูง กลาวคือ จําเปนตองเสียคาอพยพเคลื่อนยาย
ผูคนและสิ่งกอสรางสูง แตถาอางเก็บน้าํ ที่ต้งั ถัดขึ้นไปทางดานเหนือจะมีขนาดของเขื่อนที่เล็กกวา
และเปนพืน้ ทีท่ ี่เสียคาใชจายนอยกวา แตประสิทธิภาพในการควบคุมหรือบรรเทาน้าํ ทวมจะไม
คอยไดผล เพราะพืน้ ทีท่ ี่จะบรรเทาน้าํ ทวมอยูหา งจากอางเก็บน้าํ มาก
หลักการหรือขอกําหนดประการที่สองในการประเมินผลอางเก็บน้าํ บรรเทาน้ําทวมก็คือ
ปริมาตรความจุ (Storage Capacity) ของอางเก็บน้ํา ซึ่งสามารถเปลี่ยนเปนหนวยเทียบเทาความ
ลึกของน้าํ ทาจากลุมน้ําสาขาตาง ๆ ที่อางเก็บน้าํ ควบคุม ถาหากวานําคาความลึกน้าํ ทาเทียบเทา
นี้ไปเปรียบเทียบกับความลึกของน้าํ ฝนทีต่ กในพืน้ ที่ลมุ น้ําเหนืออางเก็บน้าํ
ก็จะสามารถ
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ประเมินผลโดยประมาณเกีย่ วกับประสิทธิภาพของอางเก็บน้าํ ได อยางไรก็ตาม ในการออกแบบ
อางเก็บน้าํ บรรเทาน้ําทวมนัน้ จะยึดหลักการที่วา ขนาดของอางยิ่งใหญจะยิ่งดีเสมอไปนั้นไมถูกตอง
นัก เพราะจะตองมีการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรเปนแนวทางในดานการตัดสินใจถึงขนาด
ของอางเก็บน้าํ ที่เหมาะสม
ขนาดปริมาตรความจุมากที่สุดที่ตองการก็คือผลตางของปริมาตร
ระหวางปริมาณน้ําที่ปลอยออกจากอางโดยปลอดภัย
ประเภทอางเก็บน้ําบรรเทาน้าํ ทวมจะแบงตามพืน้ ฐานไดสองชนิดดวยกันคือ อางเก็บน้ํา
(Storage Reservoirs) และลุมน้าํ ชะลอน้ําทวม (Retarding Basins) ซึ่งความแตกตางจะขึน้ อยู
กับชนิดและลักษณะของอาคารทางออก (Outlet Works) ปริมาณน้าํ ที่ปลอยจากอางเก็บน้ํา
ประเภทแรกจะควบคุมดวยประตู ซึ่งจะทําการจัดการดวยการตัดสินใจของวิศวกรโครงการ สําหรับ
ลุมน้ําชะลอน้าํ ทวมจะออกแบบใหมีทางออก ชนิดที่ไมมีประตูควบคุม ซึ่งจะปลอยน้ําออกมาโดย
อัตโนมัติ โดยมีขนาดของปริมาณการไหลออกขึ้นอยูกับปริมาตรของน้าํ ที่มีอยูในอาง หรือขึ้นอยูกับ
ระดับน้ําในอางนัน่ เอง โดยปกติอาคารทางออกจะประกอบดวยทางน้าํ ลน(spillway) หรือชอง
ระบายน้ําที่ไมมีประตูควบคุม (Ungated Sluiceway) อางบรรเทาน้าํ ทวมชนิดลุมน้าํ ชะลอน้าํ ทวม
จะประกอบดวยปกกําแพงโอบปดแมน้ําจนเหลือเพียงชองสําหรับระบายน้าํ เทานั้น ดังนั้นปริมาณ
การไหลออกจะเปนแบบอัตโนมัติและอัตราการไหลออกขึ้นอยูกับปริมาณน้ําในอาง
Storage Reservoirs

Retarding Basins

รูป 2.1 ตัวอยางประเภทอางเก็บน้าํ (Storage Reservoirs)
การวางแผนระบบอางเก็บน้าํ บรรเทาน้ําทวมประเภทลุม น้ําชะลอน้าํ ทวม จะตองแนใจวา
ไมทําใหความเสียหายจากการเกิดน้าํ ทวมรุนแรงยิ่งขึน้ ซึง่ จะเปนผลจากปริมาณน้าํ ทีถ่ ูกปลอยออก
จากลุมชะลอน้ําทวมตาง ๆ ไปบรรจบพอดีในเวลาเดียวกันกับน้าํ ทวมทีเ่ คลื่อนตัวมาจากลําน้ํา
สาขาทางดานทายของลําน้ํา เหตุการณดังกลาวนี้อาจจะไมเกิดขึ้นในกรณีทพี่ ื้นทีล่ มุ น้ําทัง้ หมดมี
ขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม ลําน้าํ สาขาที่แยกกันภายในลุมน้ําขนาดใหญอาจจะไดรับพายุฝนทีเ่ ปน
อิสระตอกัน และโอกาสที่การเกิดน้าํ ทวมจากลําน้าํ สาขาและจากลุมน้าํ ชะลอน้ําทวมมารวมกัน
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พอดีที่จุดใดจุดหนึง่ จะมีมากขึ้น ดังนัน้ ลุม น้ําชะลอน้าํ ทวมจะเหมาะสําหรับลําน้ําขนาดเล็ก และ
สําหรับอางเก็บน้ําบรรเทาน้าํ ทวมประเภทเก็บกักน้ําจะเหมาะสมสําหรับลําน้ําที่มีขนาดใหญ
สามารถสรุปขอดีขอเสียไดดังนี้
ขอดี 1. ชวยลดขนาดของปริมาณการไหลสูงสุดของน้ําทวม และควบคุมอัตราการไหล
ของน้ําที่ปลอยออกมา ในระดับที่จะไมกอ ใหเกิดความเสียหายตออุทกภัยบริเวณทายน้าํ ได
2. สามารถกักเก็บน้าํ ไวใชประโยชน ในฤดูแลงได
ขอเสีย 1.เสียคาใชจา ยสูง
2.ใชพื้นที่มากสงผลกระทบตอพื้นที่ปาไมบริเวณตนน้าํ
3.อางเก็บน้าํ สามารถทําไดเพียงหนวงเวลาน้าํ เหนืออางใหไหลลงดานใตอางชา
ลงเทานัน้ ถามีปริมาณน้าํ มากเกินปริมาตรความจุรวมของอางก็ไมสามารถแกไขปญหาน้ําทวมได
2. การทําพืน้ ที่ชะลอน้ํา (แกมลิง)
พื้นที่แกมลิง
เปนทฤษฎีการแกไขปญหาน้ําทวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนว
ทางการบริหารจัดการดานน้าํ ทวมลน (Flood Management) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดมี
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดําริแกไขปญหาน้าํ ทวม โดยการจัดใหมีสถานที่เก็บ
กักน้าํ ตามจุดตางๆ เพื่อทําหนาที่เปนบึงพักน้ําในหนาน้ํา โดยรองรับน้ําฝนไวชวั่ คราว กอนที่จะ
ระบายลงทางระบายน้ําสาธารณะ ฉะนัน้ เมื่อฝนตก น้ําฝนจึงไมไหลลงสูทางระบายน้ําในทันที แต
จะถูกขังไวในพื้นที่พกั น้าํ รอเวลาใหคลองตางๆ ซึ่งเปนทางระบายน้าํ หลักพรองน้ําพอจะรับน้าํ ได
จึงคอยๆ ระบายน้าํ ลง ซึง่ เปนการชวยลดปญหาน้ําทวมขังไดในระดับหนึง่
โดยวัตถุประสงคหลักของการดําเนินการใหมีการชะลอน้ําหรือพืน้ ที่เก็บกักน้าํ ก็เพื่อลด
หรือชะลออัตราการไหลของน้ําผิวดิน ที่เกิดจากการไหลที่เพิม่ ขึ้นโดยการใชพนื้ ที่ระบายน้ํา กอน
ปลอยใหไหลลงสูระบบระบายน้าํ สาธารณะ ซึ่งการพิจารณาออกแบบพื้นที่ชะลอน้ําหรือพื้นที่เก็บ
กักน้าํ จะตองทราบปริมาตรน้ําผิวดินทีจ่ ะเก็บกักและอัตราการไหลผิวดินที่มากทีส่ ุดที่จะยอมให
ปลอยออกไดในชวงเวลาฝนตก ปริมาตรที่เก็บกักควรจะเปนปริมาตรน้ําทีเ่ พิ่มขึน้ เมื่อพื้นที่ระบาย
น้ําไดรับการพัฒนาแลว
ในการจัดหาพืน้ ที่แกมลิง ทีส่ ําคัญที่สุดของการจัดหาพื้นที่ชะลอน้ําหรือพื้นที่เก็บกักน้ํา คือ
จะตองพยายามจัดหาพื้นที่เก็บกักใหพอเพียง เพื่อที่จะไดควบคุมอัตราการไหลออกจากพืน้ ที่ชะลอ
น้ําเหนือ พืน้ ทีเ่ ก็บกักน้ําไมใหเกินอัตราการไหลออกที่มากที่สุด ที่จะไมกอใหเกิดปญหาการทวมขัง
ในระบบระบายน้ําสาธารณะหรือพืน้ ที่ตา่ํ พืน้ ที่แกมลิงสามารถแบงประเภทและขนาดของแกมลิง
ไดดังนี้
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1) แกมลิงขนาดใหญ ( Retarding Basin) คือ สระน้ําหรือบึงขนาดใหญที่
รวบรวมน้ําฝนจากพื้นที่บริเวณนั้นๆโดยจะกักเก็บไวเปนระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะระบายลงสูลําน้ํา
การจัดสรางพื้นที่ชะลอน้ําหรือพื้นที่เก็บกักน้ําจะมีหลายประเภท คือ เขื่อน อางเก็บน้ํา ฝาย ทุง
เกษตรกรรม เปนตน ลักษณะสิ่งกอสรางเหลานี้จะมีวัตถุประสงคอื่นประกอบดวย เชน เพื่อการ
ชลประทาน เพื่อการประมง เปนตน
2) แกมลิงขนาดกลาง เปนพื้นที่ชะลอน้ําที่มีขนาดเล็กกวา ไดมีการกอสรางใน
ระดับลุมน้ํา สวนใหญจะเปนพืน้ ทีธ่ รรมชาติ เชน หนอง บึง คลอง เปนตน
3) แกมลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir) คือแกมลิงที่มีขนาดเล็กกวาอาจ
เปนพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเลน ลานจอดรถ หรือสนามในบาน ซึ่งตอเขากับระบบระบายน้ําหรือ
คลอง
สามารถสรุปขอดีขอเสียไดดังนี้
ขอดี 1. โครงสรางหลักของแกมลิงคือคันดินและประตูระบายน้าํ จึงใชงบประมาณนอย
กวาพนังกัน้ น้าํ หรือเขื่อนขนาดใหญ
2. โครงการแกมลิงใชงบประมาณไมมาก และใชระยะเวลาสั้น ๆ เพราะน้ําไมได
ทวมทุกป และไมไดทวมทัง้ ป
ขอเสีย 1. โครงสรางของพื้นที่แกมลิงไมมีความแข็งแรง มัน่ คง เพราะเปนโครงการที่ใช
ระยะเวลาสั้น ๆ
3. เขื่อนและกําแพงกั้นน้ําทวม (Levees and Flood Walls)
เปนการจํากัดการไหลของน้าํ ทวมใหไหลเฉพาะภายในชองน้าํ ที่เตรียมออกแบบไวดวยการ
สรางทํานบหรือคันดิน (Levees or Dikes) หรือทําเปนกําแพง (Flood Walls) ปองกันน้าํ ทวม เขื่อน
และกําแพงกัน้ น้าํ ทวมเปนเขื่อนที่สรางขนานกับลําน้ํามากกวาที่จะสรางตัดขวางกับลําน้าํ สําหรับ
เขื่อนกั้นน้าํ (Levees) ก็คือเขื่อนดิน (Earth Dikes) แตสําหรับกําแพงกั้นน้ําทวม (Flood Wall) ก็
คือพนังคอนกรีตกั้นตลิ่ง โดยปกติเขื่อนและกําแพงกัน้ น้ําทวมจะออกแบบดวยการใชขอกําหนด
คลายคลึงกับการออกแบบเขื่อนโดยทัว่ ไป
ลักษณะของเขื่อนกั้นน้ําที่ดคี วรมีความลาดชันของคันดิน (Bank Slopes) ไมมากนัก และ
ควรจะมีการปองกันการกัดเซาะตามแนวลาดชันของคันดิน ดวยการปลูกหญาหรือคลุมดวยวัสดุ
อยางอืน่ เชน หินทิ้งหรือหินเรียง เปนตน ในบางครั้งเพื่อความสวยงาม ความลาดชันของคันดิน
อาจจะราบกวาความลาดชันที่จาํ เปนสําหรับความมั่นคงก็ได เชน เขื่อนกั้นน้ําทวมที่สรางบริเวณ
สวนพักผอนหยอนใจ การทําใหความลาดชันของคันดินราบจะสะดวกตอการทีป่ ระชาชนจะขาม
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ไปสูลําน้ําได ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ขนาดของชองลําน้ําจะตองกวางเพียงพอที่จะผานขนาด
ของน้ําทวมทีอ่ อกแบบไดพรอมทั้งมีหองกันอันตรายจากคลื่นในลําน้ําดวย ความกวางของชองลํา
น้ําระหวางเขือ่ นกัน้ น้าํ ทวมทั้งสองฝง และความสูงของเขื่อนกั้นน้ําทวมจะมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิด ถาหากวาสภาพที่ราบน้ําทวมถึงของแมนา้ํ ลําน้าํ มีลักษณะราบ การเพิ่มขนาดความกวาง
ระหวางเขื่อนกั้นน้ําจะทําใหสามารถลดความสูงเขื่อนกัน้ น้ําลงได
สําหรับตัวเมืองหรือหมูบานเกษตรกรรม อาจจะปองกันน้ําทวมดวยการสรางเขื่อนกัน้ น้าํ
ทวมแบบวงแหวน (Ring Levees) ลอมรอบตัวเมืองไว (รูป 5.9a) อีกวิธีคือ การสรางเขื่อนกั้นน้าํ
ทวมมีแนวยอนหลังไปสูที่สงู และสิ้นสุดตรงพื้นที่ทมี่ ีระดับสูงเกินพอ (รูป 5.9b) ในกรณีที่ลําน้ํามี
เขื่อนกัน้ น้าํ จะสรางใหมี
ลักษณะคอนขางตรงและราคาที่ดนิ ทัง้ สองฝงไมแตกตางกันมากนัก
ระยะหางจากลําน้าํ ออกไปดวยระยะทางพอ ๆ กันทัง้ สองฝง โดยปกติแลวแมน้ําหรือลําน้ําจะมีแนว
ไมคอยจะเปนเสนตรง ซึง่ ในกรณีนี้จะสรางเขื่อนกัน้ น้ําไปตามขอบนอกของสวนโคง เพื่อใหชองของ
เขื่อนกั้นน้าํ (Levees Channel) มีความคดเคี้ยวนอยกวาลําน้ําธรรมชาติ (รูป 5.9c)

a

b

c

รูป 2.2 แบบจําลองลักษณะที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ําทวม
การสรางเขื่อนกั้นน้ําทวมขนานไปกับแนวลําน้าํ จะจํากัดความกวางของชองน้ํา เมือ่ เวลา
เกิดน้ําทวม ทั้งนี้เพราะจะตองบังคับใหการไหลของน้าํ ไมใหไหลลนออกไปสูพื้นทีร่ าบทีน่ ้ําสามารถ
ทวมถึงได
ดวยเหตุนี้จงึ เปนเหตุใหระดับน้ําของลําน้ําชวงทีม่ ีการสรางเขื่อนขนาบมีระดับสูง
ถึงแมวา ปริมาณการไหลจะคงเดิมก็ตาม
ดังนั้นการออกแบบจําเปนตองใชหลักวิชาชลศาสตร
คํานวณผลกระทบจากการสรางเขื่อนกั้นน้าํ ทวมตอระดับน้ําในลําน้ําดวย และเพือ่ เปนการชดเชย
หรือลดระดับน้ําในลําน้ําลงไดบาง จําเปนตองมีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของ
ลําน้าํ ควบคูไปกับการสรางเขื่อนกั้นน้าํ ทวมดวย ทั้งนี้เพราะเมื่อปริมาณการไหลเทากัน แตระดับ
ความสามารถหรือความเร็วของการไหลของน้าํ หลังจากทําการปรับปรุงลําน้ําจะดีกวา ทําใหระดับ
น้ําที่ตอ งการในการไหลต่าํ กวาดวย
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เมื่อระดับน้ําในชวงที่สรางเขื่อนกั้นน้ําทวมเพิ่มขึน้ ระดับน้ําของลําน้าํ ในชวงเหนือเขือ่ นขึ้น
ไปจะสูงกวามาก เพื่อใหเกิดศักยภาพในการไหลของน้ําในชวงของลําน้าํ ทายชวงที่สรางเขื่อนกัน้
น้ําทวมจะมีปริมาณการไหลสูงสุดเพิ่มขึน้ เพราะวามีปริมาตรความจุของลําน้าํ นอยลง อันเปนผล
จากการเพิม่ ความเร็วการไหลของน้ํา ผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสรางเขื่อนกั้นน้าํ ทวมขึ้นอยูก บั
สภาพคุณลักษณะทางฟสิกสของน้ํา โดยปกติแลวการสรางเขื่อนกัน้ น้าํ ทวมจะเปนผลใหระดับน้ํา
ในลําน้ําสูงขึ้นตามแนวลําน้าํ ที่สรางเขื่อนกั้นน้ําทวม
นอกเสียจากวาจะมีการสรางอางเก็บน้ํา
ทางดานเหนือน้ํา และการปรับปรุงสภาพลําน้าํ ประกอบดวย และเมื่อทําการสรางเขื่อนกั้นน้ําทวม
ติดกับสวนโคงนอกของลําน้าํ จะตองมีการปองกันการพังทลายของตลิง่ ดวย ดังนัน้ งานกอสราง
เขื่อนกั้นน้าํ ทวมจําเปนตองทําควบคูกับงานปองกันตลิ่งและการปรับปรุงลําน้าํ
เนื่องจากเขื่อนกัน้ น้าํ ทวมนิยมใหมีความลาดชันดานขางคอนขางราบ ดังนัน้ เขือ่ นกัน้ น้าํ
ทวมที่มีความสูงมาก ๆ จะตองการฐานกวางและตองการพืน้ ทีม่ ากตามไปดวย ในทองที่ชนบท
ราคาที่ดนิ อาจจะถูก
แตในตัวเมืองทีด่ ินจะมีราคาแพง
ทําใหราคากอสรางสูงตามไปดวย
ั นารุกล้าํ เขาไป
นอกจากนัน้ ในบางกรณีอาจจะหาที่ดนิ สําหรับสรางไดยาก เพราะบานเมืองไดพฒ
ในทางน้ําอยูแลว ดังนัน้ จึงตองสรางสิง่ ทีต่ องการที่ดนิ นอย ซึง่ ไดแกการสรางกําแพงกัน้ น้าํ ทวม
แทน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกับเขื่อนกั้นน้ําทวม แตกตางกันตรงที่วา กําแพงกัน้ น้ําทวมตองการ
ฐานกวางและพื้นที่ไมมากนัก
สามารถสรุปขอดีขอเสียไดดังนี้
ขอดี 1. สามารถรับปริมาณน้าํ ไดมากขึ้น
ขอเสีย 1.เมื่อรับปริมาณน้ําไดมากขึ้นทําใหมีอัตราการไหลของน้ําชาลง จึงมีการสะสม
ตะกอนมากขึน้ เมื่อเปนเวลานานตะกอนก็สามารถทําใหลําน้ําตืน้ เขินได
2.สงผลตอระบบนิเวศในลําน้ํา
3.สงผลตอทัศนียภาพของเมือง

รูป 2.3 ตัวอยางเขื่อนดินและกําแพงกัน้ น้าํ ทวม
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4. การผันน้าํ ทวม (Diversion Channel)
ทางผันน้ําทวม ทําหนาที่สองอยางในการบรรเทาน้าํ ทวม ประการแรกนั้น ทางผันน้ําทวม
ทําใหเกิดพืน้ ทีเ่ ก็บกักน้ําขนาดใหญ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําไวไดบางสวนและอาจทําใหอัตราการ
ไหลของน้าํ ในลําน้าํ สายใหญลดลงในชวงที่อยูใตจุดผันน้าํ (Diversion) ลงไป ประการที่สอง ทาง
ผันน้าํ ทวมจะทําหนาทีเ่ ปนทางออก (Outlets) เพิ่มขึ้นสําหรับน้ําที่ไหลลงมาจากทางดานเหนือน้าํ
เปนการเพิ่มความเร็วของการไหลและลดระดับน้ําในชวงของลําน้าํ สายใหญที่อยูเหนือจุดผันน้าํ ขึ้น
ไปดวย
โอกาสที่อํานวยสําหรับการสรางทางผันน้ําทวมนัน้ จะจํากัดโดยสภาพภูมิประเทศของหุบ
เขา และพืน้ ทีด่ ินซึ่งมีราคาถูกสําหรับเปนพื้นที่เก็บกักน้าํ ชั่วคราวหรือเปนทางผันน้ําทวม การบังคับ
หรือการยอมใหนา้ํ ไหลเขาสูท างผันน้ําทวมทําไดหลายอยางดวยกัน
สวนมากแลวการไหลจะ
เกิดขึ้นในชวงที่ระดับตลิ่งของลําน้ําต่ํา หรือมีชองวางระหวางเขื่อนกั้นน้ําทวม ในบางกรณีอาจจะ
ตองสรางเขื่อนกัน้ น้าํ ทวมทีม่ ีสวนของรูปตัดระดับต่ําที่เรียกวา Fuseplug Levee ไว ดังนั้นเมื่อ
ระดับน้ําในลําธารสูงขึ้นก็จะไหลทวม Fuseplug Levee ทําใหเกิดการพังทะลายลงเปนชองใหน้ํา
ไหลสูทางผันน้ําทวมได ในบางครั้งอาจจะออกแบบเปนอาคารถาวรในลักษณะของธรณีคอนกรีต
(Concrete Sill) หรือฝาย (Weir) ซึ่งจะตัง้ ระดับน้าํ ลนไวใหน้ําไหลลนไดตามที่ออกแบบไว ในกรณี
นี้จะเหมาะสมมากเมื่อเกิดการไหลลนบอยครั้ง ทั้งนี้เพราะจะไมตองการสรางเขื่อนกัน้ น้าํ ขึ้นมา
ใหมทกุ ๆ ครั้งที่นา้ํ ไหลลนออกไปสูทางผันน้ําทวม การปลอยน้ําผานเขื่อนกัน้ น้าํ ออกไปสูทางผันน้ํา
ทวมอาจทําไดดวยการระเบิดเขื่อนกั้นน้ําเมื่อมีสภาพการเกิดน้ําทวมในเวลานัน้ ไมสจู ะปลอดภัย
หรือจําเปนตองมีการผันน้ําออกไปสูทางผันน้ําทวม นอกจากนั้นยังอาจจะสรางเปนลักษณะทางน้าํ
ลน (Spillway) มีประตูควบคุม การสรางทางผันน้ําแบบอาคารน้าํ ลนจะสามารถควบคุมหรือจํากัด
ปริมาณน้าํ ได อยางไรก็ตาม การสรางอาคารน้ําลนที่มีประตูควบคุมอาจจะมีขอ เสียที่สาํ คัญคือ
เรื่องราคาคาลงทุนที่คอนขางจะแพงกวาวิธีอื่น
ตรงจุดผันน้าํ สูทางผันน้ําทวม ความสามารถของลําน้ําทั้งลําน้าํ สายใหญและทางผันน้ํา
(Diversion Stream) เมื่อรวมกันจะมีขนาดมากกวาลําน้ําเดิม ระดับน้ําจะลดต่ําลงเพียงพอตอการ
ใหเกิดการไหลแยกเขาสูลําน้ําทั้งสอง ดังนั้นความลาดเทของผิวน้ํา (Water-Surface Slope) เหนือ
จุดผันน้าํ จะชันมากขึ้น แตในชวงจุดผันน้าํ ความลาดชันของผิวน้ําจะลดลง ถาความลาดชันของลํา
น้ําเดิมมีมาก การเปลี่ยนแปลงความลาดชันของผิวน้าํ อันเกิดจากการผันน้าํ อาจมีนอยหรือตัดทิ้ง
ได ถาหากวาความลาดชันของลําน้าํ เดิมคอนขางราบ การเปลี่ยนแปลงความลาดชันของผิวน้ําจะ
ไมมากหรือเห็นไดชัด ในทํานองเดียวกัน ระดับน้ําจะลดลงกวาปกติสําหรับปริมาณการไหลที่
กําหนด ความลาดชันของผิวน้ําในชวงใตจุดผันน้าํ ลงไปจะราบหรือมีความชันลดลง เปนเหตุใหเกิด
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การลดลงของความสามารถลําน้าํ สําหรับระดับน้ําที่กาํ หนด แตถาหากวาปริมาณน้ําที่ผันออกไป
จากลําน้าํ สายใหญมาก ระดับน้ําในลําน้าํ สายใหญชวงใตจุดผันน้าํ อาจจะลดลงได อยางไรก็ตาม
การลดลงของระดับดังกลาวจะไมมากเหมือนกับที่คาดวาจะเปนสัดสวนตามความสัมพันธระหวาง
ระดับน้ําและปริมาณการไหลกอนการสรางทางผันน้ําทวม
การออกแบบจะตองคํานวณความยาวและระดับลนเขือ่ น ซึ่งจะใหผลการผันน้าํ เปนไป
ตามที่ตองการ โดยใหมีระดับน้ําในลําน้าํ เปนไปตามทีป่ ระมาณไว วิธีการนี้คือ การสมมุติเขื่อน
ขนาดตาง ๆ และคํานวณความลาดชันของผิวน้าํ ทัง้ ชวงเหนือและใตจุดผันน้ําสําหรับปริมาณการ
ไหลที่ออกแบบไวกอนแลว การออกแบบที่ถูกตองจะตองใหมีสภาพทีว่ าระดับน้ําที่ตองการหรือ
คํานวณที่เขื่อนสําหรับปริมาณน้ํารวมที่ไหลลงมา (Total Inflow) จากเหนือน้ําทีก่ ําหนด จะตอง
เทากับระดับทีต่ องการทีจ่ ะใหมีปริมาณการไหลจํานวนทีเ่ ทากัน โดยแยกผานเหนือลนเขื่อนและ
ผานลงสูทา ยน้ําในเวลาเดียวกัน นั่นคือ สําหรับระดับน้ําที่กาํ หนดทีเ่ ขื่อน ผลบวกของปริมาณน้าํ ที่
ไหลเหนือลนเขื่อนสูทางผันน้ําทวม และปริมาณน้าํ ไหลในลําน้ําสายใหญใตจุดที่ตั้งฝายจะตอง
เทากับปริมาณการไหลรวมจากน้ําเหนือจุดที่ตั้งเขื่อน การผันน้ําทวมเมื่อออกสูทางผันน้ําทวมแลว
ก็อาจจะไหลเลยออกไปที่อนื่ โดยไมไหลวกกลับมารวมกับทางดานทายน้าํ หรืออาจจะไหลวกกลับ
ลงสูลําน้ําเดิมทางดานทายน้ําเมื่อพนพืน้ ที่ที่จะบรรเทาน้ําทวมก็ได
สามารถสรุปขอดีขอเสียไดดังนี้
ขอดี 1. ทําใหมที างระบายน้ําเพิ่มขึ้นและลดระดับน้ําของลําน้าํ สายหลักที่อยูเหนือจุด
ผันน้าํ ขึ้นไป
2. ทําใหอัตราการไหลของน้าํ ในลําน้าํ สายหลักลดลงในชวงที่อยูใตจุดผันน้าํ
(Diversion) ลงไป
ขอเสีย 1. การสรางทางผันน้าํ จะถูกจํากัดดวยลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่
2. มีการเวณคืนที่ดนิ ใกลเมืองซึ่งมีราคาแพง และอาจสงผลกระทบตอประชาชน

รูป 2.4 ตัวอยางทางผันน้ําทวม (Diversion Channel)
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5. การทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway)
เปนวิธีการแกไขปญหาน้าํ ทวมโดยการจัดชั้นพืน้ ที่บริเวณที่เปนที่ราบน้ําทวมถึง
เพื่อ
ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากน้าํ ทวมในพืน้ ที่ราบน้าํ ทวมถึง โดยจัดการเขตการใชที่ดินให
มีความเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของอันตรายจากน้ําทวม มีหลักวิธกี ารในการจัดการ คือ
การกําหนดขอบเขตของปญหาโดยการพัฒนาและควบคุมอาคาร และเขตการใชที่ดิน ลดการ
ขยายความรุนแรงของปญหาโดยการกอสราง การปรับปรุงหรือการยายออกจากพืน้ ที่
รูป 2.5 แบบจําลองการจัดชัน้ พืน้ ที่บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง

หมายเหตุ : Floodway เก็บเปนพื้นที่โลงวางสําหรับเปนทางเดินน้ํา ไมมีอาคารและสิ่งกอสรางอื่น ๆ
Flood Fringe อนุญาติใหสรางอาคารเพื่อปองกันน้ําทวม
100 – Year Flood Plain พื้นที่ที่อาจจะมีน้ําถาเกิดการทวมขนาดใหญ
ที่มา : United States Water Resources Council “Flood Plain Management Handbook”
By H.J. Owen and G.R. Wall, 1981

โดยมีขอกําหนดการใชที่ดิน ดังนี้
1) การใชที่ดนิ ในพืน้ ทีท่ ี่ราบน้ําทวมถึง (Floodways Land Uses)
หาม : สิ่งกอสรางตาง ๆ
อนุญาต : ใหใชเปนที่โลงวาง การเกษตร ปาไม การอนุรักษพนั ธุสัตวปา
พื้นที่เพื่อการนันทนาการ
2) การใชที่ดนิ ในพืน้ ที่ระหวางพืน้ ทีท่ ี่ราบน้าํ ทวมถึงกับพืน้ ทีท่ ี่นา้ํ ทวมไมถึง (Flood Fringe
Land Uses)
หาม : สิ่งกอสรางสถานที่เก็บวัตถุมพี ิษ โรงพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเปน
อนุญาต : ใหใชในการพัฒนาหรือปองกันความเสียหายจากน้ําทวม
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สามารถสรุปขอดีขอเสียไดดังนี้
ขอดี 1. มีความเกีย่ วของกับการกอสรางนอย จึงไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนัก
2. สามารถแกไขปญหาน้าํ ทวมไดในระยะยาว
ขอเสีย 1.ตองการใชพื้นที่ขนาดใหญ
2.การเวนคืนที่ดินทําไดยากและมีคาใชจา ยสูง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภาพภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะสภาพอุทกภัย ซึ่งเปนสภาพทีพ่ นื้ ทีห่ นึ่ง ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้าํ เพิม่ ขึ้นอยางกะทันหัน กอใหเกิดความเสียหายทัง้ ชีวิตและทรัพยสนิ เปน
จํานวนมาก สิ่งที่มนุษยในพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติดังกลาว จะทําใหสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของมนุษยในพื้นทีน่ ั้น ๆ เสื่อมลง รวมไปถึงพืชพรรณและสัตวปาในธรรมชาติ ที่ไมสามารถ
ปรับตัวตอภัยธรรมชาติก็จะไมสามารถดํารงอยูในสภาพภัยธรรมชาติไดเชนกัน
ถึงแมจะมีการ
พยากรณอากาศ หรือมีการเตือนภัยลวงหนา รวมไปถึงการไดรับความชวยเหลือจากองคกรตาง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือองคกรอิสระที่จะพยายามใหขอ มูล ความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่
Burton and Kates (1964) ไดศึกษาภาวะอุทกภัย ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ตอมาในป 1968 ไดเสนอการศึกษาในการปรับตัวของประชาชนตอ
ภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยการปรับตัวตอเหตุการณที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะอุทกภัย
โดยการลดความรุนแรงของภาวะอุทกภัย ซึ่งสามารถใชการวางแผนการใชที่ดนิ โดยมีสิ่งปกคลุม
ดินรวมไปถึงการควบคุมการไหลบาของน้ําสามารถทําไดโดยการทําที่กกั เก็บน้ํา คันดินกัน้ น้าํ ผนัง
กั้นลําน้าํ เพือ่ ลดการไหลบาของน้าํ จะสามารถชวยลดอัตราการไหลบาของน้าํ ได การปรับลด
ความสูญเสีย โดยกําหนดระบบเตือนภัย อาจมีการเคลื่อนยายและการเตรียมตัวฉุกเฉิน การ
ออกแบบสิ่งปลูกสราง การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิ และการเคลื่อนยายแบบถาวร
ดานการลดความสูญเสีย จะมีประเด็นที่นา สนใจ ไดแก 1) การกระจายความสูญเสีย จะมี
องคกรของรัฐเขามาดูแลชวยเหลือใหคําแนะนํา เชน การบรรเทาสาธารณภัย โดยความชวยเหลือ
ดานตาง ๆ การมีประกันภัยอุทกภัย เปนตน 2) การวางแผนสําหรับการลดความสูญเสีย จัดใหมี
การเตรียมการลวงหนา สําหรับสถานการณตาง ๆ รวมไปถึงการประกันอุทกภัย และการทนอยูใน
สภาพความสูญเสีย จะขึน้ อยูกับปจจัยของแตละบุคคลที่สามารถทนอยูกับความสูญเสียได
ในการศึกษานีไ้ มสามารถระบุปจจัยเกีย่ วกับการตอบสนองของมนุษยตอภัยธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย ทีจ่ ะเลือกปจจัยอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนในการทนอยู
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กับภัยธรรมชาติชนิดนัน้ ๆ เชนกรณี ภาวะอุทกภัยในเขตที่ราบลุมแมน้ํา จะมีผลกระทบนอยมาก
ตอประชาชนที่ประกอบกิจกรรมอยูในเขตพื้นที่อุทกภัยดังกลาว สาเหตุดังกลาวอาจใชปจจัย การ
คุมทุนทางเศรษฐกิจมาชวยพิจารณา จะพบไดวา ในบริเวณที่ราบลุม แมน้ํา ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ
อันเนื่องมาจากการตกตะกอนทับถมของแรธาตุ ถึงแมใชในการเพาะปลูกไดปละ 1-2 ครั้ง หรือมี
ความเสีย่ งตอความสูญเสียสูง แตผลผลิตที่ไดมีความคุม กับการลงทุน
แนวคิดดังกลาวตรงกับการศึกษาของ Smith และ Ward (1998) ที่ไดพิจารณาอัตราสวน
ผลตอบแทนเทาตัว และความพึงพอใจในการประกอบกิจกรรม รวมไปถึงพฤติกรรมและการรับรู
ยอมรับอุทกภัย ของประชาชนที่อาศัยอยูใ นเขตที่ราบลุม แมน้ํา La Fallete มลรัฐ Tennesee
Alexander (1993) จําแนกอุทกภัยที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดไดเปนอุทกภัยที่เกิดบริเวณลํา
น้ําหรือแมน้ํา อุทกภัยที่เกิดบริเวณปากแมน้ํา อุทกภัยที่เกิดบริเวณชายฝงทะเล และอุทกภัยที่เกิด
บริเวณอื่น ๆ เชน เกิดจากแผนดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด แลวสงผลใหเกิดความเสียหายตอ
สถานที่เก็บกักน้ํา เชน เขื่อนพังทลาย
Roy Ward ไดเสนอในป 1978 จากหนังสือ Floods: A Geographical Perspective น้ํา
ทวมเปนโอกาสเกิดขึ้นถีห่ างหรือมากนอยไมแนนอน และมนุษยไมสามารถควบคุมสถานการณ
ไดมากนัก สวนใหญไดแตเพียงเฝาติดตามและแจงขาวเตือนภัยลวงหนาเทานัน้ ไดวิเคราะหและ
จัดแบงปรากฏการณอุทกภัยหรือน้าํ ทวม ออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก น้ําทวมตามฤดูกาล น้ําทวม
ฉับพลัน น้าํ ทวมครั้งคราว และน้ําทวมใหญ
อุทกภัย คือ อันตรายอันเกิดจากน้าํ ทวม สวนน้ําทวม หมายถึง น้าํ ซึง่ ทวมพืน้ ที่บริเวณใด
บริเวณหนึ่งเปนครั้งคราว โดยน้ําในลําน้ํา หรือทะเลสาบมีระดับสูงลนตลิ่งบาเขาไป หรือน้ําจากที่
สูงบาลงมา สําหรับภัยพิบัติใหญ ๆ ในเขตลุมน้ําภาคเหนือนี้มักเกิดจากอุทกภัย และภัยแลง สลับ
ควบคูกันไป อันเกิดจากการที่ฝนไมตกตองตามฤดูกาล และสภาพภูมปิ ระเทศเปนภูเขาสูงชัน
ดังนัน้ จึงพอสรุปไดวา อุทกภัยเปนภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดจากฝนตกหนักดวยสาเหตุ
ตาง ๆ กัน อาทิ เกิดจากพายุหมุนเขตรอน ฝนภูเขา ฝนรองมรสุม ฝนจากคลื่นกระแสลมฝาย
ตะวันออกและตะวันตก ตลอดจนสาเหตุสนับสนุนอื่น ไดแก ภาวะน้าํ ทะเลหนุน แผนดินทรุด การ
ตื้นเขินของแหลงน้าํ เปนตน แตอุทกภัยนัน้ เมื่อทราบสาเหตุเวลาที่เกิด มนุษยพอจะมีเวลาเตือนภัย
และบรรเทาภัยอุทกภัยได เพื่อไมใหภัยพิบัติขยายวงกวางออกไปหรือใหมีเวลาของภัยพิบัติสั้นที่สดุ
ก็ดวยมนุษยไมทําลายสภาพแวดลอมของสมดุลทางธรรมชาติประการหนึง่ และชวยเสริมสรางสิง่ ที่
ธรรมชาติใหมาใหดีขึ้นอีกประการหนึง่ ปญหาอุทกภัยก็จะมิใชปญหารายแรงสําหรับมนุษยตอไป
Smith (1993) และ เทพพรรณี เสตสุบรรณ (2541) ไดบรรยายความเสียหายอัน
เนื่องมาจากอุทกภัยตอการประกอบกิจกรรมของมนุษยในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากระดับน้าํ ใน
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แมน้ําและทะเลสูงขึ้นมากจนลนฝง และตลิ่ง นอกจากจะกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง
แลว ถาเปนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวหรือคลื่นที่ซัดถมจากทะเล ขึน้ มาบนฝงและถอยหลังไป จะมี
อํานาจทําลายกวาดทุกสิง่ ทุกอยางลงทะเลไปหมด
ยิ่งจะเปนความเสียหายที่ไมสามารถจะ
ประเมินได อันตรายและความเสียหายดานตาง ๆ ไดแก ความเสียหายทีเ่ กิดตอระบบ
สาธารณูปโภค การคมนาคมขนสง ความเสียหายที่เกิดตอพื้นที่ชุมชนเมืองและความเสียหายที่เกิด
ตอพื้นที่เกษตรกรรม เปนตน
จากเหตุผลดังกลาวมนุษยทอี่ าศัยอยูในเขตที่ราบน้าํ ทวม สามารถดําเนินกิจกรรมทาง
สังคม เศรษฐกิจ จะไดรับผลประโยชนมากกวาความเสียหายทีจ่ ะเกิดจากอุทกภัย ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ การรับรูอุทกภัยของคนในพื้นที่ราบน้ําทวมบริเวณ
ตาง ๆ รวมไปถึงการปรับตัวตอภาวะอุทกภัย ทัง้ ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต สวนการลดความ
โดยสวนมากจะไดรับการ
สูญเสียจากอุทกภัยเปนสิ่งจําเปนของประชาชนในพื้นที่ราบน้ําทวม
ชวยเหลือจากองคกรของภาครัฐและเอกชน ซึง่ การดําเนินการจะใชเวลามาก
การตั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบน้ําทวม เมื่อเกิดภาวะอุทกภัยจะสงผลใหเกิดความเสียหายทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรุนแรงของอุทกภัย โดยมนุษยที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ราบน้ํา
ทวมสามารถเรี ย นรูและปรั บตั ว เพื่อลดความสูญเสี ยจากภาวะอุ ท กภัย รวมไปถึ งการพั ฒ นา
เทคโนโลยี เพื่อใหไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เชน การพัฒนาระบบการเกษตร โดย
การใชระบบชลประทาน การสรางคันกั้นน้ํา คูน้ํา เปนตน ในบางครั้งอุทกภัยสามารถกอใหเกิด
ความเสียหายมากกวาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือเกิดความสูญเสียชีวิตของประชาชน เชน
การเกิดอุทกภัยในประเทศจีน ป ค.ศ.1951 มีผูเสียชีวิตมากกวา 1 ลานคน หรือที่อเมริกาเกิดอุทก
ภัยในเขตลุมน้ํา Kansas กอใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคามากกวา 1.5 ลานเหรียญสหรัฐ โดย
ปกติความเสียหายจากอุทกภัยในแตละปคิดเฉลี่ยทั้งประเทศจะประมาณ 1 ลานเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ผลกระทบจะทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนาจะทําใหคนขาด
แคลนที่อยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค และเครื่องนุงหม สงผลใหคุณภาพชีวิตตกต่ําลง
ลักษณะของอุทกภัยในภาคเหนือ เนื่องจากภูมิประเทศในภาคเหนือประกอบดวยสาม
ลักษณะ คือ เทือกเขา ที่ราบระหวางเขา และที่ราบลุม โดยบริเวณตอนบนของภาค ไดแก จังหวัด
เชียงราย พะเยา เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน แพร นาน และตาก มีลกั ษณะภูมิประเทศซึ่ง
ประกอบดวยเทือกเขาสลับกับที่ราบระหวางภูเขา อุทกภัยมักเกิดจากน้าํ ทวมฉับพลัน เนื่องจากมี
ฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากรองมรสุมพาดผาน และพายุเคลื่อนผาน ในบริเวณ
ดังกลาว ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนกันยายน (นวลศิริ วงศทางสวัสดิ์, 2538) สวน
บริเวณตอนลางของภาค ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก นครสวรรค พิจิตร
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เพชรบูรณ และอุทัยธานี ภูมิประเทศสวนใหญจะเปนทีร่ าบลุมแมนา้ํ จังมักเกิดความเสียหายจาก
การทวมขังในระยะเวลานาน ๆ เนื่องจากฝนตกหนัก และน้ําในแมนา้ํ ลนตลิ่ง
นอกจากนีย้ ังวิเคราะหนา้ํ ทวมดวยหลักความถี่การเกิด
โดยพิจารณาทั้งลุม น้ํารวม
(Region Flood Frequency Analysis) ซึ่งสามารถใชไดดีในพื้นทีห่ รือลําน้าํ ที่ไมมีขอมูลหรือมี
ขอมูลสั้นไมกปี่  โดยใชหลักความถี่การเกิดจากขอมูลทุกสถานีที่มีอยูทงั้ แมนา้ํ สายใหญ แมน้ํา
สาขา และแมน้ําใกลเคียง ซึง่ มีลักษณะคลายคลึงกันเชิงอุทกวิทยา โดยคํานวณกราฟการแจกแจง
ความถี่ของน้าํ ทวม ซึ่งเปนตัวแทนของลุมน้ําในแถบเดียวกัน และทําการวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางคาเฉลี่ยน้ําทวมสูงสุดรายปและพื้นที่ลุมน้ํา
โดยใชหลักการวิเคราะหแบบถดถอย
(Regression Analysis) ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกบั สถานีที่ไมมีขอ มูลได โดยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห ดังนี้
1) คํานวณขนาดพืน้ ที่ลุมน้าํ ของสถานีหรือจุดในลําน้าํ ที่พิจารณาจากแผนที่ภูมิประเทศ
2) จากกราฟความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยน้ําทวมสูงสุดรายปและพื้นที่ลุมน้ํา สามารถ
ประมาณคาเฉลี่ยน้ําทวมสูงสุดรายป เมือ่ ทราบขนาดพื้นที่ลุมน้ํา
3) จากกราฟการแจกแจงความถี่ของน้าํ ทวมเปนตัวแทนของลุมน้ํา สามารถประมาณ
สัดสวนขนาดของน้ําทวมกับคาเฉลี่ยน้าํ ทวมสูงสุดรายป ในแตละรอบปการเกิดซ้าํ เฉลี่ยที่กาํ หนด
หรือตองการได และเมื่อคูณดวยคาเฉลี่ยสูงสุดรายปก็จะไดขนาดของน้ําทวมสําหรับแตละรอบป
การเกิดซ้าํ เฉลีย่ ได
4) นําความสัมพันธระหวางขนาดของน้ําทวมและรอบปของการเกิดซ้ําไปกําหนดจุดใน
กราฟกัมเบลหรือกราฟล็อกเพียรสันประเภทสาม ซึ่งขึน้ อยูกับการวิเคราะหใชทฤษฎีการแจกแจง
ความถี่ประเภทใดก็จะไดกราฟแจกแจงความถี่ของตัวแปรน้ําทวม ณ จุดหรือสถานีที่พิจารณาตาม
ตองการ
การศึกษาเพื่อกําหนดระดับความเสีย่ งภัยธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ที่มโี อกาสจะไดรับ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ไมวา จะเปนแผนดินถลม อุทกภัยวาตภัย หรือ
จากความแหงแลง ซึ่งในแตละครั้งที่มกี ารเกิดภัยเหลานี้ จะมีขอบเขตของความเสียหายมากนอย
ตางกันไปตามภูมิภาค ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาตินนั้ ๆ และโอกาสที่
จะเกิดภัยธรรมชาติในแตละรูปแบบ ดวยเหตุนี้เพื่อปองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมาใน
ภายหลัง ในประเทศทีพ่ ัฒนาแลว จึงมักกําหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยในรูปแบบตาง ๆ ไวบนแผนที่
โดยอาศัยพฤติกรรมของการเกิดภัยธรรมชาตินนั้ ๆ ในอดีต มาเปนเครื่องมือในการกําหนดระดับ
ความเสีย่ งภัยตาง ๆ
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พรชัย ปรีชาปญญา (2544) ศึกษาและสรุปปจจัยทีท่ ําใหเกิดอุทกภัยในพืน้ ที่ลมุ น้ําบน
ภูเขาในภาคเหนือ ไดแก 1) ปจจัยดานความหนาแนน ชนิดของพืชเกษตร ทีพ่ ืชยืนตนใบแคบให
เกิดความรุนแรงนอยกวาพืชใบทาง 2) ปจจัยดานชนิดวัชพืช วัชพืชรากลึกใหเกิดความรุนแรงนอย
กวารากตื้น 3) ปจจัยดานสิ่งปกคลุมดิน ไดแกประเภทปาไม พืชสวน พืชผัก พืชไร โดยพื้นที่รกราง
เปนการใชที่ดนิ ทีก่ อใหเกิดความรุนแรงสูงที่สุด 4) ปจจัยดานชนิดปาไม 5) ปจจัยดานความลาด
ชันของพื้นที่ 6) ปจจัยดานรูปรางของลุมน้ํา รูปรางแบบยาวเรียวใหเกิดความรุนแรงนอยกวาแบบ
วงกลม 7) ปจจัยดานเนื้อดิน ดินเหนียวหรือดินทรายใหเกิดความรุนแรงนอยที่สุด ดินรวนปนทราย
หรือรวนปนเหนียวใหเกิดความรุนแรงปานกลาง และดินรวนใหเกิดความรุนแรงมากที่สุด 8) ปจจัย
ดานความลึกของดิน หนาดินลึกมากกอใหเกิดความรุนแรงนอยที่สดุ ในขณะทีห่ นาดินตืน้ ทําให
เกิดความรุนแรงมากกวา 9) ปจจัยดานความเขมของฝน 10) ปจจัยดานการใชที่ดนิ 11) ปจจัย
ดานตําแหนงการใชที่ดนิ โดยที่ราบและตอนลางของลุม น้ําจะเกิดความเสียหายนอยที่สุด ในขณะ
ที่พนื้ ที่สงู และลาดชันจะเกิดความเสียหายมากกวา 12) ปจจัยดานการกอสราง การสรางแหลงกัก
เก็บน้าํ ทําใหเกิดความรุนแรงนอยที่สุด 13) ปจจัยดานทิศดานลาด 14) ปจจัยดานความสูงของ
พื้นที่ลุมไดรับความรุนแรงมากกวาที่สูง 15) ปจจัยจากไฟปากอใหเกิดความรุนแรงมากที่สุดในชวง
ปลายฤดูแลง 16) ปจจัยดานมาตราการอนุรักษดินและน้ํา และ 17)ปจจัยดานการใชสารเคมี
ประหยัด ปานดี (2533) ศึกษาอุทกภัยบริเวณภาคใตของไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เกิดอุทกภัยและแผนดินถลม ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ของภูมิประเทศตอการเกิดอุทกภัยและแผนดินถลม
ขอมูลที่ใช ไดแกความสูง ความลาดชัน ลักษณะทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา ภูมิอากาศ คุณลักษณะ
ของดิน สิง่ ปกคลุมดิน กิจกรรมมนุษย ขอมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม ภาพถาย
ดาวเทียม SPOT LANDSAT TM วิธีการศึกษาไดทาํ การวิเคราะหรอยราวทางธรณีวิทยา ความ
แปรปรวนของอากาศและการกระจายของฝน สมดุลน้าํ ความพรุนของดิน การเคลื่อนยายมวล
วัตถุโดยการสูญเสียแรงยึดเกาะและการวิเคราะหหลักฐานบางประการ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ สรุปผลการวิจัยไดวา ปจจัยทีม่ ีผลตอการเกิดอุทกภัยและแผนดินถลมใน
ครั้งนี้ คืออิทธิพลจากภูมิอากาศ การกระจายของฝน ปริมาณน้าํ ความชืน้ สวนเกิน รอยแตกราว
ของหิน อัตราความพรุนของเนื้อดินที่มผี ลตอความสามารถในการอุมน้ํา โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ
ไดแกความไมมีเสถียรภาพของโครงสรางธรณีวิทยา โดยเฉพาะหินแกรนิตซึ่งมีรอยราวและรอย
เลื่อนเกิดขึ้นมากมายและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ
สุรภี อิงคากุล (2538) ศึกษาสภาพน้ําทวมทางภูมิศาสตรในกรุงเทพมหานครและพื้นที่
ใกลเคียง มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพน้ําทวมในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกลเคียง ศึกษา
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ปจจัยทางธรรมชาติที่เกี่ยวของและปจจัยเกี่ยวกับกิจกรรมมนุษย ใชขอมูลปริมาณน้ําทา การ
กระจายของฝน ระดับน้าํ ในแมนา้ํ เจาพระยา ความสัมพันธระหวางปริมาณน้าํ ฝนและระดับน้ํา
ระดับความสูงของพื้นที่ ระบบการระบายน้ํา ทั้งนี้ไดสรุปปจจัยของการเกิดน้ําทวมที่มีผลใหเกิด
ระดับความรุนแรงมากนอยขึน้ อยูกับปจจัยหลัก คือปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้าํ ในลําน้าํ ปจจัย
รองไดแกปจจัยทางธรรมชาติ อาทิระดับความสูงของพืน้ ที่ ระยะน้าํ ทะเลหนุน ปจจัยทางดาน
มนุษย อาทิการทรุดตัวของพืน้ ดินอันเกิดจากการขุดบอบาดาล ระบบระบายน้ําออกสูคลองหลัก
และออกสูทะเลขาดประสิทธิภาพ การใชที่ดินไมเหมาะสม เชนการสรางอาคาร หมูบานในพืน้ ทีซ่ ึ่ง
ควรเปนพืน้ ที่เกษตร การมีระบบปองกันน้าํ ทวมทําใหเกิดน้ําทวมในพืน้ ทีน่ อกเขตปองกันมากยิ่งขึน้
การกอสรางถนนและทางรถไฟ ปดกัน้ เสนทางระบายน้าํ
ประสิทธิ์ เมฆอรุณ (2544) ศึกษาการประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการ
วิเคราะหพนื้ ทีเ่ สี่ยงตออุทกภัย ในเขตลุมน้ํายมตอนลาง มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชขอมูล
ดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรศึกษาการใชประโยชนที่ดินและขอบเขตของอุทกภัยใน
ลุมน้ํายมตอนลาง กําหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย และศึกษามาตรการปองกัน
บรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากอุทกภัย โดยมีแนวคิดวาสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัย ไดแก
ปริมาณน้าํ ฝนเฉลี่ยรายป จํานวนวันที่ฝนตกรายป ปริมาณฝนที่ตกหนักมากที่สุด ระดับความสูง
ของพื้นที่และความลาดชัน สาเหตุทางออม ไดแก โครงขายลําน้ํา เสนทางคมนาคม การใช
ประโยชนที่ดิน และคุณสมบัติของเนื้อดิน
ศิริ มณีวรรณ (2532) ศึกษาความสัมพันธทางกายภาพของพืน้ ที่ลุมน้ําสาขา ลุมน้ําปง
ตอนบน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธและจําแนกลุมน้ําตามลักษณะทางกายภาพ
ขอมูลที่ใช ไดแก ลักษณะทางธรณีวทิ ยา ปฐพีวทิ ยา ภูมิสัณฐานวิทยา อุทกวิทยา ภูมิอากาศและ
สิ่งปกคลุมดิน วิธกี ารวิเคราะหแบงออกเปน 3 ขัน้ ตอน คือ 1)วิเคราะหองคประกอบทางดานภูมิ
สัณฐานวิทยา
2)จําแนกพืน้ ที่ลุมน้าํ ตามลักษณะองคประกอบทางกายภาพที่วิเคราะหไดใน
ขั้นตอนที่ 1 และ 3)วิเคราะหเชิงผสมผสานของพืน้ ที่ลมุ น้ํา ไดแก การวิเคราะหพนื้ ทีท่ างกายภาพ
รวมกับลักษณะภูมิอากาศ พืชปกคลุมดิน ผลการวิเคราะหพบวาลุมน้าํ อันดับที่1-4 มีองคประกอบ
ตาง ๆ คลายคลึงกัน ไดแก ลักษณะทางกายภาพของโครงขายการระบายน้ํา การไหลซึมของน้าํ
ความสามารถในการอุมน้ําของดิน ความสูงของลุมน้ํา ระยะเวลาที่ดนิ อิ่มตัวดวยน้าํ ความสูงของ
ลําน้าํ ปริมาณอินทรียว ัตถุในดิน ความถี่ของชนิดหินและดิน และความพรุนของดิน แนวคิดใน
การศึกษา ไดแก แนวคิดดานภูมิศาสตรกายภาพ แนวคิดเกี่ยวกับสถานภาพของตัวแปรทาง
กายภาพในชวงเวลาตาง ๆ และแนวคิดเกีย่ วกับเทคนิควิเคราะหทางภูมศิ าสตร
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จากการศึกษาตาง ๆ ที่ผานมาพบวาการศึกษาทีม่ ีผลสรุปตรงกัน ไดแก อุทกภัยเปนภัย
พิบัติจากธรรมชาติที่เกิดจากฝนตกหนักดวยสาเหตุตาง ๆ กัน อาทิ เกิดจากพายุหมุนเขตรอน ฝน
ภูเขา ฝนรองมรสุม ฝนจากคลื่นกระแสลมฝายตะวันออกและตะวันตก ตลอดจนสาเหตุสนับสนุน
อื่น ไดแก ภาวะน้ําทะเลหนุน แผนดินทรุด การตื้นเขินของแหลงน้าํ เปนตน แตอุทกภัยนั้นเมื่อ
ทราบสาเหตุเวลาที่เกิด มนุษยพอจะมีเวลาเตือนภัยและบรรเทาภัยอุทกภัยได เพื่อไมใหภัยพิบัติ
ขยายวงกวางออกไปหรือใหมีเวลาของภัยพิบัติสั้นที่สุดก็ดวยมนุษยไมทําลายสภาพแวดลอมของ
สมดุลทางธรรมชาติประการหนึง่ และชวยเสริมสรางสิ่งที่ธรรมชาติใหมาใหดีขึ้นอีกประการหนึง่
ปญหาอุทกภัยก็จะมิใชปญหารายแรงสําหรับมนุษยตอไป
สาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัย ไดแก ปริมาณน้าํ ฝนเฉลี่ยรายป จํานวนวันที่ฝนตกรายป
ปริมาณฝนที่ตกหนักมากที่สดุ และปริมาณน้ําในลําน้ํา สาเหตุรองทีส่ นับสนุนใหเกิดอุทกภัย ไดแก
โครงขายลําน้าํ เสนทางคมนาคม การใชประโยชนที่ดิน ลําน้ําตืน้ เขิน และคุณสมบัติของเนื้อดิน
สวนลักษณะของอุทกภัยในเมืองเชียงใหม ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยเทือกเขาสลับกับ
ที่ราบระหวางภูเขา อุทกภัยมักเกิดจากน้ําทวมฉับพลันเนื่องจากมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตางๆ
ทั้งที่เกิดจากรองมรสุมพาดผาน และพายุเคลื่อนผาน
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะชวยใหสามารถกําหนดกรอบแนวความคิดสําหรับ
การศึกษาแนวทางการปองกันอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม (รูป 2.6) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
จะศึกษาถึงสภาพปญหาน้าํ ทวมของพื้นที่ศึกษา โดยจะศึกษาทัง้ สภาพน้าํ ทวมในอดีตและสภาพ
น้ําทวมในปจจุบัน ชวงเวลาความถี่ของการเกิดอุทกภัย รวมถึงความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย
เพื่อนําไปสูการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุทกภัยวาประกอบไปดวยปจจัยใดบาง ซึ่งจะเปนการ
สรางความเขาใจโดยรวมของสาเหตุที่แทจริงของการเกิดน้ําทวม จึงจําเปนตองศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบนรวมถึงสภาพการตั้งถิ่นฐาน ซึง่ อาจสงผลตอการเกิดน้ําทวมใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหมนอกจากนี้ยงั มีปญหาที่เกิดขึน้ ภายในเขตเทศบาลเองดวย
จากนั้นจะวิเคราะหและรวบรวมวิธกี ารปองกันเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ตามหลักการ
จัดการที่ราบน้าํ ทวมถึง (Flood Plain Management) ซึ่งสามารถสรุปวิธีการที่มีความเหมาะสมตอ
การแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ได 6 วิธี คือ การสรางอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทา
น้ําทวม (Flood Mitigation Storage) การทําพืน้ ที่แกมลิง การสรางระบบคันปองกันน้ําทวม
(Polder System)
การปรับปรุงระบบการระบายน้าํ (Drainage System) การผันน้ําทวม
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(Diversion Channel) และการทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway) โดยทั้ง 6 วิธีการเปนแนว
ทางการแกไขปญหาน้ําทวมจากสาเหตุที่เกิดจากปญหาภายนอกเขตเมือง คือ การสรางอางเก็บน้าํ
เพื่อบรรเทาน้าํ ทวม การผันน้ําทวม การทําพืน้ ที่แกมลิง และจากสาเหตุที่เกิดจากปญหาภายในเขต
เมือง คือ การทําแนวน้ําทวมหลาก การสรางระบบคันปองกันน้าํ ทวม และการปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ํา
จากนั้นนําวิธกี ารทัง้ 6 วิธี มาทําการประเมินวิธีการแกไขปญหาทีม่ คี วามเปนไปไดและมี
ความเหมาะสมกับพืน้ ที่ศกึ ษา เพื่อเสนอแนะแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการเกิดน้าํ ทวมที่
มีความเหมาะสมกับพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครเชียงใหม
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การเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

สภาพปญหาน้ําทวมของพืน้ ที่ศึกษา
- สภาพน้าํ ทวมในอดีต
- สภาพน้ําทวมในปจจุบนั
- ความเสียหายของการเกิดอุทกภัย
- ชวงเวลา ความถี่ของการเกิดอุทกภัย

สาเหตุของการเกิดอุทกภัย

วิธีการแกไขปญหาอุทกภัย
- การสรางอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวม
- การผันน้ําทวม
- การทําพื้นที่แกมลิง
- การจัดชั้นพื้นที่บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง
- การสรางเขื่อนหรือกําแพงกั้นน้ําทวม
- การปรับปรุงระบบการระบายน้ํา

ประเมินวิธีการแกไขปญหาที่มีความเปนไปไดและมีความเหมาะสมกับพื้นที่
เขตเทศบาลนครเชียงใหม

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุทกภัยที่มคี วามเหมาะสมกับ
พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
3.1 สภาพทางกายภาพ
3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางทิศเหนือของทีร่ าบลุมแมนา้ํ ปง อยูระหวางเทือกเขาดอยลังกา ดอยขุนตาล และเทือกเขาสุเทพ - ดอยบวกหา ที่ราบสวนใหญสงู กวาระดับน้ําทะเลประมาณ 290
- 400 เมตร ซึง่ มีเขตศูนยกลางความเจริญอยูที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมและบริเวณใกลเคียง
พื้นที่เทศบาลมีเนื้อที่ 40.33 ตร.กม. มีการแบงความรับผิดชอบออกเปน 4 แขวง ไดแก
1. แขวงกาวิละ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลฟาฮาม ตําบลวัดเกต ตําบลหนองปาครั่ง ตําบลทา
ศาลา และตําบลหนองหอย รวมเปนพื้นทีท่ ั้งหมด 12.44 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงนครพิงค ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปาตัน ตําบลชางมอย ตําบลชางเผือกบางสวน
และตําบลศรีภูมิบางสวน รวมเปนพืน้ ทีท่ งั้ หมด 11.15 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงศรีวิชยั ครอบคลุมพื้นที่ตาํ บลสุเทพ ตําบลชางเผือกบางสวน ตําบลศรีภูมบิ างสวน
และตําบลพระสิงหบางสวน รวมเปนพืน้ ทีท่ ั้งหมด 9.74 ตารางกิโลเมตร
4. แขวงเม็งราย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหายยา ตําบลชางคลาน และตําบลพระสิงห
บางสวน รวมเปนพืน้ ทีท่ งั้ หมด 7.00 ตารางกิโลเมตร
สามารถแบงพืน้ ที่ของเมืองออกเปนเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นนอก โดยครอบคลุม
พื้นที่เขตเมืองชั้นใน ไดแก ตําบลศรีภูมิ ตําบลพระสิงห ตําบลหายยา ตําบลชางมอย ตําบลชาง
คลาน และตําบลวัดเกต รวมเปนพื้นทีท่ ั้งหมด 18.36 ตารางกิโลเมตร สวนเขตเมืองชั้นนอก ไดแก
ตําบลชางเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลหนองหอย ตําบลทาศาลา ตําบลหนองปาครั่ง ตําบลฟาฮาม
ตําบลปาตัน รวมเปนพืน้ ทีท่ งั้ หมด 21.97 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมืองเชียงใหมเปนแอง มีภูเขาลอมรอบ ทําใหเกิดทางน้ําในแอง
หลายสาย มีแมน้ําปงเปนทางน้าํ สายใหญไหลลงกลางแองจากเหนือลงใต แบงพืน้ ที่เมืองเชียงใหม
ออกเปน 2 ฝง คือ ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก เขตเทศบาลฝงตะวันตกเปนพื้นที่เขตเมืองเกา มีคู
เมือง ลําคูไหว ลําเหมืองแมทาชาง และคลองแมขาเปนทางน้าํ สายสําคัญระบายน้าํ ลงสูแมนา้ํ ปง
สําหรับเขตฝงตะวันออกมีลาํ เหมืองริน และลําเหมืองพญาคําเปนทางระบายน้าํ ลงสูน้ําแมตาว ซึง่
จะไหลไปสมทบกับแมนา้ํ กวงที่จงั หวัดลําพูน
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จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดลําพูน

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.1 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณแองเชียงใหม - ลําพูน
คําอธิบายสัญลักษณ

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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ตําบลปาตัน
ตําบลชางเผือก
ตําบลฟาฮาม

ตําบลชางมอย
ตําบลสุเทพ

ตําบลหนองปาครัง่

ตําบลศรีภูมิ
ตําบลพระสิงห

ตําบลวัดเกต

ตําบลหายยา
ตําบลทาศาลา

ตําบลชางคลาน
ตําบลหนองหอย
ตําบลปาแดด
แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.2 พื้นที่แบงความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ขอบเขตตําบล
แขวงกาวิละ
แขวงนครพิงค
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.3 เสนชั้นความสูงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
เสนชั้นความสูง (ชวงตาง 10 เมตร)
ทางน้ําสายหลัก

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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รูปที่ 3.4 แสดงภาพตัดขวางบริเวณทีร่ าบเชียงใหม

FP
LT
MT
UT

Flood Plain - ที่ราบน้ําทวมถึง
Low Terrace - ที่ราบขั้นบันไดต่ํา (ตะพักลําน้าํ ขั้นต่ํา)
Mid Terrace - ที่ราบขั้นบันไดตอนกลาง (ตะพักลําน้าํ ระดับกลาง)
Upper Terrace - ที่ราบขั้นบันไดตอนบน (ตะพักลําน้าํ ตอนบน)

FS
LH
HH
M

Fool Slope
Low Hill
High Hill
Mountain

- ที่ราบเชิงเขา
- ลูกเนินเตี้ย
- ลูกเนินสูง
- ภูเขา
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3.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงใหมจัดอยูในสภาพภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแหงในเขตรอนเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพภูมิประเทศแบบภูเขาทําใหปริมาณน้าํ ฝน อุณหภูมิ และความชืน้ สัมพัทธ แตกตาง
กันไป โดยทัว่ ไปแลวแบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้
-ฤดูฝน เริม่ จากปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตจะมีอากาศชุมชื้นและฝนตกตลอดฤดู
-ฤดูหนาว เริม่ จากเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศแหงแลง
-ฤดูรอน เริ่มจากปลายเดือนกุมภาพันธถึงเดือนธันวาคม
มีความแตกตางกันของฤดูกาลอยางเห็นได
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม
ชัดเจน
โดยอากาศจะรอนอบอาวในฤดูรอนและหนาวจัดในฤดูหนาว
จากสถิติของกรม
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงใหม พบวา อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยเทากับ 29.51 องศาเซลเซียสใน
เดือนเมษายน สวนอุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ยเทากับ 21.39 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม ทั้งนี้
เพราะจังหวัดเชียงใหมนนั้ มีสภาพภูมิประเทศโดยรวมเปนหุบเขาและภูเขา ทําใหมรี ะดับความสูง
เฉลี่ยบนยอดเขากับความสูงเฉลี่ยที่ผวิ ดิน (บริเวณที่ราบ) แตกตางกันมาก รวมทั้งยังมีระดับความ
สูงเหนือระดับน้ําทะเลมาก เนื่องจากสาเหตุทั้งสองปจจัยนี้ จึงทําใหในตอนกลางวันถูกอิทธิพลของ
แสงแดดแผดเผาทําใหอุณหภูมิรอนมากและในตอนกลางคืนจะไดรับอิทธิพลของลมภูเขาพัดลงไป
ใตหุบเขา ภายใตหุบเขาอากาศเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ความรอนตอนกลางวันลอยตัวขึ้นสูงปะทะ
กับความชื้นทีพ่ ืชคายออกมาในตอนกลางคืน จึงทําใหเมืองเชียงใหมมีสภาพอากาศดังกลาว
จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทีต่ ั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย
อีกทัง้ ปริมาณปาไม
คอนขางสมบูรณ และมีปริมาณความชื้นสัมพัทธคอนขางสูง รวมทัง้ ลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขา
และหุบเขาที่สลับซับซอน ดวยเหตุนี้จงึ มีปริมาณฝนคอนขางมากโดยปริมาณและการแพรกระจาย
ของน้ําฝนในเมืองเชียงใหม พบวา มีปริมาณน้ําฝนผันแปรคอนขางมาก ตั้งแต 700 มม./ป จนถึง
1,500 มม./ป มีการแพรกระจายของน้าํ ฝนคือ ฝนจะตกมากประมาณ 6 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จึงมีผลทําใหมีประเภทของการใชประโยชนที่ดนิ ที่แตกตางกันออกไป
ระหวางบริเวณที่ราบลุมกับบริเวณที่เปนพื้นที่ภูเขาสูง และบริเวณพื้นที่ราบลุม ที่มีปริมาณน้ําฝน
มากกับพืน้ ที่ราบลุมทีม่ ีปริมาณน้ําฝนนอย แตถาเปนพืน้ ทีท่ ี่มีการชลประทานแลวการใชประโยชน
ที่ดินแถบนี้จะไมแตกตางกันมากนัก สวนการกระจายตัวของฝนในจังหวัดเชียงใหมจะมีลักษณะ
ดังนี้
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- พื้นทีท่ ี่มีโอกาสที่ฝนตกมากกวา 120 วันตอป ไดแก พืน้ ที่ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม
อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอแมแตง
- พื้นที่ที่มโี อกาสที่ฝนตกมากกวา 80-120 วันตอป ประกอบดวยพื้นทีบ่ างสวนของอําเภอ
แมริม สันทราย พราว แมอาย แมแจม และอําเภออมกอย
- พื้นทีท่ ี่มีโอกาสที่ฝนตกมากกวา 60-80 วันตอป ประกอบดวยพื้นที่บางสวนของอําเภอ
พราว แมอาย ดอยสะเก็ด สะเมิง แมแจม และอําเภอดอยเตา
- สําหรับอําเภออื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวจะเปนพืน้ ทีท่ ี่มโี อกาสที่ฝนตกนอยกวา
60 วันตอป
ลักษณะทางธรรมชาติของฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และการวิเคราะหพายุฝนเพื่อ
การกําหนดคาบอุบัติของการเกิดน้ําทวมและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําในพื้นที่
สรุปไดดังนี้
1. ธรรมชาติของฝน
1.1 จากภาพรวมลักษณะการกระจายตัวของฝนที่ตกชวงระยะเวลา 1 ป พบวา
ในแตละสถานีการกระจายตัวของฝนจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ฝนจะตกหนักในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฝนจะตกหนักมากที่สุดในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน
1.2 เมื่อพิจารณาถึงการตกตอเนื่องของฝน พบวา ประมาณ 80 % ของเหตุการณ
ฝนตกนัน้ ฝนจะตกตอเนื่องไมเกิน 2 วัน ทัง้ นี้ประมาณ 64 % ของเหตุการณฝนตกจะเปน
เหตุการณของฝนที่ตกเพียง 1 วัน (รูปที่ 3.6)
จากธรรมชาติของฝนบริเวณพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม จะเห็นไดวา พายุฝนสวนใหญที่
ตกในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําโดยรอบพื้นที่นนั้ จะมีระยะฝนตกไมเกิน 2 วัน และที่คาบอุบัติไมเกิน 25 ป
จะมีคาปริมาณฝน ตัง้ แต 79 ถึง 148 มิลลิเมตร ซึง่ จากการวิเคราะหทางสถิตอิ ทุ กวิทยาโดย
วิธีกัมเบล (Gumble) ของสถานีวัดน้าํ ฝน อ.เมืองเชียงใหม สามารถสรุปปริมาณฝนที่คาบอุบัติการ
เกิด (Return Period) ตาง ๆ ของพายุฝน 1 วัน และ 2 วัน ไดดังนี้
ตารางที่ 3.1 ปริมาณฝนที่คาบอุบัติการเกิด (Return Period) ของพายุฝน 1 วัน และ 2 วัน
คาบอุบัติการเกิด
(ป)
2
5
10
25
ที่มา : กรมชลประทาน

ปริมาณฝนของสถานีวัดฝน อ.เมืองเชียงใหม (มม.)
1 วัน
79.40
99.07
112.09
128.54

2 วัน
94.96
116.20
130.26
148.02
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รูปที่ 3.5 การกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือน
เมือง

เชียงดาว

แมแตง

แมงัด

แมริม

เวี ยงแหง

400.0

ปริมาณฝนรายเดื อ นเฉลี่ย (มม.)

350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

เดื อ น

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 3.6 เปอรเซ็นตการเกิดฝนตกตอเนื่อง 1 – 7 วัน
เปอร เ ซ็ น ต ก ารเกิ ด ฝนตกต อ เนื่ อ ง

70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

จํานวนวันของฝนตกต อ เนื่อ ง (วัน)

2. การวิเคราะหพายุฝน
ในการวิเคราะหระบบระบายน้ําซึง่ ตองใชขอ มูลจากโคงความสัมพันธระหวาง
ความเขมฝน-ชวงเวลา-ความถี่ (IDF Curve) ของฝนนัน้ จากการตรวจสอบพบวา กรมชลประทาน
ไดมีการวิเคราะห IDF Curve ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม ไวแลว และจากการตรวจสอบแนวโนมของฝน
ในอดีตจนถึงปจจุบันของ อ.เมือง จ.เชียงใหม พบวา ปริมาณฝนที่ตกจากอดีตจนถึงปจจุบนั มี
แนวโนมคอนขางคงที่ นัน้ หมายความวา IDF Curve ทีพ่ ัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2542 สามารถนํามาใช
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ในปปจจุบันไดโดยไมตองมีการปรับแก และจากโคงความสัมพันธ IDF Curve ที่พฒ
ั นาจากขอมูล
ฝนทุก ๆ 15 นาทีดังกลาว เมื่อนํามาพิจารณาในรูปของความลึกฝนสะสมจะไดวาฝนที่ตกในพืน้ ที่
เทศบาลนครเชียงใหมในระยะเวลา 1 วัน ฝนสวนใหญจะตกตอเนื่องไมเกิน 6 ช.ม.
พื้นที่ของเมืองเชียงใหมอยูภายใตอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดจากมหาสมุทรอินเดีย ทําให
ฝนตกประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเปนชวงฤดูฝนเนื่องจากลมนี้พัดเอาความ
ชุมชื้นเขามา สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดมาจากทางตอนเหนือของประเทศจีน โดย
นําเอาความหนาวเย็นและความแหงแลงเขามา
เริ่มจากกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือน
กุมภาพันธซงึ่ เปนฤดูหนาว สวนในชวงตอนปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือราวกลางเดือน
กุมภาพันธไปถึงกลางเดือนเมษายนชวงนีอ้ ากาศคอนขางรอน อุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศ
ต่ําซึ่งโดยปกติจะเคลื่อนที่จากทิศใตขึ้นมาทางทิศเหนือ นอกจากรองมรสุมนี้แลวตัวการอีกอยาง
หนึง่ ก็คืออิทธิพลจากพายุไตฝุนและพายุโซนรอน
3.1.3 สภาพทางอุทกวิทยา
แหลงน้ําของเมืองเชียงใหมประกอบไปดวย คูเมือง ลําคูไหว คลองแมขา ลําเหมืองริน
และแมน้ําปง ซึ่งเปนแหลงน้าํ และทางระบายน้าํ ของเมืองเชียงใหม
-คูเมือง เปนคลองที่ขุดขึ้นพรอมกับการกอสรางเมืองเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ.1839 คูเมือง
ไดรับน้ําหลอเลี้ยงจากคลองชลประทานในชวงฤดูแลงไหลลงสูคลองแมขา ลําคูไหว และคลองแม
ทาชาง
-ลําคูไหว เปนคลองสาขาของคลองแมขา และเปนแหลงรองรับการระบายน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้าํ เสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
-คลองแมขา เปนคลองธรรมชาติยาวประมาณ 7.7 กิโลเมตร ไหลผานเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ดานฝงตะวันตกของแมน้ําปง มีลําคูไหวและคลองแมทาชางเปนคลองสาขายอย คลอง
แมขาเปนแหลงรับน้ําหลากในฤดูฝน
-ลําเหมืองริน เปนลําธารธรรมชาติที่ไหลผานตัวเมืองเชียงใหมดานฝงตะวันออกของแมน้ํา
ปง รองรับน้ําฝนและน้าํ เสียจากชุมชนระบายลงสูพ นื้ ทีล่ ุมทางทิศตะวันออกของตัวเมือง
-แมน้ําปง เปนแมน้ําธรรมชาติไหลผานตัวเมืองเชียงใหม และเปนแหลงน้ําสําคัญของเมือง
เชียงใหม เพราะใชประโยชนในการเกษตร การประมง เปนแหลงน้าํ ดิบสําหรับการประปา และเปน
แหลงรองรับน้าํ ฝนและน้ําเสียจากชุมชนดวย

คลองแมขา

ลําคูไหว

แมน้ําปง

ลําเหมืองริน

เขตเทศบาล
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.7 เสนทางน้าํ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
คลองชลประทาน
ลําน้ําที่มีน้ําไหลตลอดป
ลําน้ําที่มีน้ําไหลไมตลอดป
ทางน้ําสายหลัก

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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สภาพน้าํ ทาและอัตราการไหลในแมน้ําปง จากการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. การศึกษาธรรมชาติของการผันแปรอัตราการไหลและระดับน้ําในแมน้ําปง
การศึกษาการผันแปรของอัตราการไหลและระดับน้ําในแมน้ําปงจากขอมูลที่ฝายแมแฝก
ซึ่งตั้งอยูบริเวณดานเหนือเขตเทศบาลนครเชียงใหมและฝายแมปงเกาซึ่งตั้งอยูบริเวณดานใตเขต
เทศบาลนครเชียงใหม พบวา อัตราการไหลผานฝายทั้งทั้งสองแหง จะสูงในชวงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนตุลาคม ซึ่งมีคาอยูระหวาง 200-350 ลบ.ม./วินาที สวนระดับน้ําที่เหนือฝายและทายฝายของ
ฝายทั้งสองแหง จะมีคาสูงในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมเชนกัน
2. การวิเคราะหระดับน้าํ ในแมน้ําปง
การวิเคราะหระดับน้ําในแมน้ําปงประกอบดวย การพิจารณา 2 หัวขอ ดังนี้
2.1 การวิเคราะหการกระจายตัวของระดับน้ําสูงสุดรายวัน ผลการวิเคราะหการ
กระจายตัวของระดับน้าํ สูงสุดรายวันของสถานีวัดน้าํ P.1 สะพานนวรัฐ (รูปที่ 3.7) จะเห็นวา
โดยทัว่ ไประดับน้ําสูงสุดในแตละวันที่เกิดขึ้นนัน้ จะมีคา ต่ํากวาระดับตลิ่งและต่ํากวาคาระดับผิวดิน
เฉลี่ยของพืน้ ทีช่ ุมชน
2.2 การวิเคราะหระดับน้าํ การวิเคราะหคาบอุบัติการเกิดของระดับน้ําสูงสุด
(Return Period) ที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ (รูปที่ 3.8) จะเห็นวาระดับผิวดินของตลิ่งขวาซึ่งเปน
ตลิ่งขางที่ต่ําทีส่ ุดนั้น จะสามารถปองกันระดับน้ําทวมทีค่ าบอุบัติประมาณ 13 ป ได และจากการ
วิเคราะหนนั้ พบวา คาระดับน้ําสูงสุดที่คาบอุบัติประมาณ 100 ป จะมีคาใกลเคียงกับคาระดับผิว
ดินเฉลี่ยบริเวณชุมชน
3. การวิเคราะหพฤติกรรมทางชลศาสตรของแมน้ําปง บริเวณอําเภอเมืองเชียงใหมโดยใช
แบบจําลองทางอุทกพลศาสตร (Hydrodynamic model) จะไดระดับน้ําดังตาราง 3.2
รูปที่ 3.8 เปอรเซ็นของการเกิดระดับน้ําสูงสุดรายวัน
ระดับตลิ่งซาย +306.70 ม.รทก.
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รูปที่ 3.9 คาบอุบัติการเกิดของระดับน้ําทีส่ ถานี P.1 สะพานนวรัฐ

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะหพฤติกรรมทางชลศาสตรของแมน้ําปง
กรณีที่ ปริมาณ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความกวางทางน้ํา
บริเวณ ทน.เชียงใหม

การไหล สภาพสํารวจ ขยายทางน้ําเปน
ปจจุบัน
กวาง 90 ม.
600
/
700
/
800
/
600
/
700
/
800
/
600
/
700
/
800
/

ความลึกทางน้ําเฉลี่ย ความกวางทางน้ําเฉลี่ย ความกวางทางน้ําเฉลี่ย
(จากคาระดับตลิ่งกลาง) เหนือ ทน.เชียงใหม
ทาย ทน.เชียงใหม
5 ม.
/
/
/

6 ม.

/
/
/
/
/
/

70 ม.
/
/
/
/
/
/

90 ม.

/
/
/

70 ม.
/
/
/
/
/
/

90 ม.

/
/
/
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จากผลการวิเคราะหระดับน้าํ ในแมน้ําปงตั้งแตบริเวณเหนือทางหลวงหมายเลข 11 จนถึง
บริเวณใตสะพานวงแหวนรอบกลางดานใต แสดงใหเห็นวาถาจะควบคุมใหระดับน้าํ ในแมน้ําปงที่
ปริมาณน้าํ หลากตั้งแต 600 ถึง 800 ลบ.ม./วินาที ไมเกิดสภาวะลนตลิ่ง หรือสงผลกระทบตอ
ชุมชนนอยที่สดุ ตองประกอบดวยการดําเนินการดังนี้
1) ยกเลิก/รื้อฝายทีก่ ั้นในแมน้ําปงทั้ง 3 แหง บริเวณพืน้ ที่เทศบาลนครเชียงใหม และฝาย
อื่น ๆ ในทางน้าํ ดานเหนือน้ําและทายน้าํ จากเขตเทศบาลออกไปดานละประมาณ 10 กม. เพื่อ
ไมใหกีดขวางทางน้าํ ไหล หรือเปลีย่ นเปนประตูระบายน้ําที่มีความสามารถในการระบายน้าํ ได
สูงสุด 800 ลบ.ม./วินาที
2) จะตองมีการขุดลอกใหทางน้ํามีความลึกประมาณ 6.00 เมตร และขยายความกวาง
ของแมน้ําปงใหมีความกวางประมาณ 90 เมตร ตลอดชวงของแมนา้ํ ปงที่ไหลผานพื้นที่เทศบาล
นครเชียงใหมและพื้นที่ดานเหนือน้ําและทายน้าํ ของเขตเทศบาลออกไปดานละประมาณ 10 กม.
ทั้งนี้ในกรณีทมี่ ีปริมาณน้าํ หลากในแมน้ําปง 800 ลบ.ม./วินาที จะตองมีการเสริมระดับตลิ่งไมนอย
กวา 0.50 เมตร (จากคาระดับตลิ่งกลาง)
ปริมาณน้าํ ทาจากเทือกเขาดานทิศตะวันตกมาจากปริมาณน้าํ ทาจากลุมน้าํ ยอย 11 ลุม
น้ํา คือ ลุมน้าํ หวยบอ ลุมน้ําหวยแมเหียะ ลุมน้ําหวยทราย ลุมน้าํ หวยปงนอย ลุมน้ําหวยอุโมงค ลุม
น้ําหวยหลิงหา ลุมน้ําหวยแกว ลุมน้าํ หวยชางเคี่ยน ลุมน้ําหวยแมหยวกนอย ลุม น้ําหวยแมหยวก
และลุมน้ําหวยชีปะขาว จะระบายน้ําผานพืน้ ทีช่ ุมชนทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือสูแมน้ําปง
ในทางทิศตะวันออกเฉียงใต ซึ่งปริมาณน้ําทาจากลุมน้ํายอยดังกลาวจะสงผลกระทบตอการเกิด
น้ําทวมในพืน้ ที่ชุมชน
จากการวิเคราะหปริมาณน้ําทาโดยอาศัยเทคนิคกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา
(Unit Hydrograph) จะไดปริมาณน้ําทาทีเ่ กิดจากพายุฝนตก 1 วัน ทีค่ าบอุบัติ 2,5,10 และ 25 ป
ของลุมน้าํ ยอยโดยสรุปดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 ปริมาณน้าํ ทาสูงสุดที่คาบอุบัติตาง ๆ ของลุมน้ํายอย
ลักษณะลุมน้ํา
พื้นที่ลุมน้ํา ความยาว
ลําดับที่

ลุมน้ํายอย

ลําน้ํา

Tr 2 ป

Tr 5 ป

Tr 10 ป

Tr 25 ป

ปริมาณ

ระยะเวลา

ปริมาณ

ระยะเวลา

ปริมาณ

ระยะเวลา

ปริมาณ

ระยะเวลา

น้ําทา

น้ําทา

น้ําทา

น้ําทา

น้ําทา

น้ําทา

น้ําทา

น้ําทา

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

(ตร.กม.)

(กม.)

(ลบ.ม./วิ)

(ชม.)

(ลบ.ม./วิ)

(ชม.)

(ลบ.ม./วิ)

(ชม.)

(ลบ.ม./วิ)

(ชม.)

1

ลุมน้ําหวยบอ

3.270

3.080

1.801

2.0

2.158

2.5

2.372

2.5

2.645

3.0

2

ลุมน้ําหวยแมเหียะ

17.597

10.228

8.743

3.0

10.743

3.0

11.860

4.0

13.248

4.0

3

ลุมน้ําหวยทราย

4.347

4.884

2.531

1.5

2.967

2.0

3.201

2.0

3.512

2.5

4

ลุมน้ําหวยปงนอย

5.247

5.138

3.074

1.5

3.651

2.0

3.948

2.0

4.295

2.5

5

ลุมน้ําหวยอุโมงค

3.311

4.017

1.706

1.5

1.952

1.5

2.091

2.0

2.266

2.0

6

ลุมน้ําหวยหลิงหา

1.848

2.835

1.63

1.5

1.872

1.5

1.991

1.5

2.128

1.5

7

ลุมน้ําหวยแกว

18.865

8.339

9.219

3.0

11.403

4.0

12.729

4.0

14.228

4.0

8

ลุมน้ําหวยชางเคี่ยน

9.196

9.063

4.359

3.0

5.303

3.0

5.795

3.0

6.350

3.0

9

ลุมน้ําหวยแมหยวกนอย

3.759

3.707

2.041

2.0

2.418

2.5

2.650

2.5

2.907

2.5

10

ลุมน้ําหวยแมหยวก

5.892

5.972

2.963

2.0

3.510

2.0

3.790

2.0

4.145

2.5

11

ลุมน้ําหวยชีปะขาว

8.234

5.031

5.386

2.0

6.410

2.5

6.971

2.5

7.596

2.5
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3.1.4 การตั้งถิ่นฐานและการใชที่ดิน
เทศบาลนครเชียงใหมเปนที่ตั้งของเมืองเชียงใหมซึ่งเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนา
ในอดีต สถาปนาขึ้นโดยพระเจามังรายมหาราช เมื่อพ.ศ.1893 เปนเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง
1,500 เมตร ยาว 1,600 เมตร มีคูน้ําและกําแพงเมืองลอมรอบทั้งสี่ดาน ตอมาราวพุทธศตวรรษที่
20-21 จึงไดสรางกําแพงชั้นนอกขึ้น ตามแนวคลองแมทาชางดานทิศตะวันออก และลําคูไหว
ทางดานทิศใต เมืองเชียงใหมเจริญรุงเรืองมากในฐานะของศูนยกลางอาณาจักรลานนา ระหวาง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 นับตั้งแตรัชสมัยพระเจาติโลกราชจนถึง
สมัยพระเมืองแกว เปนชวงที่อาณาจักรลานนามีความเปนปกแผนมั่นคง มีความเจริญมั่งคั่งจาก
การคาขาย แลกเปลี่ยนสินคากับดินแดนโดยรอบ เชียงใหมจึงมีฐานะเปนประเทศราชที่มีเจาผู
ครองนครปกครองขึ้นตอกรุงรัตนโกสินทร จนกระทั่งในป พ.ศ. 2427 รัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ จึงได
ทําการปฏิรูปการปกคลองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล นับตั้งแตนั้นมาเมืองเชียงใหมก็ไดถูกผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม
เมืองเชียงใหมยังคงมีบทบาทเปนศูนยกลางที่สําคัญของภาคเหนือสืบตอมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน นอกจากบทบาทความเปนศูนยกลางการบริหารการปกครองแลว เมืองเชียงใหมยังมี
บทบาทเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน และการทองเที่ยวของภาคเหนือ การเปนศูนยกลาง
การขนสงโดยเฉพาะทางอากาศ ในระดับอนุภาคลุมแมน้ําโขง นอกจากนั้นเชียงใหมยังมีบทบาท
เปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และศูนยกลางการ
ใหบริการทางสาธารณสุข บทบาทตาง ๆ เหลานี้เปนปจจัยเกื้อหนุนใหเมืองเชียงใหมเจริญเติบโต
เปนเมืองที่มีความสําคัญ และประชากรมากเปนอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
การกระจายตัวของพืน้ ที่ปลูกสรางสวนใหญตั้งอยูทางฝง ตะวันตกของแมน้ําปง อันเปน
ที่ตั้งของเมืองโบราณเชียงใหม บริเวณระหวางเมืองโบราณกับแมนา้ํ ปง เปนยานพาณิชยกรรม
ศูนยกลางเมือง และยานทีพ่ ักสิ่งอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว ทิศทางการขยายตัวของเมือง
ออกไปโดยรอบตัวเมืองเกาและยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง โดยเฉพาะทางทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก และทิศใต เนือ่ งจากทางดานทิศตะวันตกเปนที่ดนิ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางดานทิศเหนือมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 เชียงใหม – ฝาง
เปนถนนสายหลักออกจากเมือง เชื่อมโยงกับศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมและสนามกีฬา 700 ป
ทางดานทิศตะวันออกมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 (เชียงใหม – เชียงราย) และทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1006 (เชียงใหม – สันกําแพง) เปนถนนสายหลักออกจากเมืองเชื่อมโยงกับ
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สถานีขนสงผูโ ดยสาร และสถานีรถไฟเชียงใหม สวนทางดานทิศใต มีทางหลวงหมายเลข 11
(เชียงใหม – ลําปาง) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 (เชียงใหม – ลําพูน) และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 108 (เชียงใหม – ฮอด) เปนถนนสายหลักออกจากเมืองเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรม
ลําพูน เมืองลําพูน และชุมชนทางดานทิศใตของจังหวัดเชียงใหม ระหวางทางหลวงสายหลักออก
นอกเมืองนีม้ ีถนนวงแหวนเชือ่ มถึง 3 วงรอบ พื้นที่ปลูกสรางในวงรอบถนนวงแหวนรอบในเกือบ
เต็มพื้นที่และเริ่มขยายตัวออกไปในพืน้ ทีถ่ นนวงแหวนลําดับตอไป ตามแนวถนนสายหลักออกนอก
เมือง และถนนวงแหวนนี้มคี วามสะดวกในการเขาถึงสูง จึงมีการพัฒนายานพาณิชยกรรมเปนแนว
ยาวไปตามถนนสายดังกลาว สวนพืน้ ที่ตอนในจึงจะเปนยานที่อยูอาศัย
พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหมเปนสวนหนึ่งของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมที่มีพื้นที่ครอบคลุม
บางสวนของอําเภอเมืองเชียงใหม และอําเภอขางเคียง ซึ่งมีวัตถุประสงคพัฒนาใหเปนเมืองหลัก
ของภาคเหนือตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีแนวความคิดออกแบบให
เปนโครงขายของเมืองโดยมีเทศบาลนครเชียงใหมเปนศูนยกลางหลัก และเทศบาลอันเปนที่ตั้ง
อําเภอโดยรอบเปนศูนยกลางยอยที่สามารถพึ่งตนเองไดเชื่อมโยงตอถึงกันโดยโครงขายถนน
ระหวางชุมชนมีพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมเปนพื้นที่ฉนวน (Buffer zone) การออกแบบการใช
ประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ออกแบบใหเปนศูนยกลางเดี่ยว มีเมืองเกาเชียงใหม
และยานพาณิชยกรรมเปนศูนยกลางเมือง ถัดออกไปถึงเปนยานที่อยูอาศัยความหนาแนนปาน
กลาง และความหนาแนนนอยตามลําดับ มียานพาณิชยกรรมตามแนวถนนสายหลักออกจาก
ศูนยกลางเมือง และยังไดกําหนดใหพื้นที่เมืองเกาเวียงเชียงใหมและเวียงกุมกาม ซึ่งอยูทางดานใต
เปนพื้นที่อนุรักษ
จากการแปลภาพถายดาวเทียม ไดแผนที่แสดงลักษณะการใชที่ดนิ ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม พ.ศ.2548 จากภาพโดยรวม พบวาลักษณะการใชที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหมสว น
ใหญถูกใชประโยชนสําหรับเปนที่อยูอาศัย 19.51 ตารางกิโลเมตร คิดเปนสัดสวนรอยละ 48 ของ
พื้นที่ทงั้ หมด ซึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่ดนิ ที่เปนที่อยูอาศัยจะเปนแหลงชุมชนแออัดเปน
สวนใหญซึ่งมีทั้งหมด 80 ชุมชน ตั้งถิน่ ฐานกระจายทัว่ ทั้งพื้นที่ โดยแขวงกาวิละที่ประกอบไปดวย
ตําบลวัดเกต ตําบลหนองปาครั่ง ตําบลทาศาลา และตําบลหนองหอย และแขวงเม็งรายที่ประกอบ
ไปดวย ตําบลหายยา ตําบลชางคลาน ตําบลปาแดด และตําบลพระสิงหบางสวน มีจํานวนชุมชน
ในพืน้ ทีม่ ากทีส่ ุด สําหรับการใชประโยชนที่ดนิ ทางพาณิชยกรรม จะมีขนาดพื้นที่ 6.61 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของพื้นทีท่ ั้งหมด ซึ่งมักจะกระจุกตัวอยูในเขตยานการคา
ใจกลางเมือง ในบริเวณคูเมืองรอบ ๆ คูเมือง ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้มปี ริมาณเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง
และมีแนวโนมที่จะขยายออกไปยังเขตรอบ ๆ เมือง จะกระจายตัวอยูในบริเวณสองฟากของถนน
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สายสําคัญ ๆ และจุดตัดของถนน ไดแก ถนนชางเผือก ถนนชางมอย ถนนทาแพ ถนนลอยเคราะห
ถนนคชสาร ถนนมูลเมือง ถนนเจริญเมือง และถนนแกวนวรัฐ โดยเฉพาะอยางยิง่ ถนนชางคลาน
ถนนทาแพ และถนนชางมอย เนื่องจากบริเวณนี้เปนที่ตั้งของตลาด เชน ตลาดวโรรส ตลาดอนุสาร
และศูนยการคาไนทบาซาร สําหรับการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา พบในสัดสวนที่
นอย โดยจะแทรกตัวปะปนอยูกับการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณริมถนนซูเปอรไฮเวย
เชียงใหม-ลําปาง สวนการใชที่ดินประเภทอื่น ๆ ไดแก การใชที่ดินประเภทเกษตรกรรม ซึ่ง
ประกอบดวย การทําไรนาและสวนผักผลไม สวนใหญจะอยูท างทิศเหนือและทิศใตของตัวเมือง
เชียงใหม และมักพบอยูติดกันกับการใชทดี่ ินประเภทที่วา งซึง่ มีขนาดพืน้ ที่ 7.04 ตารางกิโลเมตร
คิดเปนรอยละ 17 ของพื้นทีท่ ั้งหมด สวนที่ดินที่เหลือจะถูกใชเปนสถาบันการศึกษา สถานที่
ราชการ วัด สวนสาธารณะ โดยจะกระจายอยูทวั่ ไปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม การใชประโยชน
ที่ดินประเภทตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน สามารถนํามาหาสัดสวนการใชประโยชนที่ดินแตละ
ประเภทโดยเปรียบเทียบกับขนาดพืน้ ที่ทงั้ หมดในเขตเทศบาล สรุปไดดังตาราง 3.1
ตาราง 3.4 เปรียบเทียบสัดสวนการใชที่ดนิ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ป พ.ศ.2548
ประเภทของการใชที่ดิน
ขนาดพืน้ ที่ (ตร.กม.) สัดสวนตอพืน้ ที่ทั้งหมด(รอยละ)
1. ที่พักอาศัย
19.51
48.38
2. พาณิชยกรรม
6.61
16.39
3. อุตสาหกรรมและคลังสินคา
0.49
1.21
4. สถาบันศาสนา
0.74
1.83
5. สถาบันการศึกษา
2.64
6.55
6. สถาบันราชการ
2.28
5.65
7. นันทนาการ
1.02
2.53
8. พื้นทีเ่ กษตรและที่โลง
7.04
17.46
รวม
40.33
100.000
ที่มา: จากการวิเคราะหและคํานวณพื้นที่โดยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.10 การใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2548
คําอธิบายสัญลักษณ

เขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สถาบันการศึกษา
สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา
นันทนาการ
เกษตรกรรมและที่โลง

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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3.2 สภาพทางสังคม
3.2.1 จํานวนและความหนาแนนของประชากร
จากรายงานสถิติจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร เดือนธันวาคม 2548 ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวามีจํานวนประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมด 152,334 คน เปน
ชาย 71,280 คน เปนหญิง 81,054 คน มีจํานวนครัวเรือนทัง้ หมด 68,055 ครัวเรือน และมีความ
หนาแนนประชากรโดยเฉลีย่ ทัง้ เทศบาล 3,777.19 คนตอตารางกิโลเมตร (ตาราง 3.2)
ตําบลที่มีจาํ นวนประชากรอาศัยอยูมากทีส่ ุด คือ ตําบลวัดเกต ตําบลชางคลาน และตําบล
สุเทพ เนื่องจากเปนตําบลที่มีพนื้ ที่ขนาดใหญเมื่อเทียบกับตําบลอื่น ๆ สวนตําบลที่มีความ
หนาแนนของประชากรมากที่สุด คือ ตําบลชางมอย ตําบลหายยา ตําบลศรีภูมิ และตําบลชาง
คลาน เนื่องจากเปนพืน้ ทีท่ มี่ ีการตั้งถิ่นฐานมานาน และเปนยานพาณิชยกรรมที่สาํ คัญของเมืองมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนรอยละ ของจํานวนความหนาแนนประชากรตอพื้นที่แตละตําบล
ในเขตเทศบาล พบวา ตําบลหายยาเปนตําบลที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด คือ รอย
ละ 12.76 รองลงไปคือ ตําบลพระสิงห รอยละ 12.05 และตําบลชางมอย รอยละ 11.5 ตามลําดับ
ขณะที่สัดสวนรอยละของจํานวนความหนาแนนครัวเรือนแตละตําบลในเขตเทศบาล พบวา ตําบล
พระสิงหมีสัดสวนความหนาแนนของครัวเรือนมากที่สุด คือ รอยละ 11.26 รองลงมาคือ ตําบลชาง
มอยและตําบลหายยา ซึง่ มีสัดสวนความหนาแนนตอพื้นที่ รอยละ 10.79 และรอยละ 10.61
ตามลําดับ
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ตาราง 3.5 สถิติจํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน ความหนาแนนและสัดสวนประชากรตอพืน้ ที่
รายตําบลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2548
พื้นที่

ชาย

หญิง

ครัวเรือน

ความ

สัดสวน

ความ

สัดสวน

(ตร.กม.)

(คน)

(คน)

(หลัง)

หนาแนน

ความ

หนาแนน

ความ

ประชากร

หนาแนน

ครัวเรือน

หนาแนน

(คน/ตร.กม.)

ประชากร

(หลัง/ตร.กม.)

ครัวเรือน

ตําบล

ตอพื้นที่ทงั้

ตอพื้นที่ทงั้

เทศบาล

เทศบาล

(%)

(%)

ชางเผือก

6.17

7,336

8,326

8,655

2,538.41

4.46

1402.76

5.56

ชางคลาน

3.74

7,270

8,349

7,687

4,176.20

7.33

2055.35

8.14

ชางมอย

1.46

4,634

5,113

3,977

6,676.03

11.72

2723.97

10.79

ทาศาลา

2.31

2,951

3,330

2,978

2,719.05

4.77

1289.18

5.11

ปาแดด

0.53

923

1,077

881

3,773.58

6.62

1662.26

6.58

ปาตัน

4.21

4,108

4,685

4,415

2,088.60

3.67

1048.69

4.15

พระสิงห

1.28

4,261

4,523

3,640

6,862.50

12.05

2843.75

11.26

ฟาฮาม

0.67

527

593

582

1,671.64

2.93

868.66

3.44

วัดเกต

7.04 11,830 12,360

10,881

3,436.08

6.03

1545.60

6.12

ศรีภูมิ

2.77

8,202

9,238

7,163

6,296.03

11.05

2585.92

10.24

สุเทพ

5.67

8,486 11,318

7,736

3,492.77

6.13

1364.37

5.40

หนองปาครั่ง

0.81

844

911

1,200

2,166.67

3.80

1481.48

5.87

หนองหอย

1.60

2,791

3,296

2,715

3,804.38

6.68

1696.88

6.72

หายยา

2.07

7,117

7,935

5,545

7,271.50

12.76

2678.74

10.61

รวมทั้งหมด
40.33 71,280 81,054
68,055
56,973.43
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดือนธันวาคม 2548

100.00

25,247.61

100.00
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3.2.2 เสนทางคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนสงหรือโครงขายถนนภายในเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบดวย 2
โครงขายหลัก คือ
1. โครงขายแบบตาราง (Grid Network) สังเกตไดจากพืน้ ที่ภายในเขตคูเมือง และยาน
ศูนยกลางธุรกิจและการคา (CBD) ที่มีลักษณะเปนแบบตารางแบงเปนตารางกริด โดยถนนภายใน
คูเมืองและยานศูนยกลางธุรกิจและการคาดังกลาว จะมีลักษณะถนนแบบลาดยาง และขนาดของ
ถนนไมกวางมาก ถนนมีพนื้ ผิวเรียบ เพราะมีการปรับปรุงซอมแซมเกือบตลอด ปญหาของระบบ
ถนนสวนนี้ คือ ถนนคอนขางแคบและมีการจราจรติดขัดในบางชวงเวลา
2. โครงขายแบบวงแหวนและรัศมี (Ring and Radial Network) สวนใหญจะเปนถนนที่
รองรับยวดยานที่เขา-ออกเมือง และเปนถนนที่มีความคลองตัวในการเดินทางสูง ถนนแบบวง
แหวน จะมีลกั ษณะคลายเปนวงกลมที่ลอมรอบศูนยกลางเมืองเปนวง ๆ ออกไป ตัวอยาง ถนนสาย
ซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม – ลําปาง และถนนมหิดล (ถนนออมเมืองทางดานใต) เปนตน สวนถนน
แบบรัศมีนั้น สวนใหญจะเปนถนนทีเ่ ชื่อมตอระหวางตัวเมืองเชียงใหมกับตางอําเภอ ซึ่งเปน
ลักษณะคลายรัศมีแผออกไปจากศูนยกลางเมือง ตัวอยางถนนสายหลักแบบนี้ ไดแก ถนนหวยแกว
ถนนสุเทพ ถนนสายเชียงใหม – ลําพูน เปนถนนแบบลาดยาง สวนถนนที่เชื่อมตอกับตางอําเภออืน่
ๆ มักเปนถนนแบบคอนกรีต ซึ่งไดแก ถนนสายเชียงใหม – แมริม (ถนนชางเผือก – โชตนา) ถนน
สายเชียงใหม – ดอยสะเก็ด ถนนสายเชียงใหมสันกําแพง ถนนสายเชียงใหม – พราว และถนนสาย
เชียงใหม – หางดง เปนตน ลักษณะของระบบถนนในปจจุบันของเมืองเชียงใหม สามารถแบงออก
ไดเปน 4 กลุม คือ
ก. ถนนสายหลัก มีผวิ จราจรกวาง 10 – 12 เมตร โครงขายเบาบางมีการพัฒนา
ตามแนวยาว ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวนเฉลี่ย 2,500 – 3,000 คัน ไดแก ถนนหวยแกว
ถนนสุเทพ ถนนมหิดล ถนนชางเผือก ถนนโชตนา ถนนเจริญเมือง ถนนแกวนวรัฐ และถนนสาย
เชียงใหม – ลําพูน เปนตน
ข. ถนนสายรอง มีผิวจราจรกวาง 8 – 10 เมตร โครงขายหนาแนนลักษณะแบบ
ตารางหมากรุก ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวนเฉลีย่ 2,000 – 2,500 คัน ไดแก ถนนเลียบ
คลองชลประทาน ถนนนิมมานเหมินทร ถนนศิริมังคลาจารย ถนนหัสดิเสวี ถนนมณีนพรัตน ถนน
มูลเมือง ถนนศรีดอนไชย ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนราชดําเนิน ถนนสามลาน ถนนราชมรรคา ถนน
ราชภาคินัย ถนนชางคลาน ถนนเจริญเมือง และถนนบํารุงราษฎร เปนตน
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.11 โครงขายคมนาคมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
เขตเทศบาล
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ถนนสายยอย
ถนนซอย
แหลงน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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ค. ถนนสายยอย มีผิวจราจรกวาง 6 – 8 เมตร รองรับกับปริมาณการจราจรจาก
ถนนสายรอง ปริมาณการจราจรเบาบาง ไดแก ถนนสุริวงศ ถนนหายยา ถนนสนามกีฬา ถนน
ประชาสัมพันธ ถนนปาตัน เปนตน
ง. ถนนที่คับแคบและซอยตัน มีผวิ การจราจรกวางนอยกวา 6 เมตร โครงขายเบา
บางลักษณะซับซอน ไมมีแบบแผน ปริมาณการจาจรเบาบาง มีการเขาถึงลําบาก เนื่องจากเปน
ถนนที่คับแคบ ไดแก ถนนสันติรักษ ถนนใจแกว ถนนบานพระ ถนนตนขาม และตรอกซอกซอย
ตาง ๆ
3.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
จากขอมูลมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2530 – 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ตาราง 3.3) พบวาในปพ.ศ. 2548 จังหวัด
เชียงใหมมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด 49,515 ลานบาท ซึง่ นับจากปพ.ศ. 2530 พบวามีมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้นทุกป
เนื่องจากในปจจุบนั จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือซึ่งได
กําหนดขึ้นตัง้ แตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับบที่ 4 (พ.ศ.2550 – 2554) ทําใหมี
ความสําคัญเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจที่สาํ คัญในเขตภาคเหนือ ซึ่งเมื่อจําแนกตามสาขา
การผลิตพบวาการคาและการบริการมีมูลคารวมมากทีส่ ุด
รองลงมาคืออุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ตามลําดับ (รูป 3.7)
จากการที่จงั หวัดเชียงใหมมมี ูลคาผลิตภัณฑในสาขาการผลิตดานการคาและบริการมาก
ที่สุดนัน้ เนื่องมาจากในปจจุบันจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวของภาคเหนือ ดัง
จะเห็นไดจากมีจํานวนการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสูงขึ้นทุกป โดยในปพ.ศ.2548 พบวา
มีจํานวนนักทองเทีย่ วและนักทัศนาจรรวมทั้งสิน้ 7,706,571 คน แยกเปนชาวไทย 4,082,184 คน
และชาวตางประเทศ 3,624,387 คน (ตาราง 3.4)
ในปพ.ศ. 2547 พบวามีรายไดจากการทองเทีย่ ว 45,066.89 ลานบาท แตในปพ.ศ. 2548
พบวามีรายไดจากการทองเที่ยวลดลงอยางเห็นไดชัด (รูป 3.8) คือ 31,120.43 ลานบาท นัน่ เปน
เพราะวามีสาเหตุมาจากการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จึงมีผลทําใหรายไดจากการ
ทองเที่ยวลดลง
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ตาราง 3.6 ผลิตภัณฑ จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2530-2548 (ลานบาท)
2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

5,195

5,746

5,482

5,925

5,438

4,989

5,207

5,285

5,218

6,208

6,295

6,098

5,860

5,747

4,875

5,986

6,206

5,106

5,411

5,166

5,703

5,439

5,885

5,391

4,938

5,136

5,215

5,137

6,093

6,223

6,024

5,782

5,676

4,797

5,926

6,107

5,008

5,311

28

43

43

40

47

50

71

70

81

115

72

74

78

71

78

60

99

97

100

209

196

239

267

259

303

429

430

430

419

521

399

428

312

282

341

372

401

528

อุตสาหกรรม

1,993

2,452

2,893

3,376

4,387

5,761

7,202

9,156

9,287

9,511

9,487

8,494

9,555

9,998

4,031

5,127

4,952

4,950

5,016

การกอสราง

1,841

2,037

2,012

2,662

2,902

2,877

3,132

4,007

4,660

4,733

4,645

2,358

2,534

1,977

2,965

2,574

2,749

2,912

3,180

456

522

622

695

765

852

929

1,068

1,223

1,262

1,308

1,289

1,300

1,421

1,501

1,521

1,555

1,635

1,690

การคมนาคมและการขนสง

1,975

2,181

2,515

3,085

3,214

3,332

3,783

4,265

4,394

4,971

5,315

4,652

4,458

4,737

4,905

5,117

5,462

5,924

6,387

การคาสงและการคาปลีก

3,554

4,224

4,591

5,002

5,211

5,261

5,601

5,824

6,250

6,203

5,841

4,960

5,017

5,090

7,427

7,819

8,064

8,513

8,730

การธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย

1,058

1,370

1,785

2,599

2,543

2,787

3,257

3,576

3,740

3,847

3,791

4,459

2,068

1,798

1,657

1,789

1,948

2,084

2,452

ที่อยูอาศัย

1,372

1,442

1,513

1,604

1,669

1,894

1,948

2,026

2,148

2,267

2,345

2,421

2,499

2,539

2,966

3,137

3,288

3,504

3,728

การบริหารและปองกันประเทศ

1,557

1,643

1,679

1,802

1,924

1,958

2,023

2,098

2,305

2,405

2,528

2,714

2,761

2,806

2,478

2,670

2,747

2,695

2,764

การบริการ

7,008

7,832

8,860

9,796 10,774

8,933

8,292

7,487

8,283

8,641

8,773

9,078

9,895 10,362

8,719

8,718

8,437

9,236

9,631

สาขาการผลิต
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม การลาสัตว
และการปาไม
การประมง
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน

การไฟฟา กาซ และการประปา

ผลิตภัณฑจงั หวัด

26,217 29,645 32,192 36,814 39,085 38,948 41,803 45,223 47,938 50,467 50,849 46,921 46,376 46,788 41,788 44,798 45,779 46,959 49,515
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รูป 3.12 ผลิตภัณฑจังหวัด จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2530-2548
40,000
35,000
30,000

ล า น บ า ท

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

ตาราง 3.7 จํานวนนักทองเทีย่ วและนักทัศนาจร จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2544-2548
พ.ศ.

นักทองเที่ยว

นักทัศนาจร

รวม

ไทย

ตางประเทศ

ไทย

ตางประเทศ

ไทย

ตางประเทศ

2544

1,683,600

1,492,261

1,907,511

1,545,367

3,591,111

3,037,628

2545

1,639,473

1,558,317

1,852,168

1,608,718

3,491,641

3,167,035

2546

1,714,843

1,431,351

1,922,059

1,477,847

3,636,902

2,909,198

2547

1,877,194

1,746,201

2,101,099

1,797,444

3,978,293

3,543,645

2548

1,922,042

1,786,753

2,160,142

1,837,634

4,082,184

3,624,387

ที่มา : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
รูป 3.13 รายไดจากการทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2544-2548
50,000.00

45,000.00

40,000.00

จํานวน (ลานบาท)

35,000.00

30,000.00

ไทย
ตางประเทศ

25,000.00

รวม

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00
2544

2545

2546

พ.ศ.

2547

2548
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3.4 สภาพปญหาอุทกภัยในเมืองเชียงใหม
3.4.1 ประวัตกิ ารเกิดอุทกภัย
ในสมัยพอขุนมังรายผูสรางเมืองเชียงใหม จากเอกสารทีร่ วบรวมไดระบุวา หลังจากที่เขา
ยึดครองเมืองลําพูนไดแลว ในปพ.ศ.1826 พอขุนมังรายไดสรางเมืองชะแวขึ้นทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลําพูนแตไดเกิดภัยน้ําทวมขึ้น ดังนั้นพอขุนมังรายจึงไดยายมาสราง
ที่เวียงกุมกาม
ในป พ.ศ.1829 เมืองนี้ก็ถกู น้ําทวมเสียหายอีก พอขุนมังรายจึงไดเลือกชัยภูมิ ณ บริเวณ
ที่ราบเชิงดอยสุเทพเพื่อสรางเมืองเชียงใหม ขึ้นในป พ.ศ.1839 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยจากน้ําทวมแต
จากเอกสารทีอ่ างอิงที่รวบรวมมาไดปรากฏวาเมืองเชียงใหมถูกน้าํ ทวมบอยครั้งจนกระทัง่ ปจจุบนั
ดวยสาเหตุที่แตกตางออกไป
ในปพ.ศ.2472 ไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญขึ้นในเมืองเชียงใหม จากการบันทึกของอํามาตย
เอกพระยาอนุบาลพายัพกิจ(ปุน อาสนจินดา) น้าํ จากลําน้าํ ปงไดทว มขึ้นมาถึงจวนซึ่งเปนเรือนไม
เกาตั้งอยูริมฝง แมนา้ํ ปงเชิงสะพานนวรัฐดานตะวันตก ซึ่งเปนที่คอ นขางต่าํ และจากเหตุการณ
ครั้งนั้นไดทาํ ใหพระยาอนุบาลพายัพกิจสรางจวนขึ้นใหมและไดขนดินจากเกาะกลางแมน้ําปงมา
ถมบริเวณจวนจนสูงอยางที่เห็นในปจจุบัน
ตอมาในป พ.ศ.2508 และในป พ.ศ.2516 ไดเกิดน้ําทวมขึ้นในเมืองเชียงใหมอีก โดยวัด
ระดับน้ําในแมน้ําปงใกลสํานักงานเทศบาลไดสูงถึง 4.27 เมตร
ในป พ.ศ.2526 เกิดฝนตกหนักระหวางวันที่ 9-12 พฤศจิกายน น้าํ ในแมนา้ํ ปงไดลนตลิ่ง
เขาทวมพืน้ ทีบ่ างสวนภายในเขตเทศบาลคือ ตําบลหนองหอย ตําบลชางคลานและตําบลปาแดด
ในปพ.ศ.2527 ถึงปพ.ศ.2529 เกิดน้าํ ทวมตัวเมืองเชียงใหมชวงเดือนกันยายยน
ในปพ.ศ.2530 พายุดีเปรสชั่นเบตตี้ไดพดั จากเวียตนามเขาสูประเทศไทยทางจังหวัดนาน
ทําใหคืนวันที่ 17 สิงหาคม ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนวัดปริมาณน้ําฝนได 177 มิลลิเมตร ซึ่งนับวาสูง
มาก ทําใหการจราจรระหวางอําเภอเมือง อําเภอสันทราย และอําเภอดอยสะเก็ดถูกตัดขาด
หลังจากพายุเบตตี้ออนกําลังลงอีก 8 วันตอมา พายุดีเปรสชั่นแครี่ก็พดั เขามาอีก ทําใหฝนตกหนัก
ตลอดทั้งวันทัง้ ที่เชียงใหมและเชียงราย วัดปริมาณน้าํ ฝนได 155 มิลลิเมตรทําใหพนื้ ที่ในอําเภอ
สันทราย แมรมิ แมแตง พราว ดอยสะเก็ด และอําเภอเมืองไดรับความเสียหาย ในอําเภอเมือง
ระดับน้ําในแมน้ําปงไดขึ้นสูงถึง 4.55 เมตร
ในปพ.ศ.2531 เกิดน้าํ ทวมตัวเมืองเชียงใหมในวันที่ 6 มิถุนายน และ 18 กรกฎาคม
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ในปพ.ศ.2537 มีน้ําทวม 3 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน ปริมาณน้ําในลําน้ําปงที่สะพานนวรัฐได
527 ลบ.ม./วินาที 484 ลบ.ม/วินาที และ 496 ลบ.ม./วินาที ตามลําดับ น้ําทวมเฉพาะที่ลุมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม น้ําลึกประมาณ 30-70 ซม.
ในปพ.ศ.2538 มีนา้ํ ทวม 2 ครั้ง ครัง้ ละ 2-3 วัน ปริมาณในลําน้ําปงที่สะพานนวรัฐวัดได
496 ลบ.ม/วินาที และ 453 ลบ.ม/วินาที ตามลําดับ น้าํ ทวมที่ลมุ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมลกึ
ประมาณ 30-35 ซม.
ในปพ.ศ.2548 สถานการณฝนตกหนักถึงหนักมากในพืน้ ที่ของภาคเหนือ ตั้งแตวันที่ 12
สิงหาคม 2548 ทําใหมีปริมาณน้าํ เปนจํานวนมากไหลลงสูแมนา้ํ ปง ทําใหระดับน้าํ ในแมน้ําปง
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเออลนตลิ่งในพืน้ ที่ อ.เชียงดาว อ.แมแตง และ อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยใน
วันที่ 14 สิงหาคม 2548 ที่สะพานนวรัฐ วัดไดสูง 4.90 เมตร (ระดับวิกฤต 3.70 เมตร) สูงกวาระดับ
วิกฤต 1.20 เมตร ปริมาณน้าํ ในแมน้ําปงไดเออลนตลิ่งไหลทวมพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจของ
เทศบาลนครเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงเปนบริเวณกวาง
3.4.2 สภาพน้ําทวมในปพ.ศ. 2516
1. สถานการณน้ําทวมและผลกระทบจากความเสียหาย
ในอดีตพบวา สาเหตุใหญของการเกิดน้าํ ทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และบริเวณ
พื้นที่ใกลเคียง คือการลนตลิง่ ของแมนา้ํ เมือ่ เกิดฝนตกหนักในพืน้ ที่และในบริเวณตนน้ํา โดยเฉพาะ
แมน้ําปงและแมน้ํากวงรวมทั้งสาขาของแมน้ําปงสายตางๆ ซึง่ ไดแก แมน้ําแตงและแมน้ํางัด ซึ่ง
แมน้ําเหลานี้จะไหลลงมาจากภูเขาแลวมาบรรจบกันทําใหปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทําให
เกิดการลนตลิ่งของน้าํ หลากเขาไปทวมบริเวณพืน้ ทีท่ ี่ราบน้ําทวมถึง แมน้ําปงสามารถรับปริมาณ
น้ําไดประมาณ 400 ลบ.ม./วินาที และมีความกวางของลําน้ําเฉลีย่ เทากับ 80 เมตร
ในปพ.ศ. 2516 นับจากตัวเมืองเชียงใหมไปตามแนวแมน้ําปงลงไปทางใต พบวา มีการ
สรางฝายชลประทานจํานวน 10 แหง และสะพานขามแมน้ําอีกจํานวน 5 แหง ซึ่งกีดขวางตอการ
ไหลของกระแสน้ําในลําน้ํา
ทําใหลาํ น้าํ มีความจุลดลงไมสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากซึง่ มี
ปริมาณน้าํ ไหลผานสูงสุดถึง 729 ลบ.ม./วินาที ได และเกิดการลนตลิ่งออกมาทําความเสียหายตอ
พื้นที่นา้ํ ทวมถึงเปนบริเวณกวาง
สาเหตุสาํ คัญอีกประการหนึง่ คือ เกิดการลนตลิ่งของน้ําที่มาจากลําน้าํ สาขาของแมน้ํา
กวง ซึง่ สภาพโดยทั่วไปของแมนา้ํ กวงจะวางตัวพาดผานแนวตะวันออก - ตะวันตกของถนนสาย
เชียงใหม – ดอยสะเก็ดและวางตัวอยูในแนวถนนสายเชียงใหม – สันกําแพง ไหลผานถนนโดย
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แยกตัวตัดลอดผานสะพาน 2 แหง และไหลเขาสูท อระบายน้ําขนาดใหญอีก 1 แหง จากตอนบน
ของจังหวัดลําพูนไปเปนระยะทาง 8 กิโลเมตร พบวา แมน้ําแมกวง มีลําน้ําหลักเหลือเพียงสาย
เดียวเทานั้นทีม่ ีความกวางของลําน้ํา 40 เมตร และมีความจุประมาณ 150 ลบ.ม./วินาที ตอมาเมือ่
ไปบรรจบกับแมน้ําปงก็ทําใหความกวางของแมนา้ํ เพิม่ ขึ้นเปน 60 เมตร และลําน้าํ ก็มีความจุ
เพิ่มขึ้นอีกเปน 200 ลบ.ม./วินาที
จากการศึกษาสภาพน้าํ ทวมในป พ.ศ. 2516 พบวา ปริมาณน้าํ ที่ลน ตลิ่งออกมานัน้ สวน
ใหญเกิดมาจากการที่แมน้ําปงไหลมาบรรจบกับแมนา้ํ แมแตง ซึง่ บริเวณที่แมน้ําไหลมาบรรจบกัน
นี้มีปริมาณการไหลเฉลี่ยสูงสุดตอวัน มีคา เทากับ 1,270 ลบ.ม./วินาที ในขณะที่ลาํ น้าํ สามารถรับ
ปริมาณน้าํ ไดเพียง 400 ลบ.ม./วินาที และจากการบันทึกของสถานีวัดปริมาณน้าํ จํานวน 5 สถานี
พบวา มีปริมาณน้ําถึง 13,000,000 ลูกบาศกเมตร ทีล่ นตลิ่งออกมาทวมพืน้ ที่เมืองเชียงใหมและ
บริเวณใกลเคียงในระหวางวันที่ 22 สิงหาคมถึงเดือนกันยายน จากสถิติที่ไดบันทึกไว พบวา รอย
ละ 65 ของปริมาณน้าํ ทวม โดยเฉพาะแมน้ํากวงที่บริเวณจังหวัดลําพูนเกิดจากการลนตลิ่งของ
แมน้ําปงโดยน้าํ หลากจากตอนบนของแมน้ําปงจะไหลผานลงมาทางใต และจะเสริมกับน้าํ หลาก
จากแมน้ําแมกวงทําใหเกิดการลนตลิง่ เขาสูพนื้ ที่ซงึ่ อยูร ะดับต่ําในบริเวณฝงขวาของแมนา้ํ ปง จึง
เกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และบริเวณโดยรอบไดแก อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสัน
ทราย และอําเภอสันกําแพง ซึ่งนับวาเปนบริเวณกวางพอสมควร
จากสภาพการเกิดน้ําทวมในอดีต สงผลตอสภาพความเปนอยูของประชาชนในพืน้ ที่เขต
เทศบาลนครเชียงใหมพอสมควร โดยเฉพาะศูนยกลางการคาและพาณิชยกรรม บริเวณ ถนนชาง
มอย ถนนชางคลาน และถนนทาแพ สวนบริเวณอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมความเสียหาย
จากการเกิดน้าํ ทวมนัน้ ยังมีไมมากนัก เนื่องจากในอดีตพื้นที่สวนใหญจะใชในการทําการเกษตร
และเปนที่อยูอาศัย ซึ่งจะพบปญหาน้ําทวมในบริเวณนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากกวา ไดแก
อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย และอําเภอสันกําแพง เปนตน
ในระหวางป พ.ศ. 2495 – 2516 ไดเกิดน้ําทวมขึน้ เฉลี่ย 3 ครั้งตอ 5 ป อยางไรก็ตาม
ในชวงป พ.ศ. 2512 – 2526 เกิดน้ําทวมขึ้นทุก ๆ ป ยกเวนป พ.ศ. 2525 ในชวงนี้เปนชวงเดียวที่
ฝนตกหนักนอยกวาปที่ผา น ๆ มา ตัง้ แตปพ.ศ. 2527 - 2529 พบวา ไมมีความเสียหายจากการเกิด
น้ําทวม ซึ่งในชวงนี้เปนชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลง ยกเวนในปพ.ศ. 2530 และเกิดน้าํ
ทวมอีกครั้งในป พ.ศ. 2537 และปพ.ศ. 2538
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.14 พื้นที่ที่เกิดน้ําทวม พ.ศ.2516
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
พื้นที่เกิดน้ําทวม

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : เทศบาลนครเชียงใหม
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2. สาเหตุการเกิดน้ําทวม
สภาพน้าํ ทวมที่เคยเกิดขึน้ ในอดีต แบงสาเหตุของการเกิดน้ําทวมออกเปน 2 กรณีคือ
-น้ําทวมจากการไหลหลากของน้าํ มาจากเทือกเขาดอยสุเทพและพืน้ ทีด่ านตะวันตกของ
ตัวเมืองเชียงใหม
- น้ําทวมจากภาวะน้ําทวมใหญเนื่องจากการเออลนตลิง่ แมนา้ํ ปง
ก.น้าํ ทวมจากการไหลหลากของน้ํามาจากเทือกเขาดอยสุเทพและพืน้ ที่ดาน
ตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม
การเกิดน้ําทวมฉับพลันในตัวเมืองมักเกิดจากเกิดน้ําไหลหลากลงมาจากพื้นที่ฝง
ตะวันตกของเมืองเนื่องจากมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่รับน้ําฟากดอยสุเทพ ทําใหน้ําจํานวนมาก
ไหลหลากเขาตัวเมืองและเกินความสามารถการระบายของระบบระบายน้ําที่มี ซึ่งเหตุการณแบบ
นี้จะเกิดเปนประจําทุกปในฤดูฝน และมีคลองชลประทานแมแตงที่มีเสนทางการสงน้ําและเปน
คลองวิ่งขนานกับแมน้ําปงจากเหนือลงใต ซึ่งในอดีตแมวาคลองนี้จะอยูระหวางตัวเมืองและ
เทือกเขา แตก็มิไดปองกันปริมาณน้ําหลากจากเทือกเขา ซึ่งไหลเขาไปทวมตัวเมืองมากนัก
เพราะวามีทอและสะพานน้ําเชื่อมตอพื้นที่รับน้ําทางฟากตะวันตกและฟากตะวันออกของคลอง
ชลประทาน ทําใหน้ําไหลผานเขาตัวเมืองได
ปญหาน้ําทวมยังไมสามารถแกไขไดอยางสมบูรณเนื่องจากอาจเกิดการเออลน
ของน้ําจากคลองชลประทานบางตําแหนงเขาทวมพื้นที่ลุมต่ําไดแกบริเวณสะพานตลาดตนพยอม
ตําบลสุเทพ เมื่อเกิดฝนตกหนักเกิดน้ําหลากจากพื้นที่ดานตะวันตกของคลองแลวไหลลงลําหวย
ออกสูคลองชลประทานเชน น้ําจากลําหวยแกว ลําหวยชางเคี่ยน เปนตน ทําใหน้ําไหลเต็มคลอง
เมื่อน้ําเดินทางมาถึงสะพานตนพยอมซึ่งมีพนังลาดต่ําลงสูระดับของสะพาน จึงเกิดการเออลนจาก
คลองออกสูผิวถนนลงสูที่ลุมต่ําเขาทวมพื้นที่ถนนดานหนาตลาดตนพยอม แลวไหลออกไปทาง
พื้นที่กองบินซึ่งเดิมทางระบายน้ําไมมีศักยภาพอยูแลว น้ําสวนนี้ไดไหลรวมกับน้ําหลากในพื้นที่
ตลาดตนพยอม กองบิน 41 ไหลเขาทอลอดถนนสนามบินซึ่งทําใหเกิดน้ําทวมถนนบริเวณนี้ดวย
เชนกัน จากนั้นไหลเขาพื้นที่วิทยุการบินแลวไหลรวมกับน้ําที่ไหลมาจากคลองซอยที่รับน้าํ จากพืน้ ที่
การทาอากาศยานเชียงใหม พื้นที่ชุมชนบานหวยทรายและบานชางทอง (โดยกอนจะไหลมา
บรรจบไดมีการผันน้ําบางสวนออกสูทอลอด 2 จุด บนถนนเชียงใหม-หางดง) จากนั้นจึงไหลในลํา
หวยบริเวณที่เปนเซนทรัลแอรพอรตพลาซาในปจจุบัน เขาทอลอดเหลี่ยมถนนเชียงใหม-หางดง
ออกสูคลองแมขาในพื้นที่ตําบลปาแดด เนื่องจากปริมาณน้ําที่มากเกินศักยภาพการระบายของ
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อาคารทอลอด รวมทั้งยังมีปญหาการระบายน้ําในคลองแมขาไมดีพอ ปริมาณน้ําเคลื่อนตัวไดชา
จึงทําใหเกิดน้ําเออทวมถนนเชียงใหม-หางดง เปนประจําเมื่อมีฝนตกหนัก
ข.น้ําทวมจากภาวะน้ําทวมใหญเนื่องจากการเออลนตลิง่ แมนา้ํ ปง
การเกิดน้ําลนตลิ่งแมน้ําปงในเขตเมืองเชียงใหมมีสาเหตุมาจากมีฝนตกหนักใน
พื้นที่รับน้ําสาขาของแมน้ําปงไดแก น้ําแมแตงจากอําเภอเวียงแหง น้ําปงตอนบนจากอําเภอเชียง
ดาวและน้ําแมงัด เกิดการรวมตัวกันของน้ําแตละสาขา ทําใหมีปริมาณน้ําหลากในแมน้ําปง
จํานวนมากเกินความสามารถในการระบายน้ําของหนาตัดแมน้ําปงได โดยเฉพาะสภาพหนาตัด
ของแมน้ําปงชวงที่ไหลผานตัวเมืองมีลักษณะเปนคอขวด เนื่องจากเกิดการรุกล้ําริมน้ําจนขนาด
หนาตัดนอยลงอยางมาก จึงเปนเหตุใหไมสามารถรองรับน้ําหลากขนาดใหญที่มากกวา 460
ลูกบาศกเมตรตอวินาทีได (ที่สะพานนวรัฐ) เมื่อปริมาณน้ําหลากมีมากกวาจึงทําใหเกิดการเออลน
เขาทวมพื้นที่ต่ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
3.4.3 สภาพน้ําทวมในป พ.ศ.2537 และ 2538
1. สถานการณน้ําทวมและผลกระทบจากความเสียหาย
การเกิดน้ําทวมในปพ.ศ. 2537 และ 2538 จะเกิดน้ําทวมในบริเวณเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมเปนสวนใหญ พืน้ ทีท่ ี่เกิดน้ําทวมไดแกบริเวณถนนชางคลาน ถนนเจริญประเทศ และ
บริเวณตําบลหนองหอย ซึง่ เปนยานธุรกิจสําคัญและเปนพืน้ ทีท่ ี่มีราษฎรอยูอยางหนาแนนจะไดรับ
ความเดือดรอนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในป พ.ศ. 2537 และ 2538 เกิดอุทกภัยติดตอกันรวม 5
ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 วัน กอใหเกิดความเสียหายอยางมาก ซึ่งถาลําน้ําปงที่บริเวณสะพานนวรัฐมี
ปริมาณน้าํ หลากมากกวา 340 ลบ.ม./วินาที ขึ้นไป น้าํ ในลําน้ําปงก็จะเริ่มลนตลิ่งทีต่ ําบลปาแดด
ตําบลชางคลาน ตามลําดับ สําหรับพื้นที่เพาะปลูกและพืน้ ทีก่ ารเกษตรจะไมคอยไดรบั ความ
เสียหายมากนักเพราะสภาพน้ําทวมขังจะไมนานนักคือประมาณ 1 – 2 วัน แตความรุนแรงของ
กระแสน้ําจะทําความเสียหายใหแกสิ่งปลูกสราง อาคารบานเรือน ถนน สะพาน เปนตน
ในป 2537 เกิดสภาวะน้าํ ทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ถึง 3 ครั้ง ติดตอกันภายใน
ระยะเวลาเพียงสองเดือน คือเดือนสิงหาคมและกันยายน ดังนี้
- การเกิดน้ําทวมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2537 เกิดสภาวะฝนตกหนักบริเวณ
ตอนบนลุมน้ําปง มีปริมาณน้ําไหลผานสถานี P.1 สะพานนวรัฐ ระดับน้ําสูงสุด 4.43 ม. ปริมาณ
น้ํา 525.70 ลบ.ม./วินาที
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- การเกิดน้ําทวมครั้งที่ 2 : วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2537 เกิดสภาวะฝนตกหนักบริเวณ
ตอนบนลุมแมน้ําปง มีปริมาณน้ําไหลผานสถานี P.1 สะพานนวรัฐ ระดับน้าํ สูงสุด 4.33 ม.
ปริมาณน้าํ 507.40 ลบ.ม./วินาที
- การเกิดน้าํ ทวมครั้งที่ 3 : วันที่ 13 – 16 กันยายน 2537 เกิดสภาวะฝนตกหนักบริเวณ
ตอนบนลุมน้ําปง มีปริมาณน้ําไหลผานสถานี P.1 สะพานนวรัฐ ระดับน้ําสูงสุด 4.21 ม. ปริมาณ
น้ํา 485.80 ลบ.ม./วินาที
ทั้ง 3 ครั้งจะเกิดน้าํ ทวมบริเวณที่ลุมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยวัดระดับน้าํ ไดลึก
ประมาณ 30 – 70 เซนติเมตร อาคาร สิ่งปลูกสราง ถนน สะพาน เสียหายเปนมูลคาหลายลานบาท
สาเหตุกเ็ นื่องมาจาก พายุตา ง ๆ และรองความกดอากาศต่ําพาดผานภาคเหนือตอนบน ทําใหเกิด
สภาวะฝนตกหนัก บริเวณตอนบนลุมน้าํ ปง
ในปพ.ศ. 2538 เกิดน้าํ ทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 2 ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 วัน ดังนี้
- การเกิดน้าํ ทวมครั้งที่ 1 : วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2538 ระดับน้ําของแมน้ําปงที่สถานี P.1 ที่
สะพานนวรัฐ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2538 วัดได 4.27 เมตร มีปริมาณสูงสุด 504.60 ลบ.ม./วินาที
- การเกิดน้าํ ทวมครั้งที่ 2 : วันที่ 6 - 7 กันยายน 2538 ระดับน้ําที่สถานี P.1สะพานนวรัฐ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 วัดได 4.10 เมตร ปริมาณน้าํ ไหลสูงสุด 474 ลบ.ม./วินาที
ทั้ง 2 ครั้งจะเกิดน้ําทวมบริเวณที่ลุมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยวัดระดับน้าํ ไดลึก
ประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร อาคาร สิ่งปลูกสราง ถนน สะพาน ไดรับความเสียหาย ซึ่งถารวม
ความเสียหายทั้งที่สะสมมาจากอุทกภัยป 2537 และที่เกิดจากอุทกภัยป 2538 รวมมูลคาความ
เสียหายเปนจํานวนมากที่สดุ นับจากการเกิดอุทกภัยในอดีตที่ผานมา
2. สาเหตุการเกิดน้ําทวม
ปจจัยที่สง เสริมใหเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เกิดจากการระบายน้ําของ
พื้นที่ขาดประสิทธิภาพ เมือ่ เกิดฝนตกหนักในตัวเมืองเชียงใหม จะทําใหเกิดการทวมขังของน้าํ ฝน
ในบริเวณถนนสายตาง ๆ และบานเรือนประชาชน เนื่องจากพื้นที่ในเขตตัวเมืองเชียงใหมมี
ลักษณะเปนแอง คลองระบายน้าํ ตาง ๆ ในเขตตัวเมืองจะมีความลาดชันของทองคลองนอยมาก
ในอดีตยังไมมกี ารกอสรางถนนหนทาง อาคารบานเรือนมากนัก คลองระบายน้าํ ก็จะสามารถ
ระบายน้ําไดทนั แตในปจจุบันไดมีการกอสรางถนน อาคารบานเรือนปดกั้นคลองระบายน้ํา มีการ
ตกตะกอน ทิง้ ขยะลงในคลองระบายน้าํ ตาง ๆ ทําใหไมสามารถระบายน้าํ ไดทนั จนเกิดน้ําทวมขัง
เปนแหง ๆ น้าํ ลึกประมาณ 40-80 ซม. โดยจะทวมนานประมาณ 3-5 วัน เปนประจําทุกป ๆ ละ
หลาย ๆ ครั้ง นอกจากนีพ้ บวา จํานวนทอระบายน้าํ ในตัวเมืองเชียงใหมยงั ไมทวั่ ถึงและเพียงพอ
บางแหงเกิดการอุดตันของทอระบายน้าํ ทําใหเกิดปญหาน้าํ ไมไหลและน้ําทวมขัง
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.15 พื้นที่ที่เกิดน้ําทวม พ.ศ.2538
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
พื้นที่เกิดน้ําทวม

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : เทศบาลนครเชียงใหม
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โดยพืน้ ทีท่ ี่เกิดปญหาการระบายน้ํา คือ พื้นที่ตามถนนตาง ๆ และพื้นที่ที่อยูอ าศัยใน
บริเวณที่ลุมซึง่ เทศบาลนครเชียงใหมไดจัดเครื่องสูบน้ํามาสูบเปนชวง ๆ ไป แตกช็ วยไดนอยมาก
เมื่อเทียบกับปริมาณน้ําทีท่ วมขัง นอกจากนีเ้ มื่อเกิดฝนตกหนักบริเวณวนอุทยานแหงชาติดอยสุ
เทพ-ดอยปุย น้าํ ปาที่มาจากบริเวณดอยสุเทพ ก็จะไหลบาลงมาสูต ัวเมืองเชียงใหมอยางรวดเร็ว
และมีปริมาณมาก เนื่องจากไมมีคลองระบายน้ําที่จะรับน้ําปาที่เกิดขึ้น จึงไมสามารถระบายน้าํ
ออมตัวเมืองไปสูน้ําปง น้าํ จึงเขาทวมในเขตตัวเมืองเชียงใหม และยังเกิดจากการรุกล้ําแมน้ําปง
น้ําในลําน้ําปงเริ่มที่จะลนตลิง่ เมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณ อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง อ.แมแตง อ.
แมริม ซึ่งอยูท ศิ เหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม ก็จะมีผลทําใหปริมาณน้าํ ในลําน้ําปงเพิม่ มาก
ขึ้นและน้าํ ในลําน้าํ ปงจะเริ่มลนตลิ่งที่ ต.หนองหอย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเมื่อมีปริมาณน้าํ
ในลําน้ําปงที่ใตสะพานนวรัฐวัดไดมากกวา 340 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะเห็นไดวาสภาพลําน้าํ ปงใน
ปจจุบันมีโอกาสที่จะเกิดน้าํ ทวมไดเกือบทุกป ทัง้ นีเ้ นื่องจากลําน้าํ ปงตืน้ เขินและแคบลง เพราะมี
การนําดินมาถมริมฝงแมนา้ํ ปงเพื่อการกอสรางสิ่งตาง ๆ บริเวณริมฝงแมนา้ํ ปง ทําใหความจุของ
ลําน้าํ ปงจึงนอยลงกวาในอดีตมาก ทําใหเกิดการลนตลิง่ ของแมน้ําปงไดงาย
นอกจากนีก้ ารลดและเพิ่มขึน้ ของที่ดนิ ริมตลิ่งหรือฝงแมน้ําปง เนื่องจากมีการสรางฝาย
จํานวนมากขวางกัน้ ลําน้าํ เพือ่ หนวงใหนา้ํ ไหลชาลงในฤดูน้ําหลากและเก็บน้าํ ไวในฤดูแลง ผลจาก
การหนวงใหนา้ํ ไหลชาลงจึงเปนผลใหตะกอน กรวด ทรายทีม่ ากับน้าํ ไหลชาลงดวย ทําใหเกิดการ
ตกตะกอน และบริเวณที่เปนคุงน้ําหรือทางเลี้ยวของน้าํ มีสวนงอกและสวนทรุดตัวมากขึ้น ลําน้าํ
จึงมีความคดเคี้ยวและตื้นเขินทําใหความเร็วในการไหลของน้ําลดลง สงผลใหลําน้าํ ไมสามารถ
รองรับปริมาณน้ําไดเพียงพอในฤดูฝน จึงเกิดการลนตลิ่งของแมนา้ํ ปงขึ้นเปนประจํา นอกจากนีย้ ัง
มีปจจัยอื่นๆ ที่สงเสริมใหเกิดน้ําทวม ไดแก
- การกอสรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ รวมถึงการปรับพืน้ ที่ ถมที่ ทําใหพื้นที่สูงขึน้ กอใหเกิด
ความตางระดับของพื้นที่มากขึ้น สงผลตอการเกิดน้าํ ทวมบริเวณทีล่ ุมใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและ
รุนแรงมากขึน้
- การทิ้งขยะมูลฝอย หรือกิ่งไม ใบไม ทับถมในทางระบายน้ํา ทําใหทางระบายน้าํ ตื้นเขิน
เมื่อเกิดฝนตกทําใหระบายน้าํ ไดชา น้ําจึงลนเออทวมบริเวณขางเคียงทําใหเกิดน้ําทวม
- การลดลงของปาไม ทําใหไมสามารถดูดซับน้ํา และบรรเทาความรุนแรงของน้าํ ปาที่เกิด
ขึ้นมาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดน้ําทวมอยางเฉียบพลันและรุนแรงมากเมื่อเกิดภาวะฝน
ตกหนัก
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3.4.4 สภาพน้ําทวมในป พ.ศ. 2548
1. สถานการณน้ําทวมและผลกระทบจากความเสียหาย
ในป พ.ศ. 2548 ไดเกิดน้ําทวมใหญหลายครั้งในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
มีปริมาณฝนตกหนักในพืน้ ทีล่ ุมน้ําปงตอนบนเหนือตัวเมืองเชียงใหม ทําใหเกิดมีปริมาณน้ําทาไหล
ลงสูแมนา้ํ ปงจํานวนมากจนเกินความสามารถในการรองรับน้ําของลําน้าํ ได ในชวงทีน่ ้ําไหลใน
แมน้ําผานตัวเมืองเชียงใหมไดเกิดการเออลนตลิ่งเขาทวมในพืน้ ที่ลุมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ทําความเสียหายอยางมาก ซึ่งสถานการณน้ําทวมในเขตเมืองเชียงใหมในป พ.ศ. 2548 เกิดขึ้น 4
ชวง ดังนี้
ก. ระหวางวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2548 เกิดขึ้นเนื่องจากมีปริมาณฝนตกหนักใน
เขตอําเภอเชียงดาว ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศเหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม ทําใหปริมาณน้าํ ปง
เพิ่มสูงขึ้น และไหลเขาทวมเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยระดับน้าํ ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอยาง
รวดเร็วชั่วโมงละ 12-14 ซม.ตอชั่วโมง และคอยๆลดอัตราการเพิม่ ลง จนกระทั่งวัดระดับน้ําสูงสุด
ได 4.90 ม.ซึ่งมีปริมาณน้าํ สูงสุด 740 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 14 ส.ค. และระดับน้ําไดคงที่อยูท ี่ระดับ
สูงสุดนี้เปนเวลา 8 ชั่วโมง สงผลใหเกิดน้ําทวมตัวเมืองเชียงใหมเปนบริเวณกวาง จนถึงวันที่ 15
สิงหาคม ระดับน้ําก็ไดเริ่มลดระดับลงเขาสูระดับ 3.70 ม. ในวันที่ 16 สิงหาคม รวมเวลาที่เกิดน้าํ
ทวมลนตลิ่งทัง้ สิ้น 51 ชั่วโมง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจ
สําคัญ เชน ยานไนทบารซาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มูลคาของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากน้าํ
ทวมครั้งนี้ ประมาณวาสูงถึง 5,000 ลานบาท
ข. ระหวางวันที่ 12 – 15 กันยายน 2548 มีปริมาณฝนตกหนักในเขตพืน้ ที่อาํ เภอ
แมแตง และลําน้าํ แมแตง ที่เปนสาขาสําคัญของแมน้ําปง ทําใหปริมาณน้าํ ในลําน้าํ ปงไดคอยๆ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง จนเมื่อเวลา 18.00 ของวันที่ 12 กันยายน ระดับน้ําที่สถานี P.1
สะพานนวรัฐไดสูงถึงระดับ 3.70 ม. (ระดับน้ําลนตลิ่ง) และคอยๆ เพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ อยางชาๆ
ชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตร จนวัดระดับน้าํ สูงสุดไดที่ 3.79 ม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน ทําใหปริมาณ
น้ําบางสวนลนตลิ่งไหลเขาทวมบริเวณทีล่ ุมต่ําของตัวเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เชน บาน
ปาพราวนอก ตําบลปาแดด และตําบลหนองหอย หลังจากนัน้ ระดับน้ําก็ไดคอยๆ ลดลงอยาง
ตอเนื่องจนเขาสูระดับปกติที่ 3.70 ม. เมื่อวันที่ 12 กันยายน ซึ่งการทวมครัง้ นี้เปนการทวมใน
บริเวณที่ไมกวางขวางนัก
ค. ระหวางวันที่ 20 – 22 กันยายน 2548 มีปริมาณฝนตกหนักในเขตพืน้ ที่อาํ เภอ
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แมริม และอําเภอเชียงดาวซึ่งตัง้ อยูท างดานทิศเหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม ทําใหมี
ปริมาณน้าํ ในลําน้าํ ปงและลําน้าํ แมริมเพิม่ สูงขึ้น โดยในวันที่ 20 กันยายน มีฝนตกลงมาเพิม่ อีก
อยางตอเนื่อง ประกอบกับความชุม ชื้นในดินมีมากอยูแลว จนวันที่ 20 กันยายน บริเวณสถานี P.1
วัดระดับน้ําได 3.70 ม. และระดับน้ําไดเพิ่มสูงขึน้ จนลนตลิง่ เขาทวมเขตเทศบาลเชียงใหมเปน
บริเวณกวาง โดยระดับน้ําไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอยางรวดเร็ว และวัดระดับน้ําสูงสุดไดที่ 4.71 ม.
ซึ่งมีปริมาณน้าํ สูงสุด 700 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 21 กันยายน และระดับน้ําไดคงที่อยูท ี่ระดับ
สูงสุดนี้เปนเวลา 4 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 21 กันยายน ระดับน้ําก็ไดเริ่มลดระดับลงเขาสูระดับ 3.70 ม.
ในวันที่ 22 กันยายน รวมเวลาที่เกิดน้ําทวมลนตลิง่ ทัง้ สิ้น 57 ชั่วโมง ซึ่งการทวมในครั้งที่ 2 และ 3
มีปริมาณน้าํ ทวมพืน้ ที่ไมมากนัก จึงกอความเสียหาย แกพื้นที่ซึ่งสวนใหญเปนเขตเมืองเพียง
เล็กนอย เทานัน้
ง. ระหวางวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2548 มีปริมาณฝนตกหนัก กระจายใน
หลายพืน้ ทีท่ ี่มลี ําน้าํ สาขาของแมปง อาทิ เขตพื้นที่อาํ เภอเวียงแหง อําเภอพราว และอําเภอแมแตง
ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม สงผลใหมีปริมาณน้าํ ในลําน้าํ แมแตง แมงัด และ
ลําน้าํ ปงเองสูงขึ้นอยางมาก และเนื่องจากเขื่อนแมงัดไมอาจรับน้ําไดอีกตอไปเพราะกักเก็บน้ําไว
เต็มปริมาตรรับน้ําของอางแลวจึงตองระบายน้าํ ลงสูแมน้ําปง โดยในวันที่ 29 กันยายน บริเวณ
สถานี P.1 วัดระดับน้ําได 3.69 ม. และระดับน้ําไดเพิม่ สูงขึ้นจนลนตลิ่งเขาทวมเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมเปนบริเวณกวาง โดยระดับน้ําเพิ่มขึ้นจนวัดระดับน้ําสูงสุดไดที่ 4.93 ม. มีปริมาณน้ํา
สูงสุด 754 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 30 กันยายน และระดับน้ําไดคงทีอ่ ยูที่ระดับสูงสุดนี้เปนเวลา 4
ชั่วโมง จนถึงวันที่ 30 กันยายน ระดับน้ําก็ไดเริ่มลดระดับลงเขาสูร ะดับ 3.70 ม. ในวันที่ 12
ตุลาคม รวมเวลาที่เกิดน้ําทวมลนตลิง่ ทัง้ สิ้น 81 ชั่วโมง โดยปริมาณน้าํ ในครั้งที่ 4 นี้ สูงกวาครั้งที่ 1
เล็กนอย
แตเนื่องจากผูค นโดยทัว่ ไปมีความตระหนักและคอยติดตามการเตือนภัยน้ําทวมจาก
เทศบาลนครเชียงใหม และศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคเหนือตอนบน อยางใกลชิด รวมทัง้
คอยฟงประกาศเตือนจากวิทยุทองถิน่
มีการขนยายของหนีนา้ํ ไวลวงหนาพรอมจัดทํากระสอบ
ทราย เปนพนังกั้นน้ําในจุดที่มีพนื้ ที่ตา่ํ แมในที่สุดจะตานกําลังน้าํ ไมอยูก็ตาม แตก็เกิดความ
เสียหายไมมาก เทาครั้งแรก
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 3.16 พื้นที่ที่เกิดน้ําทวม พ.ศ.2548
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
พื้นที่เกิดน้ําทวม

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : เทศบาลนครเชียงใหม
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2. สาเหตุการเกิดน้ําทวม
ปจจัยทีท่ ําใหเกิดน้ําทวมเมืองเชียงใหม และสรางปญหาตอระบบระบายน้ํา คือ ปริมาณ
น้ําฝนจํานวนมากที่เกิดจากการที่ฝนตกหนักและนานติดตอกันหลายวัน ในพื้นที่ลุมน้ําตอนเหนือ
ในเขตพื้นที่อําเภอเชียงดาว แมแตง แมริม และพราว ซึ่งเปนพืน้ ทีต่ อนบนของเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ทําใหนา้ํ ในลําน้าํ ปงและลําน้ําสาขามีปริมาณน้ําไหลลงสูแมน้ําปง เปนจํานวนมาก และ
ไหลเขาทวมบริเวณตัวเมือง นอกจากปริมาณฝนบริเวณเหนือเขตเทศบาลนครเชียงใหม จะทําให
เกิดน้ําทวมบริเวณตัวเมืองไดแลวนั้น หากปริมาณฝนที่ตกในบริเวณตัวเมืองมีปริมาณมากและ
นานเขตเทศบาลนครเชียงใหมก็มโี อกาสที่จะเกิดน้ําทวมดวยเชนกัน
3.4.5 สภาพปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้าํ หลากจากเทือกเขาดานทิศตะวันตก
พื้นที่ชุมชนจะไดรับผลกระทบจากน้ําหลากจากลุม น้าํ ยอย 11 ลุมน้าํ อันประกอบไปดวย
ลุมน้ําหวยแมเหียะ ลุมน้ําหวยทราย ลุมน้ําหวยปงนอย ลุมน้ําหวยอุโมงค ลุม น้าํ หวยแกว ลุมน้ํา
หวยชางเคี่ยน ลุมน้าํ หวยแมหยวกนอย ลุมน้ําหวยแมหยวก ลุมน้ําหวยชีปะขาว ลุมน้าํ หวยบอ
และลุมน้ําหวยหลิงหา โดยปริมาณน้าํ หลากของลุมน้ํายอยจะมีปริมาณน้ําทา 1.872 ลบ.ม./วินาที
ถึง 11.403 ลบ.ม./วินาที ซึง่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับความจุในการระบายน้าํ ของคลองระบาย
น้ําในพืน้ ที่ชมุ ชนนัน้ จะพบวา คลองระบายน้ํามีความจุในการระบายน้าํ ไมพอเพียงตอการรองรับ
ปริมาณน้าํ ทาสูงสุดที่เกิดขึน้ จึงสงผลใหเกิดน้ําทวมตามแนวริมคลองระบายน้าํ ตาง ๆ ในพืน้ ที่
ชุมชน
จากการศึกษาปญหาน้ําหลากจากเทือกเขาดานทิศตะวันตก พบวา มีปริมาณน้าํ 1.872
ลบ.ม./วินาที ถึง 11.403 ลบ.ม./วินาที ซึง่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณน้าํ ของแมนา้ํ ปงที่
ไหลเขาสูเขตเทศบาลสูงถึงกวา 800 ลบ.ม./วินาที พบวา มีปริมาณที่แตกตางกันมาก และปญหา
น้ําทวมที่เกิดจากน้าํ หลากจากเทือกเขาดานทิศตะวันตกสวนใหญ จะเปนปญหาน้าํ ทวมทีเ่ กิดขึ้น
ในระยะเวลาสัน้ ๆ เกิดการทวมขังไมนานมากนัก จึงไมสงผลกระทบตอพืน้ ที่เขตเทศบาลนคร
เชียงใหมไดมากเทากับปญหาน้ําทวมที่เกิดจากปริมาณน้ําจากนอกเมืองที่ไหลมาจากแมน้ําปงเขา
สูเขตเทศบาล ซึ่งแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้าํ หลากจากเทือกเขาดานทิศตะวันตกนั้น สามารถ
อาศัยคลองสงน้ําชลประทาน เปนคลองระบายน้ํา และเปนแนวปองกันน้ําหลากดานทิศตะวันตก
ควบคูไปกับการจัดทําอางเก็บน้าํ ขนาดเล็กในแตละลุมน้ํายอยทีเ่ กี่ยวของเพื่อกักเก็บปริมาณน้าํ
หลากจากลุม น้ํายอย นัน้ ๆ ไวกอนแลวคอย ๆ ทยอยระบายน้ําออกจากอางเก็บน้าํ ลงสูคลองสงน้ํา
ชลประทานแมแตงตอไปได
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3.4.6 สรุปสถานการณและผลกระทบจากความเสียหายจากการเกิดน้าํ ทวมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม
เมื่อวิเคราะหจากสถานการณและผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมทั้งสามครั้งที่ผานมา จะพบวา ในอดีตสภาพการเกิดน้ําทวมจะเปนไปใน
ลักษณะน้ําหลากจากดอยสุเทพ-ปุย เขาทวมขังพื้นที่บางบริเวณในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
เนื่องจากเปนพื้นที่ราบเชิงเขา จึงทําใหเกิดการทวมขังในชวงเวลาสั้น ๆ ประกอบกับในอดีตพื้นที่
สวนใหญจะใชในการทําการเกษตรและเปนที่อยูอาศัย ทําใหปญหาการเกิดน้ําทวมไมรุนแรงมาก
นัก ตอมา ป พ.ศ.2516 ไดมีการสรางฝายชลประทานและสะพานขามแมน้ําจํานวนมาก สงผล
กระทบตอการไหลของกระแสน้ําในแมน้ําปง ทําใหการระบายน้ําไมดี เมื่อเกิดฝนตกหนักแมน้ําปง
รับน้ําไดนอยลงน้ําจึงเออลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ไดงายขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนชางคลาน ถนน
เจริญประเทศ และยังรวมถึงน้ําทวมจากการไหลหลากของน้ํามาจากเทือกเขาดอยสุเทพและพื้นที่
ดานตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหมทําใหบริเวณถนนสายเชียงใหม – หางดง เกิดน้ําทวมเปน
ประจําเมื่อมีฝนตกหนัก จะสังเกตไดวาสภาพน้ําทวมในปนี้สวนหนึ่งเริ่มเกิดขึ้นจากการกระทําของ
มนุษย จนกระทั่ง ในปพ.ศ.2537 และ 2538 เกิดน้ําทวมครั้งใหญ เนื่องจากการระบายน้ําของพื้นที่
ขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับบริการสาธารณูปการในเรื่องของการใหบริการทอระบายน้ํายังไม
ทั่วถึงและเพียงพอ จึงเกิดน้ําทวมขังมาก และทวมเปนเวลานาน ตอมาในป พ.ศ.2548 มีปริมาณ
ฝนตกหนักในพื้นที่ตนน้ําแมน้ําปงทําใหเกิดปริมาณน้ําทวมลนเกินกวาความจุของรองน้ําปงจะรับ
ไวได จึงไหลลนตลิ่งเขาทวมบริเวณที่ลุมต่ําในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม ที่มีทั้งยานที่พักอาศัยและ
ธุรกิจการคา กอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก
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บทที่ 4
สาเหตุการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ในปจจุบันเหตุการณน้ําทวมเมืองเชียงใหมเปนปญหาสําคัญที่ทาํ ความเสียหายใหกบั ชีวิต
และทรัพยสนิ
ของผูที่อยูอาศัยในบริเวณที่ราบลุม และริมแมน้ําปงปละเปนจํานวนมาก จึง
กลายเปนปญหาที่ยงั แกไมได และดูเหมือนวาจะเปนปญหาที่แกยากมาก ดังนัน้ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใหความสนใจในการแกปญ
 หาอยางตอเนื่อง เนื้อหาในบทนี้มีเปาหมายที่ตองการ
สรางความเขาใจโดยรวมของสาเหตุที่แทจริงของการเกิดน้ําทวม โดยที่ปญหาน้ําทวมเปนปญหา
เชิงซอน เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจปญหาเหลานึ้ใหดีเสียกอน
จึงจะแกไขปญหาไดถูกตอง
เนื่องจากพื้นทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหมตั้งอยูใ นเขตลุมน้าํ ปงตอนบน การศึกษาสาเหตุการ
เกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จึงจําเปนตองศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ลุมน้ํา
ซึ่งอาจสงผลตอการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนคร
ปงตอนบนรวมถึงสภาพการตั้งถิ่นฐาน
เชียงใหม นอกจากนี้ยงั มีปญหาที่เกิดขึน้ ภายในเขตเทศบาลเอง ดังนัน้ ในการศึกษาบทนีจ้ ึงแบง
การศึกษาสาเหตุของการเกิดน้ําทวมออกเปน 2 ขอบเขตการศึกษา คือ สาเหตุที่เกิดจากปญหา
ภายนอกเขตเมือง และภายในเขตเมือง รวมทัง้ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลมุ น้ําปงตอนบน
และสภาพการตั้งถิ่นฐานทีม่ ีผลตอการเกิดน้ําทวม
4.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นทีล่ ุมน้ําปงตอนบน
ลุมน้ําปงตอนบนครอบคลุมพื้นที่รับน้าํ ฝนเหนือเขื่อนภูมพิ ลประมาณ 25,000 ตาราง
กิโลเมตร ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และตาก มีความยาวของลําน้าํ ประมาณ 740
กิโลเมตร อาณาเขตติดตอทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับลุมน้าํ แมน้ําสาละวินและลุมน้าํ แมกก
ทิศใตติดกับลุมน้ําแมน้ําสะแกกรังและลุมน้ําแมน้ําแมกลอง ทิศตะวันออกติดกับลุมน้ําแมน้ํายม
และแมน้ําวัง สภาพภูมิประเทศตอนบนลุมน้ําแมน้ําปงเปนเทือกเขาสลับซับซอน ปกคลุมดวยปา
ไม แมนา้ํ ปงในเขตอําเภอเชียงดาว อยูท ี่ระดับความสูงระหวาง 500 – 1,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง แมน้ําปงไหลไปตามหุบเขาตอนบนของเขตอําเภอแมแตง มีระดับความ
สูงระหวาง 320 – 500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง แมนา้ํ ปงไหลผานที่ราบในหุบเขาในเขต
อําเภอแมแตง อําเภอแมริม อําเภอเมือง พื้นที่บริเวณแมน้ํามีระดับความสูงระหวาง 260 – 300

88
75

เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง แมน้ําจะไหลผานพืน้ ที่ราบในหุบเขากอนไหลลงอางเก็บน้าํ
เขื่อนภูมิพล และมีระดับความสูงระหวาง 140 – 260 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยมี
สภาพความลาดชันของทองน้ําตามสภาพภูมิประเทศ
ลุมน้ําปงตอนบนมีลําน้าํ สายหลักคือแมนา้ํ ปง ไหลผานแกนกลางของลุมน้าํ ในแนวเหนือ
ใต โดยประมาณ มีตน กําเนิดในทิวเขาผีปนน้าํ ในเขตอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไหลลงทาง
ทิศใตผานหุบเขาเมื่อเขาเขตอําเภอแมแตง มีลําน้าํ แมงัดไหลมาบรรจบทางฝงซายและลําน้ําแม
แตงไหลมาบรรจบทางฝงขวา ไหลผานลงสูพนื้ ที่ราบลุม ในเขตจังหวัดเชียงใหม และมีแมน้ํากวง
ไหลมาบรรจบแมน้ําปงทางฝงซายที่บริเวณพื้นที่จังหวัดลําพูน
จากนัน้ แมน้ําปงไหลไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต
โดยมีแมน้ําลี้ซงึ่ ไหลจากอําเภอแมลี้ขึ้นเหนือมาบรรจบกับแมน้ําปงที่อําเภอ
จอมทองทางดานฝงซาย จากอําเภอจอมทองแมน้ําปงไหลลงใตมีลาํ น้าํ แมแจมไหลมาบรรจบทาง
ฝงขวาที่อําเภอฮอดกอนไหลลงสูอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลที่อําเภอดอยเตา
ลําน้าํ สาขาทีม่ ีผลตอปริมาณน้ําในแมนา้ํ ปงที่ไหลผานเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดแก ลํา
น้ําแมแตง ลําน้าํ แมงัด และลําน้าํ แมริม ซึ่งตัง้ อยูท างตอนเหนือของเขตเทศบาลและมีผลโดยตรง
ตอปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูเขตเทศบาลนครเชียงใหม ดังนี้
น้ําแมแตง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาซึ่งอยูทางตอนเหนือของพืน้ ที่ แมน้ํานี้จะไหลลงมา
ทางตอนใต ผานอําเภอแมแตง แลวมาบรรจบกับแมนา้ํ ปงที่อําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม
ระยะทางจากตนน้าํ ถึงปากแมน้ํา 138.7 กิโลเมตร
น้ําแมงัด มีตนกําเนิดจากเทือกเขาที่อยูใ นเขตอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม แลวไหลมา
บรรจบกับแมน้ําปงที่บริเวณหมูบานปากทาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ระยะทางจากตนน้ํา
ถึงปากแมนา้ํ 90.7 กิโลเมตร
น้ําแมริม มีตนน้าํ อยูระหวางเขตอําเภอแมริมและอําเภอแมแตง ไหลผานอําเภอแมริม
บรรจบกับแมน้ําปงในเขตอําเภอแมริม ระยะทางจากตนน้ําถึงปากแมน้ํา 57 กิโลเมตร
ระดับชั้นคุณภาพของลุม น้าํ ในลุมน้าํ ปงตอนบน แบงออกเปน ลุมน้ําชั้น 1A หมายถึงปา
อนุรักษ เปนปาตนน้ํา หามมิใหมีการใชประโยชนอยางอื่น ลุมน้าํ ชั้น 1B หมายถึงปาตนน้ําลําธาร
และควบคุมการใชประโยชนเปนพิเศษ ลุม น้ําชัน้ 2 หมายถึงลุมน้ําทีอ่ นุญาตใหทําเหมืองแรหรือพืช
ที่มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ลุมน้ําชั้น 3 หมายถึง ลุมน้ําที่อนุญาตใหทาํ ไม เหมืองแร ถาดินตื้น
ปลูกปาและทุง หญา ถาดินลึกปลูกไมผล ลุมน้าํ ชัน้ 4 หมายถึงลุมน้าํ ที่อนุญาตใหทําไม เหมืองแร
ถามีความลาดชันมากปลูกไมผล ความลาดชันนอยปลูกพืช และลุม น้ําชัน้ 5 หมายถึงลุมน้าํ ที่
อนุญาตใหทําไม เหมืองแร พื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ในพืน้ ที่ลุมน้าํ ปงตอนบน มีพนื้ ทีล่ ุมน้ําชัน้ 1A
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.28 ของพื้นทีท่ ั้งหมด มีลุมน้ําชัน้ 1B คิดเปนพืน้ ที่รอยละ 1.99 ลุมน้าํ
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ชั้น 2 คิดเปนพื้นที่รอยละ 8.54 ลุมน้ําชัน้ 3 คิดเปนพื้นทีร่ อยละ 4.45 ลุมน้ําชัน้ 4 คิดเปนพืน้ ที่รอย
ละ 6.64 และลุมน้ําชัน้ 5 คิดเปนพืน้ ที่รอยละ 8.10 และถึงแมวาพืน้ ที่ในลุมน้ําชัน้ 1A และ 1B จะ
เปนขอบังคับตามนโยบายของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
แตจากการศึกษาและแปล
ภาพถายดาวเทียม พบวายังถูกบุกรุกโดยกิจกรรมของมนุษย (ดังรูป 4.2) ซึ่งแสดงตําแหนงถูกบุก
รุกในปาลุมน้ําชั้น 1A และ 1B ทําใหมีผลตอลักษณะการไหลของน้าํ ในลุมน้ํา ในชวงฤดูน้ําหลาก
อาจเกิดภาวะน้ําทวมอยางฉับพลันได เนื่องจากไมมพี ืชปกคลุมคอยซับน้าํ ไว โดยจะเห็นไดชัด
บริเวณตนน้าํ แมริม ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม และมีผลตอปริมาณน้าํ
ในลําน้ําปงที่ไหลผานเขตเทศบาล
สําหรับปริมาณน้ําฝนในลุมน้ําปงตอนบนนั้น จากการวิเคราะหขอมูลปริมาณฝนรายเดือน
เฉลี่ยของสถานีตาง ๆ พบวา เดือนทีม่ ีปริมาณฝนตกมากที่สุดไดแกเดือนกันยายน มีคาเฉลีย่
ประมาณ 212.6 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกนอยที่สุดไดแกเดือนกุมภาพันธ มีคา เฉลี่ย
ประมาณ 6.9 มิลลิเมตร สําหรับปริมาณฝนรวมเฉลีย่ มีคา ประมาณ 1,100 มิลลิเมตร โดยแยกเปน
ปริมาณฝนที่ตกในชวงฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) มีคาเฉลี่ยประมาณ 930 มิลลิเมตร ในขณะที่
ในชวงฤดูแลง (พฤศจิกายน – เมษายน) มีคาเฉลี่ยประมาณ 125 มิลลิเมตร ซึ่งคิดเปน 88 และ 12
เปอรเซ็นตของปริมาณฝนรวม ตามลําดับ บริเวณที่มีฝนมากจะอยูบริเวณตอนบนและดาน
ตะวันตกของลุมน้ํา ไดแก อําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง และอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งเขตอําเภอ
เชียงดาว และอําเภอแมแตงตั้งอยูทางตอนเหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม ทําใหเมื่อมีปริมาณ
น้ําฝนมากจะสงผลตอปริมาณน้ําในแมนา้ํ ปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมซงึ่ ตั้งอยูท างดานใต จึง
สามารถกอใหเกิดภาวะน้ําทวมได
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แมน้ําปง

น้ําแมแตง

น้ําแมงัด

เขื่อนแมงัด

น้ําแมริม
เขื่อนแมกวง

น้ําแมกวง

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.1 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ลุมน้ําปงตอนบน
คําอธิบายสัญลักษณ
แหลงน้ํา
เทศบาลนครเชียงใหม
กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.2 พื้นที่ถูกบุกรุกปาลุมน้ําชั้น 1A และ 1B
คําอธิบายสัญลักษณ
แมน้ําสายหลัก
แมน้ําสายรอง
พื้นที่ถูกบุกรุก
ระดับชั้นคุณภาพลุมน้ํา
1A
1B
2
3
4
5

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ
(ภาคเหนือ)
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4.2 สภาพการตั้งถิ่นฐาน
เมืองเชียงใหมเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมานานบริเวณที่ราบในแองเชียงใหม - ลําพูน เนื่องจาก
ภูมิประเทศในบริเวณนี้เปนพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณอันเกิดจากการทับถมของดินและเหมาะสม
สําหรับการทําการเกษตรกรรม บริเวณนี้เปนที่ราบน้ําทวมถึง (Flood Plain Area) ซึ่งแตละปจะมี
น้ําหลากพัดพาเอาตะกอนดินทรายและธาตุอาหารในดินจากพื้นที่สูง มาทับถมบริเวณที่มีการ
เพาะปลูก ทําใหดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ จึงเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานของเมืองเชียงใหมใน
บริเวณนี้ขึ้น
นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน
ลักษณะการตั้งถิน่ ฐานมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
เนื่องจากเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือ จึงสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ของการตั้งถิ่นฐานอยางรวดเร็ว สามารถสรุปการตั้งถิน่ ฐานในปทมี่ ีการสํารวจทางผังเมือง ไดแก
พ.ศ. 2526 ,2533 และ 2542 ดังนี้
4.2.1 การตั้งถิ่นฐาน พ.ศ.2526
พ.ศ.2526 มีการตั้งถิน่ ฐานหนาแนนบริเวณเขตคูเมืองเชียงใหมและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเปน
ที่ตั้งของศูนยกลางเมืองตัง้ แตเริ่มสรางเมืองเชียงใหมในอดีต โดยมีพื้นที่ที่อยูในเขตเทศบาลทั้งสิน้
17.51 ตารางกิโลเมตร มีการตั้งถิน่ ฐานเปนทีพ่ ักอาศัยมากถึง 5.89 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน
รอยละ 34 ของพืน้ ที่เทศบาล โดยเฉพาะในเขตคูเมืองเชียงใหม ซึง่ มีการตั้งถิ่นฐานปะปนกันกับ
สถาบันศาสนามีเนื้อที่ 0.91 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 5 สถาบันราชการมีเนื้อที่ 0.74
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 4 และสถาบันการศึกษามีเนื้อที่ 0.45 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 3 ของพื้นที่เทศบาล และทางดานตะวันออกของคูเมือง ซึ่งเปนยานพาณิชยกรรมหลัก
ของเมือง ไดแก บริเวณถนนทาแพ ถนนชางมอย และถนนวิชยานนท นอกจากนี้ยงั พบวามีการตั้ง
ถิ่นฐานเปนทีพ่ ักอาศัยกระจายตัวอยูทวั่ ไป ทางดานเหนือของเมือง บริเวณถนนชางเผือก และ
ทางดานใตของเมือง บริเวณถนนชางคลาน สวนพื้นที่ริมฝงแมน้ําปงสวนใหญถูกใชเปนพืน้ ที่
เกษตรกรรมและที่โลง
4.2.2 การตั้งถิ่นฐาน พ.ศ.2533
จากการที่เมืองเชียงใหมมีการเติบโตอยางรวดเร็ว จึงมีการขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึน้ จาก
เดิม 17.51 ตารางกิโลเมตร เปน 40.33 ตารางกิโลเมตร ทําใหในปพ.ศ. 2533 มีสภาพการตั้งถิ่น
ฐานหนาแนนมากขึ้นบริเวณเขตคูเมือง และพื้นที่โดยรอบไปตามแนวถนนสายหลัก
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.3 สภาพการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. 2526
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ขอบเขตเทศบาลเกา
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สถาบันการศึกษา
สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา
นันทนาการ
เกษตรกรรมและที่โลง

ถนน
แหลงน้ํา
กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการวิเคราะห็ดวยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร
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รูป 4.4 สภาพการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. 2533
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ขอบเขตเทศบาลเกา
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สถาบันการศึกษา
สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา
นันทนาการ
เกษตรกรรมและที่โลง

ถนน
แหลงน้ํา
กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการวิเคราะห็ดวยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร
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มีการตั้งถิ่นฐานเปนทีพ่ ักอาศัยมากถึง 18.04 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 44.73
ของพื้นที่เทศบาลทัง้ หมด และมีอัตราการเปลี่ยนแปลง รอยละ 3.40 ตอป โดยหนาแนนที่สุด
ภายในพื้นที่เขตคูเมืองเกา ที่อยูอาศัยที่มกี ารเติบโตมากที่สุดคือ พืน้ ที่ดานฝงตะวันตกของคูเมือง
ไดแก บริเวณตําบลปาตัน และบางสวนของตําบลชางเผือก ตําบลปาแดด ตําบลสุเทพ สวนพืน้ ทีท่ ี่
มีการเติบโตนอยที่สุดคือ พืน้ ทีท่ างทิศใตของตัวเมือง ยกเวนในบริเวณสองฝงถนนเชียงใหม – หาง
ดง ซึง่ มีการกระจุกตัวหนาแนนบริเวณสองฝงถนน สวนพื้นที่ทางทิศเหนือของเมืองมีการกระจุกตัว
หนาแนนบริเวณถนนสายเชียงใหม – แมริม
มีการตั้งถิน่ ฐานเพื่อการพาณิชยกรรมประมาณ 5.07 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ
12.57 ของพื้นที่เทศบาลทัง้ หมด และถึงแมวา จะมีเนือ้ ที่นอยกวาการตั้งถิน่ ฐานเพื่อการพักอาศัย
แตกลับพบวามีอัตราการเปลี่ยนแปลงตอป นับจากปพ.ศ. 2516 สูงที่สุดถึงรอยละ 5 ตอป โดย
บริเวณที่มกี ิจกรรมการคากระจุกตัวกันมากที่สุดจะอยูในบริเวณ ถนนทาแพ ถนนชางมอย ถนน
ชางคลาน ถนนวิชยานนท และถนนไปรษณีย รองลงไปไดแกยานการคาในเขตกําแพงเมืองเกา
และกิจกรรมการคาที่กระจายออกไปตามแนวเสนทางคมนาคม ไดแกถนนโชตนา ถนนแกวนวรัฐ
และถนนหวยแกว
พื้นที่ทพี่ บวามีการตั้งถิน่ ฐานมากอยางเห็นไดชัดคือ บริเวณฝงตะวันออกของแมนา้ํ ปง มี
การเปลี่ยนแปลงจากพืน้ ที่เกษตรกรรมและที่โลงไปเปนทีพ่ ักอาศัย สวนทางฝง ตะวันตกของแมน้ํา
ปงเริ่มมีการใชพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจประเภท โรงแรม รานอาหาร
4.2.3 การตั้งถิ่นฐาน พ.ศ.2542
ในปพ.ศ. 2542 ยังคงมีการตั้งถิน่ ฐานหนาแนนในเขตคูเมืองเกาปะปนกับโบราณสถาน
และพบวามีการตั้งถิน่ ฐานกระจายตัวออกไปเกาะกลุม ตามแนวถนนสายหลัก ที่เปนรัศมีพงุ ออก
จากตัวเมือง ไดแก ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม – ลําปาง ถนนสายเชียงใหม – แมริม ถนนสาย
เชียงใหม – หางดง และถนนเจริญเมือง พื้นที่ทมี่ ีการตั้งถิน่ ฐานหนาแนนอยางเห็นไดชัดอีกบริเวณ
หนึง่ คือ ดานทิศตะวันออกของแมน้ําปง จึงเกิดการรุกล้ําพืน้ ที่ริมฝง แมนา้ํ ปงทั้งสองฝงมากยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะธุรกิจประเภท โรงแรม คอนโดมิเนียม รานอาหาร และสถาบันราชการ ทําใหทางน้าํ มี
ขนาดแคบลงเมื่อเทียบกับในอดีต
สวนทางดานตะวันตกของเมืองมีการตั้งถิน่ ฐานหนาแนน
เนื่องจากอิทธิพลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงทําใหมีที่พกั อาศัย ประเภทอาศัยชั่วคราวจํานวน
มาก ไดแก บริเวณถนนหวยแกว ถนนสุเทพ และถนนนิมมานเหมินทร นอกจากนีบ้ ริเวณทางดาน
ใตของเมืองมีการตั้งถิน่ ฐานหนาแนนบริเวณถนนชางคลาน ถนนเจริญประเทศ ซึง่ สวนมากเปนที่
พักอาศัยประเภทบานจัดสรร
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รูป 4.5 สภาพการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. 2542
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ขอบเขตเทศบาลเกา
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สถาบันการศึกษา
สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา
นันทนาการ
เกษตรกรรมและที่โลง

ถนน
แหลงน้ํา
กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการวิเคราะห็ดวยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร
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สําหรับทางดานเหนือของตัวเมืองมีการตั้งถิ่นฐานหนาแนนบริเวณถนนโชตนา
ถนน
ชางเผือก และถนนมณีนพรัตน ตอเนื่องไปจนถึงอําเภอแมริมเนื่องจากแรงดึงดูดของการตั้งศูนย
ราชการแหงใหม
โดยรวมพบวามีการตั้งถิ่นฐานเปนทีพ่ ักอาศัย 19.55 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ
48.48 ของพืน้ ที่เทศบาลทัง้ หมด และมีอัตราการเปลีย่ นแปลงจากปพ.ศ.2538 รอยละ 0.73 ตอป
สวนการตั้งถิน่ ฐานเพื่อการพาณิชยกรรมเทากับ 6.51ตารางกิโลเมตรหรือคิดเปนรอยละ16.14 ของ
พื้นที่เทศบาลทั้งหมดและมีอัตราการเปลีย่ นแปลงจากปพ.ศ.2538 สูงขึ้นเปนรอยละ 2.30 ตอป
4.2.4 การตั้งถิ่นฐานกับปญหาอุทกภัย
ในชวงปพ.ศ. 2526 – 2542 บริเวณเขตคูเมืองเกาเปนพืน้ ทีท่ ี่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู
อยางหนาแนนที่สุด เนื่องจากเปนศูนยกลางทางดานการบริหารและการปกครองของเมืองมาตั้งแต
ในอดีต ลักษณะการตั้งบานเรือนจะอยูห นาแนนในเขตคูเมือง ตอมาเศรษฐกิจของเมืองมีการ
เติบโตมากขึน้ ทําใหมกี ารตั้งถิ่นฐานขยายตัวออกไปตามแนวถนนสายหลักทีม่ ีการเกาะกลุม ของ
แหลงพาณิชยกรรม โดยรวมแลวตั้งแตป 2526 – 2542 พบวาการตัง้ ถิน่ ฐานเปนที่อยูอาศัยมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงรอยละ 2.60 ตอป และการตัง้ ถิน่ ฐานเพื่อการพาณิชยกรรมมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงสูงถึงรอยละ 4.25 ตอป ในปจจุบนั รูปแบบการตั้งถิน่ ฐานจะเกาะกลุมกันตามแนว
ถนนในเขตเทศบาลมากขึน้ และบางสวนขยายตัวเขาไปในพืน้ ทีท่ ี่เคยเปนทางไหลของน้าํ ซึ่งพื้นที่
ดังกลาวเปนทีต่ ่ําเมื่อมีการปลูกสรางสิง่ กอสรางกีดขวางทางน้าํ ทําใหนา้ํ ไหลไมสะดวกกอใหเกิดน้าํ
ทวมขังตามมา อีกบริเวณที่พบวามีการตั้งถิ่นฐานหนาแนนมากขึ้นคือ บริเวณริมสองฝงแมนา้ํ ปง
ซึ่งในบางจุดพบการบุกรุกพืน้ ที่ริมฝง อยางมากทําใหลําน้ําปงมีขนาดแคบลงจากในอดีต สงผลให
เกิดน้ําทวมบริเวณเขตเทศบาลนครเชียงใหมในฤดูนา้ํ หลาก ประกอบกับพืน้ ที่เกษตรกรรมและที่
โลงที่จะสามารถรองรับน้ําไดก็มีขนาดลดลงไปมาก ตามการเจริญเติบโตของเมือง โดยพบวาตั้งแต
ป 2526 – 2542 พื้นที่เกษตรกรรมและที่โลงมีขนาดลดลงจาก 24.4 ตารางกิโลเมตร เหลือเพียง
7.04 ตารางกิโลเมตร และมีอัตราการเปลีย่ นแปลงลดลงถึงรอยละ 3.70 ตอป
อีกทั้งเมื่อดูจากสภาพการตั้งถิ่นฐานกับลักษณะภูมิประเทศนับจากปพ.ศ. 2526 – 2542
พบวามีการตั้งถิ่นฐานหนาแนนเพิ่มมากขึน้ ในเขตเทศบาล ซึง่ เขตเทศบาลนครเชียงใหมตั้งอยูใน
พื้นที่ทมี่ ีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลมุ ต่ําและเปนที่ราบน้ําทวมถึง โดยพบวามีความหนาแนนมาก
ที่สุดบริเวณริมสองฝงแมนา้ํ ปงซึง่ เปนพืน้ ที่ที่ตงั้ อยูในชวงความสูงที่ต่ําที่สุดของเขตเทศบาล ทําให
เขตเทศบาลนครเชียงใหมประสบกับปญหาน้ําทวมอยูเสมอ
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ตาราง 4.1 การเปลี่ยนแปลงการตั้งถิน่ ฐานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ. 2526 – 2542
พ.ศ. 2526
ประเภทการตั้งถิ่นฐาน

พ.ศ. 2533

เนื้อที่

เนื้อที่

(ตร.กม.)

%

(ตร.กม.)

พ.ศ. 2542
เนื้อที่

%

%

การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2526 - 2533

พ.ศ. 2533 - 2542

พ.ศ. 2526 - 2542

เนื้อที่

อัตราการ

เนื้อที่

อัตราการ

เนื้อที่

อัตราการ

(ตร.กม.)

เปลี่ยนแปลง

(ตร.กม.)

เปลี่ยนแปลง

(ตร.กม.)

เปลี่ยนแปลง

(ค)38 - (ค)16

ตอป

(ค)48 - (ค)38

ตอป

(ค)48 - (ค)16

ตอป

(ข)

(ค)

1.ที่อยูอาศัย

5.89

2.48

8.37

20.75

18.04

44.73

19.55

48.48

9.67

3.40

1.51

0.73

11.18

2.60

2.พาณิชยกรรม

1.29

0.36

1.65

4.09

5.07

12.57

6.51

16.14

3.42

5.00

1.44

2.30

4.86

4.25

3.อุตสาหกรรมและคลังสินคา

0.28

0.14

0.42

1.04

0.52

1.29

0.59

1.46

0.10

0.93

0.07

1.15

0.17

1.04

4.สถาบันการศึกษา

0.45

1.72

2.17

5.38

2.24

5.55

2.46

6.10

0.07

0.14

0.22

0.86

0.29

0.38

5.สถาบันราชการ

0.74

0.61

1.35

3.35

1.58

3.92

2.28

5.65

0.23

0.69

0.70

3.39

0.93

1.60

6.สถาบันศาสนา

0.91

0.03

0.94

2.33

0.78

1.93

0.64

1.59

-0.16

-0.81

-0.14

-1.78

-0.30

-1.16

7.นันทนาการ

0.47

0.56

1.03

2.55

1.20

2.98

1.26

3.12

0.17

0.67

0.06

0.44

0.23

0.61

5.9 15.93

39.50

29.43

72.97

33.29

82.54

13.50

2.70

3.86

1.13

17.36

2.26

60.50

10.90

27.03

7.04

17.46

-13.50

-3.44

-3.86

-3.90

-17.36

-3.70

8.เกษตรกรรมและที่โลง

10.03

7.48 16.92

24.4

(ค)

การเปลี่ยนแปลง

(ก)

รวมพื้นที่พัฒนาแลว

(ค)

(ตร.กม.)

การเปลี่ยนแปลง

รวม

17.51 22.82 40.33 100.00

40.33 100.00

หมายเหตุ

(ก) พื้นที่ในเขตเทศบาลเกา
(ข) พื้นที่ในเขตเทศบาลใหม นอกเขตเทศบาลเกา
(ค) พื้นที่เขตเทศบาลใหมทั้งหมด

40.33 100.00
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.6 การตั้งถิ่นฐานกับสภาพภูมิประเทศ พ.ศ. 2526
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ขอบเขตเทศบาลเกา
แหลงน้ํา

เสนชั้นความสูง
360 เมตร
350 เมตร
340 เมตร
330 เมตร
320 เมตร
310 เมตร
300 เมตร

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
(ภาคเหนือ)
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.7 การตั้งถิ่นฐานกับสภาพภูมิประเทศ พ.ศ. 2533
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
แหลงน้ํา

เสนชั้นความสูง
360 เมตร
350 เมตร
340 เมตร
330 เมตร
320 เมตร
310 เมตร
300 เมตร

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
(ภาคเหนือ)
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.8 การตั้งถิ่นฐานกับสภาพภูมิประเทศ พ.ศ. 2542
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
แหลงน้ํา

เสนชั้นความสูง
360 เมตร
350 เมตร
340 เมตร
330 เมตร
320 เมตร
310 เมตร
300 เมตร

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
(ภาคเหนือ)
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4.3 สาเหตุทเี่ กิดจากปญหาภายนอกเขตเมือง
4.3.1 ปริมาณน้ําฝน
การเกิดฝนตกหนักเปนเวลานานติดตอกันหลายวัน ดวยความรุนแรง และมีปริมาณน้ําฝน
มาก เปนสาเหตุสําคัญทีท่ ําใหเกิดน้าํ ทวมในพืน้ ที่ราบลุม ทั้งนี้เพราะวาปาไมไมสามารถกักเก็บน้าํ
ไวได เนื่องจากดินและพืชอิ่มตัวไปดวยน้าํ หรืออัตราการซึมน้าํ ของดิน ปาไม ชากวาอัตราการตก
ของฝน ซึ่งสวนใหญจะไมคอยใหความสําคัญกับปญหาเหลานี้ มักจะกลาววาการทําลายปาเปน
สาเหตุหลัก ในอดีตปาไมมอี ยูเปนจํานวนมากแตก็มีเหตุการณน้ําทวมอยางหนัก บริเวณดอยสุเทพ
แมจะมีปาที่สมบูรณก็ยังเกิดน้ําปาไหลลงมาสูเมืองเชียงใหม แตอยางไรก็ตามการเกิดเหตุการณ
เชนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นนอย ในปหนึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรืออาจเปนเวลาหลายปจะเกิดขึ้น
สักครั้ง แตความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นหนักมาก จากขอมูลพบวาหากฝนตกในปริมาณที่เกิน 100 มม.
ตอวัน เปนฝนทีก่ อใหเกิดน้าํ ทวมไดมาก ดังที่เกิดขึน้ กับเมืองเชียงใหมในชวงเดือนสิงหาคม – กัน
ยายยน ป 2548 ฝนตกหนักในทองที่อําเภอเชียงดาวในครั้งแรก และในครั้งที่สองที่อําเภอเวียงแหง
และพราวมากกวา 200 มม.ตอวัน เปนขอมูลที่ไมเคยปรากฏเลยในรอบ 30 ป ทําความเสียหาย
ใหกับเทศบาลนครเชียงใหมอยางมาก
เปนทีท่ ราบกันดีอยูแลววาตัวการสําคัญที่ทาํ ใหเกิดฝนตกในประเทศไทยคือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะเริ่มพัดปก
คลุมประเทศไทยในราวเดือนพฤษภาคม และไปสิ้นสุดในราวเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงฤดูฝน มี
ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน จากนัน้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเขามาแทนที่ทาํ ใหปริมาณ
ฝนลดลง ซึ่งเวลานี้จึงเปนชวงฤดูแลง สําหรับปริมาณฝนในลุมน้ําแมน้ําปงนัน้ จากขอมูลปริมาณ
ฝนรายเดือนเฉลี่ยของสถานีตางๆ ในลุม น้ําแมน้ําปงมีคาแตกตางกันไมมากนัก เดือนทีม่ ีปริมาณ
ฝนตกมากที่สุดไดแก เดือนกันยายน มีคา ประมาณ 212 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนนอยที่สดุ
ไดแก เดือนกุมภาพันธ มีคา เฉลี่ยประมาณ 7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนที่ตกในชวงฤดูฝน (พฤษภาคม
– ตุลาคม) มีคาเฉลี่ยรอยละ 88 ในขณะที่ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง (พฤศจิกายน – เมษายน) มี
คาเฉลี่ยรอยละ 12 ของปริมาณฝนที่ตกทัง้ ป
จากขอมูลของสถานีตรวจวัดน้ําฝนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ตั้งแตปพ.ศ.2514 - 2549
พบวามีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยประมาณปละ 1,096 มิลลิเมตร โดยในปพ.ศ. 2548 พบวามีฝนตก
หนักและมีปริมาณน้าํ ฝนมากที่สุด ประมาณ 1,721 มิลลิเมตร รองลงมาคือปพ.ศ. 2538 มีปริมาณ
น้ําฝนประมาณ 1,387 มิลลิเมตร ปพ.ศ. 2516 มีปริมาณน้าํ ฝนประมาณ 1,341 มิลลิเมตร และ
ปพ.ศ. 2537 มีปริมาณน้าํ ฝนประมาณ 1,320 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาปริมาณน้ําฝนทัง้
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4 ปที่กลาวมา มีปริมาณสูงกวาปริมาณน้ําฝนโดยเฉลีย่ และในพืน้ ที่เขตอําเภอเชียงดาวซึ่งเปน
พื้นที่ตนน้ําของลุมแมนา้ํ ปงในชวงปพ.ศ. 2516, 2537, 2538 และ2548 ก็มีปริมาณน้ําฝนสูงกวา
ปริมาณน้าํ ฝนโดยเฉลี่ย เชนกัน พบวามีปริมาณน้าํ ฝนโดยเฉลี่ยประมาณปละ 1,239 มิลลิเมตร
โดยในปพ.ศ. 2548 มีปริมาณน้าํ ฝนมากที่สุด ประมาณ 2,189 มิลลิเมตร รองลงมาคือปพ.ศ.
2538 มีปริมาณน้ําฝนประมาณ 2,115 มิลลิเมตร ปพ.ศ.2537 มีปริมาณน้าํ ฝนประมาณ 1,998
มิลลิเมตร และ ปพ.ศ.2516 มีปริมาณน้ําฝนประมาณ 1,815 มิลลิเมตร ตามลําดับ จึงทําใหมี
ปริมาณน้าํ ไหลลงสูพนื้ ทีท่ ี่ตา่ํ กวา ซึง่ ก็คอื พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมทมี่ ีปริมาณน้ําฝนมากอยู
แลว จึงเกิดการสะสมรวมกันของปริมาณน้ําฝนในแมน้ําปง จึงทําใหเกิดปญหาน้าํ ทวมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ในปพ.ศ. 2516, 2537, 2538 และ 2548 ดังนั้นสามารถสรุปไดวาปริมาณ
น้ําฝนมีผลตอการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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รูป 4.9 กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนรายป (มิลลิเมตร) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2514 - 2549
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รูป 4.10 กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนรายป (มิลลิเมตร) ในเขตอําเภอเชียงดาว พ.ศ.2514 - 2549
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4.3.2 การบุกรุกทําลายแหลงตนน้ําลําธาร
ปาไมนับเปนปจจัยทีม่ ีความสําคัญในการปองกันการเกิดน้ําทวม ในปจจุบันพบวาปาไม
ในลุมน้าํ ปงตอนบนหลายแหงถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก ดวยสาเหตุของการทําไรบนภูเขา และ
เมื่อฝนตกลงมาจึงไมมีสงิ่ ทีช่ ะลอการไหลของน้าํ และน้ําก็ไหลบาอยางรุนแรงลงมาสูท ี่ราบ
ในปจจุบันไดมีการบุกรุกพืน้ ที่ปา ซึ่งเปนปาเบญจพรรณ ที่มีตนไมนอยใหญ รวมทั้งไมพุม
และพืชคลุมดินที่ขนึ้ ตามธรรมชาติ อันเปนระบบนิเวศทีม่ ีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แลว
เปลี่ยนมาทําเปนสวนตามแบบการเกษตรแผนใหม ซึ่งมีการปลูกพืชเปนแถวเปนแนวตรงกันหมด
ไมมีไมพุมบริเวณโคนตนไม และมีการกําจัดพืชคลุมดิน เมื่อเกิดฝนตกหนักบนที่สงู ก็จะไมมีอะไร
ปะทะใหนา้ํ ปริมาณมากชะลอการไหลและชะลอความแรง ประกอบกับการมีนโยบายการสงเสริม
การเกษตรเพือ่ การสงออกและการเกษตรพืชพาณิชย ที่เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ก็นับวามีสวน
สําคัญตอการทําลายพื้นที่ตน น้าํ ปงที่อยูห า งออกไปจากตัวเมืองอยางรุนแรง การบุกรุกพืน้ ที่ปา ไม
บริเวณภูเขาและเชิงเขาตนแมน้ําปง เพื่อปลูกพืชพาณิชย เชน สม ขาวโพด ของนักลงทุนเปน
บริเวณกวาง เมื่อถูกแปลงสภาพไปเปนสวนผลไมชนิดตาง ๆ ก็หมดสภาพการดูดซับน้าํ ทาง
ธรรมชาติ ไมสามารถดูดซับน้ําไวไดมากเหมือนเดิม ทําใหพื้นที่สูญเสียประสิทธิภาพในการซับน้าํ
และชะลอการไหลของน้าํ ที่จะไหลลงแมน้ําปง น้าํ จึงไหลสูที่ต่ําอยางรวดเร็วและรุนแรง สรางความ
เสียหายแกพนื้ ที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากขึ้น

รูป 4.11 พื้นที่การเกษตรพืชพาณิชยริมแมน้ําปง เดิมเคยเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธารที่สมบูรณ
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จากขอมูลการใชที่ดินของจังหวัดเชียงใหมตั้งแตปพ.ศ. 2527 – 2542 พบวาเนื้อทีป่ าไม
ลดลงไปอยางเห็นไดชัด และลดลงทุกป โดยในปพ.ศ.2527 มีพนื้ ที่ปา ไมทงั้ หมด 10,232,730 ไร
แตปพ.ศ.2542 เนื้อที่ปา ไมลดลงเหลือเพียง 8,743,367 ไร (ตารางที่ 4.2) ตรงกันขามกับการใช
ที่ดินเปนเนื้อทีอ่ ื่น ๆ ซึ่งนับตัง้ แตปพ.ศ.2527 เปนตนมา มีแนวโนมเพิม่ สูงขึ้นทุกป จากจํานวนเนือ้
ที่ทงั้ หมด 944,053 ไร เพิ่มขึ้นมาเปน 2,451,729 ไร ในปพ.ศ.2542 (รูปที่ 4.12) ซึ่งนาจะเปนผล
จากการบุกรุกพื้นที่ปาไมของมนุษย เพื่อใชประโยชนที่ดนิ ไปเปนการตัง้ ถิน่ ฐาน การอยูอาศัย หรือ
เพื่อการเกษตรพืชพาณิชย ดังนัน้ จากอัตราการลดลงของพื้นที่ปา ไมอยางเห็นไดชัด จึงสงผลตอ
การเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามมา
เหตุผลที่สาํ คัญอีกประการหนึง่ ที่สามารถบงชี้ถงึ การลดลงของพืน้ ที่ปา ไมในบริเวณพื้นที่
ตนน้าํ ของแมน้ําปงคือ เขตอําเภอเชียงดาวซึ่งเปนพื้นที่ที่ตงั้ อยูบริเวณตนน้ําของลําน้าํ ปงทางตอน
เหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม สวนเขตอําเภอเวียงแหงเปนแหลงตนน้าํ ของลําน้ําแมแตงและ
เปนลําน้ําสาขาที่สาํ คัญของลําน้าํ ปง ซึ่งมีผลโดยตรงตอปริมาณน้าํ ของแมนา้ํ ปงที่ไหลเขาสูเขต
เทศบาลนครเชียงใหม พบวามีจํานวนประชากรและอัตราการเปลีย่ นแปลงของประชากรในจังหวัด
เชียงใหม จากขอมูลจํานวนประชากรรายอําเภอ พ.ศ.2523 2533 และ 2543 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
(รูปที่ 4.10) กลาวคือ ในเขตอําเภอเชียงดาว และเขตอําเภอเวียงแหง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนประชากรเฉลี่ย รอยละ 3 ตอป ซึง่ นับวาเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูง เมือ่ เทียบกับพืน้ ที่
บริเวณอื่นในจังหวัดเชียงใหม ทั้ง ๆ ที่พนื้ ที่สวนใหญในเขตอําเภอเชียงดาวและอําเภอเวียงแหงเปน
พื้นที่ปาไม และเปนแหลงตนน้าํ ลําธาร ซึ่งนาจะมีสาเหตุจากการทีม่ ีจํานวนประชากรเพิม่ มากขึ้น
จึงมีการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้าํ มากขึ้น จากที่กลาวมาทัง้ หมดสามารถสรุปไดวาพื้นที่ปาไมในจังหวัด
เชียงใหมลดลงอยางมาก ซึง่ สาเหตุสวนใหญนา จะมาจากการบุกรุกพืน้ ที่ปา ไมโดยการกระทําของ
มนุษย จึงสงผลตอการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามมา
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ตาราง 4.2 แสดงการใชที่ดินจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2527 – 2542
ป พ.ศ.

จํานวนเนื้อที่ (ไร)
เนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ถือครอง

เนื้อที่ปาไม

เนื้อที่อื่น ๆ

เพื่อการเกษตร
2527

12,566,911

1,390,128

10,232,730

944,053

2528

12,566,911

1,443,100

10,131,250

992,561

2529

12,566,911

1,472,692

10,030,777

1,063,442

2530

12,566,911

1,443,468

9,707,501

1,415,942

2531

12,566,911

1,459,503

9,502,344

1,605,064

2532

12,566,911

1,453,754

9,481,250

1,631,907

2533

12,566,911

1,344,914

9,346,226

1,875,771

2534

12,566,911

1,354,550

9,213,125

1,999,236

2535

12,566,911

1,312,817

9,102,781

2,151,313

2536

12,566,911

1,300,385

9,012,500

2,254,026

2537

12,566,911

1,319,556

8,953,714

2,293,641

2538

12,566,911

1,337,658

8,895,312

2,333,941

2539

12,566,911

1,331,116

8,859,286

2,376,509

2540

12,566,911

1,327,602

8,823,398

2,415,911

2541

12,566,911

1,316,820

8,787,656

2,462,435

2542

12,566,911

1,371,815

8,743,367

2,451,729

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
12,000,000

เนือ
้ ที่ (ไร)

10,000,000
เนื้อ ที่ถือ ครอง
เพือ
่ การเกษตร
เนื้อ ที่ปาไม

8,000,000
6,000,000

เนื้อ ที่อ ื่น ๆ

4,000,000
2,000,000

25
27
25
28
25
29
25
30
25
31
25
32
25
33
25
34
25
35
25
36
25
37
25
38
25
39
25
40
25
41
25
42

0

ป พ.ศ.

รูป 4.12 กราฟแสดงการใชที่ดินจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2527 – 2542
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.13 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉลีย่ ตอป จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2523 - 2543
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตจังหวัด
ขอบเขตอําเภอ
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตอป (%)
2–3
1–2
ต่ํากวา 1

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
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4.4 สาเหตุทเี่ กิดจากปญหาภายในเขตเมือง
4.4.1 การรุกล้ําพืน้ ที่ริมฝง แมน้ําปง
ในปจจุบันสภาพแมน้ําปงมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก คือมีขนาดความกวาง
ของลําน้าํ เล็กลงอยางเห็นไดชัด สงผลทําใหการไหลบาของกระแสน้าํ มีความรุนแรง เนื่องจากถูก
บีบพื้นที่การไหลใหแคบลง และเมื่อปริมาณน้าํ ทางตนน้าํ ปงมีมากก็จะทําใหน้ําไหลทวมทนแมน้ํา
ปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมได
ซึ่งเกิดจากปญหาการบุกรุกพืน้ ที่ริมน้ําทัง้ จากภาครัฐและ
เอกชน ซึง่ ถาดูเปรียบเทียบจากภาพถายทางอากาศ พ.ศ.2516 กับภาพถายดาวเทียม พ.ศ.2548
จะเห็นวาในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมกี ารรุกล้ําพื้นที่ริมฝงแมนา้ํ ปงตลอดแนวทัง้ 2 ฝงแมน้ํา
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่รมิ ตลิ่งแมนา้ํ ปง รูปแบบการใชที่ดินที่เปนการบุก
รุกตลอดแมน้ําปงและจากการเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศปพ.ศ.2516 กับภาพถายดาวเทียม
ปพ.ศ.2548 รวมเปนระยะเวลา 32 ปตลอดพื้นที่ศึกษา คือแมน้ําปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จากเขตบนสุดของแมน้ําปงบริเวณสะพานวงแหวนหนาศาลากลางถึงเขตลางสุดบริเวณสถานี
ตํารวจภูธรภาค 5 รวมระยะทางทั้งสิ้น 11 กิโลเมตร รวมสองฝงแมน้ําเปน 22 กิโลเมตร แมน้ําปงมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่หรือมีขนาดทางน้ําเปลี่ยนแปลงไปจาก ปพ.ศ.2516 ตลอดทางน้ํา โดย
แบงเปนพื้นที่เพิ่มขึ้นและพื้นที่ลดลง สามารถสรุปไดดังนี้
แมน้ําปงมีพื้นที่ลดลงทั้งหมด 240 ไร และมีพนื้ ทีเ่ พิ่มขึน้ 16.2 ไร จึงกลาวไดวาแมน้ําปง
ตลอดพื้นที่ศกึ ษามีพื้นที่ลดลง 223.8 ไร โดยแมน้ําปงชวงที่มีการลดลงของพืน้ ที่มากที่สุดคือ ชวง
ที่เริ่มจากสะพานเหล็กไปจนถึงบริเวณสถานีตํารวจภูธรภาค 5 เทากับ 70 ไร คิดเปนรอยละ 29.2
ของพื้นทีท่ ั้งหมดที่ลดลง รองลงมาเปนชวงตั้งแตบริเวณหนาโรงเรียนบานทอเมืองลังถึงสะพาน
ขามแมนา้ํ ปงถนนซุเปอรไฮเวยเทากับ 65 ไร คิดเปนรอยละ 27.1 ชวงสะพานขามแมน้ําปงถนน
ซุปเปอรใฮเวย ถึงสะพานเหล็กเทากับ 62 ไร คิดเปนรอยละ 25.9 และชวงสะพานวงแหวนหนา
ศาลากลางถึงโคงแมนา้ํ ปงหนาโรงเรียนบานทอเมืองลัง เทากับ 43 ไร คิดเปนรอยละ 17.9
ตามลําดับ สําหรับแมน้ําปงที่มพี นื้ ที่เพิม่ ขึ้นมากที่สุดคือ บริเวณสะพานเหล็กไปถึงบริเวณสถานี
ตํารวจภูธรภาค 5 เทากับ13ไร คิดเปนรอยละ 80.3 รองลงมาเปน ชวงตั้งแตบริเวณหนาโรงเรียน
บานทอเมืองลังถึงสะพานขามแมน้ําปงถนนซุเปอรไฮเวย เทากับ 1.5 ไร คิดเปนรอยละ 9.2 ชวง
จากสะพานขามแมนา้ํ ปงถนนซุเปอรใฮเวยถึงสะพานเหล็กเทากับ1 ไร คิดเปนรอยละ 6.2 และชวง
จากสะพานวงแหวนหนาศาลากลางถึงโคงแมนา้ํ ปงหนาโรงเรียนบานทอเมืองลัง เทากับ 0.7 ไร คิด
เปน รอยละ 0.7 ตามลําดับ
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การเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่รมิ สองฝงแมนา้ํ ปงทั้งการเพิม่ และการลด พบวา แมน้ําปง
ในชวงสะพานเหล็กไปถึงบริเวณสถานีตํารวจภูธรภาค 5 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เทากับ 83 ไร
คิดเปนรอยละ 32.4 รองลงมาเปนชวงตั้งแตบริเวณหนาโรงเรียนบานทอเมืองลังถึงสะพานขาม
แมน้ําปงถนนซุเปอรไฮเวย เทากับ 66.5 ไร คิดเปนรอยละ 26 ชวงจากสะพานขามแมน้ําปงถนนซุ
เปอรใฮเวยถงึ สะพานเหล็ก เทากับ 63 ไร คิดเปนรอยละ 24.6 และชวงจากสะพานวงแหวนหนา
ศาลากลางถึงโคงแมนา้ํ ปงหนาโรงเรียนบานทอเมืองลัง เทากับ 43.7 ไร คิดเปนรอยละ 17
ตามลําดับ
รูปแบบการใชที่ดินที่เปนการบุกรุกตลอดแมน้ําปงในพืน้ ที่ศึกษานัน้ การใชที่ดนิ ประเภทที่
อยูอาศัยเปนรูปแบบการใชที่ดินที่เปนการบุกรุกแมนา้ํ ปงมากที่สุด คือประมาณ 89 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 37 ของพื้นทีท่ ี่มีการบุกรุกทัง้ หมดโดยเฉพาะบริเวณชวงสะพานขามแมนา้ํ ปงถนนซุเปอร
ไฮเวยถงึ บริเวณสถานีตาํ รวจภูธรภาค 5 รองลงมาเปน การใชที่ดินประเภทเกษตรกรรม เปนพืน้ ที่
ประมาณ 52 ไร คิดเปนรอยละ 21.6 ของพื้นทีท่ ี่มีการบุกรุกทัง้ หมดไดแกบริเวณชวงสะพานวง
แหวนหนาศาลากลางถึงสะพานขามแมนา้ํ ปงถนนซุเปอรไฮเวย ที่ดนิ ประเภทที่รกรางวางเปลา เปน
พื้นที่ 42.4 ไร คิดเปนรอยละ 17.6 ของพืน้ ทีท่ ี่มกี ารบุกรุกทัง้ หมดพบมากบริเวณชวงสะพานวง
แหวนหนาศาลากลางถึงสะพานขามแมนา้ํ ปงถนนซุเปอรไฮเวย
การใชที่ดนิ ประเภทสถาบัน
ราชการ เปนพื้นที่ 31.9 ไร คิดเปนรอยละ 13.3 ของพืน้ ทีท่ ี่มีการบุกรุกทั้งหมดพบมากบริเวณชวง
สะพานขามแมน้ําปงถนนซุเปอรไฮเวยถึงบริเวณสถานีตํารวจภูธรภาค 5
การใชที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม รวมพืน้ ที่ 18.9 ไร คิดเปนรอยละ 7.9 ของพืน้ ทีท่ ี่มกี ารบุกรุกทัง้ หมดพบมากบริเวณ
ชวงสะพานขามแมน้ําปงถนนซุเปอรไฮเวยถึงบริเวณสถานีตํารวจภูธรภาค 5 และนอยที่สุดคือ สัน
ทรายธรรมชาติ มีพนื้ ที่ 6.2 ไร คิดเปนรอยละ 2.6 ของพืน้ ทีท่ ี่มีการบุกรุกทั้งหมด ตามลําดับ

รูป 4.14 สภาพการรุกล้าํ พืน้ ที่ริมฝง แมนา้ํ ปงไปเปนการใชที่ดนิ ประเภทที่อยูอาศัย

112
99

รูป 4.15 สภาพการรุกล้าํ พืน้ ที่ริมฝง แมนา้ํ ปงไปเปนการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
จากการศึกษาสรุปไดวา สภาพลําน้ําปงมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีขนาดลดลง
เนื่องจากมีการรุกล้ําพื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ําปงไปเปนทีอ่ ยูอาศัย สถาบันราชการ และพาณิชยก
รรมมากขึ้น
ซึง่ พบมากในบริเวณชวงสะพานขามแมน้ําปงถนนซุเปอรไฮเวยถึงบริเวณสถานี
ตํารวจภูธรภาค 5 จึงทําใหพื้นที่บริเวณนีป้ ระสบกับปญหาน้ําทวมมากกวาพื้นที่บริเวณอื่น จากที่
กลาวมาทั้งหมด จึงเปนสาเหตุสําคัญที่มผี ลตอการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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รูป 4.16 การรุกล้ําการใชที่ดินบริเวณริมฝงแมนา้ํ ปง

พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2548
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รูป 4.16 การรุกล้ําการใชที่ดินบริเวณริมฝงแมนา้ํ ปง (ตอ)

พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2548
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.17 ขนาดแมน้ําปงที่แคบลง (ตอนบน)
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตแมน้ําปง ป 2548
พื้นที่แคบลง
พื้นที่เพิ่มขึ้น

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการแปลภาพถายทางอากาศ ป 2516
และภาพถายดาวเทียม ป 2548
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.18 ขนาดแมน้ําปงที่แคบลง (ตอนลาง)
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตแมน้ําปง ป 2548
พื้นที่แคบลง
พื้นที่เพิ่มขึ้น

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการแปลภาพถายทางอากาศ ป 2516
และภาพถายดาวเทียม ป 2548
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4.4.2 การสรางถนนขวางกั้นทางระบายน้ํา
ในปจจุบันสภาพเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดมีการขยายตัวเปลีย่ นไปจากในอดีตเปน
อยางมาก ซึง่ ทําใหตองมีการสรางถนนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มมากขึ้น และจาก
สภาพน้าํ ทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมในปจจุบนั ถนนก็เปนสาเหตุหนึง่ ที่สง ผลตอการระบาย
น้ําในเขตเทศบาล และแมวาการกอสรางอาคารที่พกั อาศัยหรืออาคารพาณิชยขวางกัน้ ทางระบาย
น้ํา จะเปนอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ ําใหเกิดปญหาน้ําทวม แตในปจจุบันสภาพพืน้ ที่โดยเฉพาะอยางยิง่
สภาพที่ดนิ ในเขตเมือง
ระดับการเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ผวิ ดินมีความถีแ่ ละหลากหลายมาก
โครงการบานจัดสรรใหม ๆ ก็มีการปรับถมดินใหสูงขึน้ พืน้ ที่ชุมน้ําหรือพื้นที่รับน้าํ ก็ถกู ปรับถมไป
มากเชนกัน จึงเปนการยากที่จะศึกษาถึงสาเหตุของสิ่งกอสรางประเภทอาคาร ดังนัน้ ระดับที่
แนนอนที่สุดก็คือระดับถนน เพราะวาการกอสรางถนนจะมีการถม อัด บดดินใหสูงกวาระดับดิน
เดิม ทําใหถนนก็สามารถเปนเหมือนฝายกั้นน้ํา และสงผลตอการระบายน้ําไดเชนกัน โดยเฉพาะ
ถนนออมเมืองสายมหิดล ซึง่ ตั้งอยูบริเวณทางดานทิศใตของเขตเทศบาล ถนนเสนนี้ไดมีการปรับ
ใหเปนทางพิเศษ มีทางยกระดับตลอดสาย เปาหมายหลักคือทําใหรถวิ่งเร็วขึ้น โดยไมไดคํานึงถึง
ปจจัยแวดลอมอื่น ๆ และทีส่ ําคัญที่สุด การออกแบบไมคํานึงถึงปญหาน้าํ ทวมเมืองหรือการระบาย
น้ําของเมือง จึงพบวามีการกอสรางแทงคอนกรีตยกสูงกั้นระหวางเลน ซึ่งก็เปรียบเสมือนเปนเขื่อน
กั้นไมใหน้ําจากตัวเมืองระบายออกลงสูพนื้ ที่ลุมทางตอนใตได ซึ่งตอมาตอนเกิดน้ําทวมใหญป
2548 ก็ไดมีการทุบแทงคอนกรีตดังกลาวออกไปเพื่อระบายน้ําในชวงที่นา้ํ ทวมสูงมาก

รูป 4.19 สภาพถนนมหิดลกีดขวางทางระบายน้ํา
การสรางถนนวงแหวนรอบเมือง 2 – 3 ชั้น ก็เปนกําแพงกั้นน้ําทําใหน้ําไหลออกลําบาก ซึ่ง
จากการสํารวจถนนวงแหวนรอบเมืองเหลา นี้ พบวามีความสูงจากระดับปกติมาก อีก ทั้ง การ
กอสรางถนนสายออมเมืองที่ไมมีการระบายน้ําที่ดีก็เปนสาเหตุหนึ่งของการกั้นน้ําไมใหระบายได
สะดวกและเกิดน้ําทวมขังในเขตเทศบาล การสรางถนน ซอมถนน ปูคอนกรีต ปูยางมะตอย ก็ทํา
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนครั้งที่ปรับปรุง แทนที่ถนนจะเปนตัวชวยใหน้ําระบายไดสะดวก กลับทํา
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ใหน้ําไหลเขาบานประชาชนเพราะสรางถนนสูงกวาที่อยูอาศัยของประชาชน และถนนที่มีทอ
ระบายน้ํามักจะอยูสูงกวาระดับบานเรือนที่อยูขางถนน ทําใหน้ําฝนระบายออกไมได จึงเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหน้ําทวมเขตเทศบาลในป 2548 หนักกวาทุกครั้ง เพราะน้ําที่ลนฝงเขามาไมมีทางระบาย
ออกนอกจากเขาทวมบานเรือนของประชาชน

รูป 4.20 สภาพการสรางถนนสูงกวาที่อยูอ าศัยของประชาชน
โครงการกอสรางถนนที่เปนโครงการพัฒนาของภาครัฐ ก็มีสวนสําคัญที่เปนอุปสรรคตอ
การบรรเทาปญหาน้ําทวม ยกตัวอยางเชน โครงการถนนเรียบทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน (Local
Road) ซึ่งเปนโครงการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี โครงการนีม้ ีลักษณะพิเศษคือ หนวยงาน
ที่เกีย่ วของจะเรงรัดเปนพิเศษเพื่อใหแลวเสร็จ
มีการจัดประชุมเพื่อติดตามงานแยกออกจาก
โครงการปกติธรรมดา กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูรับผิดชอบโครงการ สรางถนนเลียบไป
ตลอดทางรถไฟทางดานตะวันออกระยะทาง 27.825 กิโลเมตร ตั้งแตสถานีรถไฟเชียงใหมไปถึง
แยกดอยติ จังหวัดลําพูน จากทีเ่ ปนโครงการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทําใหโครงการสราง
ถนนเสนนี้ดําเนินการไปไดอยางรวดเร็วและ ตอมาถนนเสนนี้กลายเปนอุปสรรคตอการระบายน้าํ
ในบริเวณทางทิศตะวันออกของเขตเทศบาลนครเชียงใหม และยังทําใหเกิดน้ําทวมในเขตอําเภอ
สารภีอยางกวางขวางซึง่ เปนผลจากการที่ตอนออกแบบไมไดคํานึงถึงปญหาการระบายน้าํ ไวกอน

รูป 4.21 สภาพถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม – ลําพูน (Local Road) ขวางกัน้ ทางระบายน้ํา
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.22 ถนนขวางกั้นทางระบายน้ํา
คําอธิบายสัญลักษณ
ถนน
ทางรถไฟ
ทิศทางทางระบายน้ําที่มีถนนขวางกั้น
แหลงน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.23 ถนนวงแหวนรอบเขตเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ถนน
ทางรถไฟ
แหลงน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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4.4.3 การสรางสะพาน ฝาย ขวางกั้นลําน้าํ
สภาพทางกายภาพของเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีแมน้ําปงไหลผานบริเวณกลางเมือง
แบงพืน้ ที่เขตเทศบาลออกเปน 2 สวนคือ พื้นที่ดานตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่แขวงนครพิงค แขวง
ศรีวิชัย และแขวงเม็งราย อีกสวนคือ พืน้ ที่ดานตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ของแขวงกาวิละ จึงทํา
ใหมีการสรางสะพานเพื่อเชือ่ มการติดตอของพื้นที่เขตเทศบาลทั้ง 2 ฝง เปนจํานวนมาก ซึง่ ตอมา
ที่มีผลตอการเกิดน้าํ ทวมในบริเวณเขตเทศบาลนคร
ไดกลายเปนสาเหตุสาํ คัญอีกประการหนึง่
เชียงใหม
จากการสํารวจสะพานขามแมน้ําปงตามถนนเสนตาง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
พบวา สะพานที่สรางในเขตเทศบาลนครเชียงใหมแทบทัง้ หมด เปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถมคอสะพานขึ้นไปสูง ดังนั้นจํานวนและระยะของชองสะพานจึงมีผลตอปริมาณการไหลของ
น้ําในแมนา้ํ ปงที่ไหลผานได ในชวงเวลาที่แนนอน ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะน้ําทวมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม จากแบบจําลองดังนี้
700 ลบ.ม.

400 ลบ.ม./วินาที

1.คอสะพานกวางกวาแมน้ํา
2.คอสะพานเสมอแนวแมน้ํา
3.คอสะพานล้ําเกินแนวแมน้ํา

1. กรณีคอสะพานกวางกวาแนวแมนา้ํ ปง ทําใหมพี นื้ ที่รับน้ําหลากสวนเกินได ซึ่งตาม
หลักการแลวควรจะเปนแบบนี้
2. กรณีคอสะพานเสมอแนวแมน้ําปง ทําใหยังพอมีพื้นที่รับน้าํ หลากสวนเกินไดบาง
บางสวน
3. กรณีคอสะพานล้ําเกินแนวแมนา้ํ ทําใหไมมพี ื้นที่ทพี่ อจะสามารถรองรับน้ําหลาก
สวนเกินได ซึ่งเมื่อรวมกับสภาพแนวถนนทีส่ รางขวางตั้งฉากทางน้าํ ไหล ที่กลายสภาพเปนเขื่อนกัน้
ทางระบายน้าํ จึงทําใหสะพานก็เปนไดแคประตูระบายน้าํ แคบ ๆ เมื่อระบายน้ําไมทนั น้าํ จึงเออลน
เขาทวมพืน้ ทีบ่ ริเวณริมฝงแมน้ําปง
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จากการสํารวจสภาพสะพานขามแมน้ําปงบริเวณพื้นที่ตนน้ําเหนือสะพานนวรัฐขึ้นไป
พบวา สภาพดานตนน้ํามีลักษณะแคบกวาบริเวณสะพานนวรัฐ แตก็มีลักษณะแคบกวาเล็กนอย
ประกอบกับคอสะพานมีความเสมอกับแนวแมน้ํา มีตลิ่งและตัวโครงสรางสะพานที่สูงกวา ทําใหไม
คอยมีปญหาเกี่ยวกับการกีดขวางทางระบายน้ําหรือมีนอยมาก แตในทางตรงกันขาม สภาพดาน
ทายน้ําที่อยูถัดจากบริเวณสะพานนวรัฐลงไป ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุมต่ํามากกวา กลับมี
ขอบตลิ่งต่ํากวาและคอสะพานล้ําเกินแนวแมน้ํา โดยตามหลักการความเปนจริง สะพานควรจะมี
ความสูงหรือกวางกวาดานตนน้ํา และคอสะพานจะตองกวางกวาแนวแมน้ําปง แตจากการสํารวจ
พบวา บางจุดสะพานกลับมีลักษณะแคบกวา และยังมีการรุกล้ําพื้นที่ริมตลิ่งมากกวา
สะพานขามแมน้ําปง ถ.ซุเปอรไฮเวย

สะพานนครพิงค ถ.แกวนวรัฐ

สะพานนวรัฐ ถ.เจริญเมือง

รูป 4.24 สภาพสะพานขามแมน้ําปงบริเวณตนน้ําจาก Google Earth และการสํารวจ
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สะพานเม็งรายอนุสรณ

สะพานขามแมน้ําปง ถ.มหิดล

รูป 4.25 สภาพสะพานขามแมน้ําปงบริเวณทายน้ํา จาก Google Earth และการสํารวจ

จากการสํารวจสภาพฝายหินทิง้ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซึง่ เปนฝายกัน้ น้าํ โบราณ
พบวา มีลักษณะกวางและเสมอแนวแมนา้ํ ทําใหไมมีผลตอการกีดขวางทางระบายน้ําเลยหรือถา
จะมีผลก็มนี อยมากเมื่อเทียบกับปญหาที่เกิดจากการสรางสะพาน
ซึ่งจากการสํารวจและ
เปรียบเทียบกับภาพดาวเทียม กลับพบวาสภาพฝายในบางจุดกลับมีความกวางมากกวาสะพาน

รูป 4.26 สภาพฝายกาวิละ บริเวณตําบลวัดเกตุ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.27 สะพานและฝายกั้นน้ําในบริเวณแมน้ําปง
คําอธิบายสัญลักษณ
แหลงน้ํา
สะพานขามแมนา้ํ
ฝายกั้นน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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4.4.4 สภาพลําน้าํ ปงตื้นเขิน
ปจจัยทีท่ ําใหแมน้ําปงตื้นเขิน มีทั้งที่เปนกรณีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน การพัดพาเอา
ตะกอนทั้งหลายมาพรอม ๆ กับกระแสน้ํา การถูกชะลางหนาผิวดินหรือการพังทลายของฝง แมน้ํา
แตที่เปนปญหาหรือเปนปจจัยสําคัญไดแก การกระทําของมนุษย เชน การปลอยน้ําทิ้งลงแมนา้ํ
การทิง้ ขยะสิง่ ปฏิกลู ทั้งหลายลงแมน้ํา การถมดินลงแมน้ําดวยจุดประสงคตาง ๆ เหลานี้ลว น
แลวแตเปนการกระทําของมนุษยทั้งสิน้
ปริมาณน้าํ ในลําน้าํ ปงจะลดลงมากในฤดูแลง ซึ่งในอดีตก็เปนเหตุการณปกติ และน้ําที่มี
ปริมาณนอยในเวลานัน้ ก็สะอาดใชในการบริโภคได ทั้งนี้เนื่องดวยน้าํ มีการไหลตลอดเวลา มีการ
ถายเทเปลีย่ นแปลงคุณภาพน้ําไดตลอด แตตอมาในปจจุบัน น้ําในลําน้าํ ปงไหลชา เพราะมีการ
ชลอการไหลของทางน้ํา เพือ่ จะนําน้าํ มาใชในกิจกรรมประจําวัน ซึ่งมนุษยดาํ เนินการในหลายทาง
เชน การสรางเขื่อน การสรางฝายน้ําลน การทดน้าํ จากลําน้าํ ดวยวิธีการตาง ๆ เปนตน เมื่อน้ําไหล
ชา ยอมทําใหเกิดการตกตะกอนของกรวดทรายและสารอินทรียเร็วกวาปกติ ยิง่ ในบริเวณที่ใกลกบั
สิ่งกีดขวางทางน้าํ ทีม่ นุษยสรางขึ้น บริเวณนั้นน้ําจะไหลชาลง การตกตะกอนจะเพิม่ มากกวาปกติ
จึงทําใหเกิดความตืน้ เขินและเปนโอกาสใหพืชน้ําระดับตื้น เชน สาหราย เกิดขึ้นไดงายขยายพันธุ
ไดเร็ว พืชจําพวกนี้ใชออกซิเจนในน้าํ และยึดตะกอนในน้าํ ไมใหเคลือ่ นไหว จึงเปนการเพิ่มโอกาส
ใหความตื้นเขินเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วตามมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในฤดูแลง และทําใหความจุของ
ปริมาณน้าํ ในลําน้าํ ปงลดลง
จากขอมูลรูปตัดขวางแมนา้ํ ปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม แสดงใหเห็นถึงความลึกของ
แมน้ําปงในชวงเวลาตาง ๆ ในชวงปพ.ศ.2514 – 2548 แมน้ําปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมี
ระดับความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 300.87 เมตร โดยในปที่เกิดน้าํ ทวม ไดแก พ.ศ.2516 มีระดับ
ทองน้ํา 299.56 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ขณะที่ในป พ.ศ.2515 มีระดับทองน้ํา 300.05
เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง พ.ศ.2538 มีระดับทองน้ํา 300.71 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ขณะที่ในป พ.ศ.2537 มีระดับทองน้ํา 301.25 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
และพ.ศ.2548 มีระดับทองน้ํา 301.65 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ในขณะที่ พ.ศ.2547
มีระดับทองน้าํ 301.98 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาปที่
เกิดน้ําทวมแมน้ําปงมีระดับความลึกมากกวาปที่ไมเกิดน้ําทวม ดังนั้นจึงกลาวไดวาความตื้นเขิน
ของแมน้ําปงไมมีผลตอการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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รูปตัตขวางแมน้ําปง สถานี P.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม สะพานนวรัฐ
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ระยะ - เมตร

รูป 4.28 กราฟแสดงรูปตัดขวางแมน้ําปง ป 2514 - 2516

รูปตัตขวางแมน้ําปง สถานี P.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม สะพานนวรัฐ
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ระยะ - เมตร

รูป 4.29 กราฟแสดงรูปตัดขวางแมน้ําปง ป 2536 - 2538
รูปตัตขวางแมน้ําปง สถานี P.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม สะพานนวรัฐ
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รูป 4.30 กราฟแสดงรูปตัดขวางแมน้ําปง ป 2546 – 2548

70

80

90

100

110

127
114

4.4.5 สภาพทางกายภาพของพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหมตั้งอยูบ ริเวณตอนกลางของแองเชียงใหม-ลําพูน ซึ่งมีลกั ษณะโปง
ตอนกลางแลวเรียวเล็กไปทางเหนือและใต บริเวณที่กวางที่สุดตอนกลางแองวัดจากทิศตะวันตกที่
อําเภอแมวางผานอําเภอสันปาตองไปถึงทิศตะวันออกทีอ่ ําเภอสันกําแพงมีความยาว 35 กิโลเมตร
และความยาวตามแนวแกนเหนือ - ใต ของแองทิศเหนือ(บริเวณใกลวัดอินทขีล เมืองแกน) จาก
อําเภอแมแตงลงไปถึงอําเภอฮอดที่อยูทางทิศใตมีความยาว 130 กิโลเมตร ระดับความสูงของ
พื้นที่ขอบแองโดยรอบอยูในระดับ 500 เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณกลางแองมีแมน้ําปงไหล
จากทิศเหนือไปยังทิศใต โดยมีระดับทองน้ําที่เมืองแกนอําเภอแมแตง 360 เมตร และระดับน้ําปงที่
อางเก็บน้าํ เขือ่ นภูมิพลเมื่อมีน้ําเต็มอาง(ที่ระดับที่บา นวังลุง อําเภอฮอด) ประมาณ 230 เมตร
ดังนัน้ พืน้ ที่แองเชียงใหม – ลําพูนมีความลาดตามแนวทิศเหนือ - ใตโดยเฉลี่ยประมาณ 0.1% หรือ
1 เมตรตอ 1 กิโลเมตร สวนความลาดชันแนวตะวันออก - ตะวันตกจากขอบแองดานทิศตะวันออก
ชวงอําเภอดอยสะเก็ดถึงแมน้ําปงบริเวณกลางแองประมาณ 0.2% หรือ 2 เมตรตอ 1 กิโลเมตร
และจากขอบแองดานทิศตะวันตกชวงบริเวณดอยสุเทพถึงแมนา้ํ ปงประมาณ 1% หรือ 10 เมตรตอ
ระยะทาง 1 กิโลเมตร บริเวณพืน้ ที่ต่ําสุดในแองเปนพืน้ ที่ราบลุมน้าํ ทวมถึงในปจจุบัน ไดแก พื้นที่
สองฝงแมน้ําแมปงเปนหลักซึ่งเปนบริเวณนาขาวที่อุดมสมบูรณ พืน้ ที่ขอบเขตที่ราบน้ําทวมถึงนีม้ ี
ลักษณะแคบบริเวณปลายดานเหนือสุดในเขตอําเภอแมแตง และใตสุดของแองในเขตอําเภอฮอด
และอําเภอดอยเตา และกวางขวางมากทีส่ ุดบริเวณตอนกลางของแองในพื้นที่อําเภอตาง ๆ ไดแก
อําเภอแมริม อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสารภี อําเภอหางดง อําเภอสันทราย อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอสันกําแพง อําเภอสันปาตอง อําเภอแมวาง และอําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง ในจังหวัด
ลําพูน ถัดจากระดับพืน้ ที่นา้ํ ทวมถึงนี้ไปหาขอบแองทั้งสองขางทางดานตะวันออกและตะวันตก
ประกอบดวยพื้นที่คอนขางราบแบบชั้นตะพักลุมน้าํ (River Terraces) 1 - 3 ชั้น บริเวณที่ราบลุม
แมน้ําที่มนี ้ําทวมถึงในบริเวณแองเชียงใหม - ลําพูน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ
270 - 300 เมตร มีแมนา้ํ ปงไหลผานบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงจะเปนที่ราบสองฝง แมน้ําปง ชวง
ตั้งแตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมลงไปถึงอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน จะเปนชวงที่มที รี่ าบน้ําทวมถึง
กวางขวางที่สดุ สวนที่กวางที่สุดมีระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดมีระยะทาง
ประมาณ 8.5 กิโลเมตร
เนื่องจากเปนบริเวณที่อุดม
พื้นที่ราบสองฝงแมนา้ํ ปงเปนที่ตงั้ ของชุมชนมาแตโบราณ
สมบูรณและมีเสนทางคมนาคม คือ แมน้ําปง ที่สามารถใชติดตอคาขายกับพืน้ ทีส่ วนอืน่ ๆ ได
อยางสะดวก บริเวณทั้งสองฟากตามแนวยาวของลําน้ําจึงเปนที่ตงั้ ของบานเรือน มีประชากรตั้ง
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หลักแหลงและทํากินหนาแนนกวาบริเวณอื่น รวมทั้งเปนที่ตงั้ ของเมืองสําคัญเชน เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ซึ่งเปนศูนยกลางความเจริญในภาคเหนือ
แมน้ําปงไหลผานเทศบาลนครเชียงใหมจากทิศเหนือสูใ ต กําหนดจุดที่สถานีวัดระดับน้ํา
P.1 สะพานนวรัฐ ลักษณะน้ําทวมออกมาเปนรูปพัด โดยจุด P.1 หรือบริเวณการไฟฟาบานเดน
เปนจุดยอดของพัด ลักษณะทางกายภาพในเขตเทศบาลนครเชียงใหมโดยรวมจะลาดเอียงจากทิศ
เหนือสูใต ทิศตะวันออกสูตะวันตก ซึง่ ประกอบไปดวยสภาพพืน้ ที่ที่เปนภูเขา ที่ราบเชิงเขา ที่ราบ
ลุมแมน้ํา และที่ราบน้ําทวมถึง (ดังรูป 4.31) รวมระนาบทั้งสองแกนก็พบแนวน้ําไหลไปยังทิศ
ตะวันออกเฉียงใต และเมื่อดูรวมกับสภาพพืน้ ที่แองเชียงใหม – ลําพูน ก็พบวาน้าํ จะทวมบริเวณ
ทางตอนลางของเขตเทศบาลนครเชียงใหมเปนสวนใหญ เพราะวาพื้นที่บริเวณนัน้ ตั้งอยูบริเวณที่
ราบน้ําทวมถึง และจากสภาพน้าํ ทวมที่มีลกั ษณะเปนรูปพัดสามเหลี่ยม โดยแผตัวออกทางดานทิศ
ใตตามลักษณะภูมิประเทศ เปนทีน่ าสังเกตุวาบริเวณนอกเขตเทศบาลไปทางดานทิศใตนั้น ในอดีต
เคยเปนที่ตั้งของ “เวียงกุมกาม” ซากเมืองเกากอนสรางเมืองเชียงใหมและเคยถูกน้ําทวมในอดีต
ซึ่งถูกดินตะกอนจากน้าํ ทวมทับถมสูง บางจุดหนาหลายเมตร พืน้ ที่บริเวณนั้นจึงเปนเสมือนพืน้ ที่
บล็อคการระบายน้าํ และยังสามารถบงบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตรและอุทกวิทยาตั้งแตโบราณ
ไดเปนอยางดี
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.31 สภาพทางกายภาพของพืน้ ที่เทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
ภูเขา
ที่ราบเชิงเขา
ที่ราบลุมน้ํา
ราบน้ําทวมถึง

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
(ภาคเหนือ)
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4.4.6 ระบบการระบายน้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
เมืองเชียงใหมมีคูเมืองและลําเหมืองธรรมชาติซึ่งมีขนานกับถนนสายตาง ๆ เกือบทุก
สายในเขตเมืองเชียงใหมอยูเปนจํานวนมาก แมวา ในบริเวณลําเหมืองบางแหงไดถูกเปลี่ยนไปเปน
ทอระบายน้าํ ใตทางเดินเทา แตเมื่อทางระบายน้ําแบบเปดถูกปด จึงมีผลทําใหปริมาณน้าํ จํานวน
มากที่ไหลจากที่สูงลงสูที่ตา่ํ ไมมีทางระบายน้ํา โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาซึ่งมักจะมีปริมาณฝนตก
มาก เมื่อเหลือชองระบายน้าํ เล็ก ๆ ติดตะแกรงในตําแหนงทีเ่ ปนดานขางของถนน ทําใหปริมาณ
น้ําที่จะระบายออกไปจากผิวจราจรตองใชเวลานาน และชองระบายน้าํ เล็ก ๆ นี้หลายแหงใชการ
ไมได เพราะถูกอุดตันดวยขยะซึ่งสวนใหญเปนพลาสติก ก็ยงิ่ ทําใหนา้ํ ทวมขังระบายไดชากวาเวลา
ที่ควร จากการสํารวจระบบการระบายน้าํ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ทางระบายน้ําที่มีอยู
ในปจจุบันยังมีอยูอยางไมทวั่ ถึงและไมเพียงพอ อีกทัง้ ทางระบายน้าํ ที่มีอยูในปจจุบันจะมีบางสวน
ที่เกิดการอุดตันเนื่องจากขาดการบํารุงรักษา ตามมาตราฐานของถนนสายประธานและถนนสาย
หลักที่ควรมีทอ ระบายน้าํ ทั้งสองขาง จะพบวามีถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมหลายสาย มีศกั ยภาพของการระบายน้ําอยูในระดับต่ํา ไดแก ถนนชางคลาน ถนนสุเทพ
ถนนทุง โฮเต็ล ถนนเชียงใหม – ลําพูน ถนนบุญเรืองฤทธ ถนนวังสิงหคํา ถนนแกวนวรัฐ ถนน
นิมมานเหมินทร ถนนรัตนโกสินทร ถนนซุปเปอรไฮเวยสายออมเมือง ถนนเจริญราษฎร ถนน
กําแพงดิน ถนนเวียงแกว ถนนบํารุงราษฎร ถนนคชสาร ถนนเจริญประเทศ ถนนระแกง ถนน
อารักษ ถนนประชาสัมพันธ ถนนราชมรรคา ถนนสิทธิวงศ ถนนหัสดิเสวี ถนนชางมอยเกา ถนน
ขางสุขศาลา ถนนสันนาลุง ถนนศรีปงเมือง ถนนชางหลอ ถนนราษฎรอุทิศ และถนนบํารุงบุรี ซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของระบบการระบายน้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวาศักยภาพใน
การระบายน้าํ ของแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไปดังนีค้ ือ
1) พื้นทีท่ ี่มีศกั ยภาพของการระบายน้ําอยูในระดับสูง ไดแก บริเวณพื้นที่ดานในของแนว
กําแพงเมืองเกา บริเวณถนนโชตนา ถนนทิพเนตร และบริเวณยานใจกลางธุรกิจการคาของเมือง
(ถนนทาแพ ชางมอย วิชยานนท ศรีดอนไชย ลอยเคราะห) ซึง่ ในบริเวณพืน้ ที่ดงั กลาวนี้ จะอยูใน
เขตที่มีโครงขายของการระบายน้ําอยูอยางหนาแนน
2) พื้นทีท่ ี่ศักยภาพของการระบายน้ําอยูในระดับปานกลาง ไดแก บริเวณพื้นที่ฝง
ตะวันออกของแมน้ําปง ซึ่งระบบการระบายน้าํ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้สวนใหญแลวจะเปนคูดินขางถนน
และลําเหมืองที่มีอยูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่รับน้าํ อยูท างดานทิศตะวันออกเฉียงใตของตําบลทา
ศาลา
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3) พื้นทีท่ ี่มีศักยภาพของการระบายน้ําอยูในระดับต่ํา ไดแก บริเวณพื้นที่เชิงดอยสุเทพ ใน
พื้นที่บริเวณนีจ้ ะมีระบบการระบายน้ําเฉพาะในถนนสายหวยแกวเพียงสายเดียว โดยพืน้ ที่สว น
ใหญในบริเวณนี้ตองอาศัยลําเหมืองธรรมชาติ และคูดนิ ริมถนนในการระบายน้ํา
จะเห็นวาพืน้ ทีท่ ี่เกิดน้ําทวมมีศักยภาพของการระบายน้าํ อยูในระดับปานกลาง
และมี
ระบบการระบายน้าํ เปนคูดินขางถนนและลําเหมืองที่มอี ยูตามธรรมชาติ แตเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศในบริเวณนี้เปนที่ราบน้ําทวมถึง จึงสามารถเกิดน้ําทวมขังไดงาย สวนพืน้ ทีท่ ี่มีศักยภาพ
ของการระบายน้ําอยูในระดับต่ําก็เกิดน้ําทวม แตเปนการทวมขังในชวงเวลาสัน้ ๆ เนื่องจากมี
ระบบการระบายน้าํ ไมเพียงพอทําใหไมสามารถระบายน้าํ ไดทัน
ซึ่งไมไดกอใหเกิดปญหาและ
ความเสียหายแกพื้นที่มากนัก ดังนัน้ จึงกลาวไดวาระบบการระบายน้าํ ไมมีผลตอการเกิดน้ําทวมใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.32 แนวทอระบายน้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ทอมีฝาปด
คูคอนกรีต
คูดิน
ทอรวมดักน้ําเสีย
แหลงน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : เทศบาลนครเชียงใหม
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 4.33 ศักยภาพของระบบการระบายน้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
ถนน
แหลงน้ํา
พื้นที่ที่มีศักยภาพต่ํา
พื้นที่ที่มีศักยภาพปานกลาง
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูง

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร
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4.5 สรุปสาเหตุของการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จากการศึกษาพบวา การเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีสาเหตุที่เกิดมาจากทั้ง
ปญหาภายในเขตเมืองและภายนอกเขตเมือง ซึ่งสาเหตุหลักทีท่ าํ ใหเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ไดแก
ปริมาณน้ําฝนจํานวนมากทั้งที่ตกภายในเมืองและที่มาจากภายนอกเมืองสะสมรวมกัน
ประกอบกับพื้นที่ปาไมบริเวณตนน้ํามีจํานวนลดลงไปเปนพื้นที่การเกษตรเชิงพาณิชย ทําใหน้ํา
จากพื้ น ที่ ตน น้ํ า ไหลลงมารวมกั บน้ํา ในเมือ งซึ่ ง เปน พื้น ที่ลุ ม ต่ํ า และเป น ที่ร าบน้ํา ทว มถึง จนมี
ปริมาณน้ําเกินกวาที่แมน้ําปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจะรับได น้ําจึงเออลนเขาทวมเมือง
โดยปริมาณน้ําฝนที่มาจากภายนอกเมืองเปนฝนที่ตกในเขตพื้นที่อําเภอเชียงดาวซึ่งเปน
พื้นที่ตนน้ําของลุมแมน้ําปง และตั้งอยูทางตอนเหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม ในชวงปพ.ศ.
2516, 2537-2538 และ2548 พบวามีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยประมาณปละ 1,239 มิลลิเมตร โดย
ในปพ.ศ.2548 มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด ประมาณ 2,189 มิลลิเมตร รองลงมาคือ ปพ.ศ.2538 มี
ปริ ม าณน้ํ า ฝนประมาณ 2,115 มิ ล ลิ เ มตร ป พ .ศ. 2537 มี ป ริ ม าณน้ํ า ฝนประมาณ 1,998
มิลลิเมตร และปพ.ศ2516 มีปริมาณน้ําฝนประมาณ 1,815 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งในปที่กลาว
มาทั้งหมดมีปริมาณน้ําฝนสูงกวาปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย จึงทําใหมีปริมาณน้ําไหลลงสูพื้นที่ที่ต่ํา
กวาซึ่งก็คือพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีปริมาณน้ําฝนมากอยูแลว จึงเกิดการสะสมรวมกัน
ของปริมาณน้ําฝนในแมน้ําปงและทําใหเกิดปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
และการบุ รุ ก ทํ า ลายแหล ง ต น น้ํ า ลํ า ธาร จากข อ มู ล การใช ที่ ดิ น ของจั ง หวั ด
เชียงใหมตั้งแตปพ.ศ. 2527 – 2542 พบวาเนื้อที่ปาไมลดลงไปมาก โดยในปพ.ศ.2527 มีพื้นที่ปา
ไมทั้งหมด 10,232,730 ไร แตปพ.ศ.2542 เนื้อที่ปาไมลดลงเหลือเพียง 8,743,367 ไร ซึ่งนาจะเปน
ผลจากการบุกรุกพื้นที่ปาไมของมนุษย เพื่อใชประโยชนที่ดินไปเปน การตั้งถิ่นฐาน การอยูอาศัย
หรือเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย การบุกรุกพื้นที่ปาไมบริเวณภูเขาและเชิงเขาตนแมน้ําปง เพื่อปลูก
พืชพาณิชย เชน สม ขาวโพด เมื่อถูกแปลงสภาพไปเปนสวนผลไมชนิดตาง ๆ ก็หมดสภาพการดูด
ซับน้ําทางธรรมชาติ ไมสามารถดูดซับน้ําไวไดมากเหมือนเดิม ทําใหพื้นที่สูญเสียประสิทธิภาพใน
การซับน้ําและชะลอการไหลของน้ําที่จะไหลลงแมน้ําปง น้ําจึงไหลสูที่ต่ําอยางรวดเร็วและรุนแรง
สรางความเสียหายแกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากขึ้น
นอกจากนี้ปญหาการรุกล้ําพื้นที่ริมฝงแมน้ําปงทําใหขนาดของแมน้ําปงแคบลงไปจากใน
อดีต รวมถึงการสรางถนนขวางกั้นทางระบายน้ําและการสรางสะพานที่มีคอสะพานล้ําเกินแนว
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แมน้ํา ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลตอการกีดขวางการไหลของน้ําทําใหสภาพการระบายน้ําไมดี จึงเกิดน้ํา
ทวมขังในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม
โดยการรุกล้าํ พื้นที่ริมฝงแมน้ําปงทําใหสภาพลําน้ําปงมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ซึ่งมี
ขนาดลดลงเนือ่ งจากมีการรุกล้ําพืน้ ที่บริเวณริมฝงแมนา้ํ ปงไปเปนที่อยูอ าศัย สถาบันราชการ และ
พาณิชยกรรมมากขึ้น ซึง่ พบมากในบริเวณชวงสะพานขามแมนา้ํ ปงถนนซุเปอรไฮเวยถงึ บริเวณ
สถานีตาํ รวจภูธรภาค 5 การใชที่ดินประเภทที่อยูอ าศัยเปนรูปแบบการใชที่ดนิ ที่เปนการบุกรุก
แมน้ําปงมากที่สุด คือประมาณ 89 ไร หรือคิดเปน รอยละ 37 ของพื้นที่ทมี่ ีการบุกรุกทัง้ หมด จึง
ทําใหพนื้ ที่บริเวณนี้ประสบกับปญหาน้ําทวมมากกวาพืน้ ที่บริเวณอื่น จึงเปนสาเหตุสําคัญที่มผี ล
ตอการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
สวนการสรางถนนขวางกัน้ ทางระบายน้าํ โดยเฉพาะถนนออมเมืองสายมหิดล ซึง่ ตั้งอยู
บริเวณทางดานทิศใตของเขตเทศบาล ถนนเสนนี้ไดมกี ารปรับใหเปนทางพิเศษ มีทางยกระดับ
ตลอดสาย เปาหมายหลักคือทําใหรถวิ่งเร็วขึ้น โดยไมไดคํานึงถึงปจจัยแวดลอมอื่น ๆ การ
ออกแบบไมคํานึงถึงปญหาน้ําทวมเมืองหรือการระบายน้ําของเมือง จึงพบวามีการกอสรางแทง
คอนกรีตยกสูงกัน้ ระหวางเลน ซึง่ ก็เปรียบเสมือนเปนเขื่อนกั้นไมใหน้ําจากตัวเมืองระบายออกลงสู
พื้นที่ลุมทางตอนใตได และเมื่อรวมกับการสรางถนนวงแหวนรอบเมืองหลายชั้น ซึง่ จากการสํารวจ
ถนนวงแหวนรอบเมืองเหลานี้พบวามีความสูงจากระดับปกติมาก ทําใหไมสามารถระบายน้ําออก
จากพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมได
และการสรางสะพาน ฝาย ขวางกั้นลําน้าํ ซึ่งพบวาสะพานมักมีขอบตลิ่งและตัวโครงสราง
สะพานที่ต่ําและคอสะพานล้ําเกินแนวแมน้ํา โดยตามหลักการความเปนจริงสะพานควรจะมีความ
สูงหรือกวางกวาดานตนน้ํา และคอสะพานจะตองกวางกวาแนวแมน้ําปง แตจากการสํารวจพบวา
บางจุดสะพานกลับมีลกั ษณะแคบกวา และยังมีการรุกล้ําพืน้ ที่ริมตลิ่งมากกวา เมื่อคอสะพานล้ํา
เกินแนวแมน้ําทําใหไมมีพนื้ ที่ทพี่ อจะสามารถรองรับน้าํ หลากสวนเกินได ซึ่งเมื่อรวมกับสภาพแนว
ถนนที่สรางขวางตั้งฉากทางน้ําไหลจึงกลายสภาพเปนเขือ่ นกัน้ ทางระบายน้ํา
ทําใหสะพาน
กลายเปนประตูระบายน้าํ แคบ ๆ เมื่อระบายน้าํ ไมทนั น้าํ จึงเออลนเขาทวมพืน้ ที่บริเวณริมฝงแมนา้ํ
ปง
และจากการสํารวจสภาพฝายหินทิง้ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมซงึ่ เปนฝายกัน้ น้าํ โบราณ
พบวา มีลักษณะกวางและเสมอแนวแมนา้ํ ทําใหไมมีผลตอการกีดขวางทางระบายน้ําเลยหรือถา
จะมีผลก็มนี อยมากเมื่อเทียบกับปญหาที่เกิดจากการสรางสะพาน
สวนการที่สภาพลําน้าํ มีความตื้นเขิน สภาพทางกายภาพของพืน้ ที่และระบบการระบาย
น้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหมนนั้ ไมมผี ลตอการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากนัก
แตเปนสวนประกอบทีท่ ําใหการเกิดน้ําทวมมีความรุนแรงมากขึ้น
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บทที่ 5
แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
การแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมในปจจุบนั มีหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานไดเสนอโครงการเพื่อแกไขปญหา เนื้อหาในบทนี้เปนการรวบรวมและวิเคราะหวิธกี าร
ปองกันเพื่อแกไขปญหาน้าํ ทวม
ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมและประยุกตแนวความคิดการ
จัดการที่ราบน้าํ ทวมถึง (Flood Plain Management) สามารถสรุปวิธีการที่มีความเหมาะสมตอ
การแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมได 6 วิธีคือ
1. การสรางอางเก็บน้าํ เพื่อบรรเทาน้าํ ทวม (Flood Mitigation Storage)
2. การทําพืน้ ที่ชะลอน้ํา (แกมลิง)
3. การสรางระบบคันปองกันน้ําทวม (Polder System)
4. การปรับปรุงระบบการระบายน้ํา (Drainage System)
5. การผันน้าํ ทวม (Diversion Channel)
6. การทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway)
ในปจจุบันมีหนวยงานที่เสนอโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ไดแก กรมชลประทาน
เสนอโครงการกอรางอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวม คือ อางกึ๊ดและอางเก็บน้ําแมแตงบริเวณลําน้ํา
แมแตงซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําปง ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 เสนอโครงการ
พื้นที่ชะลอน้ําแกมลิงบริเวณหนองปูเปรม อําเภอแมแตง กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอโครงการ
กอสรางกําแพงกั้นน้ําทวมบริเวณสองฝงแมน้ําปงและระบบคันปองกันน้ําทวมในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดทําการขุดลอกลําน้ําและกําจัดขยะทางน้ําใน
ลําน้ําปง แขวงการทางเชียงใหมที่ 2 ไดแกไขถนนและสะพานที่กีดขวางทางน้ํา และกรม
ชลประทานเสนอโครงการปรับปรุงระบบการระบายน้ําโดยการสรางประตูระบายน้ําบริเวณแมน้ํา
ปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม สวนอีก 2 วิธีการไดแก การผันน้ําทวม (Diversion Channel) และ
การทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway) ยังไมมีหนวยงานใดเสนอเพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาน้ํา
ทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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5.1 แนวทางแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
5.1.1 การสรางอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวม (Flood Mitigation Storage)
ในปจจุบันไดมีการเสนอโครงการกอสรางอางเก็บน้าํ แมแตง และโครงการกอสรางอางเก็บ
น้ํากึ๊ด ซึ่งทั้งสองโครงการตั้งอยูในบริเวณลําน้ําแมแตงมีกรมชลประทานเปนผูรับผิดชอบโครงการ
โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้
1. โครงการอางเก็บน้ําแมแตง เปนแผนงานเพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา โดยเปนมาตรการใช
สิ่งกอสราง ตั้งอยูในลําน้ําแมแตงซึ่งเปนลุม น้ําสาขาของแมน้ําปง บริเวณ ต.แสนไห อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม งบประมาณ 1,640 ลานบาท โดยมีรายละเอียดลักษณะโครงการ ดังนี้
- ลักษณะทางอุทกวิทยา มีพื้นที่รับน้าํ ฝน 177 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณ
น้ําทาเฉลีย่ ตอป 75 ลานลูกบาศกเมตร
- ลักษณะอางเก็บน้าํ มีระดับเก็บกักปกติ 880 ม.รทก. ความจุอา งที่ระดับเก็บกัก
ปกติ 107 ลานลูกบาศกเมตร ระดับเก็บกักสูงสุด 881.5 ม.รทก. ความจุอา งที่ระดับเก็บกักสูงสุด
112 ลานลูกบาศกเมตร
- ลักษณะเขื่อน เปนเขื่อนดินกวาง 6 เมตร ระดับสันเขื่อน 883 ม.รทก. ความสูง
เขื่อน 83 เมตร ความยาวสันเขื่อน 800 เมตร
- พื้นที่ชลประทานทัง้ หมด 28,343 ไร
2. โครงการกอสรางอางเก็บน้ํากึ๊ด เปนแผนงานเพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา โดยเปนมาตรการ
ใชสิ่งกอสราง ตั้งอยูในลําน้าํ แมแตงซึ่งเปนลุมน้ําสาขาของแมนา้ํ ปง บริเวณ ต.กึ๊ดชาง อ.แมแตง
จ.เชียงใหม งบประมาณ 2,958 ลานบาท โดยมีรายละเอียดลักษณะโครงการ ดังนี้
- ลักษณะทางอุทกวิทยา มีพื้นที่รับน้าํ ฝน 1,700 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณ
น้ําทาเฉลีย่ ตอป 780 ลานลูกบาศกเมตร
- ลักษณะอางเก็บน้าํ มีระดับเก็บกักปกติ 580 ม.รทก. ความจุอา งที่ระดับเก็บกัก
ปกติ 110 ลานลูกบาศกเมตร ระดับเก็บกักสูงสุด 585 ม.รทก. ความจุอา งที่ระดับเก็บกักสูงสุด
141.6 ลานลูกบาศกเมตร
- ลักษณะเขื่อน ระดับสันเขือ่ น 588 ม.รทก. ความสูงเขือ่ น 85 เมตร ความยาวสัน
เขื่อน 250 เมตร
- พื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานแมแตง แมปงเกา และชลประทานราษฎร
ริมแมน้ําปง
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P.65
แมน้ําปง

น้ําแมงัด

โครงการอางเก็บน้ําแมแตง

โครงการอางเก็บน้ํากึ๊ด
น้ําแมแตง

น้ําแมริม

เขื่อนแมงัด

P.67

เขื่อนแมกวง

น้ําแมกวง

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.1 บริเวณที่ตั้งโครงการอางเก็บน้ําและสถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา
คําอธิบายสัญลักษณ
แหลงน้ํา
เทศบาลนครเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการอางเก็บน้ําแมแตงและกึ๊ด

P.65 สถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.2 บริเวณที่ตั้งโครงการอางเก็บน้ําเขือ่ นแมแตง
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตอางเก็บน้ํา
จุดที่ตั้งเขื่อน
กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : สํานักชลประทานที่ 1 (เชียงใหม)
กรมชลประทาน
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.3 บริเวณที่ตั้งโครงการอางเก็บน้ําเขือ่ นกึ๊ด
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตอางเก็บน้ํา
จุดที่ตั้งเขื่อน
กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : สํานักชลประทานที่ 1 (เชียงใหม)
กรมชลประทาน
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ลั ก ษณะการใช ที่ ดิ น ของทั้ ง สองโครงการพบว า ส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่ ป า ไม แ ละมี พื้ น ที่
การเกษตรปะปนเล็กนอย (รูป 5.4) โดยลุมน้ําแมแตงมีพื้นที่ปาคิดเปนรอยละ 97.63 ของพื้นที่
ทั้งหมด การใช ที่ ดิน ประเภทอื่ น ๆ คิ ดเปน รอยละ 2.37
ของพื้น ที่ทั้ง หมด คิ ดเป น สัดส ว น
โดยประมาณของพื้นที่ปาตอการใชที่ดินอื่น ๆ เทากับ 41:1
การสรางอางเก็บน้ํานั้นจะทําใหไดน้ําเพื่อการเกษตรซึ่งโครงการอางเก็บน้ําเขื่อนแมแตงจะ
สามารถครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 28,343 ไร สวนโครงการอางเก็บน้ําเขื่อนกึ๊ดจะ
สามารถครอบคลุ มพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานแมแตง แมป งเกา และชลประทาน
ราษฎรริมแมน้ําปง
จากขอมูลปริมาณน้ําของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา P.65 ซึ่งตั้งอยูบริเวณพื้นที่ตนน้ําของ
ลําน้ําแมแตงและอยูทางดานเหนือของโครงการอางเก็บน้ําทั้งสองโครงการ พบวา ในป พ.ศ.2548
ซึ่งเปนปที่เกิดน้ําทวมหนักที่สุด มีปริมาณน้ํา 229.02 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งโครงการทั้งสอง
โครงการมีความจุรวมกันเทากับ 253.6 ลานลูกบาศกเมตร
ตาราง 5.1 ปริมาณน้าํ เฉลี่ยรายปสถานี P.65 ลําน้ําแมแตง
ปน้ํา
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

ปริมาณน้ํา
ลาน ลบ.ม.
107.86
65.37
33.99
55.28
83.65
116.67
142.55
148.43
171.34
229.02

เฉลี่ย
ลบ.ม./วินาที
3.42
2.07
1.08
1.75
2.65
3.7
4.13
4.61
5.43
7.26

ที่มา : ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคเหนือตอนบน
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โครงการอางเก็บน้ําแมแตง
แตง

แมน้ําปง
โครงการอางเก็บน้ํากึ๊ด

ลําน้ําแมแตง

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.4 การใชที่ดินบริเวณลุมน้ําแมแตง
คําอธิบายสัญลักษณ
พื้นที่ปาไม
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่แหลงน้ํา
พื้นที่อื่น ๆ

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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5.1.2 การทําพื้นที่ชะลอน้าํ (แกมลิง)
ในปจจุบันไดมีเสนอโครงการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมโดยการ
สรางพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) ในพื้นที่นอกเขตเทศบาลบริเวณหนองปูเปรม ตําบลบานเปา อําเภอ
แมแตง (รูป 5.5) รับผิดชอบโครงการโดยศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 งบประมาณ
0.7 ลานบาท โดยที่ตั้งโครงการอยูหางจากเทศบาลนครเชียงใหมประมาณ 45 กิโลเมตร
มี ร ายละเอี ย ดของโครงการโดยขุ ด ลอกหนองปู เ ปรมซึ่ ง เป น หนองน้ํ า เก า ขนาดพื้ น ที่
ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจัดเปนพื้นที่แกมลิงขนาดกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชะลอการ
ไหลของปริมาณน้ําในลําน้ําแมแตงใหมีอัตราการไหลไปสูแมน้ําปงชาลง
บริเวณโครงการแกมลิงหนองปูเปรม มีลักษณะเปนดินรวนปนดินเหนียว เปนดินตื้นมี
ความลึกระหวาง 25 – 50 เซนติเมตร มีลักษณะการระบายน้ําดี (รูป 5.6 และ รูป 5.7)
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แมน้ําปง

น้ําแมแตง

น้ําแมงัด

โครงการแกมลิง “หนองปูเปรม”

เขื่อนแมงัด

น้ําแมริม
เขื่อนแมกวง

น้ําแมกวง

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.5 บริเวณที่ตั้งโครงการแกมลิง หนองปูเปรม ต.บานเปา อ.แมแตง
คําอธิบายสัญลักษณ
แหลงน้ํา
เทศบาลนครเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการแกมลิง หนองปูเ ปรม ต.บานเปา อ.แมแตง

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.6 ระดับความลึก – ตื้นของดิน บริเวณโครงการหนองปูเ ปรม
คําอธิบายสัญลักษณ
แหลงน้ํา
ดินตื้นมากนอยกวา 25 ซม.
ดินตื้น ระหวาง 25 – 50 ซม.
ดินคอนขางลึก ระหวาง 50 – 100 ซม.
ดินลึก ระหวาง 100 – 150 ซม.
พื้นที่ภูเขา
บริเวณโครงการแกมลิงหนองปูเปรม

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.7 ลักษณะการระบายน้ําของดิน บริเวณโครงการหนองปูเปรม
คําอธิบายสัญลักษณ
แหลงน้ํา
การระบายน้ําดี
การระบายน้ําคอนขางดี
การระบายน้ําคอนขางเลว
การระบายน้ําเลว
พื้นที่ภูเขา
บริเวณโครงการแกมลิงหนองปูเปรม

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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5.1.3 ระบบคันปองกันน้ําทวม (Polder System)
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําโครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม ในสวนของพื้นที่เทศบาลนคร
เชียงใหม อบต.ปาแดด และชุมชนตอเนื่อง ซึ่งในปจจุบันไดดําเนินการออกแบบเขื่อนปองกันน้ํา
ทวมริมแมน้ําปง ในชวงพื้นที่ชุมชนหลักของเทศบาลนครเชียงใหมไวแลว โดยมีระยะทางตามแนว
แมน้ําปงประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งแตทางหลวงหมายเลข 11 (ดานทิศเหนือ) จนถึงวงแหวนรอบ
กลาง (ด า นทิ ศ ใต ) ดั ง นั้ น การจั ด ทํ า ระบบป อ งกั น น้ํ า ท ว มตามแนวแม น้ํ า ป ง จึ ง พิ จ ารณาให
สอดคลองกับรูปแบบเดิมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการไว และในสวนของคันปองกัน
น้ําทวมสวนอื่น ๆ นั้นไดพิจารณาใชถนนที่มีอยูเดิมตามความเหมาะสม โดยมีราคาคากอสราง
เบื้องตนของระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา 3,241,812,510 บาท และเปนงบประมาณ
ของโครงการพนังกั้นน้ําอีกประมาณ 680 ลานบาท โดยมีคาดําเนินการ/บํารุงรักษา 42.79 ลาน
บาทตอป สาระสําคัญของการแกไขปญหาน้ําทวม สามารถสรุปไดดังนี้
1. แนวคันปองกันน้ําทวมจากภายนอกกําหนดใหใชแนวคันกั้นน้ําเดิมหรือถนนเดิม นํามา
ปรับปรุงเปนคันปองกันน้ําทวมหรือกอสรางคันกั้นน้ําใหมริมแมน้ํา/คลองเพื่อใหตอเชื่อมกันเปน
ระบบปดลอม (polder system) และจัดใหมีประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําระบายน้ําออกตาม
ความจําเปนเพื่อใชในการปองกันน้ําทวม การระบายน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา
2. รูปแบบของคันปองกันน้ําทวม แบงออกเปน 6 กลุมหลัก คือ ปรับปรุง/กอสรางคันดินริม
แมน้ํา/คลอง ปรบปรุง/กอสรางถนน ปรับปรุงเสริมเขื่อนริมแมน้ํา/คลอง กอสรางเขื่อนริมแมน้ํา
คลอง กอสรางกําแพงกั้นน้ํา/กระถางตนไมกั้นน้ํา และกอสรางสวนสาธารณะริมน้ํา โดยกําหนดให
ความสูงหลังคันกั้นน้ําสามารถปองกันระดับน้ําสูงสุดที่คาบอุบัติไมนอยกวา 100 ป หรือให
สามารถปองกันน้ําหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไดอยางปลอดภัย หรือการยอมรับไดของชุมชน
แตไมควรนอยกวาคาบอุบัติ 25 ป พรอมจัดการใหมีมาตรการเสริมชั่วคราวอยางเหมาะสม
3. ปรับปรุงทางน้ําธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมและพื้นที่ตอเนื่องให
สามารถเรงระบายน้ําหลากไดมากขึ้น
4. ระบบระบายน้ําปฐมภูมิในพื้นที่ กําหนดใหใชคู/คลองระบายน้ําหรือทอระบายน้ําหลักที่
มีอยูเดิมเปนหลัก และจะกอสรางทอระบายน้ําตามความจําเปน ทั้งนี้จะออกแบบระบบระบายน้ํา
ปฐมภูมิใหสามารถรองรับฝนที่คาบอุบัติไมนอยกวา 2 – 5 ป
5. อาคารประกอบในระบบประกอบดวย ประตูระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา บอสูบน้ํา ได
กําหนดใหมีขนาดที่จะระบายน้ําฝนไดที่คาบอุบัติไมนอยกวา 5 ป โดยจะกําหนดใหอาคาร
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ประกอบตั้ งอยูในตํา แหนง ที่คูหรือคลองเชื่อมกับแมน้ํา/ลํา น้ําและตัดผานคั นกั้น น้ําของระบบ
ปองกันน้ําทวม
จากผลการศึกษาแผนหลักประกอบกับการสํารวจศึกษาและวิเคราะหในดานตาง ๆ นํามา
เปนพื้นฐานในการพัฒนาจัดทําเปนระบบบองกันน้ําทวม โดยแบงพื้นที่การปองกันน้ําทวมและการ
บริหารน้ําของทั้งฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของแมน้ําปงรวมเปน 4 พื้นที่ยอย ครอบคลุมพื้นที่
รวม 98.01 ตร.กม. ซึ่งมีรายละเอียดองคประกอบของระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา
ดังนี้ (รูป 5.11)
1) พื้นที่บริหารน้ํา 1
ครอบคลุมพื้นที่ 20.99 ตร.กม. ประกอบดวย
1. แนวคันปองกันน้ําทวมและบริหารน้ํา
ทิศเหนือใชถนนเดิมตามแนวทางหลวงหมายเลข 1004 และทางหลวงหมายเลข
11 ทิศตะวันออกใชคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําปงตามแผนงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทิศ
ใตใชถนนเดิมตามแนวทางหลวงหมายเลข 1141 แนวถนนบริเวณเหนือทาอากาศยานเชียงใหม
และทางหลวงหมายเลข 1015 และทิศตะวันตกใชถนนเดิมตามแนวถนนบริเวณสวนสัตวเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. ระบบระบายน้ําและบริหารน้ํา
พื้นที่ฝงตะวันตกของคลองชลประทานแมแตงใหบริหารน้ําในอางเก็บน้ําหวยแกว
โดยการปรั บ ปรุ ง /ก อ สรา งประตู ร ะบายน้ํ า แล ว ระบายลงสู ค ลองชลประทานแม แ ตง โดยการ
ปรับปรุงคลองภายในพื้นที่พรอมปรับปรุง/กอสรางสถานีสูบน้ําปลายคลอง สวนพื้นที่ฝงตะวันออก
ของคลองชลประทานแมแตงใหควบคุมการระบายน้ําจากทิศเหนือโดยปรับปรุง/กอสรางประตู
ระบายน้ําในคลองแมขาและคลองชลประทานบริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 ระบายน้ํา
จากทิศเหนือและทิศตะวันตกออกสูแมน้ําปง โครงการปรับปรุงคลองภายในพื้นที่พรอมกอสราง
สถานีสูบน้ําปลายคลอง และกอสรางทอระบายน้ําหลักพรอมกอสรางสถานีสูบน้ําปลายซอย และ
ควบคุมการระบายน้ําลงสูทิศใต โดยปรับปรุง/กอสรางประตูระบายน้ํา/สถานีสูบน้ําปลายคลอง
รวมทั้งกอสรางทอผันน้ําพรอมสถานีสูบน้ําปลายซอยออกสูแมน้ําปง
2) พื้นที่บริหารน้ํา 2
ครอบคลุมพื้นที่ 14.54 ตร.กม. ประกอบดวย
1. แนวคันปองกันน้ําทวมและบริหารน้ํา
ทิศเหนือใชถนนเดิมตามถนนเหนือเขตเทศบาลตําบลชางเผือก ถนนเลียบคลอง
ชลประทานแมแตง ถนนบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และถนนสมโภชนเชียงใหม 700 ป
ทิศตะวันออกใหปรับปรุงยกระดับถนนเดิมเลียบแมน้ําปงตามแนวถนนวัดสิงหคํา ทิศใตใชแนวคัน
ปองกันน้ําทวมของพื้นที่บริหารน้ํา 1 และทิศตะวันตกใชถนนเดิมตามแนวถนนเลียบเชิงเขา
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2. ระบบระบายน้ําและบริหารน้ํา
พื้นที่ฝงตะวันตกของคลองชลประทานแมแตงใหระบายลงสูคลองชลประทานแม
แตงโดยการปรับปรุงคลองภายในพื้นที่พรอมปรับปรุง/กอสรางสถานีสูบน้ําปลายคลอง สวนพื้นที่
ฝงตะวันออกของคลองชลประทานแมแตงใหระบายน้ําจากทิศตะวันตกออกสูแมน้ําปง โดยการ
ปรับปรุงคลองภายในพื้นที่พรอมกอสรางสถานีสูบน้ําปลายคลอง และผันน้ําที่จะระบายลงสูพื้นที่
บริหารน้ํา 1 โดยกอสรางทอผันน้ําขางทางหลวงหมายเลข 11
3) พื้นที่บริหารน้ํา 3
ครอบคลุมพื้นที่ 31.51 ตร.กม. ประกอบดวย
1. แนวคันปองกันน้ําทวมและบริหารน้ํา
ทิศเหนือใชแนวคันปองกันน้ําทวมของพื้นที่บริหารน้ํา 1 ทิศตะวันออกใชคัน
ป อ งกั น น้ํ า ท ว มริ ม แม น้ํ า ป ง ตามแผนงานของกรมโยธาธิก ารและผั ง เมื อง ต อ จากนั้ น ปรั บปรุ ง
ยกระดับถนนเดิมเลียบแมน้ําปง ทิศใตใหปรับปรุงยกระดับถนนเดิมในชวงที่น้ําลนขามถนนตาม
ทางหลวงหมายเลข 1269 และทิศตะวันตกใชถนนเดิมตามแนวถนนเลียบคลองชลประทานแมแตง
2. ระบบระบายน้ําและบริหารน้ํา
ระบายน้ําจากทิศเหนือและทิศตะวันตกออกสูแมน้ําปงโดยการปรับปรุงคลอง
ภายในพื้นที่ พรอมกอสรางสถานีสูบน้ําปลายคลอง ควบคุมน้ําที่จะระบายลงสูพื้นที่ใตทางหลวง
หมายเลข 1269 โดยการกอสรางทอผันน้ําพรอมสถานีสูบน้ําปลายซอยออกสูแมน้ําปง
4) พื้นที่บริหารน้ํา 4
ครอบคลุมพื้นที่ 30.97 ตร.กม. ประกอบดวย
1. แนวคันปองกันน้ําทวมและบริหารน้ํา
ทิศเหนือและทิศตะวันออกใชถนนเดิมตามแนวทางหลวงหมายเลข 11 ทิศใตใช
ถนนเดิมตามแนวทางหลวงหมายเลข 1269 และทิศตะวันตกใชคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําปงตาม
แผนงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตอจากนั้นกอสรางคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําปง และ
ปรับปรุงยกระดับถนนเดิมบริเวณโรงพยาบาลแมคเคน
2. ระบบระบายน้ําและบริหารน้ํา
ระบายน้ําภายในพื้นที่ออกสูแมน้ําปง น้ําแมคาว และพื้นที่ใตทางหลวงหมายเลข
1269 โดยการปรับปรุงคลองภายในพื้นที่พรอมกอสรางสถานีสูบน้ําปลายคลอง และกอสรางทอ
ระบายน้ําหลักพรอมสถานีสูบน้ําปลายซอย
ลักษณะของคันปองกันน้ําทวมของโครงการมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. คันปองกันน้ําทวมแบบปรับปรุง/กอสรางถนน
บริเวณถนนเลียบแมน้ําปง ชวงที่ 1-6 (ดังรูป 5.11) เนื่องจากสามารถใชถนนเดิมเปนคัน
กั้นน้ําแตระดับหลังถนนต่ํากวาระดับปองกันน้ําทวมที่ออกแบบไว และสามารถกอสรางถนนใหม
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เพื่อใชเปนคันกั้นน้ําและเปนทางคมนาคม โดยในบริเวณที่มีการกัดเซาะตลิ่งใหทิ้งหินปองกันลาด
ตลิ่ง สามารถกําหนดรูปแบบยอยได 2 รูปแบบ คือ
แบบที่ 1.1 ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ไดแก ชวงที่ 1 โดยสรางคันปองกันน้ํา
ทวมสูง 1 เมตร ยาว 4,395 เมตร และชวงที่ 2 โดยสรางคันปองกันน้ําทวมสูง 1.5 เมตร ยาว 2,000
เมตร

รูป 5.8 คันปองกันน้ําทวมแบบปรับปรุงยกระดับถนน คสล.
แบบที่ 1.2 ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยาง ไดแก ชวงที่ 3 คันปองกันน้ําทวมสูง 1 เมตร
ยาว 1,850 เมตร ชวงที่ 4 คันปองกันน้ําทวมสูง 1 เมตร ยาว 1,495 เมตร ชวงที่ 5 คันปองกันน้ํา
ทวมสูง 1.25 เมตร ยาว 780 เมตร และชวงที่ 6 คันปองกันน้ําทวมสูง 0.5 เมตร ยาว 560 เมตร

รูป 5.9 คันปองกันน้ําทวมแบบปรับปรุงยกระดับถนนลาดยาง
2. คันปองกันน้ําทวมแบบเขื่อนริมแมน้ํา/คลอง
บริเวณริมแมน้ําปงชวงที่ 7 (ดังรูป 5.11) ซึ่งเปนบริเวณที่มีพื้นที่แคบ โดยสรางแนวปองกัน
น้ําทวมอยูบนลาดตลิ่งชันหรือบริเวณที่มีการกัดเซาะ เขื่อนจะมีลักษณะเปนเสาเข็มและแผนกันดิน
(Pile and Plank) หรือเสาเข็มพืดตอกตลอด พรอมกําแพงกั้นน้ําสูงถึงระดับปองกันน้ําทวมโดย
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วัสดุที่ใชอาจเปนเหล็ก (Steel) คอนกรีตอัดแรง (Prestress concret) หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Rainforce concret) จากสภาพพื้นที่ที่ตางกันและความสูงจากสันเขื่อนถึงทองแมน้ํา/คลอง
ดานหนาเขื่อน (Free High) หรือหินเรียง เปนรูปแบบกอสรางเขื่อนคอนกรีตชนิดกําแพงยึด
(Concrete Anchorage Wall) โดยสรางพนังกั้นน้ําทวมริมสองฝงแมน้ําปง สูง 2 เมตร ยาว 10
กิโลเมตร
3. คันปองกันน้ําทวมแบบกอสรางสวนสาธารณะริมน้ํา (Waterfront)
บริเวณชวงที่ 8 (ดังรูป 5.11) ซึ่งเปนบริเวณชุมชนที่มีพื้นที่ริมตลิ่งพอ และลาดตลิ่งไมชัน
มาก สามารถสรางคันปองกันน้ําทวมแบบกอสรางสวนสาธารณะ 2 ระดับ โดยสรางคันปองกันน้ํา
ทวม สูง 1 เมตร ยาว 1,850 เมตร

รูป 5.10 คันปองกันน้าํ ทวมแบบเขื่อนริมแมน้ํา/คลองและแบบกอสรางสวนสาธารณะ 2 ระดับ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.11 ระบบคันปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําพื้นที่ ทน.เชียงใหม อบต.ปาแดด และ ทต.ชางเผือก
คําอธิบายสัญลักษณ
คันปองกันน้ําทวมของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ปรับปรุง/กอสรางคันปองกันน้ําทวม
ขุดลอกปรับปรุงคลองระบายน้ํา ลึก 1 – 2 ม.
ปรับปรุง/กอสรางทอระบายน้ํา
ประตูระบายน้ําทีเ่ สนอแนะ
สถานีสูบน้ําปลายคลองที่เสนอแนะ
สถานีสูบน้ําปลายซอยที่เสนอแนะ
1 พื้นที่บริหารน้ํา
1 ชวงของคันปองกันน้ําทวมที่เสนอแนะ

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
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5.1.4 การปรับปรุงระบบการระบายน้ํา (Drainage System)
วิธีการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่เกี่ยวของกับระบบการระบายน้ํา
ของเมือง ประกอบดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
- การขุดลอกลําน้าํ และกําจัดขยะทางน้าํ ในลําน้ําปง รับผิดชอบโดยกรมการขนสงทางน้าํ
และพาณิชยนาวี งบประมาณ 291.2 ลานบาท เนื่องจากเหตุการณน้ําทวมป พ.ศ. 2548 ปริมาณ
น้ําในแมน้ําปงเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหอัตราการไหลของกระแสน้ําในแมน้ําปงเพิ่มสูงขึ้นถึง
800 ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งอยูในระดับที่แมน้ําปงไมสามารถระบายไดทันดวยศักยภาพของ
แมน้ําปงที่มีอยูสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ําไดเพียง 460 ลูกบาศกเมตร/วินาที และมีขนาด
ความกวางของลําน้ําโดยเฉลี่ยเพียง 60 เมตร ซึ่งจากการสํารวจแมน้ําปงมีชวงที่เปนอุปสรรคตอ
การระบายน้ํา ดังนี้
ชวงที่ 1 ตั้งแตสะพานซุปเปอรไฮเวยถึงบริเวณวัดฟาฮาม ระยะทางประมาณ 800
เมตร ลําน้าํ ชวงนี้มีความกวางประมาณ 82 – 86 เมตร
ชวงที่ 2 ตัง้ แตสะพานรัตนโกสินทรถงึ หนาเทศบาลนครเชียงใหม ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร ลําน้ําชวงนี้มีความกวางประมาณ 52 – 84 เมตร
ชวงที่ 3 ตัง้ แตสะพานนครพิงคถึงบริเวณหนาตลาดตนลําไย ระยะทางประมาณ
500 เมตร ลําน้ํานี้มีความกวางประมาณ 72 – 88 เมตร
ชวงที่ 4 จากโรงแรมเพชรงามถึงวัดชัยมงคล ระยะทางประมาณ 300 เมตร ลําน้ํา
ชวงนี้มีความกวางประมาณ 74 – 78 เมตร
ชวงที่ 5 จากวัดชัยมงคลถึงโรงเรียนมงฟอรตประถมระยะทางประมาณ 500 เมตร
ลําน้าํ ชวงนี้ มีความกวางประมาณ 58 – 86 เมตร
ชวงที่ 6 ชวงหลังโรงเรียนมงฟอรตประถมถึงฝายหนองผึง้ ระยะทางประมาณ
1,300 เมตร ลําน้าํ ชวงนีม้ ีความกวางประมาณ 58 – 86 เมตร
ชวงที่ 7 ตัง้ แตฝายหนองผึ้งถึงวัดเจดียเหลีย่ มระยะทางประมาณ 1,400 เมตร ลํา
น้ําชวงนี้มีความกวางประมาณ 47 – 80 เมตร
จากผลการสํ า รวจดั ง กล า วข า งต น ได นํ า มาศึ ก ษาออกแบบปรั บ ปรุ ง สภาพลํ า น้ํ า ให
เหมาะสม โดยผลการคํานวณขนาดของแมน้ําปงที่ไหลผานตัวเมืองไดประมาณ 800 ลูกบาศก
เมตร/วินาที เพื่อจะใหเกิดผลกระทบกับราษฎรที่อยูสองฝงแมน้ําปงนอยที่สุด จากการพิจารณา
ทางดานวิศวกรรมจะตองใหมีขนาดความกวางอยูที่ประมาณ 90 เมตร โดยปรับปรุงทองแมน้ําชวง
20 กิโลเมตร ตั้งแตฝายทาวังตาลขึ้นไปทางเหนือน้ําระยะทาง 14.00 กิโลเมตร โดยใชความลาดชัน
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ที่เหมาะสมกับลําน้ํา และขุดลอกตอเนื่องเพื่อใหสามารถรองรับปริมาณน้ําไดเพิ่มขึ้นมากกวา 800
ลูกบาศกเมตร/วินาที
กอนขุด

หลังขุด

รูป 5.12 การปรับปรุงขยายความกวางแมน้ําปง

รูป 5.13 การกําจัดวัสดุทกี่ ีดขวางทางน้ําในแมนา้ํ ปง
- การแกไขถนนและสะพานที่กีดขวางทางน้ํา ซึง่ รับผิดชอบโดยแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
สํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) โดยบริเวณทางหลวงเลีย่ งเมืองเชียงใหมรอบกลาง ไดมีการ
ดําเนินการขยายเพิ่มขนาดทอระบายน้าํ รวมทัง้ สิน้ 11 จุด ดวยงบประมาณ 6.4 ลานบาท และได
ทําการตอความยาวสะพานขามแมนา้ํ ปงบริเวณถนนมหิดล โดยการทุบตอมอสะพานเดิมและขุด
ลอกขยายเพิ่มขนาดคอสะพาน
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ทางน้ําเขา

ทางนําออก

รูป 5.14 ตัวอยางบริเวณทีม่ กี ารขยายขนาดทอระบายน้าํ

รูป 5.15 การขุดลอกขยายเพิม่ ขนาดคอสะพาน บริเวณถนนมหิดล
- การกอสรางอาคารประตูระบายน้าํ ในลําน้าํ ปง โดยกรมชลประทานไดทาํ การศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ
เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ดวยงบประมาณ 600 ลานบาท โดยการปรับปรุงลําน้าํ แมปงและพิจารณารื้อฝายหินทิ้ง
ในลําน้ําปง 3 แหง คือ ฝายทาศาลา ฝายหนองผึ้งและฝายทาวังตาล บริเวณตัวเมืองเชียงใหมและ
ดานทายเมืองเชียงใหม ที่มีผลกระทบกอใหเกิดน้ําทวมและกอสรางอาคารทดน้าํ (Diversion
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Weir) มีลักษณะเปนประตูระบายน้ําในแมน้ําปง เพื่อใหมีความสามารถในการเก็บกักน้าํ ระบาย
น้ํา และระบายตะกอนที่ตกจมในลําน้ํา ตลอดจนสามารถสงน้ําใหกบั พื้นที่ชลประทานราษฎรของ
ฝายทัง้ สามแหงที่มีอยูเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีรายละเอียดของโครงการดังนี้
1) ประตูระบายน้าํ ชนิดบานเหล็กโคง ขนาดบานระบายน้าํ กวาง 12.50 เมตร สูง 6.50
เมตร จํานวน 6 บาน พรอมระบบควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ
2) บันไดปลาโจน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 270 เมตร
3) อาคารทอสงน้าํ ปากคลอง ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จํานวน 3 แหง สงน้าํ ใหกบั พื้นที่
ของฝายทาศาลา ฝายหนองผึ้งและฝายทาวังตาล
โดยโครงการกอสรางอาคารประตูระบายน้าํ ในลําน้าํ ปง มีวัตถุประสงคเพื่อ บรรเทาปญหา
การเกิดน้ําทวมในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมอันเนื่องมาจากสภาวะน้าํ ลนตลิ่งของแมน้ําปง และเพือ่
เพิ่มความสามารถในการระบายน้ําและการเก็บน้าํ ในลําน้าํ ปง
และจากการคํานวณโดยสํานัก
ชลประทานที1่ จังหวัดเชียงใหมระบุวาถาทําการขุดลอกลําน้าํ ปงขนาด 90 เมตร พรอมทัง้ รื้อฝาย
3 แหง คือฝายทาศาลา ฝายหนองผึง้ และฝายทาวังตาล จะทําใหระดับน้ําทวมลดลง 0.77 เมตร
(ดังตาราง 5.2)
ตาราง 5.2 แนวทางการจัดการน้ําหลากบริเวณแมนา้ํ ปง
ลักษณะลําน้ําปง

ทางเลือก

ระดับน้ําที่สะพานนวรัฐ สถานี P.1

ระดับน้ําลดลง

ม.รทก.

ม.(จากทองน้ํา)

(เมตร)

สภาพปจจุบัน

กรณีปกติ(ไมมีการรื้อฝาย)

+305.44

4.94

-

ปพ.ศ. 2548

รื้อฝาย 3 แหง

+304.70

4.20

0.74

ขุดลอกลําน้ําปง 90 ม.

กรณีปกติ(ไมมีการรื้อฝาย)

+305.05

4.55

0.39

รื้อฝาย 3 แหง

+304.67

4.17

0.77

ที่มา : สํานักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
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ฝายทาศาลา

ฝายหนองผึ้ง

ฝายทาวังตาล

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.16 ที่ตั้งโครงการกอสรางอาคารประตูระบายน้ําในบริเวณแมน้ําปง
คําอธิบายสัญลักษณ
แหลงน้ํา
สะพานขามแมนา้ํ
ฝายกั้นน้ํา
โครงการกอสรางอาคารประตูระบายน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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รูป 5.17 แบบจําลองอาคารประตูระบายน้าํ ในลําน้าํ ปง

5.1.5 การผันน้ําทวม (Diversion Channel)
ในปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดเสนอโครงการกอสรางทางผันน้ําทวมเพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งจากการศึกษาความเปนไปไดพบวามีทําเลที่ตั้งที่มีความ
เหมาะสมในการแกไขปญหาน้ําทวมได โดยสามารถทําเปนทางผันน้ําเพื่อลดปริมาณน้ําในแมน้ํา
ปงที่จะไหลเขาสูเขตเทศบาลนครเชียงใหมไดคือ ทําเปนทางผันน้ําแยกจากบริเวณดานตะวันออก
ของแมน้ําปงบริเวณดานเหนือเขตเทศบาลลงมาเชื่อมตอกับแมน้ําปงบริเวณดานใตเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ซึ่งจากการคํานวณดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยการหลีกเลี่ยง
บริเวณที่มีอาคารสิ่งกอสรางเพื่อประหยัดคาใชจายในการเวนคืนที่ดินและใหมีระยะทางที่สั้นที่สุด
เพื่อประหยัดคาใชจายในการกอสราง ทําใหไดเสนทางผันน้ําที่มีความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 50
เมตร และมีความยาวทางผันน้ําประมาณ 20 กิโลเมตร(ดังรูป 5.18)
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ตาราง 5.3 อัตราการไหลของน้าํ ในแมน้ําปง สถานี P.1 สะพานนวรัฐ
ปน้ํา

อัตราการไหล (ลบ.ม. / วินาที)

2535

มากทีส่ ุด
151.80

นอยที่สุด
2.68

เฉลี่ย
23.27

2536

164.00

1.24

21.51

2537

509.20

6.46

75.30

2538

466.80

8.25

66.29

2539

341.60

6.81

44.25

2540

270.60

3.50

31.26

2541

150.00

1.12

15.47

2542

174.40

0.00

29.03

2543

148.60

3.00

38.45

2544

450.80

4.16

44.15

2545

379.00

7.53

58.58

2546

414.00

2.50

31.00

2547

464.00

1.92

67.74

12.26
822.41
2548
ที่มา : ศูนยอทุ กวิทยาและบริหารน้าํ ภาคเหนือตอนบน

83.91

เนื่องจากเหตุการณน้ําทวมป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปที่เกิดน้ําทวมใหญที่สุดปริมาณน้ําใน
แมน้ํา ปงเพิ่ม สู งขึ้นอย างรวดเร็ ว ทําใหอัตราการไหลของกระแสน้ําในแมน้ํา ป งเพิ่ม สู งขึ้นเปน
822.41 ลูกบาศกเมตร/วินาที (ตาราง 5.3) ซึ่งอยูในระดับที่แมน้ําปงไมสามารถระบายไดทัน
เนื่องจากศักยภาพของแมน้ําปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีขนาดความกวางของลําน้ําปงโดย
เฉลี่ยเพียง 60 เมตร และสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ําไดเพียง 460 ลูกบาศกเมตร/วินาที
เทานั้น ซึ่งจากการคํานวณโดยกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีที่ระบุวาถาทําการขุดลอก
ขยายขนาดความกวางแมน้ําปงเปน 90 เมตร เปนระยะทาง 20 กิโลเมตร จะสามารถรองรับอัตรา
การไหลของน้ําได 800 ลูกบาศกเมตร/วินาที จึงนําหลักการดังกลาวมาออกแบบทางผันน้ําใหมี
ความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร และมีความยาวทางผันน้ําประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งจะ
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สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ําไดเพิ่มขึ้นอีก 390 ลูกบาศกเมตร/วินาที โดยผานพื้นที่ตาง ๆ
ดังนี้
- ผานพืน้ ที่อาํ เภอเมือง บริเวณตําบลสันผีเสื้อระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
- ผานพืน้ ที่อาํ เภอสันทราย บริเวณตําบลหนองจอมระยะทางประมาณ 1.5
กิโลเมตร ตําบลสันทรายนอยระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ตําบลสันพระเนตรระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร
- ผานพืน้ ที่อาํ เภอสันกําแพง บริเวณตําบลสันกลางระยะทางประมาณ 4
กิโลเมตร
- ผานพืน้ ที่อาํ เภอสารภี บริเวณตําบลไชยสถานระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ตําบลหนองผึง้ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตําบลทาวังตาลระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ซึ่งการใชที่ดินในบริเวณเสนทางผันน้ําที่ไดจากการวิเคราะห (ดังรูป 5.19) สวนใหญเปน
พื้นที่เกษตรกรรมทําใหมีความเหมาะสมเนือ่ งจากสามารถประหยัดคาใชจายในการเวนคืนที่ดินได
โดยตลอดระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ผานพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 15.5 กิโลเมตร คิดเปน
รอยละ 77.5 และผานพื้นทีอ่ ยูอาศัยประมาณ 4.5 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 22.5 ของระยะทาง
ผันน้าํ ทัง้ หมด
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แมน้ําปง

แมน้ํากวง

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.18 บริเวณทีต่ ั้งแนวเสนทางผันน้ํา
คําอธิบายสัญลักษณ
เทศบาลนครเชียงใหม
ถนน
แนวเสนทางผันน้าํ
แหลงน้ํา
อาคาร

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร
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แมน้ําปง

แมน้ํากวง

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.19 การใชทดี่ ินบริเวณแนวเสนทางผันน้ํา
คําอธิบายสัญลักษณ
เขตเทศบาลนครเชียงใหม
แนวเสนทางผันน้าํ
พื้นที่ปาไม
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เมือง
พื้นที่แหลงน้ํา

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ
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5.1.6 การทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway)
ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหมนั้นยังไมมีหนวยงานใดเสนอโครงการทําแนวน้ําทวม
หลาก (Floodway) เนื่องจากสามารถทําไดยาก เพราะในปจจุบันพื้นที่บริเวณริมสองฝงแมน้ําปง
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของเมืองเชียงใหม และมีการตั้งถิ่นฐานกันอยูอยางหนาแนนทั้งเพื่อ
การอยูอาศัยและเพื่อการพาณิชยกรรม เชน รานอาหาร โรงแรม คอนโดมิเนียม ดังนั้นการควบคุม
การใชที่ดินบริเวณน้ําหลากจึงทําไดยากเพราะตองควบคุมการใชพื้นที่ริมสองฝงแมน้ําปงเปน
บริเวณกวาง
ซึ่งจากการวิเคราะหสามารถกําหนดเขตควบคุมการใชที่ดินบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงริมสอง
ฝ ง แม น้ํา ปง ในเขตเทศบาลนครเชีย งใหม โดยยึด แนวถนนที่ ข นานกั บ แมน้ํ า ป ง ทั้ง สองฝง เป น
ขอบเขตในการกําหนดพื้นที่ควบคุม (ดังรูป 5.20) และกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมจากสถิติการเกิด
น้ําทวมในปพ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปที่เกิดนําทวมหนักที่สุด ซึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหมน้ําไดเริ่ม
ทวมทางดานเหนือบริเวณถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม – ลําปาง ลงมาจนถึงทางดานใตบริเวณ
ถนนมหิดล โดยกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวสามารถปลอยใหน้ําเขาทวมไดในฤดูน้ําหลากเพื่อปองกัน
การเกิดน้ําทวมในพื้นที่บริเวณอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งจากการคํานวณดวยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวา สามารถกําหนดเขตควบคุมเปนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.23
ตารางกิโลเมตร โดยเปนพื้นที่ของแมน้ําปงประมาณ 0.46 ตารางกิโลเมตร และเปนพื้นที่การใช
อาคารทั้งหมดประมาณ 0.35 ตารางกิโลเมตร
จากขอกําหนดการใชที่ดินบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงตามแนวความคิดการจัดการที่ราบน้ํา
ทวมถึง (Flood Plain Management) นั้น สามารถนํามาประยุกตในการทําแนวน้ําทวมหลาก
(Floodway) เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม ที่ มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
หนาแนนบริเวณริมสองฝงแมน้ําปง ดังนี้
1. ควบคุมการพัฒนาหรือกอสรางอาคารใดกีดขวางการระบายน้ําตามแนวน้ําทวมหลาก
(Floodway) เพื่อเปนการปองกันความเสียหายอันเกิดจากการมีสิ่งกอสรางขวางทางน้ํา
2.กําหนดใหมพี ื้นที่ทโี่ ลงวางอยางนอยรอยละ 50 ของพืน้ ทีท่ ั้งหมด เนื่องจากพื้นที่โลงจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและสามารถรองรับสภาพการเกิดน้ําทวมไดโดยไมกอใหเกิด
ความเสียหายมากนัก
3. อนุญาตใหมีสิ่งกอสรางที่สามารถทนทานตอสภาพการเกิดน้ําทวมได โดยกําหนด
โครงสรางของสิ่งกอสรางตามหลักการทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมใหสามารถทนทานตอ
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สภาพการเกิดน้ําทวมได ไดแก การสรางบานยกใตถุนใหสูงกวาระดับน้ําทวมไมนอยกวา 1 เมตร
และการสรางอาคารจากวัสดุที่ปองกันน้ําซึมผานได
โดยลักษณะการใชอาคารบริเวณเขตการควบคุมการใชที่ดินในพืน้ ที่ราบน้าํ ทวมถึง (รูป
5.21 และ 5.22) พบวามีการใชอาคารเพื่อการอยูอาศัยมากที่สุดคือประมาณ 0.209 ตาราง
กิโลเมตรหรือรอยละ 60.76 ของพื้นที่อาคารที่ควบคุมทั้งหมด รองลงมาไดแกเพือ่ การพาณิชยก
รรมประมาณ 0.064 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 18.61 สถาบันการศึกษาประมาณ 0.028 ตาราง
กิโลเมตรหรือรอยละ 8.14 สถาบันราชการประมาณ 0.026 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 7.56
สถาบันศาสนาประมาณ 0.009 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 2.62 และอุตสาหกรรม/คลังสินคา
ประมาณ 0.008 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 2.34 ของพื้นที่อาคารทีค่ วบคุมทัง้ หมด ตามลําดับ
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.20 บริเวณพื้นที่ Floodway
คําอธิบายสัญลักษณ
ขอบเขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
อาคาร
Floodway

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : จากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.21 การใชอาคารบริเวณ Floodway (ตอนบน)
คําอธิบายสัญลักษณ
เขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
Floodway

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สถาบันการศึกษา
สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา
นันทนาการ
เกษตรกรรมและที่โลง

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ

167
154

แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 5.22 การใชอาคารบริเวณ Floodway (ตอนลาง)
คําอธิบายสัญลักษณ
เขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
Floodway

.

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สถาบันการศึกษา
สถาบันราชการ
สถาบันศาสนา
นันทนาการ
เกษตรกรรมและที่โลง

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือ

155

168

ตาราง 5.4 สรุปโครงการแกไขปญหาน้าํ ทวมเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการ
1.มาตราการชะลอน้ําหลาก
มาตราการ 1.1 การกอสรางอางเก็บน้ํา
1.1.1 กอสรางอางเก็บน้ํากึ๊ด
1.1.2 กอสรางอางเก็บน้ําแมปงตอนบน
1.1.3 กอสรางอางเก็บน้ําแมแตง

กิจกรรม / เปาหมาย

งบประมาณ
(ลานบาท)

จํานวน 4 โครงการ

6,098.70

จํานวน 3 โครงการ
กอสรางอางเก็บน้ําขนาดสูง 85 เมตร ยาว 250 เมตร ความจุ 141.6 ลาน ลบ.ม
กอสรางอางเก็บน้ําขนาดสูง 73 เมตร ยาว 600 เมตร ความจุ 80 ลาน ลบ.ม.
กอสรางอางเก็บน้ําขนาดสูง 83 เมตร ยาว 800 เมตร ความจุ 112 ลาน ลบ.ม.

มาตราการ 1.2 สรางพื้นทีช่ ะลอน้ํา, แกมลิง
1.2.1 ขุดลอกหนองปูเปรม ต.บานเปา อ.แมแตง

จํานวน 1 โครงการ
เก็บน้ํา, แกปญหาน้ําทวม, น้ําแลง

จํานวน 4 โครงการ

มาตราการ 2.1 ขุดลอกลําน้ําและกําจัดขยะทางน้ํา
2.1.1 ขุดลอกขยายความกวางของแมน้ําปง
2.1.2 กําจัดขยะในลําน้ําปง

จํานวน 2 โครงการ

รวม

สาธารณภัยเขต 10

2,441.00
291.20
288.00
3.20

กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี

1,354.80
680.00

กรมโยธาธิการ

ระยะที่ 2 กอสรางระบบปองกันน้ําทวมริมแมน้ําปงและระบายน้ําในเขตผังเมืองรวมยาว 6.1 กม.

674.80

และผังเมือง

จํานวน 1 โครงการ

795.00

ขุดลอกขยายความกวางของแมน้ําปง
กําจัดขยะในลําน้ําตลอดลําน้ํา

มาตราการ 2.2 สรางพนังกัน้ น้ํา
จํานวน 1 โครงการ
2.2.1 โครงการปองกันพื้นที่น้ําทวมพืน้ ที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม ระยะที่ 1 กอสรางพนังกั้นน้ํา บริเวณ 2 ฝงแมน้ําปง รวมระยะทาง 14.88 กม.

2.3.1 กอสรางประตูระบายน้ําทาวังตาล ต.ปาแดด อ.เมือง

กรมชลประทาน

0.70 ศูนยปองกันและบรรเทา
0.70

2.มาตราการปรับปรุงศักยภาพของแมน้ําปง

มาตราการ 2.3 ปรับปรุงฝายและอาคารระบายน้ํา

6,098.00
2,958.00
1,500.00
1,640.00

หนวยงาน

กอสรางประตูน้ําขนาดกวาง 12.50 X 6 เมตร 6 ชอง

จํานวน 8 โครงการ

795.00

8,539.70

กรมชลประทาน
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5.2 การประเมินแนวทางแกไขปญหาน้ําทวม
การประเมินแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลนคร
เชียงใหม จะพิจารณาจากความเหมาะสมของแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย
หัวขอการประเมินคือ ความเหมาะสมดานวิศวกรรม ความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร ความ
เหมาะสมดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยสามารถจําแนกการเปรียบเทียบความเหมาะสม ดังนี้
1. ความเหมาะสมดานวิศวกรรม
40 เปอรเซนต
2. ความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร
30 เปอรเซ็นต
30 เปอรเซ็นต
3. ความเหมาะสมดานสังคมและสิ่งแวดลอม
วิธีการใหคะแนน กําหนดใหอยูในชวงระหวาง 5 ถึง 1 ตามความเหมาะสม โดย
ความหมายของแตละคะแนน มีดังนี้
มีความเหมาะสมมากที่สุด
5 คะแนน
มีความเหมาะสมมาก
4 คะแนน
มีความเหมาะสมปานกลาง
3 คะแนน
มีความเหมาะสมนอย
2 คะแนน
มีความเหมาะสมนอยมาก
1 คะแนน
5.2.1 ความเหมาะสมดานวิศวกรรม
การแกไขปญหาน้ําทวมในแตละวิธีการจะมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาแตกตางกัน
วิธีการที่มีความเหมาะสมตอการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหมจะตองเปน
วิธีการที่สามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว สามารถรองรับปริมาณน้ําทวมสูงสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได ซึ่งถาวิธีการใดมีความสามารถอยางที่กลาวมาขางตนก็จะมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาสูง
และมีความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม โดยสามารถประเมินวิธีการแกไขตาง ๆ ไดดังนี้
การสรางอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวม (Flood Mitigation Storage) นั้นจําเปนตองตั้งอยู
ในบริเวณตนน้ําใกล ๆ กับบริเวณพื้นที่ที่ตองการจะปองกันน้ําทวมหรือบรรเทาน้ําทวม ดังนั้นพื้นที่
ที่เหมาะสมตอการสรางอางเก็บน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมคือบริเวณ
ลําน้ําแมแตง ซึ่งทั้งโครงการอางเก็บน้ํากึ๊ดและอางเก็บน้ําแมแตงตั้งอยูในลําน้ําแมแตงและมี
ระยะทางไม ไ กลจากเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม ม ากนั ก โดยมี ร ะยะทางห า งจากเขตเทศบาล
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ประมาณ 30 กิโลเมตร และจากขอมูลปริมาณน้ํารายปของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา P.65 ซึ่ง
ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ตนน้ําของลําน้ําแมแตงและอยูทางดานเหนือของโครงการอางเก็บน้ําทั้งสอง
โครงการ พบวา ในป พ.ศ.2548 ซึ่งเปนปที่เกิดน้ําทวมหนักที่สุด มีปริมาณน้ํา 229.02 ลาน
ลูกบาศกเมตร ซึ่งโครงการทั้งสองโครงการมีความจุรวมกันเทากับ 253.6 ลานลูกบาศกเมตรทําให
สามารถรองรับ ปริม าณน้ํ า ดัง กลา วและจะช ว ยลดปริ ม าณน้ํ า ก อ นไหลเข า สู เ ขตเทศบาลนคร
เชียงใหมได ซึ่งจากขอมูลปริมาณน้ํารายปของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา P.67 ซึ่งเปนสถานี
ตรวจวัดปริมาณน้ําที่สามารถตรวจวัดปริมาณน้ําแมน้ําปงที่มีลําน้ําสาขาตาง ๆ ไหลมารวมกันกอน
ไหลเขาสูเขตเทศบาล พบวาในปพ.ศ. 2548 มีปริมาณน้ํา 2,331.39 ลานลูกบาศกเมตร (ตาราง
5.5) ทําใหทั้งสองโครงการซึ่งสามารถชวยลดปริมาณน้ําได 253.6 ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปน
เพียงรอยละ 10.9 ของปริมาณน้ําในแมน้ําปงที่ไหลเขาสูเขตเทศบาลนครเชียงใหม จึงไมสามารถ
รองรับปริมาณน้ําทั้งหมดได
ตาราง 5.5 ปริมาณน้ําเฉลี่ยรายปสถานี P.67 แมน้ําปง
ปน้ํา
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

ปริมาณน้ํา
ลาน ลบ.ม.
1,107.61
690.47
338.09
349.11
909.61
1,167.61
1,585.42
1,918.03
2,115.38
2,331.39

เฉลี่ย
ลบ.ม./วินาที
35.12
21.89
10.72
11.07
28.84
37.02
50.27
60.82
67.08
73.93

ที่มา : ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาคเหนือตอนบน
สวนวิธีการทําพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) พบวาจากการคํานวณขนาดพื้นที่แกมลิงกับอัตรา
การไหลของน้ํา พบวาโครงการแกมลิงหนองปูเปรมจะสามารถรองรับปริมาณน้ําไดเพียงเล็กนอย
คือ สามารถรองรับปริมาณน้ําไดเพียง 0.3 ลานลูกบาศกเมตร และในปพ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปที่เกิด
น้ําทวมหนักที่สุด ลําน้ําแมแตงมีปริมาณน้ํา 229.02 ลานลูกบาศกเมตร ทําใหโครงการแกมลิง
หนองปูเปรมสามารถรองรับน้ําคิดเปนรอยละ 0.1 ของปริมาณน้ําแมแตงเทานั้น
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นอกจากนี้จากการศึกษาลักษณะพื้นที่ในบริเวณดังกลาว พบวา มีลักษณะเปนหนวยผสม
ของดินหลายชนิดซึ่งเกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามา พบในที่ราบลุมหรือพื้นลางของหุบเขา เนื้อดิน
มีลักษณะเปนดินรวนปนดินเหนียว เปนดินตื้นมีความลึกอยูระหวาง 25 – 50 เซนติเมตร การขุด
ลอกจึงสามารถทําไดเพียงไมเกิน 1 เมตร ซึ่งจากการคํานวณพบวาพื้นที่บริเวณหนองปูเปรม
สามารถรองรับน้ําไดเพียง 0.3 ลานลูกบาศกเมตร แตในป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปที่เกิดน้ําทวมหนัก
ที่สุดและมีปริมาณน้ํามากกวาที่พื้นที่โครงการหนองปูเปรมจะรับน้ําไวได และจากการที่พื้นที่
บริเวณนี้มีลักษณะเปนดินรวนปนดินเหนียวและมีการระบายน้ําดี จึงมีประสิทธิภาพในการอุมน้ํา
ต่ําและไมสามารถเก็บกักน้ําที่เพิ่มมากขึ้นได ทําใหไมเหมาะแกการทําเปนพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง)
เนื่องจากลักษณะโครงการแกมลิงจะตองทําหนาที่ลดหรือชะลออัตราการไหลของน้ําผิวดิน จึงควร
จัดหาพื้ นที่แกม ลิง ในบริเวณอื่นมากกวา แตดวยขอจํากั ดของลั กษณะทางกายภาพของพื้น ที่
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีความแตกตางจากพื้นที่ในภาคกลาง คือมีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ
สูง มีภูเขาสลับซับซอน สภาพพื้นที่มีความลาดเอียงมาก จึงมีพื้นที่ราบลุมที่จะสามารถกักเก็บน้ํา
เพื่อชะลอการไหลของน้ํานอย และสภาพในปจจุบันพื้นที่ราบลุมสวนใหญก็มีการตั้งถิ่นฐานของ
ประชาชนอยูอยางหนาแนน จึงอาจสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ได
สําหรับวิธีการทําระบบคันปองกันน้ําทวม (Polder System) ในเบื้องตนจะตองกําหนด
ความสูงของคันกั้นน้ําริมแมน้ํา/ลําน้ําใหสูงกวาระดับน้ําทวมสูงสุด และใหสามารถปองกันน้ํา
หลากสู ง สุ ด (ระดั บ น้ํ า หลากสู ง สุด หรื อ ปริม าณน้ํ า หลากสู ง สุด ) ที่ เ คยเกิ ด ขึ้น ในอดี ต ได อ ย า ง
ปลอดภัย พบวาโครงการกอสรางพนังกั้นน้ําทวมสูง 2 เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับความลึกจากทองน้ําใน
แมน้ําปงที่ระดับเริ่มทวมคือ 3.7 เมตร จะมีความสูงรวมกันเทากับ 5.7 เมตร ทําใหสามารถรองรับ
ระดับน้ําหลากที่คาบอุบัติ 100 ป คือ 4.9 เมตร ได นอกจากนี้คันปองกันน้ําทวมดานตะวันตกก็
สามารถปองกันน้ําที่ไหลมาจากดอยสุเทพไดอีกทางหนึ่ง
สวนวิธีการการปรับปรุงระบบการระบายน้ํา (Drainage System) พบวาการขุดลอกลําน้ํา
และกําจัดขยะทางน้ําในลําน้ําปง จะสามารถทําใหลําน้ําปงรองรับปริมาณน้ําไดเพิ่มขึ้น สวนการ
การแกไขถนนและสะพานที่กีดขวางทางน้ํา ที่ไดมีการดําเนินการขยายเพิ่มขนาดทอระบายน้าํ และ
ไดทําการตอความยาวสะพานขามแมน้ําปงบริเวณถนนมหิดล โดยการทุบตอมอสะพานเดิมและ
ขุดลอกขยายเพิ่มขนาดคอสะพาน จะทําใหสามารถระบายน้ําออกจากตัวเมืองไดเร็วขึ้น สําหรับ
โครงการประตูระบายน้ําที่ไดออกแบบใหมีปริมาณน้ํานองสูงสุดได 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
จะสามารถรองรับอัตราการไหลสูงสุดที่คาบอุบัติ 100 ป ซึ่งเทากับ 800 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ได
และการที่ประตูระบายน้ําจะอัดน้ําเขาทั้งสามฝายไดตองใชเวลานาน การคงระยะเวลาขนาดนั้น
อาจทําใหดานทายน้ําขาดแคลนน้ําได นอกจากนั้นน้ําอาจจะทวมลําเหมืองทั้งสามฝายไดเมื่ออัด
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น้ําไดระดับแลว จะเห็นวาโครงการการปรับปรุงระบบการระบายน้ําดังกลาวยังไมมีการรับรองไดวา
จะสามารถแกไขปญหาการเกิดน้ําทวมไดแนนอนแตจะสามารถชวยบรรเทาปญหาการเกิดน้ําทวม
ไดในระดับหนึ่ง
สําหรับการผันน้ําทวม (Diversion Channel) พบวาจากการคํานวณโดยกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวีที่ระบุวาถาทําการขุดลอกขยายขนาดความกวางแมน้ําปงเปน 90 เมตร
เปนระยะทาง 20 กิโลเมตร จะสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ําได 800 ลูกบาศกเมตร/วินาที
จึงนําหลักการดังกลาวมาออกแบบทางผันน้ําใหมีความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร และมี
ความยาวทางผันน้ําประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ําไดเพิ่มขึ้นอีก
390 ลูกบาศกเมตร/วินาที และเมื่อรวมกับศักยภาพของแมน้ําปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่
สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ําได 460 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทําใหการทําทางผันน้ําทวมจะ
สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ําที่ไหลเขาสูเขตเทศบาลไดทั้งหมด 850 ลูกบาศกเมตร/วินาที
โดยที่คาบอุบัติ 100 ป อัตราการไหลของกระแสน้ําในแมน้ําปงมีคา 800 ลูกบาศกเมตร/วินาที
และในสวนการทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway) ที่กําหนดเขตควบคุมเปนพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 2.23 ตารางกิโลเมตร พบวาจากการคํานวณจะสามารถรองรับน้ําไดประมาณ 700 ลาน
ลูกบาศกเมตร และเมื่อรวมกับศักยภาพของแมน้ําปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่สามารถรองรับ
ปริ ม าณน้ํ า ได ป ระมาณ 1,800 ล า นลู ก บาศก เ มตร จะสามารถรองรั บ ปริ ม าณน้ํ า ได ทั้ ง หมด
ประมาณ 2,500 ลานลูกบาศกเมตร โดยในปพ.ศ.2548 ซึ่งเปนปที่เกิดน้ําทวมหนักที่สุด เปนปที่มี
ปริมาณน้ํา 2,331.39 ลานลูกบาศกเมตรไหลเขาเขตเทศบาลนครเชียงใหม จะเห็นวาการทําแนว
น้ําทวมหลากสามารถรองรับปริมาณน้ําไดทั้งหมด ซึ่งแนวน้ําทวมหลากนี้จะตองเปนพื้นที่โลงวาง
ไม มี สิ่ ง กี ด ขวางการไหลของน้ํ า แต ส ภาพในพื้ น ที่ ที่ ทํ า แนวน้ํ า ท ว มหลากเต็ ม ไปด ว ยอาคาร
สิ่งกอสรางหนาแนนกีดขวางการไหลของน้ํา จึงอาจจะทําใหแนวน้ําทวมหลากนีม้ ปี ระสิทธิภาพของ
การรองรับปริมาณน้ําไมถึงตามที่คาดการณไว และในแนวน้ําทวมหลากนี้จะมีอัตราการไหลของ
น้ําอยูในระดับสูง คือในหนาน้ําหลากน้ําจะไหลเร็วและแรงจึงอาจสงผลกระทบตอประชาชนใน
พื้นที่แนวน้ําทวมหลากได
5.2.2 ความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร
การแกไขปญหาน้ําทวมจะตองคํานึงถึงคาใชจายตามวิธีการตาง ๆ วามีความคุม คาตอ
การลงทุนหรือไม โดยจะตองศึกษาถึงมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเมืองเทียบกับคาใชจายใน
การกอสรางในแตละวิธี
ซึ่งคาใชจายในแตละวิธีการจะเปนปจจัยกําหนดในการตัดสินใจเลือก
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แกไขปญหาน้าํ ทวม ถามูลคาความเสียหายจากน้าํ ทวมมากกวาคาใชจายในการแกไขปญหาก็มี
ความคุมคาทีจ่ ะลงทุน ในทางกลับกันถามูลคาความเสียหายจากน้าํ ทวมนอยกวาคาใชจายในการ
แกไขปญหาก็ไมคุมคาที่จะลงทุน อีกประการหนึ่ง คือ ความคุมทุนของมูลคาทางเศรษฐกิจในการ
เปนเมืองทองเที่ยว เนื่องจากในปจจุบนั เทศบาลนครเชียงใหมมีบทบาทในการเปนเมืองทองเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัดเชียงใหม ความเสียหายจากน้ําทวมจึงสงผลโดยตรงตอมูลคาทางเศรษฐกิจจาก
การทองเทีย่ ว ถาคาใชจา ยในการแกไขปญหาน้ําทวมมีมูลคามากกวาผลตอบแทนที่ไดรับจากการ
ทองเที่ยวก็ไมคุมคาตอการลงทุน ทัง้ นีจ้ ะตองคํานึงถึงคาการดําเนินการ/บํารุงรักษา (Operate
Maintenance) ซึ่งวิธีการทีม่ ีคาการดําเนินการ/บํารุงรักษามากคือวิธกี ารที่มีสงิ่ กอสราง อุปกรณ
เครื่องมือที่จาํ เปนตองมีการดูแลรักษามาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสรางอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวม (Flood Mitigation Storage) พบวาโครงการ
กอสรางอางเก็บน้ําแมแตง โดยกอสรางอางเก็บน้ําขนาดสูง 83 เมตร ยาว 800 เมตร ความจุ 112
ลานลูกบาศกเมตร ดวยงบประมาณ 1,640 ลานบาท และโครงการกอสรางอางเก็บน้ํากึ๊ด ขนาดสูง
85 เมตร ยาว 250 เมตร ความจุ 141.6 ลานลูกบาศกเมตร ดวยงบประมาณ 2,958 ลานบาท โดย
ทั้งสองโครงการตั้งอยูในบริเวณลําน้ําแมแตงซึ่งมีกรมชลประทานเปนผูรับผิดชอบโครงการ และ
การสรางอางเก็บน้ําจะทําใหไดน้ําเพื่อการเกษตรซึ่งโครงการอางเก็บน้ําเขื่อนแมแตงจะสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 28,343 ไร สวนโครงการอางเก็บน้ําเขื่อนกึ๊ดจะสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทานแมแตง แมปงเกา และชลประทานราษฎรริมแมน้ํา
ปง และการสรางอางเก็บน้ํายังอาจจะเปนการเพิ่มสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมแหงใหม
อีกดวย
สวนวิธีการทําพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) พบวาการสรางพืน้ ที่ชะลอน้าํ (แกมลิง) ในพืน้ ที่
นอกเขตเทศบาลบริเวณหนองปูเปรม อําเภอแมแตง ดวยงบประมาณเพียง 0.7 ลานบาท ซึง่ เมื่อ
เทียบกับโครงการอื่นแลวถือวามีคา ใชจายนอยกวามาก
แตจากการศึกษาพบวาอาจจะไมมี
ประสิทธิภาพมากนัก เนือ่ งจากโครงการดังกลาวมีพนื้ ที่ขนาดเล็กและตั้งอยูไกลจากเขตเทศบาล
นครเชียงใหมมากเกินไป
สําหรับการสรางระบบคันปองกันน้าํ ทวม (Polder System) มีราคาคากอสรางเบื้องตน
ของระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา 3,241 ลานบาท และเปนงบประมาณของโครงการ
พนังกัน้ น้าํ อีกประมาณ 680 ลานบาท รวมแลวมีคาการลงทุนเทากับ 3,921 ลานบาท ซึ่งโครงการ
ระบบคันปองกันน้ําทวม เปนโครงการทีม่ ีอุปกรณเครื่องมือที่จาํ เปนตองมีการดูแลรักษาเพื่อใหมี
ประสิทธิในการใชงานไดตลอดไปอยูมาก จึงมีคาการดําเนินการ/บํารุงรักษาสูงเชนกัน โดยมีคาการ
ดําเนินการ/บํารุงรักษา (Operate Maintenance) 42.79 ลานบาทตอป
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การปรับปรุงระบบการระบายน้ํา (Drainage System) ซึ่งจากโครงการตาง ๆ ที่ไดมีการ
เสนอการแกไขปญหาการระบายน้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวา โครงการขุดลอกลําน้าํ และ
กําจัดขยะทางน้ําในลําน้ําปงมีงบประมาณ 291.2 ลานบาท โครงการการแกไขถนนและสะพานที่
กีดขวางทางน้าํ มีงบประมาณ 6.4 ลานบาท โครงการกอสรางอาคารประตูระบายน้ําในลําน้ําปงมี
งบประมาณ 600 ลานบาท รวมแลวการปรับปรุงระบบการระบายน้าํ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
มีคาการลงทุนทั้งหมด 897.6 ลานบาท
สวนในการลงทุนกอสรางโครงการทางผันน้ําทวม (Diversion Channel) จะตองเสียคา
กอสรางโครงการ และคาจัดซื้อที่ดิน ซึง่ ประเมินแลวจะมีคาใชจายประมาณ 4,500 ลานบาท โดย
แบงเปนคาจัดซื้อที่ดินที่ใชในการขุดลอกทางผันน้ํา ประมาณ 1,000 ไร คิดเปนเงินประมาณ 3,500
ลานบาท และคากอสราง คิดเปนเงินประมาณ 1,000 ลานบาท ทําใหโครงการทางผันน้ําทวมมีคา
การลงทุนสูงพอ ๆ กับมูลคาความเสียหายของการเกิดอุทกภัย แตจะมีผลตอบแทนทางดาน
เศรษฐกิจเพิม่ ขึ้น เนื่องจากทางผันน้ําก็เปรียบเสมือนเปนแมนา้ํ ปงสายที่สองซึ่งจะทําใหเกิดการ
กระตุนการลงทุนดานเศรษฐกิจการทองเทีย่ วได
การทําแนวน้าํ ทวมหลาก (Floodway) พบวาการทําแนวน้ําทวมหลากจะมีคาการลงทุน
จากภาครัฐต่ํา แตจะเปนการผลักภาระใหประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการควบคุมการกอสรางอาคาร
และใหประชาชนบางสวนรับผลกระทบดวยตนเอง ทําใหจะมีคา การลงทุนเพียงแคการปรับปรุง
โดยคากอสราง
ยกระดับคันถนนบริเวณรอบพื้นที่ทจี่ ะทําการควบคุมแนวน้ําทวมหลากเทานั้น
ยกระดับถนนราคาหนวยละ 6,700 บาท (เมตร) ถนนที่ลอมรอบพื้นที่แนวน้าํ ทวมหลากเปน
ระยะทางทั้งหมดประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งจากการประเมินจะมีคาการลงทุนประมาณ 100.5
ลานบาท
นอกจากคาการลงทุนแลวยังจะตองมีคา การดําเนินการ/บํารุงรักษา
(Operate
Maintenance) ซึ่งจําเปนตองคํานึงถึงในการลงทุน วิธีการที่มีคาการดําเนินการ/บํารุงรักษามาก
คือวิธีการที่มีสงิ่ กอสราง อุปกรณเครื่องมือที่จําเปนตองมีการดูแลรักษาเพื่อใหมีประสิทธิในการใช
งานไดตลอดไป โดยวิธีการสรางระบบคันปองกันน้าํ ทวม (Polder System) มีคาการดําเนินการ/
บํารุงรักษามากที่สุด เพราะเปนโครงการทีม่ ีสิ่งกอสราง อุปกรณเครื่องมือมากที่สุด รองลงมาไดแก
วิธีการสรางอางเก็บน้าํ เพื่อบรรเทาน้าํ ทวม (Flood Mitigation Storage) การทําทางผันน้าํ ทวม
(Diversion Channel) และการปรับปรุงระบบการระบายน้ํา (Drainage System) ซึง่ มีคาการ
ดําเนินการ/บํารุงรักษาไมสงู มากนัก สวนวิธีการทําพืน้ ที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) และการทําแนวน้ําทวม
หลาก (Floodway) มีคา การดําเนินการ/บํารุงรักษานอยเมื่อเทียบกับวิธกี ารอื่น ๆ เนื่องจากเปน
วิธีการที่มีสงิ่ กอสราง อุปกรณเครื่องมือนอยมาก
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5.2.3 ความเหมาะสมดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ความเหมาะสมทางดานสังคมจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งความ
ตองการของประชาชนก็มีสวนตอความเปนไปไดในการดําเนินการ เนื่องจากประชาชนเปนผูรับ
ผลกระทบจากการเกิดปญหาน้ําทวมโดยตรง ดังนั้นวิธีการแกไขปญหาที่ผานความเห็นชอบจาก
ประชาชนในพื้ น ที่ ก็ มี ค วามเป น ไปได ที่ จ ะสามารถดํ า เนิ น การ ส ว นโครงการแก ไ ขป ญ หาที่
ประชาชนในพื้นที่ไมเห็นดวยก็จะมีอุปสรรคในการดําเนินการมาก
และการแก ไ ขป ญ หาน้ํ า ท ว มจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เชน ระบบนิเวศในลําน้ําปง วิธีการแกไขที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ําจะ
สงผลกระทบตอระบบนิเวศในลําน้ํา หรือวิธีการแกไขปญหาน้ําทวมที่จะตองมีการใชพื้นที่บริเวณ
ตนน้ําเหนือเมืองและตองการใชพื้นที่ขนาดใหญจะมีผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่บริเวณภายในเมืองตามมา
และการที่เทศบาลนครเชียงใหมมีความโดดเดนของโบราณสถานและมีความเปนเมืองเกา
ทํ า ให เ ป น เมื อ งท อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร ที่ สํ า คั ญ การแก ไ ขป ญ หาน้ํ า ท ว มจึ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่มีตอทัศนียภาพของเมืองและทัศนียภาพสองฝงแมน้ําปง วิธีการแกไขปญหาที่ตองมี
การกอสรางบดบังหรือทําลายทัศนียภาพของเมืองจึงเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม วิธีการแกไขปญหา
ที่เหมาะสมจะตองไมทําลายทัศนียภาพที่งดงามของเมืองและไมทําลายเอกลักษณการเปนเมือง
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมนับไดวาเปนจุดศูนยกลางของการทองเที่ยว
ในภาคเหนือ ซึ่งรายไดจากการทองเที่ยวมีความสํา คัญตอสภาพเศรษฐกิจของจังหวัด อี กทั้ง
บริเวณสองฝงแมน้ําปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเปนก็จุดศูนยกลางการทองเที่ยวของเมือง การ
แกไขปญหาน้ําทวมเมืองเชียงใหมจึงจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอการทองเที่ยวของเมือง โดย
สามารถประเมินวิธีการแกไขตาง ๆ ไดดังนี้
การสรางอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวม (Flood Mitigation Storage) พบวา การสรางอาง
เก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวมที่ลําน้ําแมแตงจะไมสงผลกระทบตอประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม แตจะสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณลําน้ําแมแตง เนื่องจากเปนการ
กอสรางที่ใชพื้นที่บริเวณตนน้ําจึงอาจทําลายวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สูง เพราะจะตองมีการใชพื้นที่
ขนาดใหญ ใ นการก อ สร า ง และจํ า เป น ต อ งทํ า ในบริ เ วณพื้ น ที่ ต น น้ํ า ซึ่ ง มี ค วามสมบู ร ณ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการจะกอสรางอางเก็บน้ําจึงอาจสงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม และ
อาจสงผลตอระบบนิเวศในบริเวณนั้น ซึ่งพื้นที่ดําเนินโครงการบริเวณลุมน้ําแมแตงมีลักษณะเปน
พื้นที่ปารอยละ 97.63 ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเปนสัดสวนโดยประมาณของพื้นที่ปาตอการใชที่ดินอื่น
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ๆ เทากับ 41:1 ในการกอสรางทั้งสองโครงการจําเปนตองใชพื้นที่ปาไมในการดําเนินโครงการเปน
จํานวนมากถึง 2,000 ตารางกิโลเมตร ทําใหอาจเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมนอกจากนี้ยังอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศในบริเวณนั้นดวย แตการสรางอางเก็บน้ํา
เพื่ อ บรรเทาน้ํ า ท ว มที่ ลํ า น้ํ า แม แ ตงจะไม ส ง ผลกระทบต อ ทั ศ นี ย ภาพของเมื อ ง เนื่ อ งจากเป น
โครงการกอสรางที่ใชพื้นที่กอสรางนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหมทําใหไมสงผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวของเมือง และยังอาจเปนการเพิ่มสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมแหงใหมอีกดวย
สวนการทําพืน้ ที่ชะลอน้าํ (แกมลิง) พบวา การทําพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) บริเวณหนองปู
เปรม อําเภอแมแตง จะไมสงผลกระทบตอประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เนื่องจาก
โครงการดังกลาวใชพื้นที่ขนาดเล็กและตัง้ อยูหา งจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม นอกจากนีย้ ังเปน
โครงการขุดลอกพื้นที่ซงึ่ เปนหนองน้ําเกาจึงไมสงผลกระทบตอประชาชนในบริเวณนั้น และพบวา
ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนัก
เนื่องจากไมมีกระบวนการเกีย่ วกับการกอสรางเขามา
เกี่ยวของ เพราะหลักการของพืน้ ที่แกมลิงเปนโครงการที่จัดใหมีสถานที่เก็บกักน้าํ ตามจุดตาง ๆ
เพื่อทําหนาที่เปนบึงพักน้ําในหนาน้ําหลากซึ่งสวนใหญเปนพืน้ ที่ราบลุม และเปนพื้นที่เกษตรกรรม
จึงไมมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเกิดขึ้น และเนือ่ งจากเปนการจัดหาพืน้ ที่นอกเขตเทศบาลเพื่อเปนพืน้ ที่
พักน้ําซึง่ เปนโครงการที่ใชพนื้ ที่ดาํ เนินการนอกเขตเทศบาล ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบตอทัศนียภาพ
และการทองเที่ยวของเมือง และยังอาจจะเปนการเพิม่ สถานทีท่ องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมแหง
ใหมอีกดวย
ในสวนของการสรางระบบคันปองกันน้ําทวม (Polder System) พบวาการกอสรางระบบ
คันปองกันน้ําทวมโดยเฉพาะกําแพงกั้นน้ําบริเวณริมสองฝงแมน้ําปงจะสงผลกระทบตอวิถชี วี ติ ของ
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงแมน้ําปงในพื้นที่ เพราะถาระดับน้ําสูงกวาระดับผิวดินจะเกิด
ปญหาน้ําดั้นดินหรือน้ําผุด (Uplift Pressure) ทําใหอาคารตามแนวลําน้ําปงเสียหายได และยัง
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย เนื่องจากการดําเนินโครงการจะสงผลกระทบโดยตรงตอระบบ
นิเวศในลําน้ําปง กลาวคือ จะทําใหสัตวน้ําไมมีตลิ่งซึ่งเปนพื้นที่สําหรับวางไข เพราะถูกเปลี่ยนเปน
พนังคอนกรีตซึ่งมีลักษณะตั้งฉากกับลําน้ํา
นอกจากนี้ถาเกิดเหตุการณน้ําลนขามพนังจะ
กอใหเกิดความเสียหายใหกับพื้นที่มากกวาปกติ ซึ่งปริมาณน้ําทวมจะไมสามารถระบายน้ําลง
แมน้ําปงไดโดยอิสระเนื่องจากการกีดขวางของพนังเอง และจะกอใหเกิดการเนาขังและสรางความ
เสียหายมากกวาเดิม ซึ่งการสรางกําแพงกันน้ํานั้นยังเปนการทําลายเอกลักษณและทัศนียภาพของ
แมน้ําปง เนื่องจากมีลักษณะเปนโครงสรางที่ถาวรและมีแนวกําแพงสูงถึง 2 เมตร ทําใหบดบัง
ทัศนียภาพบริเวณสองฝงแมน้ําปงจึงสงผลกระทบตอการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณริม
สองฝงแมน้ําปงซึ่งเปนศูนยกลางการทองเที่ยวหลักของเทศบาลนครเชียงใหม
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สําหรับการปรับปรุงระบบการระบายน้ํา (Drainage System) พบวาโครงการอาคารประตู
ระบายน้ําในลําน้ําปงจะสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนผูใชน้ํา ซึ่งใชน้ําในลําเหมืองสงน้ําเดิม
ของฝายทั้ง 3 แหง (ฝายทาศาลา ฝายหนองผึ้ง และฝายทาวังตาล) ครอบคลุมพื้นที่ใชประโยชน
กวา 30,000 ไร จึงจําเปนตองมีการวางแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อไมใหสงผลกระทบตอประชาชน
ผูใชน้ํา แตจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทัศนียภาพของเมืองมากนักเนื่องจากเปน
โครงการดําเนินการที่ใชพื้นที่ขนาดเล็กและสวนใหญเปนการปรับปรุงแกไขสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม
จึงไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของเมืองและการขุดลอกขยายทางน้ํายังเปนการปรับปรุง
ทัศนียภาพของแมน้ําปงอีกดวย
สวนการทําทางผันน้ําทวม (Diversion Channel) พบวาไมสงผลกระทบตอประชาชนที่
อาศั ย อยู ใ นเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม แต จ ะสง ผลกระทบตอ ประชาชนที่อ าศั ยอยู ใ นพื้ น ที่ ที่
โครงการผาน เนื่องจากแนวเสนทางผันน้ําที่เสนอตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่เปนการใชที่ดินเพื่อการอยู
อาศั ย หนาแน น และเป น พื้ น ที่ เ มื อ ง ซึ่ ง จากการคํ า นวณด ว ยโปรแกรมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรจะสงผลกระทบตอประชาชน โดยอาจจะตองมีการเวนคืนที่ดินประมาณ 700 หลังคา
เรือน แตจะไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากนัก เนื่องจากบริเวณที่จะ
ทําการกอสรางทางผันน้ําทวมสวนใหญเปนบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมและตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมจึงมี
ผลกระทบนอยกวาโครงการอื่น ๆ และโดยหลักการของทางผันน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมคือการ
ลดปริมาณน้ําที่จะไหลเขาเมืองโดยการสรางทางผันน้ําออมเมือง ดังนั้นจะไมสงผลกระทบตอ
ทัศนียภาพและการทองเที่ยวของเทศบาลนครเชียงใหม แตจะเปนการกอใหเกิดแหลงทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นอีกดวย เนื่องจากทางผันน้ําก็เปรียบเสมือนเปนแมน้ําปงสายที่สองซึ่งจะทําใหเกิดการ
กระตุนการลงทุนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวได
และสําหรับการทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway) พบวาจะสงผลกระทบตอประชาชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหมมาก โดยในการดําเนินการจําเปนตองทําการควบคุมพื้นที่บริเวณริมสอง
ฝงแมน้ําปงเปนบริเวณกวาง ซึ่งจากการคํานวณดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจะมี
ประชาชนที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาวประมาณ 1,700 หลังคาเรือน ทําใหเกิดมีผูได
ประโยชนและผูเสียประโยชนซึ่งสามารถนําไปสูปญหาความขัดแยงได แตไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมากนัก เพราะการดําเนินโครงการไมมีความเกี่ยวของกับการกอสรางมากนักและ
ขอกําหนดควบคุมการใชที่ดินที่กําหนดใหมีพื้นที่โลงทําใหสามารถฟนฟูระบบนิเวศบริเวณสองฝง
แมน้ําปงได และจากขอกําหนดการใชที่ดินในบริเวณแนวน้ําทวมหลากที่กําหนดใหมีพื้นที่โลงวาง
อย า งน อ ยร อ ยละ 50 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด เท า กั บ ว า เป น การปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพของเมื อ งด ว ย
เนื่องจากชวงนอกฤดูน้ําหลาก สามารถใชพื้นที่เปนแหลงพักผอนหยอนใจ เปนสวนสาธารณะ หรือ
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พัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศได จึงเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยวภายในเทศบาลนคร
เชียงใหมอีกวิธีหนึ่ง
5.3 สรุปการแกไขปญหาน้ําทวมกับพืน้ ที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม
จากการประเมินวิธีการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมทั้ง
6 วิธีการ ซึ่งหัวขอการประเมินประกอบดวย ความเหมาะสมดานวิศวกรรม ความเหมาะสมดาน
เศรษฐศาสตร ความเหมาะสมดานสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถสรุปไดดังตาราง 5.6
ในดานความเหมาะสมทางวิศวกรรม พบวา การทําทางผันน้ําทวม (Diversion Channel)
และการสรางระบบคันปองกันน้ําทวม (Polder System) เปนวิธกี ารที่มีประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหามากทีส่ ุด แตเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร และความเหมาะสม
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม พบวาการสรางระบบคันปองกันน้าํ ทวม (Polder System) มีผลกระทบ
ทางดานลบมากกวาการทําทางผันน้ําทวม (Diversion Channel)
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหารองลงมา คือ การปรับปรุงระบบการระบายน้าํ
(Drainage System) โดยมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรปานกลาง เนื่องจากยังไมมี
ผลตอบแทนทางดานการทองเทีย่ วไดเทากับการทําทางผันน้าํ ทวม
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาปานกลางไดแก
การสรางอางเก็บน้ําเพื่อ
บรรเทาน้าํ ทวม (Flood Mitigation Storage) และการทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway) แตเมือ่
พิจารณาผลกระทบทางดานตาง ๆ พบวา การสรางอางเก็บน้าํ เพื่อบรรเทาน้าํ ทวมถึงแมวาจะมี
ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรมาก แตก็มีผลกระทบในดานสังคมและสิ่งแวดลอมมาก
เชนกัน สวนการทําแนวน้ําทวมหลากถึงแมวาจะมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาปานกลางแตใน
ความเหมาะสมดานสังคมพบวามีผลกระทบตอประชาชนมาก
สวนโครงการพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) ถึงแมวา จะเปนวิธีการที่มีผลกระทบในดานตาง ๆ
นอย แตพบวาไมเหมาะสมกับการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เนื่องจากเปน
วิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพนอยมาก
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ตาราง 5.6 การประเมินแนวทางแกไขปญหาน้ําทวมเขตเทศบาลนครเชียงใหม
หัวขอพิจารณา
ความเหมาะสมดานวิศวกรรม

ความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร

ความเหมาะสมดานสังคม

ความ

ลําดับ

และสิ่งแวดลอม

เหมาะสม

ความ

(30%)

รวม

สําคัญ

ความเหมาะสม (%)
18

(%)
66

4

แนวทางแกไข
(40%)
คะแนน

(30%)

การสรางอางเก็บน้ํา

3

ความเหมาะสม (%)
24

การทําพื้นที่แกมลิง

2

16

3

18

4

24

58

5

การทําระบบคันปองกันน้ําทวม

5

40

3

18

2

12

70

2

การปรับปรุงระบบการระบายน้ํา

4

32

3

18

3

18

68

3

การทําทางผันน้ํา

5

40

4

24

3

18

82

1

การทําแนวน้ําทวมหลาก

3

24

3

18

2

12

54

6

ที่มา

: จากการวิเคราะห

คะแนน

ความเหมาะสม (%)

4

24

คะแนน
3
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จากที่กลาวมาทั้งหมด พบวา การทําทางผันน้ําทวม (Diversion Channel) มีความ
เหมาะสมกับการแกไขปญหาในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากที่สุด เนื่องจากเปนการแกไขปญหา
ที่สามารถลดปริมาณน้ําทางตนน้ําที่จะไหลลงสูเขตเทศบาลนครเชียงใหมไดและยังเปนการแกไข
ปญหาในระยะยาว และเพื่อใหการแกไขปญหาน้ําทวมภายในเมืองไดผลมากขึ้น จะตองมีการ
ดําเนินการปรับปรุงระบบการระบายน้ําภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหมซึ่งจะมีสวนชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมได
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บทที่ 6
บทสรุป
6.1 สรุปผลการศึกษา
การเกิดอุทกภัยเปนภัยที่ทาํ ใหเกิดความสูญเสียทัง้ ทรัพยสิน ชีวิต ความเปนอยู สภาพ
จิตใจ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และยังสงผลไปถึงการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะรายไดทมี่ า
จากการทองเที่ยว ซึ่งถือวาเปนเศรษฐกิจหลักของเมือง ในปจจุบันเมืองเชียงใหมไดประสบปญหา
อุทกภัยบอยครั้งและมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดมากขึ้น ดังเชนที่เกิดขึ้นระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน ในปพ.ศ.2537 และพ.ศ.2538 และลาสุดในป 2548 ที่ผา นมา มีปริมาณฝนตกหนักใน
พื้นที่ตนน้ําแมน้ําปงทําใหเกิดปริมาณน้ําทวมลนเกินกวาความจุของรองน้าํ ปงจะรับไวได จึงไหล
ลนตลิ่งเขาทวมบริเวณที่ลุมต่ําในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม ทีม่ ีทงั้ ยานทีพ่ ักอาศัยและธุรกิจการคา
กอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก
การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงสภาพปญหา และสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม เพื่อหาวิธีการปองกันการเกิดอุทกภัยที่เหมาะสมกับพืน้ ที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม
ซี่งจากการศึกษาการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหมพบวา มีสาเหตุที่เกิดจากทัง้ ปญหา
ภายนอกเขตเมือง ไดแก ปริมาณน้ําฝน การบุกรุกทําลายแหลงตนน้าํ ลําธาร และสาเหตุที่เกิดจาก
ภายในเขตเมือง ไดแก การรุกล้ําพืน้ ที่ริมฝงแมนา้ํ ปง การสรางถนนขวางกัน้ ทางระบายน้ํา การ
สรางสะพาน ฝาย ขวางกัน้ ลําน้าํ สภาพลําน้าํ ปงตืน้ เขิน สภาพทางกายภาพของพืน้ ที่เทศบาลนคร
เชียงใหม และระบบการระบายน้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม รวมถึงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ลุมน้ําปงตอนบนและสภาพการตั้งถิน่ ฐาน
ในการวิเคราะหขอมูลและการแสดงผลขอมูลนั้น ไดใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติ และการ
วิเคราะหทางภูมิศาสตร เขามาประมวลผลรวมกันในการอธิบาย ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถสรุป
ไดดังนี้
1. สภาพปญหาและผลกระทบของการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงมากที่สุดจํานวน 3 ครั้ง ในปพ.ศ.
2516, 2537-2538 และ 2548 โดยในปพ.ศ.2516 พบวา การเกิดอุทกภัยไดเกิดในบริเวณริมสอง
ฝงแมน้ําปงเปนบริเวณไมกวางมากนัก ตอมาในชวงปพ.ศ.2537 - 2538 พบวาสภาพการเกิดอุทก
ภัยเริ่มขยายวงกวางมากกวาเดิม โดยเริ่มทวมจากบริเวณสะพานนวรัฐลงมาจนถึงบริเวณทางใต
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ของเขตเทศบาลซึ่งสภาพอุทกภัยเริ่มมีการทวมขังเปนเวลานานกวาในอดีต และลาสุดเมื่อปพ.ศ.
2548 ไดเกิดน้ําทวมรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแตมีการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดย
พบวามีสภาพการเกิดอุทกภัยขยายกวางกวาในชวงปพ.ศ.2537 - 2538 มาก โดยเกิดอุทกภัย
ตั้งแตถนนซุปเปอรไฮเวยบริเวณตอนบนของพื้นที่เทศบาลลงมาจนถึงบริเวณถนนมหิดลทางตอน
ใตของเทศบาล
เมื่อวิเคราะหจากสถานการณและผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมทั้งสามครั้งที่ผานมาพบวา ในอดีตสภาพการเกิดน้ําทวมเปนไปในลักษณะ
น้ําหลากจากดอยสุเทพ-ปุย เขาทวมขังพื้นที่บางบริเวณในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เนื่องจาก
เปนพื้นที่ราบเชิงเขา จึงทําใหเกิดการทวมขังในชวงเวลาสั้น ๆ ประกอบกับในอดีตพื้นที่สวนใหญใช
ในการทําการเกษตรและเปนที่อยูอาศัย ทําใหปญหาการเกิดน้ําทวมไมรุนแรงมากนัก ตอมา ป
พ.ศ.2516 ไดมีการสรางฝายชลประทานและสะพานขามแมน้ําจํานวนมาก สงผลกระทบตอการ
ไหลของกระแสน้ําในแมน้ําปง ทําใหการระบายน้ําไมดี เมื่อเกิดฝนตกหนักแมน้ําปงรับน้ําไดนอ ยลง
น้ําจึงเออลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ไดงายขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนชางคลาน ถนนเจริญประเทศ และ
ยังรวมถึงน้ําทวมจากการไหลหลากของน้ํามาจากเทือกเขาดอยสุเทพและพื้นที่ดานตะวันตกของ
ตัวเมืองเชียงใหมทําใหบริเวณถนนสายเชียงใหม – หางดง เกิดน้ําทวมเปนประจําเมื่อมีฝนตกหนัก
จะสังเกตไดวาสภาพน้ําทวมในปนี้สวนหนึ่งเริ่มเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย จนกระทั่ง ในป
พ.ศ.2537 และ 2538 เกิดน้ําทวมครั้งใหญ เนื่องจากการระบายน้ําของพื้นที่ขาดประสิทธิภาพ
ประกอบกับการใหบริการทอระบายน้ํายังไมทั่วถึงและเพียงพอ จึงเกิดน้ําทวมขังมากและทวมเปน
เวลานาน ตอมาในป พ.ศ.2548 มีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ตนน้ําแมน้ําปงทําใหเกิดปริมาณน้ํา
ทวมลนเกินกวาความจุของรองน้ําปงจะรับไวได จึงไหลลนตลิ่งเขาทวมบริเวณที่ลุมต่ําในบริเวณ
ตัวเมืองเชียงใหม ที่มีทั้งยานที่พักอาศัยและธุรกิจการคา กอใหเกิดความเสียหายรวมมูลคากวา
5,000 ลานบาท
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 6.1 สภาพอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ปพ.ศ. 2516 2538 และ 2548
คําอธิบายสัญลักษณ
เขตเทศบาล
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
แหลงน้ํา
ขอบเขตอุทกภัย ปพ.ศ.2516
ขอบเขตอุทกภัย ปพ.ศ.2538
ขอบเขตอุทกภัย ปพ.ศ.2548

กิโลเมตร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : เทศบาลนครเชียงใหม
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2. สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จากการศึกษา พบวาการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีสาเหตุที่เกิดมาจากทั้ง
ปญหาภายในเขตเมืองและภายนอกเขตเมือง ซึ่งสาเหตุหลักทีท่ าํ ใหเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ไดแก
ปริมาณน้ําฝนจํานวนมากทั้งที่ตกภายในเมืองและที่มาจากภายนอกเมืองสะสมรวมกัน
ประกอบกับพื้นที่ปาไมบริเวณตนน้ํามีจํานวนลดลงไปเปนพื้นที่การเกษตรเชิงพาณิชย ทําใหน้ํา
จากพื้ น ที่ ตน น้ํ า ไหลลงมารวมกั บน้ํา ในเมือ งซึ่ ง เปน พื้น ที่ลุ ม ต่ํา และเป น ที่ร าบน้ํา ทว มถึง จนมี
ปริมาณน้ําเกินกวาที่แมน้ําปงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจะรับได น้ําจึงเออลนเขาทวมเมือง
โดยปริมาณน้ําฝนที่มาจากภายนอกเมืองเปนฝนที่ตกในเขตพื้นที่อําเภอเชียงดาวซึ่งเปน
พื้นที่ตนน้ําของลุมแมน้ําปงและตั้งอยูทางตอนเหนือของเขตเทศบาลนครเชียงใหม ในปพ.ศ.2548
มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด รองลงมาคือปพ.ศ.2537 - 2538 และปพ.ศ.2516 ตามลําดับ ซึ่งในปที่
กลาวมาทั้งหมดมีปริมาณน้ําฝนสูงกวาปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย จึงทําใหมีปริมาณน้ําไหลลงสูพื้นที่
ที่ต่ํากวาซึ่งก็คือพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีปริมาณน้ําฝนมากอยูแลวในปดังกลาว จึงเกิด
การสะสมรวมกันของปริมาณน้ําฝนในแมน้ําปง และทําใหเกิดปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
และการบุกรุกทําลายแหลงตนน้ําลําธาร จากขอมูลการใชที่ดินของจังหวัดเชียงใหมตั้งแต
ปพ.ศ. 2527 – 2542 พบวาเนื้อที่ปาไมลดลงไปมาก โดยในปพ.ศ.2527 มีพื้นที่ปาไมทั้งหมด
10,232,730 ไร แตปพ.ศ.2542 เนื้อที่ปาไมลดลงเหลือเพียง 8,743,367 ไร ซึ่งนาจะเปนผลจากการ
บุกรุกพื้นที่ปาไมของมนุษย เพื่อใชประโยชนที่ดินไปเปนการตั้งถิ่นฐาน การอยูอาศัย หรือเพื่อ
การเกษตรเชิงพาณิชย การบุกรุกพื้นที่ปาไมบริเวณภูเขาและเชิงเขาตนแมน้ําปง เพื่อปลูกพืช
พาณิชย เชน สม ขาวโพด เมื่อถูกแปลงสภาพไปเปนสวนผลไมชนิดตาง ๆ ก็หมดสภาพการดูดซับ
น้ําทางธรรมชาติ ไมสามารถดูดซับน้ําไวไดมากเหมือนเดิม ทําใหพื้นที่สูญเสียประสิทธิภาพในการ
ซับน้ําและชะลอการไหลของน้ําที่จะไหลลงแมน้ําปง น้ําจึงไหลสูที่ต่ําอยางรวดเร็วและรุนแรง สราง
ความเสียหายแกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากขึ้น
นอกจากนี้ปญหาการรุกล้ําพื้นที่ริมฝงแมน้ําปงทําใหขนาดของแมน้ําปงแคบลงไปจากใน
อดีต รวมถึงการสรางถนนขวางกั้นทางระบายน้ําและการสรางสะพานที่มีคอสะพานล้ําเกินแนว
แมน้ํา ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลตอการกีดขวางการไหลของน้ําทําใหสภาพการระบายน้ําไมดี จึงเกิดน้ํา
ทวมขังในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม และการรุกล้ําพื้นที่ริมฝงแมน้ําปงก็ทําใหสภาพลําน้ําปงมี
การเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีขนาดลดลงเนื่องจากมีการรุกล้ําพื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ําปงไปเปนที่
อยูอาศัย สถาบันราชการ และพาณิชยกรรมมากขึ้น ซึ่งพบมากในบริเวณชวงสะพานขามแมน้ําปง
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ถนนซุเปอรไฮเวยถึงบริเวณสถานีตํารวจภูธรภาค 5 การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยเปนรูปแบบการ
ใชที่ดินที่เปนการบุกรุกแมน้ําปงมากที่สุด คือประมาณ 89 ไร หรือคิดเปน รอยละ 37 ของพื้นที่ที่มี
การบุกรุกทั้งหมด จึงทําใหพื้นที่บริเวณนี้ประสบกับปญหาน้ําทวมมากกวาพื้นที่บริเวณอื่น จึงเปน
สาเหตุสําคัญที่มีผลตอการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
สวนการสรางถนนขวางกัน้ ทางระบายน้าํ โดยเฉพาะถนนออมเมืองสายมหิดล ซึง่ ตั้งอยู
บริเวณทางดานทิศใตของเขตเทศบาล ถนนเสนนี้ไดมกี ารปรับใหเปนทางพิเศษ มีทางยกระดับ
ตลอดสาย เปาหมายหลักคือทําใหรถวิ่งเร็วขึ้น โดยไมไดคํานึงถึงปจจัยแวดลอมอื่น ๆ การ
ออกแบบไมคํานึงถึงปญหาน้ําทวมเมืองหรือการระบายน้ําของเมือง จึงพบวามีการกอสรางแทง
คอนกรีตยกสูงกัน้ ระหวางเลน ซึง่ ก็เปรียบเสมือนเปนเขื่อนกั้นไมใหน้ําจากตัวเมืองระบายออกลงสู
พื้นที่ลุมทางตอนใตได และเมื่อรวมกับการสรางถนนวงแหวนรอบเมืองหลายชั้น ซึง่ จากการสํารวจ
ถนนวงแหวนรอบเมืองเหลานี้พบวามีความสูงจากระดับปกติมาก ทําใหไมสามารถระบายน้ําออก
จากพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมได
และการสรางสะพาน ฝาย ขวางกั้นลําน้าํ ซึ่งพบวาสะพานมักมีขอบตลิ่งและตัวโครงสราง
สะพานที่ตํา่ และคอสะพานล้ําเกินแนวแมน้ํา โดยตามหลักการความเปนจริงสะพานควรจะมีความ
สูงหรือกวางกวาดานตนน้ํา และคอสะพานจะตองกวางกวาแนวแมน้ําปง แตจากการสํารวจพบวา
บางจุดสะพานกลับมีลกั ษณะแคบกวา และยังมีการรุกล้ําพืน้ ที่ริมตลิ่งมากกวา เมื่อคอสะพานล้ํา
เกินแนวแมน้ําทําใหไมมีพนื้ ที่ทพี่ อจะสามารถรองรับน้าํ หลากสวนเกินได ซึ่งเมื่อรวมกับสภาพแนว
ถนนที่สรางขวางตั้งฉากทางน้ําไหลจึงกลายสภาพเปนเขือ่ นกัน้ ทางระบายน้ํา
ทําใหสะพาน
กลายเปนประตูระบายน้าํ แคบ ๆ เมื่อระบายน้าํ ไมทนั น้าํ จึงเออลนเขาทวมพืน้ ที่บริเวณริมฝงแมนา้ํ
ปง
และจากการสํารวจสภาพฝายหินทิง้ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมซงึ่ เปนฝายกัน้ น้าํ โบราณ
พบวา มีลักษณะกวางและเสมอแนวแมนา้ํ ทําใหไมมีผลตอการกีดขวางทางระบายน้ําเลยหรือถา
จะมีผลก็มนี อยมากเมื่อเทียบกับปญหาที่เกิดจากการสรางสะพาน
3. แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จากการประเมินวิธีการแกไขปญหาน้าํ ทวมในพืน้ ที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมทงั้ 6 วิธีการ
ซึ่งประกอบไปดวย การสรางอางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาน้ําทวม (Flood Mitigation Storage) การทํา
พื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) การสรางระบบคันปองกันน้ําทวม (Polder System) การปรับปรุงระบบ
การระบายน้าํ (Drainage System) การผันน้าํ ทวม (Diversion Channel) การทําแนวน้ําทวม
หลาก (Floodway) เมื่อนํามาประเมินหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับการปองกันการเกิดอุทกภัยในเขต
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เทศบาลนครเชียงใหม ซึง่ คํานึงถึงความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม ความเหมาะสมทางดาน
เศรษฐศาสตร และความเหมาะสมทางดานสังคมและสิง่ แวดลอม สรุปไดวา
ในดานความเหมาะสมทางวิศวกรรมนัน้ การทําทางผันน้าํ ทวม (Diversion Channel) และ
การสรางระบบคันปองกันน้าํ ทวม (Polder System) เปนวิธกี ารที่มีประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหามากทีส่ ุด แตเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร และความเหมาะสม
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม พบวาการสรางระบบคันปองกันน้าํ ทวม (Polder System) มีผลกระทบ
ทางดานลบมากกวาการทําทางผันน้ําทวม (Diversion Channel)
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหารองลงมา คือ การปรับปรุงระบบการระบายน้าํ
(Drainage System) โดยมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรปานกลาง เนื่องจากยังไมมี
ผลตอบแทนทางดานการทองเทีย่ วไดเทากับการทําทางผันน้าํ ทวม
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาปานกลาง ไดแก การสรางอางเก็บน้าํ เพื่อ
บรรเทาน้าํ ทวม (Flood Mitigation Storage) และการทําแนวน้ําทวมหลาก (Floodway) แตเมือ่
พิจารณาผลกระทบทางดานตาง ๆ พบวา การสรางอางเก็บน้าํ เพื่อบรรเทาน้าํ ทวมถึงแมวาจะมี
ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรมาก แตก็มผี ลกระทบในดานสังคมและสิ่งแวดลอมมาก
เชนกัน สวนการทําแนวน้ําทวมหลากถึงแมวาจะมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาปานกลางแตใน
ความเหมาะสมดานสังคมพบวามีผลกระทบตอประชาชนมาก
สวนโครงการพื้นที่ชะลอน้ํา (แกมลิง) บริเวณหนองปูเปรม อ.แมแตง ถึงแมวา จะเปน
วิธีการที่มีผลกระทบในดานตาง ๆ นอย แตพบวาไมเหมาะสมกับการแกไขปญหาน้าํ ทวมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม เนื่องจากมีขนาดพืน้ ที่เล็กเกินไปจึงมีประสิทธิภาพนอย
จากที่กลาวมาทั้งหมด พบวา การทําทางผันน้ําทวม (Diversion Channel) มีความ
เหมาะสมกับการแกไขปญหาในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากที่สุด เนื่องจากเปนการแกไขปญหา
ที่สามารถลดปริมาณน้ําทางตนน้ําที่จะไหลลงสูเขตเทศบาลนครเชียงใหมไดและยังเปนการแกไข
ปญหาในระยะยาว และเพื่อใหการแกไขปญหาน้ําทวมภายในเมืองไดผลมากขึ้น จะตองมีการ
ดําเนินการปรับปรุงระบบการระบายน้ําภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหมซึ่งจะมีสวนชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมได
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แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รูป 6.2 แนวทางปองกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
คําอธิบายสัญลักษณ
เขตเทศบาล
ถนน
แหลงน้ํา
แนวเสนทางผันน้าํ
โครงการขุดลอกลําน้ําปง
โครงการกอสรางอาคารประตูระบายน้ํา
โครงการแกไขสะพานที่กีดขวางทางน้ํา
โครงการแกไขถนนที่กีดขวางทางน้าํ

กิโลเมตร

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ที่มา : จากการศึกษา
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การแกไขปญหาน้ําทวมเมืองเชียงใหมอยางยัง่ ยืน จําเปนตองมีการแกไขปญหาทัง้ ระบบ
และตองมีความเชื่อมโยงกัน เพราะปญหาอุทกภัยเกิดจากหลายปจจัย จึงตองมีมาตรการควบคูไป
กับการเสนอแนะแนวทางทีก่ ลาวมาขางตน ดังนี้
1) ตองมีการวางแผนการใชที่ดินอยางมีวิสัยทัศน กําหนดเขตเพื่อรักษาพื้นที่ตามศักยภาพ
ของพื้นที่ เชน กําหนดเขตรักษาพื้นที่ปาตนน้ํา ไมปลอยใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพและพัฒนาเปน
พื้นที่เกษตรเชิงพาณิชย พื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกเปนพื้นที่เกษตรเชิงพาณิชยตองดําเนินการแกไขใหมี
สภาพเปนธรรมชาติมากขึ้น และควรสงเสริมการปลูกปาเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อทําหนาที่เปนแหลงดูดซับน้ําทางธรรมชาติที่จะดูดซับน้ําฝนปริมาณ
มากไดต ามสภาพการแปรปรวนของดิน ฟา อากาศ กํา หนดเขตสงวนรัก ษาพื้น ที่เกษตรที่อุดม
สมบูรณและที่มีการลงทุนดานระบบชลประทาน กําหนดเขตเพื่อรักษาพื้นที่ชุมน้ําตลอดจนทาง
ระบายน้ําตาง ๆ ใหเปนพื้นที่สีเขียว
2) ปรับปรุงแกไขระบบผังเมืองและแผนการใชที่ดินในปจจุบัน เนื่องจากการกําหนดการ
ใชประโยชนที่ดินของหนวยงานดานผังเมือง ทําใหมีการสงเสริมการใชพื้นที่ที่มีการลงทุนดาน
เศรษฐกิจใหเปนพื้นที่อยูอาศัยหรือพัฒนาเปนพื้นที่ธุรกิจการคาของเมือง จึงทําใหมีการตั้งถิ่นฐาน
ไปอยูในที่ลุมเปนจํานวนมากซึ่งลักษณะทางกายภาพในบริเวณดังกลาวสามารถเกิดอุทกภัยได
บอยครั้ง และควรมีการกําหนดเขตพื้นที่ทั้งในเมืองและนอกเมืองใหเปนพื้นที่โลงวางเพื่อเปนแหลง
รองรั บน้ําในฤดูน้ํ าหลากได ซึ่งการวางผังเมืองรวม การวางแผนการใชที่ดินตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร การวางแผนระบบระบายน้ํา และการจัดการดานสิ่งแวดลอมรวมกันอยางบูรณาการ จะ
สามารถแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ํา การเพิ่มความาสามารถในการเก็บกักน้ําหรือการ
เพิ่มปริมาตรความจุของน้ําปง สามารถเพิ่มปริมาตรโดยการเวนคืนที่ดินริมสองฝงแมน้ําปงปงที่มี
การรุกล้ํา ทั้งที่เกิดจากหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อใหน้ําปงมีความกวาง
เพี ยงพอกั บการรองรับปริ มาณที่เ พิ่มมากขึ้น ได ซึ่ งผลพลอยไดนอกจากความสามารถในการ
แกปญหาน้ําทวมเมืองเชียงใหมไดอยางยั่งยืนแลว ยังเปนการสรางจุดทองเที่ยวทางธรรมชาติใหม
ใหมีหลากหลายมากขึ้น และควรแกไขระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการซึ่งมีผลตอระบบการ
ระบายน้ําในเมืองเชียงใหม โดยแกไขรายละเอียดระบบสาธารณูปโภคที่สรางปญหา ไดแก ระบบ
ถนนที่ไมมีทางระบายน้ําอยางเพียงพอ และระดับถนนที่ยกขึ้นสูงเพราะเปนสิ่งกีดขวางการระบาย
ของน้ํา และเปลี่ยนระบบทางระบายน้ําแบบปดในปจจุบันซึ่งไรประสิทธิภาพเปนทางระบายน้ํา
แบบเปด (Open ditch) ในบริเวณที่มีปริมาณน้ําฝนมาก เพื่อใหสามารถระบายน้ําฝนปริมาณมาก
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รวมถึง ฟน ฟูโครงข ายของลํา เหมืองทั้งในเมืองและนอกเมือง รวมทั้ งระบบเหมื องฝายในภาค
เกษตรกรรมดวย
4) ประกาศพื้ น ที่ เ สี่ ย งภัย น้ํา ทว มเพื่ อ ให ป ระชาชนหลี ก เลี่ ย งการตั้ ง ถิ่ น ฐานในบริ เ วณ
ดังกลาว หรือกําหนดใหมีการเตรียมแนวทางเพื่อเผชิญน้ําทวม การจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ําที่จะ
ไหลทวมเมืองอยางมีการวางแผนที่ดี ซึ่งหากมีการรับรูและเตรียมการไวลวงหนา โดยมีการกําหนด
จุดที่น้ําจะไหลไปทวมขังอยางเปนที่เปนทางก็จะสามารถลดความเสียหายที่จะเกิดแกสังคม โดย
บูรณาการการแกปญหาน้ําทวมกับการจัดการภูมิทัศน เชน สรางสวนสาธารณะขนาดใหญ ใน
พื้นที่ที่ประสบน้ําทวมซ้ําซากและยังพอมีพื้นที่โลงวาง และควรสงเสริมใหมีการสรางบานเรือนที่มี
การยกพื้นขึ้นสูงหรือมีใตถุนสูง เพื่อใหมีความปลอดภัยจากภาวะน้ําทวม ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจํา
บริเวณริมสองฝงแมน้ําปงในพื้นที่ที่ประสบปญหาน้ําทวมซ้ําซาก โดยอาจจําเปนตองออกเทศ
บัญญัติใหสรางบานใตถุนสูง หรือออกแบบใหมีความสะเทินน้ําสะเทินบกสามารถลอยตัวขึ้นได
เมื่อมีน้ําหลากมา หรือออกแบบใหมีรองระบายน้ํารอบบาน เพื่อรองรับน้ําหลากในหนาฝน
5) กําหนดทิศทางการเติบโตของเมืองโดยประชาชน ภาครัฐที่มุงสรางโครงการขนาดใหญ
โดยการทุ ม งบประมาณไปทํ า โครงการขนาดใหญ ห ลายโครงการที่ ไ ม ใ ช ค วามต อ งการของ
ประชาชนและไมเอื้อประโยชนแกคนทองถิ่น นอกจากไมสามารถแกปญหาที่มีอยูเดิมแลวกลับ
สร า งป ญ หาขึ้ น มาใหม ซึ่ ง เป น ผลมาจากไม มี ก ารศึ ก ษาผลกระทบทางด า นลบที่ จ ะเกิ ด กั บ
ประชาชน โดยปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากความไมเปนเอกภาพของหนวยงานและการไม
ทํางานประสานกัน ดังเชน การทําลายพื้นที่ปาไม การพยากรณอากาศและการสํารวจปริมาณฝน
การดูแลพื้นที่ริมฝงแมน้ํา การจัดระบบผังเมือง การถมทางระบายน้ํา และการสรางถนนยกระดับ
ทั้งหมดนี้ลวนมีผลตอภาวะน้ําทวมและน้ําทวมขังเปนเวลานาน ซึ่งไมมีผูรับผิดชอบสูงสุดที่จะ
เปดเผยขอมูล ไมมีเวทีที่ชี้ปญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขาดการประสานงานในการแกไขปญหา
ดังนั้นจึงควรใหหนวยงานทุกหนวยไดรวมมือกันแกไขปญหา และใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น และควรมีการตรวจสอบนโยบายและการบริหารงานของหนวยงานตาง ๆ
ของภาครัฐเพื่อความรวมมือกันในการแกไขปญหาน้ําทวมอยางยั่งยืน
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6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ตอไป
การศึกษาในครั้งนี้ยงั มีประเด็นทีน่ าสนใจสําหรับทําการศึกษาอีกหลายประการซึง่ ยังไมได
ทําการศึกษา จึงเสนอแนะแนวทางสําหรับการศึกษาในอนาคตตอไป เพื่อใหผลการศึกษามีความ
สมบูรณมากขึน้ ดังนี้
1. สามารถนําผลการศึกษาไปศึกษาลึกลงในรายละเอียดทางดานความเปนไปไดทางดาน
วิศวกรรมเพิ่มเติม ทางดานเศรษฐศาสตรและการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางการปองกันการ
เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
2. ศึกษาในลักษณะนีก้ ับพืน้ ที่ของเมืองอืน่ ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบวามีความเหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร เชน เมืองลําพูน ซึง่ ตั้งอยูติดกับเมืองเชียงใหมและมีลักษณะภูมิประเทศคลาย
กับเทศบาลนครเชียงใหม อีกทั้งยังไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
3. ศึกษารวมกับผูเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาเชน สังคมศาสตร รัฐศาสตร ภูมิศาสตร
เศรษฐศาสตร เพราะการเกิดน้ําทวมไมไดเกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ โดยเฉพาะ แตเกิดจาก
หลายสาเหตุประกอบกัน ซึ่งจะทําใหการศึกษามีความสมบูรณมากขึ้น
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
ประวัติการศึกษา

นายภาณุมาศ กําคําเพ็ชร
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2525 ที่จงั หวัดพิจิตร
- สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในปการศึกษา 2547
- เขาศึกษาตอในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2548

