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บทคั ดย่อ ภาษาไท

จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในการเป็ น เมือ งรองรั บ การขยายตั ว ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Bangkok Metropolitan Region) ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลท้าให้
จังหวัดปทุมธานีเกิดกระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ขึนอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าการขยายตัวของเมืองนันเกิดขึนแบบไร้
ทิศทาง (Urban Sprawl) บางพืนที่ขยายตัวไปในพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วม (Flood Risk Areas) โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา
10 ปี ที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีประสบกับปัญหาสถานการณ์น้าท่วมที่มีความถี่และรุนแรงมากขึน ซึ่งอาจเป็นผลมาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้พืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมขยายตัว ผนวกกับการขาดมาตรการในการตัง
รับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การตังถิ่นฐานชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานีจึงมีความ
เสี่ยงต่อภัยน้าท่วมมากขึน
จุดประสงค์หลักของงานวิทยานิพนธ์ฉบับนีเป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน (Land Use
Change) เพื่อท้าความเข้าใจทิศทางการขยายตัวของเมือง ร่วมกับการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อภัยน้าท่วมของพื นที่
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานี โดยการระบุพืนที่เสี่ยงน้าท่วมด้วยการวิเคราะห์ซีฟ (Sieve
Analysis) ด้วยเครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) และการวิเคราะห์มาตรการใน
การตังรับปรับตัวต่อการเปลี่ย นแปลงภูมิอากาศ จากภาพฉายของการพัฒนาเมืองด้วยกระบวนการวิเคราะห์ฉากทั ศ น์
(Scenario Analysis) โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดับความเสี่ยงน้าท่วมของพืนที่เสี่ยงสูงขึน ภายใต้บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และพืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี ขยายตัวขึน โดยเฉพาะในพืนที่บริเวณฝั่งตะวันตกของ
แม่น้าเจ้าพระยาที่ครอบคลุมพืนที่ส่วนใหญ่ของ 3 อ้าเภอ ได้แก่ (1) อ้าเภอสามโคก, (2) อ้าเภอเมืองปทุมธานี และ (3) อ้าเภอ
ลาดหลุมแก้ว อีกทังทิศทางการขยายตัวของเมืองในพืนที่ของจังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มที่จะเติบโตเข้าไปยังพืนที่เสี่ยงใน 3
อ้าเภอ ดังนันมาตรการในการตังรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของจังหวัดปทุมธานีจึงเป็นสิ่งส้าคัญ
ผลของการศึกษายังพบว่า ในปัจ จุบันจังหวัดปทุมธานียังขาดมาตรการทางผังเมืองเพื่อตังรับปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ ดังนันผลของงานวิจัยนี จึงน้าเสนอมาตรการทางผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการตังรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะในพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมเพิ่มขึนใน 3 อ้าเภอ
ของจังหวัดปทุมธานี โดยประกอบไปด้วย 2 มาตรการ คือ (1) มาตรการเชิงโครงสร้าง (Infrastructure Measures) และ (2)
มาตรการที่ ไ ม่ ใ ช้ โ ครงสร้ า ง (Non – Infrastructure Measures) หรื อ มาตรการเชิ ง นโยบาย (Policy Measures) โดย
มาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในแต่ละพืนที่เสี่ยงจะแตกต่างกันไปตามบริบทและแผนการจัดการเชิงพืนที่ เช่น ในพืนที่
อ้าเภอสามโคกควรมีการเพิ่มมาตรการเชิงนโยบาย ผ่านการก้าหนดพืนที่กันออก (Setback) ในพืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี
ควรมีการเพิ่มมาตรการเชิงนโยบายด้วยการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านข้อก้าหนดกฎหมาย และในพืนที่อ้าเภอลาดหลุม
แก้ว ควรมีการใช้มาตรการเชิงโครงสร้าง ผ่านการจัดท้าเส้นทางน้าไหลในเมือง (Urban Floodway)

ภาควิชา การวางแผนภาคและเมือง
สาขาวิชา การวางแผนภาคและเมือง
ปีการศึกษา 2559

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

จ
# # 5873325125 : MAJOR URBAN AND REGIONAL PLANNING
KEYWORDS: FLOOD / URBANIZATION / ADAPTATION / CLIMATE CHANGE
YAOWALAK CHANTHAMAS: URBAN PLANNING AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION: A CASE
ษ
STUDY OF URBAN FLOOD IN PHATHUM THANI PROVINCE. ADVISOR: SUTEE
ANANTSUKSOMSRI, Ph.D., 250 pp.
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{

The Province of Pathumthani has played an important role in Bangkok Metropolitan
Region in terms of economic, industrial, education, social, and culture in driving the urbanization
process. However, the urban areas have been sprawling without control. Some urban areas have
expanded to areas with the risk of flood. Especially, in the past 10 years, Pathumthani has suffered
from more frequent and more severe floods, which might be affected by climate change. Together
with inefficient climate change adaptation plans, the areas with the risk of flood have been
expanded making the urban settlements in Pathumthani facing higher flood risk.
The objectives of this research are to examine land use changes in order to understand
the direction of urban expansion, to analyze the level of flood risk under climate change in
Pathumthani by using Sieve Analysis and Geographic Information Systems, and to examine flood
adaptation plans and the projections of urban development by using Scenario Analysis. The results
show that the flood risk of Pathumthani has been higher under climate change, and the areas with
the flood risk have been expanded, especially in the western side of Chao Phraya River which
covers the majority of the areas in (1) Sam Khok District, (2) Mueang Pathum Thani District, and (3)
Lat Lum Kaeo District. Moreover, the results suggest that the direction of urbanization is expended
into the three districts with the high flood risk. Thus, the climate change adaptation plans are
essential for Pathumthani
In addition, the study finds that, currently, there is a relative lack of efficient climate
change adaptation plan in Pathumthani. Therefore, this research suggests urban planning methods
to increase capacity and efficiency of climate change adaptation plans especially for the three
districts with the high flood risk in Pathumthani. The suggested plans include infrastructure and
non-infrastructure/policy measures for each district, which are different based on the context and
mitigation plans of the areas. For example, there should be a policy measure on a setback in the
flood risk area in Sam Khok District, a policy measure on zoning in the flood risk area in Mueang
Pathum Thani District, and an infrastructure measure on an urban floodway zone in Lat Lum Kaeo
District
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วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับค้าแนะน้า การสนับสนุน และ
การให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์หลายท่าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลา และความรู้ในการให้ค้าปรึกษา แนะน้า และคอย
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยความเอาใจใส่จนวิทยานิพนธ์ฉบับนีเสร็จสมบูรณ์ รวมทังขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิ ต ภู่จิ นดา, ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒ น์ รัตนวราหะ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ที่ได้เสียสละทังเวลา และความรู้ความสามารถในการให้
ค้าแนะน้า รวมถึงการเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี น้ามาสู่การให้ค้าแนะน้าในการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ท้าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน
โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนีได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พั ฒ นาประเทศไทย (TDRI) ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย เรื่ อ ง Improving Flood Management
Planning in Thailand
นอกจากนี ผู้จัดท้าวิทยานิพนธ์ขอขอบคุณพี่หฤทัย มาศโค้ง (พี่ตุ๊กติ๊ก) ส้าหรับข้อมูลเชิง
เทคนิ ค ด้ า นระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) และขอกราบขอบพระคุ ณ เป็ น พิ เ ศษกั บ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร และ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล ส้าหรับการให้ค้าแนะน้า
และการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกอบการพิจารณาหาพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ที่เป็นประโยชน์
อย่างมากในการด้าเนินการจัดท้าวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย น้องสาว และครอบครัวจันทมาศ ที่ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ คอยให้ก้าลังใจและสร้างแรงผลักดันให้กับผู้เขียน จนท้าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี
ส้าเร็จลุล่วง
ท้ายที่สุด ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ปี 2558 ทุกคน
ที่คอยช่วยเหลือ ให้ก้าลังใจ และผลักดันซึ่งกันและกัน ตลอดจนการให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา (Background)
จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของ
ภาคมหานคร (Bangkok Metropolitan Region: BMR ) มีบทบาทส้าคัญในการเป็นเมืองรองรับการ
ขยายตัวและการเติบโตจากเมืองศูนย์กลางหลัก คือ กรุงเทพมหานคร จากฐานข้อมูลล่าสุดพบว่า
จังหวัดปทุมธานีมีผลผลิตมวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เท่ากับ 321,886
ล้านบาท (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี , 2558)
มากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคมหานคร และมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ เป็นผลให้จังหวัด
ปทุมธานีเกิดกระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) อย่างรวดเร็ว แม้ว่าด้วยสภาพท้าเลที่ตัง
ของพืนที่จะตังอยู่ในบริเวณพืนที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง ท้าให้จังหวัด
ปทุมธานีมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้าท่วม โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (กรม
อุทกภัย, 2554)โดยสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องส้าคัญที่ท้าให้ปัญหาน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีทวีความ
รุนแรงและมีความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วมเพิ่มมากขึนในทุกๆ ปี อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม รวมถึงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) จนท้าให้จังหวัดปทุมธานีมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ และเกิด
ความเสียหายทังในชีวิตและทรัพย์สิน จากปัญหาสถานการณ์น้าท่วมเพิ่มมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากสถานการณ์น้าท่วมในปี 2549 และปี 2554
ด้วยเหตุผลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม
และการศึ ก ษา ส่ ง ผลท้ า ให้ จั ง หวัด ปทุ ม ธานีมี แ นวโน้ ม จ้า นวนประชากรที่ เพิ่ ม สู ง ขึ น โดยเฉพาะ
ประชากรแฝงที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานตามแหล่งงานเข้ามาอาศัยอยู่ในพืนที่ ดังจะเห็นได้จากจ้านวน
อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร และโครงการพัฒนาเพื่อที่อยู่อาศัยต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึนอย่างรวดเร็ว
ส่ ง ผลท้ า ให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของเมื อ งแบบไร้ ทิ ศ ทาง (Urban Sprawl) ตามมา ประกอบกั บ การ
ขยายตัว ของพืนที่เมื องส่ ว นหนึ่ ง ได้ล่ ว งล้ าเข้ าไปยัง พืนที่เสี่ ยงภัยน้า ท่ว ม ที่ประกอบไปด้ว ยพื นที่
เส้ น ทางไหลของน้ า พืนที่พักน้ า และพืนที่รองรับน้าของเมือง ท้าให้ ชุมชนเมืองต่างๆ ในจังหวัด
ปทุมธานี มีความเสี่ยงจากภัยน้าท่วมมากขึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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จากสถานการณ์น้าท่วมปี 2554 พบว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
และความเสี ย หายมากที่สุ ด โดยมีพืนที่ถูกน้าท่ว มและได้รับผลกระทบจากน้าท่ว มรวมประมาณ
879,000 ไร่ (ส้านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ , 2558) ในทัง 7 อ้าเภอ
ของจังหวัด พืนที่เกษตรกรรม และพืนที่อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเสียหายหนักที่สุด รองลงมาคือ
พืนที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย ประชาชนนับแสนคนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย การเดินทางและ
สัญจรไปมาภายในจังหวัดท้าได้ยากเนื่องจากมวลน้ามหาศาลที่ไหลบ่าและไหลเอ่อเข้าท่วม โดยเฉพาะ
ในพืนที่ 2 อ้าเภอที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ อ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี
ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของการเกิดน้าท่วมปี 2554 แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความถี่
ในการเกิดน้าท่วมภายใต้คาบความถี่ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึน โดยอาจจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดน้าท่วมได้ถี่และรุนแรงมาก
ยิ่งขึนในอนาคต ดังนัน การให้ความส้าคัญกับประเด็นน้าท่วม รวมถึงประเด็นภัยพิบัติต่างๆ ภายใต้
บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จึงถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยในการลดความเสี่ยง และ
กระตุ้นให้เกิดการวางแผนรับมือที่มีศักยภาพ และสามารถน้ามาปรับใช้กับสถานการณ์ความเสี่ยงที่
เกิดขึนในจังหวัดปทุมธานีได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
งานวิ จั ย ชิ นนี จึ ง ได้ มี ก ารน้ า เอาเครื่ อ งมื อ ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographic
Information System : GIS) มาใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ในการเกิดน้าท่วมในพืนที่ต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี รวมถึงเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพืนที่
ของชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานีตังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ศึกษาทิศทางและรูปแบบการขยายตัว
ของพืนที่ชุมชนเมือง เพื่อการวางแผนตังรับปรับตัว (Adaptation) ต่อการเกิดน้าท่วมที่จะเกิดขึนใน
อนาคต รวมถึงการน้าเอาแนวคิดด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาใช้ในการวิเคราะห์
ส้าหรับการวางแผนบริหารจัดการเมือง เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากปัญหาน้าท่วมภายในพืนที่จังหวัด
ปทุมธานี ตลอดจนการพัฒนาและเสนอแนะแนวทาง รวมถึงมาตรการทางด้านผังเมืองในการลดความ
เสี่ยงจากน้าท่วมที่เกิดขึน ทังในรูปแบบของมาตรการเชิงโครงสร้าง และมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) เพื่อหาแนวทางการด้าเนินการจัดการที่
เป็นไปได้ภายใต้ข้อจ้ากัด และศักยภาพการพัฒนาสูงสุด
งานวิ จั ย นี มี ข อบเขตของการท้ า งานคื อ จะใช้ วิ ธี ก ารคาดประมาณ หรื อ ประมาณการ
(estimate) โดยใช้ข้อมูลในปัจจุ บัน และข้อมูลในอดีต มาวิเคราะห์สภาพก่อน – หลัง (Before &
After) เพื่ อ ดู แ นวโน้ ม และ ทิ ศ ทางการขยายตั ว ของพื นที่ ชุม ชนเมื อ ง ส้ า หรั บ จั ด ท้า ข้ อ เสนอและ
มาตรการทางผังเมืองให้ สอดรับ กับสถานการณ์การเติบโตของเมืองกับความเสี่ ยงจากผลกระทบ
น้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมาตรการที่เสนอแนะออกมาจะแตกต่างกัน
ตามประเภท (Characters) ของการเกิดน้าท่วม ภายใต้ข้อจ้ากัดของปัจจัยที่น้ามาใช้ในการจัดท้า
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การวิเคราะห์เชิงพืนที่ (Sieve Analysis) ซึง่ ถูกจ้ากัดด้วยชุดข้อมูลฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) โดยงานวิทยานิพนธ์ฉบับนีได้รับการอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการจัดท้าวิทยานิพนธ์จาก มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ IDRC ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง Improving
Flood Management Planning in Thailand.
1.2 คาถามวิจัย (Research Questions)
(1) การขยายตัวของพืนที่เมืองในจังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มขยายตัว เข้าไปยังพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
หรือไม่ อย่างไร
(2) พืนที่ใดในจังหวัดปทุมธานีมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่ว ม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ มากที่สุด
(3) มาตรการทางผังเมืองมาตรการใดบ้า ง ที่มีความเหมาะสมกับการลดความเสี่ยงน้าท่วมในพืนที่ที่มี
ความเสี่ยงน้าท่วมของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1.3 สมมติฐาน (Hypothesis)
(1) การขยายตัวของพืนที่เมืองมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเข้าไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมซ้าซาก โดยพืนที่ที่มี
ความหนาแน่นของประชากรสูง จะมีความเสี่ยงและผลกระทบจากน้าท่วมมากกว่า
(2) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ส่งผลท้าให้พืนที่ที่เคยมีความเสี่ยงน้าท่วมน้อย จะมีความ
เสี่ยงน้าท่วมที่เพิ่มสูงมากขึน โดยเฉพาะในบริเวณพืนที่ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
(3) ในแต่ละพืนที่มีความเสี่ยงจากระดับความรุนแรงของน้าท่วมที่แตกต่างกัน ท้าให้ในแต่ละพืนที่ควร
จะต้องมีมาตรการทางผังเมืองในการบังคับใช้เพื่อลดความเสี่ยงน้าท่วมที่แตกต่างกันไปด้วย
1.4 วัตถุประสงค์ (Objectives)
(1) ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น (Land Use) รู ป แบบการขยายตั ว และ
กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ในพืนที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัว
ของพืนที่ชุมชนเมืองของจังหวัดปทุมธานีในอนาคต
(2) ศึกษาแผน นโยบาย การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด
รวมถึงรูปแบบการตังรับปรับตัว (Adaptation) ในการจัดการกับความเสี่ยงน้าท่วมของพืนที่ต่างๆ
ในจังหวัดปทุมธานี
(3) เสนอแนะมาตรการทางผังเมืองต่อการปรับตัวเชิงพืนที่ เพื่อลดความเสี่ยงชุมชนต่อภาวะน้าท่วม
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
จังหวัดปทุมธานีตังอยู่ในพืนที่เขตภาคกลาง ทางตอนบนของกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในจังหวัด
ปริ ม ณฑล พื นที่ ตั งอยู่ เ หนื อ ระดั บ น้ า ทะเลปานกลางประมาณ 2.30 เมตร มี ร ะยะทางห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 28 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพืนที่ข้างเคียง ดังนี
(ดูภาพที่ 1-1)
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

อ้าเภอลาดบัวหลวง อ้าเภอวังน้อย อ้าเภอ
บางไทร และอ้าเภอบางปะอิ น จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

อ้ า เภอบ้ า นนา และอ้ า เภอองครั ก ษ์
จั ง หวั ด นครนายก และอ้ า เภอบางน้ า
เปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก
ทิศใต้

ติดต่อกับ

อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อกับ

เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหนองจอก
และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
และอ้าเภอบางบัวทอง อ้าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ ได้แก่ (1) อ้าเภอคลองหลวง, (2) อ้าเภอ
ธัญบุรี, (3) อ้าเภอเมืองปทุมธานี , (4) อ้าเภอลาดหลุมแก้ว, (5) อ้าเภอล้าลูกกา, (6) อ้าเภอสามโคก
และ (7) อ้าเภอหนองเสือ ประกอบด้วย 60 ต้าบล 529 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 27
เทศบาล และ 37 องค์การบริหารส่วนต้าบล (ส้านักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 2559.)
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 1-1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา: จังหวัดปทุมธานี
1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.5.2.1 การวิเคราะห์เชิงพืนที่
ประกอบไปด้วย การศึกษาสถานการณ์ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพเชิงพืนที่
การขยายตัว และกระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ในพืนที่ศึกษา รวมถึงรูปแบบ และกิจกรรม
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ในพื นที่จั งหวัด ปทุ มธานี เพื่อดูถึงการเปลี่ ยนแปลงของรูป แบบการพั ฒ นา
ทิ ศ ทาง การเติ บ โตของเมื อ ง ตลอดจนรู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ช่วงเวลา คือ ปี 2552 กับ ปี 2558
1.5.2.2 การวิเคราะห์พืนที่เสี่ยงน้าท่วม
ประกอบไปด้วย การแสดงต้าแหน่งพืนที่เสี่ยงน้าท่วม จ้าแนกตามระดับความรุนแรงของ
น้าท่วม 4 ระดับ โดยใช้ปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ 6 ปัจจัย ภายใต้ข้อจ้ากัดของฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยอ้างอิงบริบทของระดับความรุนแรงในสถานการณ์น้าท่วม ปี 2554
ผ่านการคัดเลือกพืนที่เสี่ยงน้าท่วมรุนแรงสูงสุด จากขนาดพืนที่ ล้าดับศักย์ของเมือง และความสัมพันธ์
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่เสี่ยง
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1.5.2.3 วิเคราะห์แนวทางการวางแผนทางด้านผังเมือง
ประกอบไปด้ว ย การพัฒ นาเป้ าหมาย และมาตรการในการลดความเสี่ ยงภายใต้ บริบ ทของการ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ โดยข้ อ เสนอแนะและแนวทางด้ า นการวางแผนเมื อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์เชิงพืนที่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) เพื่อก้าหนดแนวทางการ
พัฒนาของเมืองภายใต้ข้อมูล และสถานการณ์จริง จ้าแนกออกได้เป็น 2 ฉากทัศน์ ประกอบไปด้วย
(1) ฉากทัศน์ที่ 1 (Scenario I) ภายใต้การเติบโตของเมืองในระดับปกติ (Business as usual)
(2) ฉากทัศน์ที่ 2 (Scenario II) ภายใต้การเติบโตของเมืองในระดับปกติ (Business as usual) โดย
มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) เข้ามากระตุ้น
1.5.2.4 ทบทวน วิเคราะห์ศักยภาพ แผน นโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
ประกอบไปด้วย การศึกษา และทบทวนแผน นโยบาย การบริหารจัดการของหน่ว ยงาน
ภาครัฐในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด เพื่อหาข้อจ้ากัด และศักยภาพของแผนเดิมที่มีอยู่ เพื่อน้ามา
สู่การพัฒนา และเสนอแนะแนวทางด้านผังเมือง ได้แก่
(1) ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี
(2) ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง – รังสิต
(3) ผังเมืองรวมเมืองล้าลูกกา – บึงยี่โถ
(4) ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี
(5) ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานีแบบห้ามผังเมืองรวมเมือง
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคาร รวมถึงนโยบาย
ด้านผังเมือง เทศบัญญัติท้องถิ่น และข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาวิเคราะห์และประมวลผล
รวบรวมข้อมูล รายละเอียดของแผน นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการน้าท่วมในพืนที่
จังหวัดปทุมธานี ทังของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น และหน่วยงานจากภาครัฐส่วนกลาง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรการทางผังเมือง กับแผนการบริหารจัดการน้าท่วมในพืนที่
จังหวัดปทุมธานี เพื่อระบุมาตรการที่ มีความเหมาะสมกับการจัดการพืนที่เสี่ยงน้าท่วมในแต่ละพืนที่
เสี่ยงอย่างมีศักยภาพ
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1.6 กรอบวิธีวิจัย
การด้าเนินการวิจัยนีจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบหลัก ดังภาพที่ 1-2 มีรายละเอียด ดังนี
1.6.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมือง
(1) เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รวมถึงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เปรียบเทียบระหว่าง 2 ช่วงเวลา คือ ปี 2552 กับ ปี 2558 โดยการจัดท้าฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพืนที่ (Spatial Analysis)
(2) วิ เ คราะห์ รู ป แบบการเปลี่ ยนแปลง และทิ ศ ทางการขยายตั ว ของเมื อ ง เปรี ย บเทียบ
ระหว่าง 2 ช่วงเวลา คือ ปี 2552 กับ ปี 2558 โดยการจัดท้าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพืนที่ (Spatial Analysis)
1.6.2 ศึกษา และวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
โดยเลื อ กจากบทบาท ขนาดความส้ า คั ญ และล้ า ดั บ ศั ก ย์ ข องเมื อ ง มี ร ายละเอี ย ดขั นตอนการ
ด้าเนินการ ดังนี
(1) การวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยง และขนาดความรุนแรงของการเกิดน้าท่วม ด้วยการก้าหนด
ขนาดของพืนที่ที่ได้รับผลกระทบมาจ้าแนก และแบ่งชันระดับความเสี่ยง เพื่อหาพืนที่เสี่ยงสู งสุ ด
ภายใต้ปัจจัยการวิเคราะห์ คือ พืนที่สิ่งปลูกสร้าง และชุมชนเมือง กับรูปแบบการใช้ที่ดิน และมีปัจจัย
ร่วมในการวิเคราะห์ คือ ขอบเขตพืนที่น้าท่วม (Flood Boundary) และระดับความลึกของน้าท่วม
(Flood Depth) ด้ ว ยการจั ด ท้ า แผนที่ น้ า ท่ ว ม (Flood Risk Map) โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พื นที่
(Spatial Analysis) และการซ้อนทับข้อมูล (Overlay Map) และน้าผลที่ได้จากการวิเคราะห์และให้
ค่าน้าหนักคะแนนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเปิดรับต่อภาวะน้าท่วม (Exposure) รวมกับความไว
(Sensitivity) เพื่อให้ได้ต้าแหน่งพืนที่เสี่ยงน้าท่วม (Risk Area Zone)
1.6.3 กาหนดแนวทางมาตรการในการลดความเสี่ยง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ฉากทัศน์
(1) ก้าหนดแนวทางเสนอแนะ (Options) ของการวางมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะ
น้าท่วม ภายใต้การก้าหนดความสามารถในการรองรับสถานการณ์น้าท่วมระดับเดียวกับปี 2554
(2) วิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) ที่ถูกออกแบบมาโดยค้านึงถึงการลดความเสี่ยง
ของสถานการณ์น้าท่วมด้วยการน้าเอาวิธีการ และมาตรการทางด้านการวางผังเมืองมาใช้ ประกอบไป
ด้ ว ย 2 ฉากทั ศ น์ โดยกระบวนการวิ เ คราะห์ ฉ ากทั ศ น์ ที่ เ กิ ด ขึ นจะเป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Data)
(3) น้ าแผนที่เสี่ ย ง จากส่ ว นที่ 2 มาจับคู่กับปัจจัยร่ว ม คือ ข้อมูล คาบการเกิดซ้าน้าท่ ว ม
(Flood Return Period) ใน 4 ช่ว งคาบ ประกอบไปด้ว ย 5 ปี , 25 ปี , 50 ปี และ 100 ปี จากนั น
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จึ ง ท้ า การซ้ อ นทั บ ข้ อ มู ล (Overlay Analysis) เพื่ อ ให้ ไ ด้ พื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว มภายใต้ บ ริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ในพืนที่จังหวัดปทุมธานี
1.6.4 ศึกษาแผน นโยบาย ทั้งแผนนโยบายเชิงโครงสร้าง และแผนนโยบายที่ไม่ใช่โครงสร้าง
(1) เก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ อาคาร รวมถึง
นโยบายด้านผั งเมือง เทศบั ญญัติท้องถิ่น และข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาวิเคราะห์ และ
ประมวลผล
(2) รวบรวมข้อมูล รายละเอียดของแผน นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการน้าท่วม
ในพืนที่จังหวัดปทุมธานี ทังของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น และหน่วยงานจากภาครัฐส่วนกลาง
(3) วิเคราะห์หาศักยภาพ และข้อจ้ากัดของแผนแต่ละแผน รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่อง
พร้ อมกับ การสั มภาษณ์ผู้ เชี่ ย วชาญเชิ งลึ ก เพื่อสรุปหาแนวทางการวางแผนทางด้า นผั งเมื อ งที่ มี
ศักยภาพ และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพืนที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังภาพที่ 1-2 (ด้านล่าง)

ภาพที่ 1-2 แสดงกรอบการวิจัย (Framework)
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1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ข้อมูลลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการขยายตัวของ
พืนที่เมืองในจังหวัดปทุมธานี
(2) ข้อมูลเชิง แผน นโยบาย และแนวทางการพัฒนาที่มีอยู่ในพืนที่จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน
การพัฒนาแผน นโยบายที่ค้านึงถึงประเด็นทางด้านผลกระทบจากน้าท่วม รวมถึงมีการวางแผนในการ
รับมือ และการตังรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(3) ข้อมูล พืนฐานเกี่ย วกับ ภัย พิบัติของจังหวัดปทุมธานี รวมถึงเกิดการพัฒ นาแผนทางเลื อ ก
(Scenario Plan) ที่ค้านึ งถึงการวางแผนในการรับมือ รวมถึงการตังรับปรับตัวกับผลกระทบจาก
การเกิดน้าท่วม
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ชุดข้อมูล และการประมวลผลของ แผน นโยบาย และแนวทางการพัฒนาเชิงพืนที่ ทังใน
ประเด็นทางด้านผั งเมือง และประเด็นทางด้านการบริหารจัดการพืนที่เสี่ยง การพัฒนาแผนภายใต้
บริบทของผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วม ในระดับน้าท่วมเทียบเคียงกับ ปี พ.ศ.2554
(2) ข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติของจังหวัดปทุมธานี รวมถึงพืนที่เสี่ยง และมาตรการในการ
ด้าเนินการลดความเสี่ยง รวมถึงการตังรับปรับตัวกับผลกระทบจากการเกิดน้าท่วม
(3) สามารถน้ างานวิทยานิ พนธ์ฉบับนีไปใช้เป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒ นาและเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการเชิงนโยบายเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงน้าท่วม ภายใต้บริบทของการจัดการ
ทางด้านผังเมือง ที่ค้านึงถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1.9 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
(1) Flood (อุทกภัย) คือ ภัยที่เกิดขึนอันเนื่องมาจากน้าเป็นสาเหตุ ซึ่งโดยปกติอุทกภัยจะเกิดขึน
หลังจากฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวัน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, 2555)
(2) Urbanization (กระบวนการเป็นเมือ ง) คือ กระบวนการเปลี่ ยนแปลงลั กษณะความเป็ น
ชนบทให้หมดไปจากพืนที่ บ่งบอกถึงการกระจายตัวของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมือง (ปภ, 2555)
(3) Adaptation (การปรับตัว) คือ ศักยภาพของระบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือวิถีการ
ด้ารงชีวิตให้อยู่รอด หรือลดทอนผลกระทบจากภัยพิบัติ (ปภ, 2555)
(4) Climate Change (การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน
ระยะยาว อันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการกระท้าของมนุษย์ (ปภ, 2555)
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ปัญหาน้าท่วม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Flood under Climate Change)
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)
2.1.1.1 นิยาม และความหมาย
(1) กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยที่เกิดขึน (average weather) ในพืนที่หนึ่งพืนที่ใด โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนจะมีความเกี่ยวเนื่องกับลักษณะทังหมดที่เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน
ลม เป็นต้น
(2) ในความหมายตามกรอบของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อากาศ (Framework
Convention on Climate Change: FCCC, 2555) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อันเป็นผลทางตรง หรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ท้าให้
องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติ
(3) คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel
on Climate Change: IPCC, 2555) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความผันแปรตามธรรมชาติ หรือจากกิจกรรมที่เกิดขึนโดยมนุษย์
(4) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2559) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ภู มิ อ ากาศ (Climate Change) หมายถึ ง ผลโดยตรง หรื อ โดยอ้ อ มจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ที่
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชันบรรยากาศโลก และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลง
จากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึนตามธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกัน
(5) (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ
การเกิดภาวะโลกร้อน ท้าให้ อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและพืนผิวโลก (พืนดินและมหาสมุทร)
เพิ่ ม ขึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี นั ย ส้ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ระบบภู มิ อ ากาศของโลก ซึ่ ง ท้ า ให้ เ กิ ด "ความ
แปรปรวนทางสภาพภู มิ อ ากาศ" (Climate variability) หรื อ เหตุ ก ารณ์ "สภาพอากาศรุ น แรง
(Extreme Weather Events)" ตลอดจนน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ย ลม หรือปริมาณ
น้าฝน (รวมถึงหิมะ และลูกเห็บ)
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(6) ส้านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programmed:
UNEP, 1999) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ หนึ่งในปัจจัยหลักที่ก้าลังเป็นประเด็นท้าทาย
ในปัจจุบัน เนื่องจากส่งผลกระทบทังต่อระบบสั งคม และระบบนิเวศ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึน ส่งผลท้าให้เกิดภาวะคุกคาม เกิดความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เพิ่มขึน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติน้าท่วม อันเนื่องมาจากการแปรปรวนของฤดูกาล และการเพิ่มขึน
ของระดับน้าทะเล
จากความหมายของ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่กล่าวถึงมาทังหมดข้างต้น
เมื่อน้ามาเชื่อมโยงกับงานวิจัยชินนี จึงสามารถสรุปได้เป็นความหมายในอีกนัยยะว่า การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพอากาศ อันเกิดจากธรรมชาติ
โดยมีกิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวกระตุ้นความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบ และสร้างภาวะความเสี่ยงทางด้าน
ภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะความเสี่ยงน้าท่วมต่อมนุษย์ที่รุนแรงยิ่งขึน ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความมั่นคงในการด้ารงชีวิต ภายในระยะเวลา 30 ปี อันเป็น
ฐานระบบปีที่นิยมน้ามาใช้ในการวิจัย และการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2.1.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการวางแผนเมือง
(1) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรม
การเปลี่ ย นแปลงของโลกแห่ งภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2554) พบว่า กรอบแนวคิดของ
งานวิจั ย เรื่ อง “ทิศทางการปรั บ เปลี่ ยนของพืนที่เมืองในบริบทของการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ”
จะเน้นศึกษาในเรื่องประเด็นความเสี่ยงและทิศทางการปรับตัว ของเมืองในบริบทของอนาคต โดยเน้น
ไปที่การพิจารณาผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสังคม (Socio – Economic Development) ควบคู่ไป
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้วยการจัดท้า ภาพจ้าลองภูมิอากาศและพัฒ นาภาพฉาย
อนาคต (Scenario Analysis) ของการพัฒนาในหลายๆ สถานการณ์ ทังในระดับชุมชน ระดับเมือง
และระดับภาคส่วน ที่มีการรวบรวมข้อมูลมาจากสถานการณ์และกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพืนที่จริง ซึ่งผล
จากงานวิจัยชินนีแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อันได้แก่ การเพิ่มขึนของ
ปริมาณน้าฝน รวมถึงวันที่ฝนตก มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงจากภาวะ
น้าท่วม รวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยผลกระทบและความเสียหายที่ตามมาไม่ได้เกิดขึนเฉพาะ
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อความเชื่อมั่น ตลอดจนรายได้ทาง
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของประชาชนทังในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับภาคส่วนต่างๆ ในพืนที่นันๆ
อีกด้วย การพัฒนาภาพฉายอนาคตจึงถูกก้าหนดขึนมาเพื่อออกแบบและพัฒนาให้เห็นถึงผลกระทบ
ของความเสียหาย รวมถึงทิศทาง และแนวทางที่เหมาะสมส้าหรับการปรับตัวของพืนที่เ มือง หรือ
ชุมชนเมืองต่างๆ ในอนาคต โดยให้ความส้าคัญกับประเด็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสังคมร่วมด้ว ย
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(2) การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อประเทศไทย โดย (สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่ , 2552) พบว่า การเปลี่ ยนแปลงภูมิอ ากาศจะมีผ ลต่ อการเกิ ด
ภัยพิบัติในประเทศไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของฤดูกาล
รวมถึงระดับความรุนแรงของลมพายุ และการเพิ่มขึนของปริ มาณน้าฝนโดยตรง หากแต่ฝนที่ตกลงมา
จะมีลักษณะเป็นฝนทิงช่วง คือ ตกลงมาอย่างหนักแล้วหยุดไปเป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วจึงตกลง
มาใหม่ ซึ่งด้วยลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นจะท้าให้มีโอกาสของการเกิดน้าท่วมเพิ่มมากขึน ประกอบกับ
ด้วยรูปแบบการตังถิ่นฐานของชุมชนในประเทศไทยที่ ส่วนใหญ่ตังอยู่ในบริเวณพืนที่ริมชายฝั่งแม่น้า
พืนที่ปากแม่น้า และพืนที่ราบน้าท่วมถึง ท้าให้พืนที่ตังของชุมชนและที่อยู่อาศัยของประเทศไทยตังอยู่
ในเขตพืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้าท่วมโดยตรง
งานวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี จะเป็ น การท้ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเสนอแนะมาตรการทางผั ง เมื อ ง
เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน อันเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมีปัจจัยกระตุ้นที่ส้าคัญคือ การขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมือง และกิจกรรม
การพัฒนาต่างๆ ของมนุษย์ ผ่านการเสนอแนะแนวทางลดความเสี่ยงด้วยการจัดท้ากระบวนการ
วิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) และเสนอแนะมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมกับในแต่ละ
พืนที่เสี่ยง
2.1.2 อุทกภัย (Flood)
2.1.2.1 นิยาม และความหมาย
(1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2550) ให้ค้านิยามว่า อุทกภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึนอันเนื่อง
มาจากน้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้าท่วม หรืออื่นๆ ซึง่ โดยปกติอุทกภัยจะเกิดขึนหลังฝนตกต่อเนื่องกัน
เป็นเวลานาน และบางครังอุทกภัยยังเป็นสาเหตุเกี่ยวเนื่องทีท่ ้าให้เกิดแผ่นดินถล่มได้อีกด้วย
(2) กรมอุตุนิยมวิทยา (2552) ให้ค้านิยามว่า อุทกภัย หมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะ
น้าท่วม หรือน้าท่วมฉับพลัน อันมีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนัก หรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
อันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่้า พายุหมุนเขตร้อน ร่องมรสุม หรือร่องความกดอากาศต่้า
มรสุ มตะวัน ตกเฉีย งใต้ รวมไปถึงเขื่อนพัง หรือเกิดการชะล้างพังทลายลงของก้าแพง และประตู
ระบายน้า เป็นต้น
(3) กรมพัฒนาที่ดิน (2556) ให้ค้านิยามว่า อุทกภัย หมายถึง พืนที่น้าท่วมซ้าซาก อันได้แก่ พืนที่ที่มี
การท่วมขังของน้าบนพืนผิวดินสูงกว่าระดับปกติ และมีระยะเวลาที่น้าท่วมขังยาวนานอยู่เป็นประจ้า
จนสร้างความเสียหายต่อพืนที่เกษตรกรรม ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิต ของมนุษย์ เป็นพืนที่ราบลุ่มต่้า
มีลั กษณะภูมิสั ณฐาน (landform) ประเภทที่ราบน้าท่ว มถึง (flood plain) ซึ่งในฤดูฝ น หรือ ช่วง
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น้าหลากมักเกิดน้าท่วมขังในพืนที่เสมอ เนื่องจากปริมาณน้าที่เกิดจากฝนตกในพืนที่ รวมถึงน้าจาก
พื นที่ ภ ายนอก เมื่ อ รวมตั ว กั น แล้ ว มี ป ริ ม าณมากเกิ น ความสามารถในการรองรั บ น้ า (carrying
capacity) ของแหล่งน้าในพืนที่
จากความหมายของ อุทกภัย (Flood) ที่กล่าวถึงมาทังหมดข้างต้น เมื่อน้ามาเชื่อมโยงกับงานวิจัยชินนี
จึงสามารถสรุปได้เป็นความหมายในอีกนัยยะว่า อุทกภัย (Flood) หมายถึง การเกิดภาวะน้าท่วมขัง
น้าท่วมถึงพืนที่ชุมชน รวมถึงพืนที่ภายใต้บริบทของชุมชนเมืองอยู่เป็นประจ้า จนส่งผลกระทบและ
สร้างความเสี่ยงต่อการอยู่อาศัย และการตังถิ่นฐานของคนในพืนที่ ทังนีสืบเนื่องมาจากการศึกษา และ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องของนิสิต พบว่า พืนที่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า พืนที่ปากแม่น้า และ
พืนที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง จะเป็นพืนที่ที่มีการตังถิ่นฐานของประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทังใน
บริบทของการใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพ การท้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงการคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ ซึ่งด้วยท้าเลการตังถิ่นฐานของชุมชนอยู่ในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมถึงเหล่านี จึงท้าให้ชุมชน
ยิ่งมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากอุทกภัยที่รุนแรง และมีความถี่ของอุทกภัยที่เพิ่มมากขึ นกว่าชุมชน
ที่ตังห่างไกลออกไปจากพืนที่น้าท่วมถึง
2.1.2.2 ชนิดของอุทกภัย
การแบ่งชนิดของอุทกภัยโดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งออกได้ตามสาเหตุของการเกิดอุทกภัย หรือตาม
ขนาดความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึน โดยสามารถสรุปออกมาได้ดังนี (สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 2553)
(1) ชนิดของการเกิดอุทกภัย จ้าแนกตามสาเหตุของการเกิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
 Long - Rain Flood
โดยอุทกภัยประเภทนีเกิดจากการที่มีฝนตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมง หลายวัน หรือหลายสัปดาห์
ฝนมักจะมีความหนักเบา (Rainfall Intensity) ปานกลาง หรืออาจจะเกิดมาจากพายุดีเปรสชั่นที่
เคลื่อนตัวจากชายฝั่งทะเลขึนสู่พืนดิน อุทกภัยในรูปแบบนีมักจะท้าให้เกิดน้าท่วมขังในระยะเวลาหนึ่ง
ซึ่งเป็นสภาวะน้าท่วมที่เกิดจากระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าและ
บริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเกิดจากฝนตกหนัก ณ จุดนันๆ ติดต่อกันเป็น
เวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้าล้นตลิ่ง น้าท่วมขังส่วนใหญ่มีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้าง เพราะ
ไม่ ส ามารถระบายน้ า ได้ ทั น ความเสี ย หายจึ ง มั ก จะเกิ ด ขึ นกั บ พื ช ผลทางการเกษตร และ
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นส่วนใหญ่ ส้าหรับความเสียหายอื่นๆ มีไม่มากนัก เพราะสามารถเคลื่ อนย้าย
ทังคน และสิ่งของ ให้ไปอยู่ในพืนที่ที่ปลอดภัยได้ล่วงหน้า หลังจากได้รับค้าเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับ
สภาวะฝนตกหนัก และน้าล้นตลิ่ง
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 Flash Flood
โดยอุ ท กภั ย ประเภทนี เกิ ด ขึ นจากการมี ฝ นตกหนั ก (High Rainfall Intensity) ในพื นที่ ที่ ไ ม่ ค่ อ ย
กว้างขวางมากนัก มีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) ซึ่งฝนชนิดนีจะตกอย่างหนักและ
รุนแรง อย่างที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ฟ้ารั่ว” ที่มักจะส่งผลท้าให้อัตราการตกของฝนมากกว่าอัตราการ
ซึมผ่านของน้าผิวดิน และปริมาณฝนส่วนหนึ่งที่มากเกินพอ จึงมีโอกาสแปรสภาพกลายไปเป็นน้าไหล
บ่าหน้าดินแล้วไหลลงสู่ล้าธารอย่างรวดเร็ว อุทกภัยชนิดนีจึงเป็นสภาวะน้าท่วมที่เกิดขึนอย่างฉับพลัน
เนื่องจากการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของปริมาณน้าจ้านวนมากจากที่สูงลงสู่ที่ต่้า ซึ่งมักจะเกิดขึน
หลังจากเกิดฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง พืนที่ที่เกิดฝนประเภทนีขึนบ่อยๆ อาจจะเป็นพืนที่ที่ไม่เคย
เกิดฝนตกหนักมาก่อน และผลกระทบอันเนื่องมาจากการเกิดฝนตกหนัก จึงก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน
ที่มีความรุนแรงและเกิดการเคลื่อนตัวเร็วมาก โอกาสในการที่จะป้องกันและหลบหนีมีน้อย ดังนัน
ความเสียหายทังต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเกิดน้าท่วมประเภทนีจึงมีสูงมาก
 Tidal Flood
อุทกภัยประเภทนีจะเกิดขึนในบริเวณชายฝั่งทะเล อันมีสาเหตุมาจากการโหมกระหน่้าของคลื่นทะเล
ขนาดใหญ่ ที่มีสาเหตุมาจาก
(1) การเกิ ด แผ่ น ดิน ไหวของเปลื อ กโลกบริเ วณใต้ ทะเล ส่ ง ผลท้ า ให้ เ กิ ดคลื่ นยั ก ษ์ เข้าโหม
กระหน่้าพืนที่ชายฝั่งอย่างรุนแรง
(2) เกิดจากลมพายุ เช่น ลมพายุไต้ฝุ่ น ซึ่งพัดพาเอาน้าทะเล ก่อให้ เกิดคลื่ นขนาดใหญ่พัด
กระหน่้าเข้าสู่บริเวณพืนที่ชายฝั่ง จนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามมา
(3) เกิดจากระดับน้าทะเล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเกิดน้าขึนน้าลงส่งผลท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของน้าในแม่น้า โดยเฉพาะในพืนที่บริเวณปากอ่าว และพืนที่ปากแม่น้า
ตัวอย่างเช่น ปากแม่น้าเจ้าพระยา ที่การเพิ่มขึนของระดับน้าในทะเลจะไหลมาบรรจบรวมกับน้าที่ไหล
มาจากพื นที่ ต้ น น้ า ท้ า ให้ มี ป ริ ม าณน้ า ไหลผ่ า นพื นที่ ล งสู่ ท ะเลอ่ า วไทยในปริ ม าณที่ ม ากเกิ น
ความสามารถในการรองรับ ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักลงมาก็จะท้าให้น้าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ทัน
จนเกิดสภาวะน้าท่วมตามมา
(2) ชนิดของการเกิดอุทกภัย แบ่งตามขนาดการเกิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
 Large – Area Flood
อุทกภัยชนิดนีเกิดขึนในพืนที่ที่มีขนาดกว้างขวางมาก อาจจะเกิดมาจากสาเหตุใดก็ได้ที่กล่าวมาข้างต้น
ทังนีขึนอยู่กับสภาพพืนที่ที่เกิดอุทกภัย สภาวะอากาศ รวมถึงสถานการณ์เชิงกายภาพของพืนที่ด้วย
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อุทกภัยในประเภทนีถ้าเกิดขึนแล้วจะมีน้าไหลหลากอยู่เป็นเวลานาน ครอบคลุมพืนที่กว้างขวาง เช่น
การเกิดอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเกิดจากพายุดีเปรสชั่นพัดพาเอา
ไอน้าจากทะเลมาตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้เกิดน้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง และกินเวลา
ยาวนาน เป็นต้น
 Small – Area Flood
อุทกภัยชนิดนีเกิดขึนในพืนที่ที่มีขนาดเล็กและเกิดขึนในช่วงระยะเวลาสันๆ เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก
มักจะเป็นฝนแบบพายุฝน ท้าให้น้าไม่สามารถซึมผ่านลงดินได้ทัน น้าฝนส่วนหนึ่งจึงกระจุกตัวอยู่ใน
แม่น้า ล้าธาร การเกิดอุทกภัยชนิดนีจึงเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว หากแต่เป็ นเพียงในระยะเวลาสันๆ
เท่านัน โดยอุทกภัยชนิดนีจะเกิดมากในประเทศแถบร้อนชืน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเราด้วย
(3) ชนิดของการเกิดน้าท่วม แบ่งตามต้าแหน่งที่เกิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
 น้าท่วมชายฝั่ง (Coastal Flood)
ต้ า แหน่ ง ของการเกิ ด น้ า ท่ ว มในรู ป แบบนี สามารถพบได้ ทั่ ว ไปในบริ เ วณพื นที่ ช ายฝั่ ง ทะเล
เมื่อกระแสน้าจากทะเลสูงผิดปกติ ส่งผลท้าให้กระแสน้าไหลเข้าท่วมพืนที่ใกล้ชายฝั่ง โดยมีสาเหตุมา
จากหลายประการ เช่น จากพายุในบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล ท้าให้เกิดระดับน้า ทะเลยกตัวสูงขึนจาก
ระดับปกติ หรือที่เรียกกันว่า “คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)” เคลื่อนที่เข้าหาบริเวณชายฝั่งท้าให้
เกิดน้าท่วม นอกจากนี ในบางครังน้าท่วมชายฝั่งอาจจะเกิดขึนจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
หรือแผ่นดินไหวในทะเล ส่งผลท้าให้เกิดคลื่นสูงขึนซัดเข้าหาชายฝั่งได้อีกด้วย
 น้าท่วมจากแม่น้า (Riverine Flood)
น้าท่วมรูปแบบนีสามารถพบได้ทั่วไปเมื่อปริมาณการไหลของน้าในแม่น้ามีมากกว่าความจุของล้าน้า
ท้าให้น้าไหลล้นตลิ่งท่วมพืนที่ตามแนวล้าน้า โดยอาจมีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักในพืนที่ตอน
เหนือของต้นน้า รวมถึงในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งฝนที่ตกลงมาสามารถตกลงสู่แม่น้าโดยตรง หรืออาจจะ
ตกลงมาในบริเวณพืนที่ใกล้เคียงแล้วไหลลงสู่แม่น้าในเวลาต่อมา นอกจากนี ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล
ต่อการเกิดน้ าท่ว มจากแม่น้ าร่ วมด้วย เช่น เมื่อเกิดน้าท่ว มที่ไหลเอ่อล้ นตลิ่งแม่น้าเข้าไปยังพืนที่
รอบข้าง ในกรณีที่พืนที่บริเวณรอบๆ แม่น้าเป็นพืนที่ราบและมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวมาก่อนหน้า
นั น น้ าที่ไหลเอ่อจากแม่น้ าจะยั ง คงท่ว มขั ง อยู่ในบริ เวณพืนที่ร อบแม่น้า และระบายออกได้ ย าก
เนื่องมาจากภูมิประเทศที่แบนราบและดินที่มีความชืนสูงและอิ่มตัว เนื่องมาจากฝนที่ตกก่อนหน้านี
ท้าให้ใช้ระยะเวลานานในการระบายน้า
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 น้าท่วมในพืนที่ชุมชน หรือน้าท่วมในตัวเมือง (Local Flood / Urban Flood)
ส่วนมากการเกิดน้าท่วมในรูปแบบนี จะมีสาเหตุมาจากพายุฝน หรือเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน พืนดินมีความชุ่มน้า ท้าให้น้าฝนไม่สามารถซึมผ่านลงดินได้ทังหมด เกิดเป็นน้าท่วมขัง
นอกจากนี สภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เช่ น การขยายตั ว ของพื นที่ ชุ ม ชนเมื อ ง
และอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นปัจจัย เกี่ยวเนื่องและส่งผลท้าให้พืนที่รองรับน้า รวมถึงพืนที่เส้นทาง
ระบายน้าตามธรรมชาติ ของเมืองลดน้อยลง พืนที่ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาไปเป็นโครงสร้างดาดแข็ งที่
กี ด ขวางทางน้ า ท้ า ให้ น้ า ไม่ ส ามารถซึ ม ผ่ า นลงดิ น ได้ ประกอบกั บ ขี ด จ้ า กั ด ของศั ก ยภาพและ
ความสามารถของระบบการระบายน้าภายในเมือง ซึ่งหากในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณฝนมากเกินกว่าที่
ระบบระบายน้าจะสามารถรองรับได้ อาจจะท้าให้เกิดภาวะน้าท่วมในตัวเมือง หรือชุมชน นอกจากนี
แล้วยังมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่ส่งผลท้าให้เกิดปัญหาน้าท่วมในเขตพืนที่เมืองตามมาหลายประการ
อันได้แก่ การละเลยการขุดลอกคูคลอง การมีระบบการบริหารจัดการน้าที่ไร้ประสิทธิภาพ การสร้าง
บ้ านเรื อน ที่อยู่ อาศัย บุ กรุ กเข้าไปในคลอง รวมถึงพืนที่เสี่ ยงภัย การก่อสร้างสิ่ งปลู กสร้างต่าง ๆ
ปกคลุมดิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี น้าที่ ท่วมในพืนที่ชุมชนเมือง สามารถเกิดขึนได้ทังในรูปแบบของ
น้าท่วมฉับพลัน น้าท่วมชายฝั่ง รวมถึงน้าท่วมจากแม่น้า โดยทังนีจะขึนอยู่กับท้าเลที่ตัง ลักษณะ
ทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของวัฎจักรน้าตามธรรมชาติ กับวัฎจักรของน้าในเมืองนันๆ ดังภาพที่
2 – 1 (ด้านล่าง)

ที่มา : http://kasarapornwater.blogspot.com/.com, สืบค้นเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2559.
ภาพที่ 2-1 วัฎจักรของน้าตามธรรมชาติ และวัฎจักรของน้าในเมือง
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2.1.2.3 สาเหตุของการเกิดน้าท่วม
น้าท่วมอาจจะเกิดขึนมาจากปัจจัยทางธรรมชาติ หรือจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน โดยสามารถจ้าแนกออก
ตามปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่ท้าให้เกิดน้าท่วมได้เป็น 3 ปัจจัย ประกอบไปด้วย (1) ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา
(2) ปัจจัยด้านอุทกวิทยา และ (3) ปัจจัยด้านมนุษย์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติ
(สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 2553) สรุปเอาไว้ว่า ลักษณะอากาศที่ก่อให้เกิดฝนตกหนัก รวมถึงการเกิดอุทกภัย
ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย มาจากปัจจัยร่วม ดังนี
 ร่ อ งความกดอากาศต่ า หรื อ ร่ อ งมรสุ ม มี ลั ก ษณะเป็ น แนวพาดขวางในทิ ศ ตะวั น ตก –
ตะวันออก ในเขตร้อนใกล้ๆ เส้นศูนย์สูตร (Equator) และจะมีการเลื่อนขึน – ลง และพาดผ่านพืนที่
ประเทศไทยช้ากว่าแนวโคจรของดวงอาทิตย์ประมาณ 1 เดือน ความกว้างของร่องมรสุมประมาณ 6
– 8 องศาละติจูด ซึ่งร่องมรสุมจะเริ่มพาดผ่านประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม จากนันในช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม มรสุมจะเริ่มเลื่อนไปอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และจะเคลื่อน
กลับมาพาดผ่านภาคเหนือของประเทศไทยอีกครังประมาณเดือนกันยายน และเลื่อนลงไปตามล้าดับ
เมื่อร่องนีประจ้าอยู่ที่ใด หรือผ่านที่ใดก็จะท้าให้พืนที่บริเวณนันเกิดฝนตกหนักได้
 ลมมรสุม (Monsoon) เป็นลมที่พัดตามฤดูกาล เรียกว่า ลมประจ้าฤดู เป็นลมที่พัดในทิศทาง
ประจ้าเป็นระยะเวลานานจนกลายมาเป็นฤดูกาลของประเทศไทย ลมมรสุมที่มีก้าลังแรงจัดที่สุ ด
ได้แก่ มรสุมที่เกิดในบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ซึ่งประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เริ่มต้นพัดเข้าสู่ภาคกลางของประเทศ ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมไปจนถึ ง กลางเดื อ นตุ ล าคม ต่ อ จากนั นลมจะแปรปรวนและเริ่ ม เปลี่ ย นเป็ น ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณปลายเดือนตุลาคม ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 พายุหมุน เขตร้ อน หรื อพายุไ ซโคลน (Cyclone) มีถิ่นก้าเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้ อน
แถบละติจูดต่้า แต่อยู่นอกเขตบริเวณเส้นศูนย์สูตร ลักษณะของฝนที่ตกเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนจะ
เป็นฝนที่ตกหนักและมีบริเวณกว้างขวาง กับมีลมพายุรุนแรงด้วย พายุหมุนเขตร้อนเมื่ออยู่ในสภาวะที่
เจริ ญ เติ บ โตเต็ ม ที่ จ ะเป็ น พายุ ที่ มี ค วามรุ น แรงที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง ในบรรดาพายุ ที่ เ กิ ด ขึ นในโลก
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณตังแต่ 100 กิโลเมตรขึนไป และเกิดขึนพร้อมกับลมที่พัดแรงมาก ยิ่งใกล้
ศูนย์กลางลมจะหมุนเกือบเป็นวงกลม และมีความเร็วที่สุด ดังนัน จึงใช้ความเร็วลมสูงสุดที่บริเวณใกล้
ศูนย์กลางมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความรุนแรงของพายุ โดยสามารถแบ่งพายุ ออกได้เป็น 3 ชนิด
ตามแรงลม คือ พายุ ดีเปรสชั่นเขตร้อน (ความเร็วลมไม่เกิน 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง), พายุโซนร้อน
(ความเร็วลม 63 – 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และพายุไต้ฝุ่น (ความเร็วลมตังแต่ 118 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงขึนไป)
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 แนวพัดสอบของลม เป็นบริเวณที่มีการพัดของลมไปในทิศทางใกล้เคียงกัน (ไม่เกิน 90 องศา)
กล่าวคือ ลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดสอบกับลมฝ่ายตะวันออก ท้าให้บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นแนวตีบ
ของลม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยา โดยในบริเวณดังกล่าวจะมีลักษณะอากาศที่ไม่ดี
มีฝน และบางครังอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึนได้
 คลื่นกระแสลมตะวันตก คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเกิดขึนในฤดูหนาวทางซีกโลก
เหนือ โดยมักก่อตัวในกระแสฝ่ายตะวันตกและเคลื่อนมาทางทิศตะวันออก เป็นตัวกระตุ้นให้หย่อม
ความกดอากาศหรือพายุหมุนเขตร้อนที่อยู่ในบริเวณนันมีก้าลังแรง คลื่นอากาศแบบนีมักเป็นสาเหตุ
ท้าให้เกิดพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
 คลื่นกระแสลมตะวันออก คลื่นกระแสลมตะวันออก คลื่นอากาศในกระแสลมตะวันออกเกิด
ในช่วงปลายฤดูหนาวทางซีกโลกเหนือ โดยมักก่อตัวขึนเมื่อกระแสลมสินค้าถูกรบกวนท้าให้เกิดเป็น
คลื่นแล้วเคลื่อนมาทางทิศตะวันตก เมื่อคลื่นอากาศเหล่านีเคลื่อนผ่านจะท้าให้มีฝนตกในพืนที่นันๆ
ประมาณ 1-2 วัน
โดยลักษณะของกระแสลมที่กล่าวถึงในข้างต้น เป็นดังภาพที่ 2–2 (ด้านล่าง)
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ที่มา : www.songkhla.tmd.go.th.com, สืบค้นเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2559.
ภาพที่ 2-2 แสดงทิศทางของลักษณะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกิดฝนในประเทศไทย
(2) ปัจจัยด้านอุทกวิทยา
 น้าหลากจากภูเขาที่เป็นต้นน้าลาธาร เป็นผลจากพายุฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ซึ่งน้าท่วมที่
เกิดจากสาเหตุนีจะเป็นไปในลักษณะของน้าท่วมฉับพลัน ที่มักจะก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณ
ชุมชนที่ราบเชิงเขา นอกจากนี การเกิดน้าไหลหลากจากพืนที่ต้นน้ายังส่งผลกระทบถึงพืนที่กลางน้า
รวมถึงพืนที่ปลายน้าด้วย เนื่องมาจากไม่มีพืนที่ดูดซับน้า ท้าให้น้าเกิดการไหลบ่าลงมายังพืนที่ราบลุ่ม
แม่น้าซึ่งตังอยู่ต่้ากว่าอย่างรวดเร็ว ยิ่งถ้าตอนใดของแม่น้าเกิดการทับถมของตะกอนจนมีสภาพตืนเขิน
จะเป็นปัจจัยร่วมก่อให้เกิดการล้นตลิ่งลงมา ประกอบกับน้าที่มีปริมาณมากพออยู่แล้ว ส่งผลท้าให้
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พืนที่ราบลุ่มที่อยู่ต่้ากว่าได้รับผลกระทบ เช่น การเกิดน้าท่วมขังในพืนที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาที่
ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นต้น
 ผลจากน้าทะเลหนุน สูง (Hide Tide) ในช่ว งเวลาที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนว
ที่ตรงกันท้าให้เกิดระดับน้าทะเลขึนสูงสุด ซึ่งการเกิดน้าทะเลหนุนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึนทุก ๆ วัน หากแต่น้าทะเลหนุนในระยะที่น้าทะเลเกิด คือ ระดับน้าทะเลขึนสูงสุด เรียกว่า
น้าขึนสูงในหน้าน้าเกิดที่น้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้าในแม่น้าสูงขึนอี กมาก จนส่งผลท้าให้การไหลของ
น้าในแม่น้า ล้าคลองลดลง หรืออาจจะหยุดไหล น้าในแม่น้าล้าคลองเหล่านีจึงไม่สามารถระบายลงสู่
ทะเลได้อย่างทันท่วงที ซึ่งถ้าในระยะเวลาของการเกิดน้าทะเลหนุนสูงตรงกับช่วงเดียวกันของการเกิด
น้าป่าไหลหลาก อาจจะส่งผลท้าให้เกิดน้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพืนที่ริมฝั่งแม่น้าได้ในเวลาต่อมา
 น้าล้นตลิ่ง หากพบว่ามีฝนตกหนักบริเวณลุ่มน้าก็มักจะก่อให้เกิดการล้นตลิ่งในพืนที่บริเวณ
ลุ่มน้านันๆ หากแต่ความรุนแรงหรือความเสียหาย ทังต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึนในแต่ล ะครัง
ย่อมขึนอยู่กับปัจจัยเกี่ยวข้องปัจจัยอื่ นๆ ด้วย เช่น การตังพืนที่ชุมชน หรือการพัฒนาโครงข่ายถนน
ขวางทางน้าไหล, การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพพืนที่ , พืนที่ป่าไม้ส้าหรับ
ใช้เป็นพืนที่ดูดซับและลดแรงกระแทกของน้าลดจ้านวนลง รวมไปถึงระบบระบายน้าที่มีอยู่ในชุมชน
ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น
 การทรุดตัวของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ความเจริญของบ้านเมือง ทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ท้าให้ ชีวิตความเป็ น อยู่ ของประชาชนเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มากขึน รวมถึงการสูบน้าบาดาลขึนมาใช้มากขึนจนเกินกว่าศักยภาพ
ของน้าใต้ดินที่มีอยู่ กรณีที่แผ่นดินมีการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องจะท้าให้ความสามารถของคลองในพืนที่
เมือง หรือชุมชนในการระบายน้าออกจากพืนที่ลดลง เนื่องจากระดับน้าในแม่น้าที่ล้อมรอบพืนที่ เมือง
หรือชุมชนจะอยู่สูงกว่าระดับพืนดินในพืนที่ชุมชน ท้าให้เมื่อ ฝนตกมักจะเกิดน้าท่วมได้ง่าย และเป็น
เวลานาน ทังนี เพราะการระบายน้าออกจากย่านดังกล่าวจะท้าได้ยาก (ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, 2529)
(3) ปัจจัยด้านมนุษย์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติ
 การขยายตัวของเมือง รวมถึงกิจกรรม และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ลั กษณะการตังถิ่น ฐานของประชากรในประเทศไทย พบว่า มักจะเข้าไปอาศัยอยู่กับพืนที่
แหล่งน้า เพื่อให้สะดวกต่อการด้ารงชีวิต รวมถึงเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงต้องการใช้เส้นทางน้า
ส้าหรับไว้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อการติดต่อค้าขาย และไปมาหาสู่กัน มนุษย์จึงได้เลือกที่ตังของ
เมือง หรือชุมชนขนาดใหญ่ไว้ในบริเวณริมแม่น้า เช่น เมืองเชียงใหม่ตังอยู่ริ มแม่น้าปิง เมืองพิษณุโลก
ตังอยู่ริมแม่น้าน่าน ส่วนจังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ตังอยู่ในบริเวณพืนที่ ราบริมสองฝั่ง
แม่น้าเจ้าพระยา เป็นต้น นั่นหมายความว่า มนุษย์ได้ตัดสินใจที่จะเลือกที่ตังชุมชนโดยค้านึงถึงความ
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สะดวกในกิจวัตรประจ้าวันมากกว่าจะค้านึงถึงภัยอันตรายจากอุทกภัยซึ่งไม่ได้เกิดขึนเป็นประจ้าทุกปี
(ประเสริฐ มิลินทางกูร, 2553) ได้อธิบายไว้ว่า ในปัจจุบัน ชุมชนเมืองเหล่านีได้เกิดการขยายตัวรุกล้า
เข้าไปในพืนที่ลุ่มต่้า (Flood plain) ซึ่งใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้าตามธรรมชาติ ส่งผลท้าให้เมืองไม่มีพืนที่
รองรับน้า ดังนัน เมื่อเกิดน้าล้นตลิ่ง น้าเหล่านีก็จะไหลเข้าท่วมในบริเวณที่เป็นพืนที่ลุ่มต่้าที่เป็นที่ตัง
ของเมืองใหม่ที่ขยายตัวออกมาก่อน นอกจากนี การก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานต่างๆ ขวาง
เส้นทางน้าธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้าและก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมตามมา เช่น การ
ก่อสร้างถนนที่มีการออกแบบทางระบายน้าของถนนไม่เพียงพอ เมื่อฝนตกหนักในพืนที่ก็จะท้าให้
น้าล้นเอ่อท่วมขังในเขตเมือง สร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนเมือง เพราะไม่สามารถระบายน้าออก
จากเมืองได้ทัน ดังภาพที่ 2 – 3 (ด้านล่าง)

ที่มา : www.encrypted-tbn1.gstatic.com, สืบค้นเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2559.
ภาพที่ 2-3 แสดงวิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้าในประเทศไทย
 การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรในเมือง อันได้แก่ การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าและออกของ
ประชากรในเมือง ทังแบบถูกต้องตามกฎหมาย คือ มีหลักฐานการย้ายถิ่นฐาน ได้แก่ ทะเบียนบ้าน
หรือเอกสารแสดงตัว อื่น ๆ ที่มีการรับรองตามกฎหมาย รวมถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาของ
ประชากรแฝง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว การเพิ่มขึนของประชากรแฝงจะมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานตาม
แหล่งงาน รวมถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานออกมาจากพืนที่ศูนย์กลางเมืองซึ่งแออัด และไม่สามารถ
รองรับต่อการขยายตัว และการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรได้อีกแล้ว
 การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างขาดการวางแผน / ไร้ทิศทาง อันได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผิดประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพืนที่สูงชัน หรือภูเขาต้นน้าล้าธาร การตัดไม้ท้าลายป่าเพื่อท้าไร่
เลื่อนลอยและการเกษตรกรรม โดยขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้าที่ย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การซึมของน้าลงดินในฤดูฝน ท้าให้การดูดซับ น้าของดินลดลง เพิ่มปริมาณน้าไหลบ่าหน้าดินและเพิ่ม
โอกาสในการเกิดอุทกภัย เมื่อเกิดฝนตกหนักจะท้าให้อัตราการไหลสูงสุดเพิ่มมากขึนและไหลเร็วขึน
เป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้าในการท้าลายและยังเป็นสาเหตุของดินถล่มด้วย นอกจากนียังท้าให้
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ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาในท้องน้า ท้าให้ท้องน้าตืนเขินไม่สามารถระบายน้า
ได้ทันที รวมทังก่อให้เกิดความสูญเสียทังต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรในเขตพืนที่ปลายน้า
 การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทาการเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น การบุกรุกพืนที่ป่าไม้ ถือเป็นการท้าลาย
พืนที่ป่าต้นน้า และพืนที่ปกคลุมดิน ท้าให้น้าส่วนใหญ่ที่ตกลงมาไหลบ่าจากที่สูงลงสู่ที่ต่้า ไหลจาก
พืนที่ฝั่งเขาเข้าหาพืนที่ฝั่งทะเล หรือแม่น้าอย่างรวดเร็ว จนส่งผลท้าให้เกิดน้าท่วม ทังจากน้าป่าไหล
หลาก และน้าทะเลหนุนสูงตามมา โดยสาเหตุหลักที่ส่งผลท้าให้พืนที่ป่าลดน้อยลง คือ การบุกรุกพืนที่
การเผาป่า เพื่อท้าการเกษตรกรรม ของชาวบ้าน รวมถึงกลุ่มนายทุนภายในพืนที่
 การสร้างสิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน ขวางทางไหลของน้า การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
พืนที่ชุมชนเมือง รวมถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐานต่าง ๆ ส่งผลท้าให้
เมืองเกิดการเจริญเติบโตแบบสะเปะสะปะ ผู้คนตังบ้านเรือนบนพืนฐานของความพึงพอใจ ไม่ใช่ความ
ปลอดภั ย ผลที่ ต ามมาคื อ เกิ ด การพั ฒ นา และการก่ อ สร้ า งอาคารบ้ า นเรื อ น รวมถึ ง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐานต่าง ๆ ขวางเส้นทางไหลของน้า เช่น การสร้าง
ถนนขวางทางน้าไหล ส่งผลท้าให้น้า ไม่มีเส้นทางระบายลงสู่แม่น้า และทะเล จนเกิดการไหลเอ่อ
เข้าท่ว มขังพืนที่ชุมชน รวมถึงพืนที่ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดังจะเห็ นได้จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
ปี 2554 ดังภาพที่ 2 – 4 (ด้านล่าง)

ที่มา : www. chaoprayanews.com, สืบค้นเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2559.
ภาพที่ 2-4 แสดงปัญหาอุทกภัย ปี 2554 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
 การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบระบายน้า ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ส่งผล
ท้าให้เกิดภาวะน้าท่วมขังรุนแรง สามารถสร้างความเสียหาย และสร้างผลกระทบทังต่อประชาชน
ชุมชน เมือง รวมถึงประเทศได้อย่างมหาศาล การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบการบริหารจัดการน้า
ที่ไม่สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน ท้าให้การท้างานร่วมกันขาดประสิทธิภาพ และขาดความยืดหยุ่นต่อ
สถานการณ์จนน้ามาสู่การตัดสินใจ หรือการแก้ไขที่ผิดพลาดตามมา
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 การขาดการประสานงาน และการบริหารจัดการน้าที่ผิดพลาด การขาดการประสานการ
ท้างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทังในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด รวมถึงส่วนกลาง ส่งผลให้
เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผลที่ตามมาคือ การจัดล้าดับความส้าคัญของกระบวนการตัดสินใจ
และการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึนไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ไข หรือ
ลดความเสี่ยงที่เกิดขึนได้
 การบริหารจัดการน้าในพื้นที่เขื่อนต้นน้าไร้ศักยภาพ (เขื่อนพัง) เป็นสาเหตุของการเกิด
น้าท่วมฉับพลันสาเหตุหนึ่ง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อชุมชนที่ตังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากปริมาณน้าจ้านวนมหาศาลที่กักเก็บไว้ในเขื่อน
จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสในการหลบหนี หรืออพยพจึงมีน้อย นอกจากจะรู้ได้ล่วงหน้า
เท่านัน
2.1.3 อุทกภัยในประเทศไทย (Flood in Thailand)
(เล็ก จินดาสงวน, 2544) และ (วัชระ วีรพันธุ์, 2533) ได้ท้าการจ้าแนกสภาพน้าท่วม หรืออุทกภัยตาม
สภาพการเกิด ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1.3.1 ลักษณะของอุทกภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
(1) น้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นสภาวะน้าท่วมที่เกิดจากน้าป่าไหลหลากจากภูเขาลงมา
ท่วมที่ราบเชิงเขาอย่างฉับพลัน สภาพน้าท่วมประเภทนีเกิดจากหิมะละลาย หรือฝนตกหนักบริเวณ
ต้นน้าล้าธาร ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีความลาดชันมาก ประกอบกับดินในพืนที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้า ต่า้
เนื่องจากพืนที่ป่าถูกท้าลาย จนไม่มีพืนที่ดูดซับน้า และน้าฝนที่ตกลงมาจึงไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าอย่าง
รวดเร็ว ลักษณะของการเกิดน้าท่วมชนิดนี พบว่า กระแสน้าจะแรงและเร็วมาก ยากในการป้องกัน
หรือหลีกเลี่ยง นอกจากนี น้าที่ไหลลงมาจะพัดพาน้าเอาตะกอนดินทราย และต้นไม้ไหลมากองรวมกัน
อยู่ในพืนที่ปลายน้าด้วย
(2) น้าบ่าไหลหลากอย่างช้า (Steady Floods) เป็นสภาวะน้าท่วมที่เกิดขึนเนื่องจากการเคลื่อนที่
ของปริมาณน้าจ้านวนมากจากที่สูงลงสู่ที่ต่้า ซึ่งมักเกิดขึนหลังจากฝนตกไม่หนักมาก หากแต่การตก
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน น้าที่ ไหลบ่าลงมารวมตัวกันในบริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบระหว่าง
เนินลอนลาด ที่อาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนันมาก่อนเลย ทังนี เพราะมีการเกิดฝนตกสะสม
ในพืนที่ต้นน้าที่อยู่ห่างออกไปแทน
(3) น้าท่วมขัง (Drainage Floods) เป็นสภาวะที่เกิดน้าท่ว มขึนจากสภาพน้าล้ นตลิ่ งในบริเวณ
ทังสองฝั่งของล้าน้า เนื่องจากปริมาณน้ามากเกินความจุของแม่น้า หรือเกิดจากระบบระบายน้าไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ราบลุ่มและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ ซึ่งเมื่อเกิดฝนตก
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หนักในบริเวณดังกล่า วอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน จะส่งผลท้าให้เกิดน้าท่วมขัง โดยน้าท่วมขัง
เหล่านีส่วนใหญ่จะเกิดขึนในบริเวณที่ราบลุ่ม และมีลักษณะแผ่ขยายออกเป็นบริเวณกว้าง
(4) น้าท่วมบริเวณปากแม่น้า เป็นสภาพน้าท่วมตามปกติของแม่น้าต่างๆ ในพืนที่บริเวณปากแม่น้า
ซึ่งสภาพน้าท่วมลักษณะนีจะเกิดขึนในระยะน้านองของแม่น้า ในขณะที่น้านองเหล่านีจะไหลหลากลง
สู่ทะเลในพืนที่บริเวณปากแม่น้า โดยน้านองเหล่านีจะถูกน้าทะเลหนุนกลับเข้ามา ทังนีขึนอยู่กับระดับ
ของน้าขึนน้าลงที่เกิดขึนในแต่ละวันด้วย
นอกจากนีแล้ว จากงานวิจัยของวนารัตน์ กรอิ สรานุกูล และคณะ (2556) ที่ได้มีการอ้างถึงงานวิจัย
ของปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดปัญหาน้าท่วมในเขตชุมชนเมือง พบว่า หนึ่งในปัจจัยหลัก ของการ
เกิดน้าท่วมในพืนที่เมือง คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (Kousky C., 2011) รวมถึงรูปแบบของการ
บริหารจัดการเมือง (International., 2006) ซึ่งได้มีการจ้าแนกประเภทของการเกิดน้าท่วมในเขต
ชุมชนเมืองออกเป็น 4 ประเภท ดังนี
(1) น้าท่วมเฉพาะพื้นที่ สามารถเกิดขึนได้หลายครังต่อปี โดยเฉพาะในพืนที่เปราะบางของเขตชุมชน
เมือง เช่น ชุมชนแออัดที่ไม่มีท่อระบายน้า หรือท่อระบายน้าอุดตัน หากมีฝนตกหนักจะเกิดการไหล
บ่าของน้าบริเวณทางเดินระหว่างอาคารที่อยู่อาศัย
(2) น้าท่วมจากทางน้าขนาดเล็กในเขตเมือง สามารถเกิดขึนได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหลังการเกิด
ฝนตกหนัก เนื่องจากปริมาณน้าฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากกว่าความจุของระบบระบายน้าของเมือง
ท้าให้เกิดการไหลบ่าของน้าที่ล้นจากท่อระบายน้าเข้าท่วมพืนที่ในเขตเมือง
(3) น้าท่วมจากแม่น้าสายสาคัญที่ไหลผ่านพื้นที่เขตเมือง ลักษณะของการเกิดน้าท่วมประเภทนี
พบว่า จะได้รับผลกระทบโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ที่ดินและวิศวกรรมการ
ก่อสร้างในพืนที่ต้นน้า เช่น การสร้างเขื่อน ที่ท้าให้เกิดการสะสมของดินตะกอนที่มีผลต่อการไหล
ของน้ า นอกจากนี ทิศทางการเติบโตของเมื องที่ มี การขยายตัว เข้า ไปยั ง พืนที่ ราบลุ่ มน้ าท่ ว มถึ ง
ยังส่งผลกระทบท้าให้พืนที่รับน้า หรือพืนที่ไหลผ่านของน้าลดลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไป
ของกิจกรรม และรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(4) น้าท่วมในพื้นที่เมืองลุ่มต่า หรือเมืองชายฝั่งทะเล ลักษณะของการเกิดน้าท่วมประเภทนี พบว่า
ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบมาจากน้าท่วม ในฤดูฝนที่เกิดจากปริมาณน้าในแม่น้าที่สูงขึนทังจากฝนตก
และน้าทะเลหนุนสูง
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2.1.3.2 ลักษณะของอุทกภัยที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์
(1) อุทกภัยเนื่องจากการพังทลายของเขื่อนกั้นน้าพังลง สภาพน้าท่วมในลักษณะนีจะเกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยกระแสน้าที่ทะลักออกจากเขื่อนและไหลลงสู่ด้านท้ายน้าอย่าง
รุนแรง พัดพาบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ที่ตังอยู่ในบริเวณทังสองฝั่งของล้าน้าท้ายเขื่อนพังทลายลง ท้าให้
เกิดความเสียหายเป็นจ้านวนมาก
(2) อุทกภัยที่เกิดจากการก่อสร้างถนนกีดขวางทางน้า ในบริเวณพืนที่ที่มีฝนตกหนักจะมีน้าไหล
หลากจากภูเขาลงสู่ที่ราบเชิงเขาอย่างรวดเร็ว เมื่อรวมกับน้าในที่ราบซึ่งไหลบ่าอย่างช้า ๆ ลงสู่ล้าธาร
หากมีการก่อสร้างถนนขวางทางน้าโดยออกแบบสะพานและท่อระบายน้าไม่เพียงพอ จะท้าให้เกิดการ
กีดขวางการไหลของน้าและเกิดการกัดเซาะจนกระทั่งถนนขาด หรือมีน้าล้นข้ามมาท่วมถนนเป็น
ช่วงๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนน การคมนาคม บ้านเรือนราษฎร และพืนที่เกษตรกรรมทังสอง
ฝั่งถนน ถ้าตามปกติที่ไม่มีการก่อสร้างถนนเมื่อฝนตกหนักน้าจะไหลบ่าไปตามที่ราบตลอดแนวพื นที่
เพาะปลู ก ซึ่งอาจจะสามารถสร้ างความเสียหายเพียงเล็กน้อย หรือไม่เสี ยหายเลย แต่เมื่อมีการ
ก่อสร้างถนนขวางทางน้าตลอดแนว น้าจะไหลลอดถนนเฉพาะบริเวณที่มีสะพาน หรือท่อลอดเท่านัน
การระบายน้าที่ไม่เพียงพอนีจึงท้าให้เกิดน้าท่วมขึนมา
(3) สภาพน้าท่วมที่เกิดจากน้าฝนท่วมขังในเขตชุมชนและในเขตเมือง เมื่อเกิดฝนตกหนักในเขต
ชุมชนและในเขตเมืองติดต่อกันนานหลายวัน พืนที่รับน้าตามธรรมชาติ เช่น ที่ลุ่ม บ่อ บึง และคลอง
ต่างๆ จะมีสภาพเต็มไปด้วยน้า เมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณนันอีกก็จะเกิดน้าท่วมขัง อันเนื่องมาจาก
ท่อระบายน้าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนเมืองต่างๆ ที่มีการขยายตัวของเมืองเร็วกว่า
การก่อสร้ า งระบบระบายน้ า สภาพน้าท่ว มในลั ก ษณะนีส่ ว นใหญ่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อ
ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน คลังสินค้า แหล่งอุตสาหกรรม ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณนัน เนื่องจากน้าที่ท่วมขังในพืนที่จะเป็นน้าที่สกปรก อีกทังยังเป็นแหล่งเพาะเชือโรค
2.1.3.3 ตัวชีวัดลักษณะของการเกิดน้าท่วม
(1) ความลึก ในระดับ น้ าท่ว มที่มีความลึ กน้ อยกว่า 1 เมตร อาจก่อให้ เกิดความเสี่ ยงต่ อชี วิ ต ได้
หากกระแสน้า ไหลด้วยความเร็วสูง ความลึกของน้าท่วมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี ยหาย
ที่เกิดขึน กล่าวคือ หากน้าท่วมมีความลึกมากขึนจะก่อให้เกิดความเสียหายที่มากขึน ดังนัน ข้อมูล
ความลึกของน้าท่วม จึงถือเป็นข้อมูลส้าคัญในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึนจากน้าท่วม
(2) ความเร็วของกระแสน้า กระแสน้าที่มีความเร็วมากสามารถสร้างความเสียหายต่อตลิ่งและคันกัน
น้าได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเมื่อความเร็วในการไหลของน้าเพิ่มขึน ความดันใต้น้าจะสูงขึน เกิดแรง
กัดเซาะที่มากขึน โดยแรงกัดเซาะนีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อคันกันน้า หรือโครงสร้างต่างๆ และ
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ถึงแม้ว่ากระแสน้าจะมีความเร็วไม่มาก หากแต่ถ้าระดับน้ามีความลึกเกิน 1 เมตร หรือมากกว่า ก็จะ
เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ไม่แตกต่างกัน
(3) อัตราการไหลของน้า เป็นการวัดปริมาณน้าที่ไหลผ่านจุ ดๆ หนึ่ง (ในแม่น้า) ภายในหนึ่งวินาที
มีห น่ ว ยเป็ น ลูกบาศก์เมตรต่อวิน าที หากจะอธิบายให้ง่ายๆ ก็คือ ความสั มพันธ์ระหว่างระดับน้า
กับอัตราการไหลของน้า ผ่านการค้านวณหาอัตราการไหลของน้า ด้วยการเทียบปริมาณการไหลของ
น้าในแม่น้าภายในระยะเวลาหนึ่งวินาที
(4) ช่วงเวลา ในทีนี หมายถึง ระยะเวลาที่มีการท่วมขังของน้า ซึ่ งมีผ ลโดยตรงกับความเสียหาย
กล่าวคือ หากน้าท่วมนานมากขึน ความเสียหายจะยิ่งเพิ่มมากขึนด้วยเช่นกัน
(5) อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้า ส้าหรับอัตราการเพิ่มขึนของระดับน้า (ช้าหรือเร็ว) จะมีผลต่อการ
เตือนภัย และการอพยพ
(6) ความถี่ในการเกิดน้าท่วม เป็นการอธิบายทางสถิติโดยการวัดความน่าจะเป็นในการเกิดน้าท่วม
ทีร่ ะดับความรุนแรงหนึ่ง สามารถค้านวณได้จาก “คาบการเกิดเฉลี่ย (Return Period)” หรือช่วงเวลา
เฉลี่ ย ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ าท่ ว มซ้ าอี ก ครั งหนึ่ง ในระดั บ ความรุน แรงเท่ า กั น หรื อ มากกว่า
โดยความรุนแรงของน้าท่วมสามารถวัดได้จากอัตราการไหลของน้า ซึ่งนิยมวัดด้วยหน่วยลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที
(7) พื้นที่น้าท่วม หมายถึง พืนที่ที่น้าท่วมถึง สามารถแสดงในรูปแบบของแผนที่อันเป็นผลลัพธ์หนึ่ง
ซึ่งได้จากการพัฒนาแบบจ้าลองน้าท่วม มักแสดงควบคู่ไปกับข้อมูลความลึกของน้าท่วมในแต่ละพืนที่
ซึ่งแผนที่แสดงอาณาเขตน้าท่วมเช่นนีมีความส้าคัญอย่างยิ่งยวดในการวางแผนพัฒนาและแผนการใช้
ที่ดิน ดังนัน ความแม่นย้าในการระบุพืนที่น้าท่วมจึงมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก
(8) ฤดู กาล ถึงแม้ว่าน้ าท่ว มอาจจะสามารถเกิดขึนได้ตลอดปี หากแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดรุนแรง
มากขึนในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูมรสุม ท้าให้มีความเป็นไปได้สูงที่พืนที่ในเขตมรสุ ม
ปกคลุมจะได้รับผลกระทบและกลายไปเป็นพืนที่เสี่ยง รวมถึงพืนที่ภัยพิบัติได้ง่ายกว่า
2.1.4 อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี (Flood in Pathumthani)
2.1.4.1 ลักษณะของอุทกภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
(1) น้าท่วมฉั บพลัน (Flash Flood) เป็นลั กษณะและรู ปแบบการเกิ ดน้า ท่ว มที่ พบได้ม ากที่ สุ ด
ในพืนที่จังหวัดปทุมธานี ทังนีเนื่องด้วยท้าเลที่ตังของพืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ส่งผลท้าให้มวลน้า
จากพืนที่ที่สูงกว่าไหลมาบรรจบรวมกันยังพืนที่จังหวัดปทุมธานี ประกอบกับพืนที่จังหวัดปทุมธานี
มีจ้านวนพืนที่รอบรับน้า และพืนที่ระบายน้าลดลง จึงท้าให้เกิดสถานการณ์น้าท่วมที่รุนแรงยิ่งขึน
ตามมา
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(2) น้าบ่าไหลหลากอย่างช้า (Steady Floods) เป็นลักษณะและรูปแบบการเกิดน้าท่วมที่พบเจอ
ได้น้อยในพืนที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากด้วยท้าเลที่ตังของพืนที่ที่ตังอยู่ในบริเวณปลายน้า มีลักษณะ
เป็นพืนที่ราบลุ่ม ส่งผลท้าให้เกิดสถานการณ์น้าป่าไหลหลากในพืนที่ได้ยาก เพราะน้าท่วมส่วนใหญ่
จะมีสาเหตุมาจากน้าท่วมฉับพลัน และน้าท่วมขังเป็นหลัก
(3) น้าท่วมขัง (Drainage Floods) เป็นลักษณะและรูปแบบการเกิดน้าท่วมที่พบเห็นได้ในบริเวณ
พืนที่ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ในเขตอ้าเภอเมืองปทุมธานี อ้าเภอสามโคก รวมถึงบางส่วนของ
อ้าเภอคลองหลวง โดยลักษณะของน้าท่วมขังที่เกิดขึน หากไม่ใช่สถานการณ์น้าท่วมรุนแรงจะใช้
ระยะเวลาในการระบายน้ าไม่น านนัก แต่ ถ้าเป็นสถานการณ์น้าท่ว มหนักดังเช่นปี 2554 จะเกิด
น้าท่วมขังในพืนที่ต่างๆ ของจังหวัดเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน
(4) น้าท่วมบริเวณปากแม่น้า เป็นลักษณะและรูปแบบการเกิดน้าท่วมในแบบของน้านองเป็นหลัก
ซึ่งจะพบบ้างประปรายในพืนที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาในเขตจังหวัดปทุมธานี
2.1.4.2 ลักษณะของอุทกภัยที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์
(กฤตศิริ กี้ทวีโภคกุล, 2555) ได้ให้ค้าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของอุทกภัยที่เกิดจาการกระท้าของ
มนุษย์ แบ่งได้เป็น
(1) อุทกภัยเนื่องจากการพังทลายของเขื่อนกั้น น้าพังลง สถานการณ์น้าท่ว มที่เกิดขึนจากการ
พังทลายของเขื่อนที่เห็ น ชัดของจั งหวัดปทุมธานี มาจากสถานการณ์น้าท่ว ม ปี 2554 ที่เกิดการ
พังทลายลงของประตูระบายน้าบางโฉมศรี ในพืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ส่งผลท้าให้ ปริมาณมวลน้าขนาด
มหาศาลไหลเข้าสู่พืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี จนเกิดน้าท่วมตามมาอย่าง
รวดเร็ว และไม่สามารถควบคุมปริมาณมวลน้า รวมถึงทิศทางการไหลบ่าของน้าได้
(2) อุทกภัยที่เกิดจากการก่อสร้างถนนกีดขวางทางน้า ลักษณะของการเกิดอุทกภัยอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาและการก่อสร้างระบบเส้นทางถนน และโครงข่ายคมนาคมกีดขวางเส้นทางไหลของน้า
รวมถึงพืนที่ระบายน้า เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ที่ส่งผลท้าให้สถานการณ์
น้าท่วมที่เกิดขึนรุนแรงและแผ่วงกว้างมากยิ่งขึน ส้าหรับในพืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า การก่อสร้าง
ถนนและระบบเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน้าเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อน้าท่วม เนื่องจาก
ด้วยสภาพพืนที่เดิมที่มีแม่น้า ล้าคลอง รวมถึงคลองชลประทานระบายน้าจ้านวนมาก สามารถช่วย
ระบายน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อล้าคลอง และสายคลองชลประทานเหล่ านี
ถูกแทนที่ด้วยเส้นทางถนน พืนที่ระบายน้าลดลง จังหวัดปทุมธานีจึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
น้าท่วมได้ง่าย และถี่ขึนตามมา
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(3) สภาพน้าท่วมที่เกิดจากน้าฝนท่วมขังในเขตชุมชนและในเขตเมือง ลักษณะของการเกิดอุทกภัย
ในรู ป แบบนี พบได้มากที่สุดในพืนที่เขตชุมชนเมืองทั่วไป หากแต่ส้ าหรับในพืนที่จังหวัดปทุมธานี
กลับพบว่า จะเกิดขึนในบางพืนที่เท่านัน และมีสถานการณ์การเกิดน้าท่วมขังที่ไม่รุนแรงมาก นอกจาก
จะเป็นการเกิดน้าท่วมรุนแรง หรือน้าท่วมขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์การเกิดน้าท่วมในปี
2554 ซึ่งผลที่ตามมาคือ เกิดน้าท่วมขังในเขตพืนที่ชุมชนและเขตเมืองของจังหวัดปทุมธานีอย่างหนัก
หากแต่ก็ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปริมาณน้าฝนภายในพืนที่ แต่มาจากปริมาณน้าฝนและมวลน้าขนาด
ใหญ่จากพืนที่ต้นน้าในเขตพืนที่ทางภาคเหนือ และพืนที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา
2.1.5 ลักษณะพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี
2.1.5.1 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood)
พืนที่เสี่ ย งน้ าท่ว มฉับ พลั น ในจั งหวัดปทุมธานี พบว่า ส่ ว นใหญ่จะตังอยู่ในบริเวณพืนที่ราบลุ่มต่้า
น้าท่วมซ้าซากของเมือง โดยจะเป็นพืนที่แห่งแรกๆ ที่ประสบกับสถานการณ์น้าท่วม เนื่องมาจาก
รูปแบบของการเกิดน้าท่วมในลักษณะนีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นน้าท่วมขัง แผ่ขยายเป็นบริเวณกว้าง
ออกไปยังพืนที่ราบลุ่มต่้าใกล้เคียง และค่อยๆ เอ่อล้น เพราะไม่สามารถระบายน้าได้ทัน โดยพบว่า
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมประเภทนีจะตังอยู่ในพืนที่ที่เป็นพืนที่เกษตรกรรมของเมืองเป็นหลัก ในเขตอ้า เภอ
ลาดหลุมแก้ว และอ้าเภอล้าลูกกาของจังหวัดปทุมธานี ดังภาพที่ 2 – 5 (ด้านล่าง)
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ภาพที่ 2- 5 แสดงพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) ในจังหวัดปทุมธานี
2.1.5.2 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมล้นตลิ่ง
พื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว มล้ น ตลิ่ ง ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พบว่ า จะเกิ ด ขึ นในบริ เ วณพื นที่ ริ ม สองฝั่ ง แม่ น้ า
เจ้าพระยา และตลอดแนวเส้น ทางน้าไหลของจังหวัดปทุมธานีในเขตแนวล้าน้าเจ้าพระยา ทังใน
บริเวณพืนที่ในเขื่อน และพืนที่นอกแนวเขื่อนระบายน้า โดยลักษณะของน้าท่วมที่เกิดขึนจะเป็นไปใน
รู ป แบบของน้ าไหลล้ น ตลิ่ งเอ่ อเข้า ท่ว มพืนที่ริ มฝั่ ง ตามแนวล้ าน้า รวมถึงในบริเวณพืนที่ร าบลุ่ ม
ริมแม่น้าใกล้เคียง ซึ่งน้าที่ไหลเอ่อจากแม่น้าเจ้าพระยาจะยังคงท่วมขังอยู่ในบริเวณพืนที่ริมสองฝั่ง
แม่น้า และระบายออกได้ยาก เนื่องมาจากภูมิประเทศที่แบนราบและดินที่มีความชืนสูงและสามารถ
อุ้มน้าได้ดี ท้าให้พืนที่น้าท่วมใช้ระยะเวลานานในการระบายน้า โดยพบว่า พืนที่เสี่ยงน้าท่วมประเภท
นีจะตังอยู่ในพืนที่ที่เป็นชุมชน และพืนที่ราบลุ่ม ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา เป็นหลัก ในบริเวณอ้าเภอ
สามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดังภาพที่ 2 – 6 (ด้านล่าง)
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ภาพที่ 2- 6 แสดงพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมล้นตลิ่ง ในจังหวัดปทุมธานี
2.1.5.3 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมขัง (Drainage Floods)
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมขังในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ส่วนใหญ่จะเกิดจากความสามารถในการระบายน้าที่ต่้า
และปัญหาเส้นทางระบายน้าลดน้อยลงจนไม่สามารถระบายมวลน้าในพืนที่ได้ทัน ส่งผลท้าให้พืนที่ที่
ประสบปัญหาน้าท่วมขังโดยส่วนใหญ่จะเป็นพืนที่ที่มีบทบาทส้าคัญของเมือ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม ซึ่ ง จะเป็ น ที่ ตั งของชุ ม ชนเมื อ งใหญ่ ๆ ตลอดจนพื นที่ เ ศรษฐกิ จ ส้ า คั ญ ของเมื อ ง
ในบริเวณพืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี อ้าเภอคลองหลวง และบางส่วนของอ้าเภอธัญบุรี และอ้าเภอ
ล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังภาพที่ 2 – 7 (ด้านล่าง)
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ภาพที่ 2- 7 แสดงพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมขัง (Drainage Floods) ในจังหวัดปทุมธานี
2.2 กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization)
2.2.1 นิยามและความหมาย
อ้ า งอิ ง จาก คู่ มื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวางผั ง เมื อ งรวม ภาคที่ 1 (ปี 2547) โดย (องค์ ก ารความร่ ว มมื อ
ระดับประเทศของญี่ปุ่น, 2547) ได้ให้นิยามค้าว่า กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ไว้ว่า เป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมือง ภายใต้ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการขยายตัวของ
เมือง อาทิ จ้านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร ฯลฯ รวมทังอธิบายปรากฏการณ์ของความ
เป็นเมืองที่เกิดขึนในจังหวัด หรือในประเทศนันๆ ได้ รวมถึงยังสามารถอธิบาย และสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาของเมือง (Urban Problem) ได้อีกด้วย สามารถสรุปออกมาได้ดังภาพที่ 2- 8 (ด้านล่าง)

32

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ
 ข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ทางพื้นที่
 ข้อมูลเฉพาะทางด้านผังเมือง
นำเข้ำข้อมูลทั้งหมดด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS)

 การจัดระเบียบข้อมูลลงบนแผนที่พื้นฐาน (Base Map) ตามชั้นของข้อมูล
กระบวนกำรในกำรจัดกำรข้อมูลด้วย GIS / กระบวนกำรทำง

 ผลลัพธ์ (Output) ที่มาจากการแปลความหมาย และการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
ทางผังเมือง
 ผลลัพธ์สุดท้ำย (Final Output) : ผัง

ที่มา : ปรับปรุงจากฐานข้อมูลการน้าเข้าข้อมูลและการจัดระเบียบเข้าสู่ระบบแผนที่พืนฐาน, 2559.
ภาพที่ 2-8 แสดงการนาเข้าและการจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบแผนที่พื้นฐาน
จากความหมายของ กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ที่กล่าวถึงในข้างต้น เมื่อน้ามา
เชื่อมต่อกับงานวิจัยชินนี จึงสามารถสรุปได้เป็นความหมายในอีกนัยยะว่า กระบวนการเป็นเมือง
(Urbanization) หมายถึง การขยายตัวและการเติบโตอย่างรวดเร็วของพืนที่ชุมชน และพืนที่ความ
เป็นเมือง ภายใต้ค้าจ้ากัดความของการเพิ่มขึนของจ้านวนครัวเรือน จ้านวนประชากร รวมถึงความ
หนาแน่นของจ้านวนประชากรในเมือง ที่ส่งผลกระทบในเชิงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ภายใต้บริบทของการเติบโตที่กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่รุนแรงมากยิ่งขึนด้วย
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2.2.2 กระบวนการเป็นเมืองในประเทศไทย
2.2.2.1 นิยามของกระบวนการเป็นเมือง
กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ในประเทศไทย จะเป็นปรากฎการณ์ของลักษณะการเป็น
เมืองที่เกิดขึนโดยมีความสั มพัน ธ์ส อดคล้ องกับจ้านวนและความหนาแน่นของประชากรในพืนที่
กล่าวคือ ยิ่งเมืองใดมีกระบวนการเป็นเมืองสูง จ้านวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในพืนที่
ทังถูกต้องตามกฎหมายและการเป็นประชากรแฝงจะเพิ่ มจ้านวนขึนอย่างรวดเร็ว จนท้าให้เมืองเกิด
การขยายตัวภายในระยะเวลาอันสัน รูปแบบกระบวนการเป็นเมืองของประเทศไทยโดยส่วนมาก
จึงตังอยู่ในเขตพืนที่ศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เป็นต้น
2.2.2.2 ลักษณะของกระบวนการเป็นเมือง
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเมือง โดย Gould และ Kobb อ้างอิงใน (กรรณิการ์ กาญ
จนวั ฏ ศรี , 2551) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของกระบวนการเป็ น เมื อ ง หรื อ ความเป็ น เมื อ ง
(Urbanization) ไว้หลากหลายดังนี
ความเป็นเมือง หมายถึง การกระจายของอิทธิพลสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท ค้าว่า “อิทธิพล” ที่ได้
กระจายไปนันหมายถึง ขนบธรรมเนียมและลักษณะ (Trait) ของเมือง
ความเป็นเมือง หมายถึง ปรากฎการณ์ของลักษณะสังคมเมืองที่เกิดขึน หรือลักษณะของสังคมเมือง
ในแง่ประชากร ค้านิยามนีพบเสมอในหนังสือของศาสตร์สังคมวิทยาชนบท ที่กล่าวถึง การปฏิวัติ
ทางด้านวัฒนธรรมในเขตชนบทให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมเมือง
นักประชากรศาสตร์ให้ความหมายของ ความเป็นเมือง ไว้ว่า เป็นกระบวนการของการที่ประชากรมา
อาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น โดยนัยยะถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของการเคลื่อนไหวจากที่ไม่ใช่
สังคมเมืองเพื่อไปดึงความสมบูรณ์ของลักษณะเมืองที่ประชากรมีการอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น
ในขณะที่ (Eames E., 1978) อ้างถึงใน (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, 2545) ได้กล่าวว่า กระบวนการเป็นเมือง
หรือความเป็นเมือง (Urbanization) หมายถึง กระบวนการเกิดการเป็นเมือง อันเนื่องมาจากการ
อพยพทางประชากรจากในเขตพืนที่ที่ไม่ใช่เขตเมือง ไปยังเขตเมือง หรือเนื่องมาจากการขยายตัวของ
เขตที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่เมืองมาก่อน ทังในด้านรูปแบบและหน้าที่ (Forms และ Functions) ของการตัง
ถิ่นฐานนันๆ จนเกิดเป็นชุมชนเมืองขึน
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2.2.2.3 การขยายตัว และการเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl)
(กิตติศักดิ์ โพธิ์ทอง, 2556). ที่ได้ให้ความหมายของค้าว่า การขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง หรือ
Urban Sprawl ไว้ว่า เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนมาจากการขยายตัวของเมือง ท้าให้
เกิดเป็นชุมชนบริเวณพืนที่ชานเมือง (Suburban) ที่มีประชาชนเคลื่อนย้ายเข้าไปตังถิ่นฐานเพิ่มมาก
ขึน มีความเจริญทังทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณู ปการ รวมถึงโครงสร้างพืนฐานต่างๆ โดยสิ่งที่
กล่าวถึงข้างต้นต่างเป็นตัวกระตุ้น และโน้มน้าวให้เกิดกระบวนการกลายเป็นเมือง จนน้ามาสู่การ
ขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทางในที่สุด
โดยพืนที่ชานเมือง หรือพืนที่รอบๆ เมืองนันแต่เดิมจะมีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นน้อย
กว่าพืนที่เมืองแต่มากกว่าพืนที่ชนบท ประชากรในเมืองสามารถมาท้างานในเมืองแบบเช้าไปเย็นกลับ
ได้ และถึงแม้ว่าเขตชานเมืองจะแยกการปกครองออกมาจากพืนที่เมือง หากแต่ก็ยังมีความจ้าเป็น
จะต้องพึ่งพาอาศัยระบบเศรษฐกิจจากเมืองอยู่ ก่อนที่ชานเมืองจะกลายมาเป็นเมือง (Urbanization)
พืนที่เดิมของเขตชานเมืองจะมีลักษณะเป็นพืนที่โล่งว่าง บางแห่งเป็นพืนที่เกษตรกรรม หรือพืนที่
สีเขียวของเมือง การที่พืนที่บริเวณชานเมือง เป็นบริเวณที่สามารถรองรับการกระจายตัวของเมืองได้
อย่างดีนันมีปัจจัยสนับสนุนส้าคัญ ได้แก่
(1) ปัจจัยทางด้านการคมนาคม ที่เชื่อมต่อระหว่างพืนที่ชานเมืองกับตัวเมือง ท้าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง เกิดการดึงดูดผู้คนที่มีรายได้ให้เข้าไปอาศัยอยู่มากยิ่งขึน
(2) ปั จ จั ย ทางด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย การออกแบบและจั ด ท้ า ที่ ดิ น หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในพื นที่ ช านเมื อ ง
ให้ประชาชนมีทางเลือกในการได้พืนที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึน และมีราคาสมควรกับรายได้ของกลุ่มคน
ฐานะปานกลางที่จะสามารถซือ หรือครอบครองเป็นเจ้าของได้
(3) ปัจจัยทางด้านที่ตั้ง การสร้างสถานที่ราชการ ศูนย์ราชการ มีส่วนช่วยให้เกิดแรงเหนี่ยวน้าในการ
เกิดชุมชนได้รวดเร็ว เนื่องจากระบบโครงสร้างพืนฐาน และบริการสาธารณะรองรับ ประกอบกับ
นโยบายสนับสนุนในการพัฒนาพืนที่จากรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
บริเวณพืนที่ชานเมืองจนเกิดเป็นย่านอุต สาหกรรม เกิดการจ้างงาน และเกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ในบริเวณเขตอุตสาหกรรมตามมา
(4) ปัจจัยทางด้านการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย ผลจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานที่ทั่วถึงและ
เพียงพอในพืนที่ชานเมืองจนเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่พืนที่เมือง จึงน้ามาสู่การลงทุน
จัดสร้างที่อยู่อาศัย การจัดสรรที่ดิน รวมถึงการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อ
ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน
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(5) ปัจจัยทางด้านการเดินทางไปกลับ การเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ท้างาน (Commuter)
โดยอาศัยผลจากความสะดวกรวดเร็วของการคมนาคมในการเข้ามาท้างานและอาศัยบริการต่างๆ
ภายในเมือง และเดินทางกลับออกไปในตอนเย็น ท้าให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน
ออกไปอยู่อาศัยในพืนที่เขตชานเมืองมากยิ่งขึน
จากปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่กล่าวมาทังหมดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของ
เมืองอย่างไร้ทิศทางต่อพืนที่ชานเมือง ท้าให้พืนที่เกษตรกรรมลดลง เกิดการขาดแคลนพืนที่สีเขียว
ของเมืองใหญ่ และเมื่อพืนที่สีเขียวในเมืองลดลง ประชากรในเมืองจ้าเป็นต้องเดินทางไกลมากยิ่งขึน
และเสียค่าใช้จ่ายมากขึนในการเดินทางเข้าหาธรรมชาติ นอกจากนันยังส่งผลต่อการเสียสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา โดยการขาดสัดส่วนที่เหมาะสมกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึนโดยมนุษย์ นอกจากนันยังส่ งผลต่อปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบวิถีชีวิต การประกอบอาชีพของประชากรจากเกษตรกรรมมาสู่ รูปแบบใหม่
ตลอดจนการไร้ที่ดินท้ากิน เป็นต้น
2.2.3 กระบวนการเป็นเมืองในจังหวัดปทุมธานี
2.2.3.1 นิยามของกระบวนการเป็นเมืองในจังหวัดปทุมธานี
กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ในจังหวัดปทุมธานี จะเป็นปรากฎการณ์ของลักษณะการ
เป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึน – ลดลง ของประชากรเมือง กล่าวคือ พืนที่ ชุมชน
เมืองบางส่วนของจังหวัดปทุมธานีได้ถูกเปลี่ยนแปลงบทบาทไปตามล้าดับศักย์และการเจริญเติบโต
ของเมือง จากบทบาทในอดีตที่เป็นเพียงเมืองปริมณฑลรองรับการขยายตัวของพืนที่ทางตอนบนของ
กรุงเทพมหานคร มาเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการพัฒนา
การศึกษา ท้าให้เกิดการจ้างงานและเกิดแหล่งงานใหม่เพิ่มขึนมากมาย ผลที่ตามมาคือ การหลั่งไหล
เข้ามาของแรงงานและประชากรจากภายนอก กระบวนการเป็นเมืองที่เกิดขึนในจังหวัดปทุมธานี
จึงผลักดันให้เกิดความหนาแน่นและเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างควบคุมไม่ได้ ซึ่งส่งผลท้าให้ เกิด
การขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ตามมา
2.2.3.2 ลักษณะของกระบวนการเป็นเมืองในจังหวัดปทุมธานี
จากทฤษฎีของ Hawley,1981 อ้างถึงใน (ดารณี ถวิล พิพัฒ น์กุล , 2539) ได้ให้ ค้าจ้ากัดความของ
กระบวนการเป็ น เมือง หรื อความเป็นเมือง (Urbanization) ไว้ว่า เป็น การเคลื่ อนไหวจากหน่ วย
เรียบง่าย และมีความเป็นท้องถิ่นสูงไปสู่ระบบที่ซับซ้อน และมีการขยายอาณาบริเวณออกไปโดย
มีการจัดการองค์กรแบบเมือง การที่อัตราและระบบกระบวนการเป็นเมืองจะเพิ่มขึนได้นัน มีความ
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เกี่ยวข้องอย่างมากกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการองค์กร เพื่อให้ทุกส่วนประสานสัมพันธ์กันอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเมืองที่กล่าวมาข้างต้น ความหมาย
ของกระบวนการเป็นเมืองในงานวิจัยชินนี จึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขยายตัวและการเพิ่มขึน
ของพืนที่เมือง รวมถึงจ้านวนประชากรในเมือง การที่เมืองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากพืนที่ชุมชนชนบท
หรือชุมชนชานเมือง มาเป็นชุมชนเมืองโดยสมบูรณ์
2.2.3.3 การขยายตัว และการเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทางในจังหวัดปทุมธานี
การขยายตัว และการเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทางในประเทศไทย มาจากปัจจัยเกี่ยงเนื่องที่ส้าคัญ
ดังนี (คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร, 2555)
(1) ปัจจัยทางด้านการคมนาคม การเป็นจังหวัดเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
พืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้าให้ง่ายต่อการเดินทางและขนส่ง
(2) ปัจจัยทางด้านที่อยู่อาศัย การเป็นเมืองรองรับการขยายตัวของประชากรทางตอนเหนือของ
กรุงเทพมหานครในเขตดอนเมือง และเขตสายไหม ท้าให้มีประชากรจ้านวนมากหลั่งไหลเข้ามาอยู่
อาศัยในจังหวัดปทุมธานีอย่างควบคุมไม่ได้
(3) ปัจจัยทางด้านที่ตั้ง จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางส่งเสริมทางด้านการศึกษา และการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เห็นได้จากการมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ในจังหวัดเป็นจ้านวนมาก
(4) ปัจจัยทางด้านการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย ผลจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานที่ทั่วถึงและ
เพี ย งพอในพื นที่ ช านเมื อ งของจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี น้ า มาสู่ ก ารพั ฒ นาโครงการเพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
ทังโครงการบ้านจัดสรร โครงการทาวเฮ้าส์ ทาวโฮมส์ รวมถึงอพาร์ตเม้นต่างๆ เป็นจ้านวนมากภายใน
พืนที่
(5) ปัจจัยทางด้านการเดินทางไปกลับ การเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ท้างาน (Commuter)
โดยอาศัย ผลจากความสะดวกรวดเร็ว ของการคมนาคมเพื่อเข้ามาท้างานและอาศัยบริการต่างๆ
ภายในเมือง และเดินทางกลับออกไปในตอนเย็น ท้าให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน
ออกไปอยู่ อาศัย ในพืนที่เขตชานเมืองของจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึน เพราะสะดวกสบาย และใช้
ระยะเวลาในการเดินทางไม่แตกต่างกันกับการสัญจรเดินทางในกรุงเทพมหานคร ท้าให้ประชาชน
บางส่วนที่ท้างานอยู่ในเขตพืนที่กรุงเทพมหานครทางตอนบนจึงตัดสินใจอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่
ในพืนที่เขตชานเมือง คือ จังหวัดปทุมธานี แทน
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2.2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use)
2.2.4.1 การวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการปัญหาน้าท่วม
จากการให้ นิ ย ามของ Associated Programmed on Flood Management (Environmental
Agency, 2009) กล่าวว่า การวางแผนการใช้ที่ดินถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล
ซึ่งหมายถึง การวางแผนการใช้ป ระโยชน์ที่ดินและการควบคุมให้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผั ง
ครอบคลุมระดับงานด้านการวางแผนทังในระดับภูมิภาค (Regional Planning) การวางผังเมืองและ
ชุมชนเมือง (Town and Country Planning) การวางผังเมือง (Urban Planning) และการวางผั ง
เชิงพืนที่ (Spatial Planning) ซึ่งต่างเป็นแนวทางที่ใช้ในการก้าหนดรูปแบบการใช้ที่ดินและกิจกรรม
การพั ฒ นาพื นที่ ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายทางด้ า นสั ง คมและ
เศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น และการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของกิ จ กรรมการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดินจึงเป็นแนวทางที่จะช่ว ยสร้างความสมดุล ระหว่างความ
แตกต่างของประเภทและกิจ กรรมการใช้ที่ดินดังที่กล่าวมาข้างต้ น ดังเช่นในกรณีของการบริห าร
จัดการน้าท่วมในเขตเมือง ซึ่งประเด็นที่มักจะต้องน้ามาใช้เป็นข้อพิจารณา ได้แก่ ความเหมาะสมของ
การใช้ที่ดินประเภทพืนที่โล่งว่างในเมือง ภายใต้ข้อโต้แย้งส้าคัญ คือ ความเหมาะสม หรือความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเป็นพืนที่รับน้า
ในขณะที่การจัดการน้าท่วม (Flood Management) (วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ, 2556) กล่าว
ว่า เป็นค้าที่มีความหมายโดยรวมครอบคลุมถึงนโยบายการบริหารจัดการน้าท่วม ทังในลักษณะของ
การป้องกันน้าท่วม การแก้ไขปัญหาน้าท่วม และการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาน้าท่วมที่เกิดขึน
ซึ่งจะเกิดการน้าไปใช้แตกต่างกันตามบริบทของพืนที่ทังในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ในขณะที่บางประเทศอาจจะอธิบายความหมายของการจัดการน้าท่วมไปใน
ทิศทางเดียวกับการควบคุมน้าท่วม (Flood Control) ที่มีการให้ความส้าคัญกับวิศวกรรมการจั ดการ
น้าและการจัดการเชิงโครงสร้า งเพื่อการป้องกันน้าท่วม อย่างไรก็ตาม การจัดการน้าท่วมในปัจจุบัน
มักจะให้ความหมายในบริบทที่กว้างกว่าการป้องกันน้าท่วม เนื่องจากมีการบูรณาการน้าเอาแนวคิด
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ น ยื น เข้ า มาร่ ว มในการจั ด การน้ า ท่ ว ม เช่ น การจั ด การน้ า ท่ ว มเชิ ง บู ร ณาการ
(Integrated Flood Management) การจั ด การน้ า ท่ ว มอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable or Holistic
Flood Management) และการจั ด การความเสี่ ย งน้ า ท่ ว ม (Flood Risk Management) ฯลฯ
โดยการวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดการปัญหาน้า ท่วม มีกระบวนการส้าคัญ ในการด้าเนินการ
จ้านวน 3 กระบวนการ ดังนี
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(1) กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน อ้างอิงจากงานวิชาการของ วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ,
2556 อธิบ ายว่า กระบวนการวางแผนการใช้ ที่ดิน สามารถเกิด ขึนในรัฐ บาลหรื อ หน่ว ยงานการ
ปกครองทุกระดับ โดยทั่วไปแล้วความละเอียดของแผนจะมากขึนเมื่อหน่วยการบริหารเล็กลง เช่น
แผนการใช้ที่ดินระดับชาติที่อาจมีการจัดท้าในรูปแบบของนโยบายการใช้ที่ดินหรือแผนกลยุทธต่างๆ
ที่แสดงจุ ดมุ่งหมายหรื อมีวัตถุ ป ระสงค์ และตัว ชีวัดส้ าหรับการใช้ที่ดินในอนาคตในลั ก ษณะของ
ภาพรวมที่ ท้าให้การพัฒนาทังหมดมีความสอดคล้องกัน และมีแบบแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
พืนที่ภ ายใต้เขตอ้านาจการปกครองในระดับต่างๆ ตังแต่ระดับภูมิภ าคไปจนถึงระดับนานาชาติ
โดยรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึนจะมีรายละเอียดครอบคลุมไปจนถึงข้อก้าหนดการใช้ที่ดิน
ในระดับการวางผังเฉพาะ
ในการวางแผนการใช้ ที่ ดิ น ในระดั บ ชุ ม ชนอาจจั ด ท้ า ออกมาในรู ป แบบของผั ง เมื อ งรวม
(Comprehensive Plan) เพื่อควบคุมการใช้ที่ดินในชุมชนทังโดยเจ้าของที่ดินเอง หรือนักพัฒนาที่ดิน
ในพื นที่ ซึ่ ง ผั ง เมื อ งรวมดั ง กล่ า วควรครอบคลุ ม รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ และสิ่งอ้านวยความสะดวกของชุมชน การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนา
ทางด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนพืนที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจที่ในบางกรณีอาจมีการให้ความส้าคัญกับองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงจากน้าท่วมร่วมด้วย
(2) กระบวนการวางแผนจัดการน้าท่วม รูปแบบของกระบวนการวางแผนจัดการน้าท่วมมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการวางแผนจัดการน้าท่วม แบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้ตามลักษณะ
เชิงพืนที่ครอบคลุมพืนที่ 4 ประเภท ได้แก่
 กลยุทธ์การจัดการลุ่มน้า หรืออ่างเก็บน้า
 แผนการจัดการลุ่มน้า หรืออ่างเก็บน้า
 แผนการจัดการพืนที่ราบลุ่มน้าในระดับท้องถิ่น
 แผนงานโครงการ
โดยทั่วไปแล้วแผนทัง 4 ประเภทจะแตกต่างกันในเชิงพืนที่และช่วงเวลา โดยกลยุทธ์และแผนการ
จัดการลุ่มน้าจะถูกจัดท้าขึนส้ าหรับพืนที่ขนาดใหญ่และเตรียมการปรับใช้ในระยะยาว ในขณะที่
แผนการจัดการพืนที่ราบลุ่มน้าระดับท้องถิ่นและแผนโครงการจะจัดท้าขึนส้าหรับพืนที่ที่ค่อนข้างเล็ก
และเตรียมการในการรองรับระยะสัน ส่งผลท้าให้การจัดท้าแผนการจัดการพืนที่น้าท่วมส้าหรับพืนที่
ขนาดเล็กมักจะเกิดขึนในบริ เวณพืนที่ชุมชนริมแม่น้าต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่ว มอยู่ เป็น
ประจ้า ดังนัน ข้อพิจารณาส้าคัญที่ต้องใช้ในกระบวนการวางแผนจัดการน้าท่วม คือ การออกแบบ
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และจัดท้าแผนที่ที่สามารถแสดงรายละเอียดของพืนที่เสี่ยง พืนที่อันตราย รวมถึงพืนที่ปลอดภัย
ได้ อ ย่ า งชั ด เจน การระบุ กิ จ กรรมการพั ฒ นาในพื นที่ เ สี่ ย งต่ า งๆ อย่ า งชั ด เจนและมี บ รรทั ด ฐาน
ตลอดจนการก้าหนดแนวทาง วิธีการในการป้องกันน้าท่วมในพืนที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) กระบวนการวางแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการทรัพยากรน้า การจัดการภัยพิบัติ
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม
นอกจากกระบวนการวางแผนที่กล่าวมาทังหมดข้างต้นแล้ว ในการบริหารจัดการที่ดินภายใต้ความ
เสี่ยงของภัยจากน้าท่วมอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนด้านอื่นๆ ที่มีความส้าคัญต่อ
กระบวนการขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตในเมือง โดยกระบวนการวางแผนเหล่านี
อาจจะมีความสอดคล้องกัน ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดพืนที่เสี่ยงน้าท่วมที่รุนแรงขึน ประกอบด้วย
 การพัฒนาอุตสาหกรรม
การพิจารณาความเสี่ยงน้าท่วมในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม มีความส้าคัญ
ต่ อ ความยั่ ง ยื น ในการด้ า เนิ น งานทางธุ ร กิ จ และการควบคุ ม ศั ก ยภาพความเสี ย ห ายจากน้ า ท่ ว ม
กระบวนการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยังรวมถึงประเด็นทางด้านการควบคุมมลพิษ และการ
แพร่กระจายของสารที่เป็นอันตราย อันเนื่องมาจากการเกิดน้าเข้าท่วมพืนที่โรงงานอุตสาหกรรมด้วย
 การพัฒนาการเกษตร และการลดความยากจน
ส่ ว นใหญ่เป็ น การพัฒ นาในพืนที่ราบน้าท่ว มถึง เนื่องจากการเป็นพืนที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท้าเกษตรกรรม ในขณะเดียวกันกระบวนการเกษตรสามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น การกั ดเซาะหน้าดิน การไหลบ่าของน้า และการสะสมของตะกอนดิน
ต่างๆ เป็นต้น
 การจัดการทรัพยากรน้า
ความเสี่ยงน้าท่วมถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพืนฐานของการวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า เพื่อให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถน้าน้า มาใช้ประโยชน์
ในช่วงน้าท่วม หรือฤดูกาลน้าหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
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 การพัฒนาขนส่งและการสื่อสาร
ที่ตังและการออกแบบโครงสร้างขององค์ประกอบโครงสร้างพืนฐานจะต้องมีการ
วางแผนอย่ า งรอบคอบ โดยค้ า นึ ง ถึ ง พื นที่ ใ นเขตอั น ตรายจากน้ า ท่ ว ม รวมถึ ง ความเป็ น ไปได้ ที่
โครงสร้างพืนฐานอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทิศทางการไหลของน้า การระบายน้า ตลอดจนถึง
ขนาดความรุนแรงและผลกระทบจากน้าท่วมที่อาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน
 การจัดการภัยพิบัติ
เป็นการพิจารณาถึงอันตรายจากภัยพิบัติทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึนกับชุมชน ซึ่งใน
ที่นีหมายความถึง ภัยพิบัติและอันตรายจากการเกิดน้าท่วม
2.2.5 ข้อกฎหมาย และการบังคับ
2.2.5.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
มาตรา 26 การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท้าโดยกฎกระทรวง ใช้บังคับได้ไม่เกินห้าปี ภายในหนึ่งปี
ก่อนระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งสินสุดลง ให้ส้านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ส้ ารวจว่า สภาพการณ์และสิ่ งแวดล้ อมในการใช้ผั งเมืองรวมดังกล่ าวมีการเปลี่ ยนแปลง
ไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส้าคัญ ให้ส้านักผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ ที่ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม และถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านให้ส้านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผังเมือง ขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงได้อีกห้าปี แต่ในกรณีที่เห็นว่าสภาพ
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้ อมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส้าคัญก็ให้ ส้านักผังเมือง หรือเจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่นด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมใหม่ให้เหมาะสมได้
ผังเมืองรวมประกอบด้วย
(1) วัตถุประสงค์ในการวาง และจัดท้าผังเมืองรวม
(2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
(3) แผนผังซึ่งท้าขึนเป็นฉบับเดียว หรือหลายฉบับพร้อมด้วยข้อก้าหนด โดยมีสาระส้าคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังต่อไปนี
 แผนผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ้าแนกประเภท
 แผนผังแสดงที่โล่ง
 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
 แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
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(4) รายการประกอบแผนผัง
(5) นโยบาย มาตรการ และวิธีด้าเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
มาตรา 18 เมื่อเห็นสมควรวางและจัดท้าผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใด ส้านักผังเมืองจะวางและจัดท้า
ผังเมืองรวมของท้องที่นันขึน หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นันจะวางและจัดท้าเมืองรวมในท้องที่
ของตนขึนก็ได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดท้าเองต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ผังเมืองก่อน
2.2.5.2 ข้อก้าหนด และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา
๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับได้มีก้าหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนีมิให้ใช้บังคับแก่เขตพระราชฐาน และพืนที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้ เพื่อประโยชน์ใน
ราชการทหาร
ข้อ ๔ ในกฎกระทรวงนี “การใช้ประโยชน์ที่ดิน” หมายความว่า การใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการใดๆ
ไม่ว่ากิจการนันจะกระท้าบนพืนดิน เหนือพืนดิน หรือใต้พืนดิน และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคาร หรือ
นอกอาคาร
2.2.5.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522
(1) อาคาร
อาคาร หมายถึง ตึก บ้ าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลั งสิ นค้า ส้ านักงาน และสิ่ งที่ส ร้างขึนอย่ า งอื่ น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
• อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึนอย่างอื่น เพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
• เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบายน้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้า รัว ท่า
จอดเรือ ก้าแพง ประตู ที่สร้างขึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึนให้บุคคลทั่วไป
ใช้สอย
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(2) ป้ายที่ควบคุม
• เหนื อ ที่ ส าธารณะและขนาดเกิ น 1 ตารางเมตร หรื อ มี น้ า หนั ก รวมทั ง
โครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม
• มีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้าย และกว้างเกิน 50 ซ.ม./
ยาวเกิน1 ม./ เนือที่เกิน 5,000 ตร.ซม./ หนักเกิน 10 กิโลกรัม
(3) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารงานด้านสถาปัตยกรรม
• พื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท (zoning)
• สถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร Set back (กฎกระทรวงฉบับที่ 55) อาทิ
กรณีปลูกสร้างบ้านแฝด กฎหมายก้าหนดให้ต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรัว หรือแนวรัว
หรือแนวเขตที่ดินกับผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรหรือ 2 เมตรตามล้าดับ และมีที่ว่างด้านข้าง
กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร (ข้อ 37)
อาคารที่ปลูกสร้างใกล้ถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร (ข้อ 41 วรรค 1)
รั้วหรือกาแพงที่สร้างบ้านติดกับถนนสาธารณะ จะสร้างสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร วัดจากระดับทางเท้า
หรือถนนสาธารณะ (ข้อ 47)
• ระยะห่างระหว่างอาคารกับเขตที่ดิน / อาคารกับอาคาร (กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 55)
• ความสูงของอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 55)
• BCR : สัดส่วนพืนที่อาคารปกคลุมดินต่อแปลงที่ดิน(กฎกระทรวงฉบับที่ 55)
• ความสูงระหว่างชัน (กฎกระทรวงฉบับที่ 55)
• บันได/บันไดหนีไฟ (กฎกระทรวงฉบับที่ 55)
• สถาปัตยกรรมภายในอาคาร
• สิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการและคนชรา (Universal design)
• จ้านวนห้องน้า / ห้องส้วม (กฎกระทรวงฉบับที่ 39)
• FAR : สัดส่วนพืนที่อาคารรวมทุกชัน ทุกหลัง ต่อแปลงที่ดิน (เฉพาะอาคารสูง
/ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
• ที่ ตั งของอาคาร (เฉพาะอาคารสู ง / อาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ) ฯลฯ ⇒
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
• ที่จอดรถ (กฎกระทรวงฉบับที่ 7)
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2.2.5.4 พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ 2543
พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 พิจารณาประกอบมาตราที่ 29 มาตราที่ 48 และ
มาตราที่ 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าโดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย โดยมีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
 ก้าหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
 วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
 ให้ความเห็นชอบข้อก้าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอ
 ก้าหนดมาตรฐานของสัญญาการซือขายที่ดินเพื่อการจัดสรร
 วินิจฉัยชีขาดปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
 ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่น
โดยเหตุส้าคัญที่ท้าให้มีความจ้าเป็นที่จะต้องตราพระราชบัญญัตินีขึนมา คือ โดยการจัดสรรที่ดิน
ในปัจจุบันไม่ได้ก้าหนดจดแจ้งในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนันเป็น
ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค หรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ เป็นผลให้ไม่อาจทราบชัดเจนว่าที่ดิน
แปลงใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค หรือที่ดินเพื่อสาธารณะ และมีการโอนที่ดินดัง กล่าวไปยัง
บุคคลอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคของผู้ซือที่ดิน
จัดสรรโดยรวม จึงสมควรให้มีการแจ้งจดดังกล่าวและห้ามการโอนที่ดินอันเป็นสาธาณูปโภค รวมทัง
ก้าหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิ นและการให้ทรัพย์สิน
อันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ประกอบกับสมควรแก้ไขบทบัญญัติที่ก้าหนดชื่อต้าแหน่งในคณะกรรมการตามพระราชบั ญญั ตินี
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน รวมทังแก้ไขระยะเวลาการค้ างช้าระค่าบ้ารุงรักษาและ
การจัดสรรสาธารณูปโภคให้เหมาะสมยิ่งขึน
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2.2.6 กฎหมายผังเมือง และข้อกาหนดในจังหวัดปทุมธานี
การวางและจัดท้าผังเมืองรวมที่มีอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้
พัฒนา และด้ารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผังเมืองภายใต้
ข้อก้าหนดผังเมืองรวมเหล่านี ยังไม่ได้มีการให้ความส้าคัญกับการวางแผนเมือง เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือการเกิ ดน้าท่วมแต่อย่างใด ซึ่งสามารถระบุรายละเอียดของผังแต่ละผัง
ออกมาได้ดังนี
2.2.6.1 ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ปี 2558
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2518)
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับได้มีก้าหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนีมิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคังผังเมืองรวม
ข้อ ๔ การวางและจัดท้าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการ
พัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมและบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทังส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งงานรองรับการกระจายตัวของพืนที่
เมืองหลวง
(๓) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม อุ ต สาหกรรม และการส่ ง ออก
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๔) ด้ารงรักษาพืนที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างพอเพียง และเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย รวมทังรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
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(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้พอเพียงและได้
มาตรฐาน
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาและการท่องเที่ยวของจังหวัด
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : ส้านักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี, 2559.
ภาพที่ 2-9 แสดงผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ปี 2558
2.2.6.2 ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับได้มีก้าหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี
ข้ อ ๓ กฎกระทรวงนี มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในท้ อ งที่ ที่ มี ก ารประกาศใช้ บั ง คั บ กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวม
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ข้อ ๔ การวางและจัดท้าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมและบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทังส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี
(๒) ส่ งเสริ มและพัฒ นาจั ง หวัดให้ เป็ นแหล่ งที่ อ ยู่ อาศัยและแหล่ งงานรองรับ การกระจายตั ว ของ
เมืองหลวง
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรม และการส่งออกเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๔) ด้ารงรักษาพืนที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างพอเพียง และเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย รวมทังรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้พอเพียงและได้
มาตรฐาน
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาและการท่องเที่ยวของจังหวัด
(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้
จ้ า แนกประเภท แผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง และรายการประกอบแผนผั ง ท้ า ย
กฎกระทรวง โดยมีประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของพืนที่เขตผัง ๕ ประเภท ดังนี
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม (สีแดง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ดังภาพที่ 2 – 10 (ด้านล่าง)
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ที่มา : ส้านักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี, 2559.
ภาพที่ 2-10 แสดงผังสี ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี
2.2.6.3 ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง – รังสิต ปี 2552
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับได้มีก้าหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต้าบลคลองสอง ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง และต้าบล
ประชาธิปัตย์ อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี
ข้อ ๓ การวางและจัดท้าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรื อชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
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การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมและบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทังส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี
(๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ งให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า การบริ ก ารอุ ต สาหกรรม การผลิ ต
การศึกษาและการวิจัยในระดับสูง
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายการชะลอความเจริญเติบโต
ของกรุงเทพมหานคร
(๓) ส่ งเสริ มและพัฒ นาการบริ การทางสั งคม การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ ให้ เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้
จ้ า แนกประเภท แผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง และรายการประกอบแผนผั ง ท้ า ย
กฎกระทรวง โดยมีประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในพืนที่เขตผัง ๙ ประเภท ดังนี
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม (สีแดง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ (สีเทาน้าเงิน)
ดังภาพที่ 2 – 11 (ด้านล่าง)

49

ที่มา : ส้านักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี, 2559.
ภาพที่ 2-11 แสดงผังสี การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง – รังสิต
2.2.6.4 ผังเมืองรวมเมืองล้าลูกกา – บึงยี่โถ ปี 2555
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับได้มีก้าหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต้าบลบึงคอไห ต้าบลบึงทองหลาง ต้าบลล้าลูกกา ต้าบล
บึงค้าพร้อย ต้าบลพืชอุดม ต้าบลล้าไทร ต้าบลลาดสวาย และต้าบลคูคต อ้าเภอล้าลูกกา และต้าบล
บึงยี่โถ อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี
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ข้อ ๓ การวางและจัดท้าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมและบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทังส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับการกระจายความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพืนที่เกษตรกรรมชานเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อยกระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ ให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้
จ้ า แนกประเภท แผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง และรายการประกอบแผนผั ง ท้ าย
กฎกระทรวง โดยมีประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในพืนที่เขตผัง ๑๐ ประเภท ดังนี
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม (สีแดง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ (สีเทาน้าเงิน)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
เส้นทแยงสีน้าตาล)
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ดังภาพที่ 2 – 12 (ด้านล่าง)

ที่มา : ส้านักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี, 2559.
ภาพที่ 2-12 แสดงผังสี ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองลาลูกกา – บึงยี่โถ
2.2.6.5 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับได้มีก้าหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต้าบลนพรัตน์ ต้าบลศาลาครุ ต้าบลบึงกาสาม ต้าบลบึงช้าอ้อ
ต้าบลหนองสามวัง ต้าบลบึงบา ต้าบลบึงบอน อ้าเภอหนองเสือ ต้าบลคลองเจ็ด ต้าบลคลองหก ต้าบล
คลองห้ า ต้ า บลคลองสี่ ต้ า บลคลองสาม อ้ า เภอคลองหลวง ต้ า บลบึ ง น้ า รั ก ษ์ ต้ า บลบึ ง สนั่ น
ต้าบลล้ าผั กกูด และต้าบลรั งสิ ต อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ า ย
กฎกระทรวงนี
ข้อ ๓ การวางและจัดท้าผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เ กี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงข่ายคมนาคมและบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทังส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี
(๑) ส่งเสริมชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ การปกครอง การค้าและการบริการ
ในระดับอ้าเภอ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่ อาศัย การพาณิชยกรรมให้ส อดคล้ องกับการขยายตัว ของชุมชน
รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม
(๓) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๔) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสม
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้
จ้ า แนกประเภท แผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง และรายการประกอบแผนผั ง ท้ า ย
กฎกระทรวง โดยมีประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในพืนที่เขตผัง ๑๐ ประเภท ดังนี
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม (สีแดง)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ (สีเทาน้าเงิน)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
เส้นทแยงสีน้าตาล)
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาสิ่งแวดล้อม (สี
เขียวอ่อน)
ดังภาพที่ 2 - 13 (ด้านล่าง)
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ที่มา : ส้านักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี, 2559.
ภาพที่ 2-13 แสดงผังสี ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมือง
หนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี
2.2.6.6 ผังเมืองจังหวัดแบบห้ามผังเมืองรวมเมือง
อ้างอิงจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 อธิบายไว้ว่า
“ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทังมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้าน
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ ตลอดจน
สภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
อ้างอิงจากมาตรา 17 พบว่า ผั งเมืองรวม มีวัตถุประสงค์ส้ า คัญ โดยค้านึงถึงความเป็นระเบี ย บ
ความสวยงาม การใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ความปลอดภั ยของประชาชน การเศรษฐกิ จ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การด้ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี และการจัดสภาพแวดล้อม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่าง
เท่าเทียม
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และอ้างอิงจากมาตรา 23 พบว่า ในการจัดท้าผังเมืองรวม ทังผัง เมืองรวมและผังเมืองรวมจังหวัด
จะต้องมีการก้าหนดและจัดตังคณะกรรมการผังเมืองเพื่อให้ความเห็นชอบในการอนุมัติร่างผังเมือง
หรือร่างผังเมืองรวมนันๆ โดยในระดับของผังเมืองรวมจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ในขณะที่ถ้าเป็นผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุ มชน ที่ได้รับการจัดท้าร่างผังโดยท้องถิ่น จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางผังนันๆ ด้วย
ในส่ ว นของการบั ง คั บ ใช้ ผั ง เมื อ งรวมในแต่ ล ะฉบั บ จะอ้ า งอิ ง จากมาตรา 26/1 ในประเด็ น ของ
การปรั บ ปรุ ง แก้ไขผั งเมืองในบางบริเวณให้ เป็นไปตามสภาพการณ์ และสอดรับกับสถานการณ์
ในพืนที่ โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับผิดชอบและมีอ้านาจบังคับใช้ในเขตผังเมืองรวมนันๆ เป็นผู้จัด
ประชุมประชาชนเพื่อปรับปรุงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ดังนัน ในประเด็นของการบังคับใช้ ผังเมืองจังหวัดแบบห้ามผังเมืองรวมเมือง จะเป็นการลดประเด็น
ความซ้าซ้อนของการบังคับใช้กฎกระทรวงในพืนที่ที่มีผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชนของ
ตัวเองบังคับใช้แล้ว เพื่อลดความซ้าซ้อน และน้าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนารายละเอียด และ
ข้อก้าหนดของผังที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับการเติบโตของพืนที่เมืองในเขตผังเมืองนันๆ
2.3 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (Flood Risk areas)
2.3.1 นิยามและความหมาย
(Tu T. Thanh, 2010) อ้างถึงในสุพชิ ฌาย์ ธนารุณ, 2553 ได้กล่าวว่า พืนที่เสี่ยงอุทกภัย (Flood Risk
Area) เป็นพืนที่ที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย และมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความ
สูญเสียและความเสียหายต่อชีวิต บ้านเรือน และทรัพย์สิน ซึ่งโดยทั่วไปจะมี 2 ปัจจัยที่แสดงถึงระดับ
ความเสี่ยง คือ 1) ขนาดของเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิด และ 2) ผลกระทบที่ตามมาเมื่อเกิดเหตุการณ์
จากการศึกษาวิจัยเพื่อก้าหนดพืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในเขตลุ่มน้า
ภาคเหนือโดยส้านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่า พืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติเป็นพืนที่ที่อาจ
ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในแต่ละครังจะประกอบด้วย 1) พืนที่ที่เกิด
ภัยธรรมชาติ 2) มูลค่าความเสียหายที่เกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งได้เสนอว่า ควรก้าหนดขอบเขตพืนที่เสี่ยง
ภัยธรรมชาติ โดยก้าหนดความเสี่ยง และระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึน
ชนาวัช ร อรุ ณรั ตน์ , 2557. ได้ให้ ค้านิยามความเสี่ ยงภัยน้าท่วม (Flood Risk) ไว้ว่า เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นไปได้ในการเกิดอุทกภัยและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึนจาก
ภาวะน้าท่วม โดย OPW& EHLG, 2009 อ้างอิงใน (ชนาวัชร อรุณรัตน์, 2557) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
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ความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้าง และเศรษฐกิจ (European Commission, 2007)
หรือในอีกด้านหนึ่ง ความเสี่ยงภัยน้า ท่วม (Flood risk) หมายถึง ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็น
ไปได้ในความสู ญเสีย และความเสียหายจากภัยน้าท่ว ม (flood hazard) (Schanze et al., 2006)
การสู ญเสี ย ชีวิต และทรั พย์ สิ น จากภัยน้าท่วมที่เกิดขึน (exposure) ความล่ อแหลมของผู้คนและ
ทรัพย์สินที่จะเป็นอันตรายและเสียหาย (vulnerability) (Unwin D. , 2012)
จากความหมายของ พืนที่เสี่ยงอุทกภัย ที่กล่าวถึงมาข้างต้น เมื่อน้ามาเชื่อมโยงกับงานวิจัย
ชินนี จึงสามารถสรุปได้เป็นความหมายในอีกนัยยะว่า พืนที่เสี่ยงอุทกภัย หมายถึง พืนที่ชุมชน หรือ
พืนที่ในเขตชุมชนเมืองที่มีความส้าคัญในแง่การด้ารงชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากน้าท่วม และสามารถสร้างความเสียหายทังต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
การเกิดน้าท่วมในเขตชุมชนเมืองมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยส้าคัญ 2 ประการ คือ ปริมาณ
ของฝนที่ตกลงมา และการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Watson and Adam,
2011) ซึ่งจากการศึกษาและทบทวนงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของนิสิต พบว่า ส้าหรับ
ประเทศไทย เนื่องด้วยลักษณะท้าเลที่ตังของพืนที่ชุมชนเมืองส่วนใหญ่ ที่จะตังอยู่ในบริเวณเขตพืนที่ที่
มี ค วามเสี่ ย งได้ รั บ ผลกระทบจากภาวะน้ า ท่ ว มในระดั บ สู ง ประกอบกั บ ข้ อ มู ล ตั ว เลขของ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝน โดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลง
ของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) พบว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
ประเทศไทยในอนาคตมี แ นวโน้ ม การเพิ่ ม สู งขึ นของปริ ม าณน้ า ฝนในเกื อ บทุ ก ภาคของประเทศ
นอกจากนียังมี ความแปรปรวน หรือความแตกต่างระหว่างฤดูกาลต่อฤดู กาล หรือระหว่างปีต่อปีเพิ่ม
สูงขึน (ศุภกร ชินวรรโณ อ้างถึงโดยวนารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ,2556) ซึ่งจากผลการศึกษานี
ชีให้เห็นว่า แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่จะท้าให้พื นที่
ราบลุ่มในบริเวณลุ่มแม่น้าต่างๆ ในประเทศไทยมีความเสี่ยงจากน้าท่วมเพิ่มมากขึน
2.3.2 ความเสี่ยงภัยพิบัติน้าท่วม
2.3.2.1 การก้าหนดพืนที่เสี่ยงอุทกภัย
(1) นิยาม และความหมาย
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP
(1984) กล่าวว่า การพิจารณาก้าหนดขอบเขตของพืนที่เสี่ยงอุทกภัยมีความส้าคัญมาก เนื่องจากเป็น
ข้อมูลเบืองต้นในการวางแผน ประกอบกับเป็นเครื่องมือที่จ้าเป็นในการเตรียมการป้องกันน้าท่วม
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Tingsanchali, 1996. อ้างถึงใน (สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 2553) กล่าวว่า การก้าหนดพืนที่เสี่ยงอุทกภัย
เป็นปัจจัยส้าคัญในการวางแผนป้องกันน้าท่วม โดยการประมวลความรู้จากการส้ารวจลักษณะลุ่มน้า
สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวความคิดของประชาชน ความเสียหาย ลักษณะ
อุทกภัย และศึกษาเส้น ทางการระบายน้าท่วม เมื่อน้ามาผนวกรวมกันกับวิชาอุทกวิทยา จะสามารถ
ก้าหนดขอบเขตของพืนที่เสี่ยงอุทกภัยได้
Hunt, 1984. (อ้างถึงในสุพิชฌาย์ ธนารุณ , 2553) ได้น้าเสนอหลักเกณฑ์ในการก้าหนดพืนที่เสี่ยง
อุทกภัย ซึ่งประกอบไปด้วยระดับความรุนแรงของอุทกภัย (Flood Hazard Degree) และระดับความ
เสี่ยงภัย (Flood Risk Degree) จากพืนที่บริเวณต่างๆ
จากความหมายของการก้าหนดพืนที่เสี่ยงอุทกภัยที่กล่าวถึงมาข้างต้น เมื่อน้ามาเชื่อมโยงกับงานวิจัย
ชินนี จึงสามารถสรุปได้เป็นความหมายในอีกนัยยะได้ว่า การกาหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย หมายถึง
การก้าหนดระดับของความรุนแรงภายใต้การก้าหนดปัจจัยเชิงพืนที่ รวมถึงปัจจัยเชิงนโยบาย และ
การบริหารจัดการ เพื่อให้ได้พืนที่เสี่ยงอุทกภัยในแต่ละระดับออกมาอย่างมีนัยยะส้าคัญ
2.3.2.2 ระดับความรุนแรงของอุทกภัย
ระดับความรุ นแรงของอุทกภัย มีความเกี่ยวข้องกับขนาดของอุทกภัยที่เกิดขึน ภายใต้โอกาสของ
การเกิ ด อุ ท กภั ย ซึ่ ง โอกาสเกิ ด อุ ท กภั ย ในที่ นี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คาบอุ บั ติ ซ้ า (Return Period)
จึงสามารถก้าหนดระดับของความรุนแรงได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่
(1) อุทกภัยไม่รุนแรง (No Hazard Flooding) ก้าหนดให้เป็นสภาพน้าท่วมคล้ายกับสภาพปกติ
แต่มีปริมาณน้ามากกว่าปริมาณน้าในสภาพปกติเพียงเล็กน้อย
(2) อุทกภัยรุนแรงน้อย (Low Hazard Flooding) ก้าหนดให้เป็นสภาพน้าท่วมมากกว่าสภาพปกติ
โดยมีปริมาณน้ามากประมาณ 1.25 – 1.5 เท่าของสภาพปกติ มีคาบปรากฏซ้า (Return Period)
ของโอกาสในการเกิดอุทกภัยระหว่าง 2 – 5 ปี
(3) อุ ท กภั ย รุ น แรงปานกลาง (Moderate Hazard Flooding) ก้ า หนดให้ เ ป็ น สภาพน้ า ท่ ว ม
มากกว่าปกติ โดยมีปริมาณน้ามากประมาณ 1.5 – 2 เท่าของสภาพปกติ มีคาบปรากฏซ้า (Return
Period) ของโอกาสในการเกิดอุทกภัยระหว่าง 5 – 25 ปี
(4) อุทกภัยรุนแรงมาก (High Hazard Flooding) ก้าหนดให้เป็นสภาพน้าท่วมมากกว่าปกติ โดยมี
ปริมาณน้ามากประมาณ 2 เท่าของสภาพปกติ มีคาบปรากฏซ้า (Return Period) ของโอกาสในการ
เกิดอุทกภัยมากกว่า 25 ปี
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2.3.2.3 ระดับความเสี่ยงภัย Flood Risk Degree)
ระดั บ ความเสี่ ย งอุ ท กภั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กิ จ กรรมและการสู ญเสี ยชี วิต รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพืนที่ที่อาจจะเกิดอุทกภัย เมื่อพิจารณาจากระดับความรุนแรงของ
อุทกภัยแล้ว สามารถก้าหนดพืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยออกได้เป็น 4 ระดับ ประกอบไปด้วย
(1) พื้นที่ไม่เสี่ยงอุทกภัย (No Risk Flooding Area) ก้าหนดให้เป็นพืนที่ที่เกิดอุทกภัยต่้า และไม่
ท้าให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน
(2) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้อย (Low Risk Flooding Area) ก้าหนดให้เป็นพืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัย
ไม่รุนแรง ท้าให้เกิดความร้าคาญ ไม่สะดวกในการสัญจรไปมา และท้าความเสียหายต่อทรัพย์สิ น
ไม่มากนัก
(3) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง (Moderate Risk Flooding Area) ก้าหนดให้เป็นพืนที่ที่มีโอกาส
เกิดอุทกภัยรุนแรงปานกลาง ท้าความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างมากขึน แต่ไม่มีการสูญเสีย
ชีวิต
(4) พื้ น ที่ เ สี่ ย งอุ ท กภั ย รุ น แรง (High Risk Flooding Area) ก้ า หนดให้ เ ป็ น พื นที่ที่ มี โ อกาสเกิด
อุทกภัยรุนแรงมาก และท้าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างมากขึนกว่าระดับ
เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง
2.3.3 การบริหารจัดการอุทกภัย (Flood Managements)
2.3.3.1 ทฤษฎีการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ
ภั ย พิ บั ติ (Disaster) อ้ า งอิ ง จาก (ทวิ ด า กมลเวช, 2554) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ นจาก
ภัยธรรมชาติ และจากการกระท้าของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสภาพของคนในชุมชน หรือสัง คมจนเกินความสามารถของคน
ในชุมชนหรือสังคมนันๆ ที่จะสามารถจัดการกับภัยพิบัตินันๆ ได้ด้วยตนเอง ทังนี ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติจะมากน้อยเพียงใดย่อมขึนอยู่กับประเภทและความรุนแรงของภัย ความอ่อนไหว
ทางกายภาพและสังคมของคนในชุมชน ตลอดจนความสามารถในการรั บรู้ ท้าความเข้าใจ และเลือก
วิธีในการตอบสนองต่อสถานการณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงปี 2554 ที่เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยขึนในพืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ผลกระทบที่ตามมา
จากการเกิดภัยพิบัติในครังนี ได้ส่งผลกระทบทังต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนท้าให้
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเสียหายอย่างหนัก ประชาชนพืนที่ชุมชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม
ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ การเดินทางสัญจรไปมายากล้าบากและต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ
หลักในการสัญจรตลอดระยะเวลาของการเกิดอุทกภัย พืนที่เศรษฐกิจและศูนย์กลางการพั ฒนาของ
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เมืองถูกน้าท่วมสูงส่งผลท้าให้ธุร กิจหยุดชะงัก ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพืนที่นันๆ ไม่สามารถด้าเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเกินขีดความสามารถ
ในการรับมือ ซึ่ง จากทฤษฎีการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ จะเน้นให้ เกิดการลดความรุนแรงของ
ภัยพิบัติที่เกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นการลดสภาวะความล่อแหลม หรือความอ่อนแอ หรือความเสี่ยงที่จะ
เผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ การลดขนาดของวงกลมความอ่ อ นแอ (Vulnerability) จะท้ า ให้ ข นาดและ
ความรุนแรงของภัยพิบัติลดลง ดังนัน การวิเคราะห์ความอ่อนแอ (Vulnerability Analysis) จึงถือ
เป็นเรื่องที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการอุทกภัยในอนาคต ผ่านความท้าทาย
ส้าคัญ 5 ประการ ได้แก่
 ความต้องการสร้างความมั่นคงในการด้ารงชีวิต
 ความต้องการการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้า
 แนวคิดเชิงระบบนิเวศน์ลุ่มน้า
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การเปลี่ยนแปลงของระบบและการตัดสินใจ (เชิงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม)
2.3.3.2 ทฤษฎีการบริหารจัดการอุทกภัยเชิงองค์รวม
อ้างอิงจากกฤตศิริ กีทวีโภคกุล , 2555 ทฤษฎีการบริหารจัดการอุทกภัยเชิงองค์รวม (Integrated
Flood Management: IFM) เป็นทฤษฎีที่มาจากแนวคิดพืนฐานด้านการบริหารจัดการแหล่งน้าแบบ
องค์รวม (Integrated Water Resources Management : IWRM) ซึ่งเป็นการพิจารณาระบบองค์
รวมของลุ่มน้าในแบบพลวัต (Dynamic System) ที่ซึ่งแผ่นดินและแผ่นน้าจะมีปฏิกิริยาต่อกั นอยู่
ตลอดเวลา ดังนัน การบริหารจัดการอุทกภัยเชิงองค์รวมจึงจะเริ่มต้นจากการมองภาพมุมกว้างใน
ระบบลุ่มน้า ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส้าคัญ คือ
 การจัดการวัฏจักรน้าทั้งระบบ ครอบคลุมตังแต่พืนที่ต้นน้าไปจนถึงพืนที่ปลายน้า
โดยมองถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
 การจัดการแบบองค์รวมของดินและน้า การวางแผนการใช้ที่ดินและการบริหาร
จัดการน้า เป็นเรื่องที่จะต้องมีการวางแผน และบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งตามกรอบของ IFM

การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพืนที่เหนือน้า จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกับการบริหาร
จัดการน้าของทังล้าน้า หรือลุ่มน้านันๆ ดั งนัน การแก้ไขปัญหาจึงควรมองแบบมุมกว้างและเน้นการ
จัดการเชิงองค์รวมเพื่อลดความเสียหายในระดับใหญ่ก่อน
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 การผสมผสานมาตรการต่างๆ ภายใต้ปัจจัยเกี่ยวเนื่อง 3 ประการ ประกอบไปด้วย
สภาวะอากาศ คุณลักษณะลุ่มน้า และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้กลยุทธ์และทางเลือก
ตามขันตอนของการเกิดน้าท่วมในลุ่มน้า (Layered Flood Management Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ทีเ่ หมาะสมที่สุด
 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการผสมผสานเทคนิคของการจัดการ
ร่วมกันระหว่าง การด้าเนินการจากบนลงล่าง (Top - Down) และการด้าเนินการจากล่ างขึ นบน
(Bottom - Up) ผ่านการประสานงานร่วมกันตังแต่ในระดับชุมชน ระดับต้าบล ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ
 การวิเ คราะห์ค วามเสี่ยงและความอ่อนแอ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) ด้วยการใช้มาตรการต่างๆ ทังมาตรการเชิงโครงสร้างและมาตรการ
เชิ ง แผน นโยบาย ผ่ า นการประเมิ น ความอ่ อ นแอ และความสามารถในการตั งรั บ ปรั บ ตั ว
(Adaptation) ของประชาชนภายในพื นที่ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั งประเด็ น เชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
โดยรูปแบบการจัดการองค์กรในการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัย ควรจะพิจารณาถึง
ปัจจัยส้าคัญ ดังนี
(1) จุดศูนย์กลางการสั่งการ และการประสานงาน (Focal Point)
(2) การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยนโยบายกับหน่วยปฏิบัติงาน
(3) ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น
(4) การประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
(5) ความจริงใจจากภาคการเมือง
(6) ความร่วมมือจากภาคเอกชน และหน่วยงาน NGOs ต่างๆ
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2.3.3.3 แนวคิด ทฤษฎีการจัดการน้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(ถนอม คล้ ายขยาย, 2526) อ้างถึงในกฤตศิริ กีทวีโ ภคกุล , 2555 แสดงให้ เห็ นว่า ในบริเวณพืนที่
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ทังในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลยัง ไม่เคยมีการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเพื่อแก้ไข หรือป้องกันปัญหาน้าท่วมมาก่อนในอดีต ประกอบกับด้วยลักษณะเชิงพืนที่
ที่เป็ น พืนที่ร าบลุ่ มต่้า และพืนที่ร าบลุ่ ม ปากแม่ น้า ส่ งผลท้าให้ พืนที่ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑลต้องเผชิญกับสถานการณ์น้าท่วมอยู่สม่้าเสมอ
จากสถานการณ์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึง น้ า มาสู่ แ นวคิ ด ในการบริ ห ารจัด การพื นที่ ลุ่ ม น้ า เจ้า พระยา
ด้วยเขื่อนผ่านโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สุดของพื นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ
“โครงการเจ้าพระยาใหญ่” ด้วยการบริหารจัดการโครงการชลประทานย่อยรวม 26 โครงการ รวม
เนือที่กว่า 7,610,443 ไร่ ด้วยระบบเดียวกันทังในพืนที่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน แม่น้าป่าสัก
โดยมีขันตอนของการจัดสรรน้า ดังนี
(1) การจัดสรรน้าที่ต้นฤดูกาลเพาะปลูก
(2) การจัดสรรน้ารายสัปดาห์ในระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก ประกอบไปด้วย ในปีที่มี
น้ามาก มีน้าปานกลาง มีน้าน้อย และมีน้าน้อยมาก
2.3.3.4 แนวคิดการป้องกันน้าท่วมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตามแนวพระราชด้าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไข
และป้องกัน บรรเทาปัญหาน้าท่วมในเขตพืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีแนวทางส้าคัญ
ที่สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้าท่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วย
 การเสนอแนะให้ เร่ ง ผลั ก ดั น และระบายน้ า ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกของ
กรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่พืนที่อ่าวไทยได้รวดเร็วมากยิ่งขึน
 การจัดท้าเข็มขัดสีเขียว (Green Belt) เพื่อใช้เป็นเส้นทางระบายน้าออกสู่อ่าวไทย
ในกรณีฉุกเฉิน
 การสร้างระบบป้องกันน้าท่วมให้ครอบคลุมทังพืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 การเพิ่มพืนที่เก็บกักน้าขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 การขยายเส้นทางน้า หรือเปิดเส้นทางน้าไหลในจุดที่เป็นเส้นทางไหลของน้า (Flood
Way) เดิม เนื่องจากด้วยสภาพเชิงพืนที่ที่มีลักษณะเป็นพืนที่ที่น้าสามารถไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว
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 เก็บกักน้าในเขื่อน และบริหารจัดการช่วงเวลาของการเปิด – ปิด ประตูเขื่อนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปัญหาน้าจากพืนที่เหนือเขื่อนมาสมทบกับมวลน้าด้านล่างเขื่อน
2.3.3.5 แนวคิดทฤษฎีการป้องกันน้าท่วมกรุงเทพมหานครในอนาคตของรัฐบาล
ปิติเทพ อยู่ยืนยง อ้างถึงใน (เชิง ผิวประกายเพชร, 2553) ได้น้าเอาแนวคิดเชิงกฎหมายมาปรับใช้
ร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และควบคุมความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วม ผ่านการใช้
แนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หลักการกระจาย
อ้านาจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหลักการประสานความร่วมมือ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีอ้านาจและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัย ที่อาจเป็นอันตรายกับประชาชนในอนาคต
2.3.3.6 แนวคิดพืนฐานการก้าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากน้าท่วม
ด้วยสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึน โดยเฉพาะในปี 2554 ที่สร้างความเสียหายอย่างหนัก ทังนีอาจมี
ความเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ (Climate Change) กล่ า วคื อ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยรวมรอบนอก อาจจะส่งผลให้ เกิดพายุฝนถี่และรุนแรงมากขึน
สร้างความเสียหายทังต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพืนที่เสี่ยง แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม
จึงควรจะต้องมีการพัฒนานโยบายสาธารณะ และมาตรการทางกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
น้าท่วมภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยนโยบายสาธารณะและมาตรการที่เกิดขึน
จะต้องอาศัยหลักการในการพัฒนา ดังนี
 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Principle)
- หลักการจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยมาตรการทาง
กฎหมาย ด้วยการค้านึงถึงผลกระทบของน้าท่วมต่อภาวะเศรษฐกิจ (Economic)
- หลักการจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยมาตรการทาง
กฎหมาย ด้วยการค้านึงถึงผลกระทบของน้าท่วมต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)
- หลักการจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยมาตรการทาง
กฎหมาย ด้วยการค้านึงถึงผลกระทบของน้าท่วมต่อภาวะทางสังคม (Social)
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 หลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะ
ด้ า น ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย (Principle of Decentralization of Disaster
Prevention and Mitigation Power) ผ่านการกระจายอ้านาจ ซึ่งหลักการในการกระจายอ้านาจ
ถือเป็นส่วนส้าคัญในการสนับสนุนและป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อ้านาจและหน้าที่
ในการป้องกันน้าท่วม (Flood Defense) ผ่านการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง เทศบัญญัติท้องถิ่น และ
แผนยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นต้น
2.3.3.7 สาระส้าคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี พ.ศ.2555 (กยน.)
ในวันที่ 10 มกราคม ปี 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แผนปฏิบัติการในระยะเร่งด่วน และร่างแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพืนที่ลุ่มน้าแบบบูรณาการ
และยั่งยืน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(กยน.) มีรายละเอียดดังนี
พื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ประกอบไปด้วยลุ่มน้าสาขา ได้แก่ แม่น้าปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง
ป่าสัก และท่าจีน โดยมีพืนที่ รวมทังหมดกว่า 157,925 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทังสินประมาณ
25 ล้านคน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33,132 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี โดยพืนที่ตอนเหนื อ มีขีดความสามารถในการเก็บ กั ก น้า รวม 25,773 ลู กบาศก์ เ มตร
ในขณะที่พืนที่ตอนกลาง มีขีดความสามารถในการเก็บกักน้ารวม 2,124 ลูกบาศก์เมตร และแม่น้า
เจ้าพระยาตอนล่าง มีขีดความสามารถในการรองรับน้ารวม 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยที่
มวลน้าเหล่านีจะไม่เอ่อล้นเข้าท่วมในพืนที่บริเวณริมฝั่งแม่น้า
นอกจากนี ยังพบว่า การบริหารจัดการน้าที่ผ่านมา จากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการน้า (กยน.) ได้ มีการพิจารณาแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้าระยะเร่งด่วน
และระยะยาว รวม 9 แผน ประกอบด้วย
(1) แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้า ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรส้าคัญ
ในการดูดซับและชะลอน้า รวมทังเพื่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าเพิ่มเติมตามศักยภาพพืนที่ และเพื่อ
พัฒนาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยแผนงานจะฟื้นฟู และอนุรักษ์
พื นที่ ป่ า ต้ น น้ า ที่ เ สื่ อ มโทรม การจั ด ท้ า โครงการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปลู กป่า
เศรษฐกิจ และจัดท้าป่าชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน การปรับปรุงการใช้น้าและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้า และการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(2) แผนงานการบริ หารจัด การเขื่อนเก็บน้าหลัก และจัดท้าแผนบริห ารจัดการน้าของประเทศ
ประจ้าปี ให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึนในแต่ละปี โดยพัฒนาแผนการ
บริหารจัดการน้าในเขื่อนส้าคัญของลุ่มน้าที่มีบทบาทส้าคัญต่อการกักเก็บ และระบายน้า ด้วยการ
จัดท้าแผนการบริหารจัดการน้าในกรณีต่างๆ (Scenario) และน้าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
กลุ่มต่างๆ เพื่อการรับรู้และตระหนักถึงการเตรียมการป้องกัน บรรเทาปัญหาอุทกภัย
(3) แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้าท่วม โดยการด้าเนินงานจะประกอบไปด้วยแผน 4 แผนย่อย ประกอบด้วย
 การปรับปรุงคันกันน้า อาคารบังคับน้า และระบบระบายน้า
 การปรับปรุงทางระบายน้า ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลองและทางระบายน้า
 การเสริมคันกันน้า และการด้าเนินการตามแนวพระราชด้าริ
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า และบริหารจัดการน้าหลากในพืนที่เฉพาะ
(4) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และระบบเตือนภัย เพื่อให้มีข้อมูลที่จ้าเป็นในการ
บริ ห ารจั ด การน้ า และมี แ บบจ้ า ลองเตื อ นภั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มี อ งค์ ก รในการเตื อ นภั ย
ที่ มี เ อกภาพ ซึ่ ง มี แ นวทางในการด้า เนิ นการโดยการจัด ตั งศู นย์ ค ลั ง ข้ อ มู ล น้ าแห่ ง ชาติ การสร้ าง
แบบจ้าลองพยากรณ์และระบบเตือนภัย และการปรับปรุงองค์กร ระบบตรวจวัดข้อมูล และระบบการ
สื่อสารข่าวการเตือนภัยจากน้า
(5) แผนงานเผชิ ญ เหตุ เ ฉพาะที่ เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการเตรี ย มพร้ อ มป้ อ งกั น บรรเทา
สาธารณภัย โดยเฉพาะระบบป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพืนที่ที่มีความส้าคัญ รวมทังให้มีระบบสร้าง
คลังเครื่องมือ การจัดเตรียมแผนคมนาคมเมื่อเกิดอุทกภัย การแก้ไขน้าเน่าเสียจากการเกิดน้าท่วมขัง
และจัดท้าแผนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
(6) แผนงานกาหนดพื้นที่รองรับน้านอง ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในการใช้พืนที่
เพื่อรับน้า โดยก้าหนดพืนที่รับน้านองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและล่าง รวมทังการฟื้นฟูและพัฒนา
พืนที่รับน้านองเพื่อใช้เป็นพืนที่แก้มลิงธรรมชาติ และชะลอน้าหลากในภาวะวิกฤต การจัดท้าแผน
การผันน้าลงสู่พืนที่รับน้านอง และการก้าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พืนที่ที่ถูกก้าหนดให้เป็นพืนที่รับน้า
(7) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้า เพื่อให้มีองค์กรบริหารจัดการแบบบูรณาการที่
สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤต ในลักษณะการบัญชาการเดี่ยว (Single Command)
ซึ่งในระยะเร่งด่วนให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายมาเป็น
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ประธาน และมีรัฐมนตรี รวมถึงปลัดกระทรวงจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการ สามารถสั่ง
การติดตามการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ และให้มี
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศแบบบูรณาการ และเป็นทางการถาวร ในการบริหาร
จัดการน้าให้เป็นเอกภาพ มีลักษณะเป็นการบัญชาการเดี่ยว (Single Command) ในภาวะฉุกเฉิน
หรือเมื่อเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(8) แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาด
ใหญ่ของทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านการด้าเนินงานของภาครัฐในการแก้ปั ญหา
อุทกภัยในภาพรวม ให้การบริห ารจัดการแก้ไขปัญหาอุท กภัยรวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญ่อื่น ๆ ของ
ภาครั ฐ และภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน ประชาชน โดยการรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ประชาชน เอกชน ผ่าน
สื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้ าใจ รวมทังเกิดการพัฒนาขีด ความสามารถขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุทกภัย เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการท้างานมากยิ่งขึน
2.3.4 การตั้งรับปรับตัว (Adaptations)
2.3.4.1 การปรับตัวของชุมชนในพืนที่
อ้างอิงจากบทความเชิงวิช าการโดย (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน , 2555). ที่อธิบายรูปแบบการ
ปรับตัวและการจัดการความเสี่ยงของชุมชนในพืนที่เสี่ยงภัยพิบัติไว้ว่า ภายใต้ความเสี่ยงของภัยพิบัติที่
อาจจะรุนแรงมากขึน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ส่งผลท้าให้ประเทศไทยเกิดความ
แปรปรวนของฤดูกาลและปริมาณน้าฝน สิ่งเหล่านีเป็นภัยพิบัติต่อมนุษย์ทังต่อชีวิต และทรัพย์สิน
การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดภัยพิบัติและปรับตัวของชุมชน ในพืนที่ประสบภัยธรรมชาติ ทังน้าท่วม
ดินโคลนถล่ม พายุ ซึ่งถือเป็นประเด็นส้าคัญที่ควรจะต้องตระหนัก โดยเฉพาะในพืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง
อันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนหนึ่งด้วยลักษณะทางกายภาพเชิงพืนที่ ผนวกกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การขยายตัวของพืนที่เมือง ดังนัน การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนในการตังรับ
ปรับตัว ซึ่งในที่นีคือ ความเสี่ยงจากอุทกภัย โดยเฉพาะภัยน้าท่วมจากน้าล้นตลิ่งและน้าไหลหลากจาก
พืนที่ต้นน้า โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองให้กับชุมชนในพืนที่เสี่ยงภัยเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึน จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการอุทกภัยในพืนที่ศึกษา ซึ่งแนวทางในการ
ปรับตัวของชุมชนสามารถสรุปออกมาได้เป็น 3 ช่วง ประกอบไปด้วย
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 ระยะก่อนเกิดภัย คือ ขันตอนการเตรียมความพร้อม (Preparedness) อันได้แก่ การ
ก้าหนดแผนการรับมือ รวมถึงมาตรการ นโยบาย ล่วงหน้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับทังชุมชน
หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น และจากส่วนกลาง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
เผชิ ญ หน้ า กั บ ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ท่ ว งที อั น หมายความรวมถึ ง การป้ อ งกั น
(Prevention) และการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation)
 ระหว่า งเกิด ภัย คือ การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) อันได้แก่
การปฏิบัติการทันทีทันใดเมื่อภัยพิบัติเกิดขึน
 ระยะหลั ง เกิ ด ภัย คือ การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) เป็นขันตอนการด้ าเนิ นการขั น
สุดท้ายหลังจากสถานการณ์ภัยพิบัติคลี่คลายลงแล้ว โดยเน้นการวางแผนพัฒนา (Development)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
2.3.4.2 การปรับตัวเชิงกลไกของหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น
รูปแบบการปรับตัวเชิงกลไกด้วยหน่วยงานภาครัฐทังในระดับท้องถิ่นและจากส่วนกลาง จะเป็นการ
จัดการเชิงแผน นโยบาย ที่เรียกว่า แผนการจัดการอุทกภัย ที่เน้นการบริหารจัดการน้าและทรัพยากร
ในพืนที่ลุ่มน้า อันประกอบไปด้วยขันตอนการปรับตัว ดังนี
 รัฐบาลจะต้องทบทวนเป้าหมายของการพัฒนาในพืนที่ว่าจะต้องไม่น้าไปสู่การท้าลาย
ทรั พยากร หรื อพืนที่ต้น น้ าภายในพืนที่ รวมถึงหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องที่ควรริเ ริ่มหั น มาให้
ความส้ าคัญกับ การทบทวนนโยบายการเติบโตทางเศรษฐกิจในพืนที่ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ลักษณะเชิงสังคมของแต่ละพืนที่
 หน่วยงานต่างๆ จะต้องหันมาท้างานร่วมกันอย่างแท้จริง เพื่อสร้างกลไกการบริหาร
จัดการอุทกภัยแบบเชิงองค์รวมที่มีศักยภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
 การจัดท้านโยบายที่ชัดเจนและมีมาตรการรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย ทังใน
ระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว
 การบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องวางแผนพัฒนาภายใต้บริบท
ของแผนที่สอดคล้องและบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
นอกจากนี ควรจะต้ อ งมี ก ารวางแผนการจั ด การที่ ดิ น และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในพื นที่ ลุ่ ม น้ า
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อย่างยั่งยืน เช่น การจัดท้าผังชุมชนในพืนที่ให้เหมาะสมกับลั กษณะทางกายภาพในพืนที่ รวมถึง
รูปแบบกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2.3.4.3 บทบาทของการวางแผนการใช้ที่ดินต่อกลยุทธ์การจัดการน้าท่วม
การวางแผนการจัดการน้าขึนอยู่ กับ ลั กษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์น้าที่
ในแต่ ล ะที่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ไป อ้ า งอิ ง จาก WMO, 2004 ที่ ไ ด้ มี ก ารเสนอกลยุ ท ธ์ ใ นการ
วางแผนการใช้ที่ดินที่จะสามารถน้ามาปรับใช้ในการจัดการน้าในสถานการณ์เฉพาะของแต่ละลุ่มน้า
ซึ่งจะต้องค้านึงถึงความสมดุลระหว่างการลดความเปราะบางต่อความเสียหาย และศักยภาพในการ
พัฒนาของที่ราบน้าท่วมถึงนันๆ
(1) การลดปัญหาน้าท่วม
เป็นการจัดการน้าท่วมด้วยระบบโครงสร้าง ซึ่งถือว่ามีความจ้าเป็นในระดับหนึ่งที่จะต้องผนวกเข้าไป
ไว้ในกระบวนการของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส้าหรับเตรียมพืนที่ให้ เ พียงพอต่อ ความ
ต้องการของระบบทังในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามการด้าเนินการดังกล่าวอาจจะเกิดขึนได้ยาก
เนื่องมาจากข้อจ้ากัดทางด้านทรัพยากร ประกอบกับข้อจ้ากัดขององค์ความรู้เชิงบริหารจัดการเมือง
ทังในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ที่ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลพืนฐานประกอบในการวางผังพืนที่
การก้าหนดที่ตัง และขนาดพืนที่ที่ต้องการส้าหรับการก่อสร้างระบบโครงสร้างเพื่อการจัดการน้า
เป็นต้น
นอกจากนี ยังมีมาตรการส้าคัญอีกหนึ่งมาตรการในการลดน้าท่วมในชุมชน ได้แก่ การจัดการพืนที่เก็บ
กักน้า อันประกอบไปด้วยการบริหารจัดการน้าในพืนที่ต้นน้า การวางแผนฟื้นฟูและเพิ่มพืนที่ป่า
รวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพของการบริห ารจัด การแหล่ ง เก็บน้ าต้นทุน แหล่ งเดิ ม ที่มี อยู่ ส้ าหรับ
ท้าหน้าที่ในการชะลอและกักเก็บน้า เพื่อช่วยในการลดความรุนแรงและความเสียหายจากการเกิด
น้ าท่ว ม รวมถึง ส่ งเสริ มให้ เกิดการประเมินความส้าคัญของพืนที่เพื่อลดความสูญเสี ยจากน้าท่วม
ในกรณีที่จะต้องป้องกันพืนที่ส้าคัญต่างๆ ของเมือง เช่น พืนที่ศูนย์กลางเมือง พืนที่เศรษฐกิจของเมือง
และนิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ ในเมือง ฯลฯ ซึ่งการด้าเนินการดังกล่ าวต้องใช้กลยุทธ์ด้านผังเมือง
ด้วยวิธีการออกข้อก้าหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือย่านการพัฒนาที่ดินในพืนที่ที่มีความเสี่ยง
น้าท่วมสูง เป็นต้น
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(2) การลดความไวต่อการเสียหาย
การลดความไวต่ อ ความเสี ย หายเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น และ
การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก สิ่งจ้าเป็นพืนฐานส้าคัญส้าหรับการวางแผนเพื่อช่วย
ลดความไวต่อความเสียหาย คือ แผนที่แสดงความเสี่ยงจากน้าท่วมและโอกาสของการเกิดน้าท่วมซ้า
ในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งแผนที่ที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกน้ามาใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินโดยการออก
ข้ อ ก้ า หนดควบคุ ม / ก้ า หนดประเภทการใช้ ที่ ดิ น ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพพื นที่ รวมถึ ง การจั ด ท้ า
ข้อก้าหนด หรื อข้อบั ง คับ ใช้ใ นการควบคุ ม การพัฒ นาและจัด สร้ า งอาคารออกมาในรู ปแบบของ
กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ ตลอดไปจนถึงการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการปรับปรุง
พัฒนาอาคาร และพืนที่เดิมให้มีความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานเดิม
(3) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติของที่ราบน้าท่วม
ด้ ว ยลั ก ษณะเฉพาะของพื นที่ร าบลุ่ ม น้ าท่ ว มถึ ง หรื อ พื นที่ ร าบลุ่ ม ริม ฝั่ งแม่ น้ า และริ ม ปากแม่น้า
ส่วนใหญ่ พบว่า จะมีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การตังถิ่นฐาน และการพัฒนาทังในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งจากความต้องการในการพัฒนาที่กล่าวถึงข้างต้น จึงน้ามาสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ในพืนที่ นั่นคือ พืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นพืน
ที่ตังของชุมชน สิ่งก่อสร้าง รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นๆ อีกหลากหลายประเภท ซึ่งไม่
เพียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของพืนที่ แต่ยังส่งผลถึง
ระบบการบริ หารจัดการน้าในธรรมชาติ เนื่องมาจากพืนที่ระบายน้า และเส้นทางไหลของน้าตาม
ธรรมชาติถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นเส้นทางถนน อาคารบ้านช่อง ที่กลายมาเป็นสิ่งกีดขวางการไหล
ของน้า จนท้าให้ปัญหาน้าท่วมในพืนที่เหล่านีทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึนตามมา ดังนัน การสร้างความ
สมดุลในเชิงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพืนที่เชิงนิเวศของพืนที่ราบน้าท่วมถึง ควบคู่ไปกับ
การวางแผนการใช้ที่ดินจึงมีความจ้าเป็น และถือเป็นกระบวนการส้ าคัญที่ควรส่ งเสริมให้ มีความ
ตระหนักมากขึนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2.3.4.4 พัฒนาการด้านเทคนิคและวิธีการจัดการน้าท่วมในเขตชุมชน
(1) แนวทางการดาเนินการของภาครัฐ
การวางแผนการใช้ที่ดิน ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐสามารถน้ามาปรับใช้ใน
การแก้ไขปัญหาน้าท่วม รวมถึงลดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การออกข้อก้าหนดขึนมาควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากแต่ข้อจ้ากัด
ที่ตามมาของวิธีการนี คือ การใช้ข้อก้าหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะ
น้าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในรูปแบบใด
ก็ตาม พืนที่ในบริเวณนันจะถูกก้าหนดและระบุ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น พืนที่โล่ง (Open
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Space) เท่านัน ส่งผลท้าให้กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึนไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง รวมถึงแนวโน้มทิศทางการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงชุมชนในพืนที่นันๆ การด้าเนินการที่
เหมาะสมจึงควรจะต้องมีการน้าเอาข้อก้าหนด และมาตรการอื่นๆ มาปรับใช้ร่วมกับการก้าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เช่น ข้อก้าหนดการพัฒนาเชิงพืนที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการวางแนวนโยบายการ
พัฒนาที่มีแนวทางการด้าเนินการที่เหมาะสม อาจจะมีการระบุระดับความเสี่ยงและจ้าแนกระดับ
ความรุ น แรงของพื นที่ เ สี่ ย งเพื่ อ วางมาตรการเชิ ง ผั ง เมื อ งในการจ้ า กั ด หรื อ ระบุ ป ระเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมเป็นพืนที่ๆ ไป เป็นต้น
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในการเลือกวิธีที่จะน้ามาใช้อีกหนึ่งประเด็นที่มีความส้าคัญ คือ
ความสามารถในการบั ง คั บ ใช้ ผั ง รวมถึ ง ข้ อ ก้ า หนดต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การด้าเนินการเพื่อบังคับใช้เชิงผังเมือง หรือข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม และการพัฒนาผัง รวมถึงข้อก้าหนดผ่านความเห็นชอบของทุกกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย และเป็นไปอย่างถูกต้องตามขันตอนเชิงกฎหมาย ดังเช่นจากงานของ Wright และ Gitelman,
2000 ที่ได้มีการเสนอการน้าเอากฎหมายประกันภัยน้าท่วมมาใช้ร่วมกับการวางแผนการใช้ที่ดินใน
ประเทศสหรัฐ อเมริ กา รวมถึงการสร้างแรงจูงใจทางด้านภาษี ในการพัฒนาที่ดินที่ส อดคล้ องกับ
แผนการใช้ที่ดินที่มีอยู่
(2) ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ราบน้าท่วมถึง
ข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ราบน้าท่วมถึง (Floodplain) ถือเป็นเครื่องมือส้าคัญ
ในการป้องกัน และบรรเทาความเสียหายทังต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ใน
พืนที่เสี่ยงน้าท่วม การออกข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหาย
ทังหมด ที่อาจจะเกิดขึนจากการพัฒนาพืนที่ในบริเวณที่ราบน้าท่วมถึงที่เกิดการพัฒนาอย่างไม่
เหมาะสม โดยความรุนแรงของระดับผลกระทบจากน้าท่วมทังทางตรงและทางอ้อมในพืนที่ชุมชน
เมืองมักจะมีมูลค่าของความเสียหายสูง เนื่องจากเป็นที่ตังของศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
เมือง หรือจังหวัดนันๆ ดังนัน การวางแผนและออกข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงถือเป็นหนึ่งใน
แนวทาง ที่จะช่วยลดความเสี่ยงทังหมดที่กล่าวมาในข้างต้นได้
ข้อก้าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ในบริเวณพืนที่ราบน้าท่ว มถึง จึงอาจจะถูกก้าหนดด้ว ย
การประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดน้าท่วมที่สูงกว่าน้าท่วมเฉลี่ยรายปี โดยทั่วไปแล้วการก้าหนด
ค่าความเป็นไปได้ของการเกิดน้าท่วมที่สูงกว่าน้าท่วมเฉลี่ยรายปีส้าหรับการวางแผนการใช้ที่ดินจะ
ก้าหนดอยู่ที่ 1 % ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะใช้ค่าดังกล่าวในการก้าหนดความแตกต่างระหว่าง
พืนที่ขอบน้าท่วม (Flood fringe) และทางระบายน้าท่วม (Floodway) นอกจากนี การก้าหนดพืนที่
น้าท่วม ยังสามารถใช้ความน่าจะเป็นของคาบการเกิดน้าท่วมมากที่สุด ด้วยการน้าเอาข้อมูลการเกิด
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น้าท่วมในอดีตมาเป็นฐานของการประเมินการแบ่งโซนพืนที่น้าท่วมโดยใช้ชนิดของการเกิดน้าท่วม
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
การออกข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีความสอดคล้องกับการแบ่งโซนพืนที่ และ
หลังจาก ได้โซนพืนที่เสี่ยงตามระดับความรุนแรงแล้ว จึงมีการวางมาตรการ รวมถึงข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ที่ส อดคล้ อ งกับ แต่ล ะพื นที่ เพื่อควบคุมการพั ฒ นา ในพืนที่ที่มีความเสี่ ย งสู ง จะมี
การออกข้อก้าหนดการใช้ที่ดินที่เคร่งครัด ซึ่งอย่างไรก็ตามการพิจารณาในการออกข้อก้าหนดจ้าเป็น
จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น และพิ จ ารณาโดยใช้ ปั จ จั ย หลายด้ า นประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ประเมิ น
ทางเลือกที่มคี วามเหมาะสมมากที่สุด
(3) การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน (Planning Permit)
Kent และ Dudiak, 2001 (อ้างถึงในวนารัตน์ กรอิสรานุกูล, 2556) อธิบายไว้ว่า การอนุญาต
ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน (Planning Permit) เป็นกระบวนการให้ อนุญาตพัฒ นาที่ดินซึ่ งถูกน้ามาใช้เพื่อ
ควบคุมรูปแบบการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของรูปแบบการใช้ที่ดินที่
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย รวมถึ ง เพื่ อ ลดผลกระทบที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ขึ นน้ อ ยที่ สุ ด
เช่นเดียวกับรูปแบบการพัฒนาที่ดิน หรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความเสี่ยงน้าท่วมและอยู่ภายใต้ข้อก้าหนดที่ต้องมีการขออนุญาต ซึ่งมักเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดิน หรือมีการใช้ที่ดินเข้มข้น (Intensification) มากขึน การก่อสร้าง
อาคาร หรือโครงสร้างประเภทต่างๆ รวมถึงการแบ่งย่อยแปลงที่ดินที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ
จึงถือได้ว่า กระบวนการให้อนุญาตพัฒนาที่ดินหรือกิจกรรมการใช้ที่ดิน สามารถน้ามาปรับใข้
ในการควบคุมและพัฒนาในพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมต่้า เช่น บริเวณพืนที่ชายขอบของพืนที่น้าท่วม
(Flood fringe) โดยการก้าหนดเงื่อนไขการพัฒนาที่แตกต่างกันไป เช่น ข้อก้าหนดด้านที่ตัง ขอบเขต
อาคารและระยะถอยร่น รวมถึงข้อก้าหนดความสูงของการปรับระดับดิน ข้อห้ามการจัดเก็บสินค้า
หรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ ในกรณีทเี่ กิดน้าท่วมขึน ตลอดจนแผนรองรับการเข้าถึง และการตังรับ
ปรับตัวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึนจากภัยน้าท่วม เป็นต้น
(4) มาตรการอาคาร และข้อกาหนดอาคาร
มาตรฐานอาคารและข้อก้าหนดอาคาร ถือเป็นกลยุทธ์ส้าคัญที่จะช่วยลดความเสี ยหายที่เกิดจาก
น้าท่วม โดยการออกข้อก้าหนดอาคารที่มีความสอดคล้องกับข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
พืนที่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการบังคับใช้ข้อก้าหนดอาคารมักจะมีความเคร่งครัดมากกว่าข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน และมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์อาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเชิงโครงสร้าง อันได้แก่
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 การก้าหนดระยะเว้นว่าง (Free board) ระหว่างพืนที่อาคารกับความสูงของระดับ
น้าท่วม (Base flood elevation) เหมาะกับการใช้กับโครงสร้างพืนฐาน และระบบสาธารณูปการ
ต่างๆ เช่น ถนน
 การใช้มาตรการต่างๆ ในการป้องกันน้าท่วม เช่น การใช้วัสดุในการออกแบบอาคาร
สิ่งก่อสร้างในบริเวณพืนที่เสี่ยงน้าท่วมที่เป็นวัสดุทนทาน หรือวัสดุกันน้า ฯลฯ
 การป้องกันการกัดเซาะฐานราก
 การป้องกันอาคาร หรือส่วนของอาคารที่อยู่ต่้ากว่าระดับความสูงน้าท่วมที่ก้าหนด
เช่น การออกแบบและพัฒนาอาคารที่มีเสาสูง
 การวาง และพัฒนาอาคารที่ขวางทางน้าให้น้อยที่สุด
 การชดเชยความเสียหายส้าหรับการถมที่ดินที่ท้าให้เกิดการสูญเสียพืนที่เก็บกักน้า
(5) ข้อจากัดของแผน และนโยบายการจัดการน้าท่วมในแต่ละพื้นที่เสี่ยง
เนื่ องด้ว ยจั งหวัดปทุมธานี ประสบกับปัญหาน้าท่วมหลัก 3 รูปแบบ ประกอบไปด้ว ย 1) น้าท่ว ม
ฉับพลัน, 2) น้าท่วมขัง และ 3) น้าล้นตลิ่ง โดยปกติแล้ว ลักษณะของการเกิดน้าท่วมในแต่ละรูปแบบ
ก็จะมีแผน และนโยบายในการจัดการน้าท่วมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปข้อจ้ากัดของแผน
และนโยบายการจัดการน้าท่วมในแต่ละพืนที่เสี่ยงของจังหวัดปทุมธานี ออกมาได้ดังนี
1) น้าท่วมฉับพลัน ใช้แผน นโยบายการจัดการน้าด้วยการจัดท้าอุโมงค์ยักษ์ระบายน้า
ข้อจ้ากัดของแผน:
 ราคา / การลงทุนค่อนข้างสูง
 การบ้ารุงรักษาท้าได้ยาก
 ความสามารถในการลดปริมาณ / มวลน้า ขึนอยู่กับรัศมีความกว้างของท่อ
 ถ้าขาดพืนที่พักน้า เช่น แก้มลิง จะท้าให้มวลน้ามหาศาลในท่อไม่มี พืนที่ไหลผ่าน จนขาด
ความต่อเนื่องในการลดปริมาณน้า
 ปัญหาขยะอุดตัน และขยะที่มากับน้าท่วมฉับพลันที่ไปอุดตันท่อระบายน้าของอุโมงค์ยักษ์
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2) น้าท่วมขัง ใช้แผน นโยบายการจัดการน้าด้วยการจัดท้าเส้นทางระบายน้าเพิ่มเติม
ข้อจ้ากัดของแผน:
 การขาดความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านในพืนที่ จนน้ามาการต่อต้านแผนการจัดท้าเส้นทาง
ระบายน้าของเมือง
 กลุ่มนายทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ยินยอม
 กฎหมายขาดความชัดเจน และไม่มีข้อบังคับใช้ รวมถึงยังมีช่องโหว่ของกฎหมายในการอ้าง
สิทธิเพื่อให้รอดพ้นจากเวนคืนที่ดินเพื่อน้าไปจัดท้าเส้นทางระบายน้าของเมือง
 การให้ค่าชดเชย รวมถึงค่าเวนคืนที่ดิน ไม่เพียงพอ และไม่สามารถชดเชยต่อมูลค่าของที่ดิน
นันๆ ในเชิงเศรษฐกิจได้
 ต้องใช้พืนที่ในจ้านวนที่ค่อนข้างมาก ต่อการท้าเส้นทางระบายน้า เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขัง
ของเมือง
3) น้าล้นตลิ่ง ใช้แผน นโยบายการจัดท้าแนวคัน / เขื่อนป้องกันน้าท่วม ตลอดแนวแม่น้าเจ้าพระยา
ข้อจ้ากัดของแผน:
 มีความเสี่ยงในการปรุ แตก และมีรอยรั่วของแนวคัน / เขื่อน ต้องมีการบูรณะ ปรับปรุง
ซ่อมแซม อย่างสม่้าเสมอ
 สามารถป้องกันน้าท่วม รวมถึงน้าล้นตลิ่งได้เฉพาะในบริเวณพืนที่ที่อยู่ในแนวคัน / เขื่อน
ป้องกันน้าท่วม
 ส่งผลกระทบต่อพืนที่โดยรอบที่อาจจะเกิดน้าท่วม หรือมีความเสียหายจากน้าท่วมในระดับ
ที่รุนแรงมากยิ่งขึน
 ไม่สามารถรองรับปริมาณ / มวลน้าขนาดใหญ่ได้
(6) การประเมินพื้นที่เสี่ยงภายใต้บริบทของการขยายตัวของชุมชน / พื้นที่เมือง
จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมของนิสิต พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนเมือง และการ
ปรับตัวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นการ
ด้าเนินการที่เน้นศึกษาแบบรายภาคส่วน และพิจารณาถึงการปรับตัวโดยการมองจากมุมมองของ
นักวิจัยในสาขาใดสาขาหนึ่ง (single discipline study) เท่านัน ส่งผลท้าให้งานวิจัยที่ออกมายังไม่
เป็นงานวิจัยในเชิงบูรณาการเท่าที่ควร ประกอบกับผู้ที่มีความสามารถ หรือมีความสนใจในประเด็น
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ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลกระทบเขิง กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ยังมีอยู่ในวงแคบและ
ค่ อ นข้ า งจ้ า กั ด จึ ง ท้ า ให้ แ นวทางการพั ฒ นาและปรั บ ใช้ ม าตรการเชิ ง พื นที่ ภายใต้ บ ริ บ ทของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยยังขาดความชัดเจน และค่อนข้างมีรูปธรรมน้อย
โดยในปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เริ่มตื่นตัว
และริเริ่มหันมาให้ความส้าคัญกับการวางแผนเชิงบูรณาการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภู มิ อ ากาศ (Climate Change) ซึ่ ง มาตรการและการจั ด การทางผั ง เมื อ งได้ เ ข้ า มาเป็ น หนึ่ ง ใน
องค์ ป ระกอบส้ า คั ญ ของการวางแผน เพื่ อ น้ า ไปสู่ ก ารประเมิ น พื นที่ เ สี่ ย งภายใต้ บ ริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ต่อการเติบโตและการพัฒนาของพืนที่เมือง และพืนที่เศรษฐกิจของโลก
การประเมิน พืนที่เสี่ ย งภายใต้บ ริบ ทของการขยายตัว ของพืนที่ เมื อ ง และชุมชน จึงเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลส้าคัญทางด้านการเติบโตเชิงพืนที่ ร่ว มกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการ
เติบโตของประชากรในพืนที่ เพื่อน้ามาสู่การวิเคราะห์แนวโน้ม รวมถึงทิศทางการเติบโตของเมือง
เพื่อน้ามาสู่การวิเคราะห์ร่วมกับการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพืนที่นันๆ
ส้าหรับใช้ในการระบุและจ้าแนกพืนที่เสี่ยงภัยพิ บัติประเภทต่างๆ ของเมืองภายใต้บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงใช้ในการระบุและจ้าแนกพืนที่ปลอดภัย รวมถึงพืนที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นพืนที่อยู่อาศัย พืนที่พาณิชยกรรม พืนที่อุตสาหกรรม รวมถึงพืนที่ที่บทบาทส้าคัญอื่นๆ ของ
เมืองต่อไปอย่างเป็นระบบและมีศกั ยภาพ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้าท่วม (Literature Reviews)
2.4.1 งานวิจัย และวรรณกรรมในต่างประเทศ
จากบทความงานวิจัยเรื่อง The Planning System and Flood Risk Management: Guidelines
for Planning Authorities โ ด ย (Environmental Heritage and Local Government, 2009)
อธิบายเกี่ยวเนื่องถึงกลไกและกระบวนการในการผลักดันให้เกิดการน้าเอามาตรการเชิงผัง เมืองมา
ปรั บ ใช้ ใ นการจั ด การพื นที่ น้ า ท่ ว ม โดยเน้ น การผลั ก ดั น โครงสร้ า งของกระบวนการทั งในระดั บ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ลงไปจนถึงระดับท้องถิ่น และชุมชน ซึ่งข้อสรุปที่ได้จากการน้าเอา
เครื่องมือและมาตรการเชิงผังเมืองมาปรับใช้กับพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม พบว่า การพั ฒนาข้อก้าหนด
(Regulations) ที่สอดคล้องกับ การพัฒ นาเชิงพืนที่จะช่ว ยผลั กดันให้ เกิดกลไกการจัดการ และลด
ความเสี่ยงน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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2.4.2 งานวิจัย และวรรณกรรมในประเทศไทย
จากงานวิจัยเรื่อง “โครงการ แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษา ปัญหาน้าท่ว มและแนวทางการจัดการน้าท่ว มในเขต
ผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” โดย ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ, 2556 พบว่า
งานวิจัยนีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ และการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมพุนพิน อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อความเสี่ยง
น้าท่วมในเขตชุมชน โดยเน้นการวิเคราะห์ ความสามารถในการปรับตัว ของชุมชน และวิเคราะห์
แนวโน้มความเสี่ยงน้าท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพินต่อการใช้ที่ดินในอนาคต ด้ วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ผลที่ได้จากงานวิจัยชินนี คือ แนวทางการปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาน้าท่วม และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้วยแนวทางและการวางแผนทางด้านผังเมือง
จากงานวิจัยเรื่อง “การประเมินพืนที่เสี่ยงอุทกภัยในพืนที่ต้าบลท่านางงาม อ้าเภอบางระก้า
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อการจัดท้าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจ่ายเงินชดเชยอุทกภัย ”
โดย (จิราวรรณ นึกเว้น , 2558) พบว่า งานวิจัยนีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินหาพืนที่เสี่ยง
อุทกภัย ในเขตพืนที่ต้าบลท่านางงาม อ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
จากการส้ารวจระยะไกล ERDAS IMAGINE และเครื่องระบุต้าแหน่งบนพืนโลก (Global Positioning
System: GPS) ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยชินนี คือ ประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความเสี่ยงมาก
ที่สุ ดตามล้ าดั บ มากไปหาน้ อ ย และน้าเอาฐานข้ อ มูล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ที่ ได้ จัด ท้ า และ
วิเคราะห์ผลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึนตาม
ระดับความรุนแรงของน้าท่วมที่มาจากผลการวิเคราะห์ที่จัดท้าไว้
จากงานวิจั ย เรื่ อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการก้าหนดพืนที่เสี่ยง
อุทกภัย จังหวัดอ่างทอง” โดย สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 2552 พบว่า งานวิจัยนีเป็นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุ
และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาวิเคราะห์ ร่ว มกับ การวิเคราะห์ ศักยภาพเชิงพืนที่ ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยชินนีชีว่า ปัจจัย
เชิงกายภาพ อันได้แก่ ระดับปริมาณน้าในแม่น้าเจ้าพระยา และปริมาณน้าฝน เป็นปัจจัยหลักที่เอือให้
เกิดอุทกภัยรุนแรงมากที่สุด โดยแนวทางที่ถูกน้ามาเสนอ และปรับใช้ในงานวิจัยชินนี คือ แนวทางใน
การป้ อ งกั น และบรรเทาผลกระทบจากอุ ท กภั ย ผ่ า นการบู ร ณาการมาตรการต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น
ทังมาตรการที่ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม มาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม และมาตรการการ
พยากรณ์และเตือนภัยน้าท่วม
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จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยการเกิดน้าท่ว มเพื่อก้าหนดพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่ว มด้ว ย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” โดย (นาถนเรศ อาคาสุวรรณ, 2552) พบว่า งานวิจัยนี จะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงอุทกภัย ภายใต้ปัจจัยการพิจารณาส้าคัญรวม 6 ปัจจัย ได้แก่ พืนที่
น้าท่วมย้อนหลัง 7 ปี, ความลาดชันของพืนที่ (Slope), เส้นชันความสูง (Elevation), การใช้ประโยชน์
ที่ดิน, ความหนาแน่ของล้าน้า และสิ่งกีดขวางทางล้าน้า (เส้นทางคมนาคม) ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) นอกจากนียังน้าเอาหลักการวิเคราะห์เชิงศักยภาพเชิง
พืนที่ (Potential Surface Analysis : PSA) ด้วยการจ้าแนกพืนที่เสี่ยงอุทกภัยเป็น 4 ระดับ คือ พืนที่
เสี่ยงอุทกภัยมาก พืนที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง พืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้อย และพืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้อยที่สุด
มาถ่วงน้าหนัก และจัดล้าดับค่าคะแนน จนได้พืนที่เสี่ยงออกมาเพื่อท้าการเสนอแนะแนวทางการ
จัดการ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีพืนที่ความเสี่ยงอุทกภัยรวม 10 อ้าเภอ 110 ต้าบล
970 หมู่บ้าน
2.4.3 ช่องว่างทางวรรณกรรม (Literatures Gap)
จากการทบทวนงานวิจัย วรรณกรรม ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทังหมดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
ช่องว่างทางวรรณกรรมที่ยังไม่มีในงานวิจัยชินอื่นๆ ในประเทศไทยที่นิสิตให้ความสนใจในการศึกษา
คือ การจัดท้าการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) ร่วมกับการจัดท้าผลเชิงพืนที่ เพื่อหาพืนที่
เสี่ยงน้าท่วมภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทังนี ข้อสรุปสุดท้ายที่ได้จากงานวิจัยชินนี
จะเป็นไปในรูปแบบของการเสนอแนะมาตราการทางผังเมือง เพื่อตังรับปรับตัวกับความเสี่ยงน้าท่วม
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพืนที่ชุมชนเมืองของจังหวัดปทุมธานี โดยในขันตอน
สุดท้าย งานชินนีจะมีการเสนอแนะมาตรการทางผังเมืองในรูปแบบของการใช้มาตรการเชิงโครงสร้าง
(Infrastructure Measure) และมาตรการที่ ไ ม่ ใ ช้ โ ครงสร้ า ง (Non - Infrastructure Measure)
ภายใต้ความเหมาะสมของแต่ละแผน นโยบาย รวมถึงมาตรการที่สอดคล้องกับลักษณะเชิงกายภาพ
ตลอดจนรูปแบบการพัฒนา และการเติบโตของชุมชนเมืองในแต่ละพืนที่เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
น้าท่วมที่แตกต่างกัน โดยแผนที่พัฒนาออกมาจะเป็นแผนทังในระยะสัน (Short Term) ระยะกลาง
(Medium Term) และระยะยาว (Long Term)
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บทที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
3.1 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา จังหวัดปทุมธานี
3.1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง
3.1.1.1 ที่ตัง
จั งหวัดปทุมธานี ตั งอยู่ ในเขตพืนที่ภ าคกลาง เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนือที่
ทังหมดรวม 1, 517.06 ตารางกิโ ลเมตร หรือประมาณ 948,162.50 ไร่ ตังอยู่ทางตอนบนของ
กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) รวมระยะทางประมาณ 27.8
กิโลเมตร
3.1.1.2 อาณาเขตพืนที่
จังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตพืนที่ติดต่อกับ 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี,
นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาณาเขตพืนที่ติดต่อกับจังหวั ดที่
กล่าวมาข้างต้น ดังนี
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

อ้าเภอลาดบัวหลวง อ้าเภอวังน้อย อ้าเภอ
บางไทร และอ้าเภอบางปะอิ น จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

อ้ า เภอบ้ า นนา และอ้ า เภอองครั ก ษ์
จั ง หวั ด นครนายก และอ้ า เภอบางน้ า
เปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทิศใต้

ติดต่อกับ

เขตดอนเมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร และ
อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ดังภาพที่ 3 -1 (ด้านล่าง)

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-1 แสดงอาณาเขตติดต่อของพื้นที่ศึกษา จังหวัดปทุมธานี
3.1.1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี แบงเขตการปกครองออกเปนทังหมด 7 อ้าเภอ ประกอบไปด้วย (1) อ้าเภอเมือง
ปทุ ม ธานี , (2) อ้ า เภอลาดหลุ ม แก้ ว , (3) อ้ า เภอสามโคก, (4) อ้ า เภอธั ญ บุ รี , (5) อ้ า เภอล้ า ลู กกา,
(6) อ้าเภอคลองหลวง และ (7) อ้าเภอหนองเสือ แบ่งขอบเขตการปกครองออกเป็น 60 ต้าบล 529
หมู่บ้าน 37 องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) รวมถึง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร
9 เทศบาลเมือง และ 17 เทศบาลต้าบล ดังภาพที่ 3 - 2 (ด้านล่าง)
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-2 แสดงขอบเขตการปกครองของพื้นที่ศึกษา จังหวัดปทุมธานี
3.2 ข้อมูลเชิงกายภาพ
3.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
พืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้า โดยมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านพืนที่
ใจกลางจังหวัดในเขตอ้าเภอเมืองปทุมธานี และอ้าเภอสามโคก ส่งผลท้าให้พืนที่ของจังหวัดปทุมธานี
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัด หรือฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ พืนที่
ในเขตอ้ า เภอลาดหลุ ม แก้ ว กั บ พื นที่ บ างส่ ว นของอ้ า เภอเมื อ งปทุ ม ธานี และอ้ า เภอสามโคก
กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ พืนที่บางส่วนของอ้าเภอเมือง
ปทุมธานี และอ้าเภอสามโคก อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอหนองเสือ และอ้าเภอล้าลูกกา
โดยปกติระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึนเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งส่งผล
ท้าให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณพืนที่ราบริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหา
อุทกภัย ในพืนที่ฝั่ งซ้ายของแม่น้าเจ้ าพระยาตามมา ส้ าหรับพืนที่ทางฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา
เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอย ซึ่งเป็นคลองชลประทานจ้านวนมาก ท้าให้สามารถควบคุมปริมาณ
มวลน้าได้ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยน้อยกว่าฝั่งซ้าย ดังภาพที่ 3-3 (ด้านล่าง)
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-3 แสดงลักษณะภูมิประเทศ และทาเลที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา จังหวัดปทุมธานี
3.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดปทุมธานี ตังอยู่ในพืนที่ภูมิอากาศแบบสะวันนา (Savanna Climate) คือ มีฤดูฝน และฤดูแล้ง
ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ตามอิทธิพลของลมมรสุมในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่าน ประกอบกับมีแนวร่องความกดอากาศ
ต่้า หรือร่องฝน และพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่าน จึงมีฝนตกชุกตลอดระยะเวลา 6 เดือน
3.2.2.1 ปริมาณน้าฝน 30 ปี
จากสถิติภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (ปี 2525-2554) ตังแต่เดือนพฤษภาคม, มิถุนายน,
กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน และตุลาคม วัดปริมาณฝนที่สถานีตรวจอากาศปทุมธานีได้ 1,135.5
มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนที่ตกมากกว่า 140 มิลลิเมตรต่อเดือน หากแต่เมื่อวัดปริมาณฝนในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
ปริมาณฝนที่ตกลดลงอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง โดยสามารถวัดปริมาณฝนได้เพียง 88.5
มิลลิเมตรเท่านัน ส่วนปริมาณฝนในช่ว งเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน จะมีฝนเพิ่มมากขึ นจาก
อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง โดยจากสถิติภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (ปี 2525-2554)
สามารถวัดปริมาณฝนที่ตกได้ทังสิน 193.9 มิลลิเมตร ดังตารางที่ 3–1 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 3-1 ปริมาณฝนในคาบ 30 ปี (ปีพ.ศ. 2525-2554)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
สถานี
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รายปี
ปทุมธานี 204.2 168.8 144.0 166.6 275.8 176.1 43.2 8.3 5.3 31.7 77.6 116.3 1,417.9

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555.
เมื่อนับจ้านวนวันที่มีฝนตกรายเดือนในคาบ 30 ปี (ปี 2525-2554) ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะพบว่า
ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุก เดือนละ 15-20 วัน ซึ่งเดือนที่มีฝนตกชุก คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม แต่ในช่วงฤดูแล้งจะมีฝนตกเพียงเดือนละ 1-8 วัน เท่านัน
ตารางที่ 3-2 จานวนวันที่มีฝนตกในคาบ 30 ปี (ปีพ.ศ. 2525-2554)
(หน่วย: วัน)
สถานี
ปทุมธานี

พ.ค.
17.7

มิ.ย.
16.3

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม รายปี
16.4 17.7 20.1 15.6 4.5 1.4 2.2 2.6 5.7 8.9 14.6 129.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555.
จากตารางจะพบได้ว่า ในช่วงฤดูฝน จากข้อมูลของสถานีตรวจอากาศจังหวัดปทุมธานี พบว่า จังหวัด
ปทุมธานี มีฝนตกทังสิน 103.8 วัน และในช่วงฤดูแล้งจะมีฝนตกเฉลี่ยทังสิน 25.3 วัน
3.2.2.2 อุณหภูมิอากาศ 30 ปี
จากสถิติภูมิอากาศของจั งหวัดปทุ มธานี พบว่า อุณหภูมิสู งสุ ดของจังหวัดปทุมธานีจะอยู่ใ นช่ ว ง
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และจะมีค่าเฉลี่ยภูมิอากาศสูงที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม
โดยค่ า ที่ วั ด ได้ คื อ 39.8 องศาเซลเซี ย ส ส่ ว นค่ า อุ ณ หภู มิ ต่้ า สุ ด จะอยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า งฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ตังแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยค่าเฉลี่ยต่้าสุดที่วัดได้ คือ
14.5 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมกราคม ดังตารางที่ 3–3 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 3-3 ค่า อุณ หภูมิสูงที่สุด และต่าสุดรายเดือนของสถานีตรวจอากาศจังหวัดปทุมธานี
ในคาบ 30 ปี (ปี พ.ศ.2525-2554)
(หน่วย: วัน)
สถานี
ปทุมธานี

สูงสุด
ต่้าสุด

พ.ค.
39.8
23.7

มิ.ย.
37.5
23.0

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555.

ก.ค.
36.5
24.2

ส.ค.
36.4
23.2

ก.ย.
35.8
22.0

ต.ค.
35.6
21.5

พ.ย.
36.5
14.8

ธ.ค.
36.6
16.2

ม.ค.
36.2
14.5

ก.พ.
37.0
16.7

มี.ค.
38.8
17.2

เม.ย.
39.5
19.3
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ที่มา : Urban Space, 2558.
ภาพที่ 3-4 แสดงคาบปีในการเกิดน้าท่วมของพื้นที่ศึกษา จังหวัดปทุมธานี
3.2.3 ลักษณะปฐพีวิทยา ธรณีวิทยา และธรณีสัณฐาน
3.2.3.1 ลักษณะทางปฐพีวิทยา
ประกอบด้วยทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต ตลอดจนความ
มั่งคั่งของมนุษย์ และความคงอยู่ของระบบนิเวศทังหลาย หากแต่ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ้ากัด สามารถเสื่อมโทรมได้ง่าย และมีความแปรผันไปตามลักษณะของพืนที่ รวมถึงสภาพ
ภูมิอากาศ วัตถุต้นก้าเนิดดิน สิ่งมีชีวิต และระยะเวลาในการพัฒนาการเกิดของดิน จึงท้าให้ดินใน
แต่ละแห่งมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2559.)
จากการรวบรวมข้อมูลทรั พยากรดินจากกรมพัฒนาที่ ดิน พบว่า ในบริเวณพืนที่จังหวัดปทุมธานี
ประกอบไปด้วยหน่วยดินทังหมด 6 หน่วยดิน ซึ่งมีรายละเอียดของคุณสมบัติชุดดินทางด้านกายภาพ
และเคมีดินบางประการ ดังนี
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(1) กลุ่มชุดดินที่ 1
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้าบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการ
ระบายน้าเลว หรือค่อนข้างเลว เนือดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง มักพบ
รอยไถลในดิน สีดินส่วนมากเป็นสีด้า หรือสีเทาแก่ มีจุดประสีแดงเหลือง อาจพบจุดประสีแดงบ้าง
ดินชันล่างมักมีก้อนปูนปะปน มีค่า pH ประมาณ 6.5-8.0 มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงสูง
(2) กลุ่มชุดดินที่ 2
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล้าน้า และตะกอนน้าทะเลแล้ว
พัฒนาในสภาพน้ากร่ อย พบบริเวณชายฝั่ งทะเล หรือที่ราบลุ่มภาคกลาง ดินมีการระบายน้าเลว
เนือดินเป็นดินเหนียวจัด สีดินเป็ นสีเทา หรือเทาแก่ตลอด มีจุดประสีน้าตาล เหลือง หรือแดงปะปน
อาจพบผลึกยิปซัมบ้างเล็กน้อย และพบชันดินเหนียวสีเทาที่มีจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ที่ความลึก
ประมาณ 100-150 เซนติเมตร ทับอยู่บนชันดินเลนตะกอนน้าทะเลสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมาก มีค่า pH ประมาณ 4.5-5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
(3) กลุ่มชุดดินที่ 3
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล้าน้า และตะกอนน้าทะเลแล้ว
พัฒนาในสภาพน้ากร่อย พบบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล หรือห่างจากทะเลไม่มากนัก เป็นดินลึก
มีการระบายน้าเลว เนือดินเป็นดินเหนียวจัด ดินบนสีด้า ส่วนดินล่างสีเทา หรือน้าตาลอ่อน มีจุดประสี
เหลือง และน้าตาลตลอดชันดิน บางบริเวณอาจพบจุดประสีแดง หรือพบผลึกยิปซัมบ้าง ที่ความลึก
100-150 เซนติเมตร พบชันตะกอนสีเขียวมะกอก และมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย มีค่า pH ประมาณ
6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง
(4) กลุ่มชุดดินที่ 8
ลักษณะดิน : เนือดินเป็นพวกดินเหนียว ชันดินมีลักษณะของการทับถมเป็นชันๆ และมีอินทรียวัตถุ
ที่ได้จากการขุดลอกร่องน้า ดินด้านล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบได้ในบริเวณ
ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ท้าการขุดยกร่องเพื่อพืชผลต่างๆ ท้าให้สภาพพืนผิวดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง มีค่า pH 6.0-7.0
(5) กลุ่มชุดดินที่ 10
ลักษณะดิน : เนือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินชันบนมีสีด้าหรือสี เทาแก่ ดินชันล่างมีสีเทามีจุดประ
สีน้าตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้าตาลปนเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ภายในระดับ
ความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดินพบได้ในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล น้าแช่ขังลึก 100 เซนติเมตร
นาน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า เป็นกรดจัดมาก มีค่า
pH 4.
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(6) กลุ่มชุดดินที่ 11
ลักษณะดิน : เนือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินชันบนมีสีด้าหรือเทาแก่ ดินชันล่างมีสีเทาและมีจุดประ
สีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ้านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลือง
ฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน พบบริเวณที่ราบตาม
ชายฝั่งทะเล หรือที่ราบลุ่มภาคกลาง น้าแช่ขังลึก 50-100 เซนติเมตร นาน 3-5 เดือน บางพืนที่จะ
มีน้าขังนาน 6-7 เดือน เป็นดินลึกมีการระบายน้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้า งต่้า ดินมีปฏิกิริยา
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่า pH ระหว่าง 4.5-5.0

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-5 แสดงประเภทชุดดินของพื้นที่ศึกษา จังหวัดปทุมธานี
3.2.3.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา
ล้าดับชันของหินและลั กษณะทางธรณีวิทยาในบริเวณพืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า อยู่ในมหายุค
ซีโนโซอิก ประกอบด้วย หินยุคควอเทอร์นารี หินมหายุคนีเป็นหินที่สะสมตัวบนบก และในทะเลลึก
ของแอ่งที่จมตัวลงไปในลักษณะเป็นบล็อก กึ่งกราเบน การวางตัวของหินอยู่ในแนวเหนือใต้ ทังนี
เนื่องจากอิทธิพลการยกตัวของแผ่นดินและการเกิดรอยเลื่อนในช่วงที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียเคลื่อนตัว
ขึนมาชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย เมื่อประมาณ 40-50 ล้านปีที่ผ่านมา โดยชันหินนีจะประกอบ
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ไปด้วย หินทราย หินดินดาน และหินโคลน โดยพืนที่ทังหมดของจังหวัดปทุมธานีอยู่ในยุคควอเทอร์
นารี ประกอบด้วยตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้าขึนน้าลง มีพืนที่เป็นลักษณะดินเหนี ยว
ทรายแป้ง และทรายละเอียด ซึ่งมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมและการตัง
ถิ่นฐานที่ส้าคัญของจังหวัดปทุมธานี ดังภาพที่ 3–6 (ด้านล่าง)

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-6 แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษา จังหวัดปทุมธานี
3.2.3.3 ลักษณะทางธรณีสัณฐาน
ลักษณะทางธรณีสัณฐานของจังหวัดปทุมธานี พบว่า พืนที่ทังจังหวัดของจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะ
ทางธรณีสัณฐานเป็นแบบที่ราบลุ่มน้าทะเลเคยขึนถึง (Former Tidal Flat) พบได้ในบริเวณที่เคย
ได้รับอิทธิพลจากทะเล หรือเคยมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้าทะเลขึนถึงมาก่อน หากแต่ในปัจจุบันนีน้าทะเล
ไม่ท่วมถึงแล้ว เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของแผ่นเปลือกโลก ท้าให้เกิดการยกตัว
ของแผ่นดิน และเมื่อมีตะกอนทับถมมากขึนน้าทะเลก็จะท่วมไม่ถึงอีกต่อไป โดยสภาพปัจจุบันของ
จังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็นพืนที่ราบลุ่ม มีระดับความสูงเฉลี่ยจากระดับน้าทะเลปานกลาง 2 เมตร
ลักษณะดินในพืนที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเนือดินเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด
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ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-7 แสดงลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่ศึกษา จังหวัดปทุมธานี
3.2.4 ชลศาสตร์ และการระบายน้า
3.2.4.1 สภาพลุ่มน้า และล้าน้า
(1) ที่ตั้ง
จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา อยู่ในเขตพืนที่ลุ่มน้า
เจ้าพระยาและลุ่มน้าบางปะกง โดยในส่วนของลุ่มน้าเจ้าพระยาจะอยู่ในเขตลุ่มน้าย่อยที่ราบแม่น้า
เจ้ าพระยา และในส่ ว นของลุ่ มน้ า บางปะกงจะอยู่ ในเขตลุ่ มน้ าย่ อยที่ราบแม่น้า บางปะกง โดยมี
แหล่งน้าส้าคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา โดยเริ่มต้นบริเวณแม่น้าปิง และแม่น้าน่านไหลมา
บรรจบกันที่ต้าบลปากน้าโพและต้าบลแควใหญ่ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไหลลง
ทางทิศใต้ เมื่อไหลมาถึงต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จะมีแม่น้าสะแกกรังไหลมา
บรรจบทางด้านทิศตะวันตก และเมื่อไหลมาถึงต้าบลหาดท่าเสา อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จะมี
แม่น้าท่าจีนแยกไปทางด้านทิศตะวันตก จากนันจึงไหลมาจนถึงต้าบลชัยนาท อ้าเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท จะมีแม่น้าน้อยแยกไปทางด้านทิศตะวันตก โดยแม่น้าเจ้าพระยาจะไหลผ่านลงมาถึง
จังหวัดสิงห์บุรี แล้วจะมีคลองบางแก้วแยกไปทางด้านทิศตะวันออกต่อจากนันแม่น้าเจ้าพระยาจะไหล
ผ่านจังหวัดอ่างทองเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อ้าเภอบางบาล และมีแม่น้าน้อยที่แยกออก
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จากแม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทไหลกลับมารวมกับแม่น้าเจ้าพระยาอีกครังที่ต้าบลราชคราม
อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อจากนันแม่น้าเจ้าพระยาจะไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัด
ปทุมธานี ในบริ เวณต้าบลท้ายเกาะ อ้าเภอสามโคก ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอ้าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แล้วไหลในแนวเหนือ -ใต้ไปสุดเขตจังหวัดปทุมธานีที่ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมือง
ปทุมธานี ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
แล้ ว จึ ง ไหลผ่ า นจั ง หวัด นนทบุ รี และกรุ ง เทพมหานคร ลงสู่ อ่ า วไทยที่ ต้ า บลแหลมฟ้ าผ่ า อ้ า เภอ
พระสมุทรเจดีย์ และต้าบลท้ายบ้าน อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รวมความยาว
ประมาณ 380 กิโลเมตร และมีคลองชลประทานที่ไหลผ่านอ้าเภอต่างๆ ดังนี
(1) อาเภอลาดหลุมแก้ว มีคลองพระอุดม คลองลาดหลุมแก้ว คลองสามวา และคลองบางโพธิ์
(2) อาเภอเมืองปทุมธานี มีคลองบางโพธิ์ใต้ คลองบางหลวง คลองบางปรอก และคลองเมือง
(3) อาเภอสามโคก มีคลองบางโพธิ์เหนือ คลองบางเตย คลองควาย คลองสระ และคลองเชียงราก
(4) อาเภอธัญบุรี มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระบายน้าที่ 1-14
(5) อาเภอลาลูกกา มีคลองหกวาสายล่าง และคลองระบายน้าที่ 1-14
(6) อาเภอหนองเสือ มีคลองชลประทานที่ 7-14 และคลองระพีพัฒน์
(7) อาเภอคลองหลวง มีคลองชลประทานที่ 1-7 และคลองระพีพัฒน์

ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-8 ขอบเขตลุ่มน้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
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(2) ลาน้าสาขา และสหสาขาจังหวัดปทุมธานี
ล้าน้าสาขาที่ตังอยู่ในเขตพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ในบริเวณอาณาเขตพืนที่จังหวัดปทุมธานี จากข้อมูล
แสดงให้เห็นว่า ลุ่มน้าเจ้าพระยาครอบคลุ มพืนที่รับน้าฝน 157,925 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30 ของพืนที่ทังประเทศ ประกอบด้วย ลุ่มน้าหลัก 8 ลุ่มน้า คือ ลุ่มน้าปิง, ลุ่มน้าวัง, ลุ่มน้ายม,
ลุ่มน้าน่าน, ลุ่มน้าสะแกกรัง, ลุ่มน้าป่าสัก, ลุ่มน้าท่าจีน และลุ่มน้าเจ้าพระยา มีระยะทางตามแนว
เหนื อ-ใต้ ประมาณ 710 กิโ ลเมตร และมีความกว้างในแนวตะวัน ออก-ตะวั นตก ประมาณ 280
กิโลเมตร ลักษณะของลุ่มน้าลาดชันจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พืนที่ทางด้านตะวันออกและตะวันตก
ลาดชั น ลงสู่ พื นที่ ท างตอนกลางของพื นที่ ลุ่ ม น้า ความลาดชั น ของพื นที่ ลุ่ ม น้ า ตอนบน ประมาณ
1:5,847 และความลาดชันของพืนที่ลุ่มน้าตอนล่าง ประมาณ 1:13,575 (กรมชลประทาน, 2555)
 ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน (แม่น้าปิง, แม่น้าวัง, แม่น้ายม, แม่น้าน่าน)
o แม่น้าปิง มีพืนที่รับน้าทังหมดประมาณ 33,898 ตารางกิโลเมตร เกิดจากเทือกเขา
ในจังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาสู่ทิศใต้บรรจบกับแม่น้าวังที่จังหวัดตาก ไหลผ่านจังหวัด
ก้าแพงเพชร และไปบรรจบกับแม่น้าน่านที่ปากน้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวของแม่น้ารวม
740 กิโลเมตร
o แม่น้าวัง มีพืนที่รับน้าทังหมดประมาณ 10,791 ตารางกิโลเมตร เกิดจากเทือกเขา
ในจังหวัดล้าปางไหลในแนวทิศเหนือใต้ ลงมาบรรจบกับแม่น้าปิงที่จังหวัดตาก มีความยาวของแม่น้า
รวม 460 กิโลเมตร
o แม่น้ายม มีพืนที่รับน้าทังหมดประมาณ 23,616 ตารางกิโลเมตร เกิดจากเทือกเขา
ในจังหวัดแพร่ไหลลงสู่ทางใต้ผ่านจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ลงมาบรรจบกับแม่น้าน่าน
ที่จังหวัดพิจิตร แล้วไหลลงไปบรรจบกับแม่น้าปิงที่จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวของแม่น้ารวม 735
กิโลเมตร
o แม่น้าน่าน มีพืนที่รับน้าทังหมดประมาณ 34,330 ตารางกิโลเมตร เกิดจากเทือกเขา
ในจังหวัดน่านไหลลงสู่ทางใต้ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก ลงมาบรรจบกับแม่ น้ายม
ที่จังหวัดพิจิตร แล้วไหลลงไปบรรจบกับแม่น้าปิงที่จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวของแม่น้ารวม 770
กิโลเมตร
 ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง (แม่น้าสะแกกรัง, แม่น้าน้อย, แม่น้าลพบุรี, แม่น้าเจ้าพระยา)
o แม่ น้ า ป่ า สั ก มี พื นที่ รั บ น้ า ทั งหมดประมาณ 16,292 ตารางกิ โ ลเมตร เกิ ด จาก
เทือกเขาในจังหวัดเลย ไหลลงสู่ทางใต้ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี แล้วไหลลง
ไปทางตะวันตกลงไปบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยาวของแม่น้ารวม
700 กิโลเมตร
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o แม่น้ าสะแกกรั ง มีพืนที่รับน้าทังหมดประมาณ 5,191 ตารางกิโ ลเมตร เกิดจาก
เทือกเขาในจั งหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ไหลลงสู่ แม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดอุทัยธานี
มีความยาวของแม่น้ารวม 200 กิโลเมตร
o แม่น้าท่าจีน มีพืนที่รับน้าทังหมดประมาณ 13,682 ตารางกิโลเมตร แยกจากแม่น้า
เจ้าพระยาที่อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ขนานกับแม่น้าเจ้าพระยา
ไปออกทะเลที่ท้องทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวของแม่น้ารวม 307 กิโลเมตร
o แม่น้าน้อย เป็นแม่น้าสาขาที่แยกจากแม่น้าเจ้าพระยา มีค วามยาวประมาณ 135
กิโลเมตร โดยกรมชลประทานได้ใช้แม่น้าสายนีเป็นคลองส่งน้าชลประทาน ด้วยการก่อสร้างอาคาร
ประตู ร ะบายน้ า จ้ า นวน 4 แห่ ง คื อ ประตู ร ะบายน้ าบรมธาตุ , ประตู ร ะบายน้ า ชัณ สู ต ร, ประตู
ระบายน้ายางมณี และประตูระบายน้าผักไห่ มีปริมาณน้าสูงสุดที่รับเข้าประตูระบายน้าบรมธาตุ
ได้ประมาณ 260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
o แม่น้าลพบุรี เป็นแม่น้าสาขาที่แยกออกจากแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี
มี ค วามยาวประมาณ 87 กิ โ ลเมตร มี ค วามจุ ล้ า น้ า ประมาณ 300 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วิ น าที
กรมชลประทานใช้แม่น้าสายนีในการท้าหน้าที่เป็นคลองระบายน้า และท้าหน้าที่เก็บกักรักษาน้า
โดยสร้างฝายทดน้าไว้ตอนปลายแม่น้า
o แม่น้ าเจ้ าพระยา ถือเป็นแม่น้าสายส้ าคัญที่สุ ดของลุ่ มน้าเจ้าพระยา มีความยาว
ประมาณ 379 กิ โ ลเมตร ในพื นที่ บ างบริ เ วณของริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า เจ้ า พระยาได้ มี ก ารสร้ า งคั น กั นน้ า
เพื่อป้องกันน้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพืนที่เขตชุมชนเมือง และเกษตรกรรม โดยแม่น้าเจ้าพระยามีพืนที่รับน้า
ทังหมด 20,125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตพืนที่ปกครองรวม 11 จังหวัด รวมถึงพืนที่ศึกษา คือ
จังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานีตังอยู่ในพืนที่ลุ่ มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง ต่อจากในส่ ว นของ
บริเวณทางใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจนจรดชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีระดับ
บริเวณกรุงเทพมหานครประมาณ +1.75 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง หรือคิดเป็นความลาดเท
ของพืนที่อยู่ที่ประมาณ 1:25,000
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ที่มา: กรมชลประทาน, 2549.
ภาพที่ 3-9 ขอบเขตลุ่มน้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
3.2.4.2 ศักยภาพการของระบายน้าในปัจจุบัน
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศทั่ ว ไปเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ริ ม สองฝั่ ง แม่ น้ า เจ้ า พระยา โดยมี แ ม่ น้ า
เจ้ า พระยาไหลผ่ า นบริ เ วณใจกลางพื นที่ จั ง หวั ด ท้ า ให้ พื นที่ จั ง หวั ด ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ
ฝั่งตะวันตก หรือฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา และฝั่งตะวันออก หรือฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา โดยมี
ระบบคูคลองธรรมชาติต่างๆ รวมถึงคลองส่งน้าชลประทานที่ขุดใหม่เชื่อมต่อถึงกันเป็นโครงข่าย
ภายในพืนที่จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนมีการเชื่อมต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา โดยมีอาคารบังคับน้า เช่น
ประตูระบายน้าต่างๆ ท้าหน้าที่ควบคุมการระบายน้าเข้า -ออก ทังด้านที่ต่อเชื่อมกับแม่น้าเจ้าพระยา
และประตูระบายน้าภายในคลองต่างๆ เพื่อควบคุมการระบายน้าภายในพืนที่ โดยมีคลองชลประทาน
ที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งเป็นคลองชลประทานเชื่อมระหว่างแม่น้าเจ้าพระยากับ
แม่น้านครนายก คลองพระอุดม และคลองซอยต่างๆ ในเขตอ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอ
ล้าลูกกา และอ้าเภอหนองเสือ
นอกจากนียังมีคลองธรรมชาติกระจายตัวตามพืนที่ต่างๆ เช่น คลองบางโพธิ์ใต้ คลองบาง
หลวง คลองบางปรอก คลองเชียงราก และคลองเปรมประชากร เป็นต้น จากลักษณะภูมิประเทศ
ดังกล่าว ท้าให้จังหวัดปทุมธานี ได้รับผลกระทบจากภาวะน้าท่วมขังเป็นประจ้า ลักษณะของน้าท่วม
ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนักในพืนที่และผลกระทบจากแม่น้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้ามากและ
มีระดับน้าสูง เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้าจากล้าน้าสาขาต่างๆ ลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา ท้าให้เกิดการ
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ท่วมขังในพืนที่ลุ่มทั่วไป หรือในบางปี แม่น้าเจ้าพระยามีระดับน้าสูงมากจนล้นตลิ่ง รวมถึงเอ่อล้นคัน
ป้องกันน้าท่วมเข้าท่วมพืนที่ลุ่มเป็นบริเวณกว้าง
นอกจากนี ยังมีแม่น้าป่าสัก ซึ่งไหลมารวมกับแม่น้าเจ้าพระยาที่อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความจุล้าน้าประมาณ 800 ลบ.ม./วินาที และแม่น้าเจ้าพระยาที่อ้าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความจุล้าน้าประมาณ 3,500 ลบ.ม./วินาที ก่อนไหลลงสู่จังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ด้วยโครงข่ายและความจุล้ าน้าสายหลั ก
ในพืนที่ศึกษา

ที่มา: กรมชลประทาน, 2559.
ภาพที่ 3-10 โครงข่ายลาน้าในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง
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(1) ลักษณะทั่วไปของลุ่มน้าเจ้าพระยา
 โครงข่ายล้าน้า
พื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน ประกอบด้วย แม่น้าปิง แม่น้าวัง แม่น้ายม และแม่น้าน่าน
ซึ่งรวมกันเป็นแม่น้าเจ้าพระยา โดยแม่น้าปิง และแม่น้าวัง จะไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้าปิงที่อ้าเภอ
บ้ านตาก จั งหวัดตาก แม่น้ ายม และแม่น้าน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้าน่านที่อ้าเภอชุม แสง
จังหวัดนครสวรรค์ และสุดท้ายแม่น้าทังหมดจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้าเจ้าพระยา ที่อ้าเภอปากน้าโพ
จังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ แม่น้าป่าสัก แม่น้าเจ้าพระยา โดยมีแม่น้าสะแกกรัง ไหล
มาบรรจบเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งมีล้าน้าสาขาที่ส้าคัญของแม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น้าน้อย และ
แม่น้าท่าจีน หรือแม่น้าสุพรรณบุรี

ที่มา: รายงานโครงการสรุปจัดท้าแผนการพัฒนาชลประทานระดับลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ, 2555.
ภาพที่ 3-11 โครงข่ายลาน้าในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง
 แหล่งกักเก็บน้า
พื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน โครงการพัฒนาแหล่งน้าในลุ่มน้าภาคเหนือ มีจ้านวนรวมทังสิน
4,123 แห่ง มีความจุการกักเก็บรวม 25,773 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นพืนที่ชลประทานรวม 4.782
ล้านไร่ (คิดเป็นร้อยละ 48 ของพืนที่ศักยภาพชลประทาน) โดยมีโครงการอ่างเก็บน้าส้าคัญ แยกตาม
ลุ่มน้า ดังนี ลุ่มน้าปิง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (ความจุเก็บกักอยู่ที่ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร) เขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล (ความจุเก็บกักอยู่ที่ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (ความจุเก็บกั กอยู่ที่
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263 ล้านลูกบาศก์เมตร) ลุ่มน้าวัง ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม (ความจุเก็บกักอยู่ที่ 112 ล้านลูกบาศก์เมตร)
และลุ่มน้าน่าน ได้แก่ เขื่อนสิริกิตติ์ (ความจุเก็บกักอยู่ที่ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร) เขื่อนแควน้อย
บ้ารุงแดน (ความจุเก็บกักอยู่ที่ 1,080 ล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งปริมาณน้าที่เก็บกักในลุ่มน้าภาคเหนือนี
บางส่วนเป็นน้าต้นทุนที่ใช้ในลุ่มน้าเจ้าพระยาที่อยู่ในพืนที่ภาคกลางด้วย โดยมีพืนที่ในลุ่มน้ายมเป็น
ลุ่มน้าเดียวในสาขาแม่น้าเจ้าพระยาที่ยังไม่สามารถพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ไว้เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการน้าได้ ซึ่งที่ผ่านมากรมชลประทานได้ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยอาศัยจังหวะที่ระดับน้า
ในล้าน้าน่านมีไม่สูง ผันน้าจากแม่น้ายมผ่านระบบล้าน้าที่เชื่อมต่อถึงกันจึงจะสามารถบรรเทาปัญหา
ในลุ่มน้ายมได้
พื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง มีการด้าเนินการโครงการชลประทานอเนกประสงค์ที่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้า การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้าจืด แหล่งท่องเที่ยว
พักผ่ อนหย่ อนใจ ซึ่งมีจ้ านวนรวมทังสิ น 47 แห่ ง มีความจุรวม 2,124 ล้ านลู กบาศก์เ มตร พืนที่
ชลประทาน 8.73 ล้ านไร่ โครงการชลประทานขนาดกลางสามารถก่ อให้ เ กิดประโยชน์ทางด้ า น
การเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังน้า แหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้าจืด แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีจ้านวน 86 แห่ง มีความจุรวม
539.95 ล้านลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน 0.39 ล้านไร่ และโครงการชลประทานขนาดเล็กจ้านวน
1,394 แห่ง ความจุรวม 163.21 ล้านลูกบาศก์เมตร พืนที่ชลประทาน 0.43 ล้านไร่ ที่ส้าคัญได้แก่
เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นต้น
 พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมลุ่มน้าเจ้าพระยา
พื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน มีพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมระดับปานกลางถึงระดับสูง ประมาณ
25,280 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของพืนที่ทังหมด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพืนที่ตอนล่างของ
ลุ่มแม่น้ายม และลุ่มแม่น้าน่าน ในบริเวณพืนที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ก้าแพงเพชร และพืนที่ ในลุ่ มน้ าอื่น ๆ จะอยู่ในบริเวณตัว เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ พะเยา และ
เชียงราย ซึ่งพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมที่กล่าวมานี เป็นพืนที่ที่มีศักยภาพทางชลประทานเป็นส่วนใหญ่
พื้น ที่ลุ่มน้าเจ้ า พระยาตอนล่า ง มีพืนที่เสี่ ยงภัยน้าท่ว มและพืนที่น้าท่ว มถึง (Floodplain)
รวม 35,000 ตารางกิโ ลเมตร หรื อคิดเป็นร้อยละ 22 ของพืนที่ทังหมด ซึ่งในจ้านวนนีเป็ น พื นที่
เกษตรกรรมและพืนที่ชุ่มน้า ร้อยละ 80 พืนที่ชุมชนเมือง พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ร้อยละ 20 และ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นพืนที่ชุมชนริมสองฝั่งแม่น้าในพืนที่จังหวัดปทุมธานี อุทัยธานี อ่างทอง นครสวรรค์
และพระนครศรีอยุธยาเป็นหลัก โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานี และจังหวั ดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบ
ปั ญ หาน้ า ท่ ว มล้ น ตลิ่ ง ทุ ก ปี โดยมี พื นที่ ที่ ใ นตลอดช่ ว งระยะเวลา 20 ปี ที่ ผ่ า นมา เป็ น พื นที่ ไ ด้ รั บ
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ผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมอยู่ อย่างสม่้า เสมอ จ้านวน 1,800 ตารางกิโลเมตร พืนที่ชลประทาน
16,000 ตารางกิโ ลเมตร และพืนที่เกษตรกรรมชนบท 17,000 ตารางกิ โ ลเมตร มีประชากรรวม
ประมาณ 18 ล้านคน มีพืนที่ที่อยู่นอกบริเวณที่น้าท่วมถึง 123,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม
7 ล้านคน ถือเป็นพืนที่ที่มีความเสี่ยงและความเสียหายจากน้าท่วมน้อย
 ความสามารถในการรองรับน้าของพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ขีดความสามารถในการรองรับน้า ของแต่ละล้าน้าในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน ซึ่งหาก
ปริมาณน้าที่ไหลมากเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของล้าน้า จะส่งผลท้าให้น้าเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมบริเวณที่อยู่ริมฝั่งแม่น้าและพืนที่ที่อยู่ต่้ากว่าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาน้าที่ไหลลงมาจาก
แม่น้ าปิ ง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และแม่น้าน่าน จะมีปริมาณรวมกันประมาณ 4,600 ลู กบาศก์เมตร
ต่อวินาที ไหลต่อเนื่องลงไปสู่แม่น้าเจ้าพระยา
และส้ าหรั บ แม่น้ าเจ้ าพระยา ในช่ว งตังแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาถึงบริเวณอ้าเภอสรรพยา
มีขีดความสามารถที่จะรองรับน้าได้เพียง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งในส่วนของพืนที่บริเวณ
จังหวัดอ่างทองจะมีความสามารถในการรองรับน้าได้ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ส่วน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีขีดความสามารถในการรองรับน้าได้ 3,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อ
วินาที โดยที่จะไม่ส่งผลให้เกิดน้าล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณริมฝั่งแม่น้า ซึ่งในปี 2554 นีมีปริมาณน้า ใน
บริเวณพืนที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะไหลลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยา จ้านวนทังสิน 5,300 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลท้าให้เกิดน้าล้นในแม่น้าเจ้าพระยา ดั งนัน จึงมีความจ้าเป็นต้องระบายน้าออกสู่
ล้าน้าสาขาของลุ่มน้าเจ้าพระยา ทังทางด้านฝั่งตะวันออกและ ฝั่งตะวันตก ประมาณ 1,800 - 3,500
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อให้น้าในแม่น้าเจ้าพระยาเหลืออยู่ไม่เกิน 1,800 - 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ส่งผลท้าให้ต้องมีการระบายน้าส่วนเกินบางส่วนผันออกไปยังพืนที่ทุ่งนา และพืนที่เกษตรกรรม
ต่างๆ ในบริเวณชานเมือง
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ที่มา: รายงานโครงการสรุปจัดท้าแผนการพัฒนาชลประทานระดับลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ, 2555.
ภาพที่ 3-12 โครงข่ายลาน้าในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง
(2) สถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา
สถานการณ์ น้ า ท่ ว มที่ เ กิ ด ขึ นในพื นที่ ลุ่ ม น้ า เจ้ า พระยา มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการแปรปรวนของ
สภาพอากาศ และการเปลี่ ยนแปลงเชิงการพัฒ นาอย่างรวดเร็วของอาคารบ้านเรือน สิ่ งก่อสร้าง
รวมถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐานต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก
และน้าทะเลหนุนสูงจึงส่งผลท้าให้พืนที่ชุมชน รวมถึงพืนที่พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมในเขต
บริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา โดยเฉพาะพืนที่ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
น้าท่วม ซึ่งสามารถจ้าแนกออกมาเป็นช่วงเวลาเรียงตามล้าดับเหตุการณ์ได้ดังนี (อ้างอิงจากสรุป
บทเรียนการบริหารจัดการน้า ลุ่มน้าเจ้าพระยากรมชลประทาน, ปี 2554.)
 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2518
เกิดสภาวะน้าท่วมใหญ่เป็นบริเวณกว้างครอบคลุม เนือที่เกือบทังหมดของพืนที่ลุ่มน้า
เจ้าพระยา โดยมีสาเหตุมาจากการเกิดพายุดีเปรสชั่นพาดผ่านในบริเวณพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน
ส่งผลท้าให้เกิดปริมาณน้าท่วมและน้าเอ่อล้น เป็นเหตุท้าให้ปริมาณน้าในแม่น้าเจ้าพระยาไหลบ่า
เข้าท่วมพืนที่ราบลุ่มในเขตกรุงเทพมหานคร และพืนที่ชุมชนริมน้าโดยรอบในเขตจังหวัดปริมณฑล
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 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2521
สภาพโดยรวมพบว่า สถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึนไม่ได้มีความรุนแรงมากนัก เพียงแต่
เกิดการเพิ่มขึนของปริมาณน้าหลากสูงสุดในแม่น้าสาขาของแม่น้าเจ้าพระยา อันได้แก่ แม่น้าป่าสัก
ซึ่งผลที่ตามมาท้าให้พืนที่ทางตอนล่างของลุ่มน้าเจ้าพระยาในเขตพืนที่ท้ายน้าได้รับผลกระทบจากการ
เกิดน้าไหลหลากเข้าท่วมพืนที่สองฝั่งของริมแม่น้าป่าสักแทน ในขณะที่น้าบางส่วนจะไหลมุ่งหน้าเข้าสู่
ทุ่งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ไล่มาตังแต่จังหวัดสระบุรี ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานคร
สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย พืนที่เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เป็นต้น
 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2523
เกิดฝนตกหนั กมากในบริเวณลุ่ มน้าเจ้าพระยาตอนบน จนมีปริมาณน้าจ้านวนมาก
เคลื่ อนตัว ผ่ านเขื่อนเจ้ าพระยา และไหลล้ นเข้าทุ่งน้าท่ว มแล้ ว ได้เคลื่ อนตัว ลงมายังบริเวณลุ่มน้า
เจ้าพระยาตอนล่าง และส่งผลท้าให้เกิดน้าท่วมในบริเวณพืนที่ริมตลิ่ง ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา รวมถึง
พืนที่ราบลุ่มทั่วไป
 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2526
เกิดจากอิ ทธิ พลของมรสุ ม ตะวัน ตกเฉีย งใต้ และร่องมรสุ ม พาดผ่ านภาคเหนื อ และ
ภาคกลางในช่วงระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้ปริมาณน้าในล้าน้าต่างๆ มีปริมาณ
น้าสูงสุดเพิ่มสูงขึน
 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2538
ตลอดช่วงฤดูฝน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่้า และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้อย่างสม่้าเสมอ ครอบคลุมทังลุ่มน้าเจ้าพระยา จนเป็นเหตุให้เกิดสภาวะอุทกภัย
ท้าให้เกิดสถานการณ์น้าล้นตลิ่งแม่น้าเจ้าพระยาตังแต่จังหวัดนครสวรรค์จนถึงกรุงเทพมหานคร
 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2539
สภาพน้าท่วมในปีนีเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพืนที่มากกว่าสาเหตุจากปริมาณ
น้าเหนือหลาก ถือเป็นปริมาณน้าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืนที่ทางด้านท้ายน้ามากนัก
 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2549
ในช่ ว งฤดู ฝ นของปี 2549 ตั งแต่ ช่ ว งระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ นตุ ล าคม
เป็นช่วงเวลาที่พืนที่ลุ่มน้าเจ้าระยาได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนจ้านวน 4 ลูก, พายุไต้ฝุ่น จ้านวน 11
ลูก, พายุดีเปรสชั่น จ้านวน 2 ลูก ควบคู่ไปกับการเกิดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และหย่อมความกด
อากาศต่้า จ้านวน 4 ครัง
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 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2554
ผลพวงหลักเกี่ยวเนื่องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผล
ให้มีปริมาณฝนตกหนักมากขึน ตลอดระยะรวม 5 เดือน ตังแต่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
ซึ่งมีค่าปริมาณน้าฝนเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่ 39% ประกอบกับปริมาณน้าท่าที่มีค่ามากกว่าปกติ
โดยมีปริมาณน้าท่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้าไหลผ่าน 39,961
ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปริมาณน้าเมื่อปี 2538 ถึง 9,890 ล้านลูกบาศก์เมตร
ดังนัน หากจะพิจารณาถึงสถานการณ์น้าท่วมในแต่ละช่วงเวลาของการเกิด พบว่า ความ
รุ น แรงของการเกิด น้ า ท่ว มในพืนที่ลุ่ ม แม่ น้าเจ้า พระยาค่ อยๆ ทวีความรุนแรง และเกิดขึนอย่ า ง
สม่้ า เสมอและบ่ อ ยครั งมากยิ่ ง ขึ น จากในอดี ต ที่ ร ะยะเวลาของการเกิ ด อุ ท กภั ย ในระดั บ รุ น แรง
ปานกลางถึงรุ น แรงมากจะอยู่ ในช่ว งระยะห่ า งประมาณ 25 ปี ลดลงเหลื อเพียง 10 ปี และ 5 ปี
ตามล้าดับ โดยจะเห็นได้จากช่วงเวลาของการเกิด น้าท่วมย้อนหลังไป 40 ปี แล้วจึงเกิดขึนอีกครัง
ในอีก ประมาณ 20 - 25 ปี ต่อมา จากนันจึงค่อยๆ ถี่ขึนเป็นทุก ๆ 10 ปี และกลายมาเป็น การเกิด
น้าท่วมร้ายแรงในช่วงเวลาห่างกันแค่ 5 ปี อันจะเห็นได้จากระยะห่างของการเกิดน้าท่วมจากปี 2549
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาของการเกิดน้าท่วม ปี 2554
3.2.5 ประเภท ระบบ และความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง
3.2.5.1 การคมนาคมขนส่งทางบก
ประกอบไปด้วย ระบบโครงข่ายเส้นทางถนน และระบบขนส่งทางราง โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) ระบบโครงข่ายเส้นทางถนน
ระบบโครงข่ายถนนในพืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีทางหลวงแผ่นดินเป็นโครงข่ายส้าคัญในการ
เชื่อมโยงระบบเส้นทางคมนาคมของพืนที่ทังจังหวัดเข้าด้วยกัน ตลอดจนมีบทบาทในการเชื่อมโยงกับ
เส้นทางถนนของจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วยถนนสายประธาน, ถนนสายหลัก และถนนสายรอง
ตามรูปแบบของล้าดับศักย์ถนน (Road Hierarchy) ดังภาพที่ 3 – 13 (ด้านล่าง)
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ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-13 แสดงระบบโครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จ้าแนกออกได้เป็น
(1) ถนนสายประธาน ถือเป็นประเภทถนนส้าคัญในการเดินทางเข้า - ออกเมือง รวมถึงการเดินทาง
ระหว่างเมือง เพื่อการคมนาคมติดต่อเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด และเชื่อมต่อระหว่างภาค โดยถนน
สายประธานในพืนที่ศึกษา ประกอบด้วย
ทางด่ วนพิเ ศษอุด รรั ถยา ซึ่งมีทางขึน – ลง อยู่ที่ด่านบางพูน ต้าบลบางพูน อ้าเภอเมือ ง
บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ถนนรังสิต – ปทุมธานี) และด่านเชียงราก ต้าบลเชียงรากใหญ่
อ้าเภอสามโคก บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 (ถนนคลองหลวง)
ทางยกระดั บ อุ ต ราภิมุ ข ซึ่งมีทางขึน - ลง อยู่ที่บริเวณอนุส รณ์ส ถาน ต้าบลคูคต อ้าเภอ
ล้าลูกกา และทางขึน - ลง บริเวณใกล้โรงกษาปณ์ รังสิต ต้าบลรังสิต อ้าเภอธัญบุรี
ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิ เ ษก) ซึ่ ง เป็ น ถนนวงแหวนรอบนอกของ
กรุงเทพมหานคร มีการควบคุมจุดเข้า - ออกที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว อ้าเภอสามโคก อ้าเภอคลองหลวง
อ้าเภอล้าลูกกา และอ้าเภอธัญบุรี โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังพืนที่ต่างๆ ทังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี รวมถึงจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ซึ่งมีลักษณะเป็นทางหลวงสายประธาน
ที่มุ่งหน้าไปสู่พืนที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ที่ทางแยกต่างระดับบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 31 (ถนนวิภ าวดีรั งสิต) ที่มีทางแยกต่างระดับอยู่ในบริเวณ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ต้าบลคูคต อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(2) ถนนสายหลัก เป็นถนนสายส้าคัญในพืนที่เมือง มีบทบาทหลักในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างพืนที่
ส่วนต่างๆ ของเมืองเข้ากับถนนสายประธาน ถนนสายรอง และถนนสายย่อย รวมถึงควบคุมเส้นทาง
เชื่อมต่อในระดับกลาง โดยถนนสายหลักในพืนที่ศึกษา ประกอบด้วย
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 305 (ถนนรั ง สิ ต – นครนายก) เป็ น ถนนที่ ว างตั ว ในแนว
ทิศตะวัน ตก – ตะวัน ออก โดยต่อเชื่อมการจราจรระหว่า งทางหลวงแผ่ น ดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
346 (ถนนรังสิต – ปทุมธานี) รวมถึงถนนธัญบุรีให้เชื่อมโยงถึงกัน
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 306 (ถนนติ ว านนท์ - ปทุ ม ธานี ) เป็ น ถนนที่ ว างตั ว ในแนว
ทิศเหนือ – ใต้ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้ทางทิศใต้ หรือเชื่อมต่อ
ไปยังทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (ถนนรังสิต-ติวานนท์) ได้
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 307 (ถนนนนทบุ รี - ปทุ ม ธานี ) เป็ น ถนนที่ ว างตั ว ในแนว
ทิศเหนือ – ใต้ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังต้าบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรีทางทิศใต้ หรือเชื่อมต่อไปยัง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ผ่า น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (ถนนรังสิต-ติวานนท์) ได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 3111 (ถนนปทุ ม ธานี - สามโคก-เสนา) เพื่ อ ผ่ า นไปยั ง อ้ า เภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซี่งตังอยู่ทางทิศเหนือได้เช่นเดียวกัน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี) เป็นถนนที่วางตัวในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และเชื่อมต่อไปยังอ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ได้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ยังมีจุดตัดร่วมกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 346 ในเขตพืนที่อ้าเภอลาดหลุมแก้วอีกด้วย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (ถนนรังสิต-ติวานนท์) เป็นถนนที่วางตัวในแนวทิศตะวันตก
- ตะวันออก โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดนนทบุรีทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงพิ เศษหมายเลข 9
(ถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) มีจุดเชื่อมต่อกันที่แยกต่างระดับ
บริเวณอ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หรือเชื่อมต่อไปยังอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้ทาง

98
ทิศใต้ ผ่ านทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 306 (ถนนติว านนท์ - ปทุมธานี) หรือเชื่อมต่อ ไปยังอ้าเภอ
สามโคก จั งหวัดปทุมธานี ทางทิศเหนือ ผ่ านทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 3111 (ถนนปทุมธานี สามโคก-เสนา)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ถนนรังสิต - ปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว) เป็นถนนที่วางตัว
ในแนวทิศตะวันตก - ตะวันออก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 (ถนนปทุมธานี – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เป็นถนนที่วางตัว
ในแนวทิศเหนือ – ใต้ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3045 (แยกทางหลวงหมายเลข 33 (วิหารแดง - หนองหมู)
เป็นถนนที่วางตัวในแนวทิศตะวันตก – ตะวันออก โดยต่อเชื่อมการจราจรระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทางพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) กับถนนสุวรรณศร
จังหวัดสระบุรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 (ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา) เป็นถนนที่วางตัวในแนว
ทิศเหนือ – ใต้ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอ้าเภอบางไทร จัง หวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทางทิศเหนือ
และอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีทางทิศใต้ หรือเชื่อมต่อไปยังทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนน
กาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345
(ถนนรังสิต-ติวานนท์)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 (ถนนคลองหลวง) เป็นถนนที่วางตัวในแนวทิศตะวันตก –
ตะวันออก โดยต่อเชื่อมการจราจรระหว่างทางพิเศษอุดรรัถยา และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347
(ถนนปทุมธานี – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) ทางฝั่งตะวันตก กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางฝั่งตะวันออก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 (ถนนคลองสิบ-หนองแค) เป็นถนนที่วางตัวในแนวเหนือ
– ใต้ โดยต่อเชื่อมการจราจรระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต - นครนายก) กับถนน
เลียบคลองระพีพัฒน์ ในเขตพืนที่จังหวัดสระบุรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 (ถนนลาลูกกา) เป็นถนนที่วางตัวในแนวทิศตะวันตก –
ตะวันออก โดยต่อเชื่อมการจราจรระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) รวมถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3369 (ถนนคลอง
สิบหก) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) ในจังหวัดนครนายก
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(3) ถนนสายรอง เป็นถนนที่รองรับการจราจรจากถนนสายหลักเข้าสู่ถนนสายย่อย ท้าหน้าที่เป็นถนน
สายหลักส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินของพืนที่ในแต่ละย่าน ควบคุมทางเชื่อมต่อน้อย ซึ่งถนนสายรอง
ในพืนที่ศึกษา ประกอบด้วย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3035 (ถนนปทุมสัมพันธ์: ทางเข้าเมืองปทุมธานี) เป็นถนนที่
รองรับการจราจรที่เข้าและออกจากเมืองปทุมธานี เชื่อมต่อกับถนนสายหลักสองสาย ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 346 (ถนนรังสิต - ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111
(ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 (ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์) เป็นถนนที่รองรับ
การจราจรจากถนนหลักสองสาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ถนนรังสิต - ปทุมธานี –
ลาดหลุมแก้ว) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์-ปทุมธานี) เป็นเส้นทางลัดที่ท้าให้
การเดินทางเชื่อมต่อไปยังพืนที่ทางด้านทิศตะวันตกของอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมถึงพืนที่
ทางทิศเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพืนที่ทางทิศตะวันออกของอ้าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก มีระยะทางในการเดินทางที่สันลง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3309 (ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เป็นถนนที่รองรับ
การจราจรจากถนนหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 (ถนนปทุมธานี – ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร)
ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 4004 (ถนนบ้า นจ่า – บ้า นดอนจัน ทร์ ) เป็นถนนที่รองรั บ
การจราจรจากถนนหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 (ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา)
ทางหลวงชนบท ประกอบไปด้วย ถนนสายปทุมธานี 3004 ปทุมธานี 3006 ปทุมธานี 3007
ปทุมธานี 3008 ปทุมธานี 3009 ปทุมธานี 3010 ปทุมธานี 3011 ปทุมธานี 3015 ปทุมธานี 3019
ปทุมธานี 3022 ปทุมธานี 3025 ปทุมธานี 3221 และปทุมธานี 4001 ปทุมธานี 4002 ปทุมธานี
4003 ปทุมธานี 4012 ปทุมธานี 5026 โดยทางหลวงชนบทเหล่านีจะเป็นถนนที่รองรับการจราจรจาก
ถนนหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3045 (แยกทางหลวงหมายเลข 33 (วิหารแดง – หนอง
หมู) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 (ถนนล้าลูกกา) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต –
นครนายก)
ถนนเลียบคลองเก้า เป็ น ถนนที่รองรับการจราจรจากถนนหลั ก ได้แก่ ทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 3045 (แยกทางหลวงหมายเลข 33 (วิ ห ารแดง) – หนองหมู ) และทางหลวงแผ่ น ดิน
หมายเลข 305 (รังสิต – นครนายก)
ถนนล าลู ก กา 11 และถนนนิ มิ ต ใหม่ เป็ น ถนนที่ ร องรั บ การจราจรจากถนนหลั ก ได้ แ ก่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 (ถนนล้าลูกกา) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต –
นครนายก)

100
ถนนธั ญบุรี เป็ น ถนนที่ร องรับ การจราจรจากถนนหลั กสองสาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 3045 (แยกทางหลวงหมายเลข 33 (วิ ห ารแดง) – หนองหมู ) และทางหลวงแผ่ น ดิน
หมายเลข 305 (รังสิต – นครนายก)
ถนนเลียบคลองใหญ่ เป็นถนนที่รองรับการจราจรจากถนนหลักสองสาย ได้แก่ ทางหลวง
แผ่ นดิน หมายเลข 346 (ถนนปทุมธานี – บางเลน) และทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 340 (ถนน
บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ในแนวเหนือ-ใต้
ดังภาพที่ 3 – 14 (ด้านล่าง)

ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-14 แสดงลาดับศักย์ของโครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
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3.3 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการขยายตัวของเมือง
3.3.1 ประวัติการตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการ รูปแบบ และลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
3.3.1.1 พัฒนาการของการตังถิ่นฐาน
พัฒนาการการตังถิ่นฐานของจังหวัดปทุมธานี มีพัฒนาการโดยล้าดับมาจากการตังถิ่นฐานของชุมชน
ชาวมอญร่วมกับชาวไทยพืนถิ่นดังเดิมตังแต่ครังสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “ชุมชนสามโคก”
ถือเป็นชุมชนเก่าแก่ก่อนพัฒนามาเป็นเมืองปทุมธานี และแยกมาเป็นจังหวัดปทุมธานี ที่ในปัจจุบัน
ได้มีความกลมกลืนกับชาวไทยทังทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมจนแยกกันไม่ออก
แหล่ งที่อยู่ อาศัย ของชาวมอญอ้าเภอเมื องปทุ มธานี หรือปัจจุบันเรียกว่าไทยรามัญ ส่ ว นใหญ่ตัง
บ้านเรือนกระจายกันอยู่บริเวณซึ่งเป็นชุมชนเดิม ได้แก่ บ้านบางปรอก บ้านคลองพิกุล บ้านวัดหงส์
บ้านวัดโคก และบ้านปากคลองโพธิ์ เป็นต้น
นอกจากชุมชนชาวมอญแล้ว ในจังหวัดปทุม ธานี ยังพบชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่ในบริเวณตลาดเจริญผล
พัฒนาและตลาดศิริวัฒนา โดยการตั งถิ่นฐานของชาวจีนในจังหวัดปทุมธานีนัน มีมาแล้วตังแต่สมัย
อยุธยา โดยชาวจีนสมัยก่อนจะอาศัยอยู่บนแพอันเป็นทังที่กินอยู่หลับนอนและท้าการค้ากับชนกลุ่ม
อื่นๆ ชาวจีนในอ้าเภอเมืองปทุมธานี จะประกอบอาชีพ ค้าขาย รับจ้างท้าสวนผัก และงานช่างฝีมือ
ประเภทช่างเงิน ช่างทอง
จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า การตังถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี นันมีหลาย
ลักษณะตามทฤษฎีรูปแบบการตังถิ่นฐาน แสดงดังภาพที่ 3 – 15 (ด้านล่าง)

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth จัดท้าโดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-15 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

102
3.3.1.2 รูปแบบชุมชน และการตังถิ่นฐาน
รูปแบบการตังถิ่นฐานในจังหวัดปทุมธานีแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การตังถิ่นฐานเขตเมือง และ
การตังถิ่นฐานเขตชนบท โดยรูปแบบการตังถิ่นฐานของชุมชนเมือง มีรูปแบบการตังถิ่นฐานแบบ
รวมกลุ่ ม (Cluster Settlement) อันเป็นรูปแบบการตังถิ่นฐานแบบดังเดิมอันเนื่องมาจากความ
สะดวกตามธรรมชาติ ลักษณะที่โดดเด่นของการตังถิ่นฐานในรูปแบบนี ได้แก่ การตังบ้านเรือนรวมกัน
เป็ น กลุ่ มๆ กระจุ ก ตามเส้ น ทางคมนาคม ตามเส้ นทางน้า และคลองชลประทาน โดยมีการสร้าง
บ้านเรือนล้อมรอบตลาด วัด โรงเรียน หรือสถานที่ส้าคัญต่างๆ รวมถึงมีพืนที่เกษตรกรรมล้อมรอบ
ส่วนการตังถิ่นฐานในชนบทนัน จะมีรูปแบบกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม เส้นทางน้าธรรมชาติ
และคลองชลประทาน ในรูปแบบ Scattered Settlement
3.3.1.3 กระบวนการเป็นเมือง
กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึนต่อจากการเพิ่มขึนของประชากร
ซึ่งก่อให้เกิดปัจจัยชีน้าในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
การปกครองท้องถิ่นในปี 2542 ได้มีการประกาศนโยบายกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยได้
ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนฐานะสุขาภิบาล ซึ่งมีมาตังแต่ปี 2495 ขึนเป็นเทศบาลต้าบล ส่งผลให้
ชุมชนได้รับการยกฐานะขึนเป็นเทศบาลต้าบลทั่วประเทศ รวม 980 แห่ง
กระบวนการเป็นเมืองยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการปรับรูปแบบทางการบริหารการกระจาย
อ้านาจสู่ท้องถิ่น ท้าให้จังหวัดปทุมธานี มีเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นทังหมด 65 แห่ง แบ่งออกเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต้าบล) จ้านวน
27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 37 แห่ง
3.3.2 ขนาด และรูปแบบการกระจายตัวของเมือง
ขนาดและการกระจายตัวของเมือง เป็นการแสดงการกระจายตัวของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี และสะท้อนให้ เห็ น ถึง ขนาดของเมื อ ง ประกอบกับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิด ขึนจา กการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน การกระจายความ
เจริ ญทางสั งคม และกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า การตังถิ่นฐานของชุมชนเมืองในพืนที่จังหวัด
ปทุมธานี อ้างอิงจากฐานข้อมูล ปี 2555 ประกอบด้วย เทศบาลนคร จ้านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง
จ้านวน 9 แห่ง เทศบาลต้าบล จ้านวน 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 37 แห่ง โดยมี
รายละเอียดของจ้านวนประชากร ดังตารางที่ 3-4 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 3-4 จานวนประชากรระดับเทศบาล จังหวัดปทุมธานี ปี 2558
อาเภอ
เทศบาล
เทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองบางคูวัด
เทศบาลต้าบลหลักหก
เทศบาลต้าบลบางกะดี
เทศบาลต้าบลบางเดื่อ
เมืองปทุมธานี
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง
เทศบาลต้าบลบางแขยง
เทศบาลต้าบลบ้านใหม่
เทศบาลต้าบลบางหลวง
เทศบาลต้าบลบางพูน
เทศบาลเมืองท่าโขลง
คลองหลวง
เทศบาลเมืองคลองหลวง
เทศบาลนครรังสิต
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ธัญบุรี
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เทศบาลต้าบลธัญบุรี
เทศบาลเมืองล้าสามแก้ว
เทศบาลเมืองลาดสวาย
เทศบาลเมืองคูคต
ลาลูกกา
เทศบาลต้าบลล้าลูกกา
เทศบาลต้าบลล้าไทร
เทศบาลต้าบลบางเตย
สามโคก
เทศบาลต้าบลสามโคก
เทศบาลต้าบลระแหง
ลาดหลุมแก้ว
เทศบาลต้าบลคลองพระอุดม
เทศบาลต้าบลคูขวาง
หนองเสือ
เทศบาลต้าบลหนองเสือ
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ปี พ.ศ.2559

จานวนประชากร
22,409
23,959
19,011
11,160
11,516
11,476
13,566
11,765
6,665
22,786
69,016
54,824
78,826
30,766
26,837
57,257
60,541
53,054
45,919
15,199
2,854
10,113
6,318
9,027
6,675
5,758
2,510

104
3.3.3 ความเป็นอยู่ทั้งในอดีต และปัจจุบัน
โดยทั่วไป การขยายตัวของเมืองมักจะเป็นไปตามการเพิ่มขึนของจ้านวน และความต้องการ
ของประชากร ทังในด้านที่อยู่อาศัย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริการสาธารณะ การเพิ่มขึน
เหล่านี ถ้าไม่ได้รับการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban
sprawl) ซึ่งจะเป็นต้นทุนจากภายนอก (External costs) ให้กับสถานการณ์หรือปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น การเกิ ด สถานการณ์ เ มื อ งเกิ น ขนาด (Over urbanization) ต้ น ทุ น เพิ่ ม ส้ า หรั บ การจั ด การ
สาธารณะ รวมทังปัญหาเมืองอื่นๆ ตามมา การขยายตัวของเมืองในพืนที่จังหวัดปทุมธานีนัน เกิดขึน
จากหลายปั จ จั ย รวมไปถึ ง การก้ า หนดบทบาทหน้ า ที่ นโยบายในระดั บ ประเทศ และภาค
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวมไปถึงนโยบายของอนุภาคกลุ่ มจังหวัด ล้วนแต่ท้าให้เกิด การ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยในพืนที่จังหวัดปทุมธานี มีปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดการขยายตัว
ของเมือง ดังนี
(1) การเพิ่มจานวนของประชากร และความต้องการที่อยู่อาศัยในพืนที่ ที่เพิ่มมากขึนส่งผลให้เกิด
โครงการบ้านจัดสรร และการเคหะเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึนตามความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึน
(2) ปัจ จั ยทางด้ า นกายภาพ ได้แก่ ลั กษณะของสภาพภูมิประเทศที่เป็นอยู่ว่า มีความเหมาะสม
ส้ าหรั บ ประเภทกิจ กรรมการใช้ที่ดิ นอย่างไรที่จ ะให้ ผ ลตอบแทนสู งสุ ด ตลอดจนสภาวะเสี่ ย งต่ อ
ภัยพิบัติตา่ งๆ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว หลุมยุบ การพังทลายของดิน เป็นต้น
(3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการประเมินเปรียบเทียบระหว่างค่าตอบแทนของประเภทกิจกรรม
การใช้ที่ดินบนพืนที่กับค่าขนส่ง ค่าแรงงานและเวลาของการเข้าถึง ทังทางด้านการตลาดและทางด้าน
วัตถุดิบ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลก่อให้เกิดการขยายตัวของประชากรในพืนที่อย่างรวดเร็ว
(4) ปั จ จั ย ทางด้ า นการบริ ก ารสั ง คม เป็ น การประเมิ น ความพร้ อ มของการให้ บ ริ ก ารทางด้ า น
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(5) ปัจจัยทางด้านกฎหมาย เช่น ข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงของผังเมืองรวม
จั งหวัด และผั งเมืองรวมชุมชน รวมทังกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมาย ในปัจจุบัน จังหวัด
ปทุมธานี เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวม จากความเป็นอยู่รูปแบบ
ดังเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมน้า ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม และการด้ารงชีวิต อาคารบ้านเรือน
เติบโตและเพิ่มจ้านวนขึนตามการเพิ่มขึนของเส้นทางคมนาคม เกาะกลุ่มไปกับกลุ่มเส้นทางถนน
ทังถนนสายหลั ก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย รูปแบบการใช้ชีวิตของชาวบ้า น ซึ่ งในอดีตตัง
บ้านเรือนอยู่ริมคลอง ใช้ระบบการคมนาคมขนส่งทางน้าเป็นหลัก ถูกปรับเปลี่ ยนไปเป็นการใช้ระบบ
คมนาคมขนส่ งทางถนนแทน การเข้าถึงและติ ดต่อกันระหว่างชุมชนต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและ
สะดวกสบายมากขึน
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รู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า นในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ใ นอดี ต แตกต่ า งจากปั จ จุ บั น ค่ อ นข้ า งชั ด เจน
เนื่องมาจาก ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ตังรกรากอยู่ในจังหวัด ปทุมธานี จะเป็นชาวมอญที่อพยพมา
ตังถิ่นฐานครอบครัว เกิดการสืบทอดเชือสายต่อๆ กันมา ในขณะที่ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีเกิดการ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระบวนการเป็นเมืองในเขตปริมณฑลที่ตังอยู่ติดกับ
กรุงเทพมหานคร และเกิดการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรแฝงอย่างรวดเร็ว ความเป็นอยู่ในภาพรวม
ของจังหวัดปทุมธานีจากในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน จึงเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัย ผู้คน สังคม และวัฒนธรรมโดยรวมของชุมชนในพืนที่
3.3.4 บทบาท และความเชื่อมโยงของชุมชนในบริบทเมือง
การจัดล้าดับและบทบาทความส้าคัญของเมือง ได้มาจากการวิเคราะห์ขนาดและการกระจาย
ตัวของเมืองในพืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยจากจ้านวนประชากร จ้าแนกรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามตารางที่ 3 - 5 (ด้านล่าง) สามารถใช้เกณฑ์ในการแบ่งขนาดของชุมชน ตามจ้านวนประชากรของ
จังหวัดปทุมธานี ออกเป็นการแบ่งระดับความส้าคัญของเมืองในแต่ล ะพืนที่ เพื่อให้ทราบถึงล้าดับ
ความส้าคัญ บทบาท และหน้าที่ของชุมชนเมือง ซึ่งในการศึกษา และวิเคราะห์สามารถจ้าแนกตัวชีวัด
ได้เป็น 6 ด้าน และมีเกณฑ์ในการจัดล้าดับเมือง ประกอบด้วย
(1) ด้านการบริหาร ได้แก่ จ้านวนประชากร ความหนาแน่น และรายได้เทศบาล ฯลฯ
(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ จ้านวนทางหลวงแผ่นดิน จ้านวนทางหลวงชนบท จ้านวนสถานี
ขนส่ง จ้านวนแม่น้า จ้านวนคลอง จ้านวนอ่างเก็บน้า จ้านวนโรงบ้าบัดน้าเสีย และจ้านวนระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอย ฯลฯ
(3) ด้ า นเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ จ้ า นวนสถานี ปั๊ ม น้ า มั น จ้ า นวนสถานี แ ก๊ ส LPG/NGV/CNG จ้ า นวน
ศูนย์การค้า/ร้านค้า จ้านวนตลาดสด จ้านวนโรงแรม และจ้านวนธนาคาร ฯลฯ
(4) ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ได้แก่ จ้านวนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จ้านวน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ้านวนศูนย์ OTOP จ้านวนสวนสาธารณะ
และจ้านวนสนามกีฬา ฯลฯ
(5) ด้ า นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ จ้ า นวนโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จ้ า นวนสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษา จ้านวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ้านวนห้องสุมดประชาชน ฯลฯ
(6) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ จ้านวนโรงพยาบาล จ้านวนสถานีอนามัย จ้านวนศูนย์บริการสาธารณสุข
จ้านวนคลินิกเอกชน ฯลฯ
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ตารางที่ 3-5 เกณฑ์การจัดลาดับชุมชนจังหวัดปทุมธานี ปี 2558
ลาดับเมือง

บทบาท

จานวนประชากร (คน)

ลาดับ 1
ลาดับ 2
ลาดับ 3

ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางระดับจังหวัด
ชุมชนเมืองขนาดกลาง มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางระดับอ้าเภอ
ชุมชนศูนย์กลางชนบทมีบทบาทเป็นศูนย์กลางระดับต้าบล

มากกว่า 50,000
10,000 – 50,000
ต่้ากว่า 10,000

ที่มา : อ้างอิงจากมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง, ปี 2559.
จากการวิเคราะห์ปัจจัย และตัวแปรพร้อมกับเกณฑ์ดังกล่าว สามารถที่จะสรุป รูปแบบการกระจายตัว
ของชุมชนในพืนที่จังหวัดปทุมธานี ออกมาได้ดังนี
3.3.4.1 ชุมชนเมืองขนาดใหญ่
มี จ้ า นวน 6 แห่ ง คื อ เทศบาลนครรั งสิ ต มี ป ระชากรจ้า นวน 78,826 คน เทศบาลเมื อ งท่าโขลง
มีประชากรจ้านวน 69,016 คน เทศบาลเมืองล้าสามแก้ว มีประชากรจ้านวน 60,541 คน เทศบาล
ต้าบลธัญบุรี มีประชากรจ้านวน 57,257 คน เทศบาลเมืองคลองหลวง มีประชากรจ้านวน 54,824
คน เทศบาลเมืองลาดสวาย มีประชากรจ้านวน 53,054 คน ตามล้าดับ รวมประชากรในรูปแบบชุมชน
เมืองขนาดใหญ่ ทังสิน 373,518 คน
3.3.4.2 ชุมชนเมืองขนาดกลาง
มี จ้ า นวน 14 แห่ ง คื อ เทศบาลเมื อ งคู ค ต มี ป ระชากรจ้ า นวน 45,919 คน เทศบาลเมื อ งบึ งยี่โ ถ
มีประชากรจ้านวน 30,766 คน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีประชากรจ้านวน 26,837 คน เทศบาลเมือง
บางคูวัด มีป ระชากรจ้ านวน 23,959 คน เทศบาลต้าบลบางพูน มีประชากรจ้านวน 22,786 คน
เทศบาลเมืองปทุมธานี มีประชากรจ้านวน 22,409 คน เทศบาลต้าบลหลักหก มีประชากรจ้านวน
19,011 คน เทศบาลต้ า บลล้ า ลู ก กา มี ป ระชากรจ้ า นวน 15,199 คน เทศบาลต้ า บลบางแขยง
มีประชากรจ้านวน 13,566 คน เทศบาลต้าบลบ้านใหม่ มีประชากรจ้านวน 11,765 คน เทศบาล
ต้าบลบางเดื่อ มีประชากรจ้านวน 11,516 คน เทศบาลต้าบลบ้านกลาง มีประชากรจ้านวน 11,476
คน เทศบาลต้าบลบางกะดี มีประชากรจ้านวน 11,160 คน และเทศบาลต้าบลบางเตย มีประชากร
จ้านวน 10,113 คน ตามล้าดับ รวมประชากรในรูปแบบชุมชนเมืองขนาดกลาง ทังสิน 276,482 คน
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3.3.4.3 ชุมชนศูนย์กลางชนบท
มีจ้านวน 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลระแหง มีประชากรจ้านวน 9,027 คน เทศบาลต้าบลคลอง
พระอุดม มีป ระชากรจ้ านวน 6,675 คน เทศบาลต้าบลบางหลวง มีประชากรจ้านวน 6,665 คน
เทศบาลต้าบลสามโคก มีประชากรจ้านวน 6,318 คน เทศบาลต้าบลคูขวาง มีประชากรจ้านวน 5,758
คน และเทศบาลต้าบลล้าไทร มีประชากรจ้านวน 10,113 คน ตามล้าดับ รวมประชากรในรูปแบบ
ชุมชนศูนย์กลางชนบท ทังสิน 37,297 คน

ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-16 แสดงลาดับศักย์ของชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานี ปี 2558
3.3.5 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รู ป แบบการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน จะใช้การวิเคราะห์ จากข้ อมูล การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ทังในอดีต คือ
ณ ฐานข้อมูลปี 2552 และฐานข้อมูล ณ ปัจจุบัน ปี 2558 ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะได้ทราบถึง
แนวโน้มของการพัฒนาที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมถึ ง วิ เ คราะห์ ไ ปถึ ง แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของกิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ น
ในอนาคตของจังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ ของที่ดินแต่ละประเภท ดังตารางที่
3 – 6 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 3-6 ขนาดพื้ น ที่ และสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แต่ ล ะประเภทของพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ปทุมธานี เปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูล ปี 2552 กับ ปี 2558
ประเภทการใช้
ที่ดินหลัก

ประเภทการใช้ที่ดิน

ปี 2552
เนื้อที่
ร้อยละ
(ไร่)
370,352 38.84
7,351
0.77
5,248
0.55
139,977 14.68
42,574
4.47
684
0.07
34,535
3.62
600,721 63.00
51,053
5.35
31,056
3.26
9,636
1.01
388
0.04
92,133
9.66

นาข้าว
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชสวน
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลียงสัตว์
สถานที่เพาะเลียงสัตว์น้า
รวม
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ
พืนที่ลุ่ม
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย
พืนที่ถม ที่ทิงขยะ
รวม
พื้นที่ชุมชน ตัวเมืองและย่านการค้า 11,128
1.17
และ
หมู่บ้านบนพืนราบ
151,596 15.89
สิ่งปลูกสร้าง
สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ
19,262
2.02
พืนที่คมนาคม
9,197
0.96
พืนที่อุตสาหกรรม
24,726
2.60
อื่น ๆ
9,999
1.05
รวม
225,908 23.69
พื้นที่แหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
18,439
1.93
แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน
16,459
1.72
รวม
34,898
3.65
รวมทั้งหมด
953,660 100.00
พื้นที่
เกษตรกรรม

ปี 2558
เนื้อที่
ร้อยละ
(ไร่)
381,915 40.06
5,554
0.58
13,344
1.40
80,214
8.42
33,622
3.54
313
0.02
38,128
3.98
553,190 58.00
58,379
6.12
23,639
2.48
1,610
0.16
6,553
0.7
90,181
9.46

การ
เปลี่ยนแปลง
(ไร่)
+ (11,563)
- (1,797)
+ (8,096)
- (59,763)
- (8,952)
- (371)
+ (3,593)
- (47,531)
+ (7,326)
- (7,417)
- (8,026)
+ (6,145)
- (1,952)

10,380

1.09

- (748)

186,570

18.57

+ (34,974)

22,422
11,402
32,033
13,002
275,860
18,574
15,855
34,429
953,660

2.35
1.20
3.35
1.36
28.93
1.93
1.66
3.61
100.00

+ (3,160)
+ (2,205)
+ (7,307)
+ (3,003)
+ (49,952)
+ (135)
- (604)
- (469)
-

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (หมายเหตุ: จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)), ปี พ.ศ.
2559
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3.3.5.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2552
จากข้อมูล การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ปี 2552 ของกรมพัฒ นาที่ดิน จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในจังหวัด
ปทุมธานี มี พืนที่เพื่อการท้าเกษตรกรรมในสัดส่วนมากที่สุด คือ มีเนือที่ทังหมด 600,721 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 63 ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทังหมดภายในจังหวัด รองลงมา คือ พืนที่ชุมชน และ
สิ่งปลูกสร้าง มีเนือที่ทังหมด 225,908 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.69 ตามมาด้วยพืนที่เบ็ดเตล็ด และ
พืนที่แหล่ งน้ า ตามล้ าดับ โดยสามารถสรุปรายละเอีย ดของรูป แบบการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น แต่ ล ะ
ประเภทของจังหวัดปทุมธานี ออกมาได้ดังนี
(1) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนือที่ทังหมดคิดเป็นร้อยละ 63 ของเนือที่ทังจังหวัด คือ มีเนือที่รวมทังหมด
600,721 ไร่ พบมากในบริเวณที่ราบลุ่มถึงที่ดอน ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรมประเภทต่างๆ อันได้แก่ นาข้าว พืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น ไม้ผล ทุ่งหญ้า โรงเรือน
เลียงสัตว์ และสถานที่เพาะเลียงสัตว์น้า โดยพบว่า พืนที่นาข้าวเป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ มีเนือที่ทังหมด 370,352 รองลงมาคือ ไม้ผล มีเนือที่ทังหมด
139,977 ไร่ ตามมาด้วยพืชสวน สถานที่เพาะเลียงสัตว์น้า พืชไร่ และไม้ยืนต้น ตามล้าดับ
(2) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนือที่ทังหมด 92,133 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.66 ของพืนที่จังหวัดปทุมธานี
ประกอบไปด้วย พืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ และพืนที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย พืนที่ถม รวมถึง
พืนที่ทิงขยะ สามารถพบการกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนีทั่วทังจังหวัดปทุมธานี
(3) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนือที่รวมทังหมด 225,908 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.69 ของ
พืนที่ทังจังหวัด ประกอบด้วย พืนที่ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพืนที่ราบ สถานที่ราชการและ
สถาบันต่างๆ พืนที่คมนาคม พืนที่อุตสาหกรรม ฯลฯ โดยพบว่า พืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี
ส่วนใหญ่จะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพืนที่จุดศูนย์กลางของ
อ้าเภอต่างๆ ในจังหวัด
(4) พื้ น ที่ แ หล่ ง น้ า มี พื นที่ ทั งหมด 34,898 ไร่ หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.65 ประกอบไปด้ ว ย พื นที่
แหล่งน้าตามธรรมชาติ และพืนที่แหล่งน้าที่สร้างขึน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง สระน้าในไร่นา รวมถึง
เส้นสายของระบบคลองชลประทานต่างๆ เป็นต้น
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2552.
ภาพที่ 3-17 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปทุมธานี ปี 2552
3.3.5.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2558
จากข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ปี 2558 ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น พบว่ า จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพืนที่เพื่อการเกษตรกรรมมากที่สุด คือ มีเนือที่เพื่อการท้าเกษตรกรรมทังหมด
553,190 ไร่ หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 58 รองลงมา คือ พืนที่ชุมชน และสิ่ งปลู กสร้าง มี เนือที่ทังหมด
275,860 ไร่ หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.93 ของพื นที่ ทั งหมด ตามมาด้ ว ยพื นที่ เ บ็ ด เตล็ ด และพื นที่
แหล่งน้า ตามล้าดับ โดยมีรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ดังนี
(1) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนือที่รวมทังหมด 553,190 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ทั งจั ง หวั ด โดยเป็ น รู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ มี สั ด ส่ ว นมากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง พบมาก
ในบริเวณพืนที่ราบลุ่มถึงที่ราบต่้าของจังหวัด จ้าแนกได้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ประเภทต่างๆ ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น ไม้ผล ทุ่งหญ้า โรงเรือนเลียงสัตว์ และสถานที่
เพาะเลี ยงสั ตว์น้ า ซึ่งพบว่า พืนที่นาข้าวเป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ มีเนือที่รวมทังหมด 381,915 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.06 รองลงมาคือ
ไม้ผล พืชสวน และไม้ยืนต้น ตามล้าดับ
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(2) พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนือที่รวมทังหมด 90,181 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.46 ของพืนที่ ทังจังหวัด
ประกอบไปด้วย พืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ และพืนที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย พืนที่ถม รวมถึง
พืนที่ทิงขยะ สามารถพบการกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนีทั่วทังจังหวัดปทุมธานี
(3) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนือที่รวมทังหมด 275,860 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.93 ของ
พืนที่ทังหมด โดยถือเป็ น ประเภทการใช้ที่ดินที่มีเนือที่การใช้ประโยชน์รวมมากเป็นอันดับที่สอง
รองจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนีจะประกอบไป
ด้วยพืนที่ตัวเมือง หมู่บ้าน และที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ รวมถึงพืนที่อุตสาหกรรม เป็นต้น
(4) พื้ น ที่ แ หล่ ง น้ า มี เ นื อที่ ร วมทั งหมด 34,429 ไร่ หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.61 ของพื นที่ ทั งหมด
ประกอบไปด้วย พืนที่แหล่งน้าตามธรรมชาติ และพืนที่แหล่งน้าที่สร้างขึน ฯลฯ

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2558.
ภาพที่ 3-18 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปทุมธานี ปี 2558
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3.3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปทุมธานี
จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยใช้
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมพัฒนาที่ดินในระหว่างช่วงปี 2552 และปี 2558
พบว่า รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ลดลง คือ พืนที่เกษตรกรรม พืนที่เบ็ ดเตล็ด
และพืนที่แหล่งน้า โดยในแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีเนือที่ลดลงคิดเป็นขนาดพืนที่
47,531 1,952 และ 469 ไร่ ตามล้าดับ
หากแต่ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้างกลับพบว่า มีอัตรา
การขยายตัวในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน โดยคิดเป็นพืนที่การขยายตัวของชุมชนและพืนที่เมืองอยู่
ที่ 49,952 ไร่ และมีสัดส่วนการเพิ่มขึนของพืนที่ชุมชนในแนวราบ อันได้แก่ บ้านจัดสรร อาคารที่อยู่
อาศัยขนาดใหญ่ต่างๆ เป็นจ้านวนกว่า 34,974 ไร่
ในส่วนของพืนที่เบ็ดเตล็ด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึนมากที่สุด โดยเฉพาะรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่ใช้ส้าหรับเป็นแหล่งระบายและกักเก็บน้า รวมถึง
พืนที่ส้าหรับถม และจัดทิงขยะภายในพืนที่จังหวัด ดังตารางที่ 3 – 7 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 3-7 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปทุมธานี ปี 2552 และ ปี 2558
ประเภทการใช้ที่ดินหลัก

ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่เกษตรกรรม

นาข้าว
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชสวน
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลียง
สัตว์
สถานที่เพาะเลียงสัตว์น้า
รวม
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ
พืนที่ลุ่ม
เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย
พืนที่ถม ที่ทิงขยะ
รวม

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

ปี 2552
เนื้อที่
ร้อยละ
(ไร่)
370,352
38.84
7,351
0.77
5,248
0.55
139,977
14.68
42,574
4.47

ปี 2558
เนื้อที่
ร้อยละ
(ไร่)
381,915
40.06
5,554
0.58
13,344
1.40
80,214
8.42
33,622
3.54

684

0.07

313

0.02

34,535
600,721
51,053
31,056
9,636
388
92,133

3.62
63.00
5.35
3.26
1.01
0.04
9.66

38,128
553,190
58,379
23,639
1,610
6,553
90,181

3.98
58.00
6.12
2.48
0.16
0.7
9.46
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ปี 2552
เนื้อที่
ร้อยละ
(ไร่)

ปี 2558
เนื้อที่
ร้อยละ
(ไร่)

ประเภทการใช้ที่ดินหลัก

ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง

ตัวเมืองและย่านการค้า

11,128

1.17

10,380

1.09

หมู่บ้านบนพืนราบ
สถานที่ราชการ
และสถาบันต่าง ๆ
พืนที่คมนาคม
พืนที่อุตสาหกรรม
อื่น ๆ
รวม
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าที่สร้างขึน
รวม
รวมทั้งหมด

151,596

15.89

186,570

18.57

19,262

2.02

22,422

2.35

9,197
24,726
9,999
225,908
18,439
16,459
34,898
953,660

0.96
2.60
1.05
23.69
1.93
1.72
3.65
100.00

11,402
32,033
13,002
275,860
18,574
15,855
34,429
953,660

1.20
3.35
1.36
28.93
1.93
1.66
3.61
100.00

พื้นที่แหล่งน้า

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (หมายเหตุ: จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของ
จังหวัด ปทุมธานี ณ ฐานข้อมูล ปีพ.ศ.2552 และปีพ.ศ.2558)
จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินในพืนที่จังหวัดปทุมธานี ด้วยการ
เปรียบเทียบระหว่างช่วง ปี 2552 กับปี 2558 สรุปได้ว่า จังหวัดปทุมธานีมีสัดส่วนของพืนที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึน คือ มีจ้านวนพืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึน 49,952 ไร่ สะท้อนให้
เห็นถึงตัวเลขของการขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมือง ซึ่งสอดคล้องกับการลดจ้านวนลงของรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่ น ๆ โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ที่มีสัดส่วนลดลงกว่า 47,531 ไร่ ดังภาพที่ 3 – 19 (ด้านล่าง)

ภาพที่ 3-19 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปทุมธานี ปี 2552 กับปี 2558
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3.3.6.1 สภาพปัญหาและแนวโน้มในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สภาพปัญหา และแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปออกมาได้ดังนี
(1) สภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปั ญ หา และความขั ด แย้ ง ของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ ที่ เ กิ ด ขึ น มี ส าเหตุ ม าจากการขาด
การวางแผนที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ส่ งผลท้า ให้ เกิดการพัฒ นาที่ดินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการขาดการ
บูรณาการที่ส่งผลกระทบทังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ประกอบกับการ
ขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว โดยขาดมาตรการที่เข้มงวดรองรับ ท้าให้เกิดการพัฒนา
พืนที่เมืองแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) เข้าไปในพืนที่เกษตรกรรรม รวมถึงพืนที่รองรับน้า และ
พืนที่ราบลุ่มน้าท่วมถึงตามมา ประกอบกับการขาดการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานที่เพียงพอ และ
ได้มาตรฐาน จนส่งผลกระทบในวงกว้างท้าให้ เกิดปัญหาน้าท่วม อันเนื่องมาจากการขาดการวางแผน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนการบริหารจัดการเชิงพืนที่ทมี่ ีประสิทธิภาพเพียงพอ
(2) แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนวโน้ มการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ในพืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีพืนที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึนทุกๆ ปี โดยพืนที่ชุมชนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะขยายและกระจายตัวออกไปตาม
พืนราบในแนวระนาบคู่ขนานไปกับโครงข่ายระบบเส้นทางคมนาคมที่ตัดผ่านพืนที่เมืองส้าคัญต่างๆ
ของจังหวัด เช่น ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (สายรังสิต – นครนายก) ที่ตัดผ่านพืนที่อ้าเภอ
คลองหลวง และอ้าเภอธัญบุรี เป็นต้น
โดยปกติ แ ล้ ว รู ป แบบการขยายตั ว ของพื นที่ เ มื อ ง จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ สั ดส่ ว น
การเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรภายในเมืองนันๆ โดยเฉพาะประชากรแฝงที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ท้างาน และ เข้ามาศึกษาเล่าเรียนภายในพืนที่ ประกอบกับ ด้วยจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นที่ตังของ
แหล่งงาน รวมถึงสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง ทังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) เป็นต้น ส่งผล
ท้าให้จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มจ้านวนประชากรแฝงที่เพิ่มสูงขึนเรื่อยๆ ในแต่ละปี และจากการ
เพิ่มขึนของประชากรท้าให้เมืองมีความจ้าเป็น ต่อเนื่องถึงความต้องการในด้านที่อยู่อาศัย แหล่งงาน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐาน เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัว
ที่เกิดขึน
และจากเหตุผลที่กล่าวมาทังหมดข้างต้น จึงน้ามาสู่การเกิดสถานการณ์การเติบโตและการ
ขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ขึนในพืนที่จังหวัดปทุมธานีตามมา ประกอบกับ
การเกิดสถานการณ์เมืองโตเร็วเกินขนาด (Over Urbanization) ในบางพืนที่ของจังหวัดปทุมธานี จน
ท้าให้การพัฒนาเมืองไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวโน้มการเติบโตของเมืองที่ได้มีการก้าหนด
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หรือวางแผนเอาไว้ เกิดปัญหาการเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทางอย่างรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้าง
มากยิ่งขึน เมืองเกิดการขยายตัวเข้าไปอยู่ในพืนที่เสี่ยงน้าท่วม รวมถึงพืนที่รองรับน้า ท้าให้ยากต่อ
การจัดการและการวางแผนรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมที่อาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึนเรื่อยๆ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งส้าหรับการขยายตัวของพืนที่ เมืองในจังหวัดปทุมธานี
พบว่า มาจากปัจจัยส้าคัญที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่
 การเพิ่มขึนของจ้านวนประชากร และความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ น
ส่ งผลท้า ให้ เกิดโครงการบ้านจั ดสรร และการเคหะเพื่อที่อยู่อาศัยมากขึนตามความต้องการของ
ประชากรทีม่ ีจ้านวนเพิ่มขึน
 ปัจจัยทางด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะของสภาพภูมิประเทศ รวมถึงสภาวะ
ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาภัยพิบัติน้าท่วม
 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ จะเป็นการประเมินเปรียบเทียบระหว่างค่าตอบแทน
ของประเภทกิจกรรมการใช้ที่ดินบนพืนที่กับค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และเวลาของการเข้าถึง ทังทาง
ด้านการตลาดและทางด้านวัตถุดิบ การลงทุน ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะส่งผลโดยตรงต่อ
สถานการณ์การขยายตัวของประชากรในพืนที่เมือง
 ปั จ จั ย ทางด้ า นการบริ ก ารสั ง คม เป็ น การประเมิ น ความพร้ อ มของการ
ให้บริการ ทังทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงระบบโครงสร้างพืนฐาน
 ปั จ จั ย ทางด้ า นกฎหมาย เช่ น ข้ อ ก้ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตาม
กฎกระทรวงของผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน รวมถึงแผนการบริหาร
จัดการน้าภายในพืนที่
(3) เขตอิทธิพล และความเชื่อมโยงของเมือง
เขตอิทธิพล และความเชื่อมโยงของเมืองมีผลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คน ทังที่อาศัยอยู่ใน
เขตเมืองและพืนที่ต่อเนื่องในบริเวณชานเมือง โดยในเขตพืนที่จังหวัดปทุมธานีนัน พบว่า เขตอิทธิพล
และความเชื่อมโยงของเมืองจะแสดงออกผ่านลักษณะทางกายภาพของเมืองใน 3 ลักษณะ ได้แก่
 มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต หรื อ การขยายตั ว ตามแนวโครงข่ า ยเส้ น ทางคมนาคม
สายหลัก
 มีการสร้างกลุ่มอาคาร และกลุ่มกิจกรรมที่ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยเมืองหลั ก
เป็นศูนย์กลาง ทังในด้านการบริการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ
 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในบริเวณรอบเมือง ภายหลังจากที่มีการขยายตัว
ของเมือง รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่ท้าให้เกิดความเชื่อมโยงของเมือง
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นอกจากนั นแล้ ว ความเชื่อมโยง และการพึ่งพาของเมืองในพืนที่เริ่มมีการเปลี่ ยนแปลง
โดยเกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการของเมืองขนาดเล็ก เกิดการขยายตัวของพืนที่ชุมชนออกไปยัง
พืนที่ชานเมืองมากขึน ในขณะเดียวกันพืนที่ชุมชนชนบทก็ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ ามากขึน
ทังในด้านโครงสร้างพืนฐาน และการบริการสาธารณะ เพื่อรองรับการขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมือง
ในอนาคต
3.3.6.2 ประเภทและชนิดของอาคารในแต่ละย่าน
(1) ย่านที่พักอาศัย ประเภทของอาคารพักอาศัยในจังหวัดปทุมธานี จะแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ
หลัก ได้แก่ อาคารพักอาศัยแบบดังเดิม ซึ่งพบว่า จะเป็นอาคารไม้ยกใต้ถุนสูง ส่วนมากจะเป็นชุมชน
ดังเดิมที่ตังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ในเขตพืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี และ
อ้าเภอสามโคก เป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของพืนที่เมืองออกไปยังพืนที่รอบนอก ห่างไกลจาก
ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยามากขึน ท้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงรูปแบบอาคารบ้านเรือน
ก็เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไปด้วย ประกอบกับการเพิ่มขึนอย่างรวดเร็วของโครงการบ้ านจัดสรรต่างๆ
อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรที่ย้ายมาจากพืนที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร
รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการขยายตัว จากบริเวณศูนย์กลางเมือง ไม่ว่าจะเป็น
อาคารบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อพาร์ทเมน และคอนโดมิเนียม ที่กระจายตัวตังอยู่ในบริเวณ
พืนที่ต่างๆ ในทุกอ้าเภอทั่วทังจังหวัดปทุมธานี

ที่มา : www.pathumthani.go.th สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม ปี 2560.
ภาพที่ 3-20 แสดงประเภทอาคารพักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
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(2) ย่านพาณิชยกรรม ประเภทของอาคารพาณิชยกรรมในพืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยส่วนใหญ่
จะเป็นอาคารประเภทตึกแถว และอาคารพาณิชย์ให้เช่า อาคารมีความสูง เฉลี่ยโดยประมาณ 6 – 15
เมตร หรื อที่ร ะดับ ความสู งอาคาร 2-5 ชัน ซึ่งอาคารเหล่ านีโดยส่ ว นใหญ่จะตังอยู่ในบริเวณย่าน
พาณิชยกรรมใจกลางเมือง รวมถึงพืนที่ศูนย์กลางการพัฒนาของอ้าเภอต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี
ได้แก่ พืนที่อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอเมืองปทุมธานี อ้าเภอธัญบุรี รวมถึงอ้าเภอสามโคก เป็นต้น

ที่มา : www.pathumthani.go.th สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม ปี 2560.
ภาพที่ 3-21 แสดงประเภทอาคารพาณิชยกรรม ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
(3) ย่านกลุ่มอาคารศูนย์ราชการ และสถาบันการศึกษา รูปแบบของอาคารศูนย์ราชการ สถาบัน
ส้าคัญ และสถาบันการศึกษาในพืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยส่วนใหญ่พบว่า จะเป็นอาคารตามรูปแบบ
มาตรฐานของอาคารส้านักงานราชการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ้าเภอต่างๆ
รวมถึงศูนย์ราชการของจังหวัด เป็นต้น ในขณะที่อาคารสถาบั นการศึกษาประเภทโรงเรียน ระดับ
อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา ไปจนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จะมี รู ป แบบอาคารตามมาตรฐานของ
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในขณะที่ อาคารของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึง
สถาบันวิจัย จะมีรูปแบบอาคาร และมาตรฐานของกลุ่มอาคารที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย
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ที่มา : www.pathumthani.go.th สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม ปี 2560.
ภาพที่ 3-22 แสดงประเภทอาคารศูนย์ราชการ ในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี
(4) ย่านกลุ่มอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่มอาคารโรงงานอุตสาหกรรมในพืนที่จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า มีการกระจายตั วอยู่ทั่วทังจังหวัดปทุมธานี ในลักษณะของนิคมอุตสาหกรรม และ
สวนอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิ คมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยจะมี
ลักษณะเป็นอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้าที่มีขนาดแตกต่างกันตามรูปแบบการ
ผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะตังอยู่ในเขตอ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอเมือง และอ้าเภอล้าลูกกา

ที่มา : www.pathumthani.go.th สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม ปี 2560.
ภาพที่ 3-23 แสดงประเภทอาคารโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้า ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
(5) ย่านพื้นที่เกษตรกรรม ย่านพืนที่เกษตรกรรม รวมถึงพืนที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
เกษตรกรรมของจังหวัดปทุมธานีโดยส่วนใหญ่จะตังอยู่ในบริเวณพืนที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ อันได้แก่
อ้าเภอสามโคก อ้าเภอลาดหลุมแก้ว อ้าเภอหนองเสือ และบางส่วนของอ้าเภอล้าลูกกา โดยภายใน
พืนที่เกษตรจะมีกลุ่ม อาคารประเภทที่พักอาศัยปะปนอยู่ด้วย โดยอาศัยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น
อาคารไม้ยกใต้ถุนสูง และมีบางบริเวณที่เป็นอาคารผสมแบบกึ่งไม้กึ่งปูน
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ที่มา : www.pathumthani.go.th สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม ปี 2560.
ภาพที่ 3-24 แสดงย่านพื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
3.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม
3.4.1 บทบาททางเศรษฐกิจ และภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี
3.4.1.1 บทบาททางเศรษฐกิจ
จากข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2556 พบว่า
ประเทศไทย มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ณ ราคา
ประจ้าปี อยู่ที่ 12,910,033 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนอยู่ที่ 193,394 บาท
ในขณะที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในจัง หวั ด (Gross Provincial
Product: GPP) อยู่ที่ 321,288 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ
คนอยู่ที่ 229,609 บาท สูงเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ โดยบทบาทหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ปทุมธานีนันจะอยู่ที่การผลิตนอกภาคเกษตรกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม ซึ่งสาขาการผลิตที่มี
มูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จั ก รยานยนต์ ของใช้ ส่ ว นบุ ค คลและของใช้ ใ นครั ว เรื อ น และสาขาบริ ก ารด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ เป็นต้น
3.4.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจ
จากข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2556 พบว่า
ประเทศไทย มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ณ ราคา
ประจ้ า ปี อ ยู่ ที่ 12,910,033 ล้ า นบาท โดยภาคที่ มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในภาค (Gross
Regional Product : GRP) สู งที่สุ ด ได้แก่ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีมูล ค่า อยู่ที่
5,723,246 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 44.33 ของผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวมในประเทศ รองลงมา ได้ แ ก่
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ภาคตะวั น ออกมี มู ล ค่ า อยู่ ที่ 2,327,906 ล้ า นบาท เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 18.03 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ และภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ มีมูล ค่า อยู่ที่ 1,403,268 ล้ านบาท เท่ากับร้อยละ
10.87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
จังหวัดปทุมธานีนันจัดอยู่ในภาคกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภาค
(Gross Regional Product : GRP) ณ ราคาประจ้าปี อยู่ที่ 5,723,246 ล้านบาท จังหวัดที่มีมูล ค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) สูงที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
มี มู ล ค่ า อยู่ ที่ 3,975,275 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.46 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในภาค
รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการมีมูลค่า 683,921 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 11.95 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในภาค และจั งหวัดปทุมธานี มีมูล ค่า 321,288 ล้ านบาท เท่ากับร้อยละ 5.61 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภาค
จะเห็นได้ว่า จังหวัดปทุมธานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Product:
GPP) อยู่ ที่ 321,288 ล้ านบาท สู ง สุ ด เป็นอันดั บ ที่ 6 ในระดับประเทศ และสู ง สุ ด เป็น อั นดั บ ที่ 3
ในระดับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังตารางที่ 3 – 8 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 3-8 แสดงมูลค่า และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค ปี 2556
พื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ประเทศไทย

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้าน
บาท)
5,723,246
2,327,906
1,403,268
1,135,632
1,114,868
748,583
456,530
12,910,033

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559

ร้อยละ (%)
44.33
18.03
10.87
8.80
8.64
5.80
3.54
100.00
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ตารางที่ 3-9 แสดงมูลค่า และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดภาคกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ปี 2556
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท)
3,975,275
683,921
321,288
317,810
223,244
201,708
5,723,246

ร้อยละ (%)
69.46
11.95
5.61
5.55
3.90
3.52
100.00

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการค้านวณของนิสิต, 2559.
ในส่วนของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี ในปี 2556 พบว่า มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจ้าปี อยู่ที่ 321,288 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม มูลค่า 8,530 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.66 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในจังหวัด และภาคนอกเกษตรกรรม มูลค่า 312,758 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 97.34 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในจังหวัด ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขข้างต้น แสดงให้เห็นว่า รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี
มาจากการขยายตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยจังหวัดปทุมธานี
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนอยู่ที่ 229,609 บาทต่อคน
โดยสาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าผลผลิตรวม 192,607
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.95 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
มีมูลค่า 44,635 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 13.89 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด และสาขา
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจมีมูลค่า 13,923 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อย
ละ 4.33 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด
เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปทุมธานีกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่า
จังหวัดปทุมธานี มีการผลิตในภาคนอกเกษตรมากกว่าในระดับประเทศ คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 10 และในส่วนของสาขาการผลิตที่สูงสุดเป็นอั นดับที่ 1 และ 2 นันเป็นสาขาเดียวกัน คือ
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ส่วนสาขาการผลิตในอันดับที่ 3 ของระดับประเทศ ได้แก่ สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
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เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปทุมธานีกับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่า ภาคการผลิตของจังหวัดปทุมธานีกับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กัน คือ มีการผลิตในภาคนอกเกษตรกรรมมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 97 และสาขาการผลิตที่สูงสุดเป็น
อันดับที่ 1 และ 2 นันเป็นสาขาเดียวกัน คือ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ส่วนสาขาการผลิต
ในอันดับที่ 3 ของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนันได้แก่ สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม
จะเห็นได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีนันขึนอยู่กับภาคนอกเกษตรในสาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สอดคล้องกับในระดับประเทศและในระดับภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี จะ
ขึนอยู่ กับ การพัฒ นาของสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลั ก เนื่องมาจากเป็นสาขาที่มีสั ดส่ ว นมากที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 3-10 แสดงมูลค่าและสัดส่วนผลิตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และผลิตภัณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวั ดปทุ มธานีตามสาขาการผลิ ต
ปี 2556
สาขาการผลิต

ร้อยละ
11.30

ภาคกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ล้านบาท ร้อยละ
55,333
0.97

10.52

37,883

0.79
88.70
3.84
27.72

ประเทศไทย
ล้านบาท
1,459,150

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และ
1,357,522
การป่าไม้
การประมง
101,628
ภาคนอกเกษตร
11,450,888
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน 495,341
อุตสาหกรรม
3,578,425
กา ร ไ ฟฟ้ า แ ก๊ ส แ ล ะ การ
353,767
ประปา
การก่อสร้าง
345,955
การขายส่ง การขายปลีก การ
1,813,321
ซ่อมแซมยานยนต์

จังหวัดปทุมธานี
ล้านบาท
8,530

ร้อยละ
2.66

0.66

7,979

2.48

17,449
5,667,914
3,467
1,435,015

0.30
99.03
0.06
25.07

552
312,758
34
192,607

0.17
97.34
0.01
59.95

2.74

96,711

1.69

9,344

2.91

2.68

124,038

2.17

9,071

2.82

14.05

1,103,591

19.28

44,635

13.89
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สาขาการผลิต

ประเทศไทย
ล้านบาท

ร้อยละ

ภาคกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ล้านบาท ร้อยละ

จังหวัดปทุมธานี
ล้านบาท

จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
477,212
3.70
301,153
5.26
4,068
การขนส่ ง สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า
899,475
6.97
614,501
10.74
5,889
และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
845,227
6.55
578,848
10.11 11,467
บริ ก ารด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
การให้ เ ช่ า และบริ ก ารทาง 888,118
6.88
597,614
10.44 13,923
ธุรกิจ
การบริ ห ารราชการและการ
ป้ อ งกั น ประเทศ รวมทั งการ 769,725
5.96
464,147
8.11
6,521
ประกัน สังคมภาคบังคับ
การศึกษา
529,995
4.11
88,336
1.54
7,808
การบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและ
204,972
1.59
81,812
1.43
4,549
สังคม
การให้บริการด้านชุมชน สังคม
226,058
1.75
168,959
2.95
2,600
และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
23,297
0.18
9,723
0.17
243
มูลค่าผลิตภัณฑ์
12,910,038 100.00 5,723,246 100.00 321,288
มวลรวมจังหวัด

ร้อยละ

1.27
1.83
3.57
4.33

2.03
2.43
1.42
0.81
0.08
100.00

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการค้านวณของนิสิต, 2559.
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 7 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองปทุมธานี, อ้าเภอสามโคก, อ้าเภอล้าลูกกา
, อ้าเภอลาดหลุมแก้ว , อ้าเภอธัญบุรี, อ้าเภอคลองหลวง และอ้าเภอหนองเสือ โดยอ้าเภอที่ถือเป็น
เมืองหลักในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ การค้าปลีก
และการลงทุนธุรกิจเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการลงทุนต่างๆ รวมทังเป็นที่รวมของแหล่งงานและ
การลงทุนในด้านต่างๆ ได้แก่ อ้าเภอเมืองปทุมธานี , อ้าเภอธัญบุรี , อ้าเภอคลองหลวง และอ้าเภอ
ล้าลูกกา เนื่องจากมีบทบาท และศักยภาพในการพัฒนาเมือง อีกทังยังมีความเหมาะสมด้านท้าเลที่ตัง
ของเมืองที่มีแนวโครงข่ายถนนสายหลักพาดผ่านเมือง และรูปแบบเมืองที่มีความเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทังทางด้านการคมนาคมขนส่ง การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ ที่ชัดเจน
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3.4.1.3 การกระจายตัวของแหล่งงานด้านอุตสาหกรรม
การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใช้จังหวัดปทุมธานีเป็น
ฐานของการผลิตหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก อันได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป นอกจากนี ยังมีอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนอิเลคทรอนิคส์ ที่มีค้าสั่งซือจากต่างประเทศเพิ่ม
มากขึน อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เข้ามาลงทุนในจังหวัดปทุมธานีมากขึน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งอ้าเภอที่มีจ้านวนโรงงานมากที่สุด ในจังหวัดปทุมธานี คือ
อ้าเภอคลองหลวง, อ้าเภอล้าลูกกา และอ้าเภอเมืองปทุมธานี ตามล้าดับ
โดยอ้าเภอคลองหลวงนันมีบทบาทเป็นที่ตังของเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งมีพืนที่กว่า
6,485 ไร่ ตังอยู่บนถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง
ในขณะที่บนิเวณพืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี จะเป็นที่ตังของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ที่มีพืนที่กว่า
1,200 ไร่ ตังอยู่บนถนนติวานนท์ อ้าเภอเมืองปทุมธานี
นอกจากนีในจังหวัดปทุมธานี ยังมีการก่อสร้างอาคารโรงงานส้าเร็จรูปของเอกชนไว้บริการ
แก่นักลงทุน จ้านวน 9 แห่ง ได้แก่ แฟคคอม ที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว, แฟคเฮ้าส์, แจนเซ่น มินิแฟคตอรี่,
บิ๊กล็อทแฟคตอรี่ ที่อ้าเภอล้าลูกกา, บิ๊กแลนด์, รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท, เอ็มเอ็มซี มินิแฟคทอรี
(นวไท) ที่อ้าเภอคลองหลวง และศรีปทุมมินิแฟคตอรี่ อ้าเภอหนองเสือ
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วยการผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นหลัก เช่น
เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า รองลงมาได้ แ ก่ ชิ นส่ ว นหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อิเลคทรอนิคส์ และเครื่องมือวัดทดสอบไฟฟ้า ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทังสิน 210 โรงงาน
เงินลงทุนกว่า 104,338.087 ล้านบาท คนงาน 88,926 คน
(2) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ประกอบด้วยการผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องยนต์
เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ เครื่องจักร เป็นหลัก เช่น ท้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รองลงมา
ได้แก่ ดัดแปลง ซ่ อมแซม เครื่องอิเลคทรอนิคส์ และซ่อมเครื่องยนต์ ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวน
โรงงานทังสิน 234 โรงงาน เงินลงทุน 42,899.008 ล้านบาท คนงาน 26,056 คน
(3) อุตสาหกรรมเคมี ประกอบด้วยการผลิต ยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติกสี ยา
เครื่องส้าอาง เป็นหลัก เช่น ผลิตโพลีเอสเตอร์ ยางเรซินสังเคราะห์ รองลงมาได้แก่ ผลิตยารักษาโรค
แผนปัจจุบัน และผลิตสีอุต สาหกรรม ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทังสินกว่า 202 โรงงาน
เงินลงทุน 39,220.958 ล้านบาท คนงาน 9,908 คน
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ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-25 แสดงทาเลที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
3.4.1.4 การกระจายตัวของแหล่งงานด้านเกษตรกรรม
กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส้าคัญได้ส่งเสริมให้เอกชนจัดตังตลาด
กลางสิ น ค้าเกษตรเพื่อรองรั บ ปริ มาณผลผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่ส้ าคัญของอนุภ าค ซึ่งพบว่า จังหวัด
ปทุมธานี มีตลาดกลางสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวม และกระจายสินค้าเกษตรจากจังหวัด
ต่างๆ ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 2 แห่ง ดังนี
(1) ตลาดไท นอกจากจะเป็ น ศูน ย์กลางการขายปลี ก ขายส่งสินค้าเกษตรที่ส้ าคัญแล้ ว ยังมีศูนย์
รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก (POSSEC) เพื่อให้บริการด้านการส่งออกผักและผลไม้แบบ ONE
STOP SERVICE โดยมีการจัดระบบการดูแลและรักษาความปลอดภัยสินค้าตังแต่อาคารปฏิบัติการ
ศูนย์ POSSEC จนถึง FREE ZONE
(2) ตลาดสี่ มุ ม เมื อ ง เป็ น การด้ า เนิ น งานของตลาดกลางประกอบด้ ว ย กลุ่ ม บุ ค คล 3 กลุ่ ม คื อ
เกษตรกรที่น้าผลผลิตมาขาย พ่อค้าท้องถิ่นที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร และน้าผลผลิตมาจ้าหน่าย
ที่ตลาด และกลุ่มผู้ซือซึ่งต้องมาลงทะเบียนกับทางตลาดกลางก่อน จึงจะสามารถเข้าไปตกลงราคากับ
เกษตรกรได้ โดยเกษตรกร หรือผู้รวบรวมท้องถิ่นจะน้าสินค้ามายังตลาดกลาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและตังราคาซือขาย กับผู้ซือ หากตกลงราคากันไม่ได้ ตลาดกลางอาจจะรับซือไว้เอง หรือ ให้
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ผู้ ขายน้ าสิ น ค้ากลั บ หากตกลงราคากันได้ จะน้าสิ นค้ามาชั่งน้าหนัก และเทกองเพื่อขนส่ ง ต่ อ ไป
ซึง่ สินค้าทางการเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้วย ข้าว พืชผัก และไม้ผลต่างๆ

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-26 แสดงทาเลที่ตั้งของพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดปทุมธานี
3.4.1.5 การกระจายตัวของแหล่งงานการค้าและบริการ
ในจังหวัดปทุมธานีมีห้างสรรพสินค้าที่ให้บริการกับประชาชนในจังหวัด รวมทังประชาชนใน
จังหวัดใกล้เคียง รวมทังสิน 17 แห่ง เช่น ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต, แม็คโคร (สาขารังสิต), คาร์ฟู (สาขา
รังสิต), ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, โรบินสันฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, เซ็นทรัลฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, Tops (สาขา
รังสิต), Tops (สาขาเซียร์รังสิต), บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขารังสิต), บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา
ล้าลูกกา), โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์, เทสโก้โลตัส (สาขารังสิต) เป็นต้น โดยห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่จะ
ตังอยู่ในเขตพืนที่อ้าเภอคลองหลวง
นอกจากนีนักลงทุนยังมีแผนการลงทุนศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในพืนที่จังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง ได้แก่
(1) "เซ็นทรัล รังสิต" ในบริเวณถนนพหลโยธิน อ้าเภอคลองหลวง ในเขตพืนที่โรงงานทอผ้าไทย
เมล่อนเดิม ขนาดพืนที่รวมกว่า 616 ไร่ โดยได้ออกแบบโครงการขนาด 482,000 ตร.ม. เงินลงทุน
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เบืองต้น 13,700 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ดินประมาณ 4,200 ล้านบาท และมูลค่าก่อสร้างโครงการ
ประมาณ 9,500 ล้านบาท
(2) "เมกา รังสิต" ในพืนทีอ่ ้าเภอธัญบุรี บริเวณเส้นทางต่างระดับธัญบุรี-วงแหวนรอบนอก พืนที่รวม
250 ไร่ โดยจะพัฒนาเป็น ศูนย์ การค้าแห่ งใหม่ โดยรูปแบบโครงการจะเป็นโมเดลในลั กษณะการ
ค้าปลีกแนวราบบนพืนที่ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดขายส้าคัญ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ใน ปี 2560

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-27 แสดงทาเลที่ตั้งของพื้นที่ธุรกิจการค้า และการบริการในจังหวัดปทุมธานี
3.4.2 ประชากร
3.4.2.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากร
จังหวัดปทุมธานี แบ่งเขตการปกครองของจังหวัดออกเป็น 60 ต้าบล 529 หมู่บ้าน โดยประกอบ
ไปด้วยขอบเขตการปกครองในระดับอ้าเภอ 7 อ้าเภอ (ส้านักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี,
2558) ได้แก่
(1) อ้าเภอเมืองปทุมธานี
(2) อ้าเภอคลองหลวง
(3) อ้าเภอธัญบุรี

128
(4)
(5)
(6)
(7)

อ้าเภอหนองเสือ
อ้าเภอลาดหลุมแก้ว
อ้าเภอล้าลูกกา
อ้าเภอสามโคก

โดยแต่ละอ้าเภอจะมีรายละเอียดของพืนที่ ดังตารางที่ 3-11 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 3-11 ข้อมูลเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัดปทุมธานี ณ ฐานข้อมูลปี 2558
อาเภอ
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
หนองเสือ
ลาดหลุมแก้ว
ลาลูกกา
สามโคก
รวม

เนื้อที่ (ตร.กม.) ระยะห่างจากตัวจังหวัด ตาบล
120.15
0
14
299.15
22
7
112.12
18
6
413.63
58
7
183.12
18
7
297.71
40
8
94.96
8
11
1,525.85 ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน
81
71
12
69
61
114
58

ประชากร (คน)
194,429
263,781
52,455
63,751
264,230
54,119
201,484
1,094,249

ที่มา: สถิติประชากรศาสตร์และเคหะจังหวัดปทุมธานี, 2558.
จากข้อมูลเขตพืนที่การปกครองของจังหวัดปทุมธานีข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จังหวัดปทุมธานีประกอบ
ไปด้วย 7 อ้าเภอ และแบ่งพืนที่การปกครองออกเป็น 60 ต้าบล 529 หมู่บ้าน 37 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล (อบต.) รวมถึง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 9 เทศบาลเมือง และ 17
เทศบาลต้าบล โดยมีสัดส่วนความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 707.07 คน ต่อตารางกิโลเมตร
3.4.2.2 ลักษณะจ้านวน โครงสร้างของประชากรประเภทต่างๆ ในอดีต-ปัจจุบัน
(1) จานวนประชากรจังหวัดปทุมธานี
จากข้อมูลของส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในปี 2558
จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนประชากรรวมทังจังหวัด จ้านวน 1,094,249 คน โดยสามารถจ้าแนกออก
ได้เป็นประชากรชายทังหมด 519,952 คน และประชากรหญิงทังหมด 574,297 คน โดยมีสัดส่วนของ
ประชากรชายต่อประชากรหญิง อยู่ทรี่ ้อยละ 52 ต่อร้อยละ 48
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(2) จานวนประชากรจาแนกตามเขตการปกครอง
จากข้อมูลของส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในปี 2558
จังหวัดปทุมธานี มีสัดส่วนจ้านวนประชากรจ้าแนกตามเขตการปกครอง ได้เป็น 7 เขตการปกครอง
ระดับอ้าเภอ กับ 1 เทศบาลนคร, 7 เทศบาลเมือง และ 9 เทศบาลต้าบล โดย 3 เขตการปกครองที่มี
จ้านวนประชากร และจ้านวนบ้านเรือนหนาแน่นที่สุดของจังหวัดปทุมธานี จะอยู่ในเขตพืนที่อ้าเภอ
เมืองปทุมธานี โดยมีจ้านวนประชากรรวมอยู่ที่ 139,744 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.77 ของประชากร
ทังจั งหวัด รองลงมา คือ อ้าเภอล้ าลู กกา มีจ้านวนประชากรรวมอยู่ที่ 135,074 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.34 ของประชากรทังจังหวัด และอ้าเภอคลองหลวง มีจ้านวนประชากรรวมอยู่ที่ 132,146
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.08 ของประชากรทังจังหวัด ตามล้าดับ
ในขณะที่สัดส่วนความหนาแน่นของจ้านวนบ้านเรือนในพืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในเขต
พืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี มีจ้านวนบ้านเรือนอยู่หนาแน่นที่สุด คือ 72,581 หลังคาเรือน จากจ้านวน
บ้ า นเรื อ นทั งจั ง หวั ด รองลงมา คื อ อ้ า เภอล้ า ลู ก กา มี จ้ า นวนบ้ า นเรื อ นหนาแน่ น อยู่ ที่ 69,248
หลังคาเรือน จากจ้านวนบ้านเรือนทังจังหวัด และอ้าเภอคลองหลวง มีจ้านวนบ้านเรือนอยู่หนาแน่น
ที่สุด คือ 58,676 หลังคาเรือน จากบ้านเรือนทังจังหวัด ตามล้าดับ ดังตารางที่ 3 – 12 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 3-12 แสดงจานวนประชากรจาแนกตามเขตการปกครอง ของจังหวัดปทุมธานี ในปี
2558
จานวน
ประชากร
ชาย

จานวน
ประชากร
หญิง

จานวน
ประชากร
รวม

(คน)

(คน)

(คน)

อาเภอเมืองปทุมธานี

66,542

73,202

139,744

12.77

(หลังคา
เรือน)
72,581

อาเภอคลองหลวง

62,842

69,304

132,146

12.08

58,676

อ้าเภอหนองเสือ

24,683

24,977

49,660

4.54

14,896

อ้าเภอลาดหลุมแก้ว

26,322

27,609

53,931

4.93

25,529

อาเภอลาลูกกา

64,525

70,549

135,074

12.34

69,248

อ้าเภอสามโคก

21,312

22,610

43,922

4.01

17,371

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบ้านกลาง

5,612

6,131

11,743

1.07

5,474

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองล้าสามแก้ว

29,797

34,249

64,046

5.85

31,666

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

14,448

16,927

31,375

2.87

13,773

อาเภอ

ร้อยละ

จานวน
บ้าน
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จานวน
ประชากร
ชาย

จานวน
ประชากร
หญิง

จานวน
ประชากร
รวม

(คน)

(คน)

(คน)

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบางกะดี

6,151

6,668

12,819

1.17

(หลังคา
เรือน)
5,343

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบางเตย

5,015

5,182

10,197

0.93

3,944

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลล้าลูกกา

7,774

8,509

16,283

1.49

8,162

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลล้าไทร

1,344

1,413

2,757

0.25

905

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลระแหง

4,688

5,132

9,820

0.90

4,975

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลหนองเสือ

1,338

1,457

2,795

0.26

1,194

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

13,757

15,609

29,366

2.68

15,634

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลธัญบุรี

29,225

31,556

60,781

5.55

29,043

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคลองหลวง

26,955

29,860

56,815

5.19

34,163

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบางหลวง

3,293

3,547

6,840

0.63

3,401

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง

33,241

41,579

74,820

6.84

49,943

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต

22,576

23,494

46,070

4.21

23,855

ท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต

37,524

42,438

79,962

7.31

52,316

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี

10,988

12,295

23,283

2.13

9,179

519,952

574,297

1,094,249

100.00

551,271

อาเภอ

จังหวัดปทุมธานี

ร้อยละ

จานวน
บ้าน

ที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559
นอกจากนียังพบว่า อ้าเภอเมืองปทุมธานี เป็นเขตการปกครองที่มีจ้านวนประชากรรวมมากที่สุด ของ
จังหวัดปทุมธานี โดยมีจ้านวนประชากรรวมอยู่ที่ 139,744 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของประชากร
รวมทังจังหวัด รองลงมาคือ อ้าเภอล้าลูกกา มีประชากรรวมอยู่ที่ 135,074 คน หรือร้อยละ 12.34
ตามมาด้วย อ้าเภอคลองหลวง มีประชากรรวมอยู่ที่ 132,146 คน หรือร้อยละ 12.08 ตามล้าดับ
ดังภาพที่ 3 - 28 (ด้านล่าง)
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ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-28 แสดงขอบเขตการปกครองรายเทศบาลของจังหวัดปทุมธานี
(3) จานวนหลังคาเรือน
ในส่วนของข้อมูลจ้านวนหลังคาเรือน จากข้อมูลของส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในปี 2558 จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนประชากรทังสิน 1,094,249 คน
และมีจ้านวนบ้านเรือนรวม 551,271 หลังคาเรือน โดยมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.98 และสามารถ
แยกข้อมูลสัดส่วนจ้านวนประชากรรวมต่อจ้านวนหลังคาเรือนในพืนที่ตามเขตการปกครองของจังหวัด
ปทุมธานี ออกมาได้ดังตารางที่ 3 – 13 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 3-13 แสดงขนาดครัวเรือนตามเขตการปกครอง ของจังหวัดปทุมธานี ณ ฐานข้อมูล ปี
2558
ประชากรรวม (คน)
139,744

บ้าน
(หลังคาเรือน)
72,581

ขนาดครัวเรือน
(คน / หลังคาเรือน)
1.93

อ้าเภอคลองหลวง

132,146

58,676

2.25

อ้าเภอหนองเสือ

49,660

14,896

3.33

อ้าเภอลาดหลุมแก้ว

53,931

25,529

2.11

อ้าเภอล้าลูกกา

135,074

69,248

1.95

อ้าเภอสามโคก

43,922

17,371

2.53

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบ้านกลาง

11,743

5,474

2.15

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองล้าสามแก้ว

64,046

31,666

2.02

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

31,375

13,773

2.28

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบางกะดี

12,819

5,343

2.40

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบางเตย

10,197

3,944

2.59

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลล้าลูกกา

16,283

8,162

1.99

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลล้าไทร

2,757

905

3.05

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลระแหง

9,820

4,975

1.97

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลหนองเสือ

2,795

1,194

2.34

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

29,366

15,634

1.88

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลธัญบุรี

60,781

29,043

2.09

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคลองหลวง

56,815

34,163

1.66

ท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบางหลวง

6,840

3,401

2.01

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง

74,820

49,943

1.50

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต

46,070

23,855

1.93

ท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต

79,962

52,316

1.53

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี

23,283

9,179

2.54

จังหวัดปทุมธานี

1,094,249

551,271

1.98

อาเภอ
อ้าเภอเมืองปทุมธานี

ที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และการค้านวณของนิสิต, 2559.
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-29 แสดงความหนาแน่นของประชากรรายครัวเรือน ในจังหวัดปทุมธานี
3.4.2.3 ก้าลังแรงงาน และการกระจายตัวของแรงงาน
จากข้อมูลการส้ารวจสภาวการณ์ท้างานของประชากรจังหวัดปทุมธานี ไตรมาสที่ 4: ระหว่าง
เดื อ นตุ ล าคม – ธั น วาคม 2557 โดยส้ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พบว่ า จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี
ประชากรอายุ 15 ปี ขึนไป จ้ านวน 1,250,366 คน โดยแบ่ง เป็นประชากรวัย แรงงานในปั จ จุ บั น
จ้านวน 914,871 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.17 ของประชากรอายุ 15 ปีขึนไป และผู้ไม่อยู่ในก้าลัง
แรงงาน จ้านวน 335,495 คน เคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของประชากรอายุ 15 ปีขึนไป
ในขณะที่จ ากฐานข้อมูลจ้านวนประชากรแรงงานในปัจจุบัน แบ่งเป็นผู้ มีงานท้า จ้านวน
906,943 คน หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 72.53 ของประชากรอายุ 15 ปีขึนไป และมีผู้ ว่างงาน จ้านวน
7,927 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของประชากรอายุ 15 ปีขึนไป และในส่วนของผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน
จะจ้าแนกออกได้อีกเป็นผู้ท้างานบ้าน จ้านวน 114,493 คน เท่ากับร้อยละ 9.16 ของประชากรอายุ
15 ปีขึนไป ผู้อยู่ในวัยเรียนหนังสือ จ้านวน 114,478 คน เท่ากับร้อยละ 9.16 ของประชากรอายุ 15
ปีขึนไป และอื่นๆ จ้านวน 106,524 คน เท่ากับร้อยละ 8.52 ของประชากรอายุ 15 ปีขึนไป ดังตาราง
ที่ 3 – 14 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 3-14 จานวน และร้อยละของประชากรอายุ15 ปขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี
2557
สถานภาพแรงงาน
1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
1.1 ก้าลังแรงงานปัจจุบัน
1.1.1 ผู้มีงานท้า
1.1.2 ผู้ว่างงาน
1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
2.1 ท้างานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
914,871
914,871
906,943
7,927
0
335,495
114,493
114,478
106,524
1,250,366

ร้อยละ
73.17
73.17
72.53
0.63
26.83
9.16
9.16
8.52
100.00

ที่มา : การส้ารวจสภาวการณ์ท้างานของประชากรจังหวัดปทุมธานี , ส้านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.2557
ในสั ดส่ ว นจ้ านวนผู้ มีงานท้าทังหมดของจังหวัดปทุมธานี จ้านวนกว่า 906,943 คน พบว่า อาชีพ
ส่วนใหญ่ของประชาชนในพืนที่ คือ ลูกจ้างเอกชน โดยมีจ้านวนผู้ท้างานด้านนีทังหมด 492,854 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.34 ของผู้มีงานท้าทังหมด รองลงมา ได้แก่ การท้าธุรกิจส่วนตัว รวมทังหมด
193,268 คน หรือเท่ากับร้อยละ 21.31 ของผู้มีงานท้าทังหมด และอาชีพลูกจ้างรัฐบาล รวมทังหมด
93,438 คน หรือเท่ากับร้อยละ 10.30 ของผู้มีงานท้าทังหมดในจังหวัดปทุมธานี ดังตารางที่ 3 – 15
(ด้านล่าง)
ตารางที่ 3-15 จานวนและร้อยละของผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ปี 2557
สถานภาพการทางาน
นายจ้าง
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ท้าธุรกิจส่วนตัว
ช่วยธุรกิจครัวเรือน
การรวมกลุ่ม
รวม

จานวน (คน)
38,889
93,438
492,854
193,268
88,494
0
906,943

ร้อยละ
4.29
10.30
54.34
21.31
9.76
100

ที่มา : การส้ารวจสภาวการณ์ของประชากรจังหวัดปทุมธานี, ส้านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี, 2557
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และจากจ้านวนผู้มีงานท้าทังหมดของจังหวัดปทุมธานี จ้านวนกว่า 906,943 คน พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ในพืนที่จะท้างานอยู่ในภาคสาขาการผลิต โดยมีจ้านวนผู้มีงานท้าในสาขานีทังหมด 324,156
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.74 ของผู้มีงานท้าทังหมด รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก
รวมทังหมด 162,483 คน หรือเท่ากับร้อยละ 17.92 ของผู้มีงานท้าทังหมด และสาขากิจกรรมโรงแรม
และอาหาร ทังหมด 71,644 คน หรือเท่ากับร้อยละ 7.90 ของผู้มีงานท้าทังหมดในจังหวัดปทุมธานี
ดังตารางที่ 3 – 16 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 3-16 จานวนและร้อยละของผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2557
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
การท้าเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้า
การจัดหานา้ บ้าบัดน้าเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก
การขนส่ง ที่เก็บสินค้า
กิจกรรมโรงแรม และอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิจการทางการเงินและ การประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ และเทคนิค
การบริหาร และการสนับสนุน
การบริหารราชการและป้องกันประเทศ
การศึกษา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ
กิจกรรมบริการ ด้านอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
องค์การระหว่างประเทศ
ไม่ทราบ
รวม

จานวน (คน)
69,729
0
324,156
1,283
2,279
43,288
162,483
54,797
71,644
6,017
15,228
10,562
10,436
18,335
37,839
27,112
12,646
6,277
30,940
1,404
0
488
906,943

ร้อยละ
7.69
35.74
0.14
0.25
4.77
17.92
6.04
7.90
0.66
1.68
1.16
1.15
2.02
4.17
2.99
1.39
0.69
3.41
0.15
0.05
100.00

ที่มา : การส้ารวจสภาวการณ์ท้างานของประชากรจังหวัดปทุมธานี , ส้านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.2557
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3.4.2.4 การขยายตัว สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงประชากรประเภทต่างๆ ในอดีตถึงปัจจุบัน
(1) ความหนาแน่นประชากร
ตารางที่ 3-17 แสดงจ านวนประชากรจาแนกตามกลุ่มอายุแ ละเพศ ของจังหวัดปทุมธานี ณ
ฐานข้อมูลปี 2558
กลุ่มอายุ

จานวนประชากร

สัดส่วนระหว่างกลุ่มอายุ

หญิง

รวม

0-4

32,403

30,427

62,830

2.96

2.78

5.74

106

5-9

34,566

32,388

66,954

3.16

2.96

6.12

107

10-14

33,734

32,116

68,350

3.08

2.93

6.02

105

15-19

36,948

37,979

74,927

3.38

3.47

6.85

97

20-24

37,835

40,929

81,264

3.46

3.74

7.20

92

25-29

33,107

36,139

69,246

3.03

3.30

6.33

92

30-34

40,237

45,156

88,393

3.68

4.13

7.80

89

35-39

46,813

54,069

100,882

4.28

4.94

9.22

87

40-44

46,543

53,634

100,177

4.25

4.90

9.15

87

45-49

45,755

52,364

103,119

4.18

4.79

8.97

87

50-54

38,512

44,587

84,599

3.52

4.07

7.59

86

55-59

28,023

33,873

62,646

2.56

3.10

5.66

83

60-64

20,637

25,639

46,276

1.89

2.34

4.23

80

65-69

14,384

18,056

32,440

1.31

1.65

2.96

80

70-74

8,975

11,771

20,746

0.82

1.08

1.90

76

75-79

6,359

8,736

15,595

0.58

0.80

1.38

73

80 ปีขึนไป

5,785

9,595

15,805

0.53

0.88

1.41

60

53.75

100.00

90

อัตราการเป็นภาระ
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รวม
0- 14 ปี

ชาย

519,952 574,297 1,094,249 46.25
100,703

94,931

203,634

18.61

15 - 59 ปี

353,773 398,730

758,503

69.32

60 ปี ขึ้นไป

56,140

132,112

12.07

73,797

หญิง

รวม

อัตราส่วนเพศ

ชาย

ที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และการค้านวณของนิสิต, 2559.
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จากตารางที่ 3 – 17 (ด้านบน) พบว่า เมื่อพิจารณากลุ่มอายุและเพศของประชากรในจังหวัดปทุมธานี
ณ ฐานข้อมูล ปี 2558 พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนประชากรทังสิน 1,094,249 คน จ้าแนกออก
ได้เป็นประชากรชายทังหมด 519,952 คน และประชากรหญิงทังหมด 574,297 คน โดยมีประชากร
วัย เด็ก (0-14 ปี ) จ้ านวน 203,634 คน คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของจ้านวนประชากรทั งจั ง หวั ด
ประชากรวัยท้างาน (อายุ 15-59 ปี) จ้านวน 758,503 คน คิดเป็นร้อยละ 69.32 ของประชากร
ทังจังหวัด และประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึนไป) จ้านวน 132,112 คน คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของ
ประชากรทังจังหวัด ซึ่งเมื่อพิจารณาประชากรรวมของทังจังหวัดปทุมธานีแล้ว สามารถวิเคราะห์และ
ค้ า นวณได้ ว่ า ในพื นที่ ข องทั งจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี อั ต ราการเป็ น ภาระอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 44 กล่ า วคื อ
ในสัดส่วนประชากร 100 คน จะมีประชากรในวัยพึ่งพิง อันได้แก่ เด็ก และกลุ่มผู้สูงอายุ ถึง 44 คน
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา และการขยายตัวของภาคเศรษฐกิ จ และสังคมของจังหวัดปทุมธานี ในอนาคต
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชิงลบ เนื่องจากภาครัฐจ้าเป็นต้องจัดหาสวัสดิการมาให้แก่เด็กและ
ผู้สูงอายุในพืนที่ รวมถึงยังส่งผลท้าให้พืนที่เศรษฐกิจส้าคัญในปทุมธานี ขาดแคลนแรงงานบางส่วน
ส้าหรับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจในอนาคต อันเนื่องมาจากมีสัดส่วนประชากรในวัยแรงงานน้อยกว่า
สัดส่วนประชากรในวัยพึ่งพิง
(2) การกระจายตัวของประชากรเขตเมือง และชนบท
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจ้านวนประชากร รวมถึงสัดส่วนประชากรเฉลี่ยรายครัวเรือนของอ้าเภอต่างๆ
ในจังหวัดปทุมธานี แสดงให้เห็นว่า อ้าเภอเมืองปทุมธานี และอ้าเภอคลองหลวง เป็นสองอ้าเภอที่มี
จ้านวนประชากรอาศัยอยู่ถูกต้องตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ แต่กลับพบว่า ในเขตท้องถิ่นเทศบาล
ต้าบลล้าไทร ของพืนที่อ้าเภอสามโคก และท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบางเตย ของเขตพืนที่อ้าเภอสามโคก
เป็นพืนที่ที่มีสัดส่วนจ้านวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด จึงสามารถคาดการณ์สถานการณ์
การกระจายตั ว ของประชากรในเขตพื นที่ เ มื อ งและชนบทของจั ง หวัด ปทุม ธานี ไ ด้ ว่ า ประชาชน
ในจังหวัดปทุมธานีโดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่อย่างกระจายตัวทั่วทุกอ้าเภอ ในขณะที่ประชากรแฝง
อันได้แก่ แรงงานจากต่างจังหวัดที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในพืนที่ จะอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง เพราะ
ตังอยู่ใกล้แหล่งงาน
ดังภาพที่ 3 – 30 (ด้านล่าง)
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จากนางสาวหฤทัย มาศโค้ง จัดท้าโดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-30 แสดงความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากรรายอาเภอในจังหวัดปทุมธานี
(3) โครงสร้าง และพีระมิดประชากร ในปี พ.ศ.2548 และปี พ.ศ.2558
เมื่อพิจารณากลุ่มอายุและเพศของประชากรในจังหวัดปทุมธานี ณ ฐานข้อมูล ปี 2558 พบว่า จังหวัด
ปทุมธานี มีจ้านวนประชากรทังสิน 805,654 คน จ้าแนกออกเป็นประชากรชายทังหมด 386,491 คน
และประชากรหญิงทังหมด 419,163 คน โดยมีประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) จ้านวน 176,580 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.92 ของจ้านวนประชากรทังจังหวัด ประชากรวัยท้างาน (อายุ 15-59 ปี) จ้านวน
560,924 คน คิดเป็นร้อยละ 69.62 ของประชากรทังจังหวัด และประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึนไป)
จ้านวน 68,150 คน คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของประชากรทังจังหวัด ซึ่งเมื่อพิจารณาประชากรรวมของ
ทังจังหวัดปทุมธานี แล้ว พบว่า ในพืนที่ของทังจังหวัดปทุมธานี มีอัตราการเป็นภาระอยู่ที่ร้อยละ 44
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาและการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดปทุมธานีในอนาคต
ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชิงลบ เนื่องจากภาครัฐจ้าเป็นต้องจัดหาสวัสดิการมาให้ แก่เด็ก และ
ผู้สูงอายุในพืนที่ รวมถึงยังส่งผลท้าให้พืนที่เศรษฐกิจส้าคัญในปทุมธานี ขาดแคลนแรงงานบางส่วน
ส้าหรับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย โดยข้อมูลโครงสร้างประชากรในจังหวัดปทุมธานี
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 - 18 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 3-18 แสดงจ านวนประชากรจาแนกตามกลุ่มอายุแ ละเพศ ของจังหวัดปทุมธานี ณ
ฐานข้อมูลปี 2548 (ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี)
กลุ่มอายุ

จานวนประชากร

สัดส่วนระหว่างกลุ่มอายุ

อัตราส่วนเพศ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

0-4

28,859

27,055

55,914

3.58

3.36

6.94

107

5-9

30,713

29,069

59,782

3.81

3.61

7.42

106

10-14

31,352

29,532

60,884

3.89

3.67

7.56

106

15-19

26,751

27,748

54,499

3.32

3.44

6.76

96

20-24

27,754

28,946

56,700

3.44

3.59

7.04

96

25-29

33,358

37,236

70,594

4.14

4.62

8.76

90

30-34

37,468

43,172

80,640

4.65

5.36

10.01

87

35-39

41,100

45,962

87,062

5.10

5.70

10.81

89

40-44

36,268

40,104

76,372

4.50

4.98

9.48

90

45-49

27,932

31,481

59,413

3.47

3.91

7.37

89

50-54

20,706

24,020

44,726

2.57

2.98

5.55

86

55-59

14,105

16,813

30,918

1.75

2.09

3.84

84

60-64

10,303

12,016

22,319

1.28

1.49

2.77

86

65-69

8,487

10,057

18,544

1.05

1.25

2.30

84

70-74

5,464

6,912

12,376

0.68

0.86

1.54

79

75-79

3,161

4,494

7,655

0.39

0.56

0.95

70

80 ปีขึนไป

2,710

4,546

7,256

0.34

0.56

0.90

60

รวม

386,491

419,163

805,654

47.97

52.03

100.00

92

0- 14 ปี

90,924

85,656

176,580

21.92

15 - 59 ปี

265,442

295,482

560,924

69.62

อัตราการเป็นภาระ

44

60 ปี ขึ้นไป

30,125

38,025

68,150

8.46

ที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และการค้านวณของนิสิต, 2559.
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กรำฟประชำกรแยกช่วงอำยุจังหวัดปทุมธำนี ปี พ.ศ. 2548

ช่วงอำยุ (ปี )
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ภาพที่ 3-31 สัดส่วนพีระมิดประชากร ณ ฐานข้อมูล ปี 2548 กับ ปี 2558
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 การเปลี่ยนแปลงประชากร
จากภาพที่ 3 – 31 (ด้านบน) จะอธิบายถึงสัดส่วนของพีระมิดประชากรในพืนที่จังหวัดปทุมธานี ณ
ฐานข้อมูล ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในระยะช่วงเวลา 10 ปี ประชากรวัย
สู งอายุ (ช่ว งอายุ 60 ปี ขึนไป) ในจังหวัดปทุมธานีมีสัดส่ วนเพิ่มมากขึนอย่างเห็ นได้ชัด ในขณะที่
ประชากรในวัยท้างาน (ช่วงอายุระหว่าง 25 – 54 ปี) มีอัตราการส่วนการเพิ่มขึนอยู่ในระดับคงที่
ซึ่งหนึ่ งในสามของประชากรวัยนี จะกลายเป็นประชากรวัยสูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า ในขณะที่
สั ดส่ ว นจ้ านวนประชากรวัย เด็กค่อนข้างคงที่ หรือเพิ่มขึนในสั ดส่ ว นค่อนข้ างน้ อย หากแต่ก็ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อการสนั บ สนุ น และการสร้างประชากรแรงงานในอนาคต อันเนื่องมาจากประชากร
ในช่วงวัยรุ่นมีสัดส่วนเพิ่มมากขึน
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร
การเปลี่ยนแปลงจ้านวนประชากรนันเป็นผลเนื่องมาจากการเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้าย
ออกภายในพืนที่นันๆ ซึ่งจากข้อมูลส้านักบริการการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ชีให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ย นแปลงประชากรในพืนที่จังหวัดปทุมธานี มาจากประเด็นส้าคัญ
ดังนี
การเปลี่ยนแปลงประชากรในพืนที่จังหวัดปทุมธานี ณ ฐานข้อมูล ปี 2558 พบว่า มีจ้านวน
คนเกิด รวม 11,823 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย จ้านวน 5,975 คน และเพศหญิงจ้านวน 5,848 คน มี
จ้านวนคนตายรวม 6,667 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย จ้านวน 3,877 คนและเพศหญิงจ้านวน 2,790
คน และมีจ้านวนประชากรย้ายเข้า รวม 81,024 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย จ้านวน 39,135 คน และ
เพศหญิงจ้านวน 41,889 คน ในขณะที่มีจ้านวนประชากรย้ายออกรวมอยู่ที่ 68,255 คน แบ่งออกเป็น
เพศชาย จ้านวน 32,904 คน และเพศหญิงจ้านวน 35,351 คน ดังตารางที่ 3 - 19 (ด้านล่าง)
จากข้อมูลตัวเลขข้างต้น ชีให้เห็นว่า ปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร
รวมถึงการเพิ่มขึน และลดลงของประชากรในเขตอ้าเภอต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี มาจากอัตราการ
ย้ายเข้าและอัตราการย้ายออกเป็นหลัก โดยอัตราการย้ายเข้าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขการย้าย
เข้ามาอยู่อาศัยของบุคคลจากภายนอก เพื่ อตังถิ่นฐาน หรือเพื่อเข้ามาเป็นแรงงานในพืนที่ หากแต่
ปัญหาที่เกิดขึนในปัจจุบัน คือ การย้ายเข้าของจ้านวนประชากรไม่สอดคล้องกับจ้านวนประชากรแฝง
ที่มีอยู่จริงในพืนที่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล อัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่น จ้านวนการเพิ่ม
ตามธรรมชาติ และอัต ราการย้ายถิ่นสุทธิของประชากรของจังหวัดปทุมธานี ณ ฐานข้อมูล ปี 2558
โดยส้ านั กบริ ห ารการทะเบี ยน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถอธิบายได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงไปของจ้านวนประชากรในจังหวัดปทุมธานีมีสาเหตุหลักมาจากสถิติและจ้านวนของ
ประชากรย้ายเข้า และสถิติและจ้านวนประชากรย้ายออกเป็นหลัก ดังตารางที่ 3 – 20 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 3-19 แสดงอัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่น ของประชากรในจังหวัดปทุมธานี ณ
ฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558
จังหวัดปทุมธานี
อ้าเภอเมืองปทุมธานี
อ้าเภอคลองหลวง

ข้อมูลการเกิด
(คน)
ชาย หญิง

ข้อมูลการตาย
(คน)
ชาย
หญิง

1,780 1,719 1,294
2,722 2,638 1,054

ข้อมูลการย้ายเข้า
(คน)
ชาย
หญิง

ข้อมูลการย้ายออก
(คน)
ชาย
หญิง

929

6,775

7,328

6,155

6,496

807

10,135

12,079

9,397

11,139

อ้าเภอหนองเสือ

70

51

124

92

1,316

1,241

927

893

อ้าเภอลาดหลุมแก้ว

56

56

142

99

2,106

2,153

1,422

1,507

อ้าเภอล้าลูกกา

729

717

505

325

10,330

10,294

7,783

7,579

อ้าเภอสามโคก

18

28

112

93

1,453

1,429

1180

1227

อ้าเภอธัญบุรี

600

639

646

445

7020

7365

6040
32,904

6510
35,351

รวม

5,975 5,848 3,877 2,790
6,667
11,823

39,135 41,889
81,024

68,255

ที่มา : ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, และการค้านวณของนิสิต,
2559.
ตารางที่ 3-20 แสดงอัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่นสุทธิ ณ ฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558
จังหวัดปทุมธานี

อัตราการเกิด อัตราการตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ในจังหวัดปทุมธานี
เกิดรวม (คน)
3,499

ตายรวม (คน)
2,223

อ้าเภอคลองหลวง

5,360

1,861

22,214

20,536

อ้าเภอหนองเสือ

121

216

2,557

1,820

อ้าเภอลาดหลุมแก้ว

112

241

4,259

2,929

อ้าเภอล้าลูกกา

1,446

830

20,624

15,362

อ้าเภอสามโคก

46

205

2,882

2,407

อ้าเภอธัญบุรี
รวม

1,239

1,091

14,385

12,550

11,823

6667

81,024

68,255

อ้าเภอเมืองปทุมธานี

ย้ายเข้ารวม (คน) ย้ายออกรวม (คน)
14,103
12,651

ที่มา : ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, และการค้านวณของนิสิต,
2559.
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Axis Title

กรำฟเส้นแสดงอัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย อัตรำกำรย้ำยเข้ำ และอัตรำกำรย้ำย
ออก ของจังหวัดปทุมธำนี ณ ฐำนข้อมูล ปี พ.ศ.2558
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย ย้ ำยเข้ ำ
ย้ ำยออก ในจังหวัดปทุมธำนี เกิดรวม
(คน)
อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย ย้ ำยเข้ ำ
ย้ ำยออก ในจังหวัดปทุมธำนี ตำยรวม
(คน)
อัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย ย้ ำยเข้ ำ
ย้ ำยออก ในจังหวัดปทุมธำนี ย้ ำยเข้ ำ
รวม (คน)

ภาพที่ 3-32 แสดงอัตราการเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ของจังหวัดปทุมธานี ณ ปี 2558
จากข้อมูลกราฟเส้นข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในปี 2558 ในเขตพืนที่จังหวัดปทุมธานี จะมีอัตรา
การเกิดมากกว่าอัตราการตาย ในขณะที่มีจ้านวนประชากรย้ายเข้ามากกว่าประชากรย้ายออก ซึ่งทังนี
อาจจะมาจากหลายปัจ จัย ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจย้ายถิ่นฐานของประชากร ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
กายภาพ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมของพืนที่ ปัจจัยในการจ้างงานและการสร้างรายได้ รวมถึงการ
ให้บริการทางด้านโครงสร้างพืนฐาน ในขณะที่ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม รวมถึงภัยพิบัติ ก็ถือเป็น
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายเข้าและการย้ายออกของประชากรในพืนที่เช่นเดียวกัน
3.4.2.5 การคาดการณ์ประชากรในอนาคต
(1) การคาดประมาณประชากรแฝง ในอีก 30 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2587)
จากข้อมูลสถิติจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ของส้านักทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ ฐานข้อมูลปี 2558 พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนประชากรทะเบียนราษฎร์
รวมทังสิน 1,094,249 คน และมีจ้านวนประขากรแฝงตามการค้านวณของนิสิตอ้างอิง จากจ้านวน
แรงงานในภาคบริการ และนอกภาคบริการของจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีจ้านวนประชากรแฝง ณ
ฐานข้อมูลปี 2558 จ้านวนทังสิน 2,398,146 ส่งผลท้าให้จังหวัดปทุมธานีมี จ้านวนประชากรรวม ณ
ฐานข้อมูลปี 2558 อยู่ที่ 3,492,395 คน
จากฐานข้อมูลข้างต้น เมื่อน้ามาค้านวณหาอัตราการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากร พบว่า
ในอนาคตจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จะมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ นเฉลี่ ย ของประชากรตามทะเบี ย นราษฎร์ แ ละ
ประชากรแฝง อยู่ที่อัตราการเพิ่มร้อยละ 1.50 และ 5.09 ตามล้าดับ โดยในอีก 30 ปีข้างหน้า จังหวัด
ปทุมธานี จะมีจ้านวนประชากรแฝงอยู่ ที่ 10,493,919 คน ดังตารางที่ 3 - 21
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(2) การคาดประมาณประชากรในอนาคต ในอีก 30 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2587)
จากข้อมูลสถิติจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ของส้านักทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ ฐานข้อมูลปี 2558 พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนประชากรทะเบียนราษฎร์
รวมทังสิน 1,094,249 คน และมีจ้านวนประขากรแฝงตามการค้านวณของนิสิตอ้างอิงจากจ้านวน
แรงงานในภาคบริการ และนอกภาคบริการของจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีจ้านวนประชากรแฝง ณ
ฐานข้อมูลปี 2558 จ้านวนทังสิน 2,398,146 ส่งผลท้าให้จังหวัดปทุมธานีมี จ้านวนประชากรรวม ณ
ฐานข้อมูลปี 2558 อยู่ที่ 3,492,395 คน
จากฐานข้อมูลข้างต้น เมื่อน้ามาค้านวณหาอัตราการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากร พบว่า
ในอนาคตจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จะมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ นเฉลี่ ย ของประชากรตามทะเบี ย นราษฎร์ แ ละ
ประชากรแฝงอยู่ที่ อัตราการเพิ่มร้อยละ 1.50 และ 5.09 ตามล้าดับ โดยในอีก 30 ปีข้างหน้า จังหวัด
ปทุมธานี จะมีจ้านวนประชากรแฝง อยู่ที่ 1,690,574 คน ดังตารางที่ 3 - 21 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 3-21 การคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต 30 ปีข้างหน้าของจังหวัดปทุมธานี (ปี
2587)
ประชากรในจังหวัดปทุมธานี (คน)
ปี พ.ศ.

จานวนประชากรในจังหวัด (คน)

จานวนประชากรแฝงในจังหวัด
(คน)

ประชากรรวม (คน)

อัตราการเพิ่มร้อยละ 1.50

อัตราการเพิ่มร้อยละ 5.09

2558

1,094,249

2,398,146

3,492,395

2559

1,110,786

2,523,372

3,634,158

2560

1,127,574

2,655,136

3,782,710

2561

1,144,615

2,793,781

3,938,396

2562

1,161,914

2,939,666

4,101,579

2563

1,179,474

3,093,168

4,272,642

2564

1,197,299

3,254,686

4,451,986

2565

1,215,394

3,424,639

4,640,033

2566

1,233,762

3,603,465

4,837,228

2567

1,252,408

3,791,630

5,044,038

2568

1,271,336

3,989,620

5,260,956
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ประชากรในจังหวัดปทุมธานี (คน)
ปี พ.ศ.

จานวนประชากรในจังหวัด (คน)

จานวนประชากรแฝงในจังหวัด
(คน)

ประชากรรวม (คน)

อัตราการเพิ่มร้อยละ 1.50

อัตราการเพิ่มร้อยละ 5.09

2569

1,290,550

4,197,948

5,488,498

2570

1,310,054

4,417,156

5,727,209

2571

1,329,853

4,647,809

5,977,662

2572

1,349,951

4,890,507

6,240,458

2573

1,370,353

5,145,878

6,516,231

2574

1,391,063

5,414,583

6,805,646

2575

1,412,086

5,697,320

7,109,407

2576

1,433,427

5,994,821

7,428,248

2577

1,455,091

6,307,857

7,762,947

2578

1,477,082

6,637,238

8,114,320

2579

1,499,405

6,983,819

8,483,224

2580

1,522,065

7,348,498

8,870,563

2581

1,545,069

7,732,219

9,277,288

2582

1,568,419

8,135,978

9,704,397

2583

1,592,123

8,560,820

10,152,943

2584

1,616,185

9,007,846

10,624,030

2585

1,640,610

9,478,214

11,118,825

2586

1,665,405

9,973,145

11,638,549

2587

1,690,574

10,493,919

12,184,493

ที่มา : จากการวิเคราะห์และคาดการณ์ของนิสิต, ปี พ.ศ.2559.
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3.5 ปัญหา และสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี
3.5.1 พื้นที่ประสบน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี ณ ช่วงเวลาต่างกัน
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปทุมธานี ที่เป็นพืนที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้า โดยมีแม่น้า
เจ้าพระยาไหลผ่านกลางจังหวัดในเขตอ้าเภอเมืองปทุมธานีและอ้าเภอสามโคก ส่งผลท้าให้พืนที่ของ
จังหวัดปทุมธานี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัด หรือฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา
ได้ แ ก่ พื นที่ ใ นเขตอ้ า เภอลาดหลุ ม แก้ ว กั บ พื นที่ บ างส่ ว นของอ้ า เภอเมื อ งและอ้ า เภอสามโคก
กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ พืนที่อ้าเภอเมืองบางส่วน อ้าเภอ
ธัญบุรี อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอหนองเสือ อ้าเภอล้าลูกกา และบางส่วนของอ้าเภอสามโคก โดยปกติ
ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึนเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท้าให้เกิดภาวะ
น้ าท่ว มในบริ เวณพืนที่ร าบริ มฝั่ งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้ เกิดปัญหาอุทกภั ย
ในพืนที่ฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยาตามมา และในส่วนของพืนที่ทางฝั่ งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา
พบว่า เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจ้านวนมาก จึงสามารถควบคุมจ้านวน
ปริมาณน้าได้ ท้าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า จากข้อมูลเบืองต้นนีจึงสามารถสรุปพืนที่ประสบ
ปัญหาน้าท่วมของจังหวัดปทุมธานี ออกมาได้เป็นพืนที่น้าท่วมซ้าซากของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะอยู่ใน
บริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดปทุมธานี หรือในบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย
พืนที่ในเขตอ้าเภอลาดหลุมแก้ว กับพืนที่บางส่วนของอ้าเภอเมือง และอ้าเภอสามโคก
โดยพบว่ า พื นที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ได้ ป ระสบกั บ สถานการณ์ น้า ท่ ว มอยู่ ค่ อ นข้ างสม่้ าเสมอ
ตามระยะเวลาของช่วงเวลาการเกิด ดังนี
3.5.1.1 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2518
เกิดจากพายุ ดีเปรสชั่น พาดผ่ านในบริเวณพืนที่ลุ่ มน้าเจ้าพระยาตอนบน ส่ งผลท้าให้ เกิดปริมาณ
น้าท่วม และน้าเอ่อล้น เป็นเหตุท้าให้ปริมาณน้าในแม่น้าเจ้าพระยาไหลบ่าเข้าท่วมที่ราบลุ่ม และพืนที่
ชุมชนริมน้าโดยรอบแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมในปีนี คือ
พืนที่ชุมชนริมน้าในเขตอ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
3.5.1.2 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2521
เกิดขึนจากพายุดีเปรสชั่น “เบส” และ “คิท” พาดผ่านพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน ส่งผลท้าให้
ปริ มาณน้ า หลากสู งสุ ดของแม่น้ าเจ้าพระยาในพืนที่ต้นน้าเพิ่มสู งขึน หากแต่ส ถานการณ์น้าท่ว ม
ที่เกิดขึนในปี นี ไม่ได้มีความรุ น แรงมากนัก ทิศทางที่น้าไหลผ่ านลงสู่ลุ่ มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง
จะไหลพาดผ่านพืนที่ทุ่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัย พืนที่เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เป็นต้ น ซึ่งพืนที่ที่ได้รับผลกระทบของจังหวัดปทุมธานี
คือ บางส่วนของอ้าเภอหนองเสือ อ้าเภอคลองหลวง และอ้าเภอธัญบุรี
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3.5.1.3 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2526
เกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางในช่ว ง
ระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม รวมทังได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เชอร์เบท” รวมถึง
พายุดีเปรสชั่น “คิม” ส่งผลให้ปริมาณน้าในล้าน้าต่าง ๆ มีปริมาณน้าสูงสุดเพิ่มสูงขึน ท้าให้ปริมาณน้า
สะสมของแม่น้ าเจ้ าพระยาที่ ท้ายเขื่ อนเจ้า พระยาเพิ่มสู ง ขึน ผลที่ตามมาคือ การเกิดน้าไหลเอ่ อ
เข้าท่วมพืนที่ทางตอนล่างของเขื่อนเจ้าพระยาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งพืนที่ที่ได้รั บผลกระทบของจั งหวัดปทุมธานี คือ บางส่วนของอ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมื อง
ปทุมธานี
3.5.1.4 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2538
สถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึนมาจากพายุทังทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น พายุแกรี่ , พายุเฮเลน,
พายุโลอิส และพายุนินา จนเป็นเหตุให้เกิดสภาวะอุทกภัย ประกอบกับเขื่อนเก็บกักน้าไม่สามารถ
กักเก็บน้าทังหมดได้ ต้องมีการปล่อยน้าลงสู่พืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง จึงท้าให้เกิดสภาวะน้าล้น
ตลิ่ ง แม่ น้ า เจ้ า พระยาตั งแต่ จั งหวัด นครสวรรค์ จนถึ ง กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ได้รับ
ผลกระทบในพืนที่ชุมชนริมน้า ซึ่งส่วนใหญ่ตังอยู่ในเขตอ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี
3.5.1.5 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2549
สถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึนมาจากการที่พืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนจ้านวน
4 ลูก, พายุไต้ฝุ่น จ้านวน 11 ลูก, พายุดีเปรสชั่น จ้านวน 2 ลูก ส่งผลท้าให้เกิดสถานการณ์น้าท่วม
ฉั บ พลั น เนื่ อ งจากการระบายของน้ า ในพื นที่ ไ ม่ ทั น ท่ ว งที และเกิ ด น้ า ท่ ว มขั ง รวมถึ ง น้ า เอ่ อ ล้ น
ในบางพืนที่ของอ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี
3.5.1.6 สถานการณ์น้าท่วม ปี 2554
ผลพวงหลักเกี่ยวเนื่องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลให้มีปริมาณ
ฝนตกหนักมากขึน ตลอดระยะรวม 5 เดือน ตังแต่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ผลที่ตามมา
คือ พืนที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางตอนล่าง อันได้แก่ บางส่วนของกรุงเทพมหานคร และพืนที่ส่วนใหญ่
ของ 5 จังหวัดในเขตปริมณฑลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมที่ เกิดขึน โดยจังหวัดปทุมธานี
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก พืนที่มากกว่าร้อยละ 85 ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม ทังน้าท่วมขัง
และน้าเอ่อล้น
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ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-33 แสดงรูปแบบการเกิดน้าท่วม ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
3.5.2 คาบโอกาสในการเกิดซ้าน้าท่วม จังหวัดปทุมธานี
เนื่องด้วยในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินค่อนข้างเด่นชัด เกิดการเพิ่มขึนของพืนที่อยู่อาศัยและพืนที่ เมือง ในขณะที่พืนที่เกษตรกรรม
รวมถึ ง พื นที่ สี เ ขี ย ว ซึ่ ง เป็ น พื นที่ รั บ น้ า ของเมื อ งลดน้ อ ยลง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพพื นที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากน้าท่วมของจังหวัดปทุมธานีที่มีจ้านวนพืนที่ที่ได้รับความเสี่ยงเพิ่มมากขึน ประกอบกับ
ด้วยข้อมูลการศึกษาคาบการเกิดซ้าน้าท่วม (Flood Return Period) ใน 4 ช่วงเวลา แสดงให้เห็นถึง
โอกาสและระดับความเสี่ยงของการเกิดน้าท่วมในพืนที่ต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี ดังนี
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3.5.2.1 คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 5 ปี
มีความเสี่ยงเกิดน้าท่วมครอบคลุมพืนที่ประมาณร้อยละ 26 ของพืนที่ทังจังหวัดปทุมธานี โดยพืนที่
ส่ ว นใหญ่ คื อ พื นที่ เ กษตรกรรมในเขตพื นที่ ลุ่ ม ต่้ า น้ า ท่ ว มถึ ง ประกอบไปด้ ว ย พื นที่ ใ นบริ เ วณ
ทิ ศ ตะวั น ออกของอ้ า เภอล้ า ลู ก กา พื นที่ ท างด้ า นทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตกของอ้ า เภอสามโคก
และอ้าเภอลาดหลุมแก้ว รวมถึงพืนที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาทังสองฟากที่อยู่นอกแนวป้องกัน
น้าท่วม ในเขตพืนที่อ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี
3.5.2.2 คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 25 ปี
มีความเสี่ยงเกิดน้าท่วมครอบคลุมอาณาเขตพืนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นบริเวณกว้าง โดยครอบคลุม
พืนที่ป ระมาณร้ อยละ 89 ของพืนที่ทังจังหวัดปทุ มธานี โดยมีเฉพาะพืนที่ บางส่ ว นในเขตอ้ า เภอ
หนองเสือ อ้าเภอธัญบุรี และอ้าเภอเมืองปทุมธานีเท่านันที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึน
ทังนีเนื่องจากบริเวณพืนที่ที่กล่าวมาตังอยู่ในระดับที่สูงกว่าพืนที่อื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน
3.5.2.3 คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 50 ปี
มีความเสี่ยงเกิดน้าท่วมครอบคลุมอาณาเขตพืนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นบริเวณกว้าง โดยครอบคลุม
พืนที่ป ระมาณร้ อยละ 95 ของพืนที่ทังจังหวัดปทุ มธานี โดยมีเฉพาะพืนที่ บางส่ ว นในเขตอ้ า เภอ
หนองเสือ และอ้าเภอคลองหลวงเท่านันที่ไม่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึน ทังนีเนื่องจาก
บริเวณพืนที่ที่กล่าวมาตังอยู่ในระดับที่สูงกว่าพืนที่อื่นๆ ในบริเวณ
3.5.2.4 คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 100 ปี
มีความเสี่ยงเกิดน้าท่วมครอบคลุมอาณาเขตพืนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นบริเวณกว้าง โดยครอบคลุม
พืนที่ป ระมาณร้ อยละ 95 ของพืนที่ทังจังหวัดปทุ มธานี โดยมีเฉพาะพืนที่ บางส่ ว นในเขตอ้ า เภอ
คลองหลวงเท่านันที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึน ทังนีเนื่องจากบริเวณพืนที่ที่กล่าวมา
ตังอยู่ในระดับที่สูงกว่า พืนที่อื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน นอกจากนียังมีพืนที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
และสวนอุตสาหกรรม เช่น สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ในเขตพืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี ที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน้าท่วม เนื่องจากมีการก่อสร้างก้าแพงป้องกันน้องท่วมที่ป้องกันน้าท่วมในระดับสูงกว่า
คาบการเกิดซ้า 100 ปี (ก้าแพงระดับ +5.5 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง)
จากข้อมูลที่แสดงไว้ข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ประเด็นปัญหาน้าท่วมถือเป็นปัญหาส้าคัญ
ของจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากพืนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมอยู่เสมอ
และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ความถี่ของการเกิดฝนตกเพิ่มมาก
ขึน จนน้ามาสู่การเกิดอุทกภัยที่บ่อยครังขึนตามมา ประกอบกับการขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมือง และ
การพัฒนา การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐานต่างๆ กีดขวาง
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หรื อปิ ดทับ เส้ น ทางไหลของน้ า ส่ งผลท้าให้ พื นที่รองรับน้า และพืนที่พักน้าของจังหวัดปทุ ม ธานี
ลดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลท้าให้พืนที่สีเขียว หรือพืนที่
ระบายน้าของเมืองถูกแปรสภาพไปเป็นพืนที่ชุ มชน และพืนที่เชิงการพัฒนาต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็น
ตัวกระตุ้นและผลักดันให้เมืองต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบจากน้าท่วมเพิ่มมากขึน

ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 3-34 แสดงคาบความถี่ของการเกิดซ้าน้าท่วม ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เนื่ อ งมาจากงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี เป็ น การวิ เ คราะห์ ห าพื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว ม ภายใต้ บ ริ บ ทของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่ง (ศุภกร ชินวรรโณ, 2559) จากศูนย์เครือข่าย
วิเคราะห์วิจัยแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia START Regional Center: SEA
START) ได้ให้ค้านิยามของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศนั นถือเป็ น ปรากฎการณ์ที่เกิดขึนอย่างช้าๆ และใช้ระยะเวลานานกว่าจะสั งเกตพบได้
เนื่องจากสภาพอากาศ มีการแปรปรวนอยู่แล้วตามธรรมชาติ ส่งผลท้าให้ การศึกษาเกี่ยวกั บ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอ ากาศต้องมองในระยะยาว ดังนัน ชุดข้อมูลที่น้ามาใช้ ในวิทยานิพนธ์นี จึงเป็นชุด
ข้อมูลที่สะท้อนผลกระทบและสถานการณ์น้าท่วมในระยะกลาง และระยะยาวเป็นหลัก ท้าให้ในงาน
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี ไม่ ไ ด้ มี ก ารน้ า เอาชุ ด ข้ อ มู ล คาบการเกิ ด ซ้ า น้ า ท่ ว ม 2 ปี (Flood Return Period 2
Years) ที่เป็นชุดข้อมูลน้าท่วมระยะสันมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
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บทที่ 4
ระเบียบวิธีวิจัย

4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 4-1 แสดงกรอบการวิจัย
จากภาพที่ 4 – 1 ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี เป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ถู ก จั ด ท้ า ขึ นมา
เพื่อวางแผน และเสนอแนะมาตรการ รวมถึงแนวทางการวางแผนด้านผังเมือง ด้วยการใช้วิธีการวิจัย
แบบประยุ ก ต์ แ ละน้ า ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสม (Mixed Methods) มาใช้ ใ นงานวิ จั ย โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อตอบค้าถามวิจัย จ้านวน 3 ข้อ ประกอบไปด้วย
(1) การขยายตัวของพืนที่เมืองในจังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มขยายตัว เข้าไปยังพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
หรือไม่ อย่างไร
(2) พืนที่ใดในจังหวัดปทุมธานีมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่ว ม ภายใต้บ ริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากที่สุด
(3) มาตรการทางผังเมืองมาตรการใดบ้างที่มีความเหมาะสมกับการลดความเสี่ยงน้าท่วมในพืนที่ที่มี
ความเสี่ยงน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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4.2 ประเภทของข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล
4.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการที่ผู้ใช้ข้อมูลเป็นผู้เก็บข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะเก็บด้วยการสัมภาษณ์ หรือ
การสังเกตการณ์ ถือเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากเป็นข้อมูลดิบที่ได้มา ยังไม่มีการ
เปลี่ยนรูป และมีรายละเอียดของข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ ในงานวิจัยชินนี จะประกอบไปด้วยชุด
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Experts Interview)
 การลงพืนที่ส้ารวจ (Site Surveys)
4.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว ถือเป็นข้อมูลในอดีต และมักจะเป็นข้อมูลที่
ได้ผ่านการวิเคราะห์เบืองต้นมาแล้ว ซึง่ ผู้ใช้สามารถน้าข้อมูลชุดนีมาใช้ได้เลย หากแต่ข้อเสียคือ ข้อมูล
อาจจะมี ความผิ ดพลาด หรื อคลาดเคลื่ อน ที่ อาจจะท้าให้ ผู้ ที่น้าไปใช้ส รุปผลการวิจัยของตนเอง
ผิดพลาดไปด้วย หากแต่เนื่องจากข้อจ้ากัดในเรื่องของชุดข้อมูลที่บางครังเราไม่ส ามารถจัดเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิได้ ท้าให้นิสิตมีความจ้าเป็นต้องศึกษาจากข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว โดยในงานวิจัย
ชินนี ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี
 ชุดข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 ชุดข้อมูลประชากร จากส้านักสถิติ กรมการปกครอง กระทรวงหาดไทย
 ชุดข้อมูลสถิติน้าท่วม และระดับความรุนแรง
 ชุดข้อมูลคาบความเกิดซ้าน้าท่วม (Flood Return Period)
 ชุดข้อมูลประเภท และรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
4.3.1 ความรู้ด้านแผนที่ และการจัดทาแผนที่
แผนที่ (Map) คือ การจ้าลองสิ่งต่างๆ บนโลกลงบนวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยเส้น จุด ตัวอักษร หรือ
สัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายของสิ่งต่างๆ เหล่านันโดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมย่อขนาดลง โดย
แผนที่แต่ละชนิด จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันไป เช่น แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศ
แผนที่ แ สดงขอบเขตการปกครอง แผนที่ แ สดงเขตป่ า ไม้ แผนที่ แ สดงลั ก ษณะดิ น ซึ่ ง ต่ า งก็ มี
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วัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายแตกต่างกัน รายละเอียดของข้อมูลที่จ้าลองลงบนแผนที่ก็แตกต่าง
ไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หากแต่จะมีองค์ประกอบหลักที่ส้าคัญของแผนที่เหมือนกัน
อ้างอิงจาก คู่มือฝึกปฏิบัติการวางผังเมืองรวม ภาคที่ 1 (ปี พ.ศ.2547) โดยกรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทย พบว่ า ในงานวิ จั ย ชิ นนี ได้ น้ า เอาการซ้ อ นทั บ ข้ อ มู ล เชิ ง พื นที่
(Overlay Analysis) มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาพื นที่ เ สี่ ย งจากภาวะน้ า ท่ ว ม โดยชั นข้ อ มู ล ที่
ถูกน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย 6 ชันข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลความลาดชันของพืนที่ (Slope),
ข้อมูลชุดดิน (Soil Type), ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Type), ข้อมูลความหนาแน่น
ประชากร (Population Density), ข้ อ มู ล พื นที่ ร าบลุ่ ม ต่้ า น้ า ท่ ว มถึ ง (Low Land), และข้ อ มู ล
ความสามารถในการเข้าถึงพืนที่ (Accessibilities)
4.3.2 การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงสูงสุดจากการซ้อนทับข้อมูลเชิงแผนที่
การจ้าแนกค่าข้อมูลจากค่าของตัว แปรเดียว โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการ
วิเคราะห์ และประเมินผลเชิงแผนที่ จะมีการจ้าแนกพืนที่ย่อยออกเป็นกลุ่มตามค่าของตัวแปรด้วย
วิ ธี ก ารซ้ อ นทั บ ข้ อ มู ล เชิ ง แผนที่ (Sieve Analysis) ซึ่ ง ในวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี จะน้ า เอา วิ ธี คิ ด ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) มาใช้ในการก้าหนดค่าของแต่ล ะตัว แปร เพื่อหา
ผลรวมของคะแนนในการก้าหนดระดับพืนที่เสี่ยงน้าท่วม (วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, 2559)
การจ้าแนกข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะมีการค้านวณมัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูลก่อนจะมีการจ้าแนกข้อมูลออกเป็น
กลุ่มย่อย โดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวแบ่งก้าหนดช่วงห่าง (interval) ดังสูตร (ด้านล่าง)

จากสูตรที่แสดงไว้ข้างต้น ชีให้ถึงผลของการจ้าแนกระดับความเสี่ยงของพืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้ช่วงห่ างเท่ากับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการจ้าแนกข้อมูล ของค่าจากตัวแปร
หลายตั ว ซึ่ ง พบว่ า ในการจ้ า แนกข้ อ มู ล ของค่ า จากตั ว แปรหลายๆ ตั ว จะเป็ น การวิ เ คราะห์
โดยผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แล้ ว น้ าชุดข้อมูล ทังหมดมาจัดล้ าดับความส้าคัญของพืนที่ผ่ านการใช้
ตัวแปรย่อย (เกณฑ์การพิจารณารายปัจจัย) เพื่อวิเคราะห์ และจัดล้าดับความส้าคัญของพืนที่ในการ
หาพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี
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จากปั จ จั ย ทั ง 6 ปั จ จั ย ที่ นิ สิ ต น้ า มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ห าพื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว ม ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
(1) ความลาดชันของพืนที่ , (2) ชุดดิน, (3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน , (4) พืนที่ตังของชุมชน , (5) พืนที่
ราบต่้าน้าท่วมถึง และ (6) ความหนาแน่นของจ้านวนประชากร พบว่า ตัวแปรเชิงปริมาณทังหมด
ที่กล่าวถึงข้างต้นมาจากฐานข้อมูลที่หลากหลาย และมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน อันได้แก่ ความลาดชัน
ของพืนที่ มีหน่วยวัดเป็นองศาความชัน พืนที่ราบต่้าน้าท่วมถึง มีหน่วยวัดเป็นเมตรจากระดับน้าทะเล
และความหนาแน่นประชากร มีหน่วยวัดเป็นคนต่อไร่ เป็นต้น และเพื่อให้การวิเคราะห์ ข้อมูลโดย
ปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด นิ สิตจึงได้ท้าการปรับ
ข้อมูลปัจจัยทัง 6 ปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้น ให้อยู่ในรูปแบบของมาตรวัดเดียวกันก่อนท้าการวิเคราะห์
ด้วยการใช้วิธีการทางสถิติที่เรียกว่า “คะแนนมาตรฐาน” (Z- Score) ด้วยการปรับให้ค่ามัชฌิมเลข
คณิต (arithmetic mean) มีค่าเท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) มีค่า
เท่ากับ 1 ดังสูตร

หลังจากมีการปรับค่าคะแนนดิบของทุกตัวแปร ให้อยู่ในมาตรฐานการวัดเดีย วกันแล้ว จากนันจะมี
การน้าค่าที่ปรับ มาตรฐานแล้ว ของทัง 6 ตัวแปรมารวมกัน ซึ่งในงานวิจัย ฉบับ นีจะใช้การปรับ ค่า
คะแนนดิบของทุก ตัวแปรให้อยู่ในรูปแบบของค่าคะแนนมาตรฐาน และน้าเอาวิธีการถ่วงน้าหนัก
และการให้ค่าคะแนนเกณฑ์การพิจารณาในแต่ปัจจัยมาคูณกับคะแนนมาตรฐาน โดยมีการค้าหนด
ค่าคะแนนของตัวแปรออกเป็น 4 ช่วงคะแนน กล่าวคือ จะก้าหนดให้พืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงสุดตาม
เกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ของปัจจัยนันๆ มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน และพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมต่้าสุด
ตามเกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ของปัจจัยนันๆ มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน แล้วจึงน้าค่าคะแนนที่ได้มา
รวมกันเป็นคะแนนดัชนีรวม และจัดเรียงล้าดับพืนที่เสี่ยงออกมาตามค่าดัชนีที่ก้าหนดไว้ ซึ่งค่าดัชนี
รวมของงานวิจัยชินนี จะประกอบไปด้วยพืนที่เสี่ยงน้าท่วม 4 กลุ่มตามระดับความเสี่ยง ได้แก่
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 พืนที่ความเสี่ยงสูง ได้แก่ พืนที่ที่ถูกน้าท่วมเยอะและยาวนานที่สุด
 พืนที่ความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ พืนที่ที่ถูกน้าท่วมปานกลางและยาวนานพอสมควร
 พืนที่ความเสี่ยงต่้า ได้แก่ พืนที่ที่ถูกน้าท่วมน้อยและกินระยะเวลาไม่นานมาก
 พืนที่ไม่มีความเสี่ยง ได้แก่ พืนที่ที่ไม่ถูกน้าท่วมถึง
4.3.2.1 การน้าเข้าข้อมูล และการซ้อนทับเชิงพืนที่
ส้าหรับขันตอนนีจะเป็นการวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงน้าท่วมด้วยการซ้อนทับข้อมูลเชิงพืนที่ (Sieve
Analysis) เพื่อน้ามาใช้ในการระบุพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้ระดับความรุนแรงของการเกิดน้าท่วม
ที่แตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการในการวิเคราะห์ จะประกอบด้วยขันตอนส้าคัญ 4 ขันตอน คือ (สุธี
อนันต์สุขสมศรี, 2558)
ขันตอนที่ 1 การเลือกปัจจัย และเกณฑ์พิจารณา
ขันตอนที่ 2 การก้าหนดเกณฑ์การพิจารณา และค่าคะแนน
ขันตอนที่ 3 การซ้อนทับข้อมูล และจัดท้าแผนที่ความเสี่ยง
ขันตอนที่ 4 การระบุ และวิเคราะห์พืนที่เสี่ยง
ดังภาพที่ 4 – 2 (ด้านล่าง)

ที่มา: Urban Space, 2558.
ภาพที่ 4-2 แสดงขั้นตอนในการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่
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4.3.2.2 การวิเคราะห์ และการประมวลผลด้วย Sieve Analysis
การวิเคราะห์ซีฟ (Sieve Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่เก่ าแก่ มีต้นก้าเนิดมาจาก
รายงานของสมาคมสาธารณสุ ข อเมริ ก า (American public health association) เรื่ อ ง “An
appraisal method for measuring the quality of housing” หากแต่ในช่วงต้นยังไม่ได้รับความ
นิยมมากนัก จนกระทั่งในปี ค.ศ.1969 เอียน แอล แมกฮาร์ท (Ian L. McHarg) ได้ท้าการศึกษาถึง
ศักยภาพที่แท้จริงของการวิเคราะห์ซีฟ และน้ามาใช้ในการวิเคราะห์หาพืนที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับ
การพั ฒ นาและการเติ บ โตของเมื อ ง ในหนั ง สื อ “Design with Nature” แมกฮาร์ ท ได้ อ ธิ บ าย
รายละเอียดและการวิเคราะห์ ซีฟอย่างละเอียดผ่านตัวอย่าง กรณึศึกษาในการหาพืนที่ที่มีประโยชน์
สูงสุด ภายใต้ต้นทุนการลงทุนที่ต่้าที่สุด ในพืนที่แนวระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของเมือง
ส้าหรับงานวิจัยชินนี จะมีการวิเคราะห์ และประมวลผลด้วย Sieve Analysis เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงสูงสุด โดยการน้าเอาข้อมูลปัจจัยมาแปลงค่าออกมาในรูปแผนที่ จากนันจึงน้า
แผนที่ ฐ านของแต่ ล ะชุ ด ปั จ จั ย มาซ้ อ นทั บ กั น ตามหลั ก พี ช คณิ ต บู ลี น (Boolean Algebra) ที่ จ ะ
แสดงผลออกมาเป็นบริเวณที่มีการซ้อนทับกันของค่าคะแนนมากเป็นพืนที่เสี่ยงสูงสุด และค่าคะแนน
ลดหลั่นกันลงมา เป็นพืนที่เสี่ยงปานกลาง พืนที่เสี่ยงน้อย และพืนที่ไม่มีความเสี่ยงตามล้าดับ
4.3.2.3 ข้อจ้ากัดในการใช้ซฟี เพื่อวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
ข้อจ้ากัดของวิทยานิพนธ์ชินนีในด้านของการใช้เครื่องมือ Sieve Analysis จะมาจากการ
ก้ า หนดชุ ด ปั จ จั ย ที่ น้ า มาใช้ ใ นการซ้ อ นทั บ (Overlay Analysis) เพื่ อ หาพื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว ม
อันเนื่องมาจากการหาระดับพืนที่เสี่ยงน้าท่วมนัน ไม่สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้จากชุดข้อมูลที่
เกี่ยวเนื่องเฉพาะ 6 ปัจจัยดังที่ปรากฏในงานชินนี เพราะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อ
พืนที่น้าท่วมนัน มีทังปัจจัยภายใน (สิ่งเร้า) และปัจจัยภายนอก (ตัวกระตุ้น) หากแต่ในงานวิทยานิพนธ์
นีจะก้าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงน้าท่วมภายใต้เงื่อนไขว่า จะพิจารณาและก้าหนด
ปัจจัยจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับความส้าคัญของเกณฑ์และผลกระทบ
ของปัจจัยนันๆ ต่อการพัฒนา และการเจริญเติบโตของพืนที่เมืองอย่างมีนัยยะส้าคัญ
โดยน้าเอา
ข้อมูลของคาบการเกิดซ้าน้าท่วม (Flood Return Period) มาเป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เห็นถึง
สถานการณ์ระดับความรุนแรงของพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากา
โดยวิทยานิพนธ์ ฉบับนี จะใช้วิธีการคาดประมาณ หรือการประมาณการ (Estimate) เพื่อ
วิเคราะห์หาพืนที่เมือง และสัดส่วนการขยายตัวของประชากร รวมถึงพืนที่เมืองของจังหวัดปทุมธานี
ตังแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
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4.4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
4.4.1.1 การเลือกปัจจัย และเกณฑ์พิจารณา
(1) การกาหนดปัจจัยที่ใช้ในการหาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
ปัจจัยที่ใช้ในงานวิจัย ฉบับนี มาจากการพิจารณาชุดข้อมูลฐาน และความส้าคัญเชิงพืนที่ของปัจจัย
ที่มีผลต่อความเสี่ยงน้าท่วมที่รุนแรงขึน ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยที่ 1
ความลาดชันของพืนที่ (Slope)
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3
ปัจจัยที่ 4
ปัจจัยที่ 5
ปัจจัยที่ 6

ชุดดิน (Soil Type)
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Type)
พืนที่ตังของชุมชน (Access to Commumities)
พืนที่ราบลุ่มต่้าน้าท่วมถึง (Low Land Areas)
ความหนาแน่นของประชากร (Population Density)

(2) การกาหนดเกณฑ์พิจารณาที่ใช้ในการหาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
อ้างอิงจากงานวิจัยเรื่อง “โครงการ แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษา ปัญหาน้าท่วมและแนวทางการจัดการน้าท่ว มในเขต
ผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดย ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ ปี 2556 สามารถ
สรุ ป ถึงปั จ จั ย ที่น้ ามาใช้ในการพิจ ารณาเพื่อหาพืนที่เสี่ ยงน้าท่ว มได้ว่า ชุดปัจจัยที่น้ามาใช้ ในการ
พิจารณาจะมาจากข้อพิจ ารณาร่วมที่ส้าคัญ 2 ข้อ คือ (1) เป็นชุดข้อมูลที่มีอยู่ในระดับฐานข้ อมูล
ที่พร้อมในการดึงมาใช้วิเคราะห์ได้ทันที และ (2) เป็นชุดข้อมูลเชิงกายภาพที่สามารถแสดงผลออกมา
ได้โดยตรงจากการประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการด้าเนินการ และข้อจ้ากัดของวิทยานิพนธ์ฉบับนี จึงสามารถสรุป
ได้ว่า ชุดปัจจัยที่น้ามาใช้ในการพิจารณาจะมาจากข้อพิจารณาร่วมที่ส้าคัญ 3 ข้อ คือ (1) เป็นชุด
ข้อมูลที่มีอยู่ในระดับฐานข้อมูลที่พร้อมในการดึงมาใช้วิเคราะห์ได้ทันที , (2) เป็นชุดข้อมูลเชิงกายภาพ
ที่สามารถแสดงผลออกมาได้โดยตรงจากการประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ (3)
เป็นชุดข้อมูลดิบที่ยังไม่เคยมีการน้าเอามาประมวลผลด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพืนที่มาก่อน
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โดยมีการก้าหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาแต่ละปัจจัย ดังนี
(1) ปั จ จั ย ความลาดชั น ของพื้ น ที่ (Slope) พิ จ ารณาจากระดั บ ความลาดชั น ของพื นที่ โดยที่
ก้าหนดให้พืนที่ที่มีความลาดชันต่้า จะมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้าท่วมสูง และลดหลั่นกันไป
ตามระดับความลาดชันที่เพิ่มสูงขึน นั่นคือ ที่ระดับความลาดชัน 0 – 0.50 % จะมีความเสี่ยงน้าท่วม
สูงที่สุด ในขณะที่พืนที่ที่มีระดับความลาดชันที่มากกว่า 1.50 ขึนไป จะมีความเสี่ยงน้าท่วมต่้าสุด
(2) ปั จ จั ย ชุ ด ดิ น (Soil Type) พิ จ ารณาจากความสามารถในการระบายน้ า ของชุ ด ดิ น ในพื นที่
ซึง่ พบว่า ในเขตพืนที่จังหวัดปทุมธานีประกอบไปด้วยชุดดินหลัก จ้านวน 2 ชุด คือ ชุดดินที่ 8 และชุด
ดินที่ 11 ที่มีความสามารถในการระบายน้าแตกต่างกัน โดยก้าหนดให้ชุดดินที่มีการระบายน้าเลว เป็น
พืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมสูง และชุดดินที่มีการระบายน้าดี เป็นพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมน้อย
(3) ปั จ จั ย การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น (Land Use) พิ จ ารณาจากความเสี ยหายในเชิง การด้ารงชีวิต
และความสามารถในการระบายน้าของพืนที่ โดยก้าหนดให้พืนที่ชุมชนเมือง เป็นพืนที่ที่มีความเสี่ยง
น้าท่วมมากที่สุด รองลงมาคือ พืนที่พาณิชยกรรม และพืนที่อุตสาหกรรม ตามล้าดับ โดยก้าหนดให้
พืนที่เกษตรกรรมและอนุรักษ์ชนบท เป็นพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(4) การเข้าถึงที่ตั้งชุมชน (Access to communities) พิจารณาจากระยะห่าง และการเดินทาง
จากถนนสายหลักเข้าสู่พืนที่ชุมชน เพื่อดูความสามารถในเชิงศักยภาพของการเข้าถึง โดยก้าหนดให้
พื นที่ ชุ ม ชนที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ย ากด้ ว ยเส้ น ทางคมนาคมสายย่ อ ย มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ สุ ด และพื นที่ ชุ ม ชน
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยเส้นทางคมนาคมสายหลัก มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
(5) พื้น ที่ร าบลุ่มต่ าน้าท่วมถึง (Low Land area) พิจารณาจากเส้ นชันระดับความสู งของพืนที่
ก้าหนดให้พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระหว่าง 0 – 50 เมตร เป็นพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงสุด และพืนที่ที่มี
เส้นชันความสูงมากกว่า 150 เมตรขึนไป ให้ป็นพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมต่้าสุด
(6) ความหนาแน่ น ของประชากร (Population Density) พิ จ ารณาจากความหนาแน่ น ของ
ประชากรต่อพืนที่เมืองในจังหวัดปทุมธานี โดยก้าหนดค่าความเสี่ยงตามล้าดับศักย์ของเมือง กล่าวคื อ
เมืองล้าดับศักย์ที่ 1 ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงสุด จะเป็นพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมสูงที่สุด
และเมืองล้าดับศักย์ที่ 4 ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุ ด เป็นพืนที่มีความเสี่ยงน้าท่ว ม
น้อยที่สุด
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จากปัจจัยที่กล่าวมาทังหมดข้างต้น น้ามาสู่การก้าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาของแต่ละปัจจัย
ภายใต้ ห ลั ก ของการวิ เ คราะห์ ห าพื นที่ เ สี่ ย ง (Sieve Analysis) โดยการค้ า นวณค่ า คะแนนความ
เหมาะสมรวมของทุกปัจจัย ดังสมการ

เมื่อ

S
คือ
ค่าคะแนนรวมความเหมาะสม
N
คือ
จ้านวนปัจจัย
R1
คือ
ค่านา้ หนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยที่ 1 ถึง n
แล้วจึงน้าผลคะแนนที่ได้มาจัดกลุ่มโซนพืนที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ (4 อันตรภาคชัน) ได้แก่
 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง
 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมน้อย
 พืนที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม
โดยมีการให้ค่าคะแนนในแต่ละปัจจัย ดังนี
ปัจจัยที่ 1 > ความลาดชันของพื้นที่ (Slope) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงตังแต่
ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ดังนี
 ระดับความลาดชันที่ 0 – 0.50 %
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4
 ระดับความลาดชันที่มากกว่า 0.50 – 1 % ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3
 ระดับความลาดชันที่มากกว่า 1 – 1.50 % ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2
 ระดับความลาดชันที่มากกว่า 1.50 ขึนไป ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1
อ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาจากเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549
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ภาพที่ 4-3 แสดงชุดข้อมูลปัจจัยที่ 1: ความลาดชันของพื้นที่ (Slope)
ปัจจัยที่ 2 > ชุดดิน (Soil Type) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงตังแต่ระดับสู งสุด
ไปจนถึงระดับที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย ดังนี
 กลุ่มชุดดินที่ 11 การระบายน้าเลว
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4
 กลุ่มชุดดินที่ 8 การระบายน้าค่อนข้างดี

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1

อ้างอิงจากเอกสารวิชาการเรื่องชุดดิน จากสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน
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ที่มา: ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 4-4 แสดงชุดข้อมูลปัจจัยที่ 2 : ชุดดิน (Soil Type)
ปัจจัยที่ 3 > การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงตังแต่
ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย ดังนี
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย และพืนที่ชุมชนเมือง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3

 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2

 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1

อ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาจากเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559
ภาพที่ 4-5 แสดงชุดข้อมูลปัจจัยที่ 3 : การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use)
ปั จ จั ย ที่ 4 > การเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ตั้ ง ของชุ ม ชน (Access to Communities) โดยใช้เกณฑ์ใ นการ
พิจารณาระดับความเสี่ยง ตังแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย ดังนี
 เข้าถึงได้ง่ายด้วยล้าดับศักย์ถนนสายหลัก (ระยะ 0 – 20 ม.) ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1
 เข้าถึงได้ด้วยล้าดับศักย์ถนนสายรอง (ระยะ 20 – 500 ม.)

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2

 เข้าถึงได้ด้วยล้าดับศักย์ถนนสายย่อย (ระยะ 500 ม. – 3 กม.) ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3
 เข้าถึงได้ยาก (> 3 กม. ขึนไป)

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4

อ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาจากสานักนโยบายและแผนการขนส่ง และการจราจร
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 4-6 แสดงชุดข้อมูลปัจจัยที่ 4 : พื้นที่ตั้งของชุมชน (Communities)
ปัจจัยที่ 5 > พื้นที่ราบลุ่มต่าน้าท่วมถึง (Low Land) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยง
ตังแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย ดังนี
 พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระดับ 0 – 50 เมตร

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4

 พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระดับมากกว่า 50 – 100 เมตร

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3

 พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระดับมากกว่า 100 – 150 เมตร

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2

 พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระดับมากกว่า 150 เมตรขึนไป

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1

อ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาตามกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2555

164

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 4-7 แสดงชุดข้อมูลปัจจัยที่ 5 : พื้นที่ราบลุ่มต่าน้าท่วมถึง (Low Land)
ปัจจัยที่ 6 > ความหนาแน่นของประชากร (Population Density) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับความเสี่ยงตังแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย ดังนี
 เมืองขนาดเล็ก (เมืองล้าดับศักย์ที่ 4)

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1

 เมืองขนาดกลาง (เมืองล้าดับศักย์ที่ 3)

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2

 เมืองขนาดใหญ่ (เมืองล้าดับศักย์ที่ 2)

ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3

 เมืองขนาดใหญ่ที่สุด (เมืองล้าดับศักย์ที่ 1) ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4
อ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาจากเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 4-8 แสดงชุดข้อมูลปัจจัยที่ 6 : ความหนาแน่นของประชากร (Population Density)
4.4.1.2 การก้าหนดค่า และการให้คะแนนปัจจัย
(1) การกาหนดค่าถ่วงน้าหนักปัจจัย
จากปัจจัยที่น้ามาสู่การพิจารณาข้างต้นทัง 6 ปัจจัย เมื่อน้ามาก้าหนดเกณฑ์ และการให้คะแนนของ
แต่ละปัจจัย อ้างอิงการให้คะแนนตามผลจากการให้ค่าคะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 2 ท่าน คือ
ท่านที่ 1 รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผังเมือง จากสาขาวิชาการผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านที่ 2 ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรชนบท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภายหลังจากการสัมภาษณ์ และถ่วงน้าหนักค่าปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้
มี ก ารค้ า นวณค่ า ถ่ ว งน้ า หนั ก ปั จ จั ย โดยใช้ วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บที ล ะคู่ (Pairwise - Comparison)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการตัดสิ นใจเชิงล้าดับขัน (Analysis Hierarchy
Process : AHP) ส้าหรับใช้ในการตัดสินใจหาปัจจัยที่มีความส้าคัญมากที่สุด โดยสามารถสรุปผลการ
คิดค่าถ่วงน้าหนักของปัจจัยออกมาเป็นค่าคะแนน ดังตารางที่ 4 - 1 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 4-1 แสดงการให้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
ปัจจัย
ความลาดชันของพื้นที่

ความลาด
ชันของ
พื้นที่
1

3

การใช้
ประโยชน์
ที่ดิน
5

ชุดดิน

0.2

พื้นที่
ราบลุ่มต่า
น้าท่วมถึง
7

ความ
หนาแน่น
ปชก.
0.333

การเข้าถึง

ชุดดิน

0.200

0.333

1

0.111

5

7

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

0.333

1

3

5

9

7

5

0.200

9

1

3

7

0.143

0.111

7

0.200

1

9

3

0.143

0.333

0.143

0.111

1

9.476

4.787

25.333

6.654

25.111

31.333

การเข้าถึง
พื้นที่ราบลุ่มต่าน้าท่วมถึง
ความหนาแน่นปชก.
รวม

ที่มา : จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และการประมวลผลโดยนิสิต, 2559
จากตารางที่ 4 - 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผังเมือง ได้ให้ความส้าคัญกับปัจจัย ความ
หนาแน่นของประชากร (Population Density) มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ 31.333 รองลงมาคือ
ปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และปัจจัยพืนที่ราบลุ่มต่้าน้าท่วมถึง (Low Land Area)
ทีม่ ีค่าคะแนนอยู่ที่ 25.333 และ 25.111 ตามล้าดับ
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ให้
ความส้าคัญกับปัจจัยพืนที่ราบลุ่มต่้าน้าท่วมถึง (Low Land Area) มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่
25.143 รองลงมาคือ ปัจจัยความหนาแน่นของประชากร (Population Density) และปัจจัยความ
ลาดชัน ของพืนที่ (Slope) ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 23.333 และ 18.533 ตามล้ าดับ ดังตารางที่ 4 - 2
(ด้านล่าง)
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ตารางที่ 4-2 แสดงการให้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
ความลาด
ชันของ
พื้นที่
1

ปัจจัย
ความลาดชันของพื้นที่

0.111

การใช้
ประโยชน์
ที่ดิน
0.200

ชุดดิน

3

พื้นที่ราบ
ลุ่มต่าน้า
ท่วมถึง
5

ความ
หนาแน่น
ปชก.
0.333

การเข้าถึง

ชุดดิน

9

1

0.200

0.143

7

3

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

5

5

1

3

9

7

การเข้าถึง

0.333

7

0.2

1

3

5

พื้นที่ราบลุ่มต่าน้าท่วมถึง

0.200

0.111

0.111

0.333

1

7

3

0.143

0.143

0.200

0.143

1

18.533

13.365

1.854

7.676

25.143

23.333

ความหนาแน่นปชก.
รวม

ที่มา : จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และการประมวลผลโดยนิสิต, 2559.
และเมื่อน้าเอาค่าถ่วงน้าหนักปัจจัยที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทังสองท่านมาค้านวณรวมกันด้วยวิธี การ
เปรียบเทียบทีละคู่ (Pairwise - Comparison) จะได้ผลสรุปออกมาเป็นตารางคะแนนค่าถ่วงน้าหนัก
ของแต่ละปัจจัย ดังตารางที่ 4 – 3 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 4-3 แสดงการให้ผลรวมการให้ค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ความ
การใช้
ลาด
ประ การ
คะแนน
ชัน ชุดดิน
โยชน์ เข้าถึง
ของ
ที่ดิน
พืนที่
ความลาดชันของพืนที่ 0.105 0.132 0.482 0.223

พืนที่
ราบลุม่
ต่้าน้า
ท่วมถึง

ความ
หนา
แน่น
ปชก.

0.239

0.012 1.193 0.199

19.9

รวม

ค่าถ่วง
คะ
น้า
แนน
หนัก

ชุดดิน

0.080 0.052 0.080 0.018

0.239

0.183 0.651 0.095

9.5

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

0.281 0.207 0.301 0.558

0.358

0.256 1.961 0.327

32.7

การเข้าถึง

0.281 0.413 0.060 0.140

0.119

0.220 1.233 0.205

20.5

พืนที่ราบลุ่มต่้า

0.018 0.184 0.033 0.037

0.040

0.293 0.605 0.101

10.1

ความหนาแน่นปชก.

0.316 0.012 0.043 0.024

0.005

0.037 0.437 0.073

7.3

รวม

1

1

1

1

1

1

ที่มา : จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และการประมวลผลโดยนิสิต, 2559.
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จากตารางที่ 4 – 3 แสดงผลรวมของการให้ค่าคะแนนการถ่วงน้าหนักของผู้เชี่ยวชาญทัง 2 ท่าน
ที่แสดงผลออกมาว่า ปัจจัยที่มีความส้าคัญมากที่สุดในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทางด้านผังเมือง และ
ผู้ เชี่ย วชาญทางด้านการใช้ร ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีค่า
คะแนนอยู่ที่ 32.7 รองลงมาคือ ปัจจัยการเข้าถึง และปัจจัยความลาดชันของพืนที่ ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่
20.5 และ 19.9 ตามล้าดับ
(2) การกาหนดค่าคะแนนเกณฑ์พิจารณา
การก้าหนดค่าคะแนนเกณฑ์พิจารณา จะพิจารณาจากการให้ค่าคะแนนความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ได้
มีการก้าหนดไว้ เพื่อน้ามาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลหาพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงสุดในพืนที่จังหวัด
ปทุมธานี โดยการก้าหนดช่วงของค่าคะแนนพิจารณาตามความเหมาะสมออกเป็น 4 ช่วงข้อมูล (4
อันตรภาคชัน)
พืนที่ความเสี่ยงสูง
แทนด้วย
คะแนน 4 คะแนน
พืนที่ความเสี่ยงปานกลาง
แทนด้วย
คะแนน 3 คะแนน
พืนที่ความเสี่ยงต่้า
แทนด้วย
คะแนน 2 คะแนน
พืนที่ไม่มีความเสี่ยง
แทนด้วย
คะแนน 1 คะแนน
จากการพิจารณาเพื่อก้าหนดค่าคะแนนปัจจัยจะใช้ระดับคะแนนความเสี่ยง 4 ระดับข้างต้นที่กล่าวมา
สามารถสรุปค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยออกมาได้ ดังตารางที่ 4 – 4 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 4-4 แสดงการถ่วงน้าหนักค่าปัจจัยของพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี
ปัจจัยใช้วิเคราะห์

ความลาดชันของพืนที่

ชุดดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทปัจจัย

การกาหนดค่าปัจจัย
คะแนนปัจจัย (R)

ระดับความลาดชันที่ 0 – 0.50 %

4

ระดับความลาดชันที่มากกว่า 0.50 – 1 %

3

ระดับความลาดชันที่มากกว่า 1 – 1.50 %

2

ระดับความลาดชันที่มากกว่า 1.50 ขึนไป

1

กลุ่มชุดดินที่ 11 การระบายน้าเลว

4

กลุ่มชุดดินที่ 8 การระบายน้าดี

1

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย และพืนที่ชุมชนเมือง

4

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

3

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

2
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ปัจจัยใช้วิเคราะห์

ที่ตังชุมชน (การเข้าถึง)

พืนที่ราบลุ่มต่้าน้าท่วมถึง

ความหนาแน่นของประชากร

ประเภทปัจจัย

การกาหนดค่าปัจจัย
คะแนนปัจจัย (R)

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

1

เข้าถึงได้ยาก

4

เข้าถึงได้ด้วยล้าดับศักย์ถนนสายย่อย

3

เข้าถึงได้ด้วยล้าดับศักย์ถนนสายรอง

2

เข้าถึงได้ง่ายด้วยล้าดับศักย์ถนนสายหลัก

1

พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระดับ 0 – 50 ม.

4

พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระดับมากกว่า 50 – 100 ม.

3

พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระดับมากกว่า 100 – 150 ม.

2

พืนที่ที่มีเส้นชันความสูงระดับมากกว่า 150 ม.ขึนไป

1

ความหนาแน่นประชากร 1,500,001 คนขึนไป

4

ความหนาแน่นประชากร ตังแต่ 200,001 – 1,500,000

3

ความหนาแน่นประชากร ตังแต่ 60,001 – 200,000 คน

2

ความหนาแน่นประชากร น้อยกว่า 60,000 คน

1

ที่มา: จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และการประมวลผลโดยนิสิต, 2559.
4.4.1.3 การจัดท้าแผนที่พืนที่เสี่ยงน้าท่วม ด้วย Sieve Analysis
ในขันตอนของการจัดท้าแผนที่น้าท่วม (Flood Risk Map) เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหา
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงที่สุด ไปจนถึงพืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม โดยการน้า เอาปัจจัยที่ก้าหนดไว้
ทัง 6 ปั จ จั ย ข้างต้น มาซ้อ นทับ กัน (Overlay Mapping) เพื่อหาพืนที่เสี่ ยงโดยวิธี Sieve Analysis
ด้วยการน้าค่าถ่วงน้าหนักที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และค่าพิจารณาค่าน้าหนักเกณฑ์การ
พิจารณาในแต่ละปัจจัยมาแทนค่าตามระดับความเสี่ยงที่ได้ก้าหนดเอาไว้
โดยผลที่ได้มาจากการวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงน้าท่วมด้วยการน้าเอาปัจจัยทัง 6 ปัจจัยมาซ้อนทับกัน
เพื่อระบุพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงสุด ที่วัดผลและระบุต้าแหน่งพืนที่จากผลของพืนที่ที่มีคะแนนรวมมาก
ที่สุด แล้วน้าชุดข้อมูลที่ได้มาซ้อนทับกับชุดข้อ มูลคาบการเกิดซ้าน้าท่วม (Flood Return Period)
เพื่อหาพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงสุดในระดับการเกิดซ้าของน้าท่วมที่แตกต่างกัน
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การให้คานิยามของคาบการเกิดซ้า (Return Period) อ้างอิงจากการน้าเสนองานของอาจารย์ ดร.
วีระเกษตร สวนผกา จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่า คาบการเกิดซ้า เป็นการประมาณช่วงของเวลา หรือเรียกว่า ช่วงเวลาเฉลี่ย (จ้านวนปี) ซึ่งจะ
สามารถเกิดปรากฏการณ์นั นหรือมากกว่านันขึนได้อีก เช่น เหตุการณ์น้าท่วมซ้าซาก เหตุการณ์
แผ่นดินไหวซ้าซาก เป็นต้น ดังนัน การวิเคราะห์และจัดท้าคาบการเกิดซ้าจะได้ค่าสถิติที่ค้ านวณ
ออกมาจากการรวบรวมข้อมูลในอดีต เพื่อน้ามาสู่การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ และน้าไปสู่การวางแผน และพั ฒนามาตรการที่สามารถรับมือ รวมถึงเพื่อ
กระตุ้นให้ชุมชนในพืนที่เสริมสร้างกระบวนการตังรับปรับตัวกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึน
โดยสมการที่น้ามาใช้ในการค้านวณหาคาบการเกิดซ้า (Flood Return Period) คือ
Probability (P) ของข้อมูล Pi =

i

(1)

คาบของการเกิดซ้า คือ T =

n+1
n+1
i

(2)

โดย

P = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์นันๆ
T = คาบของการเกิดซ้า (Return Period)
n = จ้านวนปีที่รวบรวมข้อมูล
i = ล้าดับการเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจ

ตัว อย่ างการแปรความหมาย เช่น ในรอบน้าท่ว ม 10 ปี มีปริมาณน้าหลากสู งสุ ด 900 ลู กบาศก์
เซนติ เ มตรต่ อ วิ น าที จะมี โ อกาสของการเกิ ด คาบการเกิ ด ซ้ า น้ า ท่ ว ม P = 1/10 = 0.1 (10 %)
หมายความว่า ใน 100 ครัง จะมีโอกาสที่จะเกิดน้าหลากที่มีอัตราการไหล 900 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ต่อวิน าที ได้ 10 ครั ง หรื อในทุก 10 ปี จะมีโ อกาสเกิ ดน้าหลากที่มีอัตราการไหล 900 ลู กบาศก์
เซนติ เ มตรต่ อ วิ น าที ได้ 1 ครั ง ซึ่ ง สะท้ อ นออกมาเป็ น ข้ อ มู ล คาบความถี่ ข องการเกิ ด ซ้ า น้ า ท่ ว ม
ในจังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี
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(1) คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 5 ปี
อ้างอิงจากข้อมูลการศึกษาโดย (จังหวัดปทุมธานี, 2555) พบว่า พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี
ภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม 5 ปี (Flood Return Period 5 Year) ครอบคลุมพืนที่ทังหมดประมาณ
ร้อยละ 26 ในบริเวณพืนที่ราบลุ่มต่้าส่วนใหญ่ของจังหวัด ประกอบไปด้วย พืนที่ทางด้านทิศตะวันออก
ของอ้าเภอล้าลูกกา พืนที่ทางด้านทิศเหนือของอ้าเภอสามโคก และพืนที่ทางด้านทิศตะวันตกของ
อ้าเภอลาดหลุมแก้ว โดยพืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วม ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณชุมชนริมสองฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยานอกแนวคันป้องกันน้าท่วมในเขตอ้าเภอ สามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี ดังภาพที่ 4
- 9 (ด้านล่าง)

ที่มา : ข้อมูลการศึกษาโดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี, ปี 2555.
ภาพที่ 4-9 แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บนคาบการเกิดซ้าน้าท่วม 5 ปี
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(2) คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 25 ปี
อ้างอิงจากข้อมูลการศึกษาโดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี (ปี 2555) พบว่า
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม 25 ปี (Flood Return Period 25
Year) ครอบคลุมพืนที่ทังหมดประมาณร้อยละ 89 ในบริเวณพืนที่ราบลุ่มต่้าขยายออกไปยัง พืนที่
รอบข้างในเขตชุมชนชานเมือง แผ่ขยายกว้างออกไปจากพืนที่เสี่ยงน้าท่วมภายใต้คาบการเกิดซ้า 5 ปี
จนเกือบครอบคลุ มพืนที่ทังหมดของจังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้ว ย พืนที่ส่ ว นใหญ่ของอ้าเภอ
ล้าลูกกา อ้าเภอลาดหลุมแก้ว และอ้าเภอสามโคก พืนที่ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ
ชุมชนชานเมือง และหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองในเขตอ้าเภอสามโคก อ้าเภอล้าลูกกา อ้าเภอคลองหลวง
และอ้าเภอลาดหลุมแก้ว ดังภาพที่ 4 - 10 (ด้านล่าง)

ที่มา : ข้อมูลการศึกษาโดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี, ปี 2555.
ภาพที่ 4-10 แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บนคาบการเกิดซ้าน้าท่วม 25 ปี
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(3) คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 50 ปี
อ้างอิงจากข้อมูลการศึกษาโดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี (ปี 2555) พบว่า
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม 50 ปี (Flood Return Period 50
Year) ครอบคลุมพืนที่ทังหมดประมาณร้อยละ 95 ในบริเวณพืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี โดยมี
พืนที่บางบริเวณเท่านันที่อยู่ในเขตพืนที่ปลอดภัย ได้แก่ พืนที่ ทางด้านทิศเหนือของอ้าภอหนองเสือ
พืนที่ทางด้านทิศเหนือของอ้าเภอคลองหลวง และพืนที่บางส่วนของอ้าเภอเมืองปทุมธานี และอ้าเภอ
ธัญบุรี ซึ่งพืนที่ปลอดภัยเหล่านี จะตังอยู่ในพืนที่ที่สูงกว่าบริเวณอื่น หรือไม่ก็เป็นพืนที่ที่อยู่ในแนว
ก้าแพงป้องกันน้าท่วม เช่น นิคมอุ ตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น ดังภาพที่ 4 - 11
(ด้านล่าง)

ที่มา : ข้อมูลการศึกษาโดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี, ปี 2555.
ภาพที่ 4-11แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บนคาบการเกิดซ้าน้าท่วม 50 ปี
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(4) คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 100 ปี
อ้างอิงจากข้อมูลการศึกษาโดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี (ปี 2555) พบว่า
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม 100 ปี (Flood Return Period
100 Year) ครอบคลุมพืนที่ทังหมดประมาณร้อยละ 97 ในบริเวณพืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ปทุมธานี
โดยมีพืนที่บางบริเวณเท่านันที่อยู่ในเขตพืนที่ปลอดภัย ได้แก่ พืนที่ที่อยู่ในแนวก้าแพงป้ องกันน้าท่วม
ประกอบไปด้วย นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ดังภาพที่ 4 - 12 (ด้านล่าง)

ที่มา : ข้อมูลการศึกษาโดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี, ปี 2555.
ภาพที่ 4-12 แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บนคาบการเกิดซ้าน้าท่วม 100 ปี
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4.4.1.4 การวิเคราะห์ และจ้าแนกพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
เนื่ องด้ว ยจั งหวัดปทุมธานีได้รั บผลกระทบจากน้าท่วมอย่างสม่้าเสมอ ทังนีมีส าเหตุมาจากหลาย
องค์ประกอบรวมกัน ทังท้าเลที่ตัง ลักษณะทางกายภาพ แต่หนึ่งในสาเหตุส้าคัญที่ส่งผลท้าให้พืนที่
จังหวัดปทุมธานี ได้รับผลกระทบ และมีความเสี่ยงจากน้าท่วมเพิ่มสูงขึน มาจากการเปลี่ ยนแปลง
ภู มิ อ ากาศ (Climate Change) วิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด น้ า ท่ ว มย้ อ นหลั ง ไปในช่ ว ง
ระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา (ปี 2543 - 2554) ชีให้เห็นว่า จังหวัดปทุมธานีมีความถี่ในการเกิดน้าท่วม
บ่อยครังขึน จากระยะห่าง 6 ปี เป็นเกิดน้าท่วมในระยะห่าง 4 ปี และ 1 ปี ตามล้าดับ โดยระดับ
น้าท่วมที่เกิดขึนในแต่ละครังยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึนเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน การวิเคราะห์หาพืนที่
เสี่ยงน้าท่วม จึงจะสามารถช่วยในการจ้าแนกระดับการเกิดน้าท่วมและระบุพืนที่ที่เกิดน้าท่วมซ้าซาก
ในจั งหวัดปทุมธานี เพื่อน้ าไปสู่ การวางแผนแก้ ไข ดังภาพที่ 4 - 13 (ด้านล่ าง) ที่แสดงให้ เห็ นถึง
สถานการณ์และช่วงเวลาของการเกิดน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี ที่มีแนวโน้มเกิดได้ถี่ และสม่้าเสมอ
ยิ่งขึน

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 4-13 แสดงช่วงเวลาการเกิดน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
1) การระบุความรุนแรงของพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ด้วยการวิเคราะห์คาบการเกิดซ้าน้าท่วม (Flood
Return Period) เมื่ อ พิ จ ารณาพื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว มในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ภายใต้ บ ริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) อ้างอิงจากการวิเคราะห์สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย
ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2525 - 2554) พบว่า ในพืนที่จังหวัดปทุมธานีจะมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยสะสม
เพิ่มขึนเป็น 1,417 มิลลิเมตร และมีจ้านวนวันของการเกิดฝนตกในคาบ 30 ปี เพิ่มขึนเฉลี่ ย อยู่ ที่
103.8 วันต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในอนาคตข้างหน้า จังหวัดปทุมธานีจะมีฝนตกเฉลี่ยกินระยะเวลา
ยาวนานสี่เดือนต่อหนึ่งปีเลยทีเดียว
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การระบุความรุนแรงของพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ด้วยวิธีการวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยง (Sieve Analysis) เพียง
อย่างเดียวจึงไม่พอ นิสิตจึงได้ด้าเนินการวิเคราะห์ ระดับความรุนแรงของการเกิดน้าท่ว ม ภายใต้
คาบการเกิดซ้าน้าท่วม (Flood Return Period) ซึ่งหมายถึง โอกาสในการเกิดน้าท่วมที่ระดับความ
รุนแรงนันๆ ซ้า นอกจากนียังพบว่า ที่คาบความถี่การเกิดซ้าระยะยาว จะมีความรุนแรงของระดับ
น้าท่วมมากกว่า คาบความถี่การเกิดซ้าระยะสัน โดยนิสิตได้วิเคราะห์ชุดข้อมูลของคาบการเกิดซ้า
น้าท่วมทังหมด 4 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ

คาบการเกิดซ้าน้าท่วม ทุก 5 ปี


คาบการเกิดซ้าน้าท่วม ทุก 25 ปี



คาบการเกิดซ้าน้าท่วม ทุก 50 ปี



คาบการเกิดซ้าน้าท่วม ทุก 100 ปี

(1) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้การวิเคราะห์คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 5 ปี
เป็นการวิเคราะห์ชุดข้อมูลคาบการเกิดซ้าน้าท่วม ในทุกๆ 5 ปี กับพืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Built
– Up Area) เพื่อระบุระดับความรุนแรงของพืนที่เสี่ยงแต่ละระดับ

ภาพที่ 4-14 แสดงพื้นที่ชุมชนที่โดนน้าท่วม ภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม 5 ปี
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จากภาพที่ 4 - 14 (ด้านบน) พบว่า พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โอกาสของคาบการ
เกิดน้าท่วม ทุก 5 ปี สามารถระบุต้าแหน่งพืนที่เสี่ยงได้ดังนี
ระดับที่ 1
พืนที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม ได้แก่ อ้าเภอหนองเสือ
ระดับที่ 2
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมน้อย
ได้แก่ อ้าเภอคลองหลวง, อ้าเภอธัญบุรี
ระดับที่ 3
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง ได้แก่ อ้าเภอล้าลูกกา, อ้าเภอลาดหลุมแก้ว
ระดับที่ 4
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
ได้แก่ อ้าเภอเมือง, อ้าเภอสามโคก
(2) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้การวิเคราะห์คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 25 ปี
เป็นการวิเคราะห์ชุดข้อมูล คาบการเกิดซ้าน้าท่ว ม ในทุกๆ 25 ปี กับพืนที่ชุมชนและสิ่ งปลู กสร้าง
(Built – Up Area) เพื่อระบุระดับความรุนแรงของพืนที่เสี่ยงแต่ละระดับ

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 4-15 แสดงพื้นที่ชุมชนที่โดนน้าท่วม ภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม 25 ปี
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จากภาพที่ 4 - 15 (ด้านบน) พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โอกาสของคาบการเกิด
น้าท่วมทุก 25 ปี สามารถระบุต้าแหน่งพืนที่เสี่ยงได้ดังนี
ระดับที่ 1 พืนที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม ได้แก่ ไม่มี
ระดับที่ 2 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมน้อย
ได้แก่ อ้าเภอคลองหลวง, อ้าเภอหนองเสือ
และอ้าเภอธัญบุรี
ระดับที่ 3 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง ได้แก่ อ้าเภอเมือง, อ้าเภอลาดหลุมแก้ว
ระดับที่ 4 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
ได้แก่ อ้าเภอสามโคก, อ้าเภอล้าลูกกา
(3) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้การวิเคราะห์คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 50 ปี
เป็นการวิเคราะห์ชุดข้อ มูล คาบการเกิดซ้าน้าท่ว ม ในทุกๆ 50 ปี กับพืนที่ชุมชนและสิ่ งปลู กสร้าง
(Built – Up Area) เพื่อระบุระดับความรุนแรงของพืนที่เสี่ยงแต่ละระดับ

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 4-16 แสดงพื้นที่ชุมชนที่โดนน้าท่วม ภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม 50 ปี
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จากภาพที่ 4 - 16 (ด้านบน) พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โอกาสของคาบการเกิด
น้าท่วมทุก 50 ปี สามารถระบุต้าแหน่งพืนที่เสี่ยงได้ดังนี
ระดับที่ 1
พืนที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม ได้แก่ ไม่มี
ระดับที่ 2
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมน้อย
ได้แก่ อ้าเภอหนองเสือ, อ้าเภอคลองหลวง
ระดับที่ 3
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง ได้แก่ อ้าเภอธัญบุรี, อ้าเภอเมือง
ระดับที่ 4
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
ได้แก่ อ้าเภอสามโคก, อ้าเภอล้าลูกกา และ
อ้าเภอลาดหลุมแก้ว
(4) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้การวิเคราะห์คาบการเกิดน้าท่วม ทุก 100 ปี
เป็นการวิเคราะห์ชุดข้อมูลคาบการเกิดซ้าน้าท่วม ในทุกๆ 100 ปี กับพืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
(Built – Up Area) เพื่อระบุระดับความรุนแรงของพืนที่เสี่ยงแต่ละระดับ

ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 4-17 แสดงพื้นที่ชุมชนที่โดนน้าท่วม ภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม 100 ปี
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จากภาพที่ 4 - 17 (ด้านบน) พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โอกาสของคาบการเกิด
น้าท่วมทุก 100 ปี สามารถระบุต้าแหน่งพืนที่เสี่ยงได้ดังนี
ระดับที่ 1 พืนที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม
ได้แก่ ไม่มี
ระดับที่ 2 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมน้อย
ได้แก่ ไม่มี
ระดับที่ 3 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง
ได้แก่ อ้าเภอธัญบุรี, อ้าเภอหนองเสือ
ระดับที่ 4 พืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
ได้แก่ อ้าเภอสามโคก, อ้าเภอเมือง,
อ้าเภอลาดหลุมแก้ว, อ้าเภอล้าลูกกา และอ้าเภอคลองหลวง
เมื่อเปรียบเทียบชุดข้อมูลพืนที่น้าท่วมสองระดับ อันได้แก่ การเปรียบเทียบพืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
น้าท่วมจากการวิเคราะห์ Sieve Analysis กับพืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
คาบการเกิ ด ซ้ า น้ า ท่ ว ม (Flood Return Period) ร่ ว มด้ ว ย พบว่ า พื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว มภายใต้ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลคาบการเกิดซ้าน้าท่วม สะท้อนให้เห็นถึงพืนที่เสี่ยงที่เป็นวงกว้าง และมีระดับน้าท่วม
ที่สูงกว่า ประกอบกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการขยายตัวของเมืองในอนาคต
ของพืนที่จังหวัดปทุมธานี ที่จะยิ่งสร้างความเสี่ยง และโอกาสในการเกิดน้าท่วมรุนแรงยิ่งขึนต่อไป
ในอนาคต
การวิเคราะห์พืนที่เสี่ยงน้าท่วม ร่วมกับแนวโน้มการขยายตัวของเมือง และการวางผังเมือง จึงเป็น
กลไกและเครื่ อ งมื อ ที่ ส้ า คั ญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด การ และพั ฒ นาเชิ ง ข้ อ ก้ า หนดที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การเจริ ญ เติ บ โตจริ ง ของเมื อ ง ซึ่ ง ในหั ว ข้ อ ต่ อ ไปจะเป็ น การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การขยายตั ว และ
กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) เพื่อน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับแผนที่พืนที่ เสี่ยงน้าท่วม
เพื่อหามาตรการทางผังเมือง (Urban Planning Measures) ในการลดความเสี่ยงน้าท่วมให้กับชุมชน
ในพืนที่เสี่ยงของจังหวัดปทุมธานีต่อไป
(1) ระยะเวลาการขยายตัว และการเติบโตของพื้นที่เมืองในจังหวัดปทุมธานี ในระยะ 30 ปีที่ผ่าน
มา (ปี 2530-2558) จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืนที่ รวมถึงข้อมูลการตังถิ่นฐานของ
ชุมชนในพืนที่เมืองของจังหวัดปทุมธานี พบว่า ท้าเลที่ตังของชุมชนส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงใน
การได้ รั บ ผลกระทบจากน้ า ท่ ว ม จากข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางกายภาพสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า พื นที่ ชุ มชน
ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีตังอยู่ในพืนที่เสี่ยงต่อน้าท่วมอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นพืนที่ชุมชนริมน้าเป็น
ส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อเกิดการพัฒนา และการเพิ่มขึนของประชากรอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จึงท้าให้พืนที่ชุมชนขยายตัวกว้างออกไปเรื่อยๆ ยังพืนที่โล่งว่างอื่นๆ ในจังหวัด
เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐานต่างๆ อย่างรวดเร็ว
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ในช่วงระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา (ปี 2530-2558) จังหวัดปทุมธานีเกิดการขยายตัวของพืนที่
ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว จากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 2530 แสดงให้เห็นว่า พืนที่ชุมชน
เมืองในอดีตจะมีการกระจุกตัวอยู่ในพืนทีริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา และในบริเวณถนนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 305 (รังสิต – นครนายก) เท่านัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปี 2552 หรือในอีกประมาณ 20 ปีต่อมา กลับพบว่า เมืองมีการเจริญเติบโตสูงขึนอย่างรวดเร็ว
โดยพืนที่ชุมชนเมือง (พืนทีสีแดง) เกิดการขยายตัวออกไปอย่างกระจัดกระจาย ส่งผลให้เมืองเกิดการ
เติบโตแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558 ที่พบว่า พืนที่เกษตรกรรม
รวมถึงพืนที่โ ล่ งว่ างต่า งๆ ของเมืองมีสั ดส่ ว นลดน้ อยลงเรื่ อ ยๆ ในขณะที่พืนที่เ มื อ ง บ้านจัดสรร
โครงการพัฒนาต่างๆ กลับเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 4 – 18 (ด้านล่าง)

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
ภาพที่ 4-18 แสดงช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี
(ปี 2530 - 2555)

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
ภาพที่ 4-19 แสดงลักษณะกระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ในจังหวัดปทุมธานี
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จากภาพที่ 4 - 19 (ด้านบน) แสดงให้ เห็ นถึงลั กษณะของกระบวนการเป็นเมือง (Urbanization)
ในจังหวัดปทุมธานี เปรียบเทียบจากฐานข้อมูลพืนที่ชุมชน และสิ่งปลูกสร้าง ปี 2552 กับปี 2558
โดยพบว่า กระบวนการเป็นเมืองในจังหวัดปทุมธานีเริ่มเกิดขึนมาจากการที่เมืองถูกพัฒนาให้เป็น เมือง
ที่อยู่อาศัยรองรับการเติบโต และการขยายตัวของพืนที่ทางตอนบนของกรุงเทพมหานคร (พืนที่เขต
สายไหม และเขตดอนเมือง) และจากการที่ประชากรหลั่งไหลอพยพเข้ามาอาศัยในพืนที่ ท้าให้เกิดการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการบ้านจัดสรร ทาวส์เฮ้าส์ ทาวส์โฮมต่างๆ และยิ่งเมื่อจัง หวัดปทุมธานีถูกวาง
บทบาทให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษา และการพัฒนาอุตสาหกรรม เกิดการย้ายเข้า
มาตังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จึงยิ่งกระตุ้นให้
จังหวัดปทุมธานีเกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนถ่ายเชิงอ้านาจอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียง
ไม่กี่ปี เมืองศูนย์กลางหลักของจั งหวัด เช่น เมืองรังสิต เมืองปทุมธานี และเมืองท่าโขลง เกิดการ
เจริ ญเติบ โตแบบก้าวกระโดดมีขนาดเมืองใหญ่เกินกว่าเมือง หรือชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดเดียวกัน
รูปแบบของกระบวนการเป็นเมืองในจังหวัดปทุมธานี จึงเริ่มเกิดการพัฒนาแบบสะเปะสะปะ พืนที่
เมือง รวมถึงพืนที่ชุมชน เริ่มขยายตัวออกไปยังพืนที่เสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ประกอบ
กับการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ที่อาจจะไปขวางเส้นทางไหลของน้า การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจที่ส่งผล
ท้าให้เกิดความจ้าเป็นในการถมคลอง หรือเส้นทางน้าไหลบางเส้น เพื่อน้าพืนที่มาใช้ประโยชน์ เหล่านี
ล้ ว นเป็ น ตัวกระตุ้นให้พืนที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี มีโ อกาสในการได้รับผลกระทบจากน้าท่วม
ที่รุนแรงและบ่อยครังขึน
(2) แนวโน้มการขยายตัวของเมืองกับการเพิ่มขึ้นของประชากร และจากข้อมูลการเติบโตและ
กระบวนการกลายเป็ น เมื อ งที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม หรื อ จ้ า กั ด การพั ฒ นาได้ ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
เมื่อน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี เปรียบเทียบระหว่างปี 2552
กับปี 2558 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันสะท้อนให้เห็น ถึงแนวโน้มการ
ขยายตัว ของพืนที่เ มื องอย่ างต่ อเนื่ อ ง กล่ าวคือ พืนที่เกษตรกรรม รวมถึงพืนที่โ ล่ งว่างของเมื อ ง
ลดจ้านวนลงอย่างชัดเจน โดยจากฐานข้อมูลปี 2552 ระบุว่า จังหวัดปทุมธานีมีพืนที่เกษตรกรรม
รวม 600,721 ไร่ และลดลงเหลือ 553,190 ไร่ ภายในปี 2558 หรือลดลงกว่า 47,531 ไร่ ภายใน
ระยะเวลาเพี ย ง 6 ปี ในขณะที่ พื นที่ ชุ ม ชน หรื อ พื นที่ เ มื อ ง กลั บ มี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ นเรื่ อ ยๆ ซึ่ ง จาก
ฐานข้อมูลปี 2552 ระบุว่า จังหวัดปทุมธานีมีพืนที่ชุมชน หรือพืนที่เมืองรวม 225,908 ไร่ และเพิ่มขึน
เป็น 275,860 ไร่ ภายในปี 2558 หรือเพิ่มขึนกว่า 49,952 ไร่ ภายในระยะเวลา 6 ปี
เมื่อน้าข้อมูลการคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต 30 ปีข้างหน้าของจังหวัดปทุมธานีมา
วิเคราะห์ จึงพบว่า ในปี 2587 จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์เพิ่มขึนเป็น
1,690,574 คน เพิ่มขึนจากปี 2558 ที่มีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์อยู่ที่ 1,094,249 คน
อยู่ ที่ 596,325 คน และจากข้ อ มู ล จ้ า นวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ นข้ า งต้ น จึ ง สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า
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จังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและขยายพืนที่ชุมชนเมืองออกไปเรื่อยๆ อย่างสะเปะสะเปะ
เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ จ้ า นวนประชากรและการเติ บ โตในอนาคต ซึ่ ง การขยายตั ว ของพื นที่ ชุ ม ชน
ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของพืนที่เกษตรกรรม หรือพืนที่โล่งว่าง รวมถึงพืนที่ในการจัดเก็บ
และระบายน้า ส่งผลท้าให้จังหวัดปทุมธานีมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากน้าท่วมเพิ่มมากขึน
ในอนาคต
4.4.1.5 การวิเคราะห์ข้อจ้ากัดการพัฒนาของพืนที่มีศักยภาพ
(1) พื้นที่เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่ระบายน้าของเมือง
ข้อจ้ากัดของการพัฒนา:
 ไม่สามารถพัฒนาเป็นพืนที่ชุมชนเพื่อการอยู่อาศัยขนาดใหญ่ได้ สามารถพัฒนาได้เป็นพืนที่
อยู่อาศัยประเภทบ้านเดียว และที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเท่านัน
 ก้าหนดเพื่อพัฒนาให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
(2) พื้นที่เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่รับน้าของเมือง
ข้อจ้ากัดของการพัฒนา:
ก้าหนดเพื่อพัฒนาให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวทแยงเขียว)
 พัฒนา และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติของพืนที่ชนบทและเกษตกรรม
 เป็นพืนที่ที่ถูกก้าหนดให้เป็นพืนที่รอยต่อ และพืนที่กันชน (Set Back) ระหว่างพืนที่เมือง
และพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
(3) พื้นที่เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่ป้องกันน้าท่วมของเมือง
ข้อจ้ากัดของการพัฒนา:
 เป็นพืนที่ที่ถูกก้าหนดให้เป็นพืนที่กันออก และพืนที่เสี่ยงภัยพิบัติน้าท่วมของเมือง
 ไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการใดได้ นอกจากการเป็นพืนที่พักน้า และพืนที่ป้องกันน้าท่วม
ของเมือง
 ราคาที่ดินค่อนข้างต่้า เนื่องจากพืนที่ไม่สามารถน้าไปพัฒนาต่อได้
 ห้ามจัดสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงอาคารสูงเกิน 6 เมตร ในรัศมีของระยะถอยร่น (Set Back)
12 เมตร
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ปัจจัย และผลการศึกษา
ส้าหรับการจัดท้าการวิเคราะห์ซีฟ (Sieve Analysis) ในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี อ้างอิงปัจจัยที่น้ามาใช้
ในการถ่วงน้าหนักและให้ค่าคะแนน จากงานวิจัย โครงการ แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อ
รองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาปัญหาน้าท่วมและแนวทางการ
จัดการน้าท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การพิจ ารณา 6 ปัจจัยเชิงพืนที่
ที่มีความสอดคล้อง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของพืนที่เมือง / ชุมชนเมือง
ในจังหวัดปทุมธานี อันประกอบไปด้วย ข้อมูลความลาดชันของพืนที่ (Slope), ข้อมูลชุดดิน (Soil
Type), ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Type), ข้อมูลความหนาแน่นประชากร (Population
Density), ข้อมูลพืนที่ราบลุ่มต่้าน้าท่วมถึง (Low Land), และข้อมูลความสามารถในการเข้าถึงพืนที่
(Accessibilities) โดยการให้ค่าน้าหนักจะใช้วิธีการเปรียบเทียบทีละคู่ (Pair –Wise Comparison)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงล้าดับขัน (AHP) เพื่อน้ามาสู่การวิเคราะห์
และซ้อนทับข้อมูลเชิงพืนที่ (Overlay Analysis) ในการหาระดับพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงสุด ภายใต้บริบท
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานี
5.1 ผลสรุปการกาหนดค่าปัจจัย
จากข้อมูลปัจจัย เกณฑ์การพิจารณา และการให้ค่าคะแนนในบทที่ 4 น้ามาสู่ผลของค่าคะแนนปัจจัย
และการแสดงต้าแหน่งพืนที่เสี่ยงน้าท่วมในระดับต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลสรุปที่ได้ในเนือหา
บทนีมาจากแผนที่และค่าคะแนนแสดงความส้าคัญของเกณฑ์การพิจารณาเพื่อหาพืนที่เสี่ ยงน้าท่วมใน
พืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน ได้แก่
ท่านที่ 1 รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนเมือง จากภาควิชาการผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านที่ 2 ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรชนบท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โดยตารางที่ 5 - 1 (ด้านล่าง) แสดงให้เห็นถึงการจัดล้าดับความส้าคัญของผลจากค่าคะแนนรวมที่ได้
เพื่ออธิบายเกณฑ์การพิจารณาที่มีความส้ าคัญจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามความคิดเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะยังมีข้อจ้ากัดในเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูล เนื่องมาจากเป็นผลที่มาจาก
มุมมองความคิ ดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยพิจารณาการก้าหนดการให้คะแนนปัจจัยของ
ระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ
ตารางที่ 5-1แสดงการกาหนดระดับความเสี่ยงในการจัดทาแผนที่น้าท่วม ของจังหวัดปทุมธานี
กาหนดให้คะแนนปัจจัยมี ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ
ไม่เสี่ยงน้าท่วม

แทนด้วย

1

คะแนน

เสี่ยงน้าท่วมน้อย

แทนด้วย

2

คะแนน

เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง

แทนด้วย

3

คะแนน

เสี่ยงน้าท่วมมาก

แทนด้วย

4

คะแนน

ที่มา : อ้างอิงจากคู่มือการจัดท้าแผนที่น้าท่วมเพื่อใช้ในการเตือนภัยน้าท่วม, 2556.
ซึ่งมีค่าสรุปของผลการถ่วงน้าหนักค่าปัจจัย ดังตารางที่ 5 – 2 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 5-2 แสดงผลการถ่วงน้าหนักค่าปัจจัยของพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี
การกาหนดค่า
ปัจจัยใช้วิเคราะห์

ประเภทปัจจัย

น้าหนัก
ปัจจัย
(W)

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย และชุมชนเมือง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่ตั้งชุมชน
(การเข้าถึง)

ความลาดชันของพื้นที่

คะแนน ค่าคะแนนรวม
(S)
ปัจจัย
(R)
4

130.8

3

98.1

2

65.4

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

1

32.7

เข้าถึงได้ยาก

4

82

3

61.5

2

41

1

20.5

4

79.6

3

59.7

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

เข้าถึงได้ด้วยล้าดับศักย์ถนนสายย่อย
เข้าถึงได้ด้วยล้าดับศักย์ถนนสายรอง
เข้าถึงได้ง่ายด้วยล้าดับศักย์ถนนสายหลัก
ระดับความลาดชันที่ 0 – 0.50 %
ระดับความลาดชันที่มากกว่า 0.50 – 1 %

32.7

20.5

19.9
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การกาหนดค่า
ปัจจัยใช้วิเคราะห์

ประเภทปัจจัย

น้าหนัก
ปัจจัย
(W)

ระดับความลาดชันที่มากกว่า 1 – 1.50 %

1

19.9

4

40.4

1

30.3

4

20.2

3

10.1

2

38

เส้นชันความสูงระดับ 150 ม. ขึนไป

1

9.5

เมืองล้าดับศักย์ที่ 1

4

29.2

3

21.9

2

14.6

1

7.3

ระดับความลาดชันที่มากกว่า 1.50 ขึนไป
ชุดดิน

กลุ่มชุดดินที่ 11 การระบายน้าเลว
กลุ่มชุดดินที่ 8 การระบายน้าดี

10.1

เส้นชันความสูงระดับม 0 – 50 ม.
พื้นที่ราบลุ่มต่า
น้าท่วมถึง

ความหนาแน่น
ประชากร

คะแนน ค่าคะแนนรวม
(S)
ปัจจัย
(R)
2
39.8

เส้นชันความสูงระดับม 50 – 100 ม.
เส้นชันความสูงระดับม 100 – 150 ม.

เมืองล้าดับศักย์ที่ 2
เมืองล้าดับศักย์ที่ 3
เมืองล้าดับศักย์ที่ 4

9.5

7.3

ที่มา : จากการประมวลผลโดยนิสิต, 2559.
จากตารางข้างต้น สามารถสรุปผลการถ่วงน้าหนักปัจจัยได้ว่า ปัจจัยที่มีความส้าคัญมากที่สุด คือ
ปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 130.8 คะแนน ตามมาด้วย 98.1 คะแนน
65.4 คะแนน และ 32.7 ตามล้าดับ รองลงมาคือ ปัจจัยที่ตังชุมชน (การเข้าถึง) มีค่าคะแนนสูงสุดอยู่
ที่ 82 คะแนน ตามมาด้ว ย 61.5 คะแนน 41 คะแนน และ 20.5 คะแนน ตามล้ าดับ ปัจจัยความ
ลาดชันของพืนที่ มีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 79.6 คะแนน ตามมาด้วย 59.7 คะแนน 39.8 คะแนน และ
19.9 คะแนน ตามล้าดับ
และเมื่อได้มีการก้าหนดค่าคะแนนการถ่วงน้าหนัก และการพิจารณาเกณฑ์คะแนนของแต่ละปัจจัย
แล้วเสร็จ จึงน้ามาสู่ขันตอนการวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ต่อไป
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5.2 ผลการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
การวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงน้าท่วม เพื่อน้าไปใช้ในการวางมาตรการทางผังเมือง ส้าหรับลดความเสี่ยง
น้าท่วมในพืนที่จังหวัดปทุมธานี ด้าเนินการด้วยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยการรวม
คะแนนและใช้วิธีการวิเคราะห์หาพืนที่เสี่ยงสูงสุดด้วย Sieve Analysis ผ่านการรวมคะแนนของแต่ละ
ปั จ จั ย ด้ว ยการซ้อนทับ ข้อมูล (Overlay Ana;ysis) และก้าหนดระดับค่าความเสี่ ยงของพืนที่เสี่ ยง
ออกเป็น 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1
พืนที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม
ระดับที่ 2
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมน้อย
ระดับที่ 3
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง
ระดับที่ 4
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
โดยสามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ Sieve Analysis ได้ดังภาพที่ 5 – 1 (ด้านล่าง)
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ที่มา : ฐานข้อมูล GIS จาก ESRI จัดท้าแผนที่โดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 5-1 แสดงพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม จากการวิเคราะห์ Sieve Analysis
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จากผลการวิ เ คราะห์ แ ละการจั ด ท้ า Sieve Analysis ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า พื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว ม
ในระดับสูงสุดของจั งหวัดปทุมธานี ตังอยู่ในเขตพืนที่ 3 อ้าเภอ ประกอบไปด้วย (1) อ้าเภอเมือง
ปทุมธานี, (2) อ้าเภอสามโคก และ (3) อ้าเภอลาดหลุมแก้ว โดยพืนที่เสี่ยงในแต่ละอ้าเภอจะมีรูปแบบ
การเกิดน้าท่วม รวมถึงแนวทางและแผนในการบริหารจัดการเชิงพืนที่ที่แตกต่างกัน ดังนี
(1) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมในอาเภอเมืองปทุมธานี
มีรู ป แบบของการเกิดน้ าท่ว มในพืนที่เป็นแบบพืนที่เสี่ ยงน้าท่ว มขัง (Drainage Floods) ซึ่งพบว่า
มาตรการทางด้านผังเมืองที่มีการน้ามาปรับใช้ในพืนที่ในปัจจุบัน จะเป็นแผนในขันตอนของการรับมือ
และการวางแผนเพื่อจัดการเฉพาะหน้ามากกว่าการตังรับปรับตัว (Adaptation) กล่าวคือ ชาวบ้านใน
ชุมชนจะเป็นกลุ่มแรกที่ท้าหน้าที่ปกป้องดูแลชุมชนของตนเองไม่ให้ถูกน้าท่วม โดยจะมีการน้าเอา
อุปกรณ์สูบน้า รวมถึงกระสอบทรายมากันตลอดแนวพืนที่ชุมชนเพื่อไม่ให้น้าไหลเอ่อเข้าท่ว มพืนที่
ชุมชน รวมถึงพืนที่ใกล้เคียงได้ ผลที่ตามมาคือ สามารถป้องกันน้าท่วมได้เฉพาะบางครัวเรือน ในขณะ
ที่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบน้าท่วม ก็จะประสบกับปัญหาน้าท่วมในระยะยาว เนื่องจากไม่มีพืนที่
ตลอดจนเส้นทางระบายน้าที่ท่วมขังอยู่
ส้าหรับการน้าเอามาตรการทางผังเมือง และนโยบายการจัดการน้ามาปรับใช้ในพืนที่นี จาก
การวิเคราะห์แผน นโยบายการจัดการน้าของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้า ปี 2555 (กยน.) พบว่า
ควรจะต้องมีการก้าหนดช่วงระยะเวลาของการวางแผน และแก้ไขปัญหาการจัดการน้าท่วมในพืนที่
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แ ก่ แผนพั ฒ นาระยะสั น (Short Term) แผนพั ฒ นาระยะกลาง
(Medium Term) และแผนพัฒนาระยะยาว (Long Term) ซึ่งแผนแต่ละระยะจะมีรายละเอียด และ
การบูรณาการการท้างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนี
แผนพั ฒ นาระยะสั้ น (Short Term) คื อ การวางแผนการบริ ห ารจั ด การเขื่ อ นกั ก เก็ บ น้ า หลั ก
ในบริเวณพืนที่ต้นน้า ตลอดจนพืนที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อลดปริมาณมวลน้าที่จะไหลเอ่อลงมายัง
พืนที่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างและแนวทางการระบายน้าที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
แผนพั ฒ นาระยะกลาง (Medium Term) คื อ แผนงานฟื้ น ฟู แ ละปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สิ่ งก่อสร้ างเดิม หรื อ / และพัฒ นาสิ่ งก่อสร้างใหม่ตามแผนที่ว างเอาไว้ เพื่อป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมขังในพืนที่ ประกอบไปด้วย การวางโครงการพัฒนาอุโมงค์ยักษ์เชื่อมต่อ
กับเส้นทางของอุโมงค์ยักษ์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้าในระยะยาว
และการปรับปรุงคันกันน้า ประตูระบายน้า รวมถึงระบบระบายน้าในพืนที่ให้มีศักยภาพ และทันสมัย
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
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แผนพั ฒ นาระยะยาว (Long Term) คื อ การน้ า เอามาตรการทางผั ง เมื อ งมาบู ร ณาการและ
ประยุกต์ใช้ในพืนที่ ซึ่งจากการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพบว่า พืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี มีผังเมือง
รวมเมืองปทุมธานี ปี 2556 บังคับใช้อยู่แล้วในพืนที่ หากแต่ผังเมืองรวมในปัจจุบันยังไม่มีการให้
ค่าน้าหนักและความส้าคัญกับสถานการณ์และผลกระทบจากภัยน้าท่วม รวมถึงยังขาดความตระหนัก
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ส่งผลท้าให้แนวทางที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาด้วยมาตรการ
ทางผั ง เมื อ งในพื นที่ อ้ า เภอเมื อ งปทุ ม ธานี คื อ วิ ธี ก ารจั ด ท้ า ข้ อ ก้ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ อ าคาร
(Building Code) เพื่อควบคุมและจ้ากัดขอบเขตการขยายตัวของชุมชนเมืองและที่อยู่อาศัยในพืนที่
(2) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมในอาเภอสามโคก
มีรูปแบบของการเกิดน้าท่วมในพืนที่ เป็นแบบพืนที่เสี่ยงน้าท่วมล้นตลิ่ง โดยพบว่า อ้าเภอสามโคก
ยังไม่มีมาตรการทางด้านผังเมืองเฉพาะแห่งมาปรับใช้ในพืนที่ โดยแนวทาง และการวางแผนบริหาร
จัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์น้าท่วมในพืนที่ส่วนใหญ่ จะเป็นแผนในขันตอนของการ
รั บ มื อ เฉพาะหน้ า มากกว่ า การตั งรั บ ปรั บ ตั ว (Adaptation) เช่ น เดี ย วกั บ อ้ า เภอเมื อ งปทุ ม ธานี
ประกอบกับชาวบ้านในพืนที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์
ความรุนแรงของภัยพิบัติน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จนน้ามาสู่การขาด
ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์น้าล้นตลิ่งที่เกิดขึน
การน้าเอามาตรการทางผังเมือง และนโยบายการจัดการน้ามาปรับใช้ในพืนที่นี จากการ
วิเคราะห์ แผน นโยบายการจั ดการน้าของแผนแม่บทการบริห ารจัดการน้า โดย (คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้า , 2555) พบว่า ในบริเวณพืนที่อ้าเภอสาม
โคก จะมีกลุ่มและการกระจุกตัวของชุมชน และที่อยู่อาศัยในพืนที่เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มชาวบ้าน
ดังเดิมที่อาศัย อยู่ ในพืนที่ริ มสองฝั่ งแม่น้าเจ้าพระยามาเป็นระยะเวลายาวนาน และกลุ่มชาวบ้าน
สมัยใหม่ ที่เพิ่งอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปอาศัยอยู่ในพืนที่ อันเนื่องมาจากความแออัดยัดเยียด และ
ความหนาแน่ น ของประชากรและที่อยู่อาศัยในพืนที่ใจกลางเมือง ส่ งผลท้าให้ คนทังสองกลุ่ มนีมี
ความสามารถในการรับมือ (Coping Capacity) กับปัญหาน้าท่วมที่แตกต่างกันตามมาด้วย
ดังนัน ในการเสนอแนะแนวทาง และมาตรการทางผังเมือง เพื่อลดความเสี่ยงให้กับชุมชน
ในบริเวณริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้าท่วมล้นตลิ่ง จะสามารถก้าหนด
ออกมาได้เป็นมาตรการ 2 ประเภท ได้แก่ มาตรการเชิงโครงสร้าง (Infrastructure Measures) และ
มาตรการเชิงนโยบาย (Non - Infrastructure Measures) ซึ่งในแต่ละมาตรการจะมีรายละเอียด และ
การบูรณาการการท้างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนี
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มาตรการเชิงโครงสร้ า ง (Infrastructure Measures) คือ การน้าเอาแนวทางการพัฒ นา หรือ
ก่อสร้างแนวคันกันน้า / เขื่อนกันน้า ซึ่งพบว่า ในบริเวณพืนที่บางส่วนของอ้าเภอสามโคก ได้มีการ
ก่อสร้างแนวคัน กันน้ า เพื่อป้องกันน้าไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วมอาคารบ้านเรือนของชาวบ้า น ใน
บริเวณริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาแล้ว หากแต่ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมพืนที่ตลอดแนวล้าน้า ส่งผลท้าให้
ยังมีบางพืนที่ที่ประสบกับปัญหาน้าท่วมล้นตลิ่งซ้าซากอยู่เสมอ แนวทางการลดความเสี่ยงน้าท่ว ม
ที่เหมาะสมที่สุดในพืนที่ จึงควรเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการด้าเนินการจัดท้าแนวคันกันน้า
ตลอดเส้นทางแนวล้าน้าเจ้าพระยา ในเขตอ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี
มาตรการเชิงนโยบาย (Non - Infrastructure Measures) คือ การน้าเอาแนวทางการก้าหนด
ระยะถอยร่น (Set Back) เข้ามาก้าหนดอาณาเขตพืนที่ปลอดภัยในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ตลอดจน
การพัฒนาพืนที่เพื่อการอยู่อาศัย ต่างๆ รวมถึงจะต้องมีการจัดท้าการประกันภัยน้าท่วม โดยให้ผู้ที่
สมัครใจอยู่ในพืนที่เป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมถึง ผลกระทบทังต่อชีวิตและทรัพย์สินเอง
ในกรณีที่ไม่มีความประสงค์จะย้ายออก หรือต้องการที่จะอาศัยอยู่ในพืนที่ ในขณะที่ถ้าหากมีการ
เวนคืนที่ดิน เพื่อน้าพืนที่นันๆ ไปพัฒนาเป็นพืนที่เพื่อการใช้ประโยชน์ประเภทอื่น ก็จะต้องมีการจัดท้า
ข้อตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ กับเจ้าของที่ดิน ในการด้าเนินการจ่ายค่าชดเชย หรือการ
จัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับเจ้าของที่ดินตามข้อตกลงต่อไป เป็นต้น
(3) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมในอาเภอลาดหลุม
มีรูปแบบของการเกิดน้าท่วมในพืนที่เป็นแบบพืนที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) โดยพบว่า
อ้าเภอลาดหลุมแก้วยังไม่มีมาตรการทางด้านผังเมืองเฉพาะแห่ง หรือผังเมืองรวมเมือง / ผังเมืองรวม
ชุมชนมาปรับใช้ในพืนที่ ท้าให้แนวทางและการวางแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
สถานการณ์น้าท่วมในพืนที่อ้าเภอลาดหลุมแก้วส่วนใหญ่ จะเป็นแผนในขันตอนของการวางแผนรับมือ
กับสถานการณ์น้าท่วมในระยะยาว ซึ่งผลกระทบจากน้าท่วมประเภทนี จะมีความรุนแรง และสามารถ
สร้างความเสียหายได้สูงสุด
การน้าเอามาตรการทางผังเมือง และนโยบายการจัดการน้ามาปรับใช้ในพืนที่อ้าเภอลาดหลุม
แก้ว อ้างอิง จากการวิเ คราะห์ แผน นโยบายการจัดการน้ า ของแผนแม่บ ทการบริห ารจั ดการน้ า
ปี 2555 (กยน.) พบว่า ในบริเวณพืนที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว จะมีการกระจุกตัวของพืนที่ชุมชนขนาด
ใหญ่ค่อนข้างน้อย หากแต่เมือง / ชุมชนเมืองในพืนที่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวและเกิดกระบวนการ
เป็นเมืองที่ชัดเจนมากขึนในอนาคตข้างหน้า ดัง นัน เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน จึงพบว่า
อ้าเภอลาดหลุมแก้วเป็นพืนที่ที่มีศักยภาพในการเสนอแนะและก้าหนดมาตรการทางผังเมือง เพื่อตัง
รั บ ปรั บ ตัว กับ สภาพการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศมากที่สุ ด อันเนื่องมาจากการมี พืนที่ช นบทและ
เกษตรกรรม (พืนที่สีเขียว) และพืนที่โล่งว่าง มากกว่าพืนที่ชุมชนเมือง
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ดังนัน ในการเสนอแนะแนวทาง และมาตรการทางผังเมืองในอ้าเภอลาดหลุมแก้ว จึงสามารถก้าหนด
ออกมาได้เป็นมาตรการ 2 ประเภท ได้แก่ มาตรการเชิงโครงสร้าง (Infrastructure Measures) และ
มาตรการเชิงนโยบาย (Non - Infrastructure Measures) ซึง่ ในแต่ละมาตรการจะมีรายละเอียด และ
การบูรณาการการท้างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนี
มาตรการเชิงโครงสร้าง (Infrastructure Measures) คือ การจัดท้าและก้าหนดพืนที่รองรับน้า
หรื อแก้มลิ งของเมือง โดยการบู ร ณาการการท้างานร่วมกับแผนการก้าหนดพืนที่รับน้านอง เพื่ อ
ช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบจากน้าท่วมฉับพลันไปยังพืนที่ส้าคัญของเมือง อีกทังยังเป็นวิธีการ
ในการช่วยฟื้นฟู และชะลอการไหลหลากของน้าในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการเชิ ง นโยบาย (Non - Infrastructure Measures) คื อ การเสนอแนะให้ มี ก ารจั ด ท้ า
ผังเมืองรวมเมือง / ผังเมืองรวมชุมชน ขึนในพืนที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติ
ท้องถิ่นในการบังคับใช้อ้านาจวางแผน และควบคุมการขยายตัวของพืนที่เมือง ตลอดจนกิจกรรมการ
พัฒนาเชิงโครงสร้างพืนฐานต่างๆ ในเมือง เพื่อลดการขยายตัวและการเติบโตของเมืองในพืนที่เสี่ยง
น้าท่วมสูง ทังนี เนื่องมาจากอ้าเภอลาดหลุมแก้วมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้าท่วมฉับพลัน
การพัฒนาฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์ และระบบเตือนภัยในพืนที่จึงมีความส้าคัญมากเช่นเดียวกัน
เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์น้า และแผนการบริหารจัดการ และการตังรับปรับตั วกับสถานการณ์
ภัยพิบัติที่มีศักยภาพและทันท่วงที ภายใต้การบูรณาการการท้างานกับหน่วยงานในระดับชาติ เช่น
กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น
จากการเปรียบเทียบช่วงเวลาของการเกิดน้าท่วม และผลจากการซ้อนทับข้อมูลด้วย Sieve
Analysis จึงน้ามาสู่การสรุปพืนที่เสี่ยงน้าท่วม จ้าแนกตามระดับความรุนแรงออกมาได้เป็นต้าแหน่ง
พืนที่ ดังนี
(1) พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม
พบว่า พืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วมของจังหวัดปทุมธานี จะตังอยู่ในแนวก้าแพงป้องกัน
น้าท่วม และในบริเวณพืนที่ที่มีเส้นชันความสูง (Slope) ของพืนที่สูงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริเวณข้างเคียงหรือพืนที่อื่นๆ ในจังหวัด ซึ่งมีอยูใน 2 บริเวณ ประกอบไปด้วย
พืนที่ที่ 1: พืนที่ต้าบลบึงทองหลาง ในเขตอ้าเภอล้าลูกกา

193

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth และ Google Street Views สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม, 2559.
ภาพที่ 5-2 แสดงลักษณะพื้นที่ของตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พืนที่ที่ 2: พืนที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต้าบลคลองหนึ่ง ในเขตอ้าเภอคลองหลวง

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth และ Google Street Views สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม, 2559.
ภาพที่ 5-3 แสดงพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(2) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมน้อย
พบว่า พืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วมน้อยของจังหวัดปทุมธานี จะตังอยู่ในบริเวณพืนที่ที่มี
เส้นชันความสูง (Slope) ของพืนที่สูงกว่าพืนที่ในบริเวณข้างเคียง และพืนที่โดยส่วนใหญ่จะมีล้าคลอง
และเส้นทางระบายน้าตัดผ่านพืนที่ พบว่า ตังอยูใน 2 อ้าเภอ ประกอบไปด้วย
พืนที่ที่ 1: พืนที่ต้าบลนพรัตน์ ต้าบลศาลาครุ และต้าบลบึงกาสาม ในเขตอ้าเภอหนองเสือ

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth และ Google Street Views สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม, 2559.
ภาพที่ 5-4 แสดงลักษณะพื้นที่ของตาบลนพรัตน์ และตาบลศาลาครุ จังหวัดปทุมธานี
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พืนที่ที่ 2: พืนที่ต้าบลล้าผักกูด ต้าบลบึงสนั่น และต้าบลรังสิต ในเขตอ้าเภอธัญบุรี

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth และ Google Street Views สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม, 2559.
ภาพที่ 5-5 แสดงลักษณะพื้นที่ของตาบลลาผักกูด และตาบลรังสิต จังหวัดปทุมธานี
(3) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง
พบว่า พืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วมปานกลางของจังหวัดปทุมธานี จะตังอยู่ในบริเวณพืนที่
ชานเมือง ซึ่งมีระยะห่างจากแหล่งน้า และเส้นทางไหลของน้าพอสมควร พืนที่ส่วนใหญ่จะตังอยู่
ในบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา หรือทางฝั่งขวาของจังหวัดปทุมธานี ใน 2 อ้าเภอที่ไม่อยู่
ในแนวเส้นทางน้าไหล (Flood way) ประกอบไปด้วย
พืนที่ที่ 1: พืนที่ต้าบลคลองสาม ต้าบลคลองสี่ และต้าบลคลองห้า ในเขตอ้าเภอคลองหลวง

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth และ Google Street Views สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม, 2559.
ภาพที่ 5-6 แสดงลักษณะพื้นที่ของตาบลคลองสาม และตาบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี
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พืนที่ที่ 2: พืนที่ต้าบลบึงค้าพร้อย ต้าบลล้าลูกกา และต้าบลบึงทองหลาง ในเขตอ้าเภอล้าลูกกา

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth และ Google Street Views สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม, 2559.
ภาพที่ 5-7 แสดงลักษณะพื้นที่ของตาบลบึงคาพร้อย และตาบลลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(4) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
พบว่า พืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วมสูงของจังหวัดปทุมธานี จะตังอยู่ในบริเวณพืนที่ริมสองฝั่ง
แม่น้าเจ้าพระยา โดยเฉพาะในพืนที่นอกแนวคันกันน้าเจ้าพระยา ซึ่งพืนที่ ที่มีความเสี่ยงในการเกิด
น้าท่วมสูงจะตังอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา หรือทางฝั่งซ้ายของจังหวัดปทุมธานี
ที่ตังอยู่ในพืนที่ทตี่ ่้ากว่าพืนที่ทางฝั่งขวา ในเขต 3 อ้าเภอ ประกอบไปด้วย
พืนที่ที่ 1: พืนที่ต้าบลสามโคก ต้าบลบ้านงิว ต้าบลบางกระบือ และต้าบลท้ายเกาะ ในเขตอ้าเภอ
สามโคก

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth และ Google Street Views สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม, 2559.
ภาพที่ 5-8 แสดงลักษณะพื้นที่ของตาบลสามโคก และตาบลบางกระบือ จังหวัดปทุมธานี
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พืนที่ที่ 2: พืนที่ต้าบลบางคูวัด ต้าบลบางปรอก ต้าบลบางกะดี และต้าบลบ้านฉาง ในเขตอ้าเภอเมือง

ที่มา : ฐานข้อมูล Google Earth และ Google Street Views สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม, 2559.
ภาพที่ 5-9 แสดงลักษณะพื้นที่ของตาบลบางคูวัด และตาบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
5.3 ผลการวิเคราะห์พื้นที่น้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จากภาพที่ 4 – 14 ในบทที่ 4 กับ สถานการณ์การวิเ คราะห์ พื นที่ น้า ท่ว ม ภายใต้โ อกาสของคาบ
การเกิดซ้าน้าท่วม 5 ปี พบว่า จังหวัดปทุมธานีจะมีน้าท่ว มรุนแรงในบริเวณอ้าเภอสามโคก และ
อ้าเภอเมืองปทุมธานี และมีพืนที่ปลอดภัยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในเขตอ้าเภอหนองเสือ
จากภาพที่ 4 – 15 ในบทที่ 4 กั บ สถานการณ์ ก ารวิ เ คราะห์ พื นที่ น้ า ท่ ว มภายใต้ โ อกาสของคาบ
การเกิดซ้าน้าท่วม 25 ปี พบว่า จังหวัดปทุมธานีจะมีน้าท่วมรุนแรงในบริเวณอ้าเภอสามโคก และ
อ้าเภอล้าลูกกา และพบว่าพืนที่ทัง 7 อ้าเภอของจังหวัดต่างได้รับผลกระทบจากน้าท่วมทังสิน
จากภาพที่ 4 – 16 ในบทที่ 4 กับ สถานการณ์การวิเ คราะห์ พื นที่ น้า ท่ว ม ภายใต้โ อกาสของคาบ
การเกิดซ้าน้าท่วม 50 ปี พบว่า จังหวัดปทุมธานีจะมีน้าท่วมรุนแรงในบริเวณอ้าเภอสามโคก อ้าเภอ
ล้าลูกกา และอ้าเภอลาดหลุมแก้ว โดยพบว่าพืนที่ทัง 7 อ้าเภอของจังหวัดต่างได้รับผลกระทบจาก
น้าท่วมทังสิน
จากภาพที่ 4 – 17 ในบทที่ 4 กับ สถานการณ์การวิเ คราะห์ พื นที่ น้า ท่ว ม ภายใต้โ อกาสของคาบ
การเกิดซ้าน้าท่วม 100 ปี พบว่า พืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้าท่วม โดยเฉพาะ
ในพืนที่ 5 อ้าเภอ ประกอบไปด้วย อ้าเภอสามโคก, อ้าเภอเมืองปทุมธานี , อ้าเภอล้าลูกกา, อ้าเภอ
ลาดหลุมแก้ว และอ้าเภอคลองหลวง
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ที่มา :จากการวิเคราะห์ และประมวลผลของนิสิต, 2560.
ภาพที่ 5-10 แสดงอาเภอที่มีความเสี่ยงน้าท่วมซ้าซาก ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ในจังหวัดปทุมธานี
จากผลการวิเคราะห์และจัดท้า Sieve Analysis ร่วมกับการซ้อนทับข้อมูลเชิงพืนที่ด้วยชุด
ข้อมูลคาบความถี่การเกิดซ้าน้าท่วม (Flood Return Period) แสดงให้เห็นว่า พืนที่เสี่ยงน้าท่วมใน
ระดับสูงสุดของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตังอยู่ในเขตพืนที่ของ
3 อ้าเภอ ประกอบไปด้วย (1) อ้าเภอสามโคก, (2) อ้าเภอเมืองปทุมธานี และ (3) อ้าเภอลาดหลุมแก้ว
ตามล้าดับ
และจากการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการน้า ตลอดจนแผน นโยบายการจัดการน้าท่วม
รวมถึ ง โครงสร้ า งส้ า หรั บ จั ด การปั ญ หาน้ า ท่ว มของทั ง 3 อ้ า เภอในปั จ จุ บัน ร่ ว มกั บ การประเมิน
ประสิทธิภาพของแนวทางและโครงสร้างเหล่านันในเชิงการจัดการด้วยมาตรการทางผังเมือง พบว่า
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เขตพืนที่ชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานีจะมีแนวโน้มของ
ความถี่ในการเกิดภัยพิบัติน้าท่วมที่ถี่และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน จากเดิมในอดีตที่พืนที่เมืองเกิด
การขยายตัวภายใต้ทิศทางการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว พืนที่ชุมชนเมืองในจังหวัด
ปทุมธานีจะมีความเสี่ยงจากน้าท่วมภายใต้คาบการเกิดซ้าที่ 50 ปี หรือ 100 ปี ส่งผลท้าให้มีพืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในระดับรุนแรงค่อนข้า งน้อย หากแต่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
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ภูมิอากาศในช่วง 30 ปีมานี ภูมิอากาศโลกมีความแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง พืนที่จังหวัดปทุมธานีได้รับ
อิทธิพลจากปริมาณน้าท่า และน้าหลาก จากการเพิ่มขึนของปริมาณน้าฝนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ในช่วง 10 ปีหลังมานี อีกทังการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศยังส่งผลต่อความถี่และระดับความรุนแรง
ของการเกิดน้าท่วมอีกด้วย กล่าวคือ น้าท่วมภายใต้ระดับความรุนแรงของคาบการเกิดซ้าที่ 50 ปี
และ 100 ปี มีแนวโน้มที่จะสามารถมาเกิดขึนในช่วงของคาบอุบัติที่ 25 ปี หรือ 50 ปี ส่งผลท้าให้พืนที่
ที่เคยปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงน้าท่วมน้อยอดีต กลับกลายมาเป็นพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสู งสุด และพืนที่
เฝ้าระวังภัยน้าท่วมในปัจจุบัน ประกอบกับ พืนที่เมืองในปัจจุบันมีการขยายตัวเข้าไปยังพืนที่เสี่ยง
น้าท่วมรุนแรง และมีแนวโน้มของการขยายตัวในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมรุนแรงเป็นวงกว้างมากยิ่งขึนเรื่อยๆ
อันเนื่องมาจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มขึนของประชากร ดังนัน การน้าเอาวิธีการ
ทางด้านผังเมืองมาประยุกต์ใช้กับการประเมินพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้บริ บทของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ จึงน้าไปสู่การจัดท้ากระบวนการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) เพื่อสร้างให้เกิด
รูปธรรมของแผนพัฒนา และสามารถสะท้อนให้เห็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละ
ฉากทัศน์ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด
5.4 สรุปหาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมของจังหวัดปทุมธานี
วิทยานิพนธ์ฉบับนีจะเป็นการศึกษา และวิเคราะห์เพื่อประเมินหาระดับพืนที่น้าท่วมขังในบริเวณพืนที่
ชุมชนเมืองของจังหวัดปทุมธานี โดยความเสี่ยงส่วนหนึ่งขึนอยู่กับปริมาณน้าท่าที่มีอยู่ในพืนที่ และ
ปริ ม าณน้ า ท่ า ที่ ไ ด้ รั บ จากพื นที่ ร อบข้ า ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปริ ม าณฝน (ตั ว ชี วั ด การเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศในพืนที่) ซึ่งรูปแบบการกระจายของฝนในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาจะมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง ร่วมด้วยความสามารถในการไหล
ผ่านของน้าผ่านพืนที่ชุมชนเมือง ซึ่งขึนอยู่กับการจัดวางผังเมือง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ระบบโครงข่าย
คมนาคม สาธารู ป โภค สาธารณูปการ และสภาพพืนที่ อยู่ อาศัย ในจั งหวั ดปทุมธานี โดยผลจาก
การจัดท้าแผนที่พืนที่เสี่ยงน้ าท่วม (Flood Risk map) ของพืนที่ชุมชนเมือง เพื่อระบุถึงพืนที่ และ
ระดับความเสี่ยงของน้าท่วม ร่วมกับการประเมินปริมาณน้าท่าและน้าผิวดินสะสมจากพืนที่ลุ่ มน้า
สาขาย่อยของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา พบว่า พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในระดับความรุนแรงสูงสุดของจังหวัด
ปทุมธานี อยู่ในพืนที่ 3 อ้าเภอ คือ (1) อ้าเภอเมืองปทุมธานี , (2) อ้าเภอสามโคก และ (3) อ้าเภอ
ลาดหลุมแก้ว
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จากภาพที่ 5 – 10 (ด้ า นบน) แสดงให้ เ ห็ น พื นที่ เ สี่ ย งน้า ท่ ว มภายใต้ บริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศในพืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถจ้าแนกตามระดับความรุนแรงออกได้เป็น 4 ระดับ
ดังนี
5.4.1 พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงน้าท่วม
ไม่มีพืนที่ปลอดภัย ยกเว้นพืนที่ในแนวก้าแพงป้องกันน้าท่วมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งสร้าง
ขึนมาป้องกันน้าท่วมหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554
5.4.2 พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมน้อย
พบในเขตพืนที่ทางตอนบนของอ้าเภอหนองเสือ รวมถึงพืนที่ส่วนใหญ่ของอ้าเภอล้าลูกกา และอ้าเภอ
ธัญบุรี
5.4.3 พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมปานกลาง
พบในเขตพืนที่ทางตอนบนของอ้าเภอคลองหลวง
5.4.4 พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
พบในเขตพืนที่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดปทุมธานี หรือทางฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา ในเขตอ้าเภอ
สามโคก, อ้าเภอเมืองปทุมธานี และอ้าเภอลาดหลุมแก้ว
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5.5 การวิเคราะห์สถานการณ์น้าท่วม กับข้อกาหนดผังเมือง ภายใต้บริบทของความเสี่ยง

ที่ ม า : รายงานการศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ท้ า แผนภาคการพั ฒ นาในแนวระเบี ย งนวั ต กรรมตะวั น ออก –
ตะวันตก (ตอนใต้) ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2559.
ภาพที่ 5-11 แสดงความเชื่อมโยงของผังตามกฎหมายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan
Region : BMR) ด้านบน แสดงให้เห็นว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในพืนที่รอยต่อทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีการเติบโต และการขยายตัวของประชากรในพืนที่อย่ าง
รวดเร็ว ซึ่งจากการศึกษาของนิสิตพบว่า ในเขตพืนที่จังหวัดปทุมธานี มีกฎหมาย และข้อก้าหนดที่
บังคับใช้ในบริบทของข้อก้าหนดทางผังเมืองรวมทังสิน 5 ผัง โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของ
แต่ละผังเมืองรวมเมือง / ผังเมืองรวมชุมชน ในแต่ละอ้าเภอ ได้ดังตารางที่ 5 – 3 (ด้านล่าง)
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ตารางที่ 5-3 ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปรียบเทียบกับพื้นที่เมืองของจังหวัดปทุมธานี ปี 2558
อาเภอ

ผังสีตามกฎหมาย

ภาพแสดงพื้นที่เมือง
ภาพถ่ายทางอากาศ

อาเภอ
เมือง
ปทุมธานี
อาเภอ
สามโคก

อาเภอ
ลาดหลุม
แก้ว

อาเภอ
หนองเสือ

อาเภอ
ธัญบุรี
อาเภอ
คลอง
หลวง
อาเภอ
ลาลูกกา

ที่มา : จากการวิเคราะห์และประมวลผลของนิสิต, 2559.

แผนที่
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จากตารางที่ 5 – 3 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการกระจุกตัวของพืนที่เมือง (Built – Up Area) ในอ้าเภอ
ต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี เปรียบเทียบกับการระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย ซึ่งพบว่า พืนที่
ชุมชนเมือง อันได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย , พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม รวมถึง
การพัฒ นาระบบโครงสร้างพืนฐานต่างๆ ของเมือง มีแนวโน้มขยายตัว เพิ่มขึน โดยเฉพาะในเขต
อ้าเภอเมืองปทุมธานี อ้าเภอคลองหลวง และอ้าเภอล้าลูกกา หากแต่การระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมืองที่มีอยู่ ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาที่ก้าลัง
เกิ ด ขึ น จึ ง ยิ่ ง ส่ ง ผลท้ า ให้ พื นที่ ชุ ม ชนเมื อ งในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ค วามเสี่ ย งได้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์น้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดยข้อสรุปของผังเมืองรวมของพืนที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อน้าผังเมืองรวม
เมืองตามข้อบังคับ ใช้กฎกระทรวงทังหมดข้างต้นมาต่อเป็นชินเดียวกัน จะได้เป็น ลั กษณะของผั ง
ออกมาดังภาพที่ 5 – 12 (ด้านล่าง)

ที่มา : ฐานข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน และจัดท้าโดยนางสาวเยาวลักษณ์ จันทมาศ, 2559.
ภาพที่ 5-12 แสดงผังสีการใช้ประโยชน์ที่ดินของข้อกาหนดผังตามกฎหมายในจังหวัดปทุมธานี
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จากภาพที่ 5 – 12 ซึ่งเป็นการน้าเอาข้อมูลพืนที่ชุมชนในปัจจุบัน (Built – Up Area) มาซ้อนทับกับ
ข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก้าหนดผังเมือง (Land Use Planning) พบว่า พืนที่เมืองใน
จังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มขยายตัวออกจากพืนที่ศูนย์กลาง ขนานไปกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก
คือ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนสาย
รั งสิ ต – นครนายก) และการกระจุกตัว ของชุมชนจะเกิดขึนหนาแน่นในเส้ นทางที่ถนนสายหลั ก
และถนนสายรองเข้าถึง ในขณะที่พืนที่ชุมชนบางส่วนเกิดการรุกล้าเข้าไปใช้พืนที่ที่ถูกก้าหนดไว้
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ประเภทอื่นๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วในข้อก้าหนดผังเมือง จนน้ามาสู่การใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท
นอกจากนี กระบวนการกลายเป็นเมืองที่เกิดขึน ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเข้าไปยังพืนที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากน้าท่วมที่รุนแรงยิ่งขึน อันเนื่องมาจากข้อจ้ากัดของพืนที่ที่ไม่เพียงพอและสอดคล้องกับ
แนวโน้มการเพิ่มขึนของประชากร และความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งเมื่อน้าชุด
ข้อมูลการวิเคราะห์ Sieve Analysis ที่มีการระบุต้าแหน่งย่านพืนที่เสี่ยงน้าท่วมแต่ละระดับเอามาไว้
มาซ้อนทับกับชุดข้อมูลการขยายตัวของพื นที่เมือง กับข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก้าหนด
ผังเมือง (Land Use Planning) ตามภาพที่ 5 – 12 สามารถอธิบายได้ว่า การพัฒนา และการเติบโต
ของเมืองที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก้าหนดผังเมือง ส่งผลท้าให้จังหวัดปทุมธานี
มีพืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ รุนแรงและมี
ขอบเขตขยายใหญ่ขึน
จากข้อสรุปของผังเมืองรวมของพืนที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อน้าผังเมืองรวม
เมือง / ผังเมืองรวมชุมชน ตามข้อบังคับใช้กฎกระทรวงทังหมดข้างต้น มาซ้อนทับกับข้อมูลเชิงพืนที่
รวมถึงพืนที่เสี่ยงน้าท่วมภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของพืนที่ชุมชนเมือง / พืนที่เมือง ที่เกิดการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางเขาไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วม และไม่
มีความสอดคล้องกับข้อก้าหนดทางกฎหมายที่ได้ระบุและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเอาไว้ ด้วยผัง
เมืองรวมเมือง ดังภาพที่ 5 – 13 (ด้านล่าง)
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ที่มา : จากการวิเคราะห์ของนิสิต, 2559.
ภาพที่ 5-13 แสดงผังเมืองรวมฉบับต่างๆ ที่บังคับใช้ในจังหวัดปทุมธานี

205
5.5.1 พื้นที่เสี่ยงสูงสุด
สามารถสรุ ป พืนที่เสี่ย งน้าท่วม จากการวิเคราะห์ ปัจจัยเกี่ยวเนื่องทังหมด กับข้อก้าหนดผั งเมือง
ภายใต้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี พบว่า
มีแนวโน้มทวีความรุนแรง และแผ่ขยายพื นที่เป็นวงกว้างมากยิ่ งขึน โดยรูปแบบการวางแผนเมือง
และการพัฒนาข้อก้าหนดทางผังเมืองส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มพืนที่เสี่ยงน้าท่วมให้กับชุมชน หรือ
พืนที่เมืองในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี
(1) การวิเคราะห์การใช้ที่ดินกับพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมในปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันในพืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า การพัฒนา
อาคาร สิ่งก่อสร้าง ระบบโครงสร้างพืนฐาน และโครงข่ายคมนาคม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืนที่
ระบายน้า และพืนที่รองรับน้ าของเมือง ประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มขึนของประชากร และการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต ที่ท้าให้เกิดการขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) มาก
ยิ่ งขึน ประกอบกับ การเกิดการขยายตัว ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื นที่ชุมชนเมือง และ
สิ่งก่อสร้างที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเชิงพืนที่ จนน้ามาสู่การเกิดความเสี่ยงและความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) มากขึน โดยเฉพาะความเสี่ยงจากสถานการณ์น้าท่วม
การพั ฒ นา และการเพิ่ ม ขึ นของระบบเส้ น ทางคมนาคม รวมถึ ง ระบบสาธา รณู ป โภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐานต่างๆ พบว่า เส้นทางถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 305 (รังสิต – นครนายก) และการถมพืนที่คลอง และเส้นทางระบายน้าสายย่อย ส่งผล
โดยตรงต่อการลดลงของความเร็ว ในการไหลของน้า เนื่องจากเส้นทางถนนกลายเป็นสิ่งกีด ขวาง
ในการระบายน้า ประกอบกับการขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ท้า
ให้เกิดการถมพืนที่ดินบางส่วน ซึ่งอาจจะเป็นพืนที่รองรับน้า ท้าให้พืนที่รองรับและกักเก็บน้าของเมือง
หายไป ประกอบกั บ การเพิ่ ม ขึ นของเส้ น ทางถนนสายรองและถนนสายย่ อ ย เพื่ อ รองรั บ ปั ญ หา
การจราจรติดขัด ยังท้าให้เกิดการบุกรุกพืนที่โล่งว่าง รวมถึงพืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของ
เมือง ท้าให้น้าไม่สามารถไหลเข้าไปยังพืนที่เหล่านีได้ น้าจึงไหลบ่าไปตามแนวเส้นทางที่ถนนตัดผ่าน
และแบ่งกันเข้าสู่พืนที่ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว
จากภาพที่ 4 – 14 ถึง 4 – 17 ในบทที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบจากระดับความเสี่ยง
ในการเกิดน้าท่วม ภายใต้คาบความถี่การเกิดซ้าน้าท่ วม (Flood Return Period) ที่แตกต่างกัน จะมี
พืนที่ที่ได้รับความเสี่ยงจากน้าท่วมที่แตกต่างกันไปด้วย โดยจากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงน้า ท่วม
และขอบเขตพืนที่ประสบภัยน้าท่วม ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทพืนที่ อนุรัก ษ์ช นบทและเกษตรกรรม เป็นพืนที่ที่มีความเสี่ ย งและ
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ผลกระทบจากน้าท่วมน้อยที่สุด ในขณะที่พืนที่อยู่อาศัย และพืนที่พาณิชยกรรม จะเป็นพืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้าท่วมมากที่สุด
เนื่ องด้ว ยการขยายตัว ของพืนที่ชุมชนเมื องในปัจจุ บันของจั งหวัดปทุมธานี เริ่ มเกิดการ
ขยายตัวออกไปอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลท้าให้พืนที่ราบลุ่มต่้า พืนที่เสี่ยงน้าท่วมขัง รวมถึง
พืนที่เส้นทางไหลของน้า และทางระบายน้าต่างๆ ถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นอาคาร สิ่งก่อสร้าง บ้าน
จัดสรร และโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และเมื่อเกิดสถานการณ์น้าท่วมรุนแรงขึน พืนที่เหล่านีจะ
ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงเพิ่มขึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่น มหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึนในปี
2554 ที่พบว่า ระดับความรุนแรงของสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึนอยู่ภายใต้คาบความถี่การเกิดซ้าน้า
ท่วม 100 ปี หรือหมายถึง ระดับความรุนแรงและมวลน้าที่ไหลเข้ามาท่วมในจังหวัดปทุมธานี ในระดับ
ความรุนแรงเดียวกับปี 2554 จะมีโอกาสเกิดขึน 1 ครัง ต่อ 100 ปี
5.5.2 ความเสี่ยงจากน้าท่วม
จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน เพื่อหาแนวโน้มการเติบโตของพืนที่ชุมชน
เมืองของจังหวัดปทุมธานีในอนาคต พบว่า ในอนาคต 30 ปีข้างหน้า (ปี 2587) จังหวัดปทุมธานีจะมี
จ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์เพิ่มขึนจาก 1,094,249 คน ในปี 2558 เป็น 1,690,574 คน
หรือเพิ่มขึนกว่า 596,325 คน ในปี ปี 2587 และด้วยจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึน ท้าให้มีความ
จ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาและขยายพืนที่ชุมชนเมืองออกไปยังบริเวณพืนที่ที่ยังไม่มีการพัฒนา และจาก
การเพิ่มพืนที่อยู่อาศัย และระบบโครงสร้างพืนฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง จึงน้ามาสู่
การลดลงของพืนที่สีเขียว รวมถึงพื นที่รองรับน้าของเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยของแรงงาน ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง และไม่สามารถระบุจ้านวน
ที่แน่ชัดได้ จึงน้ามาสู่การรุกล้าพืนที่รกร้าง ว่างเปล่า เพื่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และท้าให้
เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเชิงพืนที่ตามมา
จากภาพที่ 4 – 16 ถึง 4 – 17 ในบทที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบจากระดับความเสี่ยงใน
การเกิดน้าท่วม ภายใต้คาบความถี่การเกิดซ้าน้าท่วม (Flood Return Period) ในอนาคต คือ ระดับ
น้าท่วมที่คาบ 50 ปี และ 100 ปี จะมีพืนที่ที่ได้รับความเสี่ยงจากน้าท่วมที่ค่อนข้างกว้างและรุนแรง
โดยจากการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความเสี่ ย งน้ า ท่ ว ม และขอบเขตพื นที่ ป ระสบภั ย น้ า ท่ ว ม ต่ อ การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ชีให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพืนที่
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีความเสี่ยง และมีผลกระทบจากน้าท่วมน้อยที่สุด จะมี
จ้านวนพืนที่ลดลงกว่าในปัจจุบัน ในขณะที่พืนที่อยู่อาศัย และพืนที่พาณิชยกรรม ซึ่งเป็นพืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้าท่วมมากที่สุด จะเพิ่มมากขึนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างชัดเจน ท้าให้ จังหวัด
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ปทุมธานีจะยิ่งมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้าท่วมที่รุนแรงมากยิ่งขึนเรื่อยๆ โดยมีปัจจัยเกี่ยวเนื่อง มา
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท
จากปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่กล่าวถึงข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อพืนที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีที่จะ
มี ค วามเสี่ ย งเพิ่ ม ขึ นอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ประกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ (Climate
Change) จะท้าให้ระดับความรุนแรงของสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึนอยู่ภายใต้คาบความถี่การเกิดซ้า
น้าท่วม 50 ปี และน้าท่วม 100 ปี หรือหมายถึง ระดับความรุนแรงและมวลน้าที่ไหลเข้ามาท่วมใน
จังหวัดปทุมธานี ในระดับความรุนแรงเดียวกับปี 2554 ที่ควรจะมีโอกาสเกิดขึน 1 ครัง ต่อ 50 ปี และ
1 ครัง ต่อ 100 ปี เกิดได้บ่อย และใช้ระยะเวลาในการเกิดที่น้อยกว่านัน เป็นต้น
เมื่อพิจารณาพืนที่เสี่ย งในการเกิดน้าท่ว มในแง่ของการเกิดน้า ท่วมซ้าซาก พบว่า มีพืนที่
ชุมชนชานเมือง และพืนที่ชุมชนหนาแน่นสูงหลายบริเ วณที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม มีสาเหตุหลัก
มาจากท้าเลที่ตัง และลักษณะของการตังถิ่นฐานของชุมชนนันๆ ที่ไปตังถิ่นฐานอยู่บนพืนที่เสี่ ยงใน
รูปแบบต่างๆ ทังพืนที่ราบลุ่มต่้า พืนที่ริมสองฝั่งแมน้าเจ้าพระยา พืนที่แนวเส้นทางไหลของน้า และ
พืนที่รับน้าของเมือง ประกอบกับ การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม การประเมินพืนที่ เสี่ ยง
น้าท่วม ในพืนที่จึงมาจากการซ้ อนทับข้อมูลพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้โอกาสในการเกิดน้าท่วมซ้าใน
ทุก 5 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี กับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งชุดข้อมูลจากการซ้อนทับแสดง
ให้เห็นว่า พืนที่อ้าเภอที่ได้รัลผลกระทบน้าท่วมซ้าซาก ในทุกโอกาสของคาบการเกิดซ้า 5 ปี, 25 ปี,
50 ปี และ 100 ปี คือ พืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี พืนที่อ้าเภอสามโคก และพืนที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว
โดยแต่ละพืนที่อยู่ภายใต้ผังเมืองรวมเมืองที่ถูกควบคุม และบริหารจัดการแตกต่างกันไป และเป็นที่น่า
สังเกตว่า พืนที่อ้าเภอสามโคก และพืนที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว ที่เกิดปัญหาน้าท่วมซ้าซาก มี เพียงผัง
เมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ควบคุมอยู่เท่านัน ไม่ได้มีผังเมืองรวมเมืองบังคับใช้เป็นของตัวเอง ในขณะที่
พืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี มีผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี ควบคุมจัดการอยู่ โดยบริเวณพืนที่ และชุมชน
ที่มีความเสี่ยงน้าท่วมสูงหลายบริเวณในจังหวัดปทุมธานีตั งอยู่ในพืนที่ราบลุ่มต่้า และพืนที่ริมสองฝั่ง
แม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งจะมีความเสี่ยงจากน้าท่วมทังจากน้าล้นตลิ่ง และน้าไหลหลากจากพืนที่ต้นน้า
รวมถึงพืนที่ต้นเขื่อนเจ้าพระยา
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5.5.3 ความเสี่ยงจากน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จากภาพที่ 5 - 9 แสดงให้เห็นถึงพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงสุดของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่าอยู่ในพืนที่
ทางฝั่ ง ซ้ า ยของจั ง หวั ด ในเขตอ้ า เภอเมื อ งปทุ ม ธานี อ้ า เภอสามโคก และอ้ า เภอลาดหลุ ม แก้ ว
โดยตังอยู่บนพืนที่ราบลุ่มต่้ากว่าพืนที่ทางฝั่งขวาของจังหวัด นอกจากนี จากผลการวิเคราะห์ยังพบว่า
พืนที่เหล่านีมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึนกว่าเดิม เมื่อน้าเอาทิศทางการเติบโตของเมืองภายใต้ข้อก้าหนด
ทางผังเมืองมาวิเคราะห์ร่ วม เพื่อดูแนวโน้มการขยายตัวของพืนที่เมืองในอนาคต ซึ่งสามารถสรุป
สถานการณ์ความเสี่ยง ออกมาได้ดังนี
(1) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการขยายตัวของเมืองที่
ไม่มีข้อกาหนดทางผังเมืองควบคุม
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในพืนที่ที่ไม่มีข้อก้าหนดทางผังเมืองควบคุมในปัจจุบัน พบว่า อยู่ในเขตพืนที่อ้าเภอ
สามโคก และอ้าเภอลาดหลุมแก้ว อันเนื่องมาจากไม่มีผังเมืองรวมบังคับใช้เป็นของตนเอง ท้าให้
หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่มีอ้านวจหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ส้านั กงานโยธาธิการและ
ผั งเมือง จั งหวัดปทุมธานี ไม่ส ามารถควบคุ ม หรือจ้ากัดการพัฒ นา และการเติบโตของเมื อ งได้
ผลที่ตามมาคือ เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการบ้านจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนา
เชิงโครงสร้างอื่นๆ ที่สามารถด้าเนินการได้ โดยมีเพียงผัง เมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีลักษณะเป็น
ผังแนวทางการพัฒนาภาพกว้าง รวมถึง กฎหมายควบคุมอาคาร ควบคุมอยู่เท่านัน หากทังสองพืนที่นี
ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือมีข้อบังคับใช้ทางผังเมืองเป็นของตัวเอง จะยิ่งท้าให้เมืองเกิดการพัฒนา
แบบสะเปะสะเปะ และเกิดการขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) มากยิ่งขึน
(2) พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการขยายตัวของเมืองที่มี
ข้อกาหนดทางผังเมืองควบคุม
พืนที่เสี่ยงน้าท่วมในพืนที่ที่มีข้อก้าหนดทางผังเมืองควบคุมในปัจจุบัน พบว่า อยู่ในเขตพืนที่อ้าเภอ
เมืองปทุมธานี ภายใต้อ้านาจการควบคุมของผั งเมืองรวมเมืองปทุมธานี โดยผังเมืองฉบับนีอยู่ใน
อ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี ครอบคลุมพืนที่
รวม 120 ตารางกิโลเมตร มีโครงการพัฒนาส้าคัญที่เกิดขึนในพืนที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ อยู่
อาศัย และโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ (พืนที่สีเหลืองตามข้อก้าหนดผังเมือง) บทบาทส้าคัญของ
ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี คือ การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพืนที่อยู่อาศัย รองรับการขยายตัวของ
พืนที่เมืองรอยต่อทางด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ในเขตสายไหม และเขตดอนเมือง รวมถึง
การผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ ในระดับจังหวัด
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จากภาพที่ 5 – 12 แสดงให้เห็นว่า พืนที่ชุมชนเมืองในเขตผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี มีการกระจุกตัว
หนาแน่นอยู่ในพืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหน้าแน่นน้อย (พืนที่สีเหลือง) ซึ่งสอดคล้อง
และเป็นไปตามข้อก้าหนดทางด้านผังเมืองที่ควบคุมอยู่ หากแต่ก็มีพืนที่เมืองบางส่วนที่ขยายตัวเข้าไป
รุกล้าพืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (พืนที่สีเชียว) ของเมือง ท้าให้
พืนที่สี เขีย ว ซึ่งถูกก้าหนดเอาไว้ ให้ เป็ น พืนที่ รองรับ น้าในสถานการณ์ฉุ กเฉินลดน้ อยลง เมื่อเกิ ด
สถานการณ์น้าท่วมขึน น้าที่ไหลบ่าเข้ามาจึงไหลเข้าท่วมพืนที่ชุมชนเมืองได้ ดังเช่นสถานกาณ์น้าท่วม
ที่เกิดขึนในปี 2554 ที่พบว่า มวลน้าไหลเอ่อเข้าท่วมพืนที่กว่าร้อยละ 96 ของจังหวัดปทุมธานี และ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดที่กล่าวมาข้างต้น จึงน้าไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงนโยบาย ตลอดจน
แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการเชิงพืนที่เพื่อเสนอแนะมาตรการทางผังเมืองที่มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยงของแต่ละพืนที่ชุมชนต่อการเกิดน้าท่วม ภายใต้บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีความแตกต่างกับตามลักษณะเชิงพืนที่ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ฉากทัศน์
(Scenario Analysis) ในล้าดับต่อไป
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา

6.1 การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) เพื่อหามาตรการทางผังเมือง
การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) จากการให้ค้านิยามของ (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2557)
อธิบายความหมายไว้ในหนังสือฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576 ว่า ฉากทัศน์ คือ ภาพอนาคต
ที่ เ ป็ น จริ ง ได้ (Plausible) ไม่ ใ ช่ ภ าพอนาคตที่ ค วรจะเป็ น (Preferred) หรื อ แม้ แ ต่ น่ า จะเป็ น
(Expected) ฉากทัศน์จึงเป็นการสะท้อนแนวโน้ม และทิศทางการพัฒนา และการเติบโตของเมือง
ผ่านการเล่าเรื่องที่เป็นจริงโดยอาศัยการจินตนาการที่ตังอยู่บนพืนฐานของข้อมูลที่ ได้มาจากผล และ
เนือหาของการท้าวิจัยในประเด็นที่ต้องการจะศึกษานันๆ
กระบวนการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) ในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนีจะเป็นจัดท้าข้อมูล
ขึนมาจากการคาดการณ์ภาพอนาคตการเติบโตของพื นที่เมืองในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้บริบทและ
โอกาสของการเกิดในอีก 30 ปีข้างหน้า คือ ปี พ.ศ.2587 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ ส ามารถเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปได้ ต ามปั จ จั ย เกี่ ย วเนื่ อ งในอนาคต
โดยรายละเอียดของแต่ละฉากทัศน์จ ะมาจากการวิเคราะห์ และประมวลผลจากข้อมูลเชิงกายภาพ
ข้อมูลประชากร ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางการพัฒนา รวมถึง
การขยายตัวของเมือง
โดยเรื่องราวในแต่ละฉากทัศน์จะเขียนจากมุมมองเชิงพืนที่ในอีก 30 ปีข้างหน้า คือ ปี พ.ศ.2587 ของ
จังหวัดปทุมธานี เพื่อย้อนกลับมาดูว่า เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดปรากฎการณ์ใดขึนบ้าง
ในช่วง 30 ปีก่อนหน้านัน ซึ่งเนือหาบางส่วนจะมีการน้าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่มาจากการคาดการณ์
จ้านวนประชากร รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพืนที่เมือง ในจังหวัดปทุมธานี นับตังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ในขณะที่เนือหาบางส่วนจะเป็นไปในเชิงพรรณาด้วยการอธิบายผ่านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เพื่อสร้างภาพฉายที่สะท้อนความเป็นจริงของการพัฒนา และการเติบโตของพืนที่ศึกษา
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ขันตอนส้ าคัญของการฉายภาพอนาคตในรู ปแบบฉากทั ศน์จ ะใช้วิธี การก้า หนดตรรกะฉา กทั ศ น์
(Scenario Logics) เพื่อสร้างโครงเรื่องหลักที่ได้มาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความส้าคัญในการพัฒนา
เมือง ร่วมกับชุดข้อมูลปัจจัยที่ไม่มีความแน่นอนเชิงพลวัต สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ซึ่งในกรณีการพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความส้าคัญมาก และมีโอกาสเกิดขึนได้สูง รายละเอียดของ
ฉากทัศน์จะสะท้อนประเด็นความท้าทายของเมืองในอนาคต เพื่อน้าไปสู่การเสนอแนะ และจัดท้า
แผน นโยบาย ทังในระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีความเหมาะสมกับพืนที่
โดยประเด็น และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของเมืองทังในแง่การพัฒนาทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยเชื่อมโยงอันน้าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงภายใต้แนวโน้มใหญ่ที่อาจจะยากต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนัน การพัฒนาและ
การวิ เ คราะห์ ฉ ากทั ศ น์ จ ะช่ ว ยในการก้ า หนดและวิ เ คราะห์ พั ฒ นาเมื อ ง ด้ ว ยการวางแ ผนและ
เตรียมการในระยะยาว โดยค้านึงถึงทางเลือกที่มีโอกาสเกิดขึนได้จริง ผ่านเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
เกี่ยวเนื่องที่กลายมาเป็นจุดพลิกผันที่ท้าให้ภาพอนาคตเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปเป็นอีกฉากหนึ่ง
ภายใต้แนวคิดข้างต้น จึงน้ามาสู่การสร้างฉากทัศน์เพื่อก้าหนด และสร้างภาพฉายอนาคตของงาน
วิทยานิ พนธ์ชินนี จ้ านวน 2 ฉากทัศน์ ที่มีเนือหา โครงเรื่องที่คล้ ายคลึ งและเกี่ยวเนื่ อ งกัน โดย
ฉากทัศน์ที่ (1) ได้แก่ การเติบโตของเมืองในระดับปกติ และฉากทัศน์ที่ (2) ได้แก่ การเติบโตของเมือง
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
6.1.1 ฉากทัศน์ที่ 1 ภายใต้การเติบโตของเมืองระดับปกติ
ก้าหนดให้ เป็ น รู ป แบบการพัฒ นาฉากทัศน์ในกรณีเหตุการณ์ปกติที่เมืองเกิดการเติบโตไปดังเช่น
ปัจจุบัน และมีแนวโน้มการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรคงที่ ดังตารางที่ 6 – 1 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 6-1 แสดงภาพฉายอนาคตที่ 1 : Business as Usual (BAU)
การคาดการณ์ประชากร และความต้องการของการเติบโตในอนาคต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
ปี
อาเภอที่ได้รับ
ปชก.(คน) การเติบโตของพท.เมือง
พื้นที่เสี่ยง
ผลกระทบ
ปี 2558
1,094,249 เมืองยังไม่ขยายตัว
ปี 2573 (15 ปี) 1,370,353 เมืองขยายตัวคงที่
เพิ่มขึนในเขตริมฝั่ง
สามโคก, เมือง
ปี 2587 (30 ปี) 1,690,574 เมืองขยายตัวสูงขึนมาก ชุมชนในพท.สีเขียวปจบ.
2 อ้าเภอ

ที่มา : จากการวิเคราะห์และค้านวณโดยนิสิต, 2560.
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สถานการณ์การเติบโตของพืนที่ชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน มีแนวโน้มขยายตัวจากพืนที่
ศูนย์กลางเมืองออกไปยังพืนที่โล่งว่างรอบนอกในแนวระนาบ ในรูปแบบเส้นตรง (Linear Pattern)
โดยพืนที่ชุมชนเมืองและลักษณะการเป็นสังคมจะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
สายหลั กในพืนที่ ได้แก่ ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 305 (ถนนสายรังสิต – นครนายก) (ดังแสดงในภาพที่ 3-13 ในบทที่ 3) ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัย
อยู่ ใ นพื นที่ จ ะอาศั ย อยู่ ใ นสั ง คมเมื อ งที่ มี ก ฎเกณฑ์ ใ นการใช้ ชี วิ ต ที่ ค่ อ นข้ า งหละหลวม ไม่ มี ผู้ ใ ด
ด้าเนินการตามแบบแผน หรือแนวทางที่ได้ด้าเนินการและจัดตังรากฐานเอาไว้ ขาดการบังคับ ใช้
กฎหมายในพื นที่ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และเข้ ม แข็ ง เพี ย งพอ ประกอบกั บ สั ง คมเมื อ งในพื นที่ มี ค วาม
หลากหลายเพิ่มมากขึน อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรในพืนที่ ทังประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ที่มีการย้ายเข้า หรือย้ายออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนประชากรแฝง ท้าให้
ค่านิยม ตลอดจนกระบวนทัศน์ของการด้ารงชีวิตและการพัฒนาเชิงสังคมในพืนที่ไม่มีเอกลักษณ์ หรือ
รากฐานเดิมตามวัฒนธรรมพืนถิ่น กลุ่มชนชันน้า อันได้แก่ ผู้มีอ้านาจหน้าที่บังคับใช้ กฎหมาย รวมถึง
ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายอ้านาจจากประชาชนให้เข้ามาดูแล ท้านุบ้ารุงรักษา
ชุมชน ไม่สามารถวางแผน และชีน้า ผลักดันเมืองให้เติบโตไปในทิศทางที่ควรจะเป็นได้ ส่งผลท้าให้
จั งหวัดปทุมธานี ประสบกับ ปัญหาความเหลื่ อมล้าทางสั งคมระหว่างกลุ่ มคนชนชันต่ างๆ ในพืนที่
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการผลักดันให้เมืองเกิดการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
จึงเกิดขึนได้ยาก
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมวัฒนธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด้ารงชีวิตจากรูปแบบ
ชุมชนชนบทมาเป็นชุมชนเมือง เกิดการลดขนาดลงของครัวเรือน จากครอบครัวใหญ่มาเป็นครอบครัว
เชิงเดี่ยว หรือครอบครัวขนาดเล็ก ส่งผลท้าให้ประชาชนในพืนที่จังหวัดปทุมธานีภายใต้ฉากทัศน์นี
จะอาศัยอยู่ในรูปแบบครอบครัวเชิงเดี่ยวมากขึน เกิดการด้ารงชีวิตโดยล้าพัง ไม่มีสังคม คนส่วนใหญ่ที่
อาศัยอยู่ในพืนที่เมือง จะด้ารงชีวิตผ่านพืนที่บนโลกดิจิตัล รวมถึงระบบโครงข่ายคมนาคมไร้ส าย
สังคมเกิดความเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากคนขาดปฏิสัมพันธ์ และความเอือเฟื้อโอบอ้อมอารีต่อกัน
ผลที่ ต ามมาคื อ พื นที่ เ มื อ งมี ค วามเสี่ ย งจากภาวะคุ ก คามทางด้ า นอาชญากรรม ความปลอดภัย
ตลอดจนความไม่มั่นคงในการด้ารงชีวิต นอกจากนี หากจะอธิบายถึงสถานการณ์ของประชาชนใน
พืนที่จังหวัดปทุมธานีในอนาคต พบว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีอายุโดยเฉลี่ยที่ยืนยาว มากยิ่งขึน
ส่งผลท้าให้สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการพึ่งพิงสูงขึนตามมา
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หากในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า จังหวัดปทุมธานียังมีแนวโน้มของการเติบโตของเมืองในระดับปกติ
(Business as usual) ดังเช่นในปัจจุบัน การด้าเนินชีวิตของประชาชนในพืนที่จะประสบกับปัญหา
ความเหลื่อมล้าที่เพิ่มสูงมากขึนเรื่อยๆ ไม่เฉพาะความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ หรือความเหลื่อมล้า
ทางด้านชนชัน แต่จะเกิดความเหลื่อมล้าเชิงสังคม อันเนื่องมาจากการเพิ่มจ้านวนขึนอย่างรวดเร็วของ
ประชากรวัยสูงอายุที่ถือเป็นประชากรพึ่งพิง ผลที่ตามมาคือ แม้ว่าประชาชนในพืนที่จังหวัดปทุมธานี
ในอนาคตจะมีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มสูงขึน หากแต่ภาระและความรับ ผิดชอบก็สูงขึนด้วยเช่นเดียวกัน
ประชาชนที่เป็นชนชันกลางจะเพิ่มจ้านวนขึนอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่า รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เกิด
การกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน แต่เนื่องด้วยภาระผูกพันที่กล่าวถึง
มาในข้ า งต้ น ท้ า ให้ ป ระชากรวั ย ท้ า งานในอนาคตต้ อ งแบกรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น จ้ า นวนมากต่ อ การ
ด้ารงชีวิตในครัวเรือน ซึ่งขัดแย้งกับการวิเคราะห์ผลนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การกระจายอ้านาจไปสู่
ท้องถิ่น ที่มีเป้ าหมายต้องการให้ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยพ้นกับดักการเป็นประชากร
ผู้มีรายได้ปานกลางภายในปี 2571
ในบริบทของการขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมืองของจังหวัดปทุมธานีในระดับปกติ จากสถานการณ์
ปัจจุบันพบว่า พืนที่ชุมชนเมืองเกิดการขยายตัวเข้าไปยังพืนที่ที่ไม่ได้ถูกก้าหนดไว้ให้เป็นพืนที่เพื่อการ
อยู่อาศัย (พืนที่สีเหลือง) ส่งผลท้าให้เมืองเกิดการขยายตัวแบบไร้ทิศทางเข้าไปยั งพืนที่ที่มีความเสี่ยง
ได้รับผลกระทบน้าท่วม อันประกอบไปด้วย พืนที่อ้าเภอล้าลูกกา และอ้าเภอลาดหลุมแก้ว (ดังแสดง
ในรูป 5-9 ในบทที่ 5) จากสถานการณ์การขยายตัวแบบไร้ทิศทางนีท้าให้ผู้คนในชุมชนเมืองมีความ
เสี่ยงทังต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าในการด้า รงชีวิตของประชาชนในพืนที่ เพราะ
คนยากจน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนชันแรงงาน ที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพืนที่ไม่มีศักยภาพ และ
ความสามารถในการจับจองที่ดินที่มีศักยภาพและมีความปลอดภัย เนื่องจากมีราคาสูง โดยพวกเขา
เหล่านันจะตังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพืนที่ชายขอบ หรือพืนที่เสี่ยงต่างๆ ของเมือง เนื่องด้วยเหตุผล และ
ความจ้าเป็นทางเศรษฐกิจนั่นเอง
ความเหลื่อมล้า และความไม่มั่นคงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมส่งผลโดยตรงต่อการก้าหนด และการมี
โอกาสเลือกท้าเลที่ตังในการตังถิ่นฐาน รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยพบว่า ในปัจจุบันจังหวั ด
ปทุ ม ธานี ป ระสบกั บ สถานการณ์ ค วามเหลื่ อ มล้ าเชิง พื นที่ กล่ า วคื อ จากการที่ ก รุ ง เทพมหานคร
มีลักษณะเป็นเมืองเอกนคร หรือเมืองโตเดี่ยว ส่งผลท้าให้การพัฒนาและการกระจุกตัวในแง่ข อง
องค์ความรู้ และการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีกระจุกตัวอยู่ในพืนที่กรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ดึงดูดให้
คนอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาท้างานในพืนที่อยู่ตลอดเวลา หากแต่เมื่อเกิดการกระจุกตัวของประชากร
อย่างหนาแน่น จนพืนที่ของกรุงเทพมหานครไม่สามารถรองรับกับจ้านวนประชากรที่เพิ่มสูง มากขึน
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เรื่อยๆ ได้ ท้าให้ประชากรบางส่วนได้อพยพย้ายถิ่นฐานออกจากกรุงเทพมหานคร มาอาศัยอยู่ในพืนที่
จั ง หวั ด ปริ ม ณฑลที่ ไ ม่ ห่ า งไกลจากศู นย์ ก ลางเมื อ งนั ก และสามารถเดิ น ทางแบบเช้า ไปเย็นกลั บ
เพื่อท้างาน และด้ารงชีวิตได้ การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรบางส่วนนีเองที่ส่งผลท้าให้จ้านวน
ประชากรในจังหวัดปทุมธานีเพิ่มสู งขึน ประกอบกับด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ที่ส่งเสริมให้จังหวัดปทุมธานีกลายไป
เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงเกิดการ
หลั่ ง ไหลของกลุ่ ม แรงงานเข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นพื นที่ จนท้ า ให้ ก ารเพิ่ ม ขึ นของประชาชนในกลุ่ ม
ผู้มีรายได้น้ อย การขยายตัว และการเพิ่มขึนของที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึนตามความสามารถทางด้าน
การเงิน และความพร้อมเฉพาะหน้า โดยขาดการออกแบบและวางแผนที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย
และสามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่สามารถเกิดขึนได้
ในยุ ค สมั ย ที่ พื นที่ เ มื อ งเริ่ ม จ้ า กั ด ในขณะที่ ชุ ม ชนเมื อ งมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ นเรื่ อ ยๆ
ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดปทุมธานีที่จะเพิ่มขึนกว่า
600,000 คน ท้าให้ชุมชนเมืองในพืนที่มีแนวโน้มของการขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl)
เข้าไปในพืนที่เสี่ยงภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยพิบัติน้าท่วม ประกอบกับด้วยลักษณะเชิงพืนที่ของ
พื นที่ ศึ ก ษาที่ เ ป็ น พื นที่ ร าบลุ่ ม น้ า ท่ ว มถึ ง ส่ ง ผลท้ า ให้ ก ารก่ อ สร้ า งและจั ด ท้ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยขาด
การศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ท้า ให้เมืองมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึน และเนื่องจากกฎหมายควบคุม
อาคาร ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับผั งเมืองรวมเมือง / ผั งเมืองรวมชุมชนภายในพืนที่ ไม่มี
ความสามารถในการควบคุมทิศทางและรูปแบบการขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมือง ในจังหวัดปทุมธานี
จึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเข้าไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ซึ่งได้แก่ พืนที่รองรับน้า พืนที่พักน้า ตลอดจน
พืนที่น้าท่วมซ้าซาก ของเมืองเพิ่มมากขึนเรื่อยๆ ในอนาคต
โดยพืนที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้าท่วมมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี จะประกอบไปด้วย
3 อ้าเภอ ซึ่งมีความเสี่ยงจากน้าท่วม 3 ประเภทด้วยกัน คือ พืนที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลัน พบว่า มีความ
เสี่ยงในพืนที่อ้าเภอล้าลูกกาและอ้าเภอลาดหลุมแก้ว, พืนที่เสี่ยงน้าล้นตลิ่ง พบว่า มีความเสี่ยงในพืนที่
อ้าเภอสามโคก และอ้าเภอเมืองปทุมธานี และพืนที่เสี่ยงน้าท่วมขัง พบว่า มีความเสี่ยงในพืนที่ อ้าเภอ
เมืองปทุมธานี และบางส่วนของอ้าเภอล้าลูกกา อ้าเภอธัญบุรี และอ้าเภอคลองหลวง ประกอบกับด้วย
ข้ อ จ้ า กั ด การพั ฒ นาของพื นที่ เ มื อ ง ซึ่ ง พื นที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และพื นที่
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานีมีน้อย ท้าให้เมืองในพืนที่เกิดการขยายตัวอย่าง
ไม่มีแบบแผน ไม่มีแนวทางในการป้องกัน หรือรับมือกับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึน ทังนีอาจจะ
มาจากเหตุผ ลของความสามารถในการรับรู้ ความตระหนัก ตลอดจนความสามารถในการตังรับ
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ปรับตัวต่อสถานการณ์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้าท่วมของประชาชนในพืนที่ยังมีน้อย การขาดการ
สร้างความเข้าใจ ตลอดจนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทังหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในท้องถิ่น ส่งผลท้าให้การวางแผน และการบริหารจัดการเมืองในพืนที่ขาดประสิทธิภาพ
เมืองไม่สามารถพัฒนาและเติบโตให้สอดคล้องกับแผน นโยบาย ที่ได้มีการจัดท้าขึนมาได้ เนื่องจาก
แผนที่บังคับใช้เป็นแผนจากส่วนกลาง ไม่ใช่แผนพัฒนาที่ถูกก้าหนด หรือรับรู้โดยชาวบ้าน และกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ ประชาชนขาดการเข้าถึงข้อมูลสิทธิ ข้อจ้ากัด และข้อชดเชยในสถานการณ์
ความเสี่ยง และสถานการณ์ล่ อแหลมต่างๆ ส่งผลท้าให้การเติบโตของพื นที่ชุมชนเมืองในจั งหวัด
ปทุมธานีภายใต้ฉากทัศน์ที่ 1 เกิดความเหลื่อมล้า และเกิดการลิดรอนสิทธิอันพึงสมควรได้รับของ
ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความเสี่ยงในพืนที่ เช่นเดียวกับความไม่ชัดเจน และ
ขาดความเด็ดขาดของตัวบทกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในพืนที่
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของทิศทางการขยายตัวของเมืองในจังหวัดปทุมธานี
ภายใต้สถานการณ์การเติบโตของเมืองในระดับปกติ กับแผน นโยบาย และมาตรการการจัดการ
เชิงพืนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า แผน นโยบาย มาตรการทางผังเมือง และการบังคับใช้ข้อ กฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพืนที่ขาดความชัดเจน และไม่มีอ้านาจเบ็ดเสร็จเพียงพอในการบังคับใช้กฎหมาย
ได้ ใ นสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ส่ ง ผลท้ า ให้ ก ารบริห ารจั ดการเมือ งเชิ งกลไกประสบกั บความล้ มเหลว
เมืองจึงเกิดการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางเข้าไปยังพืนที่เสี่ยงต่างๆ อย่างไร้การควบคุม ทังที่ในความเป็น
จริงแล้ว ในบริเวณพืนที่ศูนย์กลางเมืองของจังหวัดปทุมธานี อันได้แก่ อ้าเภอคลองหลวงอ้าเภอธัญบุรี
และในบริเวณพืนที่ปลอดภัยของอ้าเภอเมืองปทุมธานี ยังมีการขยายตัวของเมืองได้ไม่เต็มศักยภาพ
กล่าวคือ การตังถิ่นฐานของที่อยู่อาศัยในพืนที่ที่ ถูกก้าหนดให้เป็นที่อยู่อาศัย อันได้แก่ พืนที่สีเหลือง
และพืนที่สีส้ม ตามผังเมืองรวมเมือง / ผังเมืองรวมชุมชน ยังสามารถรองรับการขยายตัวของที่อยู่
อาศัยได้มากกว่าที่เป็น อยู่ ในปัจจุ บัน พืนที่เมืองยังไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องขยายออกไปยั งพื นที่
ชานเมือง หรือพืนที่ชายขอบของเมืองแต่อย่างใด
จึงสามารถสรุปสถานการณ์ของฉากทัศน์ที่ 1 ได้ว่า ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ปี 2587 หรืออีก 30
ปีข้างหน้าโดยส่วนมากจะอาศัยอยู่ในพืนที่เขตเมือง หากแต่พืนที่ศูนย์กลางเมืองจะยังมีการตังถิ่นฐาน
อยู่อย่าง ไม่หนาแน่นมาก เมืองสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในระยะยาวได้ และอาจจะมี
ประชากรบางส่ ว นของเมื อง ในสั ดส่ ว นไม่เกินร้อยละ 30 ย้ายออกไปอาศัย อยู่ ในพืนที่ช านเมื อ ง
ซึ่งในจ้านวนนีกว่าร้อยละ 20 จะอาศัยอยู่ในพืนที่ชายขอบ ซึ่งหมายความรวมถึงพืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ
น้าท่วมของเมือง ส่งผลท้าให้กลุ่มคนเหล่านีกลายมาเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางในการด้ารงชีวิต
เนื่องจากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนในพืนที่เหล่านีจะยังคงมีลักษณะของการด้ารงชีวิตเป็น
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แบบคนเมืองทุกประการ เกิดการพัฒนาอาคารบ้านเรือน และที่อยู่อาศัยแบบสมัยใหม่ ที่ไม่สอดคล้ อง
กับ สถานการณ์และสภาพเชิงพืนที่ ท้าให้ ประชาชนมีความเสี่ ยงและต้อ งแบกรับ ความเสี่ ย งจาก
ภัยพิบัติต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึนตามมาด้วย นอกจากนี กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) ของชุมชน
เมืองในจังหวัดปทุมธานียังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึนเรื่อยๆ อั นเนื่องมาจากความ
ต่ อ เนื่ อ งของการอพยพย้ า ยถิ่ น ฐานของประชากรจากชนบท เข้ า สู่ พื นที่ ข องภาคมหานคร คื อ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับด้วยการบริหารจัดการเมืองในระดับนโยบายของพืนที่ที่
ยั งคงเป็ น การบริ ห ารจั ดการเมืองจากส่ ว นกลางมาสู่ ท้องถิ่น (Top - Down) ส่ งผลท้าให้ แผนการ
บริหารจัดการ และการตังรับปรับตัวของเมืองไม่สอดคล้องกับความสามารถ รวมถึงทิศทางที่ควรจะ
เป็นของเมือง แม้ในอนาคตจะมีการผลักดันให้เกิดการะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้
เกิดแผนการตังรับปรับตัวกับความเสี่ยงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แต่เนื่องมาจากการขาดการด้าเนินการที่
มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนใน
พืนที่ การขาดกระบวนการรับรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง รวมถึงความไม่ชัดเจน และการ
ถูกจ้ากัดอ้านาจของข้อก้าหนดกฎหมายผังเมืองจะท้าให้พืนที่จังหวัดปทุมธานี มีความเสี่ยงต่อการ
ขยายตัวและการเติบโตของพืนที่เมือง เข้าไปยังพืนที่เสี่ยงเพิ่มมากขึนเรื่อยๆ
โดยแนวทางของฉากทัศน์ที่ 1 สามารถสรุปแนวทางในการด้าเนินการออกมาได้ดังนี
 ประชากรทะเบียนราษฎร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน จากการเข้ามาอาศัยตังรกรากในพืนที่
ท้าให้เกิดการลงทุน และการขยายตัวเชิงพืนที่ จนอาจก่อให้เกิด การขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง
(Urban Sprawl)


มุ่งส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการศึกษา และ

การอุตสาหกรรมของพืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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ที่มา : จากการวิเคราะห์ และจัดน้าโดยนิสิต, 2560.
ภาพที่ 6-1 แสดงรายละเอียดฉากทัศน์ที่ 1 : Business as Usual
6.1.2 ฉากทัศน์ที่ 2 การเติบโตของเมืองภายใต้การเติบโตของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ก้าหนดให้เป็นรูปแบบการพัฒนาฉากทัศน์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษ กล่าวคือ
มีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) เข้ามาพิจารณาร่วมด้วย สามารปสรุป
ออกมาได้ดังตารางที่ 6 – 2 (ด้านล่าง)
ตารางที่ 6-2 แสดงภาพฉายอนาคตที่ 2 : Business as Usual w/ Climate Change
ปี
ปี 2558
ปี 2573 (15 ปี)
ปี 2587 (30 ปี)

การคาดการณ์ประชากร และความต้องการของการเติบโตในอนาคต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
การเติบโตของพท.
อาเภอที่ได้รับ
ปชก.(คน)
พื้นที่เสี่ยง
เมือง
ผลกระทบ
1,094,249 เมืองยังไม่ขยายตัว
เพิ่มขึนในเขตริมฝั่ง
2 อ้าเภอ
1,370,353 เมืองขยายตัวคงที่
ชุมชนในพท.ทางน้าไหล
5 อ้าเภอ
1,690,574 เมืองขยายตัวสูงขึนมาก พืนที่ราบลุ่มทังหมด
7 อ้าเภอ

ที่มา : จากการวิเคราะห์และค้านวณโดยนิสิต, 2560.
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สถานการณ์การเติบโตของพืนที่ชุมชนเมืองในจังหวัดปทุมธานีภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศจะมีเรื่องของปริมาณน้าฝน และการเพิ่มขึนของปริมาณน้าในพืนทีเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือ
ด้วยลักษณะเชิงกายภาพพบว่า จังหวัดปทุมธานี มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้าท่วม หากแต่
พบว่า จะอยู่ในบริเวณพืนที่ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเท่านัน และรูปแบบของความเสี่ยงจะมาใน
รูปแบบของน้าล้นตลิ่งที่มีความรุนแรงไม่มากนัก แต่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ มี
การด้าเนินกิจกรรมของมนุษย์ไปเป็นตัวกระตุ้น ได้ส่งผลท้าให้สภาพอากาศเกิดความเปลี่ยนแปลง
โดยจากข้อมูลสะท้อนให้ เห็ นว่า จังหวัดปทุมธานีมีความถี่และความรุนแรงของการเกิดน้า ท่ว มที่
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึนเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยมีพืนที่ปลอดภัย (Safety Zone) และมีระดับความ
รุนแรงของการเกิดน้าท่วมที่ส่วนใหญ่ภายใต้คาบความถี่การเกิด ซ้าน้าท่วมที่ 2 ปี, 5 ปี และ 10 ปี
มาเป็นโอกาสในการเกิดน้าท่วมในระดับความรุนแรงของน้าท่วมภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วมที่ 25 ปี
, 50 ปี และ 100 ปีแทน
โดยจากข้อมูล พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มขยายตัว จากพืนที่ศูนย์กลางเมืองออกไปยัง พื นที่
รอบข้าง โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดเมืองศูนย์กลางย่อยภายในพืนที่ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของพืนที่
เมืองเพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในพืนที่ โดยกลุ่มผู้คนที่อาศัยอยู่
ในพืนที่จะอาศัยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ชีวิตที่ชัดเจน และเคร่งครัด หากแต่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน
เมืองเกิดการรวมอ้านาจเบ็ดเสร็จไว้ที่เมืองศูนย์กลางของจังหวัด กล่าวคือ ในอนาคตข้างหน้าจะเกิด
การกระจายอ้านาจ และมอบสิทธิขาดของการพัฒนาและการบริหารจัดการเมืองให้กับท้องถิ่นและ
ประชาชนในพืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ว ม ประชาชนในพืนที่มีกระบวนทัศน์ใ นการด้ารงชีวิต
ภายใต้ความเป็นสากลมากขึน มีกลุ่มคนสมัยใหม่เป็นผู้พัฒนาและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมความรู้
และสร้างความตระหนัก รวมถึงวางแผนชีน้าการเติบโตของระบบสังคมภายในพืนที่ตามความสมควร
โดยอยู่ภายในขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาของเมือง และประเทศ นอกจากนี
ประชาชนในพืนที่จังหวัดปทุมธานีภายใต้ฉากทัศน์นีจะอาศัยอยู่ในรูปแบบครอบครัวเชิงเดี่ยวเป็นหลัก
เกิดการด้ารงชีวิตโดยล้าพัง ไม่มีสังคม คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพืนที่เมืองจะด้ารงชีวิตผ่านพืนที่
บนโลกดิจิตัล รวมถึงระบบโครงข่ายคมนาคมไร้สาย เมืองเกิดความเหลื่อมล้าเชิงสังคมไม่เปลี่ยนแปลง
อั น เนื่ อ งมาจาก การให้ ค่ า ทางด้ า นสถานะ และล้ า ดั บ ชั นทางสั ง คมยั ง คงมี ผ ลต่ อ การด้ า รงชี วิ ต
ในพืนที่เมือง / ชุมชนเมือง
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หากในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า คือ ในปี 2587 จังหวัดปทุมธานีจะมีแนวโน้มของการเติบโตของเมือง
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพบว่า การด้าเนินชีวิตของประชาชนในพืนที่จะ
ประสบกับสถานการณ์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้าท่วมที่รุนแรง และมีความถี่เพิ่มมากขึน พืนที่เสี่ยง
น้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีจะเพิ่มขึนจาก 3 อ้าเภอ ไปเป็นทุกอ้าเภอจะมีความเสี่ยงน้าท่ วม (ดังแสดง
ในรู ป 6-2 ในบทที่ 6) ภายใต้ร ะดับและสถานการณ์น้าท่ว มที่แตกต่างกัน กล่ าวคือ อ้าเภอเมือง
ปทุมธานี อ้าเภอสามโคก และอ้าเภอคลองหลวง จะมีความเสี่ยงจากน้าท่วมเอ่อล้นตลิ่ง , อ้าเภอ
ลาดหลุมแก้ว และอ้าเภอล้าลูกกา จะมีความเสี่ยงจากน้าท่วมขัง ในขณะที่อ้าเภอหนองเสือ และ
อ้าเภอธัญบุรี จะมีความเสี่ยงจากน้าท่วมฉับพลัน ซึ่งความเสี่ยงจากสถานการณ์น้าท่วมที่กล่าวถึง
ทังหมดในข้างต้นไม่ได้มาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเท่านัน หากแต่ด้วยกิจกรรม
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่ส่งผลท้าให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และกิจกรรม
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน พืนที่สี เขีย ว และพืนที่โ ล่ งว่าง ที่มีบทบาทเป็นพืนที่รองรับ และกักเก็บน้า
ของเมืองมีจ้านวนลดน้อยลง ท้าให้เมื่อเกิดสถานการณ์น้าท่วม เมืองไม่สามารถระบาย และกักเก็บน้า
ในพืนที่รอบเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณมวลน้าส่ว นเกินจึงเอ่อล้นไหลเข้าท่วมในบริเวณ
ชุมชนเมืองของจังหวัดปทุมธานี ประกอบกับการขยายตัวของพืนที่เมืองที่เติบโตเข้าตังอยู่ในบริเวณ
พืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบน้าท่วม โดยขาดการวางแผนและตังรับปรับตัวกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
ท้าให้เมื่อเกิดสถานการณ์น้าท่วมขึน ประชาชนในพืนที่จึงไม่สามารถรับมือ หรือแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้ทัน จนสร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อทังชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ในพืนที่
ภายใต้ฉากทัศน์นี ชีวิตของประชาชนในพืนที่จะขึนอยู่กับแผน นโยบาย และแนวทางการบริห าร
จั ดการในระดับ ท้องถิ่น มากขึน อันเนื่องมาจากการผลั กดัน รวมถึงการให้ อ้านาจกฎหมาย และ
เทศบัญญัติท้องถิ่นในการพัฒนา และการควบคุมทิศทางในการเจริญเติบโของเมือง ทังในเชิงกายภาพ
และเศรษฐกิจ สั งคม ส่ งผล ท้าให้ องค์การปกครองส่ ว นท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ทัง เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล รวมถึ งองค์การบริหารส่วนต้าบล กลายมาเป็นหน่วยงานหลัก ในการ
พัฒ นาและส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในพืนที่ ริเริ่มเกิดการบังคับใช้ข้อก้าหนดและ
ผลักดันการบังคับใช้เทศบัญญัติท้องถิ่นส้าหรับการพัฒนา และการวางแผนเมืองอย่างเคร่งครัด เมืองมี
บทบัญญัติและบทลงโทษที่เคร่งครัดและชัดเจนขึน กลุ่มนายทุน และกลุ่มเอกชนผู้มีเงินทุนไม่สามารถ
ซิ ก แซ็ ก หรื อ ใช้ ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายใดๆ ในการเข้ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื นที่ ที่ เ ป็ น พื นที่ กั น ออก
หรือพืนที่เสี่ยงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดการพัฒนาตามกฎหมายได้
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ในขณะที่เมืองเกิดการพัฒนา และเติบ โตไปตามทิศทางการก้าหนดของแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น
ก็ท้าให้เกิดสถานการณ์ความเหลื่ อมล้ าเชิงพืนที่ตามมา กล่าวคือ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่มี
ขนาดใหญ่ จะมีอ้านาจและมีศักยภาพในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มากกว่า ท้าให้การกระจาย
อ้านาจที่เกิดขึนไม่ได้เกิดการกระจายอย่างแท้จริง และทั่วถึงไปในทุกพืนที่ของเมือง เมืองที่มีประชากร
มากกว่า มีฐานภาษี และฐานรายได้ที่ใหญ่กว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตของเมืองที่ดีกว่าพืนที่เมือง
หรือชุมชนขนาดเล็ก ประกอบกับการเพิ่มอ้านาจการตัดสินใจให้กับท้องถิ่น อาจจะน้ามาสู่การสร้าง
ความแตกต่างของขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการชุมชน
ต่อความเสี่ยงภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การผลักดันนโยบายสาธารณะ รวมถึงแผน
และมาตรการทางผั ง เมื อ งในระดั บ นโยบาย หรื อ ในระดั บ พื นที่ ข นาดใหญ่ ไ ม่ ส ามารถเกิ ด ขึ นได้
อันเนื่องมาจากการถูกจ้ากัดสิทธิในการพัฒนา เป็นต้น
ภายใต้การขยายตัวของเมืองตามฉากทัศน์ที่ 2 พบว่า ในปี 2587 หรืออีก 30 ปี ข้างหน้า จ้านวน
ประชากรเมืองในจังหวัดปทุมธานีจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน และมีสัดส่วนประชากรในเขตพืนที่เมือง
หนาแน่นกว่าพืนที่ชนบท นอกจากนียังพบว่า รูปแบบและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในพืนที่
ได้เปลี่ ย นแปลงไปตามทิศทาง และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ส่ งผลให้ จังหวัดปทุมธานี
ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากเมืองรองรับการขยายตัว และการเติบโตของกรุงเทพมหานคร มาเป็น
เมืองรองรับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแทน
จากสถานการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยพิบัติน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ส่งผลท้าให้ภาคส่วนต่างๆ ทังภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐทังจากท้องถิ่น รวมถึง
ส่วนกลาง เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบอันเกิดมาจากสถานการณ์น้าท่วมต่อพืนที่ชุมชน
เมืองมากยิ่งขึน จนเกิดการผลักดันของภาคประชาสังคมในพืนที่ให้เกิดการจัดท้ามาตรการทางผังเมือง
รวมถึงแผนการบริหารจัดการเชิงนโยบายด้านการจัดการเมืองภายในพืนที่ เกิดการปฏิรูปและบังคับใช้
กฎหมายควบคุ ม การเติ บ โตของเมื อ ง รวมถึ ง เกิ ด การจั ด ท้ า โฉนดชุ ม ชน การพั ฒ นาข้ อ ก้ า หนด
การออกแบบและพั ฒ นาอาคารและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งในพื นที่ เ สี่ ย ง รวมถึ ง การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายใน
การเวนคื น ที่ ดิ น ในบริ เ วณพื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว มซ้ า ซาก เกิ ด การออกข้ อ ก้ า หนดเทศบั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น
เพื่อบังคับใช้และจัดวางโซนนิ่งการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โดยให้ความส้าคัญกับ
ภาคประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากผลกระทบน้าท่วม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและเสนอแนะแนวทาง และมาตรการแก้ไข เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
ให้เป็นการวางแผนในการแก้ไขปัญหาจากระดับท้องถิ่นไปยังส่วนกลาง (Bottom - Up)
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การขยายตัวของพืนที่ชุมชนเมืองของจังหวัดปทุมธานีภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จะแปรผันตรงกับจ้านวนประชากรภายในพืนที่ กล่าวคือ ประชากรในอนาคตของจังหวัดปทุมธานี
ภายใต้ฉากทัศน์ที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากกลุ่มคนจ้านวนหนึ่งเริ่มย้ายออกจาก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางหลักของประเทศ มาอาศัยอยู่ในพืนที่เมืองรอง ตลอดจนพืนที่
ชานเมือง ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ และมีก้าลังความสามารถเชิงรายได้ในการอยู่อาศัยที่มากกว่า
ซึ่ ง ด้ ว ยขนาดพื นที่ เ มื อ งที่ เ ริ่ ม จ้ า กั ด ประกอบกั บ ความเสี่ ย งจากน้ า ท่ ว ม ภายใต้ บ ริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลท้าให้พืนที่ที่มีความเหมาะสมในการตังถิ่นฐานของจังหวัดปทุมธานี
ลดจ้านวนลง หากแต่เมืองในจังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึนเรื่อยๆ แนวทาง และ
มาตรการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการน้ามาปรับใช้ในการวางแผนเมืองของจังหวัดปทุมธานี
ในอนาคต จึงจะมาจากการก้าหนดและพัฒนารูปแบบอาคารให้มีความเหมาะสมกับท้าเลที่ตัง รวมถึง
การส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ที่ มี ศั ก ยภาพให้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความสามารถในการรองรับ เพื่อลดการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมือง และสามารถดึงดูดให้เกิดการ
พัฒนาเชิงอสังหาริมทรัพย์ด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐานที่
เพียงพอในพืนที่เมืองเหล่านัน เกิดการก้าหนดพืนที่เมืองใหม่ ที่ลักษณะเป็นเมืองกระชับ (Compact
City)
จึงสามารถสรุปสถานการณ์ของฉากทัศน์ที่ 2 ได้ว่า ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ปี 2587 หรืออีก 30
ปีข้างหน้า โดยส่วนมากจะอาศัยอยู่ในพืนที่เขตเมือง หากแต่ยังไม่เกิดการกระจุกตัวของความเป็น
เมืองที่หนาแน่นมากพอ ในขณะที่ชุมชนเมืองบางส่วนจะตังถิ่นฐานรุ กล้าเข้าไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
พืนที่เมืองที่มีความเสี่ย งภายใต้ส ถานการณ์การเติบโตของเมืองในฉากทัศน์นีจึงมีอาณาเขตพืนที่
ขนาดใหญ่ ประกอบกับด้วยข้อจ้ากัดการพัฒนาของพืนที่เมือง ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภู มิ อ ากาศ อั น ได้ แ ก่ นโยบาย ตลอดจนมาตรการเชิ ง กฎหมายที่ ไ ม่ เ อื อต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นและ
วางโครงสร้างเมืองใหม่ ความยุ่งยากของขันตอนเชิงกฎหมายในการผลั กดันให้เกิดการให้ อ้านาจ
ประชาชนและท้องถิ่นในการจัดการ หรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยไม่ต้องรอการตัดสิ นใจ
หรือการช่วยเหลื อจากหน่ว ยงานภาครัฐส่ว นกลาง ซึ่ งถึงแม้ว่า เมืองภายใต้ฉากทัศน์นีจะมีก ารให้
ความส้ าคัญกับ กระบวนการมีส่วนร่วม และการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่น หากแต่ถ้ากฎหมายแม่
ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมยังไม่ได้รับการผลักดันให้เกิดการแก้ไข การผลักดันและส่งเสริมการท้างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานต่างๆ ยัง ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การจัดการกับสถานการณ์
น้าท่วมในพืนที่ก็น่าจะแก้ไขได้ยาก
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ด้วยข้อมูลที่กล่าวมาทังหมดข้างต้น แนวทางการจัดการพืนที่ชุมชนเมืองที่มีความเสี่ยงน้าท่วม ภายใต้
บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในจังหวัดปทุมธานี จึงควรจะมาจากการบูรณาการการท้างาน
ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพร้อมกับการผลักดัน และให้ความส้าคัญ
กับการเสนอแนะและวางแผนด้วยมาตรการทางผังเมือง เพื่อให้มีกลไกในการวางแผนรับมือ และ
ตังรับปรับตัวกับความเสี่ยงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Coping Capacity)
โดยแนวทางของฉากทัศน์ที่ 2 สามารถสรุปแนวทางในการด้าเนินการออกมาได้ดังนี
 มีการก้าหนดพืนที่รองรับการขยายตัว และการเพิ่มขึนของจ้านวนประชากรเมืองใน
อนาคต โดยอาจจะมีการพัฒนา และก้าหนดนโยบายการพัฒนาเมืองใหม่ต่างๆ ขึนในพืนที่


มีการพัฒนาเทศบัญญัติท้องถิ่น รวมถึงผัง ชุมชน เพื่อใช้บังคับใช้และควบคุมการ

ขยายตัวและการเพิ่มขึนของพืนที่เมืองในชุมชนต่างๆ อย่างเคร่งครัด


มีการก้าหนดพืนที่กันออก (Buffer Zone) ที่ชัดเจน และหากมีผู้ใดประสงค์ หรือ

สมัครใจที่จะอยู่ในพืนที่จะต้องท้าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่มา : จากการวิเคราะห์ และจัดน้าโดยนิสิต, 2560.
ภาพที่ 6-2 แสดงรายละเอียดฉากทัศน์ที่ 2 : BAU under Climate Changes
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6.2 ข้อเสนอแนะการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis)
จากการเสนอแนะมาตรการ และแผนที่กล่าวมาทังหมดข้างต้น จึงน้ามาสู่การเสนอแนะฉากทัศน์ และ
แผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา และสถานการณ์ ดังนี
6.2.1 การเสนอแนะมาตรการเชิงผังเมือง รองรับและป้องกันภัยพิบัติน้าท่วม
จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ ทังหมดของนิสิ ต แสดงให้ เห็ นว่า จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้ม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของเมืองที่เพิ่มสูงมากขึนในอนาคต อันเนื่องมาจากบทบาทและ
ความส้าคัญในการเป็นเมืองรองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลท้าให้พืนที่ชุมชนเมือง
ในอ้ า เภอต่ า งๆ ของจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ค วามเสี่ ย งจากการเกิ ด น้ า ท่ ว มมากขึ น ประกอบกั บ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เป็นตัวเร่ง ท้าให้สถานการณ์การเกิดน้าท่วม ภายใต้คาบความถี่การเกิดซ้า
น้าท่วม ในระดับที่ 50 ปี และ 100 ปี เกิดได้ง่ายมากยิ่งขึน
ดังนัน ภายใต้สถานการณ์และโอกาสของการพัฒนาทังหมดที่นิสิตได้ศึกษามา จึงน้ามาสู่การน้าเอา
แนวคิ ด และมาตรการทางผั ง เมื อ ง (Urban Planning Tools and Measure) มาปรั บ ใช้ เพื่ อ เป็ น
แนวทาง (Guidelines) ในการลดความเสี่ ย งจากสถานการณ์ น้ า ท่ ว ม ภายใต้ บ ริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของพืนที่ชุมชนเมือง / ชุมชนชานเมืองต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ผ่านแนวคิด
และรูปแบบการจัดการ ดังภาพที่ 6 – 3 (ด้านล่าง)
จากภาพด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการน้าเอาการบริหารจัดการการระบายน้าระดับลุ่มน้า
มาปรับใช้ร่วมกับการวางข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเมือง ซึ่งจากรายละเอียดจะเห็นได้ว่า
การวางแผนและการก้ า หนดย่ า นการพั ฒ นา (Land Use Zoning) ควรจะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณา
ความสามารถ และศักยภาพของพืนที่นันๆ ต่อการระบายน้า หรือการปรับตัวกับน้าท่วม และจากการ
ที่จังหวัดปทุมธานี เป็นพืนที่ที่มีลักษณะทางกายภาพ และรูปแบบของชุมชนที่อาศัยการด้ารงชีวิต
ริ มแม่น้ ามาตังแต่อดีต รูป แบบการวางแผนเมือง หรือการจัดท้าข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพืนที่ จึงควรจะต้องถูกก้าหนด หรือพัฒนาขึนมาภายใต้แนวคิดการจัดวางชุมชนที่มองการวางแผน
เชิงบู ร ณาการในระดับลุ่ มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง โดยมีการพิจารณาร่วมกับการศึกษารูปแบบ
กิจกรรม หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทที่ได้รับอนุญาตในการด้าเนินการในบริเวณพืนที่
เสี่ยงภัย ซึ่งมีมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมเอาไว้แล้ว ดังตารางที่ 6 – 3 (ด้านล่าง)
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(1) ระบบบริหารจัดการ และการระบายน้าระดับลุ่มน้า
ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระดับลุ่มน้ำ
พื้นที่ปกป้อง

พื้นที่ปรับตัว

พื้นที่อยู่กับน้ำ



ระบบบริหารจัดการน้้า



การใช้ที่ดินเพื่อการบริหารจัดการน้้า



การใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนา



นโยบายและแนวทางการใช้ประโยชน์



โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

ที่มา : โครงการบริหารจัดการพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา, 2555.
ภาพที่ 6-3 แนวคิดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับลุ่มน้า
ตารางที่ 6-3 การกาหนดแนวทางการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
สูง

ปานกลาง









ต่า


กิจกรรมที่อนุญาต
พืนที่เปิดโล่งใช้เป็นพืนที่สาธารณะ
พืนที่นันทนาการ / สนามกีฬา
อาคารที่ใช้ในกิจกรรมทางด้านการค้า
โกดังสินค้าทางการเกษตร
การขนส่งภายในท้องถิ่น
ที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยรวม
การให้บริการฉุกเฉิน และบริการสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
ย่านเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรม

ที่มา : โครงการวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าแม่กลอง, 2554.

225
(2) การกาหนดเขตผังเมืองรวม
การก้าหนดเขตผังเมืองรวม เป็นขันตอนแรกทางด้านวิชาการที่จะต้องด้าเนินการเมื่อจะมีการวางและ
จั ดท้าผั งเมืองรวม ณ ท้องที่ใด ถือเป็นกระบวนการที่มีความส้าคัญ เพราะจะได้ก้าหนดขอบเขต
การส้ารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการวางผัง ตังแต่แผนที่พืนฐาน (Base Map) ส้าหรับใช้ในการวางผัง การ
ส้ารวจ และจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ทังสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร วิศวกรรม ตลอดจน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ของรัฐบาล และเอกชน นอกจากนียังถือว่า เป็นระเบียบปฏิบัติของขันตอน
การด้าเนินงานตามกฎหมายผังเมือง (มาตราที่ 14 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง) อีกด้วย
หลักเกณฑ์ในการก้าหนดเขตผังเมืองรวม มีปัจจัยที่ควรน้ามาพิจารณา ดังนี
(1) บทบาทของเมืองและความสาคัญ (Role) โดยทั่ว ไปจะใช้แนวนโยบายของรัฐ ที่ได้ก้าหนด
บทบาทความส้าคัญของเมืองไว้ เช่น ความเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เมืองอุตสาหกรรม เมือง
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง เมืองท่องเที่ยว เมื องเกษตรกรรม หรือเมืองธุรกิจการค้า ซึ่งเมืองที่จะ
ท้าการวางผังอาจจะมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง สุดแต่ความส้าคัญ ซึ่งจะจัดล้าดับ
ความส้าคัญได้จากขนาดและบทบาทของเมือง ดังนี
 เมืองหลัก เป็นเมืองศูนย์กลางของภาค อนุภาค มีบทบาทหลายอย่าง
 เมืองรอง เป็ น เมืองศูนย์กลางจังหวัด หรืออ้าเภอ อาจจะมีห ลายบทบาท หรือ
บทบาทเดียว
 เมืองบริวาร เป็นเมืองกระจายกิจกรรมออกจากพืนที่เมืองหลัก หรือเมืองรอง เพื่อ
ลดความคับคั่ง แออัดของเมืองหลัก หรือเมืองรอง
จากข้อมูล และหลั กเกณฑ์ที่กล่ าวมาข้างต้น น้ามาสู่ การจัดวางแนวทางการวางแผนด้านผั งเมือง
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงน้าท่วมภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในพืนที่จังหวัดปทุมธานี
โดยการน้าเอาแนวคิด และแนวทางการพัฒนาเชิงผังเมืองมาปรับใช้ ดังนี
6.3. แนวทางการใช้มาตรการทางผังเมือง เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
6.3.1 พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ในเขตอาเภอเมืองปทุมธานี
ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 5 ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเกิดน้าท่วมในพืนที่อ้าเภอ
เมืองปทุมธานีเป็นแบบ พืนที่เสี่ยงน้าท่วมขัง (Drainage Floods) ที่จะเกิดขึนเนื่องมาจากสภาวะของ
น้าล้นตลิ่งในบริเวณพืนที่สองฝั่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ผลที่ตามมาคือ ชุมชนริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ในเขตพืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานีจ ะได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องมาจากในพืนที่ขาดการบริ ห าร
จัดการน้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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ถึงแม้ว่า ด้วยลักษณะการปรับตัวและการตังถิ่นฐานของชุมชนในพืนที่บางส่วนที่จะมีการวางแผน
รับมือกับสถานการณ์น้าท่วมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การสร้างบ้านเป็นแบบบ้านยกพืน
ใต้ถุนสูง รวมถึงวางแนวอาคารให้ขนานไปกับทิศทางไหลของน้าเพื่อลดแรงปะทะในกรณีเกิดน้าท่วม
แต่แนวทางการด้าเนินการเหล่านียังไม่ใช่แนวทางในการด้าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว
ประกอบกับ รู ป แบบการด้าเนิ น การตังรับปรั บตัว กับ ความเสี่ ยงน้ าท่ว มของชุมชนในพืนที่ยั ง ขาด
การบูรณาการ และขาดการวางแผนให้มีรูปแบบและการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
จากการวิเคราะห์ และศึกษาแผน นโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์เชิงพืนที่ในอ้าเภอเมืองปทุมธานี
พบว่า มาตรการทางด้านผังเมืองที่มีการน้ามาปรับใช้ในพืนที่ในปัจจุบัน จะเป็นแผนในขันตอนของ
การรับมือ และการจัดการเฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผนในการตังรับปรับตัว (Adaptation) ผลที่
เกิดขึนจึงเป็นความสามารถในการป้องกันน้าท่วมได้เฉพาะบางครัวเรือน ในขณะที่ครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบน้าท่วม ก็จะประสบกับปัญหาน้าท่วมในระยะยาวเนื่องจากไม่มีพืนที่ ตลอดจนเส้นทาง
ระบายน้าที่ท่วมขังอยู่ นอกจากนียังพบว่า การวางแผนการพัฒนาเชิงโครงสร้างพืนฐานของภาครัฐ
โดยการจั ดท้า แนวป้ องกัน น้ าท่ว ม ไม่ส ามารถช่ว ยแบ่งเบาภาระและผลกระทบน้าท่ว มต่อชุมชน
ในพืนที่ได้เท่าที่ควร อีกทังยังส่งผลท้าให้เกิดน้าท่วมรุนแรงขึนในเขตพืนที่รอบนอกแนวป้องกันน้าท่วม
จากสถานการณ์ทังหมดที่กล่าวมาข้างต้น จึงน้ามาสู่แนวทางการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์
น้าท่วมในอ้าเภอเมืองปทุมธานี ดังนี
(1) ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning ordinances) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ และกลไก
ส้าคัญทางผังเมือง ที่ใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงใช้ในการวางรากฐานการพัฒนา
เมืองนันๆ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ และข้อจ้ากัดของเมือง โดยข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี จะถูกน้ามาปรับใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาน้าท่วม ผ่านกลไก
ของการปรั บ ปรุ ง จากผั ง เมื อ งรวมเมื อ งฉบั บ เดิ ม คื อ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งปทุ ม ธานี ปี 2556 ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเมืองรองรั บการขยายตัวของประชากรจากกรุงเทพมหานครออกสู่พืนที่ชุมชน
ชานเมือง ภายใต้การวางแผนและพัฒนาข้อก้าหนดที่ให้ความส้าคัญกับการป้องกันผลกระทบจาก
สถานการณ์น้ าท่วม โดยใช้เหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อก้า หนด
ประกอบไปด้วยประเด็นส้าคัญในการพิจารณาดังนี
 การลดค่าใช้จ่ายในการป้องกัน หรือแกไขปัญหาน้าท่วม ด้วยการใช้มาตรการเชิงโครงสร้าง
 ป้องกันความเสียหายทังต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนในพืนที่เป็นส้าคัญ
 ลดผลกระทบน้าท่วมต่อการชะงักงันของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

227
 ป้องกันการเกิดน้าท่วม ในระดับคาบการเกิดซ้าน้าท่วมที่สูงกว่ามหาอุทกภัย ปี 2554
 ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการพัฒนา และการขยายตัวในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูง
ในการก้าหนดแนวทางการวางแผนปรับปรุงข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม จะต้อง
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ สถานการณ์ ค วามรุ น แรง และความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญ หา ผ่ า นการ
ประมวลผลรวมทังข้อมูลกายภาพ ข้อมูลชุมชน ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงข้อมูลความเสี่ยง
ในการเกิดน้าท่วมซ้าซาก เพื่อตรวจดูความสามารถของข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง
รวมเมืองปทุมธานีในปัจจุบั นว่า มีศักยภาพเพียงพอและสามารถรองรับกับสถานการณ์การขยายตัว
ของเมือง ภายใต้บ ริ บ ทของการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพที่ดีเพียงพอ และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงสถานการณ์การขยายตัวของเมือง
เข้าไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมของอ้าเภอเมืองปทุมธานีได้อย่างมีศักยภาพต่อไปในระยะยาว ซึ่งรูปแบบ
ของการปรั บ ปรุ ง ข้ อก้ าหนดและพั ฒ นาผั ง การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ในอนาคตของผั งเมื องรวมเมื อ ง
ปทุมธานี จะปรับปรุงมาจากผังเมืองรวมเมืองเดิม ปี 2556 โดยการน้าเอาแนวทางการลดความเสี่ยง
น้าท่วมมาปรับใช้
ดังที่กล่าวมาแล้วข้ างต้นว่า ในการพิจารณาแนวคิดต่างๆ เพื่อน้ามาปรับใช้ในการวางแผนก้าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดความเสี่ยงน้าท่วมในพืนที่เขตผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นพืนที่ที่
ผลการวิเคราะห์ประเมินออกมาว่า มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากน้าท่วม ภายใต้คาบการเกิดซ้าน้าท่วม
100 ปี มากที่สุ ด โดยการปรั บ ตัว และการก้าหนดผั งการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จะเน้นการ
ก้าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นกิจกรรมของชุมชนเมือง ในพืนที่ที่มีระดับความเสี่ยงน้อย
ที่สุ ดของเขตผั ง ซึ่งได้มีการปรั บ ปรุ ง ผั งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอนาคตออกมา ดังภาพที่ 6 - 4
(ด้านล่าง)

ที่มา : ส้านักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี, 2559.
ภาพที่ 6-4 ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี (ก่อน / หลัง ปรับปรุง)
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จากภาพด้านบน แสดงให้เห็นว่า ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งเป็นผังฉบับปรับปรุงเพื่อลด
ความเสี่ ย งของน้ า ท่ ว มในเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งปทุ ม ธานี ใ นอนาคต ได้ มี ก ารเพิ่ ม ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินขึนมา 2 ประเภท คือ
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและนันทนาการ (สีเขียวอ่อนมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีฟ้า)
ภายใต้วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ได้แก่
 เพื่อควบคุม และก้าหนดระยะถอยร่น (Set Back) ในการสร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนการ
พัฒนาอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในพืนที่เสี่ยง
 เพื่อก้าหนดอาณาเขตของพืนที่กันออก และพืนที่เสี่ยงน้าท่วม (Flood Risk Areas) เพื่อไม่ให้
เกิดการพัฒนา และการขยายตัวของพืนที่เมืองเข้าไปยังพืนที่เสี่ยงน้าท่วม
 เพื่อก้าหนด และวางแผนต่อยอดการพัฒนา ให้มีการน้าพืนที่กันออกไปใช้เพื่อการบริหาร
จัดการน้า
นอกจากนี ยั ง มี แ ผน และโครงการพั ฒ นาที่ เ หมาะสมกั บ การป้ อ งกั นน้ า ท่ว มในพื นที่ อ้ าเภอเมือง
ปทุมธานี ดังนี
(2) แผนงานโครงการด้านการป้องกันน้าท่วม
ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาพืนที่ด้านอุทกวิทยาเพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
ซึ่งมีสาเหตุจากแม่น้าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่ ง ไหลเข้าไปตามแนวคลอง รวมถึงสถานการณ์น้าท่ว ม
อันเกิดจากสาเหตุน้าท่วมขังจากฝนที่ตกหนักในพืนที่ระบายน้าออกไม่ทัน ได้แก่
 การพัฒนาระบบป้องกันน้าท่วมโดยใช้วิธีสร้างพื้นที่ปิดล้อม
โดยใช้วิธีการการควบคุมปริมาณน้าที่ไหลเข้า -ออก จากพืนที่ด้วยการก้าหนดให้พืนที่เหล่านีเป็น
พืนที่ปิดล้อม โดยใช้ถนน คันดิน ก้าแพงกันน้า ทังริมแม่น้า ริมคลอง ที่มีระดับสูงกว่าระดับน้าท่วม
สูงสุดเป็นแนวปิดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้น้าจากภายนอกในพืนที่ที่ระดับสูงกว่าไหลเข้ามาท่วมในพืนที่
ปิดล้อมที่เป็นชุมชนหนาแน่นของอ้าเภอเมืองปทุมธานี รวมถึงการใช้ประตูควบคุมน้าตามจุดตัดคัน
กันน้ากับทางน้าธรรมชาติ และระบบระบายน้าที่มีอยู่เดิม เช่น คลอง ท่อระบายน้าต่างๆ ด้วยวิธีการ
(1) การสร้างและปรับปรุงคันกันน้า , (2) การสร้างและปรับปรุงระบบสูบน้า และ (3) การวางระบบ
บริหารจัดการน้าสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดการระบบป้องกันน้าท่วมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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 พัฒนาระบบระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
โดยใช้วิธีการการควบคุมปริมาณน้าที่ไ หลเข้า-ออก จากพืนที่ด้วยการก้าหนดให้มีพืนที่ระบายน้า
ของเมือง ผ่านการบริหารจัดการและการผลักดันน้าแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการ (1) การขุดลอกคลอง/
ท่อระบายน้า และ (2) การปรับปรุงคลอง/ท่อระบายน้า/สะพาน ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้า
ท้าให้มวลน้าสามารถระบาย และไหลผ่านระบบคลองชลประทาน ออกไปสู่แม่น้าเจ้าพระยา และไหล
ลงสู่อ่าวไทยได้ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด
 การพัฒนาระบบกักเก็บน้าชั่วคราว
โดยใช้วิธีการก้าหนดให้มีแหล่งกักเก็บน้าชั่วคราว พืนที่หน่วงน้า หรือแก้มลิง (Detention basin)
เนื่องด้วยความจ้าเป็นในการกักเก็บน้าผิวดินที่เกิดจากน้าฝนไว้ชั่วคราว ตลอดจนมวลน้าจากพืนที่
ต้นน้า รวมถึงพืนที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพืนที่ เพื่อให้การระบายน้าสามารถท้าได้โดยไม่เกิน
ความจุ และเมืองยังคงมีความสามารถในการระบายน้าสูงสุดของ คลอง/ท่อ/เครื่องสูบน้า ซึ่งหากเกิด
กรณีฉุกเฉินที่เมืองมีปริมาณน้าเกินกว่าความสามารถในการระบายน้าสูงสุด และไม่มีที่กักเก็บน้า
จ้านวนนีไว้ชั่วคราว น้าจ้านวนนีที่ระบายไม่ทันจะเข้าท่วมพืนที่ต่างๆ การพัฒนาระบบกักเก็บน้า
ชั่วคราว จะช่วยลดความจ้าเป็นการจัดหาพืนที่เพื่อพัฒนาเป็ นพืนที่หน่วงน้า ด้วยวิธีการ (1) โครงการ
กัน แนวเขตคลองระบายน้าและป้ องกันการรุกล้ า และ (2) โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลอง
ระบายน้า (channel revetments)
(3) แนวทางการปรั บปรุ งข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ อาคาร (Building Code) ในพื้น ที่เ สี่ย ง
น้าท่วมสูงสุด
วัสดุ และลักษณะโครงสร้างของอาคาร มีผลโดยตรงต่อความแข็งแรง และศักยภาพในการตังอยู่ใน
บริเวณพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม ตลอดจนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึนได้จากระดับความรุนแรงของ
น้ าท่ว มที่คาดไม่ถึง การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์อาคาร (Building Code)
ในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมสูงสุด จึงถือเป็นหนึ่งในมาตรการทางผังเมืองที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงจาก
น้าท่วมให้กับชุมชนต่างๆ ของอ้าเภอเมืองปทุมธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในการออกข้ อ ก้ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ อ าคาร (Building Code) ในพื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ ว มสู ง สุ ด ของ
ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี (ฉบับปรับปรุง) จะต้องก้าหนดแนวทางการออกแบบให้ส อดคล้ องกับ
ข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองปทุมธานีในอนาคต (ฉบับปรับปรุง) โดยการ
ก้าหนดให้ อาคารที่จ ะมีการก่อสร้ างในพืนที่เสี่ ยงน้าท่ว มสู งสุ ด ได้แก่ ในเขตพื นที่ชุมชนริมน้าใน
เขตต้าบลบางคูวัด ต้าบลบางปรอก ต้าบลบางกะดี และต้าบลบ้านฉาง จะต้องเป็นอาคารที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพเชิงพืนที่ ได้แก่
 ควรจะต้องเป็นบ้านชันเดียว ใต้ถุนสูง มีระยะห่างระหว่างเสากับพืนบ้านอย่างน้อย 1.25 –
1.5 เมตร
 ตัวบ้าน หรือพืนที่อาคารจะต้องไม่ปิดกัน หรือกีดขวางเส้นทางการไหลของน้า
 การวางแนวตัวอาคาร บ้านเรือน ควรจะต้องวางตัวบ้าน หรืออาคารให้ทอดยาวขนานไปกับ
ทิศทางและเส้นทางการไหลของน้า
 การติดตังระบบไฟฟ้า ควรอยู่ในระดับที่สูงกว่าการเกิดน้าท่วมสูงอย่างน้อย 3 เมตร
 ควรใช้วัสดุในการจัดสร้างบ้านเรือน หรืออาคารต่างๆ ที่ทนต่อกระแสน้า รวมถึงแรงดันน้า
โดยพบว่า ตัวอย่างของบ้านเรือน หรืออาคารที่เหมาะสมกับชุมชนริมแม่น้าเจ้าพระยาเป็น ดังภาพที่
6 – 5 (ด้านล่าง)

ที่มา : Urban Space, 2558.
ภาพที่ 6-5 แสดงมาตรฐานที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม ควบคุมด้วย Building Code
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6.3.2 พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ในเขตอาเภอสามโคก
ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 5 ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเกิดน้าท่วมในพืนที่อ้าเภอ
สามโคกเป็ น แบบพื นที่ เ สี่ ย งน้ า ท่ว มล้ นตลิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ นเนื่ อ งมาจากการบริห ารจัด การน้า ที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพ ร่วมด้วยการที่จังหวัดปทุมธานีขาดแคลนพืนที่ระบายน้า ในขณะที่เส้นทางไหลของน้า
(Flood Way) โดยธรรมชาติ ไ ด้ ถู ก แปรสภาพไปเป็ น พื นที่ ตั งของชุ ม ชน และที่ อ ยู่ อ าศั ย ต่ า งๆ
ผลที่ตามมาคือ ชุมชนที่ตั งอยู่ บ นพืนที่เส้ นทางไหลของน้าประสบกับสถานการณ์น้ าท่ว มซ้ า ซาก
ประกอบกับชาวบ้านในพืนที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์
ความรุนแรงของภัยพิบัติน้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จนน้ามาสู่การขาด
ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์น้าล้นตลิ่งที่เกิดขึน
จากการวิเคราะห์ และศึกษาแผน นโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์เชิงพืนที่ในอ้าเภอสามโคก พบว่า
มาตรการทางด้านผังเมืองที่มีการน้ามาปรับใช้ในพืนที่ในปัจจุบัน จะเป็นแผนในขันตอนของการรับมือ
และการจัดการในระยะสันมากกว่า ประกอบกับการขาดการบูรณาการในการท้างานร่วมกันของ
ภาคส่ ว นต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง ทังหน่ ว ยงานภาครัฐท้องถิ่น หน่ว ยงานภาครัฐส่ วนกลาง ภาคเอกชน
ภาคประชาชน รวมถึงภาคประชาสังคมในพืนที่ ส่งผลท้าให้การบริหารจัดการน้าท่วมในพืนที่ไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ มี ค วามชั ด เจนของแผนการจั ด การและการรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ น้ า ท่ ว ม
ทังในระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจากสถานการณ์ทังหมดที่กล่าวมาข้างต้น จึงน้ามาสู่แนว
ทางการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมในอ้าเภอสามโคก ดังนี
(1) การเวนคืนที่ดิน และการกาหนดพื้นที่กันออก (Buffer Zone)
การรือถอนสิ่ งปลูกสร้าง รวมถึงพืนที่ชุมชนที่ตังอยู่ในบริเวณพืนที่เสี่ยงน้าท่วมริมฝั่งแม่น้า ถือเป็น
อีกหนึ่งแนวทางที่มีการด้าเนินการอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ หากแต่ยังถือว่าเป็นกลไกที่ค่อนข้าง
มีความอ่อนไหวและยากต่อการด้าเนินการหากชุมชนในพืนที่ไม่ให้ ความร่วมมือ หรือข้อบังคับใช้
ทางกฎหมายในพืนที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอ ดังนัน ในการน้าเอาแนวทาง รวมถึงมาตรการนีมาใช้ใน
การด้าเนินการ จะต้องวิเคราะห์ถึงทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) รวมถึงจะต้องมีการพิจารณา
ถึ ง ความเสี่ ย งสู ง สุ ด ความสามารถในการรับ มื อ ของชุม ชน รวมถึ ง ความเป็ นไปได้ ใ นการเวนคืน
และการก้าหนดพืนที่กันออกด้วย
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การน้าเอาข้อก้าหนด รวมถึงมาตรการทางผังเมืองมาบังคับใช้เพื่อให้เกิดการเวนคืนที่ดิน จะต้องมีการ
ด้าเนินการด้วยการน้าเอามาตรการทางผังเมืองรูปแบบอื่นเข้ามาประกอบการด้าเนินการ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดหาพืนที่อยู่อาศัยพืนที่ใหม่ให้กับชาวบ้านที่ถูกเวนคืน การวางแผนปรับปรุงผัง และข้อก้าหนด
ในพืนที่เวนคืน รวมถึงพืนที่ที่ถูกกันออก ซึ่งการเวนคืนที่ดินโดยวิธีการรือถอนจะสามารถจ้าแนกออก
ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 การเวนคืน เพื่อการรื้อถอนแบบเร่งด่วน ถือเป็นการด้าเนินการภายใต้การตัดสินใจ
เด็ดขาดที่ถึงแม้จะไม่ได้รับความยินยอมจากชาวบ้านในพืนที่ ก็จะมีการน้าเอามาตรการเชิงกฎหมาย
รวมถึงการชดเชยตามกฎหมายมาบังคับใช้ เพื่อให้เกิดการได้มาซึ่งพืนที่ โดยมักจะเกิดขึนในพืนที่เสี่ยง
น้าท่วมซ้าซาก หรือพืนที่ที่จะถูกก้าหนดให้เป็นเส้นทางระบายน้า รวมถึงพืนที่รับน้าของเมือง


การเวนคืน ผ่านการอพยพด้วยความสมัครใจ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะด้า เนิน

การตามกฎหมาย เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับชาวบ้านผู้ยินยอมในการย้ายออกจากพืนที่ด้วยความ
สมัครใจ
โดยพืนที่ที่จะต้องถูกก้าหนดเป็นพืนที่กันออก (Buffer Zone) ของอ้าเภอสามโคก จะตังอยู่ในบริเวณ
พืนที่ในแนวเส้ น ทางน้ าหลาก และเป็นพืนที่ที่แสดงในผลการวิเคราะห์ Sieve Analysis ที่พบว่า
มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้าท่วมซ้าซาก ดังภาพที่ 6 – 6 (ด้านล่าง)
ภายหลังการเวนคืน และการก้าหนดพืนที่กันออกของเมื องแล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจะต้องมีการหาทางออกร่วมกัน ในรูปแบบของการจ่ายเงินชดเชย รวมถึง
การจัดหาพืนที่ใหม่ ส้าหรับการตังถิ่นฐาน ซึ่งทังนีจะขึนอยู่กับการท้าข้อตกลงร่วมกัน
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ที่มา : การวิเคราะห์ และจัดท้าของนิสิต, 2560.
ภาพที่ 6-6 แสดงพื้นที่เวนคืน และพื้นที่ที่ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่กันออก ของอาเภอสามโคก
(2) การปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักน้าของเมือง มีวิธีการส้าคัญที่ได้รับความนิยม ได้แก่
(1) Retention เป็นวิธีการกักเก็บน้าระยะหนึ่งในอ่างเก็บน้า แล้วค่อยๆ บริหารจัดการ
และระบายลงสู่แหล่งน้าสายย่อย ซึ่งวิธีนีจะใช้การขุดบ่อเพื่อดักน้า
(2) Detention เป็นวิธีการกักเก็บน้าในระยะสัน เพื่อลดอัตราและปริมาณการไหลสูงสุด
ของน้า ผ่านการระบายด้วยท่อน้า หรือทางน้าไหล
นอกจากนียังมีวิธีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาพืนที่พักน้าให้กับเมืองอีกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การสร้าง และจัดท้าคูระบายน้า การขุดลอกคูคลอง และล้าน้าที่ตืนเขิน เป็นต้น
(3) การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในระดับละแวกบ้าน (Neighborhoods Park)
การขยายตัวของเมือง และการเพิ่มขึนของประชากรท้าให้เมืองมีความต้องการพืนที่เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ มีมากขึน หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว พืนที่สวนสาธารณะไม่ได้มีบทบาทเพื่อการใช้เป็น
พืนที่ส้ าหรั บ การนั นทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation Areas) เท่านัน หากแต่พืนที่
สวนสาธารณะยังสามารถใช้เป็นพืนที่รับน้าฉุกเฉิน ในกรณีที่เมืองนันๆ ไม่มีพืนที่พักน้า หรือพืนที่
แก้มลิงตามธรรมชาติ
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โดยจากผลการวิ เ คราะห์ Sieve Analysis พบว่ า พื นที่ ส่ ว นใหญ่ ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ป ระสบกั บ
สถานการณ์ความเสี่ ย งน้ าท่ว มซ้าซาก ประกอบกับพืนที่ส่ ว นใหญ่ถูกเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินไปเป็นพืนที่ชุมชน และสิ่งก่อสร้างแล้ว ท้าให้เมืองขาดแคลนพืนที่โล่งว่าง รวมถึงพืนที่ที่
จะพัฒนาไปเป็นพืนที่รับน้าของเมือง ดังนัน การน้าเอาแนวคิดการจัดการโครงสร้างพืนฐานสีเขียว
(Green Infrastructures) มาปรั บ ใช้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพิ่ ม พื นที่ ดู ด ซั บ น้ า ตามธรรมชาติ จะช่ ว ยในการ
ลดความเสี่ยงและเพิ่มจ้านวนพืนที่รับน้าให้กับจังหวัดปทุมธานี โดยใช้พืนที่ขนาดเล็กในลักษณะของ
สวนระดั บ ละแวกบ้ า น (Neighborhoods Park) ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น สวนขนาดเล็ ก (Pocket Parks)
ตังกระจายอยู่ในระหว่างพืนที่ชุมชนเมืองต่างๆ อย่างมีนัยยะส้าคัญ ดังภาพที่ 6 – 7 (ด้านล่าง)

ที่มา : การวิเคราะห์ และจัดท้าของนิสิต, 2560.
ภาพที่ 6-7 แสดงพื้นที่ที่ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ของอาเภอสามโคก
นอกจากนี ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดท้า (ร่าง) ข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมือง / ผังเมืองรวมชุมชนสามโคก เนื่องจากในพืนที่อ้าเภอสามโคก
ยังไม่มีผังเมืองรวมเมืองบังคับใช้ในท้องที่ ส่งผลท้าให้เมืองเกิดการขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง พืนที่เมือง
บางส่วนเติบโตเข้าไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมโดยขาดการด้าเนิการ และการออกแบบทังในเชิงโครงสร้าง
และเชิงนโยบาย เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่พร้อมจะเกิดขึน การด้าเนินการจัดท้าร่างข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ จะช่วยผลักดันให้เกิดกลไกในการควบคุม ดูแล การขยายตัว และการเติบโต
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ของพืนที่เมือง ให้ เป็ น ไปอย่ างเหมาะสม และสอดคล้ องกับสภาพเชิงพืนที่ ตลอดจนทิศทางการ
ขยายตัวเชิงเศรษฐกิจ สังคมได้อย่างมีศักยภาพในระยะยาว
6.3.3 พื้นที่เสี่ยงน้าท่วม ในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว
ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 5 ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเกิดน้าท่วมในพืนที่อ้าเภอ
ลาดหลุมแก้วเป็นแบบพืนที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) ที่จะเกิดขึนเนื่องมาจากปริม าณ
น้าฝน รวมถึงมวลน้าจ้านวนมากจากพืนที่ต้นน้า รวมถึงพืนที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพืนที่
ไม่ได้ถูกจัดการ หรือระบายออกไปได้อย่างทันท่วงที ท้าให้เกิดน้าเอ่อล้นเส้นทางไหลของน้า อันได้แก่
แม่น้าล้าคลองสายย่อยต่างๆ เข้าท่วมพืนที่ชุมชน ผลที่ตามมาคือ ชุมชนที่ตังอยู่ในแนวเส้นทางไหล
ของน้า มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมฉับพลัน โดยระดับน้าท่วมในรูปแบบนีจะ
มีการระดับ ความรุ น แรงแปรผั นตรงตามปริมาณมวลน้า และระยะเวลาในการท่ว มขัง เนื่องจาก
รูปแบบการท่วมขังของน้าในลักษณะนีจะไม่ใช้ระยะเวลานาน แต่จะเป็นการท่วมขังในวงกว้าง
จากการวิเคราะห์ และศึกษาแผน นโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์เชิงพืนที่ในอ้าเภอลาดหลุม แก้ว
พบว่า มาตรการทางด้านผังเมืองที่มีการน้ามาปรับใช้ในพืนที่ในปัจจุบัน จะเป็นแผนในขันตอนของ
การรั บ มื อ และการจั ด การเฉพาะหน้ า มากกว่ า การวางแผนในการตั งรั บ ปรั บ ตั ว (Adaptation)
ประกอบกับขาดการควบคุมด้วยมาตรการทางผังเมืองในพืนที่ ส่งผลท้าให้ขาดการบูรณาการของ
การวางแผนรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงน้าท่วม และจากการไม่มีมาตรการทางผังเมืองควบคุม
การขยายตัวของเมืองจนท้าให้พืนที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และกระบวนการเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ท้าให้พืนที่ชุมชนเมืองเหล่านีจะยิ่งมีความ
เสี่ยงจากสถานการณ์น้าท่วมมากยิงขึนในอนาคต จากที่กล่าวมาทังหมดข้างต้น จึงน้ามาสู่แนวทาง
การวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมในอ้าเภอลาดหลุมแก้ว ดังนี
(1) การกาหนดพื้นที่ผันน้าเข้าไปเก็บในพื้นที่เกษตรกรรม
เนื่องจากในปัจจุบัน อ้าเภอลาดหลุมแก้วเป็นหนึ่งในอ้าเภอที่ยังคงมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมอยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น ส่ ง ผลท้ า ให้ ก ารวางแผนก้ า หนดพื นที่ ผั น น้า
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้าท่ว มภายในพืนที่ ได้
โดยการจัดการน้าด้วยวิธีการผันน้าเข้าไปเก็บในพืนที่เกษตรกรรมนี จะช่วยลดปริมาณน้าในล้าน้า
รวมถึงแม่น้าเจ้าพระยาได้ในสถานการณ์เร่งด่วน โดยสามารถน้ามาใช้ได้ในกรณีที่การจัดการทางผัง
เมืองไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรับมือ หรือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าของพืนที่
มีความยินยอมให้ด้าเนินการได้ โดยวิธีการนีสามารถน้ามาปรับใช้เป็นในกรณีที่ไม่สามารถควบคุม
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ปริมาณและเส้นทางการไหลของน้าได้เท่านัน จากนันจึงค่อยหาวิธีการในการเยียวยา และชดเชย
ให้กับเจ้าของที่ดินต่อไป
(2) การจัดทาการประกันภัยน้าท่วม
การจัดท้าการประกันภัยน้าท่วมจะเป็นการผลักดัน และเสนอแนะให้เกิดการประกันภัยน้าท่วมให้กับ
พืนที่อาคารบ้านเรือน ชุมชน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพืนที่ และชุมชนที่มีระดับความเสี่ยงน้าท่วม
ในระดับสูง ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทาย และมีผู้เข้าใจ หรือผู้ประกันภัยในระดั บครัวเรือนน้อย โดย
จะเห็ น ได้จ ากสถานการณ์น้ าท่ว ม ปี 2554 ที่แสดงให้ เห็ นชัดเจนว่า การท้าประกันภัยน้าท่ว มใน
ประเทศไทยเกิ ด ขึ นเฉพาะในเขตพื นที่ เ ศรษฐกิ จ คื อ พื นที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรม และพื นที่ ส วน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านัน ส่งผลท้าให้การเสนอแนะและส่งเสริมให้เกิดการท้าประกันภัยน้าท่วม
มีความส้ าคัญ และถือเป็ น มาตรการที่มีประโยชน์ครอบคลุ มหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การ
บรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงการให้ค่าชดเชย และค่าซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่เสียหาย
จากน้าท่วม ซึ่งระบบการท้าประกับภัยน้าท่วมโดยส่วนใหญ่จะด้าเนินการจ่ายเงินประกันตามระดับ
ความเสี่ยงของพืนที่
ส้าหรับบริเวณพืนที่เสี่ ย งน้าท่ว มซ้าซากในอ้าเภอลาดหลุ มแก้ว ควรจะต้องมีการผลั กดัน
ให้เกิดการท้าประกันภัยน้าท่วม ผ่านการบริการจัดการและควบคุมโดยภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐร่วม
รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายจากน้าท่วมให้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งแบกรับความเสี่ยงและความ
เสียหายส่วนหนึ่งไปแล้ว อีกทัง การพัฒนาโครงการประกันภัยน้าท่วมโดยรัฐ ยังผลักดันให้เกิดการ
ควบคุม และการสร้างกลไกให้เกิดการพัมนาข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์อาคาร และสามารถก้าหนด
ความเสี่ยงในการยิมยอมอยู่อาศัยของชาวบ้านในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมได้อีกด้วย
ในบางกรณีที่เกิดน้าท่วม และมีการจัดท้าประกันภับน้าท่วมโดยรัฐที่รัฐจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้
อยู่อาศัยในพืนที่ จะมาจากการพิจารณาเหตุผลประกอบดังนี
(1) ในกรณีที่ผู้ ที่อยู่ อาศัยในพืนที่เสี่ ยงน้าท่ว มสู งต้องรับผิ ดชอบเกิ ดความสามารถของ
ตนเอง
(2) กรณีทภี่ าครัฐไม่มีการประเมินพืนที่ และระดับความเสี่ยงก่อนการท้าประกันภัย
(3) กรณีที่มีข้อเรียกร้องที่ผ่านกระบวนการถูกต้องตามกฎหมาย และไร้ข้อขัดแย้ง
(4) กรณีที่รัฐขาดความสามารถในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืนที่เมืองในเขตความ
เสี่ยงสูง
(5) เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้

237
พืนที่ที่เหมาะส้ าหรั บ การท้าประกันภัยน้าท่ว มในอ้ าเภอลาดหลุ ม แก้ว จะอ้างอิงจากผลของการ
วิเคราะห์ Sieve Analysis ในบทที่ 5 ที่แสดงให้เห็นว่า พืนที่ชุมชนในต้าบลระแหง เป็นพืนที่ที่มีความ
เสี่ ย งน้ าท่ว มซ้าซากมากที่สุ ดของอ้าเภอลาดหลุมแก้ว การน้าเอาแนวทางการประกันภัยน้าท่วม
รวมถึงการจัดตังกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ที่อ้างอิงจากกรมธรรม์ภัยพิบัติ ปี 2555 จะช่วย
ลดความเสี่ยงให้กับประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพืนที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป
(3) การบูรณาการแนวคิดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในกระบวนการวางแผนพั ฒ นา (Development Planning Process) ที่ มี ก ารบู ร ณาการระหว่ า ง
แนวทางด้านผังเมือง กับแนวทางด้านการจั ดการเมือง และภัยพิบัติร่วมกัน จะท้าให้เมืองเห็นภาพ
ขยายของสถานการณ์การเติบโตของเมืองภายใต้โอกาสเสี่ยงที่ชัดเจนขึน โดยในปัจจุบันหน่วยงาน
ต่างๆ ได้เริ่มหันมาให้ความส้าคัญกับการพัฒนาและวางแผนเมือง ภายใต้การจัดการแบบูรณาการ
เชิงองค์รวม ซึ่งสาเหตุที่ทางนิสิตได้ เสนอแนะให้น้าเอาวิธีการนีมาประยุกต์ใช้ในพืนที่อ้าเภอลาดหลุม
แก้วก่อน ก็เพื่อต้องการจะจัดวางให้ กลายเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการน้าร่อง เนื่องด้ว ย
ทิศทางการขยายตัว และการพัฒนาของชุมชนเมืองในอ้าเภอลาดหลุมแก้ว ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้
เพราะเมืองยังไม่ได้ เกิดการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ดังนัน การน้าเอาแนวคิดการลดความเสี่ ยง
ภัยพิบัติมาปรับใช้ร่วมกับการจัดการเชิงผังเมือง ควบคู่ไปกับการบูรณาการการลงทุนของภาครัฐใน
โครงการขนาดใหญ่ (Public Investment) ผ่านการประเมินความเสี่ยงภัย 3 ขันตอน ได้แก่
 การระบุประเภท และความรุนแรงของพืนที่เสี่ยง (Risk Identification)
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Elevation)
เพื่อน้ามาสู่การบูรณาการแนวคิดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ผ่านคณะท้างานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ ต่ า งๆ เช่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นผั ง เมื อ ง, ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นภั ย พิ บั ติ , ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เชิงนโยบาย ฯลฯ
จนน้ามาสู่การก้าหนดย่านการพัฒนาที่เหมาะสม ส้าหรับการพัฒนาเป็นพืนที่เพื่อการอยู่อาศัย พืนที่
เกษตรกรรมและการตังถิ่นฐาน ตลอดจนพืนที่กันออก ซึ่งเป็นพืนที่เสี่ยงน้าท่วมของเมือง ดังภาพที่
6 – 8 (ด้านล่าง)
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ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง อ้างอิงจาก (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี,2559.
ภาพที่ 6-8 แสดงรูปแบบการกาหนดย่านการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม ของอาเภอลาดหลุมแก้ว
โดยจากภาพที่ 6 – 8 สามารถสรุปย่านการพัฒนาส้าคัญของอ้าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ได้ดังนี
(1) พื้นที่เมือง อันได้แก่ พืนที่ชุมชน สิ่งก่อสร้าง และพืนที่ตังถิ่นฐานของประชาชนในพืนที่ พบว่า
ควรจะตังอยู่ในบริเวณพืนที่ปลอดภัย คือ มีความเสี่ยงภัยพิบัติอยู่ในระดับต่้า หรือไม่มีความเสี่ยงเลย
และหากมีความเสี่ ย งก็จ ะต้องมีการน้าเอามาตรการทังในเชิงมาตรการก่ อสร้าง และกมาตรการ
เชิงนโยบายมาควบคุมบังคับใช้เพื่อให้เมืองเกิดผลกระทบ หรือความเสี่ยงหายจากภัยพิบัติให้น้อยที่สุด
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(2) พื้นที่ป้องกัน อันได้แก่ พืนที่ชนบทและเกษตกรรม ซึ่งพบว่า จะอยู่ในบริเวณพืนที่รอยต่อของ
พืนที่ชุมชนเมืองและพืนที่ชานเมือง จะมีค วามเสี่ยงภัยพิบัติอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางความเสี่ยงสูง
ที่จะต้องมีการก้าหนดและบังคับใช้มาตรการเชิงผังเมืองอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมไม่ให้พืนที่เมืองเกิด
การขยายตัวรุกล้าเข้ามาในพืนที่ อาจจะด้วยวิธีการก้าหนดระยะถอยร่น การก้าหนดขอบเขตพืนที่
พัฒนา ตลอดจนการน้าเอา FAR, OSR มาบังคับใช้ในการจัดการและการพัฒนาอาคารในพืนที่
(3) พื้นที่ปรับตัว และพื้นที่อยู่กับน้า อันได้แก่ พืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วม ซึ่งจะเป็นพืนที่ที่มีความเสี่ยง
น้าท่วมสูงสุด เป็นพืนที่ที่ประสบกับปัญหาน้าท่วมซ้าซาก ที่จะต้องมีการน้าเอาการเวนคืนที่ดิ นมา
บังคับใช้ ดังเช่น ในกรณีของต้าบลระแหงที่ประสบกับสถานการณ์น้าท่วมซ้าซาก รวมถึงการน้าเอา
กฎหมายควบคุมอาคาร มาบังคับใช้และก้าหนดแนวทางการพัฒนาอาคารในพืนที่อยู่อาศัยดังเดิม
ในพืนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
นอกจากนี ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดท้า (ร่าง) ข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมือง / ผังเมืองรวมชุมชนลาดหลุมแก้ว เนื่องจากในพืนที่อ้าเภอ
ลาดหลุ ม แก้ ว ยั ง ไม่ มี ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งบั งคั บ ใช้ใ นท้ อ งที่ ส่ ง ผลท้ า ให้ เ มื อ งเกิ ด การขยายตัว อย่ าง
ไร้ทิศทาง พืนที่เมืองบางส่วนเติบโตเข้าไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วมโดยขาดการด้าจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพี ย งพอ ประกอบกั บ การขาดความรู้ และความเข้ า ใจ และความตระหนั ก ในผลกระทบจาก
สถานการณ์น้ า ท่ว มของประชาชนในพืนที่ ท้าให้ พืนที่ชุมชนเมื อง / พืนที่เมืองมี ความเสี่ ย งจาก
สถานการณ์ภัยน้าท่วมที่รุนแรงมากยิ่งขึน การด้าเนินการจัดท้าร่างข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพืนที่ จะช่วยผลักดันให้เกิดกลไกในการควบคุม ดูแล การขยายตัว และการเติบโตของพืนที่เมือง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเชิงพืนที่ ตลอดจนทิศทางการขยายตัวเชิงเศรษฐกิจ
สังคมได้อย่างมีศักยภาพในระยะยาว
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6.4. การประเมิน และติดตามการใช้มาตรการทางผังเมือง เพื่อตั้งรับปรับตัวกับน้าท่วม
6.4.1 แผนการดาเนินการในระยะสั้น (Short Term)
เป็ น แผนการจั ด การในระยะสั น ต้ อ งการน้ า มาปรั บ ใช้ ใ นสถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า หรื อ เร่ ง ด่ ว น
มีระยะเวลาในการด้าเนินการของแผนอยู่ที่ 6 เดือน – 1 ปี (ในระยะที่ 1) หรือ 1 ปี – 3 ปี (ในระยะที่
2) ซึ่งในงานวิทยานิพนธ์ชินนี จะมีแผนการด้าเนินการในระยะสัน ประกอบไปด้วย
 การพัฒนาระบบระบายน้า
 การก้าหนดพืนที่พักน้าของเมือง
 การผันน้าเข้าพืนที่เกษตรกรรม
6.4.2 แผนการดาเนินการในระยะกลาง (Medium Term)
เป็นแผนการจัดการในระยะกลาง ต้องการน้ามาปรับใช้ในสถานการณ์เร่งด่ว นจ้าเป็น ที่สามารถ
ด้าเนินการให้เห็นรูปธรรมและผลชัดเจนในระเวลาอันสัน มีระยะเวลาในการด้าเนินการของแผนอยู่
ที่ 3 ปี – 5 ปี ซึ่งในงานวิทยานิพนธ์ชินนี จะมีแผนการด้าเนินการในระยะกลาง ประกอบไปด้วย
 การเวนคืนที่ดิน และก้าหนดพืนที่กันออก
 การพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชน
6.4.3 แผนการดาเนินการในระยะยาว (Long Term)
เป็นแผนการจัดการในระยะยาว ที่จะต้องการมีการบูรณาการการท้างานร่วมกันของหลายภาคส่วน
และมักจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีความยุ่งยากและความซับซ้อนทางกฎหมาย และการผลักดันให้
เกิดขึนได้จริง มีระยะเวลาในการด้าเนินการของแผนอยู่ที่ 5 – 10 ปี (ในระยะที่ 1) หรือ 10 ปี – 30
ปี (ในระยะที่ 2) ซึ่งในงานวิทยานิพนธ์ชินนี จะมีแผนการด้าเนินการในระยะยาว ประกอบไปด้วย
 การจัดท้าข้อก้าหนดการใช้อาคาร
 การสร้างพืนที่ปิดล้อม
 การจัดท้าประกันภัยน้าท่วม
 การปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
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6.4.4 การติดตาม และประเมินผลแผน
ส้าหรับการติดตาม และการประเมินผลแผนการจัดการน้าท่วม ตลอดจนมาตรการเชิงผังเมืองในพืนที่
สามารถสรุปสถานการณ์และระยะเวลาการด้าเนินการของแต่ละแผน / โครงการได้ดังตารางที่ 6 – 4
(ด้านล่าง)
ตารางที่ 6-4 แสดงสถานการณ์และระยะเวลาการดาเนินการของแต่ละแผน / โครงการ
แผนงาน/โครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี พ.ศ.)
แผนระยะ
แผนระยะ
แผนระยะ
สั้น
กลาง
ยาว

การปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
การจัดท้าข้อก้าหนดการใช้อาคาร
การสร้างพืนที่ปิดล้อม
การพัฒนาระบบระบายน้า
การจัดท้าประกันภัยน้าท่วม
การก้าหนดพืนที่พักน้าของเมือง
การพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชน
การเวนคืนที่ดิน และก้าหนดพืนที่กันออก
การผันน้าเข้าพืนที่เกษตรกรรม

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ส้านักผังเมือง
+ หน่วยงาน
รัฐท้องถิ่น +
หน่วยงานรัฐ
ส่วนกลาง +
ภาค
ประชาชน +
ภาคเอกชน

ที่มา : จากการวิเคราะห์ และประมวลผลโดยนิสิต, 2560.
จากตารางที่ 6 - 4 แสดงให้เห็นถึง ช่วงระยะเวลาในการด้าเนินการของแผนและโครงการทางผัง
เมืองของจังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความสามารถในการตังรับ
ปรับตัวของชุมชนต่อ น้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การติดตามและประเมินผลแผน / โครงการ ถือเป็นส่วนของวงจรย้อนกลับไปในขันตอนสุดท้าย
ของการด้าเนินการพัฒนา และจัดวางผัง หรือแผน เพื่อให้การจัดวาง และการด้าเนินการของโครงการ
ตอบสนอง และสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด้ า เนิ น การ ซึ่ ง ในงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อน้าเอามาตรการเชิงผังเมืองมาลดความเสี่ยงให้กับชุมชนที่มีความเสี่ยง
น้าท่วม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนัน การน้าเอาเครื่องมือ และมาตกรการทาง
ผังเมืองที่กล่าวถึงทังหมดข้างต้นมาใช้ จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพืนที่ และเชิงนโยบาย
การจัดการเมือง ดังนี
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(1) ด้านประชากร พบว่า จ้านวนประชากรที่อาศัยในพืนที่เสี่ยงน้าท่ว มของจังหวัดปทุมธานี
จะลดจ้านวนลง อันเนื่องมาจากการน้าเอามาตรการการปรับปรุงข้อก้าหนดผังเมืองรวม การเวนคืน
ที่ดิน และการก้าหนดพืนที่กันออกมาปรับใช้ ส่งผลท้าให้ในบริเวณพืนที่มีความเสี่ยงน้าท่วมสูงสุด
จะถูกระยะถอยร่น (Set Back) ควบคุม ประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ในพืนที่เสี่ยงได้ เมืองไม่เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มเข้าไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ท้าให้จ้านวนตัวเลขครัวเรือน และประชากรที่มีความเสี่ยง
มีจ้านวนคงที่ และค่อยๆ ปรับจ้านวนลดลง อันเนื่องมาจากการน้ามาตรการอื่นๆ มาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน
(2) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า พืนที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ตลอดจนพืนที่ย่านชุมชนเมือง และ
พาณิช ยกรรมหนาแน่ น จะถู กบั งคั บใช้ ด้ว ยการจัด ท้า ข้ อก้ าหนดอาคาร (Building Code) รวมถึง
การจัดท้าการประกันภัยน้าท่วม เพื่อรองรับ และเป็นแผนในการลดความเสียง และผลกระทบจาก
น้าท่วมที่อาจจะเกิดขึน กล่าวคือ ชุมชนเมือง และที่ตังของโรงงานอุตสาหกรรมในรัศมีพืนที่เสี่ ยง
น้าท่วม จะต้องถูกควบคุมและบังคับให้ มีการจัดท้าประกันภัยน้าท่วม เช่น ชุมชนในต้าบลระแหง,
ต้าบลสามโคก เป็นต้น
(3) ด้านสังคม พบว่า เกิดการบูรณาการในการท้างานร่วมกันของหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ย วข้อง โดยการน้ าเอาเครื่ องมือ และมาตรการเชิงผั งเมืองที่จะต้องมีการด้าเนินการร่ว มกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น การก้าหนดพืนที่พักน้าของเมือง การจัดท้าเส้นทางระบายน้าของเมือง
ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มคนหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงกระบวนการในการ
ตัดสินใจร่วมกัน เช่น การจัดท้าพืนที่ สวนสาธารณะระดับเมืองเพื่อกักเก็บน้าในบริเวณอ้าเภอสามโคก
จะท้าให้พืนที่ชุมชนเมืองในรัศมีประสบปัญหาน้าท่วมขังน้อยลง รวมถึงการก้าหนดเส้นทางระบายน้า
สายใหม่ของเมืองปทุมธานีในฝั่งตะวันตก จะน้ามาสู่การเวนคืนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
บางส่วน เพื่อลดปัญหาน้าท่วมขังในพืนที่ชุมชนชานเมืองของอ้าเภอลาดหลุมแก้ว เป็นต้น
(4) ด้านการใช้ประโยช์ที่ดิน พบว่า มีการน้าเอาข้อก้าหนดผังเมืองรวมเมือง (ฉบับปรับปรุง) ที่มี
การเพิ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพืนที่เสี่ยงอุทกภัย และพืนที่เพื่อการอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม ภายใต้เป้าหมายในการควบคุมและก้าหนดขอบเขตการขยายตัวของชุมชนเมือง เพื่อลด
ปัญหาการเจริญเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) เข้าไปในพืนที่เสี่ยงน้าท่วม ผลที่
ตามมา คือ จะเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหนาแน่น และกระจุกตัวอยู่ในพืนที่ ที่ถูกก้าหนดให้เป็น
พืนที่เพื่อการอยู่อาศัย (พืนที่สีเหลือง) ตามข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท้าให้เมืองมีการเติบโต
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ที่กระชับขึน เกิดการเข้าถึงของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืนฐานของเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4.5 การเปรียบเทียบศักยภาพ ของมาตรการทางผังเมืองกับแผนนโยบายในระดับชาติ
จากการเปรียบเทียบมาตรทางผังเมืองในวิทยานิพนธ์ฉบับนี กับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
เฉพาะด้าน กระทรวงมหาดไทย 10 ปี (กระทรวงมหาดไทย, 2557) พบว่า รูปแบบของเครื่องมือ และ
กลไกการผลั กดัน ของแผนเชิงนโยบาย รวมถึงแผนเชิงโครงสร้าง มีความสอดคล้ องกับแผนการ
ประเมินศักยภาพพืนที่เมือง เพื่อการวางแผนรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ซึ่งทางกรมโยธาธิ
การและผังเมืองได้ก้าหนดแนวทาง และจัดวางผังแม่บท ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่
พบว่า มีโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการวางแผนเมือง เพื่อ การตังรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ กรณีศึกษาน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี โดยนิสิตได้ศึกษาแนวทาง และรายละเอียดของ
แผนงาน รวมถึงโครงการพัฒนาเหล่านีเพื่อน้ามาสู่การก้าหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมกับการ
จัดการในแต่ละพืนที่เสี่ยง ดังนี
(1) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่เสี่ยงภัย ภายใต้เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ วางแผนรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งพบว่า เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ใน
พืนที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี และอ้าเภอสามโคก ผ่านการปรับปรุงข้อก้าหนดและมาตรการทางผังเมือง
ไปพร้อมกับการพัฒนาระบบระบายน้า
(2) โครงการระบบป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทา ภายใต้เป้าหมายเพื่อด้าเนินการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท้าระบบป้องกันน้าท่วมในพืนที่ชุมชนที่มีความเสี่ยง ด้วยมาตรการเชิงโครงสร้าง
(Infrastructure Measures) ซึ่งพบว่า เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ในพืนที่อ้าเภอสามโคก และอ้าเภอ
ลาดหลุมแก้ว ผ่านการพัฒนาระบบระบายน้า การจัดท้าพืนที่ระบายน้าแบบปิดล้อม และการจัดท้า
พืนที่พักน้าของเมือง
(3) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมและมี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด โดยให้ เ จ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจ ซึ่งพบว่า เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ในพืนที่อ้าเภอสามโคก ผ่าน
การเวนคืนที่ดินและการก้าหนดระยะถอยร่น (Set Back) ของเมือง
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6.5 ข้อจากัด และอุปสรรคของงานวิจัย
ข้อจ้ากัดและอุปสรรคของงานวิทยานิพนธ์นี คือ ชุดข้อมูลที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์มีจ้ากัด เนื่องด้วย
งานชินนีจะต้องใช้ชุดข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานต่ า งก็ มี ร ะบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ฐานที่ แ ตกต่ า งกั น นิ สิ ต จึ ง พยายามใช้
ชุดข้อมูลฐานที่ดี และมีความแม่นย้าของชุดข้อมูลมากที่สุด มาวิเคราะห์และจัดท้า เน้นพัฒนาและ
ประมวลผลจากข้อมูลที่มีอยู่ให้ มีศักยภาพที่สุด ซึ่งสามารถสรุปข้อจ้ากัด และอุปสรรคส้าคั ญของ
งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี ออกได้เป็น
(1) ค่าคะแนนการถ่ว งน้ าหนั กปั จ จัย ที่ ใช้ ในการค้ านวณเพื่ อ หาพื นที่เสี่ ย งน้ าท่ ว ม มาจากการให้
ค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านัน ซึ่งค่าคะแนนที่ได้อาจจะยังขาดความคิดเห็นที่ครอบคลุม
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กและพิ จ ารณาในประเด็ น สาขาวิ ช า
ที่เกี่ยวเนื่องและมีความส้าคัญสูงสุดกับงานวิจัยชินนีก่อน
(2) ปัญหาเกี่ยวกับชุดข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Shape File) ในการน้าเข้าระบบข้อมูล
เพื่อท้าการวิเคราะห์ มีฐานข้อมูลไม่ครบ ความละเอียดค่อนข้างน้อย และมีฐานข้อมูลย้อนกลับไม่กี่ปี
(3) บางชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลในระดับความลับ ท้าให้การประสานงานเพื่อขอข้อมูล
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปได้ช้า และได้ข้อมูลมาแบบไม่สมบูรณ์
(4) ฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี มาจากชุ ด ข้ อ มู ล ของปี ฐ านที่ แ ตกต่ า งกั น ท้ า ให้
การวิเคราะห์ และประมวลผลบางส่วนมีความคลาดเคลื่อน
(5) การศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของผังเมืองรวมเมืองผังต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อน้ามา
ปรับปรุงและพัฒนา ตังอยู่บนการศึกษาฐานข้อมูล และข้อก้าหนดตามกฎหมายของผังฉบับล่าสุด
ซึ่งผังเมืองรวมเมืองบางฉบับหมดอายุไปแล้ว ในขณะที่บางฉบับอยู่ในขันตอนกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาผัง
โดยข้อเสนอแนะส้าคัญที่ได้จากวิทยานิพนธ์นี คือ ในการน้าความรู้จากงานชินนีไปต่อยอด
สามารถจัดท้าได้โ ดยการประยุ กต์ใช้ และน้าเอาแนวทางการจัดท้าแบบจ้าลอง (Modeling) ของ
กระบวนการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) มาต่อยอดในการวิเคราะห์ เนื่องจากงานชินนี
เป็นการจัดท้ากระบวนการวิเคราะห์ ฉากทัศน์ด้วยการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพเท่านัน ซึ่งในอนาคต
ข้างหน้า หากข้อมูลที่จะน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ขาดความสมดุล และมีข้อมูลสนับสนุนที่ไม่น่าเชื่อถือ
เท่าที่ควร การจัดท้าแบบจ้าลองจะสามารถช่วยในการวิเคราะห์ และประมวลผลออกมาได้อ ย่าง
ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน
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วัน เดือน ปี เกิด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532

ระดับการศึกษา
พ.ศ. 2548 ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปากพนัง อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2551 ส้าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนวิทย์ – คณิต) จาก
โรงเรียนปากพนัง อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2555 ส้าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี) ในสาขา วิชาการผัง
เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2558 เข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาการวางแผน
ภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 137 ซอยพัฒนาการชายน้า 8 ถนนชายน้า ต้าบลปากพนังฝั่งตะวันออก
อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

