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 Currently, many areas in Thailand have commonly faced the water resource 
problems in various forms such as drought or flood’s problems. Floods cause the damage 
especially to life and property. Therefore, the purpose of this study is to examine an 
appropriate methodology to reduce the detrimental effects of flood waters in flood areas. 

Nopphitam, Nakhon Si Thammarat, is the area where experienced severity of 
flood with particular form. The study of flood and flood risk area theories, found the factors 
of flood problems in Noppitam district which are height, slope, distance from floodway and 
land usage. Afterward, the factors of flooding problems are analyzed through overlay 
method, Nopphitam district consists of 3 different flood risk areas which are Horseshoe - 
shaped Mountain in the west side, basin areas in the middle part of the district and plain 
areas at the east side. 

Consequently, the environmentally friendly methodology, landscape 
architecture theories and related flood theories are used to compile for an effective flood 
risk areas management. The result of study indicates that the west of Horseshoe-shaped 
Mountain area is a forest that should be conserved to reduce the severity of floods. In this 
case, the middle of basin area should be designed to cooperate with conservation methods 
in order to be able to appropriately live in the area. On the other hand, there is a low risk of 
flooding in the eastern flat land. Therefore, the eastern plain areas are suitable for living and 
investment. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

 ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมายโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้า ใในหลายพ้ืนที่มีน้้าน้อยเกิดภัยแล้งและบางพ้ืนที่มีปริมาณน้้ามากท้าให้ประสบปัญหา
อุทกภัย ใปัญหาอุทกภัยนั้นมีหลายรูปแบบเช่น ใน้้าท่วมขังเป็นเวลานานในที่ลุ่ม ใน้้าท่วมฉับพลัน
เนื่องจากฝนตกหนัก ใน้้าท่วมในเขตชุมชนเมือง ใหรือน้้าท่วมในเขตต้นน้้าที่มีความรุนแรงของกระแสน้้า
มาก ใเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นปัญหาด้านทรัพยากรน้้าเหมือนกัน ใแต่มีความแตกต่างกันของลักษณะปัญหา
รวมไปถึงวิธีการที่เหมาะสมในการน้ามาใช้จัดการปัญหาอุทกภัยดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นและสมควร
ท้าการศึกษาปัญหาและวิธีจัดการอย่างเหมาะสมส้าหรับพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ในบริเวณที่มี
โอกาสประสบกับปัญหาเหล่านี้ ใเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งกับประชากรในพ้ืนที่และรัฐในด้านต่าง ใๆ ใซึ่ง
ในบทนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อที่แสดงถึงปัญหารวมถึงขั้นตอนในการศึกษา ใดังนี้ 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยและในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษานั้นก็
ประสบปัญหาอุทกภัยกับประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เช่นกัน ใซึ่งพ้ืนที่ศึกษามีความเฉพาะตัวคือเป็น
เทือกเขา ใเชิงเขาและที่ราบบริเวณเชิงเขาท้าให้ปัญหาในพ้ืนที่มีความเฉพาะเช่นเดียวกับลักษณะของ
พ้ืนที่ ใทั้งความรุนแรงของกระแสน้้าในฤดูน้้าหลาก ใความสูงของระดับน้้า ใรวมไปถึง ใอาชีพ ใและการ
ด้าเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่ ใส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยที่มีความรุนแรงในหลาย ๆ ปีโดยเฉพาะในปี ใ
พ.ศ. 2554 ใอ้าเภอนบพิต้าเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงจนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและออกข่าวไป
ทั่วประเทศ 
 อ้าเภอนบพิต้าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพิเศษคือมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
และมีคุณค่าอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ้านวนมาก ใเพราะมีเทือกเขาและยอดเขาสูงท้าให้มีอุทยานแห่งชาติอยู่ใน
พ้ืนที่หลายแห่ง ใอ้าเภอนบพิต้าถูกล้อมรอบด้วยภูเขาตอนกลางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบรับน้้าจากป่าต้นน้้า ใ
โดยมีเส้นทางน้้าไหลกระจายในพ้ืนที่ ใประกอบกับพ้ืนที่อ้าเภอนบพิต้าเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้้าฝนมาก
ท้าให้เกิดปัญหากับผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ในปัจจุบันนบพิต้าแม้จะพัฒนาไปไม่เร็วเท่าชุมชนเมืองแต่ก็มี
การเพ่ิมจ้านวนประชากรในพ้ืนที่อ้าเภอนบพิต้ามีประชากรมากขึ้นและมีการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ปกติ
และบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง ใเมื่อเกิดอุทกภัยจะเสี่ยงต่ออันตราย ใโดยเฉพาะในช่วงน้้าหลากพ้ืนที่
บางส่วนจะได้รับผลกระทบ ใเพราะทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ที่มีเทือกเขาล้อมรอบมีความพิเศษ ใดังนั้นจึง
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ควรมีการศึกษาพ้ืนที่ ใเพ่ือน้าไปสู่ความรู้ ใและข้อแนะน้า ใที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์กับผู้อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ให้เข้าใจปัญหาเข้าใจพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่และสามารถอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัยมีความ
มั่นคงในชีวิตทั้งคนในพ้ืนที่และประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์และค าถามการวิจัย 
 2.1 ใเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุทกภัยของพ้ืนที่อ้าเภอนบพิต้า 
 2.2 ใเพ่ือศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างทีส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อ้าเภอนบพิต้า 
 2.3 ใเพ่ือศึกษาปัญหาและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการหรือบรรเทาปัญหา
อุทกภัย  
 2.4 ใเพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่
อ้าเภอนบพิต้า 
 2.5 ใสภาพปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนทีอ้่าเภอนบพิต้าเป็นอย่างไร 
 2.6 ใปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นบพิต้าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
 2.7 ใหลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรมใดบ้างสามารถลดผลกระทบต่อปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีนบพิต้าได ้
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ใขอบเขตด้านพ้ืนที่คืออ้าเภอนบพิต้า ใจังหวัดนครศรีธรรมราช ใโดยศึกษาทั้งหมดของ
พ้ืนที่อ้าเภอ ใแต่จะศึกษาละเอียดในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง ใเช่น
บริเวณหุบเขา ใพ้ืนที่ใกล้แหล่งน้้า ใและพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ใโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการตั้งที่อยู่อาศัย ใ
ชุมชน ใหรือพ้ืนที่ที่มีการประกอบอาชีพ 

 

แผนทีท่ี่ 1 แสดงต้าแหน่งพ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา: นครศรีธรรมราช, ใเข้าถึงเมื่อ ใ25 ใมกราคม 2558 เข้าถึงได้จาก https://maps.google.com 
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แผนทีท่ี ่2 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ในอ้าเภอนบพิต้า 
ที่มา: นครศรีธรรมราช, ใเข้าถึงเมื่อ ใ25 ใม.ค. 2558 เข้าถึงได้จาก https://maps.google.com 
  
 3.2 ใขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ใ ใ ใ ใ ใ ใ3.2.1 ใทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องที่สามารถน้ามาใช้กับปัญหาอุทกภัยและ
พ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัยรวมถึงวิธีการต่างๆที่เก่ียวข้องและมีประโยชน์ต่อการศึกษา 
  ใ ใ ใ ใ ใ ใ3.2.2 ข้อมูลพื้นที่ด้านภูมิศาสตร์ ใภูมิประเทศ ใสถิติด้านทรัพยากรน้้า ใข้อมูลอุทกภัย
ข้อมูลด้านประชากร ใและชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา 
  ใ ใ ใ ใ ใ ใ3.2.3 ข้อมูลและวิธีการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพ้ืนที่ อ้าเภอ
นบพิต้า 
  ใ ใ ใ ใ ใ ใ3.2.4 การน้าเสนอข้อมูล ใเพ่ือเสนอแนะต่อประชากรในพ้ืนที่รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ใเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจต่อพ้ืนที่ว่ามีส่วนใดบ้างมีความปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงอย่างไร ใ
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
 
4. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
 4.1 ใรวบรวมเอกสาร ใต้ารา ใบทความ ใงานวิจัยแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่มี
เนื้อหาเก่ียวข้องกับการศึกษานี้ 
 4.2 ใออกแบบการวิจัย ใก้าหนดขั้นตอน ใเครื่องมือและวิธีการทีใ่ช้ในแต่ละข้ันตอน 
 4.3 ใรวมรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส้าคัญโดยเฉพาะ ใ
ภูมิประเทศ ใภูมิอากาศ ใน้้า ใอุทกภัย ใสถิติต่าง ใๆ ใที่มีบันทึกไว้ในแหล่งที่สามารถสืบค้นได้ ใรวมไปถึง
ข้อมูลด้านประชากร ใชุมชน ใสถานที่ต่างๆในพ้ืนที่ศึกษา 
 4.4 ใลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลรวมไปถึงการยืนยันและเติมเต็มข้อมูลที่เคยมีการบันทึกเอาไว้
 4.5 ใรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นและลงพ้ืนที่ส้ารวจ ใจัดท้าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
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สามารถเข้าใจง่าย ใเช่น ใรูปภาพ ใกราฟ ใแผนที่ ใเพ่ือให้สามารถแสดงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ชัดเจนและท้าความเข้าใจได้ง่าย 
 4.6 ใวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะภูมิประเทศ ใภูมิอากาศ ใและข้อมูลต่าง ใๆ ใ
ด้านกายภาพ ใเพ่ือให้เข้าใจอย่างแท้จริงในประเดน็ปัญหาอุทกภัยและความเสี่ยงในพื้นที่ศึกษา 
 4.7 ใวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร ใจ้านวน ใต้าแหน่งที่อยู่ ใลักษณะที่อยู่ ใเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในหัวข้อก่อนหน้าเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงเก่ียวกับอุทกภัยในพ้ืนที่ 
 4.8 ใสรุปภูมิประเทศ ใพ้ืนที่อยู่อาศัย ใประชากร ใที่มีความส้าพันธ์กับปัญหาอุทกภัย
ออกเป็นส่วนๆ ใโดยแบ่งตามความเสี่ยงภัยในการอยู่อาศัย ใจากพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยต่อปัญหา
อุทกภัยไปจนถึงพ้ืนที่เสี่ยง ใน้าเสนอในรูปแบบแผนที่แผนผัง ใตาราง ใกราฟ ใและอ่ืน ใๆ ใเพ่ือให้สามารถ
เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน ใสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างกันในพ้ืนที่แต่ละบริเวณ 
 4.9 ใน้าแผนที่ ใแผนผัง ใตาราง ใกราฟและอ่ืน ใๆ ใที่แสดงถึงลักษณะและระดับความรุนแรง
ของปัญหาจัดท้าขอเสนอแนะจากวิธีการจัดการที่เหมาะสมมาปรับใช้เพ่ือให้ประชากรสามารถอาศัย
อยู่ในพ้ืนทีส่่วนนั้น ใๆ ใได ้
 
5. วิธีการวิจัย 
 5.1 ใทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ใต้ารา ใบทความ ใงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อศึกษานี้
รวมไปถึงวิธีการต่าง ใๆ ใที่ใช้ในการวิจัย ใเช่น ใวิธีการเก็บสถิติ ใวิธีการวัดระยะในพื้นที่จริง ใเป็นต้น 
 5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลของพ้ืนที่ ใโดยเฉพาะข้อมูลด้านภูมิประเทศ ใภูมิอากาศ ใสถิติ ใที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาอุทกภัยและอ่ืน ใๆ 
 5.3 ใท้าการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
 5.4 ใวิเคราะห์ข้อมูลและน้าเสนอให้สามารถเข้าใจพ้ืนที่ว่าส่วนใดมีความเสี่ยงหรือ
ปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยอย่างไร 
 5.5 ใน้าเสนอข้อเสนอแนะในการอาศัยในพ้ืนที่ส่วนต่าง ใๆ ใอย่างเหมาะสม 
 
6. ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การศึกษานี้ท้าขึ้นเพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ี ใให้ประชาชนได้รู้ว่าพ้ืนที่
ทีต่นอาศัยอยู่นั้นเหมาะสมหรือมีความเสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยและค้นหาวิธีการจัดการเพ่ือให้สามารถรู้
ถึงข้อควรปฏิบัติในการอยู่ในพ้ืนที่ ใโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ใๆ ใใน
การใช้ที่ดินที่มีอยู่หรือจะมีในอนาคต 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฏี แนวความคิด งานวิจัยและความหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 ในการศึกษาเรื่องการจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ าเป็นต๎องรวบรวมและศึกษา ทฤษฏี แนวความคิด งานวิจัยและความหมายที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงสิ่งอ่ืน
ใดที่มีความเกี่ยวข๎อง เกี่ยวเนื่อง มีประโยชน์สามารถน ามาใช๎หรือปรับปรุงดัดแปลงเพ่ือใช๎กับปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีศึกษาได๎ ซึ่งในบทท่ี 2 จะแบํงเนื้อหาออกเป็นสํวน ๆ ดังนี้ 
 1. อุทกภัย 
 2. การก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย 
 3. หลักการจัดการพ้ืนที่ทีมี่ปัญหาอุทกภัย 
 4. การจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 
 5. กรณีศึกษาที่เก่ียวข๎อง 
 
1. อุทกภัย 
 สิ่งที่จ าเป็นต๎องศึกษาในหัวข๎อการจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า จังหวัด
นครศรีธรรมราช คือนิยามและความหมายของค าวําอุทกภัยรวมถึงรายละเอียดตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
เพ่ือให๎เกิดเข๎าใจกํอนวําอุทกภัยนั้นคืออะไร 
 1.1 นิยามและความหมายค าว่าอุทกภัย 
      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดใ๎ห๎ความหมายอุทกภัยไว๎วํา “อุทกภัย 
คือ ภัยที่เกิดจากน้ า” ซึ่งพจนานุกรมฉบับนี้ได๎ให๎ความหมายแยกค าโดยให๎ความหมายค าวํา อุทก คือ 
น้ าสายน้ า และค าวําภัย คือ สิ่งที่นํากลัว, อันตราย  
      กรมอุตุนิยมวิทยา (ม.ป.ป.) ให๎ความหมายค าวํา อุทกภัย (Flood) วํา อุทกภัยคือภัย
และอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ าทํวมหรือน้ าทํวมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝน
ตกตํอเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องมาจากหยํอมความกดอากาศต่ า พายุหมุนเขตร๎อน ได๎แกํ พายุ
ดีเปรสชั่น พายุโซนร๎อน พายุใต๎ฝุุน รํองมรสุมหรือรํองความกดอากาศต่ า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และเขื่อนพัง 
      Brook (1991 อ๎างถึงใน ขนิษฐา เยาวนิชย์, 2541: 3) ได๎อธิบายวํา อุทกภัยเป็น
เหตุการณ์ที่มีการไหลของกระแสน้ าอยํางรุนแรงจนท าให๎เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจ
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กลําวได๎วําอุทกภัยคือการทีป่ริมาณน้ ามากจนเกินความสามารถท่ีตลิ่งของแมํน้ าล าคลองจะรับได๎ท าให๎
น้ าไหลล๎นตลิ่ง สํวนมากอุทกภัยจะเกิดในบริเวณตอนลํางของล าน้ า 
      กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย (2550: 40 อ๎างถึงใน สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 
2553: 6) ให๎ความหมายอุทกภัยวําภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ าเป็นสาเหตุ อาจเป็นน้ าทํวมหรืออ่ืนๆ 
โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักตํอเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งท าให๎เกิดดินถลํม  
      Geoscience Australia (n.d.) อธิบายความหมายของอุทกภัย (Flood) สรุปความ
ได๎วํา อุกทกภัยคือการมีปริมาณน้ าที่ไมํได๎เป็นที่ต๎องการปกคลุมพ้ืนที่ในบริเวณกว๎าง จากพ้ืนที่ที่ใน
สภาวะปกติเป็นพ้ืนดินแห๎งแตํกลับถูกปกคลุมด๎วยน้ า ไมํวําสาเหตุจากมาจากน้ าทะเลหรือน้ าผิวดิน
จากแหลํงใดก็ตาม  
      จากการนิยามและความหมายในหลาย ๆ แหลํงจึงสรุปได๎วํา อุทกภัยคือภัยที่มีน้ า
มากกวําปกติท าให๎เกิดน้ าทํวมหรือมีกระแสน้ ารุนแรงสร๎างความเสียหายตํอพ้ืนที่ ไมํวําปริมาณน้ าที่
มากกวําปกตินั้นจะมาจากแหลํงใดก็ตาม นอกจากภัยที่เกิดจากระดับน้ าสูงโดยตรงแล๎วอาจเป็นสาเหตุ
ที่ท าให๎เกิดดินถลํมได ๎
 1.2 ประเภทของอุทกภัย  
      1.2.1 อุทกภัยสามารถแบํงออกเป็นประเภทใหญํ ๆ ได๎จากลักษณะการเกิด โดย 
Barrows (1948) และเล็ก จินดาสงวน (2545: 137-142 อ๎างถึงใน สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 2553: 9) 
อธิบายอยํางสอดคล๎องกันถึงประเภทตําง ๆ ของอุทกภัย ดังนี้ 
              1.2.1.1 น้ าทํวมฉับพลัน (Flash Floods) ลักษณะน้ าทํวมรูปแบบนี้เกิดจากมี
กระแสน้ ารุนแรงไหลจากพ้ืนที่สูงเชํนภูเขาลงสูํที่ต่ าด๎านลํางโดยไหลหลากลงมาตามพ้ืนที่ลาดชัน
สาเหตุมาจากการมปีริมาณน้ ามากบนภูเขาและแมํน้ าล าคลองไมํสามารถรองรับปริมาณน้ าไว๎ได๎ จึงท า
ให๎น้ าไหลลงมาอยํางรวดเร็วจนไมํสามารถเตรียมการปูองกัน มักมีตะกอนดินทรายรวมถึงต๎นไม๎ไหลลง
มากับน้ าด๎วย 
              1.2.1.2 น้ าบําไหลหลากอยํางช๎า ๆ (Steady Floods) เป็นลักษณะของน้ า
ทํวมที่เกิดจากมีปริมาณน้ ามาก เนื่องจากมีฝนตกหนักเป็นเวลานานในพ้ืนที่ที่สูงกวําในบริเวณนั้นท า
ให๎น้ าไหลมาอยํางช๎า ๆเพราะมีความลาดชันไมํมากนักท าให๎พ้ืนที่เกิดน้ าทํวมโดยที่พ้ืนที่นั้นอาจไมํได๎มี
ฝนตก น้ าทํวมในลักษณะนี้จะมีความรุนแรงไมํมากเนื่องจากมีความรุนแรงของกระแสน้ าน๎อย 
             1.2.1.3 น้ าทํวมขัง (Drainage Floods) เป็นลักษณะของน้ าทํวมที่เกิดจากน้ า
ล๎นตลิ่งเข๎าทํวมพื้นท่ีใกล๎เคียง เนื่องจากมีปริมาณน้ าฝนมากจนเกินกวําความสามารถในการระบายน้ า
ของพ้ืนที่นั้นๆ ท าให๎เกิดน้ าทํวมขังเป็นเวลานาน โดยน้ าทํวมขังมักเกิดบริเวณที่ลุํมหรือพ้ืนต่ าท าให๎
สามารถระบายน้ าได๎ยาก น้ าทํวมในรูปแบบนี้มักมีความรุนแรงน๎อยเพราะมีกระแสน้ าไหลไมํรุนแรงนัก 
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แตํจะสร๎างความเสียหายมากหากเกิดในบริเวณท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเพราะมีระยะเวลาในการ
ทํวมยาวนาน 
            1.2.1.4 น้ าทํวมบริเวณปากแมํน้ า เป็นลักษณะน้ าทํวมตามปกติของปากแมํน้ า
นั้นๆเกิดมากในชํวงที่มีน้ าหลากจากต๎นน้ าระบายมาสูํปากแมํน้ าปะทะกับน้ าทะเลหนุนสูงจนท าให๎ไมํ
สามารถระบายน้ าได๎ ปริมาณน้ าจึงมากเกินกวําตลิ่งหรือแมํน้ ารับได๎ ท าให๎น้ าทํวมบ๎านเรือนที่อยูํ
บริเวณนั้น 
     1.2.2 การแบํงประเภทอุทกภัย สามารถแบํงได๎จากลักษณะการเกิดจากการกระท า
ของมนุษย์นอกจากอุทกภัยจะมีสาเหตุหลักมาจากธรรมชาติไมํวําปริมาณน้ าฝนหรือภูมิประเทศแล๎วยัง
เกิดจากน้ ามือของมนุษย์แบํงเป็นประเภทได๎ ดังนี้ 
             1.2.2.1 อุทกภัยจากการพังทลายของเขื่อนและอํางเก็บน้ าขนาดใหญํ เป็น
ลักษณะน้ าทํวมทีเ่กิดจากเขื่อนหรือแหลํงเก็บน้ าขนาดใหญํที่มนุษย์สร๎างข้ึนแตกหรือเสียหาย จนท าให๎
น้ าปริมาณมากที่ถูกเก็บไว๎ไหลหลากอยํางรุนแรงออกทางท๎ายเขื่อน ท าให๎บ๎านเรือนรวมไปถึงทุกสิ่งที่
อยูํด๎านลํางถูกน้ าทํวมรุนแรงทั้งความแรงของกระแสน้ าและระดับน้ าที่สูงมากสร๎างความเสียหายอยําง
หนัก 
             1.2.2.2 อุทกภัยที่เกิดจากการสร๎างถนนขวางการไหลของน้ า เนื่องจากปกติน้ า
จะไหลอยํางอิสระจากที่สูงลงสูํที่ต่ าไมํวําจะในทางน้ าหรือพ้ืนที่ราบ ไมํวําจะเป็นน้ าจากภูเขาหรือฝน
ตก เมื่อมนุษย์สร๎างสิ่งกํอสร๎างโดยเฉพาะถนนขวางการไหลของน้ าท าให๎น้ าไมํสามารถไหลได๎อยําง
อิสระเกิดเป็นน้ าทํวมตลอดแนวถนน นอกจากจะท าให๎น้ าทํวมแล๎วถนนยังได๎รับความเสียหายและ
สํงผลให๎เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกด๎วย 
             1.2.2.3 น้ าทํวมขังในเมือง เกิดจากฝนตกหนักหรือมีฝนตกเป็นระยะเวลานาน
จนที่เก็บน้ าตํางๆเชํนบํอน้ าบึงในเมืองรับน้ าไว๎เต็มประกอบกับการระบายน้ าในเมืองท าได๎ไมํดีเพราะ
เมืองมีความหนาแนํน ซึ่งน้ าทํวมในเมืองมีผลเสียทางด๎านเศรษฐกิจ ร๎านค๎า อุตสาหกรรม บ๎านเรื อน 
เกิดความเสียหาย ทั้งนี้น้ าทํวมขังในเมืองยังท าให๎เกิดแหลํงเพาะเชื่อโรคจากความสกปรกได๎ 
 1.3 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดอุทกภัย 
       Barrow (1948 อ๎างถึงใน ขนิษฐา เยาวนิชย์, 2541: 8) อธิบายถึงปัจจัยที่ท าให๎เกิด
อุทกภัยตําง ๆ ดังนี้ 
       1.3.1 ฝนตกหนัก เมื่อฝนตกหนักเป็นเวลานานท าให๎มีปริมาณน้ ามากจนไมํสามารถ
ระบายได๎ทันท าให๎เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ลุํม สํวนมากอุทกภัยรูปแบบนี้จะเกิดในฤดูฝนแตํในบางครั้ง
สามารถเกิดในฤดูอ่ืนได ๎
       1.3.2 พายุฟูาคะนอง กรมอุตุนิยมวิทยา (ม.ป.ป.) เรียกพายุชนิดนี้อีกอยํางวําพายุ
ฤดูร๎อนและได๎อธิบายไว๎วํา พายุฟูาคะนองเป็นพายุที่เกิดในฤดูร๎อนชํวงเดือนเมษายนหรือในชํวงใกล๎
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เข๎าฤดูฝน ซึ่งเป็นชํวงที่อุณหภูมิในพ้ืนที่ตําง ๆ ของประเทศไทยสูงขึ้น ท าให๎มีอากาศร๎อนชื้นมากขึ้น
โดยเฉพาะภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางตอนบนในชํวงดังกลําวมีลมพัดมา
จากทางใต๎และเมื่อลมพัดมาจากทางเหนือ (ตอนใต๎ของประเทศจีน) ซึ่งเป็นลมหนาวเข๎าปะทะกัน ท า
ให๎เกิดความแปรปรวนของอากาศ เกิดการหมุนมีฝนตก ฟูาคะนอง (ฟูาร๎อง ฟูาผํา) และอาจมีลูกเห็บ
ตกได๎ในภาคเหนือและภาคตะวันออก ระยะเวลาของพายุฟูาคะนองมักไมํเกิน 2ชั่วโมงแตํบางครั้งอาจ
นานกวํานั้น ลักษณะส าคัญของพายุฟูาคะนองหลัก ๆ มี 3 ประการ ดังนี้ 
             1.3.2.1 ลมงวงช๎างหรือนาคเลํนน้ า มีลักษณะเป็นลมหมุนมีทํอยื่นจากเมฆหมุน
วนเป็นเกลียวแม๎วําจะมีความเร็วและขนาดไมํใหญํเทําพายุทอร์นาโดในตํางประเทศแตํสามารถสร๎าง
ความเสียหายให๎แกํบ๎านเรือนได๎ 
             1.3.2.2 อากาศปั่นปุวน อากาศปั่นปุวนและลมกระโชกแรงสามารถเกิดขึ้นได๎
ในเซลล์พายุเนื่องจากมีกระแสอากาศพัดขึ้นลงสวนกันจากในและนอกเซลล์พายุโดยสามารถเกิดหําง
ออกไปได๎ไกลถึง 30กิโลเมตร จากต าแหนํงที่มีพายุ อากาศปั่นปุวนและลมกระโชกแรงสามารถท าลาย
สิ่งกํอสร๎างขนาดเล็กได๎  
              1.3.2.3 ลูกเห็บ มักเกิดขึ้นในขณะที่มีอากาศแปรปรวน หยดน้ าจะถูกพัดพา
ขึ้นสูงโดยเฉพาะอากาศแปรปรวนที่มียอดเมฆสูงมาก เมื่อหยดน้ าถูกพัดขึ้นไปสูงจนถึงระดับที่มีอากาศ
หนาวเย็นท าให๎หยดน้ ากลายเป็นน้ าแข็งรวมตัวกับน้ าและน้ าแข็งใกล๎ ๆ จนมีขนาดใหญํขึ้นและใน
บางครั้งถูกพัดไปตกไกลจากจุดที่เกิดหลายกิโลเมตร  
              1.3.2.4 ฟูาแลบฟูาผําเกิดจากการเคลื่อนตัวของประจุไฟฟูา (อิเล็กตรอน) 
เคลื่อนที่ไปยังพ้ืนที่ที่มีความตํางศักย์ไฟฟูาสามารถเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะที่มีความ
แปรปรวนของอากาศ อิเล็กตรอนอาจเคลื่อนที่จากเมฆลงสูํพ้ืนดิน ระหวํางก๎อนเมฆกับก๎อนเมฆหรือ
แม๎แตํในเมฆก๎อนเดียวกัน ฟูาผํามีพลังงานมหาศาลและครําชีวิตคนไดจ๎ านวนมาก 
              1.3.2.5 ฝนตกหนัก พายุฟูาคะนองสามารถท าให๎เกิดฝนตกหนักในชํวงเวลา
สั้น ไดแ๎ละสามารถท าให๎ฝนตกเป็นระยะเวลานานไดใ๎นบางครั้ง 
       1.3.3 รํองความกดอากาศต่ า เป็นรํองมรสุมพาดแนวตะวันตกสูํตะวันออกในบริเวณ
พ้ืนที่ใกล๎เส๎นศูนย์สูตร เส๎นมรสุมนี้สามารถเลื่อนขึ้นลงได๎และจะเลื่อนเข๎าสูํประเทศไทยในเดือน
พฤษภาคมและในชํวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเส๎นมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปสูํทางตอนใต๎ของประเทศจีน 
และจะเลื่อนกลับมายังตอนบนของไทยในเดือนกันยายน เมื่อรํองความกดอากาศต่ าพาดผํานพ้ืนที่ใด
จะท าให๎เกิดฝนตกชุกในพ้ืนที่นั้น (วัชรีวีระพันธุ์, 2533: 30 อ๎างถึงใน สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 2553: 13) 
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ภาพที่ 1 แนวรํองความกดอากาศต่ าที่พาดผํานประเทศไทย 
ที่มา : ร่องความกดอากาศ, เข๎าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558 เข๎าถึงได๎จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th 

      1.3.4 ฝนตกจากมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยา (ม.ป.ป.) และขนิษฐา เยาวนิชย์ (2541: 8) 
อธิบายฝนตกจากมรสุมไว๎อยํางสอดคล๎องกันวํา เป็นลมตามฤดูกาลประเภทหนึ่งที่พัดหมุนเวียนอยําง
สม่ าเสมอ สาเหตุหลักที่ท าให๎เกิดมรสุมคืออากาศที่มีอุณหภูมิตํางกันระหวํางอากาศเหนือพ้ืนดินและ
พ้ืนน้ า (ทะเล, มหาสมุทร) ในฤดูหนาวอากาศเหนือพ้ืนดินจะหนาวเย็นกวําอากาศเหนือมหาสมุทรท า
ให๎อากาศบนพ้ืนน้ าที่มีอุณหภูมิสูงกวําเลื่อนตัวสูงขึ้นและอากาศบนพ้ืนดินไหลเข๎าไปแทนที่และเกิด
กลับกันในฤดูร๎อนทีมี่การไหลเวียนของอากาศในแบบเดียวกันนี้แตํเป็นทิศทางตรงกันข๎ามกัน 
             กรมอุตุนิยมวิทยา (ม.ป.ป.) กลําววํามรสุม (Monsoon) มาจากค าวํา 
“Mausim” จากภาษาอาหรับค านี้ในภาษาอาหรับแปลวําฤดูกาล “Season” 
             ประเทศไทยมีลมมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
             1.3.4.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ พัดเข๎าสูํประเทศไทยในชํวงเดือนกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ลมมรสุมชนิดนี้จะพัดพาความชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดียท าให๎
ประเทศไทยเกิดฝนตกโดยเฉพาะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและแนวเทือกเขา 
             1.3.4.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมดอิทธิพลจากลมมรสุมใน
ตะวันตกเฉียงใต๎ ประเทศไทยจะเข๎าสูํลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชํวงกลางเดือนตุลาคมถึง
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กลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมนี้พัดมาจากจีนและมองโกเลียน าความหนาวเย็นและความแห๎งแล๎งมา
สูํประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสาน ยกเว๎นในภาคใต๎ฝั่งตะวันออกที่ลมมรสุมพัดผําน
อําวไทยและน าความชื่นเข๎าสูํแผํนดินท าให๎มีฝนตก 

 

ภาพที่ 2 วงจรการเกิดลมมรสุม 
ที่มา: Monsoon Circulations, เข๎าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.geo.arizona.edu 

 

ภาพที่ 3 ทิศทางลมมรสุมในประเทศไทย 
ที่มา: ทิศทางลมมรสุม, เข๎าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558 เข๎าถึงได๎จาก http://www.tmd.go.th 
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      1.3.5 ฝนตกจากพายุ พายุในประเทศไทยเป็นพายุหมุนเขตร๎อนมีลักษณะเดํนคือการ
หมุนจนเกือบจะเป็นรูปทรงกลมมีตาพายุเป็นศูนย์กลางตาพายุจะสงบไมํมีลมหรือฝน แตํในบริเวณ
รัศมีการหมุนของพายุนั้นจะมีความรุนแรงของกระแสลมและฝน ท าให๎เมื่อมีพายุพัดผํานพ้ืนที่ใดจะมี
ลมฝนรุนแรงในระยะแรกและตํอมาจะสงบลงอาจท าให๎เกิดความสับสนวําพายุได๎ผํานพ๎นไปแล๎วแตํ
ความจริงพื้นที่นั้นก าลังอยูํในตาพายุและจะมีลมฝนที่รุนแรงกวําในหางพายุ (สมทิธ ธรรมสโรช, 2534) 
            1.3.5.1 พายุในประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา (ม.ป.ป.) อธิบายวําประเทศไทย
อยูํในต าแหนํงที่มีพายุเข๎ามาได๎ทั้งฝั่งตะวันออกคือมหาสมุทรแปซิฟิก, อําวไทยและทางทิศตะวันตก
จากทะเลอันดามัน พายุที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉลี่ยพัดเข๎ามาปีละ 3 – 4 ลูก ซ่ึงจะเข๎ามามากที่สุด
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ในเดือนเมษายนจะมี
โอกาสที่พายุจะพัดเข๎าสูํภาคใต๎ของไทยได๎แตํเกิดขึ้นได๎น๎อยมาก โอกาสที่พายุจะเข๎ามาในประเทศไทย
จากฝั่งตะวันตกนั้นน๎อยกวําฝั่งตะวันออกโดยชํวงเวลาที่พายุเข๎าประเทศไทยมีดังตํอไปนี้ 
                     1. ตั้งแตํเดือนพฤษภาคม พายุเข๎ามาทางทิศตะวันตก ในพ้ืนที่ประเทศ
ไทยตอนบน 
                     2. ตั้งแตํเดือนมิถุนายน พายุเข๎าสูํประเทศไทยทางฝั่งตะวันออก 
                     3. ตั้งแตํเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พายุเข๎าสูํประเทศไทยตอนบนทั้ง
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 
                     4. ตั้งแตํเดือนกันยายนถึงตุลาคม พายุจะเข๎าสูํประเทศไทยได๎ทุกพ้ืนที่ 
โดยในเดือนตุลาคมมีโอกาสที่พายุจะเข๎าประเทศไทยได๎มากท่ีสุด 
                        5. ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน พายุจะเข๎าสูํประเทศไทยทางตอนใต๎
มากกวําตอนบนเพราะในทางตอนบนเริ่มมีอากาศหนาวท าให๎ไมํเหมาะสมที่จะเกิดพายุ 

 

ภาพที่ 4 ทิศทางและชํวงเวลาที่มีพายุเข๎าประเทศไทย 
ที่มา: ทางเดินพายุหมุนเขตร้อน, เข๎าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558 เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.tmd.go.th 
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        1.3.5.2 ชนิดและลักษณะของพายุหมุนเขตร๎อนในประเทศไทย ชนิดของพายุถูก
เรียกด๎วยชื่อตํางกันในพ้ืนที่ที่เกิดพายุนั้น ๆ เชํน พายุไซโคลน (Cyclone) ในมหาสมุทรอินเดียถูก
เรียกวํา พายุเฮอร์ริเคน (Hurricane) ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ และถูกเรียกวําพายุใต๎ฝุุน 
(Typhoon) เมื่อเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก การเกิดของพายุหมุนเขตร๎อนนั้นเกิดจากการกํอตัวของ
หยํอมความกดอากาศต่ าก าลังแรงในทะเลและมหาสมุทรในเขตร๎อนจะมีกลุํมเมฆจ านวนมากแตํจะไมํ
แสดงลักษณะการหมุนเมื่อมีสภาวะที่เหมาะสมจะเกิดการหมุนและกลายเป็นพายุหมุนทวนเข็ม
นาฬิกามุํงสูํซีกโลกทางเหนือ ลักษณะเฉพาะของพายุแตํละลูกอยูํที่องค์ประกอบในการเกิดที่แตกตําง
กันไป (สมทิธ ธรรมสโรช, 2534) โดยในประเทศไทยได๎แบํงพายุตามความรุนแรง โดยใช๎เกณฑ์สากลที่
จ าแนกพายุจากความเร็วศูนย์กลาง (ศูนย์การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
                    1. พายุดีเปรสชั่น (Depression) มีความเร็วลมสูงสุดใกล๎ศูนย์กลางไมํ
เกิน 63 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 
                    2. พายุโซนร๎อน (Tropical storm) มีความเร็วลมสูงสุดใกล๎ศูนย์กลาง
ตั้งแตํ 63 กิโลเมตรตํอชั่วโมงแตไํมํเกิน 118 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 
                    3. พายุใต๎ฝุุน (Typhoon) มีความเร็วลมสูงสุดใกล๎ศูนย์กลางเกิน 118 
กิโลเมตรตํอชั่วโมงขึ้นไป 
 1.3.6 น้ าทะเลหนุน น้ าทะเลมีการขึ้นลงของระดับน้ าทุกวันแตํหากมีการขึ้นตรงกับชํวงที่
มีน้ าเกิด คือชํวงที่น้ าทะเลมีระดับสูงอยูํแล๎ว การมีน้ าทะเลหนุนสูงในบริเวณปากแมํน้ ายากตํอการ
ระบายน้ าจากแมํน้ าล าคลองลงสูํทะเล เกิดเป็นน้ าทํวมบริเวณปากแมํน้ า (วัชรี วีระพันธุ์, 2533: 31 
อ๎างถึงใน สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 2553: 30) 
  1.3.7 น้ าหลากจากภูเขา เมื่อมีฝนตกหนักบนภูเขาท าให๎มีปริมาณน้ ามากและเนื่องจาก
ความสูงชันท าให๎กระแสน้ าไหลมาอยํางรวดเร็วสูํพ้ืนที่ด๎านลํางภูเขาท าให๎เกิดน้ าทํวมแบบฉับพลัน  
(Flash Floods) มักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีเส๎นทางน้ า  โดยเฉพาะบริเวณต๎นน้ าระดับน้ าจะสูงขึ้นอยําง
รวดเร็ว (ขณิษฐา เยาวนิชย์, 2541: 6) อุทกภัยชนิดนี้สร๎างความเสียหายได๎มากในสํวนที่ราบเชิงเขา
เนื่องจากสามารถเกิดอุทกภัยได๎โดยในพ้ืนที่ไมํจ าเป็นต๎องมีฝนตกเพราะน้ ามาจากพายุฝนที่ตกบน
ภูเขานั้นเองและมีความรุนแรงมากขึ้นหากล าน้ ามีความตื้นเขินจากตะกอนตําง ๆ จะยิ่งท าให๎น้ าล๎น
ตลิ่งเร็วขึ้น ที่ราบลุํมตอนลํางภูเขามักประสบกับอุทกภัยรูปแบบนี้เชํนที่เกิดขึ้นในภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร (สุพิชฌาย์ ธนารุณ, 2553) 
  1.3.8 น้ าล๎นตลิ่ง เกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานท าให๎มีปริมาณน้ ามากไหลมารวมกัน
บริเวณที่ราบใต๎ภูเขาพ้ืนที่ระหวํางที่สูงหรือเกิดในบริเวณที่แมํน้ ามีความคดเคี้ยวเมื่อมีปริมาณน้ ามาก
จะเกิดน้ าล๎นตลิ่งในบริเวณที่ราบรอบ ๆ แมํน้ าในชํวงระหวํางความคดเคี้ยวของเส๎นทางน้ า (สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, ม.ป.ป.) 
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      1.3.9 แผํนดินทรุด เป็นสาเหตุท าให๎เกิดน้ าทํวมขังได๎เนื่องจากพ้ืนดินในบริเวณที่ลุํมมี
ระดับต่ าอยูํแล๎วเกิดการทรุดตัวท าให๎มีระดับต่ าลงไปกวําเดิมจึงมีน้ าขังมากขึ้น แผํนดินทรุดมักเกิดขึ้น
ในบริเวณชุมชนเมืองและในที่ที่มีการเจาะน้ าบาดาลมาใช๎ในปริมาณมากท าให๎แรงดันใต๎พ้ืนดินที่เคยมี
น้ าอยูํลดลง ชั้นดินทรายตํางๆจึงลงไปแทนที่น้ าท าให๎เกิดการทรุดตัวของดิน (สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน, 2548) 
 1.4 ฝน 
      สาเหตุและปัจจัยตํางๆในการเกิดอุทกภัยมีหลายประการแตํในหัวข๎อข๎างต๎นจะเห็น
วําสาเหตุหลักมากจากน้ าฝน ซึ่งเมื่อมีน้ าฝนมากจะท าให๎เกิดอุทกภัยแม๎วําอาจมีบางสาเหตุมาจากน้ า
ทะเลหรือฝีมือมนุษย์ แตํฝนก็เป็นสาเหตุที่ถูกกลําวถึงมากจึงต๎องศึกษาฝนเพ่ือให๎สามารถเข๎าใจ
อุทกภัยไดดี๎ 
      1.4.1 ชนิดของฝนในประเทศไทยสามารถแบํงออกเป็นประเภทโดยแยกจากปัจจัย
การเกิดมี 4 ประเภท ดังนี้ (Chow, 1981; Eagleson, 1972 อ๎างถึงใน ขณิษฐา เยาวนิชย์, 2541) 
             1.4.1.1 ฝนปะทะภูเขา (Orographic Rain) เป็นฝนที่เกิดจากสายลมพัดพา
ความชื้นมาจากทะเลหรือมหาสมุทรไปปะทะภูเขาและไหลสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามความสูงของเชิงเขา
จนปะทะกับอากาศที่มีความหนาวเย็นบนยอดเขา ท าให๎อ่ิมตัวกลายเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนใน
ที่สุด ฝนชนิดนี้มักจะตกเบาบาง แตํอาจจะตกหนักได๎หากมีปัจจัยอ่ืนเชํนมีลมหมุนเร็วพัดขึ้นจากเชิง
เขาไปปะทะอยํางรวดเร็ว 
             1.4.1.2 ฝนจากการพัดพาความร๎อน (Convectional Rain) เป็นฝนที่มัก
เกิดขึ้นในขณะที่มีอากาศร๎อน อากาศจะท าให๎ไอน้ าและความชื้นจากดินลอยสูงขึ้นเนื่องจากมีความ
ร๎อนสูงและไมํมีเสถียรภาพ เมื่อลอยขึ้นไปจนยอดเมฆมีความสูงมากพอจะกลั่นลงมาเป็นฝน มัก
เกิดขึ้นในชํวงบํายหรือเย็นในวันที่มีอากาศร๎อน เมฆที่ท าให๎เกิดฝนชนิดนี้เป็นเมฆที่กํอตัวแนวตั้ง 
(Convective Cloud) เชํน เมฆคิวมูลัส (Cumulus) คิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ซึ่งเป็นเมฆฝน
ฟูาคะนอง ดังนั้นมักมีฟูาคะนองในขณะที่ฝนชนิดนี้ตก สํวนมากจะเกิดในเดือนพฤษภาคม 
             1.4.1.3 ฝนจากพายุหมุนเขตร๎อน (Cyclonic Rain) เป็นพายุที่น าความชื้น
จากทะเลมาสูํพ้ืนดิน ตามปกติมักกํอตัวในทะเล (ท่ีมีความชื้นสูง) และสลายไปเมื่อขึ้นสูํฝั่ง 
             1.4.1.4 ฝนจากแนวปะทะเขตร๎อน (Monsoon Trough) เป็นแนวปะทะ
ระหวํางอากาศซีกโลกเหนือและใต๎ ซึ่งในซีกโลกเหนือมีลมสินค๎าตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลม
สินค๎าตะวันออกเฉียงใต๎ที่มาจากซีกโลกใต๎ในบริเวณใกล๎เส๎นศูนย์สูตร ท าให๎เกิดฝนตกหนัก 
      1.4.2 ลักษณะของฝน (Precipitation Characteristics) มีดังนี้ 
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             1.4.2.1 การกระจายตัวของฝน (Rainfall Distribution) คือลักษณะที่ใช๎เรียก
การครอบคลุมพ้ืนที่ของฝนเชํนฝนตกกระจายครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดเล็ก หรือฝนตกกระจายเป็นวง
กว๎างซึ่งจะน ามาสูํผลกระทบที่ตํางกัน 
             1.4.2.2 ความหนักเบาของฝน (Rainfall Intensity) คือลักษณะของฝนที่วํา
ด๎วยปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาตํอหนํวยเวลาที่ฝนตก โดยทั่วไปใช๎หนํวยวัดเป็นมิลลิเมตรตํอชั่วโมง ซึ่ง
เป็นลักษณะที่มีความส าคัญมากเนื่องจากหากมี Rainfall Intensity สูงจะท าให๎มีน้ าไหลหลากรุนแรง
ที่หน๎าดิน เพราะปริมาณน้ ามีมากเกินกวําทีด่ินมีความสามารถในการซับน้ าไว๎ได๎ 
             1.4.2.3 ความยาวนานของฝน (Rainfall Duration) คือระยะเวลาที่มีฝนตก 
ซึ่งท าให๎เกิดผลตํางกันออกไปเชํนถ๎ามีฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นกับฝนตกหนักเวลายาวนาน ท าให๎
สภาพปัญหาอุทกภัยตํางกัน 
             1.4.2.4 ปริมาณน้ าฝน (Amount Rainfall) คือปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาใช๎
เทียบกับหนํวยเวลาเชํน ปริมาณน้ าฝนตํอวัน ซึ่งปริมาณน้ าฝนนี้จะสํงผลโดยตรงตํอลักษณะอุทกภัย 
แม๎ปริมาณฝนตํอวันเทํากันแตํเกิดในตํางพ้ืนที่อาจมีสภาวะอุทกภัยที่แตกตํางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยอ่ืน ๆ เชํนภูมิประเทศ พืชคลุมดินเป็นต๎น  
 
2. การก าหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย  
 พ้ืนที่อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีขนาดประมาณ 720 ตารางกิโลเมตร 
ความกว๎างของอาณาเขตท าให๎พ้ืนมีความแตกตํางกันไป พ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอนบพิต าไมํได๎เกิด
ปัญหาอุทกภัยรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งพ้ืนที่และไมํได๎มีความเสี่ยงทํากัน เมื่อเข๎าใจถึงปัญหาอุทกภัยแล๎ว
จึงต๎องแยกพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาให๎ทราบวําพ้ืนที่สํวนใดมีความเสี่ยงมากน๎อยอยํางไร โดยใช๎เกณฑ์ใดมา
ตัดสินและเมื่อสามารถระบุพ้ืนที่เสี่ยงได๎จะสามารถจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดปัญหา
อุทกภัยขึ้น 
 2.1 ความหมายและนิยาม 
      สราวุธ นาแรมงาม (2539 อ๎างถึงใน สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ และคณะ, 2554: 23) 
อธิบายค าวําพื้นที่เสี่ยงภัยวํา พื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งเมื่อเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติความเสียหายจะข้ึนอยูํกับลักษณะภูมิประเทศและความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
นั้น 
 2.2 วิธีการก าหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
      พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัยประกอบไปด๎วย 2 สํวนคือ ความรุนแรงของอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่และความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่ (ขนิษฐา เยาวนิชย์, 2541) โดยใช๎หลักการ
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จาก Geotechnical Engineering Investigation Manual (Hunt, n.d.) ซึ่งก าหนดรูปแบบของ
ความรุนแรงและความเสี่ยงดังนี้ 
      2.2.1 ความรุนแรงของอุทกภัย เกี่ยวข๎องกับขนาดและโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยแบํง
ออกเป็น 4 ระดับ 
             2.2.1.1 อุทกภัยไมํรุนแรง (No Hazard Flooding) เป็นลักษณะน้ าทํวมที่
ใกล๎เคียงกับสภาวะปกติแตํมีปริมาณน้ ามากกวําปกติเพียงเล็กน๎อย 
             2.2.1.2 อุทกภัยรุนแรงเล็กน๎อย (LowHazard Flooding) เป็นอุทกภัยที่มี
ปริมาณน้ ามากกวําปกติ 1.25-1.50 เทํา และมีอัตราการเกิดซ้ าในชํวงเวลา 2-5 ปี 
             2.2.1.3 อุทกภัยรุนแรงปานกลาง (Moderate Hazard Flooding) ก าหนดให๎
อุทกภัยระดับนี้มีปริมาณน้ ามากกวําปกติ 1.50-2.00 เทํา มีอัตราการเกิดซ้ าในชํวงเวลา 5-25 ปี 
             2.2.1.4 อุทกภัยรุนแรงมาก (High Hazard Flooding) อุทกภัยระดับนี้จะมี
ปริมาณน้ ามากกวําปกติถึง 2 เทํา และมีอัตราการเกิดซ้ าเกินกวํา 25 ปี 
      2.2.2 ระดับความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยสามารถจัดระดับความเสี่ยงโดยวัดจาก
ประชากรในพ้ืนที่จากด๎านตําง ๆ ทั้งความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความรู๎สึก ซึ่ง
สามารถแบงํเป็นระดับตํางๆได๎ดังนี ้
             2.2.2.1 ระดับไมํเสี่ยงอุทกภัย (No Risk Flooding Degree) พ้ืนที่ที่ไมํมีความ
เสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน 
             2.2.2.2 ระดับเสี่ยงอุทกภัยน๎อย (Low Risk Flooding Degree) พ้ืนที่ที่มี
ความเสียหายตํอทรัพย์สินไมํมาก เมื่อเกิดอุทกภัยในระดับนี้จะท าให๎เกิดความร าคาญอาจเนื่องมาจาก
การเดินทางล าบากเพราะถนนเสียหาย 
             2.2.2.3 ระดับเสี่ยงอุทกภัยปานกลาง (Moderate Risk Flooding Degree) 
ในระดับนี้จะมีการสูญเสียทรัพย์สินแตํไมํมีการสูญเสียชีวิต 
             2.2.2.4 ระดับเสี่ยงอุทกภัยมาก (High Risk Flooding Degree) เป็นระดับที่มี
ความเสียหายทั้งทรัพย์สินเชํนอาคารจ านวนมากกวําระดับกลางและมีการเสียชีวิตของประชากร 
 2.3 ปัจจัยท่ีใช้ก าหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
      วิธีก าหนดพ้ืนที่มีความเสี่ยงอุทกภัยจะศึกษาจากปัจจัยตํางๆที่มีในแตํละพ้ืนที่ในแตํ
ละอาจมีรายละเอียดที่ตํางกันออกไป แตํปัจจัยหลักในการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยมีความใกล๎เคียงกันใน
หลาย ๆ การศึกษา 
      ปัจจัยที่ใช๎ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย Tingsanchali (1996 อ๎างถึงใน ขนิษฐา 
เยาวนิชย์, 2541: 19) อธิบายถึงปัจจัยในการวางแผนปูองกันน้ าทํวมโดยประมวลความรู๎จากการ
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ส ารวจลุํมน้ า การใช๎ประโยชน์ที่ดิน แนวคิดของประชาชน ความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น ลักษณะอุทกภัย
ซ่ึงเมื่อน าข๎อมูลมารวมกับวิชาอุทกวิทยาท าให๎รู๎ถึงขอบเขตการเกิดอุทกภัยได๎ 
      สุพิชฌาย์ ธนารุณ (2553) ท าการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการก าหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอํางทอง ได๎ก าหนดปัจจัยที่ใช๎ศึกษาการก าหนดพ้ืนที่
เสี่ยงอุทุกภัยโดยศึกษาข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ เพ่ือศึกษาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ตั้งแตํอดีตและศึกษา
ปัจจัยตําง ๆ โดยแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ  
      1. ปัจจัยด๎านธรรมชาติ (สถิติทางอุตุนิยมวิทยา) ปริมาณฝนที่เกิดในชํวงเวลาตําง ๆ 
      2. ปัจจัยด๎านกายภาพของพ้ืนที่ประกอบไปด๎วย ความลาดชันของพ้ืนที่ ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล ความหนาแนํนของทางน้ า  ขนาดของลุํมน้ ายํอย สิ่งกีดขวาง (เส๎นทางคมนาคม) 
ความสามารถในการระบายน้ าของดิน การใช๎ประโยชน์ที่ดิน (สิ่งปกคลุมดิน) 
      สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ และคณะ (2554) ท าการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของดินและ
สมดุลน้ า ตัวชี้วัดการเกิดอุทกภัยและดินถลํมในพ้ืนที่วิกฤตสรุปผลการวิจัยโดยก าหนดให๎ปัจจัยที่ใช๎
ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยประกอบด๎วย ปริมาณน้ าฝน ความลาดชันของพ้ืนที่ อัตราการซึมซับของดิน 
การใช๎ประโยชน์ที่ดิน เส๎นทางการคมนาคม 
      สอดคล๎องกับการศึกษาของ นาถนเรศ อาคาสุวรรณ, ประมาณ เทพสงเคราะห์ 
และวรุตม์ นาฑี (2552) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยการเกิดน้ าทํวมเพ่ือก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย
น้ าทํวมด๎วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแนวทางปูองกันบรรเทาในบริเวณลุํมน้ ายํอยทะเลสาบ
สงขลาฝั่งตะวันตก จังหวัดพัทลุง ได๎ก าหนดปัจจัยที่ท าให๎เกิดอุทกภัยเพ่ือก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยโดยมี
ปัจจัยคือ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ความลาดชันของพ้ืนที่ ระยะหํางจากล าน้ า ความสามารถในการ
ระบายน้ าของดิน การใช๎ประโยชน์ที่ดิน เส๎นทางการคมนาคม 
 จากผลการศึกษาตําง ๆ มีความสอดคล๎องกันในด๎านปัจจัยที่ท าให๎เกิดอุกทกภัย โดยมี
ปัจจัยที่ส าคัญทางกายภาพหลายปัจจัย ดังนี้  
      2.3.1 ระยะทางจากล าน้ านาถนเรศ อาคาสุวรรณ, ประมาณ เทพสงเคราะห์ และว
รุตม์ นาฑี (2552) สรุปวํา น้ าทํวมมีอยูํด๎วยกันหลายลักษณะและมีลักษณะหนึ่งที่เกิดจากน้ าล๎นตลิ่ง 
เมื่อมีน้ ามากจนล๎นตลิ่งท าให๎เกิดน้ าทํวมบริเวณนั้น ๆ ได๎ ในพ้ืนที่ที่มีล าน้ ากระจายอยูํมากยํอมท าให๎มี
โอกาสเกิดน้ าทํวมจากน้ าล๎นตลิ่งได๎ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี ล าน้ าสั้น แคบ ตื้น ชัน ดังนั้นพ้ืนที่ที่อยูํใกล๎กับ
ล าน้ ามากจะมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยมาก และน๎อยลงหากพ้ืนที่นั้นอยูํไกลออกไป สอดคล๎องกับ 
Mitchell (1989 อ๎างถึงใน นาถนเรศ อาคาสุวรรณ, ประมาณ เทพสงเคราะห์ และวรุตม์ นาฑี, 
2552) อธิบายถึงความสัมพันธ์ของล าน้ ากับการเกิดน้ าทํวมวําหากล าน้ ามีความกว๎างแคบตํางกัน สั้น
ยาวตํางกัน ความซับซ๎อนตํางกัน จะสํงผลให๎เกิดน้ าทํวมตํางกัน เพราะความเร็วในการเพ่ิมความสูง
ของระดับน้ าจะตํางกัน นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ วันชัย ฉิมฉวี (ม.ป.ป.) ซ่ึงกลําววําน้ าทํวมในปี พ.ศ. 
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2549 ในประเทศไทย พ้ืนที่ที่เกิดน้ าทํวมสํวนใหญํคือพ้ืนที่ใกล๎กับล าน้ าหลัก โดยพ้ืนที่นั้นมีระยะหําง
ไมํเกิน 500 เมตรจากล าน้ า เหลํานี้สามารถสรุปได๎วําความใกล๎ไกลจากล าน้ าเป็นปัจจัยที่มีผลตํอ
ปัญหาอุทกภัย  
      2.3.2 ความลาดชัน ในบทความข๎างต๎นเป็นปัจจัยที่ท าให๎เกิดอุทกภัย ทั้งใน
การศึกษาของ นาถนเรศ อาคาสุวรรณ, ประมาณ เทพสงเคราะห์และวรุตม์ นาฑี (2552), สุรีย์พร 
ธรรมิกพงษ์ และคณะ (2554) และยังมีการกลําวถึงความลาดชันในประเภทของอุทกภัย ตามหัวข๎อที่ 
1.2 เชํน น้ าทํวมฉับพลัน น้ าปุาไหลหลากอยํางช๎า ๆ เป็นต๎น ซึ่งเหลํานี้มีความเกี่ยวข๎องกับความลาด
ชันของพ้ืนที่ ท าให๎ลักษณะของอุทกภัยตํางกันออกไปตามความลาดชัน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่ท า
ให๎มีการเกิดดินถลํมรํวมด๎วย โดยปกติการแบํงพ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะแบํงออกเป็น 4 ระดับ (อริยา 
อรุณินท,์ 2541) คือ  
             1. พ้ืนที่ที่มีความชันน๎อยกวํา 5% คือ ที่ราบ สามารถใช๎กํอสร๎างได๎ดี 
             2. พ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแตํ 5% - 10% คือที่ลาดชันน๎อย สามารถใช๎
กํอสร๎างอาคารได๎ แตํไมํเหมาะสร๎างสนามกีฬา 
             3. พ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแตํ10% - 25% คือ ที่ลาดชันปานกลาง สามารถใช๎
กํอสร๎างได๎บางประเภท 
             4. พ้ืนทีท่ี่มีความลาดชันมากกวํา 25% คือ ที่ลาดชันมาก ต๎องใช๎เทคนิคพิเศษ
ในการกํอสร๎าง 
             นอกจากการแบํงระดับความลาดชันแล๎ว ยังมีนโยบายปุาไม๎แหํงชาติ (กรมปุา
ไม,๎ ม.ป.ป.) 
ก าหนดให๎พ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% เป็นพื้นที่ปุา 
      2.3.3 ความสูง ในหัวข๎อปัจจัยที่ใช๎ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย มีรายละเอียดวําความ
สูงเป็นปัจจัยที่ท าให๎เกิดอุทกภัยความสูงเป็นปัจจัยที่มีผลตํอการเกิดอุทกภัยทั้งในหัวข๎อประเภทของ
น้ าทํวมเชํนน้ าทํวมขัง โดยพ้ืนที่ต่ าจะเกิดน้ าทํวมขังได๎เนื่องจากระบายน้ าช๎า ความสูงของพ้ืนที่มี
ความส าคัญกับปัญหาอุทกภัยเป็นอยํางมาก โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(ม.ป.ป.) กลําววํา การบริหารจัดการน้ าโดยมีข๎อมูลระดับความสูงใกล๎เคียงสภาพพ้ืนที่จริง ท าให๎
สามารถบริหารจัดการน้ าได๎อยํางมีประสิทธิภาพทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ ท าให๎ประเมิน
และตัดสินใจได๎ดีข้ึน 
      2.3.4 การใช๎ที่ดิน การใช๎ที่ดินมีสํวนตํอปัญหาอุทกภัยเนื่องจากที่ดินแตํละประเภทมี
ความสามารถในการเก็บและระบายน้ าได๎ตํางกัน รวมไปถึงหากเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีการ
ใช๎ประโยชน์ที่ดินตํางกัน จะท าให๎ลักษณะของปัญหาจะตํางกันออกไป 
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             จากการศึกษาข๎างต๎นท าให๎สามารถตัดสินปัจจัยที่มีความส าคัญเพ่ือใช๎ระบุ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยประกอบไปด๎วยหัวข๎อหลักท่ีมีความใกล๎เคียงกันอาจมีเพ่ิมหรือลดในบางปัจจัยตามความ
แตกตํางของพ้ืนที่ที่ศึกษาหรือในหัวข๎อเดียวกันยังอาจมีรายละเอียดตํางกันออกไปในแตํละพ้ืนที่ ซึ่ง
ปัจจัยเหลํานี้จะถูกน าไปใช๎ในวิธีการที่ตําง ๆ ทั้งในแบบซ๎อนทับข๎อมูล (Overlay Analysis) คือการน า
ข๎อมูลปัจจัยมาซ๎อนทับกันเพ่ือวิเคราะห์พื้นที่วํามีความเสี่ยงอยํางไร โดยวิเคราะห์ได๎หลายปัจจัยในครั้ง
เดียว ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะมีเทคโนโลยีที่สามารถใช๎ในการวิเคราะห์ในรูปแบบนี้ได๎ งํายกวํา
สมัยกํอนที่ต๎องซ๎อนทับข๎อมูลบนกระดาษซึ่งปัจจัยเหลํานี้จะสามารถน ามาใช๎กับวิธีการตําง ๆ ในบท
ตํอไป (การด าเนินการวิจัย) เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลเพ่ือระบุพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย และสามารถเลือกหรือ
ปรับใช๎วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการพ้ืนที่ที่มีปัญหาอุทกภัยได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมตํอไป 
 
3. หลักการจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัย 
 หลักการที่ใช๎จัดการพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติมีอยูํหลากหลายเนื่องจากภัยพิบัติมีหลาย
ประเภทอุทกภัยมีหลายรูปแบบและในอุทกภัยรูปแบบเดียวกันแตํเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ตํางกันก็ท าให๎มี
วิธีการจัดการที่เหมาะสมตํางกัน ดังนั้นการศึกษาถึงหลักการและวิธีการจัดการพ้ืนที่ที่มีปัญหาอุทกภัย
ในชํวงแรกนี้จะศึกษาถึงกรอบแนวคิดในวงกว๎างที่สามารถใช๎งานได๎ครอบคลุมเป็นที่ยอมรับและใช๎ใน
ระดับสากล ซึ่งจะท าการศึกษาในรายละเอียดรวมถึงน ามาปรับใช๎กับพ้ืนที่ศึกษา อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราชในบทตํอ ๆ ไป  
 หลักการการจัดการกับพ้ืนที่ที่มีปัญหาภัยพิบัติที่นิยมใช๎ในหลายประเทศ คือ 2P2R เป็น
หลักการจัดการกับภัยพิบัติโดยเน๎นการแบํงชํวงเวลาเป็นล าดับ เพ่ือให๎เหมาะสมตํอการจัดการปัญหา
ที่มีความแตกตํางกันในแตํละชํวง มีการเพ่ิมหรือลดขั้นตอนในบางประเทศรวมถึงรายละเอียดในแตํละ
ขั้นตอนมีความตํางกันออกไป  
 โดยในประเทศออสเตรเลียใช๎ Australian Emergency Management หลักการการ
จัดการภัยพิบัติของหนํวยงาน AGD (Attorney-General’s Department Australian 
Government, n.d.) มีสํวนประกอบดังนี้  
 3.1 ขั้นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉิน (Preventing emergencies)  
      หัวข๎อนี้อยูํในชํวงที่ไมํมีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเป็นขั้นแรกโดยเน๎นไปที่มาตรการ
ปูองกัน คือการเตรียมการตํางๆเพ่ือไมํให๎เกิดภัยพิบัติหรือเตรียมการเพ่ือให๎เมื่อเกิดภัยพิบัติแล๎วมี
ความรุนแรงน๎อยลง ในขั้นตอนนี้สามารถใช๎วิธีทางกายภาพหรือออกกฎหมายได๎ 
 3.2 ขั้นการเตรียมความพร้อมส าหรับในกรณีฉุกเฉิน  (Preparing for 
emergencies) 
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      ขั้นตอนการเตรียมความพร๎อมเป็นขั้นที่อยูํในชํวงเวลาที่ยังไมํมีภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉินแตํใกล๎จะเกิดภัย ขั้นนี้มีการเตรียมการโดยใช๎มาตรการตําง ๆ ที่หลากหลายทั้งด๎านชุมชน 
ทรัพยากร การบริการ เพ่ือให๎แนํใจวํามีความพร๎อมในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ โดย
มาตรการในขั้นนี้มีลักษณะและเครื่องมือดังตํอไปนี้  
       1. ก าหนดความเสี่ยง (Assessing Risk) คือการก าหนดวิธีการเพ่ือให๎รู๎และสามารถ
ประเมินถึงความรุนแรงของภัยพิบัติได๎ 
       2. ความตํอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) คือการวางแผนไว๎ลํวงหน๎า
เพ่ือให๎ธุรกิจที่มีความส าคัญในพื้นที่สามารถด าเนินการได๎อยํางตํอเนื่อง 
      3. บรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation) ในหัวข๎อนี้จะเน๎นไปที่การเตรียมตัวเอง 
(เป็นสํวนตัว) ให๎มีความพร๎อมรับสถานการณ์ภัยพิบัต ิ
 3.3 ขั้นการตอบสนองในขณะเกิดกรณีฉุกเฉิน (Responding to Emergencies) 
      การตอบสนองตํอเหตุฉุกเฉินเป็นขั้นตอนที่อยูํในชํวงเวลาที่ภัยพิบัติก าลังเกิดขึ้นโดย
การด าเนินการตามแผนทันทีที่เกิดภัยพิบัติเพ่ือให๎แนํใจวําผู๎ที่ก าลังเดือดร๎อนได๎รับการสนับสนุนและ
บรรเทาปัญหาทันท ี  
 3.4 ขั้นการฟื้นฟูหลักจากรณีฉุกเฉิน (Recovering From Emergencies) 
      การฟ้ืนฟูจากเหตุฉุกเฉินคือขั้นตอนที่มีกระบวนการเน๎นการประสานงานจากสํวน
ตําง ๆเพ่ือฟ้ืนฟูความเสียหายไมํวําจะเป็นด๎ายกายภาพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และยังรวมไปถึงฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจของผู๎ประสบภัยด๎วย 
 3.5 การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engagement) 
      การมีสํวนรํวมของชุมชนนั้นสามารถกระตุ๎นโดยใช๎สื่อตํางๆ เชํนแผํนพับและสิ่ง
ส าคัญคือการให๎ความรู๎โดยเน๎นไปท่ีการศึกษาทั้งการสอนให๎นักเรียนในโรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องภัยพิบัติ การใช๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการให๎ความรู๎แกํคนในชุมชน โรงเรียนจึงควรมีทั้งอุปกรณ์
สื่อการสอนรวมไปถึงครูผู๎ที่สามารถให๎ความรู๎ทั้งตํอนักเรียนและประชาชนในบริเวณใกล๎เคียง โดยอาจ
เพ่ิมเนือ้หาเกี่ยวกับภัยพิบัติเข๎าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแตํเด็กเล็กจนถึงเด็กโต ทั้งนี้ต๎องให๎
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได๎มากที่สุด โดยมีกรอบแนวทางให๎ประชากรมีความตระหนักถึงความ
ซับซ๎อนของธรรมชาติมีความเข๎าใจในพ้ืนที่และให๎ชุมชนวัฒนธรรมอยูํรํวมกับธรรมชาติได๎ ให๎ชุมชนมี
สํวนรํวมอยํางเต็มที่และมีอาสาสมัครในการชํวยเหลือชุมชนของตนเอง 
 3.6 อาสาสมัคร (Volunteers) 
      เป็นเรื่องปกติที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในประเทศออสเตรเลียดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต๎อง
มีหนํวยอาสาสมัครเพ่ือดูแลความปลอดภัยและฟ้ืนฟูเม่ือเกิดความเสียหายตํอชุมชนที่อยูํอาศัยประเทศ
ออสเตรเลียจึงเห็นวําอาสาสมัครมีความส าคัญเป็นอยํางมาก จึงต๎องสนับสนุนเงินทุนให๎แกํองค์กร ที่
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น าไปใช๎งานในด๎านอาสาสมัครและมีการจัดหาอาสาสมัครอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎มีเพียงพอและพร๎อม
ส าหรับอนาคต  
 3.7 องค์กรและหน่วยงานพันธมิตร (Partner Organizations and Agencies) 
      ประเทศออสเตรเลียได๎ก าหนดผู๎เกี่ยวข๎องในการประสานงานและจัดการภัยพิบัติ 
ดังนี้ 
      1. การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      2. องค์กรในท๎องถิ่น 
      3. อาสาสมัคร 
      4. นักวิจัยและนักวิชาการ 
      5. ภาคธุรกิจ 
      6. ภาคอุตสาหกรรม 
      7. สํวนบุคคล 
      จะเห็นได๎วําการจัดการเหตุฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลียมีความครอบคลุมโดย ใน
ข๎อ 1 – 4 ประกอบไปด๎วย Preventing Emergencies, Preparing For Emergencies, 
Responding To Emergencies, Recovering From Emergencies คือหลัก 2P2R ที่แบํงการ
จัดการโดยใช๎ชํวงเวลาที่มีความสอดคล๎องกับการเกิดภัยพิบัติ 
      ในประเทศไทย ปภ. (คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ , 
ม.ป.ป.) กลําววําในฐานะหนํวยงานกลางในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยของประเทศ ได๎ยึด
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยปี พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักบูรณาการกับหลัก 
2P2R  
      หลักการของ 2P2R ที่ใช๎นั้นมีการแบํงชํวงระยะเชํนเดียวกับที่ใช๎ในประเทศ
ออสเตรเลีย แตํมีความตํางในรายละเอียดคือ 
      1. การปูองกัน (Prevention) 
         ในขั้นการปูองกันประเทศไทยเน๎นไปที่การกํอสร๎างเชํน เขื่อน อํางเก็บน้ า อาคารที่
มีความแข็งแรง และให๎ความรู๎พร๎อมทั้งจัดท าแผนแมํบท 
      2. การปูองกัน (Preparedness) 
         กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เน๎นการสร๎างเครือขํายในชุมชนเพ่ือให๎
พร๎อมในการรับมือเมื่อประสบปัญหาอุทกภัยในเบื้องต๎น โดยการสร๎างจิตอาสาเพ่ือให๎สามารถ
ประสานงานกับรัฐได๎มีอยูํหลายรูปแบบเชํน อปพร. (อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน) OTOS (ทีม
กู๎ภัยประจ าต าบล) ERT (ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต) 
      3. การรับมือ (Response) 
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         กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เน๎นจัดตั้งศูนย์ตํางๆ เพ่ือการสั่งการ
ในขณะเกิดภัยโดยตั้งกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติในระดับจังหวัดลงไปสูํ
ระดับอ าเภอและสํวนท๎องถิ่นจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สํวนหน๎า น าระบบบัญชาการเหตุการณ์
มาใช๎ในการสั่งการ (Incident Command System: ICS ภายใต๎รูปแบบ Single Command) 
      4. การฟ้ืนฟ ู(Recovery) 
         ในขั้นนี้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ .) มุํงเน๎นในเรื่องการเรํง
สงเคราะห์ผู๎ประสบภัยการจัดหาสิ่งของจ าเป็นรวมไปถึงเงินเยียวยาเพ่ือให๎ผู๎ประสบภัยสามารถใช๎ชีวิต
ได๎อยํางปกติในเวลาอันรวดเร็ว 
         นอกจากนี้คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ ได๎มีการ
ปรับปรุง แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยแหํงชาติ พ.ศ. 2553-2557 โดยการเพ่ิมบทวําด๎วย
การบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย เข๎าไปในปี พ.ศ. 2556 เน๎นไปที่การท าระบบบัญชาการ ระบบ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ขั้นตอนการปฏิบัติการของหนํวยงานทุกภาคสํวนเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
มีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสียหายได๎ เนื้อหาของแผนนี้เน๎นการตั้งระดับการสั่งการ ล าดับ
การถํายทอดข๎อมูล และก็มีการอ๎างถึงการใช๎หลักการ 2P2R เข๎ามาประกอบในการตั้งบทวําด๎วยการ
บริหารจัดการน้ าและอุทกภัยนี้ด๎วย 
         จะเห็นได๎วําหลักการ 2P2R ถูกใช๎ในหลายประเทศซึ่งเป็นหลักการที่วางกรอบ
เวลาออกเป็นชํวงๆเพ่ือให๎งํายตํอการก าหนดวิธีการในการใช๎จัดการกับปัญหาในชํวงนั้น ๆ แตํอยํางไร
ก็ตามแม๎วําในกรอบใหญํจะเหมือนกัน แตํรายละเอียดที่อยูํภายในแตํละหัวข๎อมีความแตกตํางกัน คือ
แม๎วําใช๎หลัก 2P2R เหมือนกันแตํรายละเอียดในหัวข๎อจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามพ้ืนที่และปัญหาที่
ตํางกันออกไป หรือแม๎แตํการใช๎หลักการเดียวกันในพ้ืนที่เดียวกันยังมีความตํางกันไปตามองค์กรตําง 
ๆ เชํน 2P2R ของหนํวยงานรัฐจะมุํงเน๎นไปในด๎านนโยบาย การสั่งการและการประสานงาน ระหวําง
หนํวยงานตําง ๆ ในระดับตําง ๆ ซึ่งในแงํของการศึกษานี้ เป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการ
เมื่อมีความเข๎าใจพ้ืนที่อยํางดีแล๎วจะสามารถใช๎วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการได๎ ในแงํการใช๎
หลักการ 2P2R จึงไมํได๎ใช๎ในการสั่งการในแบบรัฐ เป็นเพียงกรอบแนวทางกว๎าง  ๆ ซึ่งจะมี
รายละเอียดและวิธีการที่น ามาใช๎เน๎นไปในด๎านกายภาพ 
 
4. การจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
 การจัดการปัญหาอุทกภัยมีหลายวิธีขึ้นอยูํกับวําวิธีนั้นถูกคิดค๎นเพ่ือให๎เหมาะสมตํอการใช๎
งานของใครหรือพ้ืนที่ใด เชํนหากเป็นวิธีจัดการอุทกภัยของรัฐจะมุํงเน๎นไปในการจัดการโดยผําน
หนํวยงานหรือการสั่งการผํานหนํวยงานตําง ๆ เพื่อให๎สามารถสั่งการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ หากเป็น
หนํวยงานด๎านทรัพยากรน้ าจะเน๎นไปในการบริหารน้ าทั้งในด๎านคุณภาพและปริมาณน้ าเพ่ือให๎มีน้ า
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ส าหรับประชาชนทั้งน้ าเพ่ือบริโภคหรือเพ่ือการเกษตร การจัดการพ้ืนที่อุทกภัยนั้นมีวิธีการตําง ๆ กัน
ซ่ึงมีจะเหมาะสมในพ้ืนที่นั้น ๆ เชํนการใช๎วิธีการด๎าน Structural Measure (มาตรการแบบใช๎
โครงสร๎าง) หรือ Hard Engineering ซึ่งใช๎โครงสร๎างหรือสิ่งกํอสร๎างที่มีความแข็งแรงในการแก๎ไขและ
ปูองกันปัญหาอุทกภัยซึ่งวิธีนี้มีความเหมาะสมกับบางพ้ืนที่แตํอาจไมํเหมาะสมในทุก ๆ ลักษณะพ้ืนที่
แตํละแหํงมีความแตกตํางกัน 
 วิธีจัดการอุทกภัยที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษา (อ าเภอนบพิต า) เป็นปุาและต๎นน้ าจึง
ไมํเหมาะสมหากใช๎วิธีการในด๎านวิศวกรรมขนาดใหญํ ก าแพงหรือเขื่อนขนาดใหญํจะสํงผลถึงพ้ืนที่อยูํ
อาศัยของสัตว์ปุา (Habitat) ท าให๎มีปัญหาการอยูํอาศัย หากิน สืบพันธุ์ และสํงผลกระทบตํอระบบ
นิเวศทั้งระบบ ดังนั้นวิธีการจัดการอุทกภัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีความเป็นธรรมชาติจึงควร
สอดคล๎องกับธรรมชาติด๎วยซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการจัดการอุทกภัยที่สอดคล๎องกับธรรมชาติ
หลายวิธี ดังนี้ 
 4.1 Sustainable Flood Management (SFM) 
      Sustainable Flood Management (Depnath, n.d.) คือการบริหารและจัดการ
อุทกภัยแบบยั่งยืน ซึ่งมุํงเน๎นในการวางแผนระดับพ้ืนที่รวมไปถึงมาตรการวิธีการลดผลกระทบจาก
อุทกภัยได๎อยํางสอดคล๎องกับธรรมชาติ วิธีการบริหารและจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืนแบํงการจัดการ
ออกเป็น4 ชํวง ตามหลักการ 2P2R เหมือนการจัดการอุทกภัยที่ใช๎ในหลายประเทศรวมถึงประเทศ
ไทยในปัจจุบัน (แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยแหํงชาติ พ .ศ. 2553 -2557) แตํมีความ
แตกตํางในรายละเอียด โดยวิธีการนี้ (SFM) มุํงเน๎นที่จะจัดการอุทกภัยโดยให๎ความส าคัญกับ
ธรรมชาติเพราะเม่ือเกิดอุทกภัยแตํละครั้งนอกจากความเสียหายที่เกิดกับมนุษย์แล๎วยังมีความเสียหาย
ตํอระบบนิเวศด๎วย หากต๎องการจัดการกับอุทกภัยให๎เกิดความยั่งยืนจ าเป็นต๎องมีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและต๎องลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล๎อมด๎วย 
      Debnath (n.d.) ให๎แนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืนประกอบด๎วย
แนวทางและการด าเนินการ ดังนี้ 
      4.1.1 แนวทางยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่รับน้ าให๎ความส าคัญในพ้ืนที่ตั้งแตํต๎นน้ าถึง
ปลายน้ า 
      4.1.2 การปูองกันและใช๎ระบบแหลํงที่อยูํทางธรรมชาติ (habitat) หากท าการกัก
หรือกั้นน้ าควรเป็นวิธีที่สอดคล๎องกับธรรมชาติเชํนการสร๎างพ้ืนที่รับน้ าเป็นสนามหญ๎า การมีปุาพรุ 
การมีพ้ืนที่ชุํมน้ า (Wet land)  
      4.1.3 ใช๎เทคนิควิศวกรรมที่สอดคล๎องกับธรรมชาติ (Soft engineering) 
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4.2 Natural Flood Management (NFM) 
 เทคนิคSustainable Flood Management (SFM) (Debnath, n.d. quoted in 
Hydropower & Dams, 2012) มุํงเน๎นการจัดการอุทกภัยโดยวิธีธรรมชาติ การบริหารและจัดการ
อุทกภัยโดยวิธีธรรมชาติเทคนิคนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎เกิดผลดีตํอธรรมชาติในด๎านระบบนิเวศและ
สํงผลดีตํอมนุษย์ในด๎านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ซึ่งประกอบไปด๎วยหัวข๎อดังนี้ 
      1. การฟ้ืนฟูปุาบริเวณเชิงเขา 
      2. การปลูกปุาทึบบริเวณหุบเขา 
      3. การก้ันและระบายน้ าเทียม 
      4. การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุํมน้ า 
      5. การฟ้ืนฟูตามบริเวณความคดเคี้ยวของล าน้ า 
      6. การควบคุมการกัดเซาะ 
      7. การจัดการเศษซากขนาดใหญํที่ขวางล าน้ า 
 4.3 การด าเนินการในการบริหารและจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน 
      Debnath (n.d.) อธิบายวํา การด าเนินการใด ๆ ต๎องพยายามใช๎วิธีการวิศวกรรมที่
สอดคล๎องกับธรรมชาติ (Soft Engineering) ให๎มากที่สุด เพ่ือให๎สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด
และเมื่อกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยจึงท าให๎เกิดความยั่งยืนหรือหากจ าเป็นต๎องใช๎วิศวกรรมแบบ
แทรกแซงธรรมชาติ (Hard Engineering) ต๎องใช๎น๎อยที่สุดเพ่ือให๎กระทบตํอสภาพแวดล๎อมน๎อยลง 
แนวทางการบริหารและจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืนมุํงเน๎นในการอนุรักษ์การใช๎รูปแบบนี้จึงต๎องพยาม
ยามใช๎โครงสร๎าง (Structural Engineering) ให๎น๎อยที่สุด โดยมีวิธีการดังนี้ 
      4.3.1 Zoning การแบํงพ้ืนที่ เพ่ือใช๎ในการวางแผนการใช๎ที่ดินรํวมกันชุมชนต๎องมี
สํวนรํวมเพ่ือให๎สามารถระบุและใช๎แยกแยะลักษณะพ้ืนที่ได๎เป็นอยํางดี 
      4.3.2 Multi-Objective Planning การวางแผนเพ่ือหลายเปูาหมาย ในการวางแผน
นั้นแม๎เปูาหมายเพ่ือจัดการอุทกภัยแตํไมํควรก าหนดเปูาหมายไว๎เพียงอยํางเดียว ควรให๎ความส าคัญ
ในด๎านอ่ืน ๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องด๎วย 
      4.3.3 การบ ารุงและพัฒนาระบบนิเวศ ในการด าเนินการตําง ๆ ต๎องค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศเพราะในการควบคุมน้ าจะสํงผลตํอระบบนิเวศและสํงผลตํอทรัพยกร
ตําง ๆ ที่ใช๎ในการด ารงชีวิต การแก๎ไขปัญหาอุทกภัยให๎ยั่งยืนจึงต๎องให๎ความส าคัญกับระบบนิเวศ 
      4.3.4 Run - Off Area จ ากัดพ้ืนที่ที่มีน้ าไหลให๎น๎อยลงโดยการลดระดับน้ าในทางน้ า 
เมื่อมีปริมาณน้ าน๎อยลงท าให๎เกิดอุทกภัยได๎น๎อยลงเชํนกัน 
      4.3.5 สร๎างแนวความคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ให๎ประชากรในชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญตํอการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมผํานชุมชนและโรงเรียน 
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      4.3.6 วางกรอบนโยบาย เนื่องจากปัญหาอุทกภัยไมํได๎เกิดในพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัย
เทํานั้น จึงควรวางนโยบายครอบคลุมพื้นที่ข๎างเคียงด๎วย 
      4.3.7 การฟ้ืนฟูเส๎นทางน้ า ทางน้ าเป็นสิ่งส าคัญมีผลตํออุทกภัยจึงควรดูแล
บ ารุงรักษาให๎สามารถท าหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเสมอ 
      4.3.8 การฟ้ืนฟูปุา เมื่อเนื้อที่ปุาถูกท าลายท าให๎เกิดการกัดเซาะตลิ่งการพังทลาย
ของดินท าให๎งํายตํอการเกิดอุทกภัย การฟ้ืนฟูปุายังชํวยลดภัยพิบัติอ่ืน ๆ นอกจากอุทกภัยด๎วย  
      4.3.9 Flood Risk Mapping ท าแผนที่แสดงต าแหนํงเสี่ยงอุทกภัยบอกถึงความ
รุนแรงในแตํละพ้ืนที่เพ่ือใช๎ในการวางแผนตํอไป 

 
  
  
 
 
 
 
 
แผนผังที ่1 แสดงกระบวนการการบริหารและจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน SFM 
ที่มา: ดัดแปลงจากวารสาร Hydropower & Dams, 2012 แปลโดย กรมทรัพยากรน ้า 
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 กรอบเส้นประแสดงกระบวนการ SFM ที่สอดคล้องกับหลัก 2P2R 
1) Prevention (การป้องกัน)  
2) Preparedness (การเตรียมความพร้อม) 
3) Response (การรับมือ) 
4) Recovery (การฟ้ืนฟู) 

แผนผังที ่1 (ต่อ) แสดงกระบวนการการบริหารและจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน SFM 
ที่มา: ดัดแปลงจากวารสาร Hydropower & Dams, 2012 แปลโดย กรมทรัพยากรน ้า 

 4.4 การออกแบบที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศ Designing Ecological Habitats (Creating 
a Sense of Place) 
      Mare and Lindegger (2011) อธิบายการออกแบบที่อยูํอาศัยเชิงนิเวศวํา คือการ
ออกแบบที่อยูํอาศัยโดยให๎ความส าคัญตํอระบบนิเวศ ในปัจจุบันอารยะธรรมของมนุษย์มุํงเน๎นการหา
ก าไร การด าเนินชีวิตในแบบตําง ๆ ถูกน าเอาเรื่องธุรกิจเป็นแรงผลักดันท าให๎ไมํยั่งยืน เกิดความเสี่ยง
ที่นํากลัวตํออารยะธรรมของมนุษย์ ซึ่งหากนักออกแบบทั้งหลายให๎ความสนใจในหลักการออกแบบที่
อยูํอาศัยเชิงนิเวศจะท าให๎เกิดความยั่งยืนทั้งในด๎านภูมิศาสตร์และอารยะธรรม 
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      ที่มาของหลักการออกแบบที่อยูํอาศัยเชิงนิเวศเกิดจากปัญหาการด ารงชีวิ ตของ
มนุษย์ในปัจจุบันมีการตั้งคํามาตรฐานการด าเนินชีวิตสูง ท าให๎มนุษย์บริโภคทรัพยากรจ านวนมากใน
ทุก ๆ ด๎าน เพ่ือตอบสนองความต๎องการที่สูงมากของคนทั้งโลกท าให๎ในอนาคตอาจเกิดความขาด
แคลนขึ้นได๎ ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนกระแสแนวคิดที่ด าเนินอยูํในโลกปัจจุบันที่ทุกประเทศมุํงในด๎านผล
ก าไร GDP และมาตรฐานในการด าเนินชีวิตที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจาก
การบริโภคทรัพยากรในประเทศร่ ารวยที่เพ่ิมขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ปริมาณทรัพยากรของโลกที่มี
จ ากัด เกิดความไมํยุติธรรมขึ้นในโลกเนื่องจากความต๎องการด าเนินชีวิตที่ทันสมัยในประเทศที่พัฒนา
แล๎วผู๎คนต๎องการทรัพยากรจ านวนมาก น้ ามันและอาหารจ านวนมาก แตํในบางพ้ืนที่ของโลกกลับ
ยากจน ไมํมีพลังงาน โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารเหลํานี้ไมํใชํปัจจัยปัญหาด๎านทรัพยากรแตํ
เกี่ยวข๎องกับกลไกทางการตลาดกลไกทางธุรกิจท าให๎เกิดความไมํเป็นธรรมเชํนในบางประเทศมีพืชไว๎
ส าหรับท าอาหารสัตว์จ านวนมากแตํในประเทศไมํมีอาหารเพียงพอส าหรับมนุษย์ หลักการและวิธีการ
การออกแบบที่อยูํอาศัยเชิงนิเวศมีอยูํหลายประการ สรุปได๎ดังนี้ 
             4.4.1 อาคารสีเขียว คือการสร๎างที่อยูํอาศัยโดยยึดการใช๎และท าลายทรัพยากร
ให๎น๎อยที่สุดอาจสร๎างจากวัสดุปริมาณที่น๎อยกวําเพ่ือลดผลกระทบที่มีตํอระบบนิเวศ มีหลักการและ
ตัวอยํางหลายรูปแบบยกตัวอยํางและสรุปดังนี้  
                   ข๎อก าหนด 12 ประการในการสร๎างที่อยูํอาศัยแบบดั้งเดิม (Hardy, n.d. 
quoted in Mare and Lindegger, 2011: 54) ต๎องค านึงวําในการตั้งชุมชนในอนาคตจะเผชิญกับ
ปัญหาความแออัดทรัพยากรจะมีอยูํอยํางจ ากัดมากขึ้นท าให๎เกิดแรงกดดันในด๎านความต๎องการพ้ืน
ที่ดิน น้ า มากข้ึนต๎องตระหนักถึงปัญหาเหลํานี้เพราะไมํมีทรัพยากรมากพอตามความต๎องการเหมือนที่
ผํานมาอีกตํอไป โดยข๎อก าหนด 12 ประการมีดังนี้ 
                   1. การหมุนเวียนพลังงานที่ใช๎ในระบบ คือการที่สร๎างอาคารโดยไมํปลํอย
สารพิษจากพลังงานออกสูํภายนอก เชํนการใช๎อิฐที่สร๎างจากดินในพ้ืนที่ โดยเผาอิฐด๎วยถํานจากไม๎ใน
พ้ืนที่และปลํอยควันปริมาณน๎อยกลับไปสูํต๎นไม๎ในบริเวณพ้ืนที่ที่สามารถฟอกอากาศได๎ 
                   2. ใช๎วัสดุในพ้ืนที่ การสร๎างอาคารควรสร๎างจากวัสดุที่อยูํใกล๎พ้ืนที่ใน
ระยะ 400 เมตร กฎนี้เหมาะสมกับอาคารที่สร๎างอยํางงํายและท าให๎ประหยัดในทุก ๆ ด๎าน ตํางจาก
อาคารในวิธีกํอสร๎างแบบเดิม เชํนการน าหินอํอนจากที่หํางไกลมาสร๎างอาคาร 
                   3. สร๎างข้ึนไมํขุดลง ควรศึกษาพ้ืนที่กํอสร๎างอาคารวํามีความอํอนไหวด๎าน
ภูมิประเทศอยํางไรเชํนพ้ืนที่มีความสูงชันหรือไมํ อาคารในแบบดั้งเดิมจะปรับตัวให๎เข๎ากับรูปทรงภูมิ
ประเทศโดยไมํปรับปรุงรูปแบบของภูมิประเทศให๎เปลี่ยนแปลงไป หลักการนี้อธิบายโดยสถาปนิกรุํน
กํอนอยํางงําย ๆ วํา การวางอาคารอยูํบนระนาบเดียวกับจุดสูงสุดของที่ตั้งท าให๎แนํใจวําจะไมํท าให๎น้ า
ไหลเข๎าบ๎านไมํควรขุดที่ดินให๎ต่ าลงควรวางอาคารไปตามเนินที่มีอยูํตามธรรมชาติ อาจขุดดินได๎บ๎างใน
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การสร๎างรากฐานอาคาร แตํไมํควรขุดปริมาณมากเพ่ือให๎อาคารตั้งตรงอาจท าการยกอาคารให๎ อยูํ
เหนือพ้ืนดินแทน กฎนี้สามารถท าได๎งํายและไมํจ าเป็นต๎องท าตามแบบปกติที่ให๎อาคารต๎องตั้งอยูํ
ระนาบบนพื้นดินราบเรียบเสมอไป 
                   4. ไม๎ ส าหรับกํอสร๎างไมํใช๎ไม๎จากปุาแตํควรวางแผนในการตัดไม๎เพ่ือสร๎าง
อาคารให๎รอบคอบคือมีการวิเคราะห์วงรอบในการตัดส าหรับไม๎ที่น ามาท า เสา เฟอร์นิเจอร์ หรือ สิ่ง
อ่ืน ๆ วําใช๎ไม๎ที่มีอายุเทําไร และมีการสลับหมุนเวียนปลูกไม๎อยํางตํอเนื่อง 
                   5. ออกแบบให๎ได๎ปริมาณพ้ืนที่มากที่สุดแตํใช๎พ้ืนผิวและวัสดุให๎น๎อยที่สุด 
คือการค านึงถึงปริมาณการใช๎วัสดุอยํางแนํนอนเพื่อให๎สร๎างอาคารที่มีพ้ืนที่การใช๎งานตามก าหนด เชํน 
การก าหนดผนังเทําที่จ าเป็น การก าหนดจ านวนและขนาดของหน๎าตํางเทําที่จ าเป็น โดยไมํเลิกยึดติด
ความเคยชินในปัจจุบันที่อาคารเต็มไปด๎วยหน๎าตํางแสดงผลในรูปแบบของร๎านค๎าทั่วไปหรือการ
ตกแตํงตําง ๆ ที่ไมํมีความจ าเป็น สิ่งที่มีในอาคารควรมีประโยชน์และจ าเป็นเชํนในเมืองหนาวไมํควรมี
ชํองเปิดมากเพ่ือรักษาอุณหภูมิ สํวนในเมืองร๎อนชํองเปิดควรจะมีไว๎เพ่ือให๎ลมพัดผําน 
                   6. กํอสร๎างอาคารชิดพื้นที่ด๎านหน๎าเขตที่ดิน ในบ๎านแบบเกําจะสร๎างบ๎าน
ติดด๎านหน๎าที่ดินโดยมีพ้ืนที่ด๎านหลังหรือด๎านข๎างเป็นสํวนพักผํอน ท างาน ท าอาหาร นั่งเลํน และเลี้ยง
สัตว์ แตํในปัจจุบันพื้นที่สํวนตัวด๎านข๎างหรือหลังบ๎าน มักถูกน าไปใช๎ในงานระบบเชํนวางถังน้ า เครื่อง
กรองน้ า พ้ืนที่ทิ้งน้ าจากหลักคา ท าให๎สํวนนี้ไมํนําอยูํ พ้ืนที่หลังบ๎านควรเป็นพ้ืนที่ที่มีชีวิตชีวาถูกใช๎
เป็นที่พักผํอนที่ตกแตํงอยํางสวยงาม 
                   7. การให๎ความส าคัญในการตกแตํงสํวนตําง ๆ ของบ๎านเทําที่จ าเป็น คือ
ในการออกแบบบ๎านนั้น ไมํควรให๎ทุกสํวนถูกตกแตํงอยํางเต็มที่แตํควรสะท๎อนการใช๎งานจริงเชํนห๎อง
ที่มีความพิเศษใช๎ในโอกาสส าคัญสามารถตกแตํงอยํางสวยงามได๎และลดลงตามล าดับความส าคัญใน
หน๎าที่การใช๎งานของพ้ืนที่นั้น ๆ  
                   8. กํอสร๎างให๎ได๎ขนาด 5.5 เมตร ในยุโรปมีความนิยมสร๎างอาคารให๎มี
ขนาดลงตัวที่ 5.5 เมตร เพื่อให๎สามารถใช๎ไม๎ที่สํวนใหญํมีความยาว 6 เมตร มาสร๎างอาคารได๎งําย โดย
อาคารเกําในยุโรปมักตกแตํงสํวนตําง ๆ ด๎วยไม๎ เชํนไม๎ฝูาโครงหลังคา ท าด๎วยไม๎ยาวขนานไปตาม
ความยาวห๎อง 
                   9. หลังคากันฝน หลังคาในอาคารแบบเกํามีความลาดชันมากเพ่ือปูองกัน
ฝน ให๎ฝนสามารถไหลได๎อยํางสะดวกและสัมผัสกับผนังได๎น๎อย โดยบ๎านในบริเวณใกล๎เทือกเขาแอลป์ 
อาจมีหลังคาสูงชันในอัตราสํวน 1: 4 และอาจมีความชันน๎อยลงในลอนดอนโดยบ๎านที่มุงด๎วย
กระเบื้องโบราณมีความชันหลักคา 3: 4 และ 1: 2 หากมุงด๎วยหินชนวน 
                 10. มีการจัดเก็บข๎อมูล ในบ๎านแบบเกํามีการจัดเก็บข๎อมูลทั้งทางด๎าน
ทรัพยากรวํามีอาหารเทําไรต๎องเก็บอยํางไรนานแคํไหน โดยวิธีการตําง ๆที่สอดคล๎องกับอากาศ 
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รวมทั้งต๎องค านึงถึงสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ ที่มีวําอาคารควรเป็นแบบใดเพ่ือให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติและ
การใช๎งานมากที่สุด ตํางจากอาคารสมัยใหมํที่ไมํค านึงถึงรายละเอียดตําง ๆ เชํนหอพักที่มีแคํ
สํวนกลางใช๎เป็นสํวนรวมเพ่ือแจกคนไปในแตํละห๎อง โดยคนในแตํละห๎องไมํต๎องค านึงถึ งรายละเอียด
เชํนเรื่องการเก็บอาหาร แคํให๎สามารถอยูํได๎ 2 วันแล๎วออกไปซื้อใหมํที่ห๎างสรรพสินค๎า 
                  11. การสร๎างอาคารที่ต๎องการการบ ารุงรักษา อาคารสมัยใหมํมักมีความ
ทนทานแข็งแรงสูงใช๎วัสดุที่คงทนแตํต๎องหามาจากที่อ่ืนและสร๎างมลพิษ ตํางจากอาคารสมัยเกํามักจะ
มีความทนทานต่ าแตํคนในสมัยกํอนสามารถอยูํอาศัยในอาคารเหลํานั้นได๎เนื่องมาจากมีการก าหนด
วงรอบในการดูแลรักษาอาคารอาคารแบบเกําดูแลรักษางํายใช๎วัสดุหางํายในท๎องถิ่น เชํนเมื่อถึงเวลา
อาคารแบบเกําจะตอ๎งมุงด๎วยวัสดุใหมํตามรอบการดูแลรักษา ซึ่งวัสดุมุงที่เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสมได๎ มีการพัฒนาได๎ หากสนับสนุนกระบวนการนี้ยังสํงเสริมอุตสาหกรรมในท๎องถิ่น
ให๎มีการผลิตและการค๎าวัสดุกํอสร๎างที่สามารถท าเองในท๎องถิ่นได๎ 
                  12. ค านึงถึงอุณหภูมิ บ๎านแบบเกํามักมีพ้ืนที่สํวนกลางที่มีเตาอบสามารถ
ท ากิจกรรมรํวมกันโดยใช๎ความร๎อนจากไม๎ฟืนรํวมกันท าให๎สามารถชํวยให๎ประหยัดพลังงานได๎ การ
วางต าแหนํงหน๎าตํางในบ๎านสมัยเกําจะเน๎นการจัดการกับอุณหภูมิในบ๎านไมํให๎ร๎อนหรือหนาวเกินไป
ในชํวงตําง ๆ 
      อาคารธรรมชาติในประเทศไทย Thana Uthaipattrakoon (n.d. quoted in 
Mare and Lindegger, 2011: 69 ) จากสถาบัน Arsom Silp Institute of the Arts, Thailand 
สร๎างที่อยูํอาศัยแบบธรรมชาติ สรุปจากบทความได๎วํา เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ด๎านเชํนในปัจจุบันมี
การพัฒนาของพ้ืนที่เมืองมากขึ้นท าให๎คนในเมืองต๎องการทรัพยากรสูงสํวนชาวชนบทยังคงด ารงชีวิต
อยํางเรียบงํายและยังใช๎วัสดุในธรรมชาติในการด ารงชีวิต แตํเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันมีการ
แยกคนออกจากปุาไมํใหค๎นรุกล้ าที่ปุา ในความเป็นจริงความเจริญที่อยูํในเมืองชํวยสนับสนุนให๎คนใน
ชนบทรุกปุาเพ่ือทรัพยากรในปุา นอกจากนี้แนวความคิดด้ังเดิมของชาวบ๎านที่อยูํแบบธรรมชาติยังไมํ
สามารถใช๎ด าเนินชีวิตในปัจจุบันได๎เชํนการสร๎างบ๎านด๎วยวัสดุธรรมชาติอยํางไม๎ไผํ ไม๎ไผํเป็นพืชที่
สะดวกในการน ามากํอสร๎างหางํายและน้ าหนักเบา แตํถูกกระแสจากภายนอกท าให๎ไม๎ไผํไมํเหมาะสม
และไมํสามารถสู๎กับวัสดุสมัยใหมํอยําง ปูน อิฐ คอนกรีตได๎ ทั้งกฎหมายยังไมํสนับสนุนไม๎ไผํโดยมอง
วําสิ่งกํอสร๎างที่ท าด๎วยไม๎ไผํเป็นสิ่งกํอสร๎างชั่วคราว ท าให๎ไมํได๎รับการยอมรับทางกฎหมายดังนั้นถือวํา
การเลือกวัสดุไม๎ไผํในการท าบ๎านท าให๎เสียสิทธิหลายประการจากรัฐ จึงท าให๎มีการค๎นหาวัสดุใน
ท๎องถิ่นชนิดใหมํขึ้นในปี พ.ศ. 2545 มีการใช๎วัสดุชนิดใหมํ นั้นคือบ๎านโคลน สร๎างจากดินซึ่งเป็นวัสดุที่
สามารถหาได๎ในท๎องถิ่น มีการให๎ความรู๎แกํคนทั่วให๎เกิดความสนใจในวัสดุชนิดนี้เพ่ือให๎คนในท๎องถิ่น
สามารถสร๎างที่อยูํที่เป็นธรรมชาติได๎ แตํผลตอบรับคือคนที่อยูํในชุมชนเมืองให๎ความสนใจและเรียนรู๎
ในการสร๎างบ๎านจากดินเป็นจ านวนมากท าให๎ไมํตรงจุดประสงค์คือที่อยูํอาศัยในเมืองหากกํอสร๎างด๎วย
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ดินต๎องขนสํงดินจากพ้ืนที่ที่อยูํหํางไกลไปกํอสร๎างและกฎหมายตําง ๆ ก็ไมํรับรองการสร๎างอาคารด๎วย
โคลน ในทางกลับกันคนในชนบทซึ่งมีแนวความคิดจากในเมืองมากขึ้นไมํยอมรับบ๎านที่สร๎างจากวัสดุ
ธรรมชาติ นิยมสร๎างบ๎านจากวัสดุสมัยใหมํ ชาวบ๎านในชนบทมีความคิดแนวอุตสาหกรรมที่นิยมการ
ซ้ือ ซื้อของจากอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ประเภท ทั้งที่สิ่งของบางอยํางชาวบ๎านอาจสามารถปลูกและ
เก็บเกี่ยวได๎จากหลังบ๎านตัวเอง หลายเหตุผลที่บ๎านโคลนไมํได๎รับความนิยมทั้งในแงํสถานที่ตั้งที่อาจ
ตั้งอยูํบนพ้ืนที่น้ าทํวมถึงหรือเหตุผลอ่ืนที่ท าให๎บ๎านโคลนยังดีไมํพอ กลุํมคนพวก Ecovillagers จึงยัง
จ าเป็นต๎องหานวัตกรรมใหมํตลอดเวลาเพ่ือหาค าตอบที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตอยูํอยํางเป็นมิตรตํอ
โลก 
      อาคารอยูํสบายและประหยัดพลังงาน คืออาคารที่มํุงเน๎นให๎สามารถอาศัยอยูํได๎อยําง
สบายโดยใช๎พลังงานจากธรรมชาติ ใช๎แสงอาทิตย์ให๎แสงสวํางใช๎พลังงานลมชํวยลดอุณหภูมิและใช๎
พลังงานจากเชื้อเพลิงให๎น๎อยที่สุดโดยมุํงเน๎นให๎ได๎อาคารตามวัตถุประสงค์ดังกลําวด๎วยการออกแบบ
และเลือกใช๎วัสดุ Yehuda (n.d. quoted in Mare and Lindegger, 2011: 80) ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล๎อมอธิบายถึงอาคารอยูํสบายและประหยัดพลังงาน สรุปได๎ดังนี้  หลักการ
พ้ืนฐานคือประสิทธิภาพของการใช๎พลังงานในอาคาร มี 3 ข๎อคือ  
      1. การใช๎ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์  
      2. การใช๎ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน 
      3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ า 
      การใช๎พลังงานทดแทนมีต๎นทุนสูงและการอนุรักษ์พลังงานตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าไมํ
สามารถควบคุมได๎นอกจากมีการใช๎อุปกรณ์เฉพาะ หากต๎องการการประหยัดพลังงานในอาคารใด ๆ 
จะมีนัยด๎านการลงทุนมาเก่ียวข๎องแตจํากนโยบายเชิงรุกขององค์ส าคัญ ๆ ในโลกท าให๎สามารถชํวยลด
การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได๎บ๎าง การประหยัดพลังงานสามารถท าได๎โดยการวางอาคารใน
ทิศทางท่ีเหมาะสมสามารถชํวยลดพลังงานจากเครื่องท าความเย็นได๎ 30 - 40 % (Singh, Y.P. Anoj, 
2004 quoted in Mare and Lindegger, 2011: 81) และในศูนย์ราชการของประเทศอินเดียมีการ
ใช๎ไฟฟูาให๎แสงสวํางในเวลากลางวันถึง 60 % ของการใช๎พลังงานทั้งหมด ซึ่งการออกแบบสามารถใช๎
แสงสวํางจากท๎องฟูาชํวยในการลดพลังงาน (Krishan, 2007 quoted in Mare and Lindegger, 
2011: 81) สรุปได๎วํา การออกแบบสามารถชํวยลดพลังงานได๎โดยอาจไมํต๎องเพ่ิมอุปกรณ์ที่มีราคา
แพงเข๎าไปในอาคาร 
      ความสบายของมนุษย์เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยามยามค๎นคว๎าทั้งในแงํรํางกาย
และจิตใจจนสามารถค๎นพบ The Comfort Zone คือพ้ืนที่ความสบายของมนุษย์ โดย H.M. 
Vernon and T. Bedford (n.d.) ได๎ข๎อสรุปบางอยํางเกี่ยวกับ The comfort zone นอกจากนี้ 
C.E.P. Brooks Brooks, Charles, Ernst, (1950quoted in Mare and Lindegger, 2011 : 82) ยัง
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แสดงชํวงความสบายของแตํละพ้ืนที่ในโลกไว๎ดังนี้ อังกฤษอยูํระหวําง 58 -70ºF สหรัฐอเมริกาอยูํ
ระหวําง 69 – 80ºF และในเขตร๎อนอยูํระหวําง 74 - 85ºF มีความชื้นสัมพัทธ์ระหวําง 30% - 70%
นอกจากนี้ The Comfort Zone ยังแตกตํางกันใน เพศ ชํวงวัย กิจกรรม และการแตํงกายของมนุษย์
ด๎วย 
      1. การใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ได๎ข๎อมูลริเริ่มจาก Olgyay (1960 quoted in Mare 
and Lindegger, 2011: 82) แผนภูมิ Comfort zone ที่สถาปนิกต๎องค านึงถึงสภาวะการอยูํสบายใน
การออกแบบอาคารหลักการนี้ไมํได๎ตํางไปจากยุคเริ่มต๎นที่มนุษย์เริ่มท าการเกษตรเมื่อ 10,000 ปีที่
แล๎ว ในการออกแบบพ้ืนถิ่นทั่วโลกตํางค านึงถึงจุดนี้เหมือนกันทุกที่ ในที่ที่ ไมํมีเครื่องปรับอากาศและ
พัดลมและหลักการนี้สามารถน ามาใช๎กับอาคารสมัยใหมํได๎  
      2. อาคารที่ใช๎หลักฟิสิกส์ Yehuda (n.d. quoted in Mare and Lindegger, 
2011: 82) กลําววําสถาปนิกมักไมํสนใจการใช๎หลักการฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากนักแตํที่จริงแล๎ว
เป็นความรู๎พ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช๎ในการออกแบบ ทั้งหลักการเกี่ยวกับความร๎อน การถํายเทรังสี 
นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีเครื่องมือตําง ๆ ในการออกแบบ ตารางตําง ๆ เกี่ยวกับปัจจัยด๎าน
สิ่งแวดล๎อม รวมไปถึงโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ผล ซึ่งสามารถให๎การออกแบบเกี่ยวกับประเดน
เหลํานี้ท าได๎งํายขึ้น 

 
 
ภาพที่ 5 ตัวอยํางการออกแบบอาคารที่ค านึงถึงหลักฟิสิกส์ 
ที่มา: Designing Ecological Habitats, [book], 2011 

      3. การจัดวางอาคาร มีความส าคัญมากในการออกแบบการจัดวางอาคารและวาง
ต าแหนํงชํองเปิดแตํละต าแหนํงมีผลตํอศักยภาพในการแลกเปลี่ยนทั้งพลังงานแสงและพลังงานลม 
ต าแหนํงในการจัดวางนั้นสํงผลตํอการออกแบบอุปกรณ์บังแดดตําง ๆ ทิศทางการจัดวางนั้นมี
ความส าคัญเชํนสามารถท าให๎อาคารรับแสงได๎มากแตํไมํท าให๎อาคารร๎อนมาก เป็นต๎น  
      4. ชํองเปิด ชํองเปิดอาคารสามารถท าให๎อาคารได๎รับแสงสวํางตามธรรมชาติได๎การ
ออกแบบชํองเปิดจึงสํงผลถึงแสงที่เข๎ามาในอาคาร ทั้งนี้ยังต๎องบูรณาการกับบานเกร็ด ผ๎ามํานและอ่ืน 
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ๆ ที่เกี่ยวข๎อง แตํการเปิดชํองเปิดให๎แสงสามารถเข๎าสูํอาคารได๎ท าให๎อาคารร๎อนขึ้นได๎เชํนกัน ดังนั้น
ต๎องวิเคราะห์เรื่องเงาประกอบกันเพ่ือให๎อาคารไมํร๎อนมากนัก 
      5. สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ในประเทศอินเดียเน๎นการจัดการกับความร๎อนเชํนวัสดุ
พ้ืนผิว จะใช๎ผนังที่มีความหนาเพ่ือให๎ความร๎อนสามารถถํายเทได๎ช๎า มักมีพ้ืนที่กว๎าง เพ่ือให๎อากาศ
สามารถถํายเทนอกจากนี้ในประเทศศรีลังกามีการออกแบบหลังคาของอาคารให๎สามารถรับลมทะเล
ได๎ด ี
      แนวโน๎มในการออกแบบในอนาคตคือแนวทางที่ค าถึงถึงสภาพอากาศและ
สิ่งแวดล๎อมรวมไปถึงการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ สถาปนิกจ าเป็นต๎องออกแบบอาคารโดย
ค านึงถึงหลักการทางชีวภาพ กระบวนการทางอินทรีย์ การด าเนินชีวิต หลักการเหลํานี้ท าให๎สามารถ
ออกแบบอาคารที่มีความยั่งยืนและยังประหยัดพลังงานในหัวข๎ออาคารสีเขียวยังมีหัวข๎อ การกํอสร๎าง
แบบดั้งเดิมในทวีปแอฟริกา อาคารสีเขียวในเขตหนาว อาคารที่ให๎ความส าคัญกับมนุษย์ อาคารจาก
วัสดุที่มีอยูํ ซึ่งแตํละหัวข๎อมีความสอดคล๎องกันในลักษณะ กระบวนการออกแบบและการกํอสร๎าง
อาคารที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมในพ้ืนที่และสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศน๎อยที่สุด โดย
ยกตัวอยํางอาคารพ้ืนถิ่นในพื้นท่ีตําง ๆ 
      4.4.2 อาหารในท๎องถิ่นประกอบไปด๎วยหัวข๎อดังตํอไปนี้ 
             4.4.2.1 การฟ้ืนฟูดิน Achim Ecker (n.d. quoted in Mare and 
Lindegger, 2011: 100) กลําววําการฟ้ืนฟูดินเป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐาน เพราะถ๎าสุขภาพของดินดีจะท า
ให๎สิ่งอื่นทีเ่ติบโตมาจากดินดีไปด๎วยเชํนอาหาร ทั้งนี้ดินดียังสามารถเก็บน้ าได๎ดีการสังเกตสุขภาพของ
ดินสามารถท าได๎โดยศึกษาจุลินทรีย์ตําง ๆ ที่อยูํในดิน ซากพืชซากสัตว์ เชื้อรา แก๏ส และแรํธาตุที่อยูํ
ในดิน 
                      1. การหมุนเวียน กระบวนการรีไซเคิลในดินจะตรงข๎ามกับสิ่งที่เกิดขึ้น
บนดินการท างานของจุลินทรีย์ในดินยํอยสลายสารอินทรีย์ตําง ๆ เก็บสะสมอาหารและพลังงานท าให๎
พืชเติบโตขึ้นเหนือพ้ืนดิน 
                      2. ประวัติศาสตร์ดิน ดินแตํละที่ถูกสร๎างมาไมํเหมือนกันจึงต๎องศึกษา
ประวัติศาสตร์ให๎ทราบถึงองค์ประกอบของดิน เชํนดินที่อยูํในบริเวณปุาหรือเคยเป็นปุาอาจมีสํวนผสม
จากใบ๎ไม๎ทับถมเป็นสารอินทรีย์อยูํมาก หรือดินในบางแหํงประกอบไปด๎วยของแข็งอยูํมากกวํา ซึ่ง
เหลํานี้มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช ท าให๎สามารถแก๎ไขได๎อยํางถูกต๎อง 
                      3. การฟ้ืนฟูดินด๎วยระบบนิเวศ ให๎ความส าคัญกับจุลชีพขนาดเล็ก 
แบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ด ารงชีวิตอยูํในดิน หนอน ไส๎เดือนเป็นต๎น สิ่งเหลํานี้มีความส าคัญ
ตํอการยํอยสลายอินทรีย์สารในดิน สามารถยํอยให๎กลายเป็นปุ๋ยที่พืชต๎องการ โดยเฉพาะไนโตรเจน ที่
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มีอยูํมากในพืชตระกูลถั่วหากมีการทิ้งสํวนตําง ๆ ของถั่วในสํวนที่สะสมไนโตรเจนไว๎เมื่อถูกสลายจะ
เพ่ิมธาตุไนโตรเจนในดิน 
                      4. การใช๎วัสดุท๎องถิ่น เชํนการปลํอยให๎ใบไม๎ที่ทับถมอยูํในพื้นท่ีไมํน าไป
ท าลายที่อ่ืน เมื่อใบไม๎ทับถมกันจะน าสัตว์ตําง ๆ มาอาศัยในใบไม๎สํงเสริมให๎มีการเพ่ิมอินทรีย์สารทั้ง
ซากพืชซากสัตว์ในพ้ืนที่มากขึ้นตลอดเวลา การปลํอยเศษพืชตําง ๆ ไว๎ยอมให๎สัตว์ขนาดเล็กเข๎ามา
อาศัยมีต๎นไม๎ที่หลากหลายมากขึ้น มีสายพันธุ์สัตว์หลากหลายมากข้ึนท าให๎ระบบนิเวศสมบูรณ์ทั้งหมด
นี้ท าให๎ดินมีสุขภาพดี 
             4.4.2.2 เกษตรชุมชนพ่ึงพาตนเอง Furuhashi (n.d. quoted in Mare and 
Lindegger, 2011: 105) อธิบายถึงหลักการเกษตรชุมชนพ่ึงพาตัวเองวําพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์มา
จากอาหารที่ใช๎ในการบริโภคเกือบทุกชนิดสามารถสร๎างได๎โดยวิธีการอินทรีย์การให๎ความรู๎กับทุกคน
ในชุมชนและการจัดหาที่ดินอาจเป็นที่ดินรกร๎างที่ไมํมีการใช๎งานกระจายอยูํทั่วไปในชุมชนสามารถ
น ามาใช๎ปลูกพืชได๎และวัสดุที่น ามาใช๎ในการปลูกมักเป็นวัสดุที่หาได๎ในชุมชน การปลูกพืชอินทรีย์สิ่งที่
ส าคัญคือคุณภาพของสารอาหารในดิน ท าให๎ต๎องหาปุ๋ยมาใช๎โดยปุ๋ยต๎องได๎มาจากกระบวนการ
ธรรมชาติจากการหมักของจุลินทรีย์กับ ซากพืช แกลบ เศษหญ๎า ถํานรมควัน ใบไม๎ ฟาง และมีการใช๎
ปุ๋ยคอกรํวมด๎วยแตํให๎ความส าคัญกับปุ๋ยคอกน๎อยกวําปุ๋ยหมัก 
                      1. จุลินทรีย์ของตัวเอง ในครอบครัวของเขามีการสร๎างจุลินทรีย์ที่หมัก
ขึ้นเองและแจกจํายให๎บุคคลอ่ืน จุลินทรีย์ของเขามีพ้ืนฐานมากจากการหมัก เต๎าหู๎ ข๎าวกล๎อง ใบสน 
สมุนไพร เปลือกส๎ม หญ๎า วัสดุเหล๎านี้น ามาจากการผลิตของตนเองทั้งหมด ในขั้นแรกมีปัญหาอยูํบ๎าง
แตํเมื่อใช๎เทคโนโลยีในการหมักสาเกเข๎าชํวยท าให๎ประสบความส าเร็จ  
                      2. การเลี้ยงผึ้ง ผึ้งและการท าน้ าผึ้ง ต๎องการอาหารที่ปลอดสารพิษเพ่ือ
ท าน้ าผึ้งในปัจจุบันทุกพ้ืนที่ปนเปื้อนด๎วยสารเคมี แตํในชุมชนที่ใช๎ระบบอินทรีย์ทั้งหมดจะเหมาะสม
ตํอการเลี้ยงผึ้ง ผึ้งสามารถหาอาหารได๎งําย 
                      3. การหมุนเวียนของสารอาหาร ส าหรับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ระบบอินทรีย์ให๎ความส าคัญในการหมุนเวียนสารอาหารและแรํธาตุ สารอาหารจะถูกวนกลับไปใช๎ใหมํ
แตํสารอาหารอาจถูกท าลายได๎จึงต๎องดูแลไมํให๎สารอาหารถูกท าลายและดูแลระบบหมุนเวียนรวมถึง
จุลินทรีย์ในระบบ 
             4.4.2.3 หมูํบ๎านในพ้ืนที่รับน้ า ประเทศเนปาลChris Evans (n.d. quoted in 
Mare and Lindegger, 2011: 105) กลําววําในบางพ้ืนที่ของเนปาล มีเทือกเขาและภูเขาสูงมีความ
ชันมากเมื่อมีฝนตกท าให๎เกิดการชะล๎างหน๎าดิน ดินบริเวณนั้นอาจสูญเสียความอุดมสมบู รณ์ 
สารอาหารจะถูกชักพามากับน้ าสูํบริเวณท่ีต่ าใกล๎เคียงท าให๎ดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ 
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                      1. การเก็บกักน้ า ในพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศลักษณะนี้  สิ่งที่รักษาความ
อุดมสมบูรณ์คือการดูแลระบบน้ า พ้ืนที่ลักษณะนี้สํวนใหญํจะมีฝนตกหนักเป็นบางชํวงและแล๎งจัด
สลับกัน ท าให๎มีโอกาสท าให๎ตลิ่งเสียหายเนื่องจากเมื่อฝนตกหนักน้ าไหลแรงแตํเมื่อน้ าแล๎งดินไมํ อ่ิมน้ า
สลับไปมาจนตลิ่งพังได๎ การจัดการเก็บกักน้ าและระบายอยํางเป็นระบบจะชํวยให๎อินทรีย์สารที่อุดม
สมบูรณ์ไหลมายังพ้ืนที่การเกษตรและปูองกันความเสียหายจากการกัดเซาะได๎และในพ้ืนที่ลาดชันการ
ปลูกพืชคลุมดินหรือคลุมดินด๎วยอินทรีย์สารชํวยให๎ลดความเร็วในการไหลของน้ าได๎ 
                      2. ไมํใช๎ปูนซีเมนต์ในระบบน้ าดื่ม องค์กร HPC ในเนปาลมีการพัฒนา
ระบบมาเป็นเวลากวํา 20 ปี โดยการใช๎วัสดุแทนเชํน โคลน หิน ไม๎ ชํวยในการเก็บกักน้ า ใช๎ไม๎จากที่
สูงและใช๎ทํอพลาสติกสํงน้ าไปยังชุมชนวิธีนี้ท าให๎ประหยัดคําใช๎จําย และชาวบ๎านที่ใช๎น้ าในระบบนี้
ต๎องใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน 
                      3. ระบบขนาดเล็ก น้ าดื่มจากระบบจะถูกกระจายไปเพ่ือการเกษตรใน
เรือนเพาะช าและน้ าท่ีใช๎แล๎วจากการเกษตรยังต๎องถูกจัดการเพ่ือให๎กลับมาใช๎ซ้ าได๎จากการวางระบบ
ทํอ 
                      4. การปลูกพืชและสารอินทรีย์คลุมดิน ท าให๎ลดการสูญเสียน้ าจากลม
และแดดนอกจากลดการสูญเสียน้ ายังท าให๎จุลินทรีย์ในดินเจริญเติบโตได๎ดีเป็นการเพ่ิมสารอาหารให๎
ดินในลักษณะปุ๋ยพืชสด 
                      5. รํองระบายน้ า ไมํใชํทางเลือกที่ดีเสมอไปแตํในบางพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมหากน ามาใช๎เพ่ือชะลอการไหลของน้ าจากพ้ืนดินลงรํองระบายน้ าและหากมีการปลูกพืชใน
รํองระบายน้ ารวมไปถึงพืชผลหรือในระบบเกษตรยังสามารถลดความรุนแรงของกระแสน้ าและชํวยให๎
ดินอิ่มน้ าได๎ด ี
                      6. แนวต๎นไม๎กันลม แนวไม๎พํุมและต๎นไม๎สูงปูองกันความเสียหายจาก
ลมร๎อนในเขตพ้ืนที่วํางในการท าปศุสัตว์แนวต๎นไม๎สามารถท าหน๎าที่ลดผลกระทบจากความแห๎งแล๎งได๎ 
                      7. น้ าใช๎แล๎ว ตามปกติน้ าใช๎แล๎วจะไมํถูกน ามาใช๎ซ้ า แตํการวางระบบ
และจัดวางต าแหนํงที่เหมาะสมสามารถเพ่ิมการใช๎ประโยชน์จากน้ าใช๎แล๎วให๎มากขึ้นเชํนการวาง
ต าแหนํงจุดล๎างมือหรือซักผ๎าใกล๎บริเวณกองปุ๋ยหมักท าให๎น้ าใช๎แล๎วในบริเวณนั้นเพ่ิมความชุํมชื่นให๎
กองปุ๋ยได ๎
                      8. การใช๎น้ าน๎อย การเลือกปลูกข๎าวและวิธีการปลูกแบบใหมํชํวยให๎ใช๎
น้ าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยการเพาะพันธุ์ข๎าวให๎แข็งแรง จัดระยะหํางในการปลูกอยํางเหมาะสม 
ปลํอยให๎นาแห๎งได๎ในชํวงที่ไมํจ าเป็นต๎องมีน้ า  
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                      เนินเขาในเนปาลเหมาะสมกับการปลูกพืชเป็นอยํางมากเนื่องจากมี
ความอุดมสมบูรณ์หากมีการจัดการน้ าที่เหมาะสม รักษาอินทรีย์สารและพ่ึงพาตัวเองได๎ท าให๎เกิด
ความยั่งยืนในพื้นที ่
             4.4.2.4 การฟ้ืนฟูอดีตเพ่ืออนาคต Suzanne Foote (n.d. quoted in Mare 
and Lindegger, 2011: 136) กลําววํา ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพืชที่ใช๎เป็นอาหารแบบใหมํเป็น
เหตุให๎ไมํเกิดความยั่งยืน อาหารและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข๎องกัน หากต๎องการให๎เกิดความยั่งยืน
ต๎องเริ่มจากการอนุรักษ์อาหาร พืชอาหารสายพันธุ์ดั้งเดิมในท๎องถิ่น อาหารและพืชพ้ืนเมืองดีตํอ
สุขภาพมากกวําอาหารสมัยใหมํ ซึ่งท าให๎เกิดโรคได๎ 
      4.4.3 เทคโนโลยีที่เหมาะสม พลังงานและโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
             4.4.3.1 พ้ืนที่ชุํมน้ าส าหรับชุมชนระบบนิเวศMichael Shaw (n.d. quoted 
in Mare and Lindegger, 2011: 158) กลําววํา พ้ืนที่ชุํมน้ าสามารถสร๎างขึ้นใหมํได๎เรียกวําพ้ืนที่ชุํม
น้ าเทียมโดยการสร๎างขึ้นเองให๎มีการไหลของน้ าผํานกรวดเพ่ือกรองน้ า บํอเทียมควรมีความลึก
ประมาณ 70 เซนติเมตร เนื่องจากพืชน้ าสามารถเจริญเติบโตได๎ การสร๎างพ้ืนที่ชุํมน้ าเทียมควรใช๎ผู๎มี
ความรู๎ในการออกแบบเพราะต๎องค านวณทั้งปริมาณน้ าจากพ้ืนที่และสํวนประกอบ ขนาดที่ต๎อง
สัมพันธ์กัน รวมไปถึงการเลือกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมน ามาใช๎บ าบัดน้ า  พ้ืนที่ชุํมน้ ามีในธรรมชาติอยูํ
แล๎วแตํละแหํงมีระบบนิเวศของตนเองทั้งพืชสัตว์ รวมไปถึงแรํธาตุที่เหมาะสม มีระบบที่ซับซ๎อน การ
ท าพ้ืนที่ชุํมน้ าเทียมข้ึนคือการเลียนแบบธรรมชาติเพ่ือต๎องการการท างานของระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุํม
น้ า เพื่อรองรับน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
             4.4.3.2 พลังงาน ที่เหมาะสมส าหรับชุมชนที่มีระบบนิเวศคือการน าพลังงาน
ธรรมชาติมาใช๎ให๎มากที่สุดทั้งนี้พลังงานธรรมชาติหลายอยํางมีต๎นทุนสู งแตํบางอยํางก็สามารถน ามา
ปรับใช๎ได๎นอกจากนี้ยังควรน าสิ่งที่มีอยูํแล๎วในชุมชนที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานมาใช๎ เพ่ือให๎ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตัวเองในด๎านพลังงานให๎มากท่ีสุด 
      4.4.4 ชุมชนกับธรรมชาติ 
             4.4.4.1 การออกแบบด๎วยความนับถือในธรรมชาติ Omsunisa Jamwiset 
(n.d. quoted in Mare and Lindegger, 2011: 188) อธิบายถึงหลักการด าเนินชีวิตของชาว
กะเหรี่ยงทางภาคเหนือของประเทศไทยวํามีการด ารงชีวิตอยูํตามภูเขาโดยการเพาะปลูกและลําสัตว์ 
อาศัยรวมกันประมาณ 30 ครอบครัวในชุมชน มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 300 ปี มีแนวความเชื่อวํามี
วิญญาณปกปูองดูแลอยูํใน ปุา น้ า ดิน ภูเขา ครอบครัว และวิญญาณจะลงโทษหากผู๎ใดขาดความ
เคารพ การด าเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยงขึ้นอยูํกับการเคารพในธรรมชาติ โดยชาวกะเหรี่ยงมีการแบํง
สํวนพื้นทีใ่นการด ารงชีวิต ดังนี้ 
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                        1. ปุาสงวน เป็นพ้ืนที่ต๎องห๎าม ห๎ามลําสัตว์ตัดไม๎ พ้ืนที่นี้คือที่ส าคัญ
ทางจิต วิญญาณ 
                      2. ปุาศาสนา พ้ืนที่ปุาที่ได๎รับอนุญาตให๎เข๎าไปท ากิจกรรมทางศาสนา
และ ความเชื่อ 
                      3. ปุาของมนุษย์ เป็นพื้นที่ปุาท่ีสามารถลําสัตว์และท าการเกษตรได๎ 
                      ชาวบ๎านจะขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกด๎วยการท าพิธีศักดิ์สิทธ์โดยไมํได๎
เกี่ยวกับการถือครองที่ดินตามกฎหมาย ซึ่งท าให๎เป็นปัญหาเพราะหากรัฐก าหนดพ้ืนที่ปุาซึ่งห๎ามเข๎าไป
ท าประโยชน์ใด ๆ ชาวกะเหรี่ยงจะรู๎สึกวําถูกจ ากัดการใช๎ที่ดินในการเพาะปลูก จึงเกิดปัญหาขึ้น
ระหวํางโลกสมัยใหมํที่ก าหนดชัดเจนระหวํางชุมชนกับปุาและประเพณีของกะเหรี่ยงที่ด าเนินชีวิต
รํวมกันระหวํางชุมชนกับปุา ในปัจจุบันมีการให๎ความรู๎แกํชาวกะเหรี่ยงให๎สามารถอยูํอยํางมั่นคงโดยมี
โรงเรียนและสิ่งปลูกสร๎างอ่ืน ๆ และให๎ชาวบ๎านยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนมีความรักษ์ปุาและ
สามารถอยูํได๎ในพ้ืนที่และมีการประนีประนอมในระเบียบสมัยใหมํให๎กับชาวบ๎าน 
             4.4.4.2 การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่Auroville โดย Marti Mueller (n.d. 
quoted in Mare and Lindegger, 2011: 194) กลําววํา Auroville เป็นชุมชนทางใต๎ของอินเดียมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง ชุมชนนี้มีความสามัคคีและสามารถพัฒนาพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมเป็น
ปุาสมบูรณ์ได๎ โดยเริ่มจากชาวบ๎านเข๎ามาในพ้ืนที่เป็นเวลา 40 ปี ในเวลานั้นสภาพพ้ืนที่แห๎งแล๎ง 
พ้ืนผิวถูกกัดเซาะ ชาวบ๎านเริ่มจากการศึกษาและหาพรรณไม๎ที่เหมาะสมมาปลูกชํวยกันดูแลต๎นไม๎
เหลํานั้น รักษาต๎นน้ าไมํให๎ฝูงปศุสัตว์เข๎าไปในพ้ืนที่มียามเฝูา ใช๎เวลา 4 – 5 ปี รัฐบาลเห็นถึงความ
เป็นไปได๎จึงมอบทุนเพ่ือชํวยเหลือโครงการของชาวบ๎าน จนปัจจุบันเป็นปุาที่สมบูรณ์แล๎ว ปัจจุบัน 
Auroville มีศูนย์การเรียนรู๎ และสวนพฤกษ์ศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความรู๎และเผยแพรํความรู๎ตํอไปถึง
ชุมชนอ่ืน ๆ 
      4.4.5 การออกแบบเชิงนิเวศแบบบูรณาการ  
             4.4.5.1 จริยธรรมกับหลักการการออกแบบ Maddy Harland (n.d. quoted 
in Mare and Lindegger, 2011: 234) กลําววําการออกแบบต๎องมีวินัยในการค านึงถึงจริยธรรมไมํ
วําจะออกแบบสิ่งใดต๎องให๎เกิดประโยชน์และมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ หลักการนี้ไมํได๎เป็นหลักการ
การออกแบบที่เป็นมิตรตํอธรรมชาติ แตํเป็นการออกแบบเลียนแบบธรรมชาติให๎มากที่สุดงานที่
ออกมาจะเป็นภูมิทัศน์ที่มีคุณภาพ การท าเกษตรเองก็สามารถสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดีได๎ ยกตัวอยํางเชํน
การท าเกษตรโดยยึดหลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ที่ท าในพ้ืนที่แห๎งแล๎งแล๎วสามารถ
ท าให๎พื้นทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นได๎และยังสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร เชํนเดียวกับกิจกรรมอยํางอ่ืน
ในชุมชน ทุกคนต๎องมีวินัยในการด าเนินกิจกรรมโดยยึดจริยธรรมในทุกการกระท า ทั้งที่อยูํอาศัยที่พัก 
การออกแบบอยํางมีจริยธรรมต๎องใช๎ความสามารถในการตัดสินใจระหวํางศิลปะและงบประมาณ สิ่ง
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ตําง ๆ ที่น ามาใช๎ในงานเชํนต๎นไม๎ ควรซื้อน๎อยที่สุดและหาจากในพ้ืนที่ให๎มากที่สุด ภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้น
จะเป็นแบบพ้ืนฐานและมีความเกี่ยวข๎องกันเมื่อมีดอกไม๎จะมีแมลงมากินน้ าหวาน ระบบนิเวศที่ดีจะมี
แมลงที่ดีจ ากัดปริมาณแมลงที่ไมํดีเอาไว๎ ท าให๎ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์สามารถหาอาหารได๎งํายไมํ
ต๎องซื้อจากภายนอกลดการใช๎พลังงาน ทุกอยํางที่น ามาใช๎ในงานออกแบบเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตํอ
ระบบนิเวศในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสงเสริมให๎พัฒนาระบบนิเวศในพื้นที่ 
             4.4.5.2 ระบบนิเวศเกษตร Diogo Alvim (n.d. quoted in Mare and 
Lindegger, 2011: 254) กลําววํา การท าการเกษตรมีมานานตั้งแตํสมัยโบราณและมีความ
เปลี่ยนแปลงไปในสมัยนี้ ระบบนิเวศและเกษตรตํางกันทั้งที่เป็นวงจรการปลูกพืชใกล๎เคียงกัน ระบบ
นิเวศคือวงจรสิ่งแวดล๎อมที่มีทั้งพืชสัตว์ และอ่ืน ๆ เกี่ยวข๎องกัน เกษตรนิเวศกับระบบนิเวศตํางกันคือ
แม๎จะเป็นการเกษตรที่พยายามให๎มีระบบนิเวศใกล๎เคียงธรรมชาติแตํตํางกันโดยเกษตรนิเวศมีมนุษย์
เป็นผู๎ควบคุมและสามารถปูอนพลังงานเพ่ิมเข๎าไปในระบบได๎ พลังงานที่เติมไปในระบบนอกจากท า
เพ่ือการเจริญเติบโตของพืชยังมีสัตว์ตําง ๆ ที่เข๎ามาอยูํ จ าเป็นต๎องชั่งน้ าหนักวําผลผลิตและธรรมชาติ
ให๎มีความเหมาะสมในระดับเทําใดพลังงานที่เติมลงไปในระบบอาจจะได๎รับการตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินแตํอาจท าให๎มีสุขภาพที่ดีข้ึน 
             4.4.5.3 การวางกรอบการออกแบบPatrick Whitefield (n.d. quoted in 
Mare and Lindegger, 2011: 268) กลําววํา การออกแบบในระบบนิเวศคือการเลียนแบบธรรมชาติ
แตํงานออกแบบไมํใชํปุาจึงต๎องวางกรอบให๎ดีวําสิ่งส าคัญของแตํละสํวนเป็นอยํางไรเนื่องจากเป็น
โครงการของมนุษย์ผลตอบแทนจึงยังมีความส าคัญอยูํ การออกแบบเชิงนิเวศต๎องได๎รับทั้งผลผลิตที่สูง
และยังต๎องมีระบบนิเวศที่ดี การวางกรอบต๎องท าตั้งแตํการหาที่ดิน ต๎องศึกษาวําที่ดินนั้นมีศักยภาพ
เพียงพอสามารถปลูกต๎นไม๎แบบไหนได๎เทําไร มีปริมาณพลังงาน ดิน น้ า แดด ในที่ดินเป็นอยํางไร 
นอกจากในที่ดินตนเองแล๎ว ยังต๎องศึกษาที่ดินเพ่ือนบ๎านวํามีมลพิษเป็นอยํางไรด๎วย เมื่อเข๎าใจที่ดิน
เป็นอยํางดี จึงศึกษาพืชที่ต๎องการปลูกวําเหมาะสมหรือไมํกับที่ดิน ศึกษาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนวําแออัด
หรือมีระบบชลประทานอยํางไร จากนั้นศึกษาระยะทางในการขนสํงวํายอมรับได๎หรือไมํ การออกแบบ
จ าเป็นต๎องฝึกศึกษาบริบทและสํวนประกอบให๎รอบคอบเพ่ือให๎สามารถวางกรอบการออกแบบได๎
อยํางเหมาะสม 
 4.5 การรับมือน้ าท่วมด้วยหลักการทางภูมิสถาปัตยกรรม 
      สรุปจากบทความของชญา ปัญญาสุข และปราณิศา บุญค้ า (ม.ป.ป.) ได๎วําหลังจาก
อุทกภัยครั้งใหญํในไทย ปี พ.ศ. 2554 มีการเสนอแนวทางรับมือน้ าทํวมจากผู๎เชี่ยวชาญสาขาตําง ๆ 
และหลักการทางภูมิสถาปัตยกรรมสามารถใช๎รับมือน้ าทํวมได๎ โดยหลักภูมิสถาปัตยกรรมมีหลักการ
เคารพตํอธรรมชาติมากกวําการเอาชนะธรรมชาติ จากประโยคที่วํา “ศิลปะและวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
จัดพ้ืนที่ใช๎สอยกลางแจ๎งทั้งบนพ้ืนผิวดินและบนอาคารให๎มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัยและ
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สวยงามโดยมีหลักการพิทักษ์แผํนดินศิลปวัฒนธรรมและความยั่งยืน” และ “เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง
กับการน าปัจจัยทางศิลปะธรรมชาติวิศวกรรมศาสตร์และสังคมวิทยามาบูรณาการ เพ่ือแก๎ปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการผืนดินและที่วําง เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยผาสุกและสวัสดิภาพของมนุษย์” โดย 
เดชา บุญค้ า (ม.ป.ป. อ๎างถึงโดย ชญา ปัญญาสุข และปราณิศา บุญค้ า, ม.ป.ป.) เนื่องจากขอบเขต
ความเกี่ยวข๎องของภูมิสถาปนิกมีวงกว๎างดังนั้นจึงสรุปขอบขํายความเกี่ยวข๎องตามขนาดพ้ืนที่ ดังนี้ 
      4.5.1 การวางแผนระดับภาค (ภูมินิเวศวิทยากับเมือง) น้ าทํวมในไทยมีมาตั้งแตํ
โบราณคนไทยสามารถยอมรับได๎วําเป็นสํวนหนึ่งของชีวิต แตํในปัจจุบันน้ าทํวมเกิดหนักและบํอยขึ้น 
การที่น้ าทํวมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ท าการเกษตรสร๎างความเสียหายไมํมากนัก แตํหากมีน้ าทํวมในเมืองท าให๎
เกิดความเสียหายมาก ดังนั้นมีความจ าเป็นต๎องเลือกที่ตั้งเมืองที่เหมาะสม เชํนหลักการของ Ian 
McHarg เรื่อง Design with Nature (1969 อ๎างถึงโดย ชญา ปัญญาสุข และ ปราณิศา บุญค้ า , 
ม.ป.ป.) เสนอพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการใช๎งานและท ากิจกรรมตําง ๆ โดยก าหนดลักษณะพ้ืนที่ ดังนี้ 
      1. ลักษณะที่ตั้งเมืองที่ดี ที่ดอนน้ าทํวมไมํถึง มีความลาดชันต่ าสามารถพัฒนา
สาธารณูปโภคได๎งําย ไมํเสี่ยงเกิดน้ าหลากดินถลํม ชั้นดินมีหินแนํนกํอสร๎างไดง๎ําย มีแหลํงน้ าส าหรับใช๎
สอย หากเป็นเมืองใหมํต๎องไมํไกลเมืองเกํามากนัก 
      2. ลักษณะที่ตั้งเมืองไมํดี ที่ราบลุํมน้ าทํวมถึง มีความลาดชันสูงเกิดภัยธรรมชาติได๎
งําย พ้ืนดินไมํมั่นคง พ้ืนดินอุดมสมบูรณ์เหมาะใช๎เป็นพ้ืนที่เกษตร และพ้ืนที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ 
      สรุปได๎วํา หากเลือกพ้ืนที่ผิดจะท าให๎เกิดปัญหาในโครงการนั้น ๆ ไปตลอด 
นักพัฒนาอาจมุํงเน๎นไปในด๎านก าไรที่เห็นผลอยํางรวดเร็วโดยไมํได๎ค านึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตดังนั้นมีความจ าเป็นต๎องมผีู๎มีความรู๎ต๎องมีสํวนรํวมในโครงการตําง ๆ  
      4.5.2 การวางแผนระดับโครงการ ส าหรับโครงการขนาดใหญํต๎องค านึงถึงสภาพทาง
ธรรมชาติของพ้ืนที่ โดยค านึงถึงงบประมาณกับพ้ืนที่วําคุ๎มคําหรือไมํแตํหากจ าเป็นต๎องกํอสร๎างใน
พ้ืนที่ที่ไมํเหมาะสมต๎องมีการวางแผนท าความเข๎าใจสภาพน้ าในพ้ืนที่กํอนเพ่ือให๎สามารถปูองกันน้ าได๎ 
น้ าทํวมมาจากสองแหลํงคือน้ าฝนในพื้นท่ีและน้ าที่ไหลมาจากที่อ่ืน ดังนั้นหากโครงการตั้งอยูํในพ้ืนที่ที่
น้ าทํวมได๎และต๎องการกํอสร๎างต๎องหาแนวทางเพ่ือรับมือน้ าทํวม ได๎แกํ 
             1. แนวทางปูองกันน้ าทํวมเชํนคูน้ า คันดิน โดยสร๎างคันดินรอบพ้ืนที่ ไมํให๎น้ า
จากข๎างนอกเข๎ามาและน้ าจากข๎างในออกไป ควรมีการสร๎างคูน้ าภายในโครงการเพ่ือกักเก็บน้ าไว๎ให๎ได๎
ปริมาณมาก การขุดคูน้ าสามารถท าให๎เกิดภูมิทัศน์สวยงามในพ้ืนที่ได๎ หากทุกคนมุํงแตํท าให๎น้ าจาก
พ้ืนที่ตนเองออกไปสูํข๎างนอกด๎วยการถมที่ดินให๎สูงแขํงกับพ้ืนที่ใกล๎เคียงนอกจากเปลืองงบประมาณ
แล๎วยังท าให๎พ้ืนที่รับน้ าลดลงเรื่อย ๆ  
             2. การจัดวางกลุํมอาคาร การท าคันดินและคูน้ าอาจยับยั้งน้ าทํวมไมํได๎หาก
เกิดน้ าทํวมขึ้นในโครงการการจัดวางกลุํมอาคารอยํางเหมาะสมอาจชํวยลดผลกระทบได๎ เชํนการ
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จัดล าดับความส าคัญของอาคารให๎อาคารที่มีความส าคัญกวําอยูใํนพ้ืนที่สูงกวํา หรือการเตรียมพ้ืนที่ให๎
อาคารมีใต๎ถุนแบบเรือนไทยเพื่อใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ  
 หากพ้ืนที่ตั้งโครงการขนาดใหญํจ าเป็นต๎องวางขวางเส๎นทางน้ าไหล “Floodway” 
ลักษณะพ้ืนที่ในชํวงน้ าแล๎งเป็นพ้ืนที่แห๎งแตํในเวลาที่มีน้ ามากพ้ืนที่จะถูกน้ าทํวมได๎ ภูมิสถาปนิกมี
ความจ าเป็นในโครงการลักษณะนี้เนื่องจากต๎องมีผู๎มีความรู๎ในการวางต าแหนํงอาคารขนาดใหญํไมํให๎
ขวางทางน้ าและหากสามารถปลํอยที่วํางในโครงการไว๎เป็นที่โลํงอาจใช๎เป็นพ้ืนที่รับน้ า พ้ืนที่พักผํอนที่
สวยงาม และยังชํวยโครงการจากปัญหาน้ าทํวมได๎ ในสํวนนี้ต๎องพยายามอธิบายตํอเจ๎าของโครงการ
วําแม๎พ้ืนที่จะไมํใช๎พ้ืนที่ขาย แตํสามารถสํงเสริมการขายได๎ในทางอ๎อม หรือชํวยลดการขาดทุนที่มา
จากปัญหาน้ าทํวมในอนาคตได๎ นอกจากนี้ในเมืองที่พัฒนาแล๎วโครงการที่สร๎างบนที่สูงไมํได๎รับ
อนุญาตให๎ถํายเทน้ าลงสูํที่ดินข๎างเคียงได๎ต๎องเก็บกักไว๎และสามารถปลํอยลงสูํเส๎นทางน้ าสาธารณะได๎
เทํานั้น 
      4.5.3 การวางแผนระดับบ๎าน การปูองกันในระดับประชาชนทั่วไปไมํมีอ านาจในการ
ออกนโยบายหรือเลือกพ้ืนที่ได๎มากนักหากมีพ้ืนที่อยูํอาศัยอยูํในบริเวณน้ าทํวมแล๎วความพยามยามใน
การตํอสู๎กับน้ าทํวมเชํนการกํอกระสอบทราย จะเป็นเพียงการลงทุนที่สูญเสียและมีผลน๎อยมากวิธีที่
เหมาะสมกวําคือการรวมกลุํมกันเป็นชุมชนหรือพ้ืนที่ขนาดใหญํและให๎ภูมิสถาปนิกหรือผู๎มีความรู๎ชํวย
ให๎ค าแนะน าในการจัดผังรวมหรือการจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือลดการไหลของน้ าผิวดินให๎มากที่สุด ในทุก
โครงการ บ๎าน คอนโดมิเนียม ต๎องออกแบบให๎น้ าสามารถซึมลงพ้ืนดินได๎มากที่สุด โดยการก าหนด
อัตราสํวนพ้ืนที่ Softscape และ Hardscape ให๎เหมาะสม สํวนพ้ืนที่ที่เป็นต๎นไม๎ หญ๎า ดิน สามารถ
ดูดซึมน้ าได๎ดี ในสํวนที่เป็น Hardscape ควรเลือกวัสดุที่น้ าซึมผํานได๎เชํนอิฐที่มีรูระบายน้ าแทนการเท
คอนกรีตเต็มผืน การใช๎รํองระบายน้ าแบบชีวภาพ รํองระบายน้ าแบบเปิดที่ใช๎กรวดและหญ๎ารวมถึง
พรรณไม๎ที่สามารถอยูํได๎ท้ังเวลาน้ าแห๎งหรือต๎องแชํอยูํในน้ าปลูกในรํองระบายน้ า นอกจากมีประโยชน์
ใช๎สอยแล๎วยังสวยงามหากออกแบบรํวมกับถนนแบบไมํมีขอบกั้นจะท าให๎สามารถระบายน้ าได๎อยํางดี 
             น้ าทํวมในประเทศไทยสํวนมากเกิดจากเมืองตั้งอยูํในภูมิประเทศที่ไมํเหมาะสม
เนื่องจากที่ตั้งเมืองในสมัยกํอนตั้งให๎ใกล๎พ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์น้ าทํวมงํายเพ่ือประโยชน์ในขณะ
เกิดสงครามและคนในสมัยกํอนปรับตัวให๎อยูํกับน้ าได๎ดี  ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตตั้งอยูํบนพ้ืนฐาน
แบบทันสมัยทั้งที่ที่ตั้งของเมืองอยูํบนพ้ืนที่น้ าทํวมถึงจึงท าให๎เกิดปัญหาอุทกภัย ดังนั้นจึงควรใช๎
แนวทางดังตํอไปนี้ หยุดขยายเมืองในพ้ืนที่น้ าทํวมถึง ปูองกันน้ าโดยท าแก๎มลิงจัดการ เส๎นทางน้ า 
จัดสร๎างแผนรับวิกฤตน้ าทํวมที่ใช๎งานได๎จริง ใช๎กฎหมายในขั้นตอนตําง ๆ แตํงตั้งหนํวยงานที่มีผู๎มี
ความรู๎และปลอดจากการเมือง การกระจายตัวของเมืองอยํางเหมาะสม ลดขนาดของเมืองที่เกิดน้ า
ทํวมเดิมลงเพื่อใหส๎ามารถจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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      4.5.4 บทบาทของภูมิสถาปนิก ภูมิสถาปนิกคือผู๎มีความรู๎ในการวางแผนภูมิทัศน์ผู๎มี
ความเข๎าใจเรื่องสภาพแวดล๎อม แตํในปัจจุบันนักลงทุนหรือผู๎วําจ๎างภูมิสถาปนิกไมํมีความเข๎าใจใน
เรื่องสิ่งแวดล๎อมท าให๎ไมํเข๎าใจและไมํเห็นความส าคัญในหน๎าที่ของภูมิสถาปนิก ภูมิสถาปนิกที่
พยายามท างานโดยค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมอาจไมํประสบความส าเร็จ ภูมิทัศน์ที่ถูกออกแบบขึ้นในสมัยนี้
จึงเน๎นไปในด๎านความสวยงามมากกวําซึ่งคนทั่วไปเข๎าใจได๎งําย ความหวังในการเปลี่ยนแปลงคือทุก
ฝุายต๎องมีความเข๎าใจและรํวมมือกันทั้ง นักนิเวศวิทยา ภูมิสถาปนิก นักธรณี นักวิทยาศาสตร์ นัก
อนุรักษ ์นักพัฒนา วิศวกร สถาปนิก และผู๎เกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ  
 4.6 การออกแบบเส้นทางน้ าและพื้นที่ใกล้น้ า 
      หลักการจัดการเส๎นทางน้ าจากหนังสือRivers by Design (Environment 
Agencyand others, 2013) กลําววํา ในปัจจุบันมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให๎สามารถท าเงินได๎มากและ
ปูองกันน้ าทํวมท าให๎สภาพเส๎นทางน้ าถูกเปลี่ยนไปน ามาสูํปัญหาอ่ืนในภายหลัง จึงท าให๎เกิดหลักการนี้
ขึ้นโดยบุคคลที่สามารถน าไปใช๎ได๎ คือนักพัฒนา สถาปนิก ภูมิสถาปนิก หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องในแบบ
บูรณาการรํวมกัน หลักการนี้น าไปใช๎ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและกํอให๎เกิดผลดีทั้งทางด๎านเศรษฐกิจและ
สังคม การฟ้ืนฟูระบบเส๎นทางน้ ามีในหลายระดับทั้งในระดับใหญํหรือแคํท าลายก าแพงคอนกรีตที่กั้น
เส๎นทางน้ าไว๎ออก การออกแบบและฟ้ืนฟูเส๎นทางน้ านอกจากปูองกันไมํให๎น้ าทํวมพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล๎อมด๎วย  
       4.6.1 ปัญหาที่เกิดจากการพยายามเปลี่ยนแปลงเส๎นทางน้ าและพ้ืนที่ใกล๎ เคียงใน
ปัจจุบันมีลักษณะดังนี้ 
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ภาพที่ 6 ปัญหาที่เกิดกับการเปลี่ยนแปลงเส๎นทางน้ าในปัจจุบัน 
ที่มา : Environment Agency and others, [book], 2013 

             1. วงกลมหมายเลข 1 คือพ้ืนผิวของชุมชนมีการใช๎วัสดุที่น้ าไมํสามารถซึมผําน
ได๎ ทั้งหลังคาและพ้ืนปูนเมื่อรวมกับปริมาณน้ าเสียที่ถูกระบายลงสูํเส๎นทางน้ าอยํางรวดเร็วท าให๎เสี่ยง
ตํอน้ าทํวม 
             2. วงกลมหมายเลข 2 คือการวางต าแหนํง โรงงาน บ๎าน พ้ืนที่เกษตรอยูํใกล๎
แหลํงน้ าเกินไป ท าให๎ระบบนิเวศถูกท าลาย ที่อยูํอาศัยของพืชและสัตว์ถูกท าลาย 
             3. วงกลมหมายเลข 3 คือการสร๎างก าแพงกั้นน้ าทํวมไมํให๎น้ าทํวมบริเวณ
ดังกลําว แตํท าให๎กระแสน้ าเชี่ยวกรวดและเกิดปัญหาบริเวณปลายน้ า 
             4. วงกลมหมายเลข 4 คือการน าน้ าธรรมชาติไปกักเก็บและใช๎ในการเกษตร
และอุตสาหกรรมมากเกินไป ท าให๎พื้นที่รับน้ าตามธรรมชาติขาดน้ า 
             5. วงกลมหมายเลข 5 คือน้ าเสียน้ าปนเปื้อนสารพิษและยาฆําแมลงท าให๎
คุณภาพน้ าต่ าสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศถูกท าลาย 
       4.6.2 ประโยชน์ที่จะได๎จากการปรับปรุงเส๎นทางน้ า คือ คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้นเมื่อคุณภาพน้ าดีขึ้นยังสามารถชํวยให๎จัดหาน้ าบริสุทธิ์ได๎งําย เศรษฐกิจมีความมั่งคงเพราะน้ า
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ทํวมน๎อยลง ระบบนิเวศดีขึ้น ปูองกันน้ าทํวมได๎ดี ดูแลสภาพอากาศไมํให๎เปลี่ยนแปลง โดยจะ
กํอให๎เกิดประโยชน์กับบุคคลในหลาย ๆ ฝุาย ดังนี้ 
             1. ประโยชน์ในการเพ่ิมพ้ืนที่เปิด นักวางแผนสามารถออกแบบสวนสาธารณะ
และมีพ้ืนที่สวยงามบริเวณแมํน้ าได๎ ท าให๎มีพ้ืนที่เพ่ือการศึกษา ส าหรับนักพัฒนาจะท ามีโอกาสในการ
เพ่ิมพ้ืนทีท่ี่มคีุณภาพสูง 
             2. มีระบบนิเวศและที่อยูํอาศัยของสัตว์ปุาอยํางยั่งยืน ประโยชน์ตํอนัก
วางแผนและพัฒนาคือได๎พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ได๎พ้ืนที่ที่มีความยืดหยุํนสูงงํายตํอการอนุรักษ์
ชุมชนท๎องถิ่นที่มีอยูํเดิม 
             3. ความรํวมมือ นักวางแผนและนักพัฒนาสามารถท าให๎เกิดการให๎ความ
ชํวยเหลือ และการเพ่ิมการจ๎างงานในท๎องถิ่น โดยเฉพาะส าหรับนักพัฒนายังสามารถท าให๎ระดมทุน
ได๎งํายขึ้น และลดการแขํงขันกันเองของคนในท๎องถิ่น 
             4. เทคนิคการระบายน้ า ประโยชน์ตํอนักวางแผนคือได๎ใช๎ระบบระบายน้ าโดย
วิธีธรรมชาติ ส าหรับนักพัฒนาที่ดินการระบายน้ าได๎เองโดยระบบธรรมชาติสามารถท าให๎ประหยัด
งบประมาณได๎ในระยะยาว การระบายน้ าโดยวิธีธรรมชาติยังมีประโยชน์ด๎านภูมิทัศน์ด๎วย 
             5. คุณภาพน้ าและดินดีขึ้น ลดการปนเปื้อน 
             6. ผลด๎านบวกตํอราคาที่ดิน ที่ดินมีคุณภาพและราคาสูงขึ้น 
             7. รัฐบาลและองค์กรท๎องถิ่นสามารถวางแผนการใช๎งานที่ดินแตํละสํวนได๎ 
      4.6.3 นโยบายและกฎหมาย พ้ืนที่ที่เริ่มใช๎หลักการนี้ในทวีปยุโรปมีการน ากฎหมาย
มาบังคับใช๎เพ่ือให๎เกิดการใช๎งานหลักการนี้ได๎จริง ใน ปี ค.ศ. 2000 ด๎านเงินทุนในยุโรปถือวํา
สิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งมีคําจึงมีการระดมทุนจากส านักงานสิ่งแวดล๎อมมาใช๎ในโครงการนี้ และในแตํละ
พ้ืนที่มีการระดมทุนด๎วยวิธีการที่ตํางกันออกไปเพ่ือใช๎ในหลักการนี้  
     4.6.4 ขั้นตอนเริ่มต๎นในการด าเนินการตามหลักการ มีดังนี ้
            1. การวางเปูาหมาย  
             2. ใช๎วิธีการทางชุมชนในการวางแผน  
             3. ออกแบบในรูปแบบแหํงความยั่งยืน  
             4. สํงมอบโครงการอยํางมีประสิทธิภาพ  
             5. แบํงปันวิธีการ  
      4.6.5 ประโยชน์โดยทั่วไปที่จะได๎หากท าตามหลักการ มีดังนี ้
             1. คุณภาพของระบบนิเวศ มีภูมิทัศน์ท่ีดี  
             2. เพ่ิมเส๎นทางเดินและเส๎นทางออกก าลังกาย  
             3. เพ่ิมโอกาสในการศึกษาธรรมชาติ  
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             4. ท าให๎สุขภาพคนในท๎องถิ่นดีข้ึน  
             5. เพ่ิมคุณภาพน้ าและดิน  
      4.6.6 ปัจจัยที่ท าให๎การด าเนินโครงการนี้ได๎รับการสนับสนุนจากคนในพ้ืนที่ มีดังนี ้
             1. ชุมชนสามารถเข๎าถึงพ้ืนที่พักผํอนได๎งํายขึ้น  
             2. ท าให๎ผู๎คนใกล๎ชิดกับธรรมชาติและธรรมชาติมีคุณภาพดีขึ้นเนื่องจาก
สามารถเชื่อมตํอกับพ้ืนที่ธรรมชาติอ่ืน ๆ บริเวณแมํน้ า  
             3. ท าให๎เกิดความม่ันคงด๎านสังคมและวัฒนธรรม  
             4. การเพ่ิมการศึกษาให๎ประชากรในพ้ืนที่มีความเข๎าใจในความส าคัญของ
ธรรมชาติ มีน้ าทํวมลดลง  
             5. เป็นการจัดการที่ใช๎เงินลงทุนต่ ากวําวิธีอ่ืน  
      4.6.7 โอกาสที่จะท าให๎โครงการประสบผลคือการท าความเข๎าใจกับคนในท๎องถิ่นให๎
มีความรู๎เรื่องสิ่งแวดล๎อมท าให๎สามารถยอมรับได๎กับการลงทุนและผลตอบแทนมีความคุ๎มคํา โดยคน
ในท๎องถิ่นมีความส าคัญมากนอกจากนี้ยังมีหนํวยงานปกครองตําง ๆ ในท๎องถิ่นที่ต๎องรํวมมือกันในทุก 
ๆ ฝุาย ผู๎ที่เก่ียวข๎องต๎องมีสํวนรํวมในโครงการดังนี้  
             1. ทุกฝุายต๎องชํวยอ านวยความสะดวกให๎องค์กรที่ท างานเพ่ือสิ่งแวดล๎อม  
             2. ต๎องได๎รับอ านาจจากภาคการเมืองและนายทุนในท๎องถิน่  
             3. มีกฎหมายรองรับโครงการ  
             4. ต๎องได๎รับการตรวจสอบจากสถาบันการศึกษา  
             5. ผู๎เกี่ยวข๎องต๎องไมํแบํงแยกฝุาย  
             6. ต๎องมีการออกแบบจากนักออกแบบและนักพัฒนา  
             7. เอกชนต๎องชํวยระดมทุน  
             8. ต๎องมีผู๎ประสานงานที่สร๎างแรงบันดาลใจในท๎องถิ่นได๎  
             9. เจ๎าของที่ดินและภาคธุรกิจต๎องสนับสนุนในระยะยาว 
      4.6.8 การออกแบบต๎องใช๎ผู๎เชี่ยวชาญที่มีความรู๎ดังตํอไปนี้  
             1. นักโบราณคดีต๎องศึกษาพ้ืนที่วํามีคุณคําอยํางไรเพ่ือด าเนินการได๎อยําง
ถูกต๎อง  
             2. นักนิเวศวิทยาต๎องศึกษาระบบนิเวศท๎องถิ่นเพ่ือให๎การออกแบบมีรูปรํางที่
ถูกต๎อง              3. มีผู๎รับเหมาท่ีดีเพ่ือวางกรอบเวลาและงบประมาณ  
             4. นักธรณีและนักอุทกวิทยาเข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่และการปัญหาเรื่องน้ า  
             5. ภูมิสถาปนิกเพ่ือวางแนวทางในการออกแบบ  
             6. ผู๎จัดการโครงการเพ่ือควบคุมให๎โครงการออกมาถูกต๎อง 
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             7. ผู๎ตรวจสอบพื้นท่ีโครงการ 
             8. เมื่อด าเนินโครงการแล๎วผู๎เชี่ยวชาญต๎องสํงมอบโครงการให๎คนในท๎องถิ่น
อยํางมีประสิทธิภาพคือต๎องมอบแนวทางให๎ท๎องถิ่นเพ่ือให๎โครงการด าเนินตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 
             สิ่งสุดท๎ายที่จะท าให๎เกิดประโยชน์สูงสุดคือการเรียนรู๎จากโครงการอ่ืน ๆ 
เพ่ือให๎มีความรู๎เพ่ิมเติมและการแบํงปันความรู๎จากโครงการของตนเองให๎คนอ่ืน เพ่ือให๎เกิดพ้ืนที่ที่
ประสบความส าเร็จด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน 
 
5.กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 การฟื้นฟูเส้นทางน้ าและพื้นที่โดยรอบ 
      5.1.1 โครงการฟ้ืนฟูห๎วย Ritobacken ในตอนใต๎ของประเทศฟินแลนด์ (Finnish 
Environment InstituteSYKE, n.d. quoted in Environment Agencyand others, 2013: 24) 
ด าเนินการโดยหลายหนํวยงานบูรณาการรํวมกัน Regional Environmentaland othersโครงการนี้
สร๎างขึ้นเพ่ือลดน้ าทํวมและฟ้ืนฟูธรรมชาติ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นกํอนมีโครงการคือ การระบายน้ าไมํดี 
ตลิ่งถูกกัดเซาะ ที่อยูํอาศัยสัตว์น้ าถูกท าลาย น้ าทํวมพ้ืนที่เกษตรข๎างเคียง และต๎องมีการขุดลอกล า
คลองเป็นประจ าท าให๎ลักษณะล าน้ าไมํเป็นไปตามธรรมชาติ  
 
 
 

 

ภาพที่ 7 สภาพเส๎นทางน้ า Ritobacken ในตอนใต๎ของประเทศฟินแลนด์ 
ที่มา: Finnish Environment Institute SYKE, n.d. quoted in Environment Agency and others, 
[book], 2013 
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      วิธีการจัดการเส๎นทางน้ า คือขุดพ้ืนที่น้ าที่มีลักษณะแคบให๎กว๎างขึ้นในลักษณะ
เลียนแบบธรรมชาติและน าดินไปถมบริเวณที่ต่ าเกินไปจนน้ าทํวมบํอยครั้ง  

 

ภาพที่ 8 วิธีจัดการเส๎นทางน้ า Ritobacken ในตอนใต๎ของประเทศฟินแลนด์ 
ที่มา: Kimmo Lemetti, n.d. quoted in Environment Agency and others, [book], 2013 

      5.1.2 แมํน้ าขนาดใหญํและพ้ืนที่ราบใกล๎ปุาในพ้ืนที่ MiltonKeynes, England 
ปรับปรุงพ้ืนที่ โดย The Parks Trust, Hanson Quarry Products, ScottWilson, MiltonKeynes 
Council. (n.d. quoted in Environment Agencyand Others, 2013: 32) สภาพปัญหาในพ้ืนที่นี้ 
คือน้ าทํวม น้ าเสีย ภูมิทัศน์ไมํสวยงาม และไมํมีสัตว์ปุา มีการฟ้ืนฟูตามขั้นตอนดังนี้ ค.ศ. 1992 จัดตั้ง
สวนสาธารณะ ค.ศ. 1994 ศึกษาและด าเนินการจัดตั้งบริเวณปุาที่ยอมให๎น้ าทํวมถึงได๎ ค.ศ. 2000 เริ่ม
โรยกรวดในพ้ืนที่โดยผู๎รับเหมา ค.ศ. 2004 ให๎ค าปรึกษาเนื่องจากมีจากความคิดเห็นที่ขัดแย๎งกันใน
พ้ืนที่ ค.ศ. 2007 เริ่มกํอสร๎างจากกรวดและดินด๎วยความชํวยเหลือจากหนํวยงานชลประทานและคน
ในพ้ืนที่ ประโยชน์ที่จะได๎รับเมื่อด าเนินโครงการ คือเพ่ิมความสามารถในการรับน้ า สร๎างที่อยูํอาศัย
ทางธรรมชาติ ลดน้ าทํวมปลายน้ า ประชาชนเข๎าถึงพ้ืนที่ได๎  
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ภาพที่ 9 ภาพตัดวิธีจัดการเส๎นทางน้ าขนาดใหญํและพ้ืนที่ราบใกล๎ปุาใน MiltonKeynes, England 
ที่มา: Hanson Quarry Products, n.d. quoted in Environment Agency and others. [book], 2013 

      5 .1 . 3  ฟ้ืน ฟูแมํน้ าประวั ติ ศาสตร์ ใน ประ เทศ เดนมาร์กท าการ ฟ้ืน ฟู โดย 
DanishNatureAgency,Municipalityof Tonderlocal authority (2009 quoted in 
Environment Agencyand others, 2013: 30) เข๎ามาฟ้ืนฟูเพราะพ้ืนที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ มีความเสี่ยงเกิดน้ าทํวม มีการสร๎างฝายกั้นน้ าจนปลาไมํสามารถขยายพันธุ์ได๎ และมี
แผํนดินทรุด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ รํนระยะแนวก าแพงคอนกรีตไมํให๎ใกล๎ตลิ่งเกินไป 
ท าลายฝายและประตูกั้นน้ า ใช๎วัสดุธรรมชาติเชํนกรวดเพ่ือให๎สัตว์น้ าขยายพันธุ์ได๎ สร๎างจุดเชื่อมตํอ
ใหมํบริเวณพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ให๎ปลอดภัยจากน้ า สร๎างทางเดินธรรมชาติระยะ 700 เมตรให๎คน
ใช๎ประโยชน์รํวมได๎ 

 

ภาพที่ 10 ภาพแนวกันน้ าแบบเดิมกํอนได๎รับการฟ้ืนฟู 
ที่มา: River restoration centre (RRC), n.d. quoted in Environment Agency and others, [book], 
2013 
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ภาพที่ 11 การพัฒนาบริเวณเส๎นทางน้ าและตลิ่ง 
ที่มา: River restoration centre (RRC), n.d. quoted in Environment Agency and others, [book], 
2013 
      ประโยชน์ที่ได๎รับจากการด าเนินการคือ อนุรักษ์พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ พ้ืนที่สวยงาม
และราคาสูงขึ้น ประชากรได๎ใกล๎ชิดธรรมชาติมีพ้ืนที่ทางเดินริมน้ า สัตว์น้ าเดินทางได๎สะดวก มีระบบ
นิเวศทีดี่ 

 

ภาพที่ 12 แสดงต าแหนํงตําง ๆ แก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ที่มา: River restoration centre (RRC), n.d. quoted in Environment Agency and others., [book], 
2013 
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 5.2 การศึกษาเรื่อง บ้านขุนน้ าคีรีวง ชุมชนพึ่งตัวเอง 
      ประคอง สุคนธจิตต์ (2552)ได๎ท าการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนคีรีวงซึ่งเป็นชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบอยูํในหุบเขาใกล๎เทือกเขาหลวงท าให๎เกิดอุทกภัย
รุนแรงได๎งํายเพราะน้ าจากภูเขารอบๆชุมชนจะไหลมายังชุมชนในปริมาณมากและมีความรุนแรงสูง 
คีรีวงมีลักษณะภูมิประเทศใกล๎เคียงกับนบพิต าคือที่ราบในหุบเขารับน้ าจากเทือกเขาหลวง
เชํนเดียวกัน มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและปัจจัยตํางๆที่ท าให๎เกิดปัญหาอุทกภัยใกล๎เคียงกันมากคีรีวง
ยังถูกอุทกภัยถลํมอยํางรุนแรงมาหลายครั้งแตํสามารถอยูํในพ้ืนที่อยํางมั่นคงและมีความสุขได๎ใน
ปัจจุบันจึงถือวําเป็นหัวข๎อที่สมควรศึกษาอยํางยิ่งในการค๎นคว๎าเพ่ือน ามาปรับใช๎กับพ้ืนที่นบพิต า 
      ประคอง สุคนธจิตต์ (2552) กลําววําคีรีวงเป็นชุมชนต๎นน้ าในบริเวณยอดเขาหลวง 
ในเทือกเขานครศรีธรรมราชมีคลองไหลผํานกลางหมูํบ๎านคือ คลองปง คลองทําหา คลองทําชาย ซึ่ง
น้ าจากหมูํบ๎านคีรีวงจะไหลเข๎าสูํอ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช  เนื่องจากมีความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรน้ าท าให๎คีรีวงเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแกํการปลูกพืช โดยเฉพาะผลไม๎ เชํน มังคุด ทุเรียน ลางสาด 
ลองกอง ขนุน กล๎วย ท าให๎มีการตั้งชุมชนขึ้นในพ้ืนที่ ตํอมาคีรีวงได๎เกิดอุทกภัยรุนแรงในปี พ .ศ.2505 
พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2531 โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดคือ 21 พฤษภาคม 2531 มีฝนตกหนักติดตํอกัน 13 
วัน ท าให๎เกิดน้ าปุาไหลหลาก ดินโคลนถลํม รวมไปถึงทํอนซุงจากการสัมปทานปุาไม๎ ไหลลงมาท าลาย
ชุมชนอยํางหนัก เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก หลังอุทกภัยท าให๎สภาพกายภาพ
ของคีรีวงเปลี่ยนไปรวมถึงเกิดเส๎นทางน้ าไหลํผํานตัดตรงกลางชุมชน จากเหตุการณ์นี้ท าให๎รัฐ
สนับสนุนให๎ประชาชนย๎ายออกจากพ้ืนที่เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง แตํชาวคีรีวงยังคงต๎องการอาศัยใน
พ้ืนที่ตํอท าให๎เกิดการชํวยเหลือจากภายนอกรวมถึงมีการปรับตัวของชาวคีรีวงเป็นอยํางมาก การ
ชํวยเหลือชาวบ๎านคีรีวงเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระราชทานเงินมากกวํา 100 ล๎านบาท 
เพ่ือน ามาแก๎ปัญหาและปูองกันภัยพิบัติทางน้ าในระยะยาว (ยงยุทธ กระจํางโลก, 2552 อ๎างถึงใน 
ประคอง สุคนธจิตต์, 2552: 96)ชาวบ๎านคีรีวงให๎ความส าคัญกับธรรมชาติและให๎ความรํวมมือกัน
ระหวํางคนในท๎องถิ่นเพ่ือให๎สามารถอยูํในพ้ืนที่ได๎ โดยจัดตั้งกองทุนเติมสีเขียวใสํเขาหลวง เพ่ือให๎
ชุมชนชนและองค์กรภายนอกท างานอนุรักษ์รํวมกัน สร๎างกิจกรรมรํวมกัน เชํน ชํวยกันปลูกต๎นไม๎ 
(ประดูํ) ตามตลิ่งในทุกๆ เส๎นทางน้ าที่ไหลในหมูํบ๎านเพ่ือปูองกันตลิ่งถลํมและสร๎างภูมิทัศน์ให๎ชุมชน 
นอกจากนี้ยังเพ่ือให๎ชาวบ๎านรักษ์สิ่งแวดล๎อม (แผนพัฒนาชุมชน อบต . ก าโลน, 2552 อ๎างถึงใน 
ประคอง สุคนธจิตต์, 2552: 96)การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของคีรีวงเป็นมาอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํ
ชํวงแรก ความเปลี่ยนแปลงกํอนปี พ.ศ.2551 (กํอนอุทกภัยครั้งใหญํ) คีรีวงในสมัยนั้นมีปัญหาอุทกภัย
และดินถลํมบํอยครั้งจากปริมาณน้ าฝนสูงในพ้ืนที่ อุทกภัยที่มีผลตํอคีรีวงรุนแรงมีอยูํ 3 ครั้งคือปี พ.ศ. 
2505 (วาตภัย) ท าให๎สวนผลไม๎เสียหาย เกิดการถลํมของตลิ่งเส๎นทางน้ าตื้นท าให๎ไมํสามารถเดินทาง
ทางน้ าได๎ ชาวบ๎านชํวยกันท าถนนเพ่ือให๎สามารถเดินทางออกภายนอกได๎ ปี พ.ศ. 2518 เกิดอุทกภัย 
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ดินถลํม สวนและชุมชนเสียหายอยํางมาก ชาวบ๎านพยามฟ้ืนฟูจนท าให๎เป็นหนี้ จึงมีการรํวมมือกันตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในปี พ.ศ.2523 เพ่ือชํวยเหลือชาวบ๎านด๎วยกันและในชํวงนี้ ปี พ.ศ.2528 คีรีวง
ไดเ๎ป็นหมูํบ๎านอาสาและปูองกันตัวเอง (อ.ป.พ.) อันดับหนึ่งของประเทศตํอมาอุทกภัยรุนแรงที่สุดในปี
พ.ศ. 2531 สถานที่ส าคัญในชุมชนเสียหายเป็นอยํางมาก 
      การฟ้ืนฟูและปรับตัวของชาวคีรีวงหลังอุทกภัยปี พ.ศ.2531 มีความส าคัญมาก
เพราะหมูํบ๎านเสียหายมากที่สุดและพ้ืนที่คีรวีงมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยสูงดังนั้นการอยูํในพ้ืนที่ได๎อยําง
มั่นคงแบบในปัจจุบันจึงมีความนําสนใจ เริ่มจากชาวบ๎านคีรีวงได๎ชํวยเหลือตนเองกํอนโดยใช๎หินและ
ดินที่ถลํมมาท าตลิ่ง เริ่มฟ้ืนฟูสวนผลไม๎ เรียนรู๎วิธีการอยูํรํวมกับปุาการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีการเดินปุา
เพ่ือส ารวจความเสียหายและฟ้ืนฟูปุาท่ีเสียหาย การพ่ึงพาตนเองของชาวบ๎านเกิดมาจากกระบวนการ
เรียนรู๎ในด๎านตําง ๆ ที่ท าให๎สามารถฟ้ืนฟูหมูํบ๎านได๎หลังเกิดความเสียหายอยํางหนักจากอุทกภัย โดย
กระบวนการเรียนรู๎ด๎านตําง ๆ ของชาวบ๎านคีรีวงมีดังนี้ ทางด๎านเศรษฐกิจการผลิตคีรีวงมีสินค๎าหลัก
คือผลไม๎ซึ่งชาวบ๎านใช๎วิธีการดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเชํน “สวนสมรม” เป็นการปลูกไม๎ผลต๎นใหมํ
ข๎างต๎นเดิมในขณะที่ต๎นเดิมยังไมํหมดอายุ เมื่อต๎นเดิมหมดอายุจะถูกโคํนต๎นใหมํที่ปลูกไว๎ก็จะใกล๎ให๎
ผลผลิตได๎พอดี การปลูกพืชหลายชนิดผสมกันในสวนเดียวเพ่ือปูองกันโรคติดตํอของพืช การปลูก
ผลไม๎ราคาถูกให๎สัตว์ปุากินเพ่ือลดการกินไม๎ผลราคาแพงแทนการฆําสัตว์ปุา ด๎านการตลาดชาวบ๎านคีรี
วงยังคงประสบปัญหาราคาพืชผลตกต่ าและถูกพํอค๎าคนกลางกดราคาแม๎วําพยายามหาวิธีการแก๎ไข
แตํก็ยังไมํประสบความส าเร็จนัก ด๎านสินเชื่อชาวบ๎านคีรีวงพยามพ่ึงพากันเองโดยเริ่มแรกมีการ
รวมกลุํมเป็นสหกรณ์แตํไมํประสบความส าเร็จตํอมาจึงได๎รวมกลุํมตั้งเป็นกลุํมออมทรัพย์ในลักษณะ
ธนาคารชุมชนเพ่ือให๎มีแหลํงเงินทุนไว๎ใช๎กันเองในการประกอบอาชีพ ด๎านแรงงานเชํนเดียวกับในด๎าน
อ่ืนๆที่ชาวบ๎านพยายามหาแนวทางโดยการชํวยเหลือกันเองให๎มากที่สุดมีการพัฒนาระบบแรงงานใน
ชุมชนโดยเรียกวํา “กลุํมท าสวน” ชํวยเหลือกันในชุมชนทางด๎านแรงงานเพ่ือลดต๎นทุนทางการเกษตร 
 นอกจากชาวบ๎านแล๎วยังมีรัฐและเอกชนเข๎ามาชํวยเหลือหมูํบ๎านคีรีวงเชํนโครงการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่และบรรเทาอุทกภัยบ๎านคีรีวงโดยกรมชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีการขุดลอก
คลองและปูองกันตลิ่งด๎วยงบประมาณ 300 ล๎านบาท และโครงการของกองทัพภาคที่ 4 รํวมกับมูลนิธิ
หมูํบ๎านสร๎างบ๎านพักชั่วคราวให๎ชาวบ๎านที่ถูกอุทกภัยท าลายบ๎านเรือน โครงการของมูลนิธิศุภนิมิต
ดูแลเรื่องทั่วไปให๎กับชาวบ๎านคีรีวงและเก็บข๎อมูลเพ่ือการวิจัยตํอไป โครงการอบรมและสร๎างผู๎น า
ให๎แกํชุมชนคีรีวงโดยมูลนิธิโกมล-คีมทอง สนับสนุนจากกองทุนไทย-ออสเตรเลีย (TACAP) และ
โครงการสร๎างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 โดยมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (พออ.) โดยมหาวิทยาลัยวัยลักษณ์รํวมกับสถานทูตออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีการ
ให๎ความรู๎กับคนในชุมชนจากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชในการประกอบอาชีพ ตํอมาในปี พ.ศ. 2539 
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คีรีวงตั้งชมรมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ๎านคีรีวงและได๎รางวัลกินนรีทองค า รางวัลยอดเยี่ยม 
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวประเภทเมืองและชุมชนในปี พ.ศ. 2541 (ประคอง สุคนธจิตต์, 2552: 101) 
      ปัจจัยที่ท าให๎คีรีวงมีความเข๎มแข็งมีหลายปัจจัยได๎แกํ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติในคีรีวงประชากรสํวนใหญํมักเป็นญาติพ่ีน๎องกันมีบรรพบุรุษรํวมกัน (ธีรพันธ์ จุฬากาญจน์, 2539 
อ๎างถึงใน ประคอง สุคนธจิตต์, 2552: 94) ชาวบ๎านจึงมีความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือกันและให๎ความเคารพ
นับถือผู๎อาวุโส ผู๎มีความรู๎ ผู๎มีคุณธรรมในหมูํบ๎าน ท าให๎คีรีวงมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นซึ่งภูมิปัญญาท๎องถิ่นนี้
มักเป็นวิธีที่สอดคล๎องกับธรรมชาติท าให๎ชาวคีรีวงสามารถปรับตัวอยูํในพ้ืนที่ได๎ดี เชํนอยูํใกล๎ปุาก็มี
ความรู๎เรื่องสมุนไพรเป็นต๎น ปัจจัยที่มีความส าคัญมากอีกปัจจัยคือการพ่ึงพาตนเองของชาวคีรีวง ผู๎น า
หมูํบ๎านกับชาวบ๎านให๎ความรํวมมือกันในการชํวยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีการรวมกลุํมกันภายใน
หมูํบ๎านเชํน กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ๎านคีรีวง (ธนาคารแหํงขุนเขา) กลุํมทุเรียนกวน กลุํมลาย
เทียนบาติกสีธรรมชาติ กลุํมหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน กลุํมผ๎ามัดย๎อมสีธรรมชาติ กลุํมบ๎านสมุนไพร ชาวบ๎าน
มีความรักสามัคคีกันแม๎หมูํบ๎านประสบปัญหาอุทกภัยชาวบ๎านก็ไมํย๎ายออกจากคีรีวงแตํชํวยเหลือกัน
ฟ้ืนฟูหมูํบ๎านขึ้นมาใหมํ คีรีวงมีปัจจัยด๎านทรัพยากรที่มีความสมบูรณ์เอ้ือตํอการอาศัยทั้งในด๎าน
อาหารและการประกอบอาชีพ มีอากาศดี มีแหลํงน้ าที่สมบูรณ์ ท าให๎มีน้ าในการปลูกพืชที่เป็นรายได๎
หลักของชาวบ๎าน ปัจจัยสุดท๎ายคือคีรีวงมีผู๎น า แกนน ากลุํมตํางๆที่มีความเข๎มแข็งมีประสบการณ์และ
ความรู๎สามารถให๎ค าแนะน ากับชาวบ๎านได๎ ประคอง สุคนธจิตต์ (2552) ได๎สรุปวําคีรีวงเป็นชุมชนที่มี
ชื่อเสียงในด๎านการพ่ึงพาตนเอง โดยระยะแรกเป็นการพ่ึงตนเองตามธรรมชาติเพ่ือความอยูํรอด และ
ในชํวงหลัง พ.ศ. 2531 เป็นการพ่ึงพาตนเองที่ต๎องเรียนรู๎เพราะเป็นชํวงที่สังคมภายนอกคีรีวงมีความ
เปลี่ยนแปลง และการพึง่พาตัวเองในอนาคตนั้นคีรีวงควรมุํงเน๎นให๎ชาวบ๎านตระหนักถึงความส าคัญใน
การพ่ึงตนเอง ให๎ทุกคนพัฒนาตนเองอยูํเสมอเพ่ือปรับตัวให๎อยูํกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
ได๎ และให๎ชาวบ๎านมีรายได๎อ่ืนที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากรายได๎จากการเกษตรเพ่ือให๎มีความ
มั่นคงด๎านรายได ๎
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
1. การศึกษาหลักการและทฤษฏี 
 การจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องศึกษาก่อนว่า
อุทกภัยคืออะไร พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยเป็นอย่างไร และปัจจัยใดท าให้พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยหลังจากจึง
ศึกษาหลักการและทฤษฏีที่ใช้จัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยว่าเป็นอย่างไร ทั้งหลักการโดยทั่วไปและ
หลักการทางภูมิสถาปัตยกรรม 
 
2. การศึกษาพื้นที่ 
 เมื่อศึกษาหลักการและทฤษฏีจนเข้าใจเรื่องอุทกภัยและพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยรวมไปถึง
ปัจจัย  ที่มีผลต่ออุทกภัย จึงท าการส ารวจและสืบค้นข้อมูลโดยละเอียดเพ่ือให้เข้าใจพ้ืนที่หลังจากนั้น
จึงน าข้อมูลของพ้ืนที่มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับหลักการและทฤษฏีว่าพ้ืนที่นบพิต ามีปัญหา
อุทกภัยอย่างไรและมีปัจจัยใดบ้างในอ าเภอนบพิต าที่ท าให้พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
 
3.การแบ่งขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 เริ่มจากศึกษาพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าว่ามีปัญหาอุทกภัยอย่างไรและอ าเภอนบพิต ามีปัจจัย
ใดที่ท าให้เสี่ยงต่ออุทกภัย เพ่ือท าความเข้าใจและสามารถระบุพ้ืนที่ในอ าเภอนบพิต าได้ว่าส่วนใดมี
ลักษณะความเสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยอย่างไร เพ่ือใช้ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย และอีกขั้นตอนคือ
ท าการศึกษาหลักการและทฤษฎีที่ใช้จัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยทั่วไปและวิธีทางภูมิสถาปัตยกรรมที่
มีความเป็นไปได้เพ่ือน ามาปรับใช้กับพ้ืนที่นบพิต าที่ได้ศึกษาไปแล้วในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เพ่ือให้
จัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การด าเนินการวิจัยจึงแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
 2. การจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 
 3.1 การก าหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
 เนื่องจากแต่ละปัจจัยมีอิทธิพลท าให้เกิดอุทกภัยได้ต่างกันและรุนแรงไม่เท่ากัน ท าให้
ต้องมีการถ่วงน้ าหนักแต่ละปัจจัย โดยมีวิธีการดังนี้  
      3.1.1 ก าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยว่าแต่ละปัจจัยมีอิทธิพล
ต่อความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยมากน้อยอย่างไรจาการศึกษาของ นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ, ประมาณ 



51 
 

 

เทพสงเคราะห์และวรุตม์นาที (2552) สอดคล้องกับ สุพิชฌาย์ ธนารุณ(2553) ซึ่งน ามาดัดแปลงแล้ว
ใช้ให้น้ าหนักคะแนน (Weighting) ในแต่ละปัจจัยตามความส าคัญ เช่น ปัจจัยที่ W1 มีความส าคัญ
มากกว่าปัจจัยที่ W2W3 ตามล าดับ อาจให้คะแนนตามความส าคัญ ดังนี้  
              ปัจจัยที่ W1 มีความส าคัญ 6 คะแนน 
              ปัจจัยที่ W2 มีความส าคัญ 5 คะแนน 
              ปัจจัยที่ W3 มีความส าคัญ 4 คะแนน 
              และอาจมีปัจจัยที่มีผลต่ออิทธิพลในพ้ืนที่แต่น้อยมาก ยกตัวอย่าง ปัจจัยที่ 4 
มีความส่วนถึงความเสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนที่แต่น้อยมาก ดังนั้นคะแนนของปัจจัยที่ 4 อาจให้คะแนนได้ 
ดังนี้ 
              ปัจจัยที่ W4 มีความส าคัญ 1 คะแนน 
              เรียงล าดับไปจนครบทุกปัจจัย 
      3.1.2 จาการศึกษาของ นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ, ประมาณ เทพสงเคราะห์และว
รุตม์นาที (2552) สอดคล้องกับ สุพิชฌายธนารุณ (2553) ซึ่งน ามาดัดแปลงแล้วใช้ก าหนดปัจจัยที่มี
อิทธิพลส่งผลให้พ้ืนที่เสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยในแต่ละปัจจัยจะถูกแบ่งระดับตามอิทธิพลที่ท าให้พ้ืนที่มี
ความเสี่ยงเช่น 
              ตัวอย่าง ปัจจัยที่ W1 ความชัน จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
              ระดับท่ี 1 ความสูง ตั้งแต่ 801 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ขึ้นไป  
              ระดับท่ี 2 ความสูง ตั้งแต่ 401 – 800 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 
              ระดับท่ี 3 ความสูง ตั้งแต่ 201 – 400 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล  
              ระดับท่ี 4 ความสูง ต่ ากว่า 201 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ลงไป 
              การจัด Rating คือการน าปัจจัยมาจัดล าดับความส าคัญต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
อุทกภัย โดยให้คะแนนปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงสูงสุด 4 คะแนนและให้คะแนนลดลงในปัจจัยที่มีผล
น้อยกว่าเช่น  
              ระดับท่ี R1 ความสูง ตั้งแต่ 801 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลขึ้นไป ให้ 1 คะแนน 
เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงน้ าท่วมถึงยาก 
              ระดับท่ี R2 ความสูง ตั้งแต่ 401 – 800 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ให้ 2 
คะแนน 
              ระดับท่ี R3 ความสูง ตั้งแต่ 201 – 400 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ให้ 3 
คะแนน 
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              ระดับท่ี R4 ความสูง ต่ ากว่า 201 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ลงไป ให้ 4 
คะแนน ให้มากที่สุดเนื่องมาจากท่ีต่ าถูกน้ าท่วมได้ง่ายที่สุด ท าให้ 1ปัจจัย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ
คะแนน  
              ปัจจัยที่ R1 ประกอบไปด้วย 4 ระดับ ไปจนถึงปัจจัยที่ อนันต์ 
              น าปัจจัยแต่ละข้อมาหาคะแนนรวม โดยตั้งสมการ S คือความเสี่ยงต่อ
อุ ท ก ภั ย เ อ า  Rating คู ณ ด้ ว ย  Weighting จ ะ ไ ด้ ส ม ก า ร ศั ก ย ภ า พ ดั ง นี้  S = 
W1R1+W2R2+W3R3+W4R4……WnRn 
เมื่อ S = คะแนนรวมของปัจจัย,Wn = น้ าหนักของปัจจัยที่ n,Rn = คะแนนของปัจจัยที่ n 
              W1 = น้ าหนักของปัจจัยที่ 1 
              R1 = คะแนนของปัจจัยที ่1 
              W2 = น้ าหนักของปัจจัยที่ 2 
              R2 = คะแนนของปัจจัยที ่2 
              W3 = น้ าหนักของปัจจัยที่ 3 
              R3 = คะแนนของปัจจัยที ่3 
              W4 = น้ าหนักของปัจจัยที่ 4 
              R4 = คะแนนของปัจจัยที ่4 
              ไปจนถึงปัจจัยใดๆ 
              จากนั้นน าค่า S ที่ได้ ไปหาร ด้วยผลรวมของW1ถึง Wnเพ่ือหาค่าเฉลี่ยใช้แบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็น ระดับความเสี่ยงต่าง ๆ กัน 
                     3.1.3 วิธีการค านวณเพ่ือจ าแนกความเสี่ยงต่ออุทกภัยของพ้ืนที่ 
                             การให้คะแนน Weighting ตามความส าคัญของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่ออุทกภัย 

                  ระยะห่างจากเส้นทางน้ า = 5 คะแนน 
                  ความชัน             = 4 คะแนน 
                  ความสูง                    = 2 คะแนน 

              การใช้ประโยชน์ที่ดิน     = 1 คะแนน 
                             การจัดล าดับ Rating ตามความส าคัญในปัจจัยนั้น ๆ 
              ความสูง 
              ความสูง ตั้งแต่ 801 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ขึ้นไป         = 1 คะแนน 

        ความสูง ตั้งแต่ 401 – 800 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล          = 2 คะแนน 
        ความสูง ตั้งแต่ 201 – 400 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล          = 3 คะแนน 
        ความสูง ต่ ากว่า 201 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ลงไป          = 4 คะแนน 
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                   การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    พ้ืนที่ชุมชน, นันทนาการ  = 4คะแนน 
    นา                            = 3คะแนน 

            ยางพารา, ไม้ยืนต้น        = 2 คะแนน  
    ป่า                            = 1คะแนน 

                  ความชัน 
    พ้ืนที่ที่มีความชันสูงกว่า 25%        = 4 คะแนน  

            พ้ืนที่ที่มีความชันตั้งแต่ 10% - 25% = 3 คะแนน 
   พ้ืนที่ที่มีความชันตั้งแต่ 5% - 10%   = 2 คะแนน   

            พ้ืนที่ที่มีความชันต่ ากว่า 5%          = 1 คะแนน 
                       ระยะห่างจากเส้นทางน้ า 

            พ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 0 – 100 เมตร     = 4 คะแนน 
            พ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 101 – 250 เมตร  = 3 คะแนน 

    พ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 251 – 500 เมตร = 2 คะแนน 
            พ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป  = 1 คะแนน 

                      ตัวอย่างวิธีค านวณ หากพ้ืนที่ใดมี  
                  ปัจจัย= Rating x Weighting = ผลรวมของปัจจัย 
                  ระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 0 – 100 เมตร        = 4 x 5 = 20 

    มีความชันสูงกว่า 25%= 4 x 4                   = 16 
            ความสูง ต่ ากว่า 201 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล = 4 x 2 = 8 
            พ้ืนที่ชุมชน นันทนาการ                            =4 x 1 = 4 
            คะแนนรวม  
            20+16+8+4                                         = 48 
            น าคะแนนรวมที่ได้มาหารกับผลรวมของ Weighting 
            48/12 = 4.00  

                       ตัวอย่างวิธีค านวณ หากพ้ืนที่ใดมี  
             ปัจจัย= Rating x Weighting                          = ผลรวมของปัจจัย 
            ระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป            = 1 x 5 = 5 
            พ้ืนที่ที่มีความชันต่ ากว่า 5%                   = 1 x 4 = 4 
            ความสูง ตั้งแต่ 801 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ขึ้นไป = 1 x 2 = 2 
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            ป่า                                                            = 1 x 1 = 1 
             5+4+2+1 = 12 
             น าคะแนนรวมที่ได้มาหารกับผลรวมของ Weighting 
             12/12 = 1.00  

 
                      โดย     3.01-4.00 คือ พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูง  

                      2.01- 3.00 คือ พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง 
                      1.01-2.00 คือ พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ า  
                      0.00-1.00 คือ พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ ามาก 

 3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยโดยวิธีซ้อนทับ (Overlay Method) 
     ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ตามสูตรในหัวข้อก่อนหน้านี้เป็นหลักการ โดยสามารถ
อธิบายในรูปแบบทางกายภาพได้ดังนี้ แต่ละปัจจัยจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ โดย
ในพ้ืนที่นั้นมีหลายปัจจัยกระจายอยู่จึงต้องน าปัจจัยมาซ้อนทับกันเพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ว่าส่วนใดเป็น
อย่างไรบ้าง  

 

ปัจจัยที่ 1                     ปัจจัยที่ 2                    ปัจจัยที่ 3                      ปัจจัยที่ n 
ภาพที่ 13ภาพตัวอย่างแสดงลักษณะของปัจจัยในลักษณะข้อมูลภาพ 

     

ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่างแสดงวิธีการ Overlay Method 

      เมื่อน าปัจจัยต่าง ๆ มาซ้อนทับกัน (Overlay) เกิดการซ้อนทับกันของข้อมูลท าให้
เกิดข้อมูลใหม่ที่สามารถใช้วิเคราะห์แบบซ้อนทับได้  
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3.3 การแสดงผล 
      เมื่อด าเนินการตามหลักการก่อนหน้านี้แล้วจะสามารถจ าแนกพ้ืนที่ออกเป็นส่วน ๆ 
ได้ว่าส่วนใดมีความเสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยมากน้อยแค่ไหนโดยแสดงเป็นรูปแบบแผนที่ ไล่ระดับสีจาก
พ้ืนที่เสี่ยงน้อยไปสู่พื้นท่ีเสี่ยงมาก เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถน าไปใช้ได้ในขั้นตอนต่อไป 
 
4. หลักการจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
 การจัดการปัญหาอุทกภัยมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าวิธีนั้นถูกคิดค้นเพ่ือให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานของหน่วยงานใดหรือพ้ืนที่ใด เช่นหากเป็นวิธีจัดการอุทกภัยของรัฐจะมุ่งเน้นไปในด้านการ
จัดการผ่านหน่วยงานใดหรือสั่งการผ่านหน่วยงานหรือต าแหน่งใด ๆ เพ่ือให้สามารถสั่งการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากเป็นหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ าจะเน้นไปในการบริหารน้ าทั้งในด้านคุณภาพและ
ปริมาณน้ าเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับประชาชนทั้งน้ าเพ่ือบริโภคหรือเพ่ือการเกษตร การจัดการพ้ืนที่
เสี่ยงอุทกภัยมีวิธีการต่าง ๆ กันซึ่งจะเหมาะสมในพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น การใช้วิธีการด้าน Structural 
Measure (มาตรการแบบใช้โครงสร้าง) หรือ Hard Engineering ซึ่งใช้โครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างที่มี
ความแข็งแรงในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยซึ่งวิธีนี้มีความเหมาะสมกับบางพ้ืนที่แต่อาจไม่
เหมาะสมทุกลักษณะพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป 
 วิธีจัดการอุทกภัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษาอ าเภอนบพิต า ซึ่งเป็นป่าและต้นน้ าอาจไม่
เหมาะสมหากใช้วิธีการในด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่ เช่นก าแพงหรือเขื่อนขนาดใหญ่เพราะจะส่งผลกับ
พ้ืนที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (Habitat) ท าให้มีปัญหาการอยู่อาศัย หากิน สืบพันธุ์ และส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศทั้งระบบ ดังนั้นวิธีการจัดการอุทกภัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีความเป็นธรรมชาติจึงควร
สอดคล้องกับธรรมชาติด้วย ในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาวิธีการจัดการอุทกภัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
หลายวิธี และอ าเภอนบพิต ามีชุมชนรวมถึงพ้ืนที่การเกษตรเมื่อมีมนุษย์อาศัยอยู่การใช้วิธีการทาง
ธรรมชาติอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตดังนั้นหลักการ  และทฤษฎีทางภูมิ
สถาปัตยกรรมที่รวมการออกแบบเพื่อมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันจึงมีความเหมาะสม การปรับใช้
หลักการนั้นต้องเข้าใจพ้ืนที่ก่อน โดยกระบวนการตามหัวข้อที่ผ่านมาสามารถอธิบายด้วยแผนผังได้ 
ดังนี้ 
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แผนผังการด าเนินการวิจัย 

 
แผนผังที่ 2 แสดงกระบวนการด าเนินงานวิจัย 
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บทที่ 4 
 

บริบทพ้ืนที่ศึกษา 
 

 บริบทของพ้ืนที่ศึกษาต้องท าความเข้าใจพ้ืนที่อย่างกว้างก่อนโดยต้องศึกษาประวัติความ
เป็นมาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพและด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้สามารถ
เข้าใจพื้นที่ท่ีท าการศึกษาได้ดี 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.1 ประวัติของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเก่าแก่ เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองมีหลักฐาน
การด ารงอาศัยของมนุษย์ในพ้ืนที่มาตั้งแต่สมัยโบราณและยังมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในพุทธศตวรรษที่ 7 (ธิดา สาระยา, 2556 อ้างถึงใน ส านักงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) 
      เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรื่องและตั้งอยู่มาเป็นระยะ
เวลานานมีการติดต่อกับต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ท าให้ ในอดีตมีชื่อที่ ใช้ เรียกจังหวัด
นครศรีธรรมราชมากมายเช่น 
      ตามพรลิงค์ แปลตามภาษาพ้ืนถิ่นได้ว่าไข่แดง (ธรรมทาส พานิช, 2524 อ้างถึงใน
ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) สันนิษฐานได้ว่านครศรีธรรมราชในอดีตรับอารยะธรรมมา
จากประเทศอินเดียซึ่งนอกจากนครศรีธรรมราชจะมีความเชื่อในพุทธศาสนายังมีความเชื่อในศาสนา
พราหมณ์อีกด้วย เนื่องจากพบหลักฐานศิวลึงค์จ านวนมาก เห็นได้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัด
นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทั้งจากในประเทศและต่างประเทศอธิบายถึงความเป็นมา
ในแบบต่างๆ ของชื่อตามพรลิงคม์ีการอ้างถึงชื่อตามพรลิงคท์ีม่ีอยู่จริงในประวัติศาสตร์จากข้อความใน
หลักศิลาจารึกที่จารึกด้วยภาษาอินเดีย สันสกฤต ค้นพบ ณ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีเมื่อปี
พ.ศ. 1773 (De Lajonauiere Virasaivas, n.d. อ้างถึงในส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) 
      กรุงศรีธรรมโศก เป็นอีกชื่อที่พบการบันทึกไว้ในศิลาจารึก ถูกจารึกไว้ในปี พ .ศ. 
1710 โดยค้นพบที่จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอบรรพตพิสัย อ่านและแปลความจากนักวิชาการ 
(คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, 2508 อ้างถึงใน ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงชื่อกรุงศรีธรรมโศกในบันทึกของชาวต่างชาติอีกด้วย 
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      ลิกอร์ (Ligor) เป็นชื่อที่ถูกเรียกโดยชาวยุโรปจากประเทศโปรตุเกส ซึ่งนักวิชาการให้
ค าอธิบายไว้อย่างหลากหลาย และมีชื่ออ่ืนที่ใกล้เคียงกันเช่น ละกอร์ หรือการเพ้ียนมาจากค าว่านคร 
ที่ชาวตะวันตกออกเสียงได้ยาก (Joaquim de Campos, 1959 อ้างถึงใน ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) 
      นครศรีธรรมราช เป็นชื่อที่คนภาคกลางใช้เรียกเมืองนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและสมัย
อยุธยาตามชื่ออิสริยยศของกษัตริย์ที่ปกครองเมืองในอดีตจากการให้ความเห็นของนักวิชาการไทย
และต่างประเทศ 
      จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึง
ปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความเจริญรุ่งเรื่องเป็น
อย่างมากจึงท าให้มีหลักฐานและการบันทึกทางประวิติศาสตร์มากมายหากอธิบายอย่างละเอียด จะ
ท าให้ออกนอกเนื้อหา จึงขอสรุปตามยุคสมัยพอสังเขปดังนี้ 
      ยุคก่อนประวิติศาสตร์ มีหลักฐานทางโบราณคดีว่าพ้ืนที่นี้ มีการด ารงอาศัยของ
มนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินกลางจากการขุดพบเครื่องมือโบราณ (อายุประมาณ 10,000 ปี) จากการขุดค้น
ของกรมศิลปากร ในปี พ.ศ.2452 และมีการขุดค้นพบหลักฐานต่าง ๆ ทั้งในยุคหินใหม่และยุคโลหะ 
      พุทธศตวรรษที่ 7 - 8 เป็นยุคที่มีความรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจ มีการค้าขายโดยทาง
ทะเล (อ่าวไทย) เนื่องจากมีภูมิประเทศติดกับทะเลสะดวกต่อการค้าท าให้มีชาวต่างชาติเข้ามา มี
หลักฐานปรากฏอยู่ในบันทึกต่าง ๆ ของชาวต่างชาติ (Wheatley, 1961 อ้างถึงใน ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) 
      พุทธศตวรรษที่ 9 - 10 ในสมัยนี้มีหลักฐานว่าติดต่อกับต่างชาติในแง่การรับอิทธิพล
ทางศาสนามาจากต่างประเทศดังจะเห็นได้จากการค้นพบ เทวรูปกลุ่มพระวิษณุ ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ค้นพบในนครศรีธรรมราช 2 องค์ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2522 อ้างถึงใน ส านักงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) 
      พุทธศตวรรษที่ 11 - 12 เป็นยุคที่ศาสนาพุทธปรากฏขึ้นในนครศรีธรรมราชมี
หลักฐานต่าง ๆ จากการขุดค้นซึ่งพ้ืนที่ที่ค้นพบจะมีภูมิประเทศติดกับอ่าวไทยทางตะวันออกของ
จังหวัดในบริเวณอ าเภอสิชล ท่าศาลา และในอ าเภอเมือง ในการขุดค้นท าให้เจอหลักฐานเกี่ยวกับ
ศาสนาพราหมณ์มากมายนอกจากนี้การค้นพบต่างๆ ยังแสดงให้ เห็นว่าภูมิประเทศของ
นครศรีธรรมราชที่ติดกับทะเลท าให้เหมาะแก่การติดต่อค้าขายกับต่างชาติโดยมีหลักฐานต่าง  ๆ ที่
แสดงให้เห็นถึงการค้าขาย โดยเฉพาะทางเรือที่มาติดต่อมักจะมาจากจีนและอินเดีย นครศรีธรรมราช
จึงเป็น“จุดนัดพบระหว่างตะวันออกกับตะวันตก” (Wheatley, 1961 อ้างถึงใน ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) 
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      พุทธศตวรรษที่ 13 - 19 ในสมัยนี้ยังคงเป็นสมัยที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ โดย
มีหลักฐานอยู่ในจดหมายเหตุราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ้อง จดหมายเหตุอาหรับและพงศาวดารลังกา ถึง
การติดต่อค้าขายกับนครศรีธรรมราช (มานิต วัลลิโภดม, 2551 อ้างถึงใน ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) 
      พุทธศตวรรษที่ 20 - 25 ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชในช่วงนี้มีจุดเด่นเรื่อง
การเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์กับราชอาณาจักรสยาม อยุธยาและกรุงธนบุรี เรื่องสงครามและการเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ จนมาถึง ปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มณฑลนครศรีธรรมราชจึง
ถูกยุบเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรไทย  (ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2524) 

 1.2 ขนาดและท่ีตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

แผนที่ที ่3 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงที่ตั้ง อ าเภอ เส้นทางคมนาคม 
ที่มา: แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช, [ออนไลน์],เข้าถึงเมื่อ 17 ก.พ. 2558 
เข้าถึงได้จาก http://thai.tourismthailand.org/ 

      จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 9,942,502 ไร่ (ส านักงาน
จังหวัด นครศรีธรรมราช ม.ป.ป.) และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืน ดังนี้ 
      ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานีและอ่าวบ้านดอน 
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      ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานีธานีและจังหวัดกระบี่ 
      ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง  
 1.3 ภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      จังหวัดนครศรีธรรมราชมีภูมิประเทศแตกต่างกันหลายรูปแบบโดยสามารถแบ่งได้
เป็น 3 บริเวณดังนี ้
      บริเวณเทือกเขาตอนกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทือกเขาตัดผ่านส่วนกลางของ
จังหวัดคือเทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีความสูง
ประมาณ 1,835 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล (ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, มป.ป.) โดยเทือกเขา
นครศรีธรรมราชแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกเป็นสองส่วน 
      ส่วนแรกบริเวณที่ราบชายฝั่งทิศตะวันออก ทิศตะวันออกของจังหวัดติดกับอ่าวไทย
ตั้งอยู่ตามความยาวตั้งแต่ด้านบนของจังหวัดถึงด้านใต้ แบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้สองส่วน คือด้านบน
ตั้งแต่ อ าเภอขนอม ลงมาถึง อ าเภอท่าศาลา เป็นพ้ืนที่ราบแต่มีพ้ืนที่แคบคือกว้างประมาณ 20 
กิโลเมตร  ตลอดชายฝั่งและอีกส่วนคือส่วนล่างคือจากบริเวณด้านล่างของอ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง 
ลงมาถึงส่วนล่างสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งส่วนนี้เป็นที่ราบมีความกว้าง ประมาณ 100 
กิโลเมตร ขนาบด้วยทิศตะวันออกเป็นทะเลและทิศตะวันตกเป็นบริเวณเทือกเขา ที่ราบส่วนนี้เป็นส่วน
ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเพราะเป็นที่ตั้งของอ าเภอต่าง ๆ ร่วมไปถึงอ าเภอเมืองด้วย 
      ส่วนที่สองบริเวณที่ราบทิศตะวันตก เป็นบริเวณที่ราบขนาดไม่ใหญ่นักอยู่ระหว่าง
เทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดท าให้ในบริเวณนี้มีเนินเขาอยู่หลายแห่ง (ส านักงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) 
 1.4 ภูมิอากาศ 
      นครศรีธรรมราชมี 2 ฤดูคือฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมี
อากาศร้อนตลอดฤดูกาลโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.25 องศาเซลเซียส วัดในปี พ.ศ.2556 มีฤดูฝน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีฝนตกไม่มากนักเนื่องจากเป็นอิทธิพลมาจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้โดยมีพ้ืนดินและแนวเทือกเขากั้นไว้ และอีกช่วงคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มีฝนตกหนัก  (ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) ฤดูฝนตกในจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากจะตกในฤดูฝนแล้วยัง มีฝน
ตกได้ตลอดเกือบทั้งปี เนื่องมากจากที่ตั้งซึ่งอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทยท าให้เกิดฝน
ตกได้จากมรสุม โดยมีฝนตกเฉลี่ย 175 วันต่อปี (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล, ม.ป.ป.) และมีปริมาณ
น้ าฝน ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่1 ปริมาณน้ าฝนรายปี อ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 – 2557  
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2559 

ตารางที ่1 ปริมาณน้ าฝนรายปี อ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 – 2557  

 
หมายเหตุ ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2559 
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ตารางที ่1 (ต่อ) ปริมาณน้ าฝนรายปี อ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 – 2557  
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2559 

 1.5 การเข้าถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      1.5.1 เข้าถึงโดยทางรถไฟ รถไฟสายใต้ทุกขบวนต้องผ่านชุมทางทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
      1.5.2 เข้าถึงโดยถนน มีทางหลวงแผ่นดินที่ส าคัญและเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอ่ืนดังนี้ 
             1. ทางหลวงหมายเลข 41 เริ่มจากจังหวัดชุมพร ผ่านสุราษฏร์ธานีธานี เข้าสู่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
             2. ทางหลวงหมายเลข 403 จากนครศรีธรรมราชสู่จังหวัดตรัง 
             3. ทางหลวงหมายเลข 408 จากนครศรีธรรมราชสู่จังหวัดสงขลา 
             4. ทางหลวงหมายเลข 4013 จากนครศรีธรรมราชสู่จังหวัดสงขลา 
             การเดินทางในจังหวัดมีรถขนส่งสาธารณะอยู่หลายประเภท 
      1.5.3 การเข้าถึงทางอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสนามบินตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอ
เมืองประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 1,790 ไร่ ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายัง
นครศรีธรรมราช ประมาณ 1 ชั่วโมง (ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.)  
      1.5.4 การเข้าถึงทางน้ า (ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช , ม.ป.ป. ) 
นครศรีธรรมราชมีท่าเรืออยู่จ านวนมากตามอ าเภอต่างๆที่มีอาณาเขตติดกับทะเลอ่าวไทย แต่เป็น
ท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า ส่วนเรือท่ีรองกับการโดยสารมีอยู่ที่ ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม 
 1.6 แหล่งน้้าธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      แหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 
ม.ป.ป.) มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 11 แห่ง ดังนี้ 
      1.6.1 แม่น้ าปากพนัง ต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด อ าเภอชะอวด ไหลผ่านอ าเภอ
ชะอวด หัวไทร ไหลมาสู่อ าเภอปากพนัง และไหลลงสู่อ่าวไทย 
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      1.6.2 แม่น้ าหลวง เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาภูเก็ต ส่วนที่เกิด
จากนครศรีธรรมราชเกิดที่อ าเภอพิปูน อ าเภอฉวาง ไหลผ่านอ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งใหญ่ เข้าสู่จังหวัด
สุราษฏร์ธานี  
      1.6.3 คลองปากพูน เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในบริเวณน้ าตกพรหมโลก 
อ าเภอพรหมคีรี ไปสู่ต าบลปากพูน และออกสู่อ่าวไทย  
      1.6.4 คลองปากพญา คลองปากนคร เกิดที่เทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณเขาคีรี
วง อ าเภอลานสกา โดยไหลผ่านอ าเภอเมือง และออกสู่ทะเลที่ปากพญา 
      1.6.5 คลองเสาธง เกิดในเทือกเขานครศรีธรรมราช ในอ าเภอลานสกา ไหลผ่าน
อ าเภอร่อนพิบูน ไหลต่อไปที่ต าบลชะเมา ไหลต่อไปที่คลองปากนคร อีกส่วนไหลออกสู่ทะเลที่คลอง
บางจาก 
      1.6.6 คลองกลาย เกิดที่เขาหลวง ในอ าเภอนบพิต า ไหลผ่านอ าเภอท่าศาลา ลงสู่
ทะเล 
      1.6.7 คลองท่าทน เกดิที่เทือกเขานครศรีธรรมราช ลงสู่ทะเลที่อ าเภอสิชล 
      1.6.8 คลองน้ าตกโยง เกิดท่ีเทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณน้ าตกโยง อ าเภอทุ่งสง
ไหลผ่านอ าเภอต่าง ๆ เข้าสู่อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
      1.6.9 คลองมีน เกิดจากภูเขาสามจอม ที่อ าเภอทุ่งใหญ่ ไหลผ่านอ าเภอทุ่งสง สู่
คลองจันดี ไปสู่แม่น้ าตาปี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
      1.6.10 คลองท่าเลา เกิดจากภูเขาวังหีบ ในอ าเภอทุ่งสง ไหลสู่อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง ออกสู่ทะเลอันดามัน 
      1.6.11 คลองท่าโลน เกิดจากภูเขาปลายเบิก ในอ าเภอทุ่งสง ไหลไปรวมกับคลองท่า
เลา ไหลสู่จังหวัดตรัง 
 1.7 ประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      1.7.1 จ านวนประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ประชากร 529,580 คนมีประชากรที่อยู่ในอ าเภอเมือง 100,925 คน (การปกครองจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2557) 
      1.7.2 ศาสนาของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชประชากรของจังหวัด
นครศรีธรรมราชนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 93.57 โดยมีจ านวนวัด 589 วัด มีพระภิกษุ 
3,272 รูป นอกจากพุทธศาสนาแล้วยังมีศาสนาอิสลาม ซึ่งส่วนมากมาจาก กลันตัน ปัตตานี ไทรบุรี มี
ผู้นับถือประมาณร้อยละ 5.83 โดยมีมัสยิดจ านวน 115 แห่ง และศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.60 มีโบสถ์
จ านวน 25 แห่ง (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2551) 
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      1.7.3 การศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งเขต
การศึกษาเป็น 4 เขต โดยรวมทั้งหมดมีสถานศึกษาจ านวน 986 แห่ง และมีจ านวนนักเรียน 268,533 
คน (ส านักงานการศึกษาพ้ืนที่นครศรีธรรมราช เขต1-4, 2550) นครศรีธรรมราชยังมีสถานศึกษาขั้น
สูงระดับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษานอกระบบอีกด้วย 
      1.7.4 อาชีพและรายได้ของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพที่ประชากรใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชท ามีความหลากหลายแต่มากที่สุดคืออาชีพที่เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม โดย
เน้นการปลูกพืช ทั้งสวน นา ไร่ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์และท าการประมงมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (GPP) ปี พ.ศ. 2549 จ านวน 118,625 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาคเกษตร 
จ านวน 34,788 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 29.32 และประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรายได้เฉลี่ย
จ านวน 72,419 บาท ต่อคนต่อปี (ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 
 
2. บริบทและข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษาอ้าเภอนบพิต้า 
 2.1 ประวัติอ้าเภอนบพิต้า 
      แต่เดิมอ าเภอนบพิต ารวมอยู่ในอ าเภอท่าศาลาและได้แยกตัวออกมาเป็น กิ่งอ าเภอ
นบพิต า ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อ าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอนบพิต า, 2538) และมีพระราชกฤษฎีกาให้ยกฐานะ
จาก กิ่งอ าเภอนบพิต า เป็นอ าเภอนบพิต า ในวันที่ 24 ส.ค. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา 124, 2550)  
      ลับ รักษ์สุวรรณ และเพชร แก้วมี (วารสารนครศรีธรรมราช ปีที่ 25 ฉบับที่ 8, 2538 
อ้างถึงใน องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า, ม.ป.ป.) กล่าวว่าชื่อนบพิต า มีที่มาจากความเชื่อของ
ชาวบ้านว่า เมื่อ 150 – 200 ปีก่อน มีการอพยพหนีโรคภัย (ไข้ห่า) และค่าหัวเข้ามายังพ้ืนกรุงชิง โดย
มีผู้อาวุโสชื่อต าและคนส่วนมากเรียกว่า พ่ีต า และในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันนั้นมีพ้ืนที่ที่ถูกเรียกว่าบ้านนบ 
เมื่อผู้คนเข้ามาในพ้ืนที่นี้จึงไปเยือนบ้านนบและบ้านพ่ีต า ต่อมามีการกร่อนเสียงเป็น บ้านนบพิต าใน
ที่สุด นอกจากนี้พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่ตั้งชุมชนโบราณที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีการตั้งถิ่นฐานมาเป็น
เวลานานตามต านานเมืองนคร  มีการขุดพบหลักฐานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและ
พราหมณ์ ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีบริษัทจากจีนชื่อ ยิบอินซอย เข้ามาท าเหมืองแร่ดีบุก และ
มีชาวยุโรปเข้ามาท ากงสีที่บ้านโรงเหล็ก จนหมดสัมปทาน นายเยื้อน พัวบัณฑิตกุล ชาวท่าศาลาจึงได้
สัมปทานท าเหมืองในเวลาต่อมา 
      ต านานเมืองนครศรีธรรมราช (องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า, ม.ป.ป.) กล่าวว่า
ชื่อนบพิต านั้นมาจาก เมื่อเจ้าพระยาภานุ เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เกิดโรคไข้ห่าระบาดท าให้มี
ชาวบ้านหนีไปอยู่ตามป่าเขา เจ้าเมืองนครและครอบครัวหนีไข้ห่าเช่นกันกับชาวบ้านแต่เสียชีวิตหมด 



65 
 

 

ท าให้เมืองร้างเนื่องจากไม่มีผู้ปกครองและผู้คนหลบหนี ต่อมา พระพนมวัง บุตรพระพนมทะเล เจ้า
เมืองเพชรบุรี  และนางสะเดียงทองและเจ้าศรีราชา ได้มาสร้างเมืองดอนพระ (นครศรีธรรมราช) ที่
ร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อพระพนมวังถึงแก่กรรม พระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงศรีอยุธยาได้โปรดเกล้ าฯ ให้เจ้าศรี
ราชาเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ปกครองเมืองนครศรีธรรมราช เร่งสร้างบ้านเรือน เปลี่ยนป่าเป็น
นาและสวน ในขณะนั้นได้ นางใส หลานของนางสะเดียงทอง และนายแก้ว น าชาวบ้านมาสร้างชุมชน
อยู่ที่กรุงชิง เป็นบริเวณท่ีราบล้อมรอบด้วยภูเขา (เรียกว่าอ่าวกรุงชิง) มีคลองกลายเป็นสายน้ าหลักรับ
น้ าจากน้ าตกหลายสาย โดยผู้ปกครองในสมัยนั้นมีความรู้เรื่องการทดน้ าและชลประทาน (จากอินเดีย) 
มีการท านบเก็บน้ าในพ้ืนที่ต่ า (ท านบที่ต่ า) และต่อมามีการกร่อนเสียงเป็น นบพิต า 
 2.2 ขนาดและท่ีตั้งของอ้าเภอนบพิต้า 

 
 
 

นบพิต า 

 
 

 
 
 

แผนที่ที ่4 ต าแหน่งที่ตั้งและอาณาเขตของ อ าเภอนบพิต า 
ที่มา: ที่ตั้งอ้าเภอนบพิต้า, เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps/ 

      อ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่ประมาณ 720.156 ตารางกิโลเมตร (ที่ท าการปกครองจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2554)ประมาณ 45,000 ไร่ (ส านักงานเกษตรอ าเภอนบพิต า, 2555) และมีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ดังนี้ 
      ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ าเภอสิชล 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอท่าศาลา 
      ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอพรหมคีรีและอ าเภอพิปูน 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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2.3 การปกครองส่วนภูมิภาค 

          การปกครองส่วนภูมิภาคมีการแบ่งเขตการปกครองของอ าเภอนบพิต าแบ่งออกเป็น
4 ต าบลคือ กรุงชิง กะหรอ นบพิต า และนาเหรงแบ่งเป็น38 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      2.3.1 ต าบลกรุงชิง มีพ้ืนที่ 364,448 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 
364,448 ตารางกิโลเมตร 
      2.3.2 ต าบลกะหรอ มีพ้ืนที่ 102,352 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 
102,352 ตารางกิโลเมตร 
      2.3.3 ต าบลนบพิต า มีพ้ืนที่ 126,864 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 
127,864 ตารางกิโลเมตร 
      2.3.4 ต าบลนาเหรง มีพ้ืนที่ 125,452 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 9หมู่บ้านมีพ้ืนที่ 
125,452 ตารางกิโลเมตร (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร, 2554) 

 

แผนที่ 5 ต าแหน่งและอาณาเขตต าบลในอ าเภอนบพิต า 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่แสดงที่ตั้งต าบลในอ าเภอนบพิต า, เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps/place  
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2.4 การเข้าถึงอ้าเภอนบพิต้า 

 

แผนที่ที ่6 แสดงการเข้าถึงและอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช, เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก http://www.thailandtouristmaps.com/ 

      พ้ืนที่อ าเภอนบพิต าเข้าถึงได้โดยรถยนต์ มีเส้นทางหลักทางทิศใต้เชื่อมต่อกับอ าเภอ
พรหมคีรีมุ่งหน้าสู่อ าเภอเมืองคือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4016 นครศรีธรรมราช – นบพิต า 
เส้นทางนี้มีรถโดยสารประจ าทาง (รถสองแถว) สาย นครศรีธรรมราช  – โรงเหล็ก (ชื่อหมู่บ้านอยู่ใน
อ าเภอนบพิต า)และเส้นทางหลักเชื่อมต่อกับอ าเภอท่าศาลาทางทิศตะวันออกคือ ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 4140 ท่าศาลา – โรงเหล็ก มีรถโดยสารประจ าทาง (รถสองแถว) สาย ท่าศาลา – โรงเหล็ก 
 2.5 ประชากรอ้าเภอนบพิต้า 
      2.5.1 จ านวนครัวเรือนประชากร และอาชีพในอ าเภอนบพิต า 
             อ าเภอนบพิต ามีประชากร 31,610 คน มีอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม โดยมี
รายละเอียดแบ่งตามต าบล ดังนี้ 
             2.5.1.1 ต าบลกรุงชิง มีจ านวนครัวเรือน 2,946 หลังคาเรือน มีประชากรชาย 
4,684 คน หญิง 4,563 คน รวม 9,247 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกยางพารา 
สวนผลไม้ รวมไปถึงพืชไร่ มีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย กลุ่มปุ๋ย
หมักชีวภาพ กลุ่มสตรี 2000 เป็นต้น นอกจากอาชีพทางการเกษตรยังมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ
อาชีพที่มีความเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เนื่องจากต าบลกรุงชิงมีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก(องค์การ
บริหารส่วนต าบลกรุงชิง, ม.ป.ป.) ท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 57,995 บาท (ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอนบพิต า, 2557) 
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             2.5.1.2 ต าบลกะหรอ มีจ านวนครัวเรือน 2,025 หลังคาเรือน มีประชากรชาย 
3,601 คน หญิง 3,707 คนรวม 7,308 คนมีอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ 
ท าสวน ท านา เลี้ยงสัตว์นอกจากนั้นยังมี อาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และมีธุรกิจ ปั้มน้ ามัน 
โรงงานรับซื้อน้ ายาง โรงงานท าแป้งขนมจีน และมีโรงสีจ านวน 16 โรง (องค์การบริหารส่วนต าบลกะ
หรอ, ม.ป.ป.) 
             2.5.1.3 ต าบลนบพิต า มีจ านวนครัวเรือน 2,340 หลังคาเรือน มีประชากรชาย 
3,914 คน หญิง 3,878 คน รวม 7,792 คนอาชีพหลักของประชากร คือ เกษตรกรรม ประกอบด้วย 
ยางพารา ผลไม้ พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอ่ืน ๆ ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม
แต่งแร่ ร้านค้า ตลาด ปั้มน้ ามัน ธนาคาร (ธกส .) และศูนย์รวมผลผลิตผลไม้เพ่ือส่งออก(องค์การ
บริหารส่วนต าบลนบพิต า, ม.ป.ป.) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 43,693 บาท (ส านักงานพัฒนาชุมชน, 
2553) 
             2.5.1.4 ต าบลนาเหรง มีจ านวนครัวเรือน 2,011 หลังคาเรือน มีประชากรชาย 
3,667 คน หญิง 3,596 คน รวม 7,263 คนประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก 
นอกจากนั้นยังมีอาชีพบริการ ธุรกิจ รับราชการ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหรง, ม.ป.ป.) มีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี 55,695 บาท (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอนบพิต า, 2552) 
             อ าเภอนบพิต ามีจ านวนครัวเรือนรวม 9,322 หลังคาเรือน มีประชากรชายรวม 
15,866 คน หญิง 15,744 คน มีประชากรรวมทั้งหมด 31,610 คน (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร, 
2554) มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 42,146 คนต่อตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง , 
ม.ป.ป.) 
      2.5.2 การศึกษาศาสนา และสาธารณสุขในอ าเภอนบพิต าจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
เขตการศึกษาแบ่งเป็น4 เขต อ าเภอนบพิต าอยู่ในเขตการศึกษาที่ 4 ประกอบด้วยโรงเรียนใน
เครือข่ายนบพิต า 14 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4, 
ม.ป.ป.) และนบพิต ายังมีโรงเรียนนอกเครือข่ายรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ แยกไปตามต าบลต่าง ๆ 
ด้านศาสนาประชากรนบพิต านับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่มีสถาบันและองค์การทางศาสนาในทุก
ต าบล รวมถึงสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขดังนี้ 
             2.5.2.1 สถานศึกษาสถาบันทางศาสนา และสาธารณสุขในต าบลกะหรอ 
                      1. สถานศึกษาต าบลกะหรอ มีโรงเรียนประถมศึกษา3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดคงคา หมู่ที่ 8โรงเรียนบ้านขุนทะเล หมู่ที่ 3โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ที่ 5ต าบลกะหรอ มี
โรงเรียนมัธยมศึกษา1 โรงเรียน คือโรงเรียนคงคาประชารักษ์ หมู่ที่ 4ต าบลกะหรอ มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เตมีย์ อยู่ในวัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ 7ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่
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ทอง อยู่ในวัดอู่ทอง หมู่ที่ 6และต าบลกะหรอ มีโรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง คือโรงเรียนอนุบาล
ปัญญาพร หมู่ที4่(องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ, ม.ป.ป.) 
                      2. สถาบันทางศาสนาต าบลกะหรอ มีวัด 5 แห่ง คือ วัดคงคาวดี หมู่ที่ 
4 วัดโทตรี หมู่ที่ 7 วัดเขาน้อย หมู่ที่ 5วัดอู่ทอง หมู่ที่ 6 วัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ 7 และต าบลกะหรอ มี
ส านักสงฆ์ 1 แห่ง คือ ส านักสงฆ์ทุ่งคา หมู่ที่ 3 
                      3. สถานที่ให้บริการด้านสาธารณะสุขในต าบลกะหรอมีให้บริการเป็น
สถานีอนามัย 2 แห่ง คือสถานีอนามัยบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 และสถานีอนามัยบ้านลานวัว หมู่ที่ 3 
             2.5.2.2 สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา และสาธารณสุขในต าบลนบพิต า 
                       1. สถานศึกษาต าบลนบพิต า มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียนคือ
โรงเรียนบ้านโรงเหล็กโรงเรียนวัดโรงเหล็กโรงเรียนบ้านพังหรันต าบลนบพิต า มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 
โรงเรียนคือโรงเรียนนบพิต าวิทยาและต าบลนบพิต า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนกลาง หมู่ที่ 3ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดใหม่
ไทยเจริญ หมู่ที่ 1ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดถ้ าเขาเหล็ก หมู่ที่ 2นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง และที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
2แห่ง (องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า, ม.ป.ป.)  
                     2. สถาบันทางศาสนาต าบลนบพิต า มีวัด 4 แห่ง คือ วัดโรงเหล็ก วัด
สวนกลาง วัดใหม่ไทยเจริญ วัดเขาเหล็ก 
                     3. สถานที่ให้บริการด้านสาธารณะสุขในต าบลนบพิต า มีให้บริการ 1 
แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชน  
            2.5.2.3 สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา และสาธารณสุขในต าบลนาเหรง 
                     1. สถานศึกษาต าบลนาเหรง มีโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 4 
โรงเรียน คือโรงเรียนวัดวังเลาโรงเรียนวัดนาเหรงโรงเรียนบ้านในตูลโรงเรียนเคียงศิริ และต าบลนาเห
รงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาเหรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในตูล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าพุด (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหรง, ม.ป.ป.) 
                     2. สถาบันทางศาสนาต าบลนาเหรง มีวัด 4แห่ง คือ วัดวังเลา หมู่ที่ 2 
วัดนาเหรง หมู่ที่ 3 วัดในตูล หมู่ที่ 4 วัดท่าพุด หมู่ที่ 6 
                     3. สถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขในต าบลนาเหรง มีให้บริการ 1 
แห่ง คือสถานีอนามัยประจ าต าบลบ้านท่าพุด  
            2.5.2.4 สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา และสาธารณสุขในต าบลกรุงชิง 
                      มีข้อมูลสถานศึกษา สถาบันทางศาสนา และสาธารณสุขในต าบลกรุง
ชิง ดังนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง, ม.ป.ป.) 
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                     1. สถานศึกษาต าบลกรุงชิง มีโรงเรียนประถมศึกษา 5 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวัดเปียน โรงเรียนบ้านพิต า โรงเรียนบ้านปากลง โรงเรียนบ้านนบ และศูนย์การเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ต าบลกรุงชิงมีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปากลง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ต าบลกรุงชิง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง 
                     2. สถาบันทางศาสนาต าบลกรุงชิง มีวัด 4 แห่ง คือ วัดนพรัตพนาราม 
หมู่ที่ 1 วัดเปียน หมู่ที่ 4 วัดไทรงาม หมู่ที่ 6 วัดกรุงนาง หมู่ที่ 5 วัดบุบผาวราราม และมีส านักสงฆ์ 4 
แห่ง คือ ส านักสงฆ์บ่อน้ าร้อน หมู่ที่ 3 ส านักสงฆ์ถ้ าหลอด หมู่ที่ 2 ส านักสงฆ์หน้าจ้าว หมู่ที่ 7 ส านัก
สงฆ์ป่าประนิมิต หมู่ที่ 8  
                     3. สถานที่ให้บริการด้านสาธารณะสุขในต าบลกรุงชิง มีให้บริการ 3 
แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยตง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเปียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนบ  
 2.6 ภูมิประเทศของอ้าเภอนบพิต้า 
      อ าเภอนบพิต าประกอบไปด้วยภูมิประเทศหลายรูปแบบ โดยทางด้านตะวันออกเป็น
ที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่มาก ในพ้ืนที่ต าบลกะหรอ ต าบลนาเหรงบางส่วน และพ้ืนที่ทาง
ทิศตะวันตก เป็นเทือกเขาสูงมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ซึ่งล้อมรอบพ้ืนที่ต่ าบริเวณตอนกลาง 
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     2.6.1 ความสูง 

 
 

ความสูง ตั้งแต่ 801 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ข้ึนไป ความสูง ตั้งแต่ 401 – 800 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 

 
ความสูง ตั้งแต่ 201 – 400 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ความสูง ต่ ากว่า 201 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ลงไป 

แผนที่ที ่7 แสดงระดับความสูงของ อ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 

             นบพิต ามีพ้ืนที่ ที่มีความสูง ตั้งแต่801 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ขึ้นไป 
ประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 8%ของพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นด้านที่ติด
กับอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นฝั่งเทือกเขาหลวง และทางทิศเหนือซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเขานัน 
             ส่วนพ้ืนที่ที่มีความสูงรองลงมาคือ 401 – 800 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล มี
พ้ืนที่ประมาณ 204 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 28% ของพ้ืนที่อ าเภออยู่ทางทิศตะวันตก และทิศ
เหนือ เช่นเดียวกับพ้ืนที่ ที่มีความสูงเกินกว่า 800 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 
             ถัดมาคือพ้ืนที่ที่มีความสูง ตั้งแต่ 201 – 400 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล มีพ้ืนที่
ประมาณ194 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 27% ซึ่งล้อมรอบพ้ืนที่ในระดับความสูงกว่าในส่วนก่อนหน้า
นี้ ทางทิศเหนือ ตะวันตกของอ าเภอนบพิต า และถึงทิศใต้ 
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             ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่มีความสูงน้อยกว่า 201 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เป็น
พ้ืนที่ต่ าทางทิศตะวันออก และตอนกลางของอ าเภอ มีพ้ืนที่ประมาณ 268 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 
37% ของพ้ืนที่อ าเภอ ในส่วนตอนกลางจะถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีมีความสูงมากกว่า 
             อ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่ที่มีความสูงมาก โดยเฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ 
โดยแต่ละแห่งมีความสูงเกินกว่า 1000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลทั้งสิ้นซึ่งล้อมรอบพ้ืนที่ต่ า  
      2.6.2 ความชันเนื่องจากในหัวข้อก่อนหน้านี้ (ความสูง) เห็นได้ว่านบพิต ามีพ้ืนที่ที่มี
ความสูงต่าง ๆ กัน ซ่ึงท าให้มีพ้ืนทีท่ี่มีความลาดชันต่าง ๆ กันไปด้วยในพ้ืนที่ ดังนี้ 
             พ้ืนที่ที่มีความชันสูงกว่า 25% ในอ าเภอนบพิต า มีเนื้อที่ประมาณ 190 ตาราง
กิโลเมตร ประมาณ 26% ของพ้ืนที่ทั้งหมด อยู่ในพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ฝั่งเทือกเขาหลวง 
และทางทิศเหนือบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน  
             พ้ืนที่ที่มีความชันตั้งแต่ 10% - 25% มีพ้ืนที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร 
ประมาณ 9% ของพ้ืนที่ ซึงอยู่ในบริเวณเดียวกับพ้ืนที่ที่มีความชันก่อนหน้านี้ คือกระจายอยู่ตาม
บริเวณพ้ืนที่สูงที่เป็นภูเขาและเทือกเขาในพื้นที ่
             พ้ืนที่ที่มีความชันตั้งแต่ 5% - 10% มีพ้ืนที่ประมาณ 209 ตารางกิโลเมตร 
ประมาณ 29% ของพ้ืนที่ ตั้งอยู่ล้อมรอบพ้ืนที่ที่มีความชันตั้งแต่ 10% - 25% และ สูงกว่า 25% ใน
บริเวณเดียวกัน 
             พ้ืนที่ที่มีความชันน้อยกว่า 5% มี พ้ืนที่ประมาณ 256 ตารางกิโลเมตร 
ประมาณ 35% ของพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า ส่วนมากอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอนบพิต าในบริเวณที่
มีความสูงเหนือระดับน้ าตั้งแต่ 0 เมตร แต่ไม่เกิน 200 เมตร และมีอยู่ในบริเวณตอนกลางและทาง
ตะวันตกของอ าเภอ โดยถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ท่ีมีความชันสูงกว่า 
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 พื้นที่ท่ีมีความชันสูงกว่า 25%   พื้นที่ท่ีมีความชันตั้งแต่ 10% - 25% 

 
 พื้นที่ท่ีมีความชันตั้งแต่ 5% - 10%  พื้นที่ท่ีมีความชันต่ ากว่า 5%  

แผนทีท่ี ่8 แสดงระดับความชันของ อ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 

      2.6.3 เส้นทางน้ าและพ้ืนที่ใกล้เคียงจากความสูงและความชันรวมถึงที่ตั้ง ที่ฝั่ง
ตะวันตกเป็นเทือกเขาและทิศตะวันออกติดกับอ าเภอท่าศาลาที่มีพ้ืนที่ติดกับอ่าวไทย ท าให้การไหล
ของสายน้ าในอ าเภอนบพิต าไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออกจากภูเขาสู่ทะเลอ าเภอนบพิต ามีสายน้ า
จ านวนมาก โดย ส านักงานเกษตรอ าเภอนบพิต า (ม.ป.ป.) กล่าวว่าอ าเภอนบพิต า มีสายน้ าที่ส าคัญ 3 
สาย คือ คลองกลาย คลองท่าเปรง คลองท่าพุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             2.6.3.1 คลองกลาย ไหลผ่านต าบลกรุงชิง ต าบลนบพิต า และต าบลนาเหรง 
คลองกลายเป็นสายน้ าสายหลักในอ าเภอนบพิต า มีความยาวและความกว้างของแม่น้ าเป็นอย่างมาก 
โดยไหลจากต้นน้ าทางตะวันตกของอ าเภอนบพิต า รวบรวมน้ าจะเทือกเขาในพ้ืนที่ที่มีความสูงและชัน
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มาก ในแผนที่ก่อนหน้านี้ ไหลมารวมกันบริเวณที่ต่ าตรงกลางแล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน 
อ าเภอท่าศาลาออกสู่อ่าวไทย 

 

แผนที่ที ่9 แสดงเส้นทางการไหลคลองกลายตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่อ าเภอนบพิต า, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/ 

 

แผนที่ที ่10 ภาพถ่ายทางอากาศของคลองกลายบริเวณต้นน้ า ในต าบลกรุงชิง 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่อ าเภอนบพิต า, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/ 
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แผนที่ที ่11 ภาพถ่ายทางอากาศของคลองกลายบริเวณตอนกลางของอ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่อ าเภอนบพิต า,  เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/ 

 

แผนที่ที ่12 ภาพถ่ายทางอากาศของคลองกลาย ในบริเวณต าบลนาเหรง 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่อ าเภอนบพิต า, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/ 

               คลองกลายเป็นคลองที่มีระยะทางยาวโดยไหลผ่านอ าเภอนบพิต าเกือบทั้ง
อ าเภอ (ยกเว้นต าบลกะหรอ) นอกจากนี้ยังมีล าคลองส าคัญรองลงมาจากคลองกลาย คือ คลองท่า
เปรงและคลองท่าพุด 
             2.6.3.2 คลองท่าเปรงเป็นคลองที่อยู่ในต าบลนาเหรงและต าบลกะหรอ คลอง
ท่าเปรงมักมีปริมาณน้ าน้อยมากในฤดูร้อน (ในบางช่วงน้ าสูงระดับหัวเข่า) แต่ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ า
มากโดยเฉพาะช่วงน้ าหลากในบางช่วงจะสูงมาก คลองท่าเปรงมีความกว้างน้อยกว่าคลองกลายมาก 
ดังภาพต่อไปนี้ 
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แผนที่ 13ภาพถ่ายทางอากาศของคลองท่าเปรง ในบริเวณต าบลนาเหรง 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่อ าเภอนบพิต า, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/ 

 

ภาพที่ 15 ภาพถ่าย คลองท่าเปรง ในบริเวณต าบลนาเหรง 
ที่มา: ถ่ายเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 
                จากภาพระดับน้ าในคลองท่าเปรงไม่ได้อยู่ในช่วงที่น้ าต่ าที่สุด แต่เป็นช่วงที่น้ า
ก าลังลด สังเกตจากคราบโคลนสีน้ าตาลที่ต้นไม้ริมตลิ่ง ในปีที่น้ าหลากความสูงของน้ าจะสูงถึงขอบ
ตลิ่ง พ้ืนที่บริเวณในภาพถูกเรียกว่า “ตลิ่งสูง”  
     2.6.3.3 คลองท่าพุดเป็นคลองที่มีลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ใกล้เคียงกับคลองท่า
เปรง และเป็นคลองที่อยู่ใกล้กันลักษณะของน้ าและระดับน้ ามีความใกล้เคียงกัน เป็นคลองที่น้ าน้อย
ในฤดูร้อนอาจเห็นเป็นพ้ืนทรายในบางช่วง น้ าตื้นและใส และมีน้ าสูงมากในฤดูฝน น้ ามีสีน้ าตาลแดง
ในช่วงน้ าหลาก 
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แผนที่ที ่14 ภาพถ่ายทางอากาศของคลองท่าพุด ในบริเวณต าบลนาเหรง 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่อ าเภอนบพิต า, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/ 

             อ าเภอนบพิต า นอกจากจะมีคลองที่มีความส าคัญ เช่น คลองกลาย ยังมีแหล่ง
น้ าอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ใกล้กับป่าต้นน้ าและเทือกเขา มีอุทยานแห่งชาติ
ต่าง ๆ มีบริเวณท่ีสูงในอ าเภอ ท าให้มีสายน้ าต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 

 

แผนทีท่ี ่15 แสดงเส้นทางของแม่น้ าและล าคลองในอ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 
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             นบพิต ามีเส้นทางน้ าจ านวนมากท าให้มีพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับบริเวณแหล่งน้ ามาก
ด้วยเช่นกัน ดังนี้ 

 
 

พื้นที่ท่ีมีระยะหา่งจากแม่น้ าตั้งแต ่0 – 100 เมตร      พ้ืนท่ีที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 101 – 250 เมตร
 

 
พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 251 – 500 เมตร   พ้ืนท่ีที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 500 เมตร ข้ึนไป 

แผนที่ที ่16 แสดงระยะห่างจากแม่น้ าและล าคลองในอ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 

                พ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 0 – 100 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 141 
ตารางกิโลเมตร ประมาณ 20% ของพ้ืนที่นบพิต า 
             พ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 101 – 250 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 182 
ตารางกิโลเมตร ประมาณ 25% ของพ้ืนที่นบพิต า 
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             พ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 251 –500 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 202 
ตารางกิโลเมตร ประมาณ 28% ของพ้ืนที่นบพิต า 
             พ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าตั้งแต่ 501 เมตรขึ้นไป มีพ้ืนที่ประมาณ 195 
ตารางกิโลเมตร ประมาณ 27% ของพ้ืนที่นบพิต า 
      2.6.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

 
 พ้ืนที่ชุมชน, นันทนาการ              นา 

 
 ยางพารา, ไม้ยืนต้น             ป่า 
แผนที่ที ่17 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี, 
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 

 พ้ืนที่ชุมชนพ้ืนที่นันทนาการ ในอ าเภอนบพิต า มีพ้ืนที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร 
ประมาณ 1% ของพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า กระจายอยู่บริเวณตอนกลางของอ าเภอ โดยมีส่วนราชการอยู่
ในพ้ืนที่ส่วนนี้ ล้อมรอบไปด้วย พ้ืนที่ปลูกยางพาราและไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 255 ตาราง
กิโลเมตร ประมาณ 35% ของพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าท้ังหมด ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่า ในทางทิศเหนือ 
ใต ้และตะวันตก โดยมีเนื้อที่ที่เป็นป่าไม้ ประมาณ 440 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 61% ส่วนมากอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขานัน และมีพ้ืนที่ป่าสงวนเป็นป่ากรุงชิงและป่า
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เขานัน ยกเว้นทางทิศตะวันออกซึ่งติดกับอ าเภอท่าศาลา ไม่มีป่าไม้และมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่นา มี
เนื้อท่ีประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 3% ของพ้ืนที่นบพิต า 
 2.7 ข้อมูลและสถิติด้านอุตุนิยมวิทยา 
      ปริมาณน้ าฝนอ าเภอนบพิต า เริ่มมีการบันทึกปริมาณน้ าฝนในปี พ.ศ. 2540 แต่
บันทึกไม่ครบทุกปีโดยมีบันทึกไว้ในบางปี ดังนี้ 

 

แผนภูมิที ่2 ปริมาณน้ าฝนรายปี อ าเภอนบพิต า นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – 2557  
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2559 

ตารางที ่2 ปริมาณน้ าฝนรายปี อ าเภอนบพิต า นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 – 2557  
ปี พ.ศ. ฝน มิลลิเมตร ปี พ.ศ. ฝน มิลลิเมตร ปี พ.ศ. ฝน มิลลิเมตร 
2540 2,384 2543 - 2546 - 
2541 2,186 2544 - 2547 - 
2542 2,453 2545 2,281 2548 2,320 
ปี พ.ศ. ฝน มิลลิเมตร ปี พ.ศ. ฝน มิลลิเมตร ปี พ.ศ. ฝน มิลลิเมตร 
2549 - 2552 - 2555 2,239 
2550 - 2553 2,078 2556 1,956 
2551 - 2554 3,879 2557 1,737 

หมายเหตุ ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2559 

 ปริมาณน้ าฝนในแต่ละเดือนของนบพิต า จะต่างกันไปตามฤดูกาลในแต่ละเดือนจะมีฝน
ตกต่างกันออกไปโดยมีค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าฝนแบ่งตามเดือน ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือน ของอ าเภอนบพิต านครศรีธรรมราช  
เฉลี่ยเป็นเวลา 10 ปี จากปี พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545, 2548, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2559 

 นบพติ ามีปริมาณน้ าฝนมากในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาคม และมากที่สุดคือ
พฤศจิกายน รองลงมาคือธันวาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตาราง 3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือน ของอ าเภอนบพิต านครศรีธรรมราช 
เดือน ฝน มิลลิเมตร เดือน ฝน มิลลิเมตร เดือน ฝน มิลลิเมตร 

มกราคม 208 มิถุนายน 60 พฤศจิกายน 522 
กุมภาพันธ ์ 105 กรกฎาคม 100 ธันวาคม 416 
มีนาคม 235 สิงหาคม 139   
เมษายน 111 กันยายน 121 

พฤษภาคม 123 ตุลาคม 266 

หมายเหตุ เฉลี่ยเป็นเวลา 10 ปี จากปี พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545, 2548, 2553, 2554, 2555, 2556, 
2557 ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2559 
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บทที่ 5 
 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดและสภาพปัญหาอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า 
 

 ปัญหาอุทกภัยในอ าเภอนบพิต ามีอยู่หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีปัจจัยที่มีผลท าให้
เกิดอุทกภัยต่างกันออกไปแต่ละปัจจัยจะเพ่ิมความรุนแรงของอุทกภัยได้และหากพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีปัจจัย
หลาย ๆ อย่างมาประกอบกัน ท าให้มีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยมากน้อย เบาหรือรุนแรง ส่งผลให้มี
สภาพปัญหาอุทกภัยในรูปแบบต่าง ๆ กันไปในพ้ืนทีอ่ าเภอนบพิต า 
 
1.ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า 
 1.1 ปริมาณน  าฝน 
      ปัจจัยที่มีความส าคัญท่ีสุดที่ท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยในอ าเภอนบพิต าคือน้ าฝนเมื่อมี
ปริมาณน้ าฝนมากท าให้อ าเภอนบพิต าเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นได้ โดยเมื่อรวมกับปัจจัยอ่ืนเช่น ภูมิ
ประเทศ จะท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยในรูปแบบต่าง ๆ กัน โดยปริมาณน้ าฝนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
เนื่องมาจาก แม้ว่าภูมิประเทศจะอยู่ในลักษณะเสี่ยงต่ออุทกภัยมาก แต่หากไม่มีปริมาณน้ าฝนพ้ืนที่ ก็
ยากท่ีจะเกิดอุทกภัยขึ้น 
      อ าเภอนบพิต าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในบริเวณที่มีป่าไม้
และภูเขาสูง มีสันเขาของเทือกเขานครศรีธรรมราชกั้นระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งท าให้น้ าไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออกเพ่ือระบายสู่ทะเลอ่าวไทยผ่านอ าเภอนบพิต า 
เมื่อเกิดฝนตกบนภูเขาอ าเภอนบพิต าต้องรับน้ าฝนที่ไหลมาจากภูเขา ท าให้เมื่อมีปริมาณน้ าฝนที่ตกใน
อ าเภอนบพิต ามากจะท าให้อ าเภอนบพิต าเกิดอุทกภัยได้ง่ายและรวดเร็ว จากข้อมูลในบทก่อนหน้านี้ 
จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ าฝนในอ าเภอนบพิต าในแต่ละปีมีปริมาณมาก หากปีใดมีปริมาณน้ าฝนมาก
ผิดปกติจะเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่ โดยในแผนภูมิดังกล่าว จะเห็นว่าในปี พ.ศ. 2554 ที่มีปริมาณ
น้ าฝนสูงมาก เกินกว่า 3500 มิลลิเมตร และเป็นปีที่อ าเภอนบพิต าเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ท าให้เป็นที่
สนใจและออกข่าวไปทั่วประเทศ จากข้อมูลนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่าปริมาณน้ าฝนมีผลโดยตรงและ
ชัดเจนต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ี แต่เนื่องจากอ าเภอนบพิต า มีการเก็บข้อมูลสถิติน้ าฝนไม่มากนักคือ
มีการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – 2557 และมีข้อมูลละเอียดบางปีเท่านั้น หากจะท าการศึกษา
และวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝน ในพ้ืนที่จึงต้องวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลปริมาณน้ าฝนของอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีการเก็บข้อมูลย้อนหลักยาวนานกว่ามาเปรียบเทียบกัน 
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แผนภูมิที ่4 เปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนรายปีระหว่าง อ าเภอนบพิต า นครศรีธรรมราช  
กับอ าเภอ  เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 ม.ค. 2559 

      จากแผนภูมิ  4 จะเห็นได้ว่ าข้อมูลปริมาณน้ าฝนระหว่าง อ า เภอนบพิต า 
นครศรีธรรมราช กับ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสอดคล้องกันแม้จะไม่ได้มีข้อมูลที่
ตรงกันเนื่องมาจากพ้ืนที่มีความห่างกันเป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร แต่สองพ้ืนที่นี้ไม่ไกลกัน
มาก ท าให้ปริมาณน้ าฝนเป็นไปในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมักจะมีปริมาณน้ าฝนต่างกันไม่มาก 
(ประมาณ 500 มิลลิเมตร ต่อปี) และในปีที่ส าคัญคือ พ.ศ.2554 เป็นปีที่มีปริมาณน้ าฝนสูงมาก
เช่นเดียวกัน จึงสามารถใช้สถิติปริมาณน้ าฝนของ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในการ
วิเคราะห์ได ้
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แผนภูมิที ่5 วิเคราะห์ปริมาณน้ าฝน อ าเภอนบพิต า นครศรีธรรมราช และ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2559 

      เมื่อสังเกตแผนภูมิสถิติปริมาณน้ าฝนพบว่าปีที่มีปริมาณน้ าฝนสูง (วงกลมสีแดงใน
แผนภูมิ 5) คือปี พ.ศ. 2518 มีปริมาณน้ าฝน 3,593 มิลลิเมตร, ปี พ.ศ. 2,531 มีปริมาณน้ าฝน3,212
มิลลิเมตร, ปี พ.ศ. 2543 มีปริมาณน้ าฝน 3,410 มิลลิเมตร, ปี พ.ศ. 2,554มีปริมาณน้ าฝน 4,203 
มิลลิเมตร โดยมีระยะเวลาห่างกัน 13, 12, 11 ปี นั้นคือรอบในการเกิดซ้ าของอุทกภัยจากฝนตกหนัก
ในอ าเภอนบพิต าอาจเกิดข้ึนได้หนึ่งรอบในเวลาประมาณสิบปี และในระหว่างรอบสิบปีอาจมีบางปีที่มี
ปริมาณน้ าฝนมากแม้ว่าจะไม่มากเท่าในปีที่ฝนตกหนักมากแต่อาจท าให้เกิดอุทกภัยได้ในบางพ้ืนที่ 
 1.2 ปัจจัยด้านกายภาพ 
       ในหัวข้อปัจจัยด้านสถิติปริมาณน้ าฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดอุทกภัยสามารถ
อธิบายได้ง่ายหากมีปริมาณน้ าฝนมากในปีไหนในปีนั้น ๆ จะเกิดอุทกภัยอย่างแน่นอน แต่ในความเป็น
จริงหากท าความเข้าใจพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าจะพบว่ามีปัจจัยด้านภูมิประเทศเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
เกิดความเสี่ยง ที่มีอุทกภัยรุนแรงและมีรูปแบบที่ต่างกันไป เช่นในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนสูง
มากจนเกิดอุทกภัยรุนแรง แต่ในอ าเภอนบพิต าไม่ได้เกิดอุทกภัยอย่างหนักทุกพ้ืนที่ หรือแม้แต่ในบาง
พ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยก็มีความรุนแรงต่างกันทั้งขนาดและสภาพปัญหา จึงต้องศึกษาปัจจัยด้าน
ภูมิประเทศให้เข้าใจถึงลักษณะพ้ืนที่ต่าง ๆ ในอ าเภอนบพิต าด้วย 
       1.2.1 ความสูง นบพิต าเป็นอ าเภอที่มีภูมิประเทศที่มีความสูงหลากหลายตั้งแต่
ความสูงใกล้เคียงระดับน้ าทะเลปานกลางไปจนถึงพ้ืนที่ที่มีความสูงเกินกว่า 1 ,000เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล ซึ่งการที่อ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่สูงต่ าต่างกันมาก ท าให้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
อุทกภัย ตามหลักการและทฤษฎีใน บทที่2 โดยเฉพาะในเรื่องประเภทของอุทกภัย คือ ความสูงต่ า
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แตกต่างกันมากในอ าเภอนบพิต าท าให้เกิดอุทกภัยได้หลายประเภททั้งน้ าท่วมฉับพลันน้ าไหลบ่าอย่าง
ช้า ๆและเกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ต่ า 

 

แผนที่ที ่18 วิเคราะห์ความสูงของอ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 
พ้ืนที่ที่มีความสูง แบบที่ 1            พ้ืนที่ที่มีความสูง แบบที่ 2         พ้ืนที่ที่มีความสูง แบบที่ 3 

             1.2.1.1 พ้ืนที่ที่มีความสูงแบบที่ 1 ในวงเส้นประสีแดงคือพ้ืนที่ที่มีความสูงใน
อ าเภอนบพิต า ท าให้เกิดการไหลของกระแสน้ าจากพ้ืนที่นี้ไปสู่ส่วนที่ต่ ากว่า ท าให้พ้ืนที่ส่วนนี้มีโอกาส
เกิดอุทกภัย ในรูปแบบน้ าท่วมฉับพลันและน้ าไหลบ่าอย่างช้า ๆ เหมือนที่อธิบายไว้ในข้างต้น ทั้งนี้ใน
พ้ืนที่นี้จะเกิดอุทกภัยในรูปแบบไหน ต้องศึกษาปัจจัยความชันประกอบด้วยเนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอนบพิ
ต ามีความชันต่างกันไปท าให้เกิดความเชี่ยวของกระแสน้ าต่างกัน 

             1.2.1.2พ้ืนที่ที่มีความสูงแบบที่ 2 ในวงเส้นประสีเหลือง คือพ้ืนที่ที่มีระดับ
ความสูงน้อยถูกล้อมรอบด้วยพ้ืนที่สูงกว่า ท าให้กลายเป็นพ้ืนที่รับน้ าจากภูเขา จากหลักการและ
ทฤษฎีในบทที ่2 พ้ืนที่ที่มีความสูงน้อยท าให้มีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยแบบน้ าท่วมขัง โดยกล่าวว่าพ้ืนที่
ต่ าจะท าให้เกิดน้ าล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นท่ีและเกิดน้ าท่วมขัง และในพื้นที่นี้มีโอกาสเกิดน้ าล้นตลิ่งในพ้ืนที่
ต่ าได้ แต่เนื่องมากจากความเฉพาะตัวของภูมิประเทศ ข้อแรก ในพ้ืนที่ต่ า (พ้ืนที่ที่มีความสูงแบบที่ 2) 

1 
2 

3 



86 
 

 

เป็นพ้ืนที่ต่ าที่ถูกล้อมรอบด้วยที่สูงในลักษณะแอ่งกระทะ การเกิดน้ าท่วมในที่ต่ านี้จึงไม่ได้มีลักษณะ
น้ าท่วมอย่างช้า ๆ แต่เมื่อมีฝนตกหนักจะเกิดอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว และข้อ 2 เมื่อเกิดอุทกภัยใน
พ้ืนที่ต่ าจะท าให้น้ าขังและเกิดความเสียหายจากการที่น้ าระบายออกช้าใช้เวลานาน แต่ในพ้ืนที่อ าเภอ
นบพิต ามีระยะทางห่างจากทะเล ประมาณ 20 – 30 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่ไม่ไกลท าให้สามารถ
ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนสะสมหากตกต่อเนื่องเกินกว่าความสามารถใน
การระบายน้ าของพ้ืนที่สามารถท าให้เกิดน้ าท่วมขังได้ ซึ่งต้องวิเคราะห์ในหัวข้อเส้นทางน้ าประกอบ
กัน 
             1.2.1.3 พ้ืนที่ที่มีความสูงแบบที่ 3 ในวงเส้นประสีฟ้า คือพ้ืนที่ที่มีระดับความ
สูงใกล้เคียงกับพื้นท่ีที่มีความสูงแบบที่ 2 แต่ต่างกันโดยพื้นที่นี้ไม่ได้ถูกล้อมรอบจากพ้ืนที่สูงกว่า ท าให้
ปริมาณน้ าที่พ้ืนที่ต้องรับมีน้อยกว่า มีความเร็วและรุนแรงของกระแสน้ าน้อยกว่าแต่ยังต้องรับปริมาณ
น้ าจ านวนมากจากภูเขาทางทิศตะวันตก แต่ก็สามารถระบายได้รวดเร็วเช่นกัน หากไม่มีฝนตกอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงต้องศึกษาปัจจัยอ่ืนประกอบกันจะท าให้สามารถเข้าใจลักษณะอุทกภัยใน
พ้ืนที่นี้ได ้
      1.2.2 ความชัน 

 
พื้นที่ความชันลักษณะที่ 1 พื้นที่ที่มีความชันสูง 
พื้นที่ความชันลักษณะที่ 2 ความชันต่ าแต่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่มีความชันสูง 
พื้นที่ความชันลักษณะที่ 3 พื้นที่ที่มีความชันต่ า 

แผนที่ที ่19 วิเคราะห์ความชันของอ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 
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                ความชันใน หัวข้อประเภทของอุทกภัย ในบทที่ 2 มีเนื้อหาว่าความชัน
เกี่ยวข้องกับประเภทของอุทกภัย โดยพื้นที่ที่มีความสูงท าให้น้ าไหลไปสู่ที่ต่ า แต่การไหลนั้นจะช้าหรือ
เร็วขึ้นอยู่กับความชัน ในพ้ืนที่ที่มีความชันมากท าให้น้ าไหลเร็ว เกิดเป็นอุทกภัยแบบน้ าท่วมฉับพลัน 
และพ้ืนที่ที่มีความชันน้อยอาจท าให้เกิดอุทกภัยแบบน้ าไหลบ่า 

                1.2.2.1 พ้ืนที่ความชันลักษณะที่ 1 คือพ้ืนที่ที่มีความชันสูงมากในสีแดงและ
ความชันสูงในสีส้ม ท าให้ในบริเวณดังกล่าวในอ าเภอนบพิต ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในแบบน้ า
ท่วมฉับพลันได้ ส่วนมากจะอยู่ในบริเวณทางตะวันตก , เหนือ, ใต้ของอ าเภอนบพิต า ในบริเวณ
เทือกเขาในต าแหน่งที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่มีความสูงมาก และเมื่อมีฝนตกหนักมากเช่นในบางปี ใน
ข้อมูลด้านปริมาณน้ าฝนก่อนหน้านี้ สามารถท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันได้ และในพ้ืนที่นี้ยังมีพ้ืนที่ความ
ชันปานกลางแสดงในแผนที่ด้วยสีเขียว เป็นพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยแบบน้ าท่วมฉับพลันได้
เช่นเดียวกันหากมีปริมาณน้ ามากและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยแบบน้ าบ่าไหลหลากอย่างช้า ๆ ได้ 
ในกรณีที่ฝนตกไม่มากนัก 
             1.2.2.2 พ้ืนที่ความชันลักษณะที่ 2 คือพ้ืนที่ที่มีความชันต่ า จึงมีความเสี่ยงที่
จะเกิดอุทกภัยในแบบน้ าท่วมฉับพลันได้น้อยกว่าพ้ืนที่ในส่วนก่อนหน้านี้นอกจากในพ้ืนที่นี้จะมีความ
ชันน้อยและยังอยู่ในส่วนที่พ้ืนที่มีความสูงท าให้ยากต่อการเกิดน้ าท่วมอีกด้วย 
             1.2.2.3 พ้ืนที่ความชันลักษณะที่ 3 คือพ้ืนที่ที่มีความชันต่ าเช่นเดียวกับพ้ืนที่
ก่อนหน้านี้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงระดับความสูงพบว่านอกจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความชันต่ ายัง
เป็นพื้นที่ต่ าด้วย ตามหลักการและทฤษฎีพื้นที่ลักษณะนี้จะสามารถเกิดน้ าท่วมขังได้เนื่องจากสามารถ
ระบายน้ าฝนได้ช้าแต่ในอ าเภอนบพิต ามีความเฉพาะของพ้ืนที่โดยสามารถระบายน้ าได้รวดเร็วซึ่ งต้อง
วิเคราะห์ต่อในปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางน้ าต่อไป โดยพ้ืนที่ลักษณะนี้มีสองส่วน ส่วนแรกอยู่ตรง
กลางถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สูงชันและรับปริมาณน้ าจากพ้ืนที่รอบที่ชันกว่าไหลมารวมกันในพ้ืนที่ที่มี
ความชันต่ าท าให้พ้ืนที่มีความสามารถระบายน้ าได้ไม่ทันเมื่อมีปริมาณน้ าจ านวนมาก อีกส่วนคือพ้ืนที่
ทางทิศตะวันออกของอ าเภอนบพิต าในแผนที่แสดงด้วยสีน้ าเงินเช่นเดียวกันเป็นพ้ืนที่ความลาดชันต่ า
และมีความสูงน้อย แต่ไม่ได้ถูกล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ชันสูงเหมือนตอนกลางของอ าเภอ ท าให้ พ้ืนที่นี้รับ
น้ าน้อยกว่าและช้ากว่าที่ราบลุ่มตอนกลางท าให้มีความเสี่ยงเกิดอุกทกภัยต่ ากว่าตอนกลาง ทั้งนี้ต้อง
วิเคราะห์ร่วมกับความสูงและเส้นทางน้ าประกอบด้วย เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงการระบายน้ าได้ 
      1.2.3 เส้นทางน้ าจากแผนที่ในบทที่ 4 พบว่าอ าเภอนบพิต ามีเส้นทางน้ ากระจายอยู่
ในพ้ืนที่ โดยในบทที่ 2 หัวข้อปัจจัยที่ใช้ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย อธิบายถึงพ้ืนที่ที่มีเส้นทางน้ า
กระจายว่าหากมีน้ ามากจะท าให้น้ าล่นตลิ่งและท่วมพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ อ าเภอนบพิต ามีเส้นทางน้ า
กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ในสภาวะฝนปกติหรือไม่มากเกินไปตามปริมาณน้ าฝนในบทที่ 4 อ าเภอนบพิ
ต าจะเกิดอุทกภัยจากน้ าขังได้ยาก เนื่องจากมีเส้นทางน้ ากระจายอยู่ทั่วไปและมีที่ตั้งไม่ไกลจากทะเล
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ซึ่งมีทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณ 20 – 30 กิโลเมตร ประกอบกับลักษณะล า
คลองในพ้ืนที่มีความลึกท าให้ในสภาพปกติมีน้ าในคลองน้อย ล าคลองสามารถรองรับปริมาณน้ า
ได้มากและระบายได้เร็ว 

 
ทิศทางการไหลของน้ า 

แผนที่ที ่20 แสดงทิศทางการไหลของน้ าและล าคลองในอ าเภอนบพิต า  
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 

 อ าเภอนบพิต ามีเส้นทางน้ ากระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ในสภาวะปกติท าให้น้ าระบายได้ดีน้ า
ไม่ขัง แต่ในสภาวะที่มีปริมาณน้ าฝนมากในบางปีเช่นในข้อมูลปริมาณน้ าฝนในบทที่ 4  นั้น การมี
เส้นทางน้ าอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในวงกว้างตามไปด้วย เนื่องจากมี
โอกาสทีต่ลิ่งจะพังทลายจากกระแสน้ าที่รุนแรงท าให้พ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ริมตลิ่งเกิดอันตรายได้และพ้ืนที่ที่อยู่
ใกล้กับเส้นทางน้ าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ าท่วมได้หากมีปริมาณน้ ามากในระดับที่ล าคลองไม่
สามารถรองรับไว้ได้หมด โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของอ าเภอในบริเวณที่มีเส้นประสีแดงล้อมรอบ
จากแผนที่ 20มีเส้นทางน้ าไหลมารวมกันจากภูเขาที่ล้อมรอบอยู่ น้ าในพ้ืนที่จะถูกรวบรวมโดยคลอง
เล็ก ๆ แล้วมารวมกันที่คลองกลาย ท าให้มีปริมาณน้ ามากและไหลแรง ในช่วงเวลาฝนตกหนักมากน้ า
ในคลองกลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดงคือปริมาณน้ าในคลองกลายส่วนใหญ่มาจากน้ าป่าบนภูเขา
รวมกับน้ าในพ้ืนที่ ในปีที่มีอุทกภัยรุนแรงเช่นปี พ.ศ. 2554 แม้ว่าคลองกลายจะมีความกว้างและลึก
มากก็ไม่สามารถรองรับน้ าไว้ได้หมดท าให้มีน้ าท่วมพ้ืนที่โดยรอบและความแรงของกระแสน้ ายังสร้าง



89 
 

 

ความเสียหายให้กับตลิ่งเกิดการพังทลาย นอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อถนนและสะพานที่อยู่
ใกล้เคียงอีกด้วย เส้นทางน้ าอีกส่วนในอ าเภอนบพิต า คือพ้ืนที่เส้นประสีส้มในแผนที่ 20 มีคลองส าคัญ
คือ คลองท่าพุดและคลองท่าเปรง โดยคลองสองคลองนี้มีลักษณะทางกายภาพคือมีความลึกแต่อาจไม่
ลึกและกว้างมากเท่าคลองกลาย รับน้ ามาจากภูเขาทางทิศตะวันตกเมื่อมีฝนตกหนักเป็นเวลานานน้ า
ในคลองจะมีสีน้ าตาลคือมีน้ าที่รับมาจากภูเขาเป็นส่วนประกอบ ในปีที่มีปริมาณน้ ามากน้ าจะล้นตลิ่ง
ในบางจุดเข้าท่วมพ้ืนที่โดยรอบและมีการพังทลายของตลิ่งประกอบด้วยเนื่องจากกระแสน้ ามีความ
รุนแรง 
      1.2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัย โดย ในบทที่ 2 มี
การกล่าวถึงอุทกภัยที่เกิดโดยมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องอ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่ที่มนุษย์มีความเกี่ยวข้องมาก
ที่สุดคือ พ้ืนที่สีแดง แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบทที่ 4 คือพ้ืนที่ชุมชนที่มีการตั้งที่อยู่อาศัยและ
พ้ืนที่นันทนาการ  
              1.2.4.1 พ้ืนที่ชุมชน ตามหลักการ ในบทที่ 2 กล่าวว่าพ้ืนที่ชุมชนมีผลท าให้
เกิดความเสี่ยงท าให้เกิดอุทกภัยได้เนื่องจากท าให้น้ าระบายได้ช้าลง แต่เมื่อศึกษาชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอ
นบพติ าแล้ว จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และศึกษาพ้ืนที่จริงพบว่า ชุมชนในอ าเภอนบพิต าไม่ได้มี
ความหนาแน่นมากในระดับที่ท าให้ขัดขวางทางเดินน้ าจนน้ าไม่สามารถระบายได้และพ้ืนที่ชุมชน
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ไม่ได้ก่อสร้างด้วยพ้ืนดาดแข็งจนส่งผลให้ท าระบายและดูดซึมได้ช้าลงมากนัก
เหมือนชุมชนที่หนาแน่นแบบในเมืองใหญ่ 
              1.2.4.2 สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะถนน ถูกกล่าวถึงในบทที่ 2 
เนื่องจากมีส่วนในการปิดกั้นน้ าท าให้เกิดการระบายน้ าได้ช้าลง หากดูต าแหน่งถนนในอ าเภอนบพิต า
ในบริเวณตอนกลางของอ าเภอบริเวณแอ่งกระทะที่ล้อมรอบด้วยภูเขามีถนนตัดผ่านจากข้อมูลนี้อาจ
สรุปได้ว่าในพ้ืนที่ที่มีน้ าไปรวมกันตอนกลางแอ่งกระทะมีถนนขวางอยู่ท าให้ระบายน้ าช้ามีความเสี่ยง
ให้เกิดอุทกภัย แต่เมื่อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดพบว่า ถนนเส้นที่อยู่ในอ าเภอนบพิต า เช่น ทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 4186 (ดูต าแหน่งโดยละเอียดในบทที่ 4) เป็นถนนขนาดไม่ใหญ่นักมีสองเลน ในบาง
ช่วงไม่มีไหล่ทางและช่องทางจักรยานยนต์ถนนมีความสูงไม่มากนัก นอกจากนั้นทิศทางการตั้งของ
ถนนยังอยู่ในแนวขนานกับการไหลของน้ าจาก เปรียบเทียบระหว่าง แผนที่เส้นทางน้ ากับแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ท าให้ถนนไม่ได้สกัดกั้นการระบายน้ าในพ้ืนที่นัก แต่หากมีปริมาณน้ ามาก ถนนจะถูก
น้ าไหลข้ามและถูกท าลายจากกระแสน้ า นอกจากถนนแล้วยังมีสะพานซึ่งในแผนที่ในบทก่อนหน้านี้ 
จะเห็นได้ว่าเส้นทางเดินรถตัดกับเส้นทางน้ าจ านวนมาก เมื่อมีฝนตกหนักกระแสน้ ารุนแรงในอ าเภอ
นบพิต าจึงมสีะพานถล่มบ่อยครั้ง เช่นเดียวกับถนน ด้วยเหตุนี้ถนนและสะพานในอ าเภอนบพิต าไม่ได้
สกัดกั้นการระบายน้ ามากนักเหมือนถนนขนาดใหญ่ที่มีความกว้างและสูงอาจท าให้น้ าระบายช้าลงได้
บ้างในบางจุดแต่ถนนไม่ใช่ปัจจัยหลักในระดับที่จะกล่าวได้ว่าถนนในอ าเภอนบพิต ากั้นน้ าจนท าให้น้ า
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ท่วมขังเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ แต่หากใช้หลักการในหัวข้อระดับความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ในบทที่ 2 
แล้วแม้ว่าถนนจะไม่ได้มีผลในการกั้นน้ ามากนักแต่ตัวถนนจะใช้การไม่ได้เมื่อเกิดอุทกภัยรวมไปถึง
สะพานที่ขาดในบางจุดท าให้เกิดปัญหาในการด ารงชีวิตได้ดังนั้นในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าบางส่วนที่เกิด
ถนนและสะพานขาดสามารถถือเป็นความเสี่ยงจากอุทกภัยได้ 
              1.2.4.3 พ้ืนที่ป่าไม ้เป็นพื้นที่ท่ีมีความสามารถในการดูดซับและรองรับน้ าได้ดี
อ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่เป็นป่าไม้ ประมาณ 60 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด นับว่ามีพ้ืนที่จ านวนมากที่มีป่าไม้
สามารถรองรับน้ าได้ จากหัวข้อระดับความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ในบทที่ 2 ที่วัดระดับโดยใช้มนุษย์
เป็นเกณฑ์ พื้นที่ป่าไม้นั้นไม่มีประชาชนอาศัยอยู่และไม่สามารถเข้าไปประกอบอาชีพได้ ดังนั้นอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ส่วนนี้จะสร้างความเดือดร้อนได้น้อยกว่าพ้ืนที่ในเมือง เช่นเมื่อมีน้ าป่าไหลรุนแรงใน
ป่าจะสร้างอันตรายโดยตรงกับชนได้น้อยอาจเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติได้แต่เมื่อมีฝนตกหนักหรือสภาวะอันตรายสถานที่ท่องเที่ยวจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าอยู่แล้ว 
ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ความสามารถในการรองรับและดูดซึมน้ าหรือความเดือดร้อนจากประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ก็ตาม ถือว่าพ้ืนที่ป่ามีประโยชน์และเป็นพ้ืนที่ที่ท าให้ความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย
ลดลง 
              1.2.4.4 พ้ืนที่ทางการเกษตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ เช่น 
ยางพารา ทุเรียน มังคุด และอ่ืน ๆ พ้ืนที่ทางการเกษตรมีผลท าให้ความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยน้อย
กว่าชุมชนแต่มากกว่าพื้นท่ีป่าไม้ โดยไม้สวนที่ปลูกในอ าเภอนบพิต ามักเป็นไม้ใหญ่และมีการจัดการใต้
โคนต้นเรียบร้อยคือไม่มีไม้พุ่มและไม้คลุมดินเพ่ือให้สะดวกในการดูแลพืชสวน ท า ให้ความหนาแน่น
ของพืชต่ ากว่าป่า และความสามารถในการดูดซึมและลดความรุนแรงของกระแสน้ าน้อยกว่าป่าด้วย 
ในทางทิศตะวันออกของอ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่นาอยู่ นับเป็นการเกษตรอีกรูปแบบที่มีในอ าเภอนบพิ
ต าที่มีความสามารถในการรับน้ าได้ดีเป็นปัจจัยที่ท าให้พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยลดลงแม้ไม่ดีเท่าป่าแต่
ดีกว่าพ้ืนที่ชุมชน ในพ้ืนที่ท าการเกษตรแม้จะไม่ใช่พ้ืนที่อยู่อาศัยแบบชุมชนซึ่งหากชุมชนเกิดอุทกภัย
จะเกิดอันตรายโดยตรงต่อชีวิตแต่จากบทที่ 4 เห็นได้ว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลักของชาวอ าเภอ
นบพิต าและยังมีพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก หากเกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่การเกษตรจะส่งผลโดยอ้อมคือ
ท าลายอาชีพและรายได้หลักต่อคนในพ้ืนที่ 
 1.3 การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 
      การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่
นบพติ าจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และจัดเรียงความส าคัญตามล าดับเพราะในแต่ละปัจจัยมีผลต่อการ
เกิดอุทกภัยไม่เท่ากัน โดยมีปัจจัยความส าคัญที่สุดคือปริมาณน้ าฝน เมื่อไม่มีฝนตกหรือฝนตกน้อย
พ้ืนทีอ่ าเภอนบพิต าก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยน้อยเช่นกัน และเมื่อมีฝนตกหนักมีปริมาณน้ า
มากอ าเภอนบพิต าก็จะมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยสูงขึ้น โดยความเสี่ยงจะต่างกันออกไปในพ้ืนที่แต่ละ
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ส่วนด้วยปัจจัยทางกายภาพที่ต่างกันออกไป ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลท าให้มีความเสี่ยงในการเกิด
อุทกภัยมีล าดับความส าคัญดังนี้ 
       1.3.1 ระยะห่างจากเส้นทางน้ า จากหลักการและทฤษฎีในบทที่ 2 ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ในบทที่ 4 และ 5 ปัจจัยในด้านเส้นทางน้ าและระยะห่างจากเส้นทางน้ ามีผลต่อความเสี่ยงใน
การเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต ามากที่สุดเนื่องจากน้ าจากบริเวณภูเขาจะไหลผ่านตามเส้นทาง
น้ า เส้นทางน้ าเหล่านั้นจะมีปริมานน้ าและความแรงของกระแสน้ าสูง ไหลผ่านไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้
พ้ืนที่ที่มีเส้นทางน้ าผ่านเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยแม้ในบางครั้งฝนที่ตกในพ้ืนที่ต่ าหรือทางทิศ
ตะวันออกของอ าเภอนบพิต าเริ่มน้อยลงแต่น้ าที่สะสมอยู่บนภูเขาจะระบายลงมาท าให้พ้ืนที่ที่มี
เส้นทางน้ าไหลผ่านยังมีปริมาณน้ ามากอยู่ โดยเรียงล าดับความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยสูงในพ้ืนที่
เส้นทางน้ าผ่านและต่ าลงเรื่อย ๆ ตามระยะทางท่ีห่างออกไป 
       1.3.2 ความชัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยประเภทต่าง ๆ 
นบพติ ามีพ้ืนที่ที่มีความชันสูงท าให้มีกระแสน้ าไหลเชี่ยวส่งผลให้อุทกภัยมีความรุนแรง ท าให้ความชัน
จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมาจากปัจจัยเส้นทางน้ า โดยเรียงล าดับจากพ้ืนที่ที่มีความชันสูงท า
ให้มีกระแสแรงเป็นพ้ืนที่เสี่ยงอุกทกภัยสูงกว่าไล่ระดับลงไปสู่พ้ืนที่ที่มีความชันต่ าเป็นพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัยน้อยกว่า 
       1.3.3 ความสูง ความสูงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยของอ าเภอ
นบพิต ารองลงมาจากความชัน ตามปกติปัจจัยด้านความสูงจะมีผลต่ออุทกภัยสูงแต่ในพ้ืนที่ อ าเภอ
นบพิต าปัจจัยด้านความสูงจะมีอิทธิพลรองลงมาเนื่องจากแม้ว่าน้ าจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าแต่จาก
การศึกษาเส้นทางน้ าและลักษณะพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าสามารถระบายน้ าได้เร็วโอกาสน้ าท่วมและน้ าขัง
ในที่ต่ าจะน้อยกว่าในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านความสูงก็ยังมีผลต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ 
โดยจัดล าดับจากพ้ืนที่ต่ ามีความเสี่ยงจะเกิดอุทกภัยได้มากไล่ระดับความส าคัญน้อยลงเรื่อย ๆ ไป
จนถึงพ้ืนที่ที่มีความสูงมากข้ึน 
       1.3.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นปัจจัยที่ต้องน ามาใช้ในการจ าแนกเนื่องจากท าให้
ทราบว่าพ้ืนที่ส่วนใดเป็นอย่างไร โดยปกติจะจัดพ้ืนที่ชุมชนมีอิทธิพลต่อการเกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยสูงที่สุด รองลงมาคือพ้ืนที่เกษตร และป่าไม้ตามล าดับ โดยในพ้ืนที่ อ าเภอนบพิต าชุมชนไม่
หนาแน่นมากมีพ้ืนที่เป็นป่าไม้และพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวนมาก ในพ้ืนที่นบพิต าเมื่อเทียบปัจจัยด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินถือว่ามีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยต่ ากว่า ความสูง ความชัน และ
ระยะห่างจากเส้นทางน้ า 
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2. ระดับความเสี่ยงต่ออุทกภัยในพื นที่ต่าง ๆ ของอ าเภอนบพิต า 
 เมื่อน าข้อมูลหลักการและทฤษฎีในบทก่อนหน้านี้มาวิเคราะห์แล้วน าปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลท าให้พ้ืนที่อ าเภอนบพิต ามีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยมาซ้อนทับกัน โดยมีการให้น้ าหนัก
เรียงล าดับตามเนื้อหาในหัวข้อก่อนหน้านี้ ท าให้ได้แผนที่ที่สามารถระบุได้ว่าพ้ืนที่ในอ าเภอนบพิต าแต่
ละส่วนมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยมากน้อยในบริเวณใดบ้างดังนี้ 

 
แผนที่ที ่21 ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในอ าเภอนบพิต า 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 

 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูง   พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง 

 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ า   พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ ามาก 
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 เมื่อน าปัจจัยต่าง ๆ มาซ้อนทับกันท าให้ได้แผนที่ที่แสดงต าแหน่งพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าว่า
ส่วนใดมีระดับความเสี่ยงอย่างไร แบ่งระดับได้ดังนี้ พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูงแทนด้วยสีแดง โดย
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่จริงในอ าเภอนบพิต าที่เคยเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง อยู่ในพ้ืนที่ความชันสูงและมี
เส้นทางน้ าไหลผ่าน ในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต า มีความสอดคล้องกัน พ้ืนที่สีเขียวในแผนที่นี้คือ
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัยต่ า ยกตัวอย่างเช่น บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแผนที่ ในเขตต าบลนา
เหรง และต าบลกะหรอ ในพ้ืนที่จริงบริเวณนี้ไม่เกิดปัญหาอุทกภัยบ่อยนักแต่ในบางครั้งก็สามารถ
เกิดข้ึนได้หากมีปริมาณฝนตกสะสมมากในปี พ.ศ. 2554 สอดคล้องกับระดับที่ตั้งไว้ในแผนที่ในระดับ
เสี่ยงเกิดอุทกภัยต่ าโดยอ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยแต่ละระดับดังนี้ 

 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูง แสดงในแผนที่ด้วยสีแดง มีพ้ืนที่ประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นเนื้อที่ประมาณ 10.3 % ของอ าเภอนบพิต า เป็นพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัยได้ง่ายหากมีฝนตก ส่วนมาก
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากและใกล้เส้นทางน้ า กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า 
ยกเว้นในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณตะวันตกของต าบลนาเหรง และต าบลกะหรอทั้งหมด ไม่
มีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในระดับนี้ พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงระดับนี้จะกระจายอยู่บริเวณทาง
ตะวันตกของอ าเภอนบพิต า ตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ ยกเว้นทางตะวันออก 

 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง แสดงในแผนที่ด้วยสีส้ม มีพ้ืนที่ประมาณ 411 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 57.1 % ของอ าเภอนบพิต า มักอยู่ในบริเวณที่ถูกล้อมรอบด้วยพ้ืนที่
เสี่ยงอุทกภัยสูง กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันคือฝั่งตะวันตก ตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ ยกเว้นฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ใน ต าบลนาเหรงและต าบลกะหรอ จะมีพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลางในบริเวณที่มี
เส้นทางน้ าไหลผ่านโดยเฉพาะคลองท่าเปรงและคลองท่าพุดเท่านั้น 

 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ าแสดงในแผนที่ด้วยสีเขียว มีพ้ืนที่ประมาณ 232 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นเนื้อที่ประมาณ 32.2 % ของอ าเภอนบพิต า มีพ้ืนที่ส่วนมากตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของต าบลกรุงชิง 
ต าบลนบพิต า ทิศตะวันออกของต าบลนาเหรง และต าบลกะหรอ ต าบลกะหรอจะไม่มีความเสี่ยงใน
การเกิดอุทกภัยสูงเท่าพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกบริเวณภูเขาและแอ่งกระทะแต่สามารถเกิดอุทกภัยได้บ้าง
ในปีที่มีปริมาณน้ ามากเมื่อมีน้ าล้นอกกจากเส้นทางน้ าเข้าท่วมพ้ืนที่ใกล้เคียง พ้ืนที่ที่แทนด้วยสีเขียว
ส่วนใหญ่จะไม่มีเส้นทางน้ าไหลผ่านและเป็นพ้ืนที่ราบ 

 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ ามาก แสดงในแผนที่ด้วยสีน้ าเงิน มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 0.4 % ของอ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่อยู่ในบริเวณป่าบนที่ราบสูงในต าบลกรุงชิง
เป็นพ้ืนที่ลักษณะที่ไม่เอ้ือต่อการเกิดน้ าท่วม แต่ลักษณะภูเขาและเทือกเขาไม่ได้มีลักษณะแบบภูเขา
เช่นในภาคอีสานท าให้มีพ้ืนที่ราบสูงน้อยมาก อีกส่วนอยู่ในพ้ืนที่ทางราบทางการเกษตรในทางทิศ
ตะวันตกของต าบลนาเหรงซึ่งมีเนื้อที่น้อยมากเช่นกัน ดังนั้นอาจจะอนุมานได้ว่าในอ าเภอนบพิต าไม่มี
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พ้ืนที่ที่จะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยเลย หากมีฝนตกหนักมากเป็นเวลานานอาจท าให้เกิด
อุทกภัยได้ในอ าเภอนบพิต า เนื่องจากพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ ามากมีเนื้อที่ไม่ถึง 1% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
3. สรุปสภาพปัญหาอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า 
 อ าเภอนบพิต ามีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในระดับต่าง ๆ กระจายอยู่ในพ้ืนที่
เพ่ือที่จะน าวิธีการในการจัดการอุทกภัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่จ าเป็นต้องน าแผนที่ระดับ
ความเสี่ยงต่ออุทกภัยในพื้นท่ีต่าง ๆ ของอ าเภอนบพิต ามาเปรียบเทียบกับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือที่จะเลือกวิธีการจัดการได้เหมาะสมกับพ้ืนที่ประเภทนั้น ๆ ได้  นอกจากนี้อาจใช้ปัจจัยด้านภูมิ
ประเทศอ่ืนร่วมด้วย เพราะพ้ืนที่แต่ละแบบย่อมมีวิธีการทางสิ่งแวดล้อมและวิธีทางภูมิสถาปัตยกรรม
ที่น ามาปรับใช้เพ่ือลดผลกระทบต่อปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่นบพิต าที่เหมาะสมต่างกัน โดยเมื่อ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์แล้วสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 3.1 พื นที่รูปเกือกม้าทางทิศตะวันตก 

 

แผนที่ที ่22 ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่รูปเกือกม้าทางทิศตะวันตก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 

 
           พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูง    พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง 

 
           พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ า    พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ ามาก 
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 เนื่องจากรูปทรงของพ้ืนที่ส่วนนี้ที่คล้ายรูปตัว C หรือ เกือกม้า จึงขอเรียกพ้ืนที่ส่วนนี้ว่า
พ้ืนที่เกือกม้าทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกของอ าเภอนบพิต าส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่ต าบลกรุงชิงมี
บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ต าบลนบพิต าและนาเหรง พ้ืนที่ที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้มีความสูงชันลักษณะ
เป็นภูเขาและเทือกเขา พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นเขตป่าที่มีความสูงท าให้มีฝนตกปริมาณมาก เมื่อมีฝนตกใน
พ้ืนที่ส่วนนี้มีโอกาสเกิดน้ าป่าไหลหลากลงสู่ที่ต่ าด้วยความรุนแรงผ่านเส้นทางน้ าต่างๆที่กระจายอยู่
โดยไหลไปในทิศทางเข้าหาส่วนกลางของเกือกม้า จากแผนที่ 22 พบว่าในพ้ืนที่นี้โดยเฉพาะทางทิศ
เหนือและตะวันตกจะมีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยสูงอยู่มาก โดยมีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
อุทกภัยต่ าสลับอยู่บ้างในทางทิศใต้ฝั่งน้ าตกกรุงชิง ในพ้ืนที่เกือกม้านี้จะมีปริมาณน้ าและกระแสน้ า
รุนแรงมากในลักษณะน้ าป่าจะสังเกตได้จากพ้ืนที่สีแดงในแผนที่ที่เป็นเส้นทางน้ ากระจายอยู่ตามความ
ลาดชันลงมา แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าจึงไม่มีชุมชน ถนน และประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท าให้
อุทกภัยรุนแรงในพ้ืนที่นี้ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนโดยตรงนัก นอกจากจะมี
นักท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ในพ้ืนที่ส่วนนี้จึงจะได้รับอันตราย
เป็นอย่างมากหากเกิดอุทกภัย 
 พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพทางภูมิประเทศโดดเด่นคือเป็นภูเขาและมีฝนตก
ปริมาณมากท าให้เกิดอุทกภัยได้ง่ายและรุนแรงแต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าไม่มีประชากรอยู่อาศัยท าให้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรไม่มากนัก 
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 3.2 พื นที่แอ่งกระทะตอนกลาง 

 

แผนที่ที ่23 ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลาง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 

 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง          พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง 

 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต่ า          พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต่ ามาก 

  
 พ้ืนที่แอ่งกระทะบริเวณตอนกลางของอ าเภอนบพิต า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ต าบลกรุงชิง
และบางส่วนของต าบลนบพิต า ในแผนที่ 23 จะเห็นว่าสีที่แทนด้วยระดับความเสี่ยงต่ออุทกภัยใน
พ้ืนที่ส่วนนี้มีผสมกันอยู่ทั้งสูงปานกลางและต่ า ในส่วนที่มีความเสี่ยงสูงและปานกลางคือพ้ืนที่ที่มี
เส้นทางน้ าไหลผ่านรับน้ ามาจากพ้ืนที่ที่ล้อมรอบคือพ้ืนที่สูงรูปเกือกม้าก่อนหน้านี้ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่
ราบต่ า ท าให้รับน้ าฝน น้ าป่า จากบริเวณก่อนหน้านี้มารวมกันในพ้ืนที่ส่วนนี้  ท าให้พ้ืนที่ส่วนนี้มี
ปริมาณน้ าจ านวนมากที่มีจากเส้นทางน้ าย่อยต่าง ๆ มารวมกันในบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่คือคลอง
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กลายโดยไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออกผ่านอ าเภอท่าศาลาและอ าเภอสิชลออกสู่อ่าวไทย คลองกลาย
มีขนาดใหญ่มากเพราะต้องรับปริมาณน้ าจากพ้ืนที่ต้นน้ าในบริเวณเกือกม้าจึงท าให้มีความสามารถใน
การระบายน้ าสูงท าให้อุทกภัยในพื้นที่นี้ไม่ได้มีรูปแบบเป็นน้ าท่วมขังระบายช้าแบบในชุมชนภาคกลาง 
แต่หากมีฝนตกต่อเนื่องจนไม่สามารถระบายน้ าได้ จะท าให้คลองกลายเป็นเส้นทางน้ าขนาดใหญ่ที่มี
ปริมาณน้ ามากไหลเชี่ยวกระแสน้ ารุนแรงไหลตัดผ่านตอนกลางพ้ืนที่ สร้างความเสี่ยงหายต่อตลิ่งและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงคลองกลายถูกกระแสน้ ารุนแรงเข้าท่วมท าลายได้ พ้ืนที่แอ่งกระทะนี้อยู่ในบริเวณต าบล
กรุงชิงและบางส่วนของต าบลนบพิต าจากข้อมูลก่อนหน้านี้พบว่าต าบลกรุงชิงมีประชากรจ านวนมาก
แต่เมื่อวิเคราะห์จากการใช้ที่ดินแล้วกรุงชิงมีพ้ืนที่เป็นป่าไม้จ านวนมากซึ่งไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ 
จากแผนที่ต่างๆ สังเกตได้จากว่า ที่ตั้งชุมชนและถนนกระจุกตัวอยู่ในแอ่งกระทะตอนกลางนี้คือพ้ืนที่
ส่วนนี้มีโอกาสเกิดอุทกภัยจากปริมาณน้ าที่มาจากบริเวณที่สูงและพ้ืนที่มีการตั้งชุมชนรวมไปถึงพ้ืนที่
ท าการเกษตรอยู่จ านวนมากหากเกิดอุทกภัยขึ้นจะสร้างความเสียหายต่อประชากรในพ้ืนที่เป็นอย่าง
มาก รวมไปถึงเส้นทางถนนสะพานที่ตัดผ่านไปมาในพื้นที่ท่ีแทนด้วยสีแดง หากเกิดอุทกภัยขึ้นพ้ืนที่ใน
ส่วนนี้ยังอาจเกิดปัญหาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกท าให้ช่วยเหลือได้ยากล าบาก เพราะทางเข้าหลัก
คือถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4186 ซึ่งเชื่อมต่อไปยังอ าเภอท่าศาลาและอ าเภอพรหมคี รีที่จะ
ผ่านไปถึงอ าเภอเมืองได้ในทางตะวันออกของพ้ืนที่แอ่งกระทะนี้ หากมีถนน สะพานถูกตัดขาดจะท า
ให้ประชากรกรุงชิงประสบกับความยากล าบากมาก 
 เนื่องจากพ้ืนที่กรุงชิงมีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรท าให้สามารถปลูกพืชได้ดีประชากรมี
รายได้ดีท าให้เข้าไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่แอ่งกระทะนี้จ านวนมาก ซึ่งพ้ืนที่แอ่งกระทะนี้เป็นพ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยเมื่อมีประชากรอาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เกิดความ
เสียหายได้มากเมื่อเกิดอุทกภัยรุนแรงในพ้ืนที่ส่วนนี้ 
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 3.3 ที่ราบทางทิศตะวันออก 

 

แผนที่ที ่24 ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ราบทางทิศตะวันออก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่กรมป่าไม้, แผนที่ www.google.co.th/maps, แผนที่กรมทรัพยากรธรณี 

 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง          พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง 

 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต่ า          พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต่ ามาก 

 ที่ราบทางตะวันออกคือพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอนบพิต าเป็นพ้ืนที่ที่
เชื่อมต่อจากอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบต่ ารับน้ ามาจากพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกจะเห็นว่าจากแผนที่ 24 พ้ืนที่ส่วนนี้ส่วนมากเป็นพ้ืนที่
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เสี่ยงอุทกภัยต่ า เนื่องมาจากไม่ได้มีภูมิประเทศที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยมากเท่าสองส่วนก่อนหน้า
นี้ คือไม่มีความสูงชันมาก มีเส้นทางน้ าไม่มากนัก เป็นที่ต่ า แต่ลักษณะเฉพาะของอ าเภอนบพิต าคือ
ระบายน้ าได้เร็วน้ าไม่ท่วมขังดังนั้นจากท้ังหมดนี้จึงท าให้พ้ืนที่ส่วนนี้เสี่ยงอุทกภัยต่ า อย่างไรก็ตามหาก
สังเกตในแผนที่พบว่ามีเส้นสีส้มตัดผ่านพ้ืนที่นั้นคือเส้นทางน้ าหากมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในพ้ืนที่
มากรวมกับน้ าในพ้ืนที่ที่สูงกว่าทางทิศตะวันตกจะท าให้มีน้ าไหลรุนแรงในเส้นทางน้ าหลักในพ้ืนที่เช่น
คลองท่าเปรง คลองท่าพุด ท าให้ในพ้ืนที่ใกล้กับเส้นทางน้ าดังกล่าวมีโอกาสเกิดอุทกภัยในลักษณะ น้ า
เซาะตลิ่งเสียหาย และพ้ืนที่ที่ไม่ไกลเส้นทางน้ าอาจเกิดน้ าท่วมจากน้ าที่ล้นออกมาจากคลองได้ หากไม่
มีฝนตกต่อเนื่องน้ าจะระบายจากคลองอย่างรวดเร็วท าให้พื้นที่โดยรอบระบายน้ าได้หมดไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง แต่หากมีปริมาณน้ าฝนตกต่อเนื่องในบางปีอาจท าให้ตลิ่งเสียหายและพ้ืนที่ โดยรอบเส้นทางน้ าถูก
น้ าท่วมเป็นเวลานานกว่าปกติได้ พ้ืนที่ในส่วนนี้ประกอบไปด้วย พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ท าการเกษตร มี
การปลูกพืชเช่น ยางพารา มังคุด ทุเรียนเป็นต้น น้ าท่วมในพ้ืนที่นี้เกิดขึ้นไม่บ่อย และในบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เส้นทางน้ า หากมีน้ าล้นคลองเข้าพ้ืนที่การเกษตร เช่น ยางพารา ยางพารานั้นหากถูกน้ าท่วม 
มักจะไม่ตายทันที แต่จะตายช้า ๆ หากถูกน้ าท่วมเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งในปีที่มีน้ าปริมาณน้ าไม่มาก
นักจะไม่มีน้ าล้นจากคลองเข้าท่วมสวนยางเป็นเวลานาน ยางพาราจะยังไม่ตาย นอกจากจะมีฝนตก
ต่อเนื่องเป็นเวลานานจนน้ าไม่สามารถระบายได้และไม่ลดระดับลงเป็นเวลานาน เช่นปี พ.ศ. 2554 ใน
ปีนั้นจะมียางพาราบางส่วนที่ปลูกอยู่ใกล้เส้นทางน้ าเกิดความเสียหายได้ นอกจากไม้ยืนต้นในบริเวณ
ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ส่วนนี้ยังมีการท านาปลูกข้าว มีพ้ืนที่ต่ าที่เป็นที่สามารถรับน้ าได้ และจาก
แผนที่จะเห็นได้ว่าเส้นทางน้ าไม่ได้ตัดกับเส้นทางสัญจร ถนน สะพานมากเท่าในพื้นที่ก่อนหน้านี้ ท าให้
พ้ืนที่ส่วนนี้ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในขณะเกิดปัญหาอุทกภัย 
 พ้ืนที่ราบทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบผืนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปทางฝั่งตะวันตกที่เป็นแอ่ง
กระทะและภูเขาเป็นส่วนที่สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุทกภัย
ในอ าเภอนบพิต าไดม้ากที่สุด 
 3.4 สรุปปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยและสภาพปัญหาอุทกภัยของอ าเภอนบพิต า 
       3.4.1 อ าเภอนบพิต าปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่สูงมีโอกาสเกิดอุทกภัยได้ในทุก ๆ สิบปี
โดยประมาณ 
       3.4.2 พื้นที่อ าเภอนบพิต ามีความสูงมากในบริเวณต้นน้ าบนภูเขาทางฝั่งตะวันตกใน
ต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต าและมีพ้ืนที่ต่ าซ่ึงถูกล้อมรอบอยู่ในบริเวณตอนกลาง 
       3.4.3 พ้ืนที่อ าเภอนบพิต ามีความสูงต่ าต่างกันมากจนท าให้พ้ืนที่มีความลาดชันท า
ให้เมื่อมีฝนตกหนักสามารถเกิดน้ าหลากได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
       3.4.4 พื้นทีอ่ าเภอนบพิต ามีเส้นทางน้ ากระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ท าให้ระบายน้ าได้ดี
แต่หากมีปริมาณน้ ามากเกินกว่าเส้นทางน้ าสามารถรับไว้ได้ท าให้ พ้ืนที่เหล่านั้นมีความเสี่ยงเกิด
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อุทกภัย 
       3.4.5 มีประชาชนเข้าไปอาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยบริเวณแอ่งกระทะตอนกลางของ
อ าเภอนบพิต าในต าบลกรุงชิงมากขึ้นท าให้เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดข้ึนขณะเกิดอุทกภัย 
       3.4.6 พ้ืนที่อ าเภอนบพิต าฝั่งตะวันตกในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต าเป็นป่าไม้
และภูเขาท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากได้เมื่อฝนตกหนัก 
       3.4.7 พ้ืนที่ตอนกลางของอ าเภอนบพิต ามีเส้นทางน้ าจ านวนมากที่รับน้ าปริมาณ
มากมาจากภูเขาท่ีล้อมรอบ 
       3.4.8 ที่ราบฝั่งตะวันออกบริเวณต าบลนาเหรงและต าบลกะหรอมีความเสี่ยงต่อ
อุทกภัยต่ าแต่ในบริเวณใกล้เส้นทางน้ ายังคงมีความเสี่ยงที่ต้องระวังหากมีปริมาณน้ าในคลองมากจน
ล้นตลิ่ง 
       3.4.9 ลักษณะอุทกภัยในอ าเภอนบพิต าคือน้ าท่วมฉับพลันจากน้ าป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะในต าบลกรุงชิง 
       3.4.10 อุทกภัยในอ าเภอนบพิต ามักไม่เกิดขึ้นเป็นเวลานานเพราะสามารถระบาย
น้ าไดอ้ย่างรวดเร็ว 
       3.4.11 ต าบลกรุงชิงมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหากเกิดอุทกภัย
รุนแรง 
       3.4.12 ฝั่งตะวันออกของอ าเภอนบพิต าอาจเกิดน้ าท่วมพ้ืนที่ ได้หากมีฝนตกอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลาน้ าจนน้ าระบายไม่ทันโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงเส้นทางน้ า 
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บทที ่6 
 

การจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า 
 

 การจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในอ าเภอนบพิต าด้วยหลักการทฤษฎีวิธีการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและวิธีการทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่น ามาศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่อ าเภอ
นบพิต าเนื่องจากหลักการเหล่านี้ถูกใช้ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาอุทกภัยและพ้ืนที่ที่มีความเป็นธรรมชาติสูง
หลักการเหล่านี้ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสอดคล้องกับพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าที่เป็น
พ้ืนที่ใกล้ชิดธรรมชาติบริเวณภูเขาสูงป่าต้นน้ าและอุทยานแห่งชาติ นั้นคือวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสมต่อ
พ้ืนทีอ่ าเภอนบพิต าต้องช่วยเหลือชุมชนได้และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าเลือกหลักการและทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้ที่สามารถน ามาใช้ในพ้ืนที่ 
แตก่็ไม่สามารถน ามาใช้ได้โดยตรงตามหลักการเพราะในแต่ละพ้ืนที่ก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปอาจ
มีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้พ้ืนที่อ าเภอนบพิต าเองก็มีภูมิประเทศแตกต่างกันไปในแต่
ละส่วนจึงไม่สามารถเอาวิธีการใดมาใช้ได้เลยทั่วทุกพ้ืนที่ของนบพิต า จ าเป็นต้องมีการเลือกใช้ เพ่ือให้
เหมาะสมกับพ้ืนทีว่่าใดในอ าเภอนบพิต าควรใช้วิธีการจัดการแบบใด 
 
1. การวางกรอบการจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า 
 1.1 2P2R 
      ด้วยทฤษฎีและวิธีการจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในอ าเภอนบพิต าอาจแตกต่างกันไป
ในแต่ละส่วนของอ าเภอนบพิต าท าให้มีรายละเอียดต่างกันจึงต้องวางกรอบด้วยทฤษฎีหลักที่มีความ
กว้างและครอบคลุมนั้นคือหลัก 2P2R ซึ่งเนื้อหาหลักของหลักการนี้ คือการแบ่งการจัดการอุทกภัย
ออกเป็นช่วงเวลา โดยรายละเอียดของการจัดการในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับผู้ใช้หลักการว่าคือใคร
หรือหน่วยงานใด 
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ป้องกัน  เตรียมพร้อม  ตอบสนอง ฟ้ืนฟู 
 

นโยบาย การสั่งการ อาสาสมัครและอ่ืน ๆ 
     เทคนิควิธีการทางกายภาพและอ่ืน ๆ  

แผนผังที่ 3 การปรับใช้หลักการ 2P2R 
ที่มา: จัดท าโดยผู้วิจัย 

      จากแผนผังที่ 3 หลักการ 2P2R ที่ใช้เป็นกรอบแบ่งเวลาออกเป็นช่วงต่าง ๆ จะเห็น
ว่าในช่วงเวลาต่าง ๆ มีกระบวนการที่ควรด าเนินการต่างกัน ในด้านนโยบาย ค าสั่ง การมอบอ านาจ 
การกู้ภัย สามารถปรับใช้ได้ในทุกขั้นตอน แต่หากเป็นหลักการทางภูมิสถาปัตยกรรมวิธีการจัดการ
พ้ืนที่และหลักการต่าง ๆ ด้านกายภาพ มีความเหมาะสมในช่วงเวลา ป้องกันและฟ้ืนฟู เพราะหลักการ
ด าเนินการด้านกายภาพจะมีความจ าเป็นน้อยกว่าในเวลาขณะเกิดอุทกภัย สิ่งที่เร่งด่วนและต้องท า
ก่อนคือ การกู้ภัยและการรักษาพยาบาล เป็นต้น การใช้งานหลัก 2P2R ในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า 
แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
      1.1.1 ขั้นการป้องกันคือการด าเนินการในช่วงเวลาที่ไม่เกิดอุทกภัยในช่วงนี้ทุกฝ่าย
สามารถด าเนินการเพ่ือป้องกันให้เกิดอุทกภัยได้น้อยลงหรือมีความรุนแรงน้อยลงและให้มีความ
เสียหายน้อยลงเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น 
              1.1.1.1หน่วยงานรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้มีอ านาจใน
พ้ืนที่อ าเภอนบพิต าต้องประสานงานกับผู้มีความรู้ในด้านการจัดการพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่
ประกอบไปด้วย นักพัฒนา สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักนิเวศวิทยา นักอุทกวิทยา นักธรณีวิทยา 
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักอนุรักษ์ และผู้มีความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในพ้ืนที่ การ
เตรียมการด้านกายภาพเพ่ือลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยหรือเมื่อเกิดอุทกภัยแล้วสามารถบรรเทาความ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญข้างต้นยังสามารถน าไปใช้ในการออกนโยบาย
กฎหมายและเผยแพร่ให้คนในพ้ืนสามารถน าไปใช้ได้ 
              1.1.1.2 หน่วยงานรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้มีอ านาจใน
พ้ืนที่อ าเภอนบพิต าต้องประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนประมาณทั้ง 16 
แห่งในอ าเภอนบพิต า เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเรื่องอุทกภัย การเตรียมตัวรับมือ รวม
ไปถึงกระตุ้นใหค้นในพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      1.1.2 ขั้นการเตรียมพร้อมในช่วงเวลานี้ยังไม่เกิดอุทกภัยแต่เป็นช่วงเวลาก่อน
ขั้นตอนการเกิดอุทกภัย การด าเนินการในขั้นตอนนี้จะเน้นไปในด้านนโยบายและการออกมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวก่อนเกิดอุทกภัย โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
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             1.1.2.1 หน่วยงานรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้มีอ านาจในพ้ืนที่
อ าเภอนบพิต า ต้องประเมินและก าหนดความเสี่ยงของอุทกภัยที่ก าลังจะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถ
คาดการณ์ระดับความรุนแรงของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นได้ระดมพลวางแผนสั่งการและเตรียมความพร้อม
อาสาสมัครในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือต่อปัญหาอุทกภัยหากมี
ความรุนแรงมากจากการประเมินล่วงหน้า โดยการประสานงานและเตรียมความพร้อมกับหน่วยงาน
ด้านการแพทย์ทั้ง 7 แห่งในอ าเภอนบพิต า 
             1.1.2.2 หน่วยงานรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้มีอ านาจในพ้ืนที่
อ าเภอนบพิต า ต้องประชุมและประสานงานกับธุรกิจและกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางและ
วางแผนล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดอุทกภัยจะส่งผลต่อธุรกิจและกลุ่มอาชีพอย่างไร ควรเตรียมตัวอย่างไรและ
เมื่อเกิดความเสียหายแล้วจะต้องให้ความช่วยเหลือธุรกิจและกลุ่มอาชีพนั้น ๆ อย่างไรให้สามารถ
ด าเนินกิจการต่อได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
             1.1.2.3 ประชาชนในอ าเภอนบพิต า ต้องเตรียมการรับมืออุทกภัยด้วยตนเอง
โดยจัดการกับบ้านพ้ืนที่เกษตรและสมาชิกในครอบครัวรวมถึงสัตว์เลี้ยงให้พร้อม หลักจากได้ศึกษา
พ้ืนที่และวิธีการเตรียมพร้อมมาแล้วในขั้นการป้องกัน ในขั้นนี้ต้องน าวิธีการมาปฏิบัติเพ่ือเตรียมพร้อม
ก่อนน้ ามา ต้องประเมินว่าพื้นที่ตนเองอาศัยอยู่จะเกิดอุทกภัยอย่างไร โดยใช้ข้อมูลจากค าแนะน าของ
หน่วยงานรัฐและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเพ่ือเตรียมพร้อม เช่น การอพยพคนและสัตว์ สะสมอาหารและ
น้ าดื่ม หรือหากหน่วยงานรัฐประเมินว่าอุทกภัยไม่รุนแรงโอกาสเกิดต่ า อาจแค่เตรียมพร้อมส าหรับ
การเดินทางที่ยากล าบากขึ้นและไม่สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมและ
เหมาะสมกับสถานการณท์ี่ก าลังจะเกิด 
      1.1.3 ขั้นการตอบสนองคือช่วงเวลาขณะที่เกิดอุทกภัยขึ้นการปฏิบัติในช่วงนี้ต้อง
เน้นไปในด้านการกู้ภัยช่วยเหลือชีวิตเป็นอันดับแรกรองลงมาคือทรัพย์สินโดยมีวิธีการดังนี้ 
             1.1.3.1 หน่วยงานรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้มีอ านาจในพ้ืนที่
อ าเภอนบพิต า ต้องสามารถสั่งการและตัดสินใจตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลและตัดสินใจ
ได้ถูกต้องว่าพื้นที่ส่วนใดควรด าเนินการอย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพ 
             1.1.3.2 ประชาชนในพ้ืนที่นบพิต า ต้องมีความตื่นตัวไม่ประมาทรับรู้ข้อมูลให้
มากที่สุดปฏิบัติตนตามค าแนะน าจากหน่วยงานและผู้มีความรู้อย่างถูกต้องตามแผนที่ได้รับมา 
      1.1.4 ขั้นการฟ้ืนฟูเป็นช่วงเวลาหลังเกิดอุทกภัยแล้วจึงต้องมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทั้งด้าน
พ้ืนที่และประชากรรวมไปถึงด้านความรู้สึก 
             1.1.4.1 การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย หน่วยงานรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจในพื้นที่อ าเภอนบพิต า ต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของ
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แต่ละพ้ืนที่แต่ละคนว่าต้องช่วยเหลืออย่างไรและอะไรต้องท าก่อนท าหลัง โดยเน้นไปในเรื่องสุขภาพ 
สาธารณะสุข ก่อนแล้วจึงค่อยช่วยเหลือด้าน ที่อยู่อาศัย อาชีพ ตามล าดับ  
             1.1.4.2 การฟ้ืนฟูด้านกายภาพ ถือเป็นโอกาสในการจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม
ต่อความเสี่ยงของอุทกภัยในพ้ืนที่ เพราะสามารถแก้ไขพ้ืนที่ได้ โดยการออกแบบและด าเนินการซ้อม
และสร้างใหม่ต้องได้รับค าแนะน าจาก หน่วยงานรัฐที่อยู่ในภาคส่วน การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าต้องประสานงานกับผู้มีความรู้ในด้านการจัดการพ้ืนที่
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ประกอบไปด้วย นักพัฒนา สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักนิเวศวิทยา นักอุทก
วิทยา นักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักอนุรักษ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงใน
พ้ืนที ่
 1.2 การจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอ าเภอนบพิต าด้วยทฤษฎีวิธีการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและวิธีการทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      จากการศึกษาพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าสามารถแบ่งพ้ืนที่ที่มีลักษณะความเสี่ยงต่อ
อุทกภัยออกเป็น 3 ส่วน เพ่ือให้สามารถดัดแปลงวิธีการในการจัดการได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะ
พ้ืนที่ของอ าเภอนบพิต า โดยอ าเภอนบพิต าแบ่งพ้ืนที่ที่มีลักษณะตามความเสี่ยงต่ออุทกภัยและวิธี
จัดการได้ดังนี ้
      1.2.1 พ้ืนที่ป่ารูปเกือกม้า พ้ืนที่ส่วนนี้ส่วนมากอยู่ในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต า
ลักษณะเป็นพ้ืนที่สูงชันมีเส้นทางน้ ากระจายอยู่มากเป็นพ้ืนที่ป่า การจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนต้อง
มุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือให้การจัดการต่ออุทกภัยเกิดขึ้นได้ในระยะยาว การจัดการใน
พ้ืนที่ป่านั้นต้องค านึงถึงระบบนิเวศเป็นหลักเช่นเดียวกับป่าไม้ในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต าทั้ง
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นฝั่งเทือกเขาหลวงและทางทิศเหนือซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเขานันการจัดการ
พ้ืนที่ป่าเหล่านี้ต้องใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศคือการเข้าไปแทรกแซงระบบน้ าในธรรมชาติด้วย
โครงสร้างเขื่อนที่ท าด้วยปูนหรือวัสดุสังเคราะห์ขนาดใหญ่จะเป็นการท าลายระบบนิเวศ หากสังเกต
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบป่าจะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมต่อกันเป็นวงกว้างคือเส้นทางการด าเนินชีวิต
ของสัตว์ป่าทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ าการด าเนินชีวิตของสัตว์ป่าไม่ได้อาศัยในพ้ืนที่เดียวในป่าโดยไม่
เคลื่อนที่แต่ป่าทั้งผืนคือบ้านของสัตว์ป่าคล้ายกับบางส่วนเป็นห้องครัวไว้ส าหรับหาอาหาร บางส่วน
เป็นพื้นที่สืบพันธุ์ทุกพ้ืนที่เชื่อมต่อกันหมดโดยไม่เกี่ยวกับกฎใด ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีการแบ่งเขตหา
กินข้ามต าบล สัตว์ป่าไม่แบ่งแยกพ้ืนที่ ดังนั้นการใช้โครงสร้างขนาดใหญ่มาจัดการพ้ืนที่เพ่ือควบคุมน้ า
ในพ้ืนที่ป่ารูปเกือกม้าอ าเภอนบพิต าจะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศที่มีอยู่ จากการกั้นพ้ืนที่ออก
จากกัน ไม่เฉพาะวัสดุสังเคราะห์ขนาดใหญ่เช่นคอนกรีตแม้แต่วัสดุธรรมชาติเช่นการใช้ก้อนหินขนาด
ใหญ่มาใช้จัดการพ้ืนที่และจัดการระบบน้ าก็อาจส่งผลต่อพ้ืนที่อาศัยทางธรรมชาติ (Habitat)เช่นสัตว์
บางชนิดต้องขึ้นลงน้ าเพ่ือหากินหรือสืบพันธุ์หากพ้ืนที่ที่อาจเป็นกรวดหรือหญ้าอยู่เดิมถูกเปลี่ยนเป็น
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ก้อนหินขนาดใหญ่อาจท าให้สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถขึ้นลงระหว่างบนบกกับในน้ าได้ นอกจากนี้การ
ควบคุมน้ าให้ไม่สามารถล้นออกมาจากเส้นทางน้ าได้อย่างเข้มงวดท าให้เมื่อมีปริมาณน้ ามากจะเกิด
ปัญหาต่อบริเวณปลายน้ าที่มีความรุนแรงและปริมาณน้ ามากกว่าเดิม หากจะจัดการพ้ืนที่ตลิ่งในป่า
นั้นสามารถท าได้โดยการศึกษาพ้ืนที่ว่าเคยเป็นอย่างไรมาก่อนและจัดการโดยไม่ให้หน้าที่ของพ้ืนที่นั้น
เสียไปโดยวิธีการที่เหมาะสมกว่าคือการใช้วิศวกรรมแบบอ่อนคือใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ก้อนหิน 
การเลือกพรรณไม้มาปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูแบบในชุมชนคีรีวงถือเป็นวิธีที่เหมาะสมและได้ผลส าเร็จแล้ว การ
จัดการพ้ืนทีร่ิมตลิ่งในป่านบพิต าสามารถลดความรุนแรงของการท าลายตลิ่งได้โดยอาจเลือกพรรณไม้
ที่ทนต่ออุทกภัยและมีอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือความเหมาะสมและไม่ท าลายระบบนิเวศ การจัดการนี้ผู้ที่ต้อง
ด าเนินการควรเป็นหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญน าโดยกรมป่าไม้โดยผู้มีความรู้จากกรมป่าไม้จะมี
ความเข้าใจเรื่องป่าและระบบนิเวศดีที่สุดและบูรณาการให้ชาวบ้านในต าบลกรุงชิงและนบพิต าที่อยู่
ใกล้พื้นที่ป่าได้มีส่วนรวมเช่นเดียวกับในคีรีวง เมื่อชาวบ้านได้ดูแลป่าก็จะเกิดความรักและหวงแหนป่า 
เมื่อป่าดีอุทกภัยก็จะไม่รุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยลง 
      การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่านอกจากจะเน้นในบริเวณเส้นทางน้ าแล้วยังมีอีกสองส่วนที่ส่งผลต่อ
ปัญหาอุทกภัยคือพ้ืนที่เชิงเขาและหุบเขา พ้ืนที่เชิงเขาเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของภูเขาพ้ืนที่
ส่วนนี้ต้องรับน้ าจากภูเขาจ าเป็นต้องมีป่าไม้เพ่ือรับน้ าและลดความรุนแรงของกระแสน้ าจึงต้องได้รับ
การศึกษาฟ้ืนฟูและดูแล เช่นเดียวกับพ้ืนที่หุบเขาที่ต้องรับปริมาณน้ าอย่างรวดเร็วและฉับพลันหากมี
ฝนตกหนักเป็นพ้ืนที่ที่ต้องมีป่าไม้เพ่ือลดผลกระทบจากกระแสน้ าที่รุนแรง 
      สรุปพ้ืนที่ป่ารูปเกือกม้าในอ าเภอนบพิต า ควรได้รับการศึกษาระบบนิเวศที่มีอยู่เดิม
และฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์ โดยหน่วยงานหลักจากราชการเช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
บูรณาการให้ความรู้และชักชวนให้ประชากรในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่า ปลูกป่า โดยใช้พรรณไม้
พ้ืนเมืองที่มีอยู่ในบริเวณนั้น ๆ และไม่ควรใช้โครงสร้างขนาดใหญ่ และต้องใช้วัสดุธรรมชาติให้มาก
ที่สุด 
      1.2.2 พ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลาง เป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนรวมถึงพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่นี้
เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ธรรมชาติโดยถูกล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ป่าและภูเขาที่สูงกว่าการจัดการพ้ืนที่ส่วนนี้เพ่ือ
ลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยไม่สามารถใช้วิธีการที่เน้นเรื่องระบบนิเวศอย่างเดียวแม้ว่าอยู่ใกล้
ธรรมชาติแต่เป็นพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนมีประชากรอาศัยอยู่และมีพ้ืนที่ท ากินทางการเกษตรจึงต้องใช้
กระบวนการในการออกแบบด้วยเพ่ือให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม พ้ืนที่ส่วนนี้หากศึกษาจาก 
แผนที่ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลางพบว่ามีความเสี่ยงจากอุทกภัย
การสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ต้องศึกษาให้ดีว่าเสี่ยงหรือไม่อย่างไร หากสร้างอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัยสูง พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง ต้องเตรียมพร้อมเพราะอาจเกิดอุทกภัยขึ้นได้ 
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             1.2.2.1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจะกระจายไปตามเส้นทางน้ าที่รับน้ ามาจากภูเขา 
ซึ่งมารวมกันในตอนกลางสังเกตจากแผนที่ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่แอ่งกระทะ
ตอนกลางพ้ืนที่สีส้มที่กระจายในพ้ืนที่ คือเส้นทางน้ าที่ไหลไปทางทิศตะวันออกด้วยคลองกลายท าให้
บริเวณตลิ่งถูกกัดเซาะอย่างหนัก การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในปัจจุบันหลายพ้ืนที่ทั่วโลกนิยมใช้
โครงสร้างคอนกรีตซึ่งสามารถป้องกันการกัดเซาะได้หากก่อสร้างอย่างแข็งแรงแต่การก่อสร้างตลิ่งใน
บริเวณต าบลกรุงชิงจะท าให้น้ าไหลรุนแรงขึ้นท าให้ต าบลนบพิต าเสียหายหนักขึ้นเมื่อมีน้ าหลากและ
หากใช้วิธีเดียวกันแก้ปัญหาลงมาทางตะวันออกทั้งในต าบลนบพิต า นาเหรง ก็จะเกิดปัญหากระแสน้ า
รุนแรงในพ้ืนที่ปลายน้ าทางทิศตะวันออกมากขึ้น นอกจากนี้ตลิ่งในรูปแบบคอนกรีต ยังท าให้ระบบ
นิเวศเสียหายเพราะสัตว์ไม่สามารถขึ้นลงน้ าได้อย่างสะดวก ด้านปัญหาต่อมนุษย์การสร้างตลิ่ง
คอนกรีตขนาดใหญ่โดยขาดความเข้าใจในการออกแบบส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเส้นทาง
น้ าที่เคยมีอยู่เดิมในพ้ืนที่ ท าให้เสียภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนกับ
สายน้ า หากไม่ใช้คอนกรีตขนาดใหญ่แต่ใช้ก้อนหินขนาดใหญ่แทนก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันนี้ ทั้งนี้การใช้ Hardscape ในลักษณะนี้สามารถใช้ได้หากสถานที่มี
ความส าคัญ ในอ าเภอนบพิต าเมื่อศึกษาแล้วมีพ้ืนที่ทางชุมชนที่สร้างใกล้เส้นทางน้ าโดยเฉพาะคลอง
กลายคือวัดและโรงเรียนวัดอาจพอที่จะใช้โครงสรา้งประเภทนี้ได้แต่ต้องศึกษาและออกแบบให้ใช้น้อย
ที่สุดและให้ออกมาเหมาะสมกับพ้ืนที่การท ากิจกรรมของชุมชนกิจกรรมทางศาสนาเหตุผลด้านความ
ปลอดภัยและในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ควรใช้การออกแบบที่เน้น Softscapeมากกว่า นอกจากพ้ืนที่ตลิ่งแล้ว
ปัญหาเส้นทางน้ าในอ าเภอนบพิต า ที่ในปัจจุบันที่การเดินทางด้วยรถยนต์การที่เส้นทางน้ าในพ้ืนที่
ส่วนนี้มีความรุนแรงและตัดกับเส้นทางรถยนต์โอกาสที่จะท าให้ถนนถูกตัดขาดได้สูงวิธีลดผลกระทบ
ด้านกายภาพที่จะท าให้กระแสน้ าไม่สามารถท าลายถนนและสะพานได้ไม่ใช่การท าให้สะพานแข็งแรง
มากที่สุดเพราะไม่มีทางที่จะชนะความรุนแรงของน้ าในพ้ืนที่ได้ แต่การใช้ตลิ่งและการจัดการพ้ืนที่ที่
เหมาะสมและการดูแลรักษาป่าไม้จะท าให้กระแสน้ ารุนแรงน้อยลงเพ่ือลดโอกาสที่สะพานและถนนถูก
ท าลายได้และหากถูกตัดขาดแล้วการจัดการเชิงชุมชนและนโยบายที่เน้นไปในการช่วยเหลือตัวเองให้
มากที่สุดเช่นในกรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ถึงจะเป็นการลดผลกระทบที่แท้จริงได้ การจัดการพ้ืนที่ตลิ่ง
และริมน้ าในอ าเภอนบพิต าส่วนนี้ต้องเน้นทั้งในด้านนิเวศเนื่องจากใกล้ต้นน้ าและไม่สามารถละเลย
เรื่องการออกแบบได้เพราะมีทั้งชุมชนและพ้ืนที่เกษตรวิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือการปรับปรุงตลิ่งให้
ทนต่ออุทกภัยได้ดีโดยวิธีธรรมชาติท าได้ด้วยการน าพืชที่มีรากพิเศษสามารถยึดเกาะติดให้ดินทนทาน
ต่อแรงน้ าได้ดีอาจใช้หญ้าแฝกหรือในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าเองก็มีการปลูกไผ่บริเวณริมน้ ามานานแล้วซึ่ง
อาจจะเริ่มลดน้อยลงในปัจจุบันหากสนับสนุนให้เริ่มปลูกอีกครั้งจะเป็นผลดีต่อพ้ืนที่การปลูกพืชริมน้ า
ในบริเวณพ้ืนที่เกษตรสามารถปลูกเป็นแนวเพื่อป้องกันตลิ่งได้ 
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 เส้นทางน้ า 

ภาพที่ 16 แสดงภาพตัด ล าคลองท่ัวไปที่มีความชัน 
 

 
 

ตลิ่ง  เส้นทางน้ า   ตลิ่ง 

ภาพที่ 17 แสดงภาพตัด ล าคลองท่ีมีการเสริมตลิ่งด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่ 

 
   
            1      2               เส้นทางน้ า 2  1    

1 ระยะปลูกต้นไม้เพิ่มความแข็งแรงให้ตลิ่ง 
2. ระยะปลูกต้นไม้เพ่ิมความแข็งแรงให้ตลิ่ง ประเภทไม้ทนน้ า 

ภาพที่ 18 แสดงภาพตัด ล าคลองท่ีเพ่ิมความแข็งแรงตลิ่งด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่มา: ดัดแปลจากแนวคิดในหนงัสือ Environment Agency and others, เข้าถึงเมื่อ เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 
2014  
เข้าถึงได้จาก http://www.restorerivers.eu Email:restore@environment-agency.gov.uk. 

      ในพ้ืนที่ชุมชนควรมีการออกแบบที่ค านึงถึงการใช้งานประกอบด้วยจึงจะท าให้เกิด
ความเหมาะสมในการใช้งานได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถลดความชันของตลิ่งลงเพ่ือลดการพังและทรุด
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ของตลิ่งคือหากแต่เดิมเส้นทางน้ าแคบและลึกตลิ่งอาจพังได้ง่ายแต่หากปรับปรุงเป็นตลิ่งที่มีความสูง
เป็นระดับ ๆ โดยตลิ่งแต่ละระดับสามารถออกแบบและเลือกพืชมาปลูกตามระยะเวลาความถี่ที่น้ าจะ
ท่วมถึงในระดับนั้น ๆ ตลิ่งจะไม่พังทลายได้ง่าย เช่นล าคลองและตลิ่งชั้นล่างสุดโรยด้วยกรวดและหิน
ชั้นสูงขึ้นมาปลูกด้วยพืชที่สามารถถูกน้ าท่วมได้ลักษณะนี้จะใกล้เคียงกับในธรรมชาติเพราะพืชจะ
เลือกขึ้นในพ้ืนที่ที่ตนเองเจริญเติบโตได้ดี ในกระบวนการนี้ผู้น าในการด าเนินการควรเป็นหน่วยงานรัฐ
เนื่องจากพ้ืนที่ริมน้ ามีขนาดใหญ่และลงทุนสูงซึ่งต้องประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา
นอกจากนี้หน่วยงานรัฐยังต้องส่งเสริมและให้ความรู้เพ่ือที่ประชาชนเพ่ือให้สามารถจัดการตลิ่งใน
บริเวณชุมชนได้อย่างเหมาะสมเช่น มอบความรู้และแจกพันธุ์พืชให้ประชาชน 

             1.2.2.2 การจัดการพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้น้ า ในแผนที่ระดับความเสี่ยงที่จะเกิด
อุทกภัยในพ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลาง จะสังเกตได้ว่าพ้ืนที่เสี่ยงภัยกับบริเวณถนนเส้น 1846 อยู่
ใกล้เคียงกัน คือในบริเวณนั้นมีทั้งชุมชนและเส้นทางน้ า การจัดการให้ผลกระทบต่อปัญหาอุทกภัยเริ่ม
จากการแบ่งส่วนพ้ืนที่ว่าส่วนใดมีความเสี่ยงสูงไม่ควรอยู่อาศัยหรืออาศัยอย่างระมัดระวังและมีความ
พร้อมต่ออุกทกภัยที่อาจเกิดขึ้น บ้านในพ้ืนที่ส่วนนี้ของอ าเภอนบพิต าไม่ควรปลูกใกล้น้ ามาก เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากระแสน้ ารุนแรงบ้านที่สร้างใหม่ในพ้ืนที่นี้ควรสร้างอยู่บนพ้ืนที่สูงแต่หากพ้ืนที่อยู่ในที่ต่ า
ไม่ควรถมดินขึ้นสูงเพราะจะท าให้น้ าไหลไปยังพ้ืนที่อ่ืนและหากพ้ืนที่อ่ืนแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดียวกัน
น้ าในส่วนกลางก็จะมากขึ้นและรุนแรงขึ้นท าให้ปัญหาอุทกภัยหนักขึ้น แต่หากจ าเป็นต้องสร้างบ้านใน
ที่ต่ าไม่จ าเป็นต้องถมดินสูงหรือเกลี่ยพื้นที่จนเรียบอาจท าการขุด ถม เกลี่ย ได้เทา่ที่จ าเป็น แต่ใช้วิธียก
ตัวบ้านขึ้นในแบบเรือนไทยภาคใต้แทนวิธีนี้นอกจากจะไม่ต้องถมดินแล้วบ้านยังน้ าท่วมไม่ถึง ลด
ผลกระทบจากการขวางน้ าไหลบริเวณผิวดินได้อีกด้วย การออกแบบพ้ืนที่ส าหรับสร้างที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ส่วนนี้ต้องให้ความส าคัญกับการจัดการน้ า เพราะพ้ืนที่มีความอ่อนไหวต่อปัญหาอุทกภัย  

 
ซ้าย: การจัดการที่ดินและรูปแบบอาคารที่สามารถลดผลกระทบจากอุทกภัย 
ขวา: การจัดการที่ดินและอาคารที่นิยมในปัจจุบัน ท าให้อุทกภัยรุนแรงขึ้น 

ภาพที่ 19 แสดงแนวทางการจัดการที่ดินและออกแบบอาคารที่สามารถลดผลกระทบต่อปัญหา 

ทุกบ้านควรค านึงถึงน้ าที่จะระบายออกสู่ภายนอกที่ดินให้น้อยและช้าที่สุดการออกแบบพ้ืนที่บ้านอาจ
มีบ่อดินพ้ืนที่ต่ าที่ไม่ต้องฉาบด้วยปูน อาจปลูกด้วยหญ้า หรือพืชที่สามารถทนต่อน้ าขังได้ เพ่ือรับ
น้ าฝนไว้ขณะมีฝนตกหนัก ลดการระบายน้ าด้วยความเร็วออกจากที่ดินตัวเอง อย่าง ไรก็ตามการ
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ออกแบบพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังสามารถรับน้ าได้มากขึ้น ลดการปล่อยน้ าอย่างรวดเร็วออกจากที่ดิน
ตัวเองอย่างมีระบบแล้ว อาจจะยังมีผลไม่มากพอต่อปัญหาอุทกภัย การแก้ปัญหาด้วยวิธีการออกแบบ
ให้ได้ผลนั้นประชาชนในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต าต้องรวมตัวกันโดยอาจประสานงานจาก
หน่วยงานรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยออกแบบและแก้ปัญหาในระดับชุมชนหรือพ้ืนที่ด้วย
เพ่ือให้สามารถลดผลกระทบต่อปัญหาอุทกภัยอย่างแท้จริง เมื่อรวมตัวในระดับชุมชนแล้วนอกจากแต่
ละบ้านจะจัดการน้ ามีพื้นท่ีรับน้ าส่วนตัวในบริเวณท่ีดินแล้วทางชุมชนอาจรวมตัวกันเพ่ือหาพ้ืนที่รับน้ า
ส่วนกลาง เพ่ือรับน้ าในพ้ืนที่แอ่งกระทะให้ได้มากขึ้นและพ้ืนที่ส่วนนี้ยังสามารถใช้ท ากิจกรรมของ
ชุมชนสามารถออกแบบให้มีภูมิทัศน์สวยงามมีประโยชน์ด้าน อุทกภัย ท่องเที่ยว สุขภาพ ภูมิทัศน์และ
ให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีได้ เมื่อด าเนินการดังนี้ ในพ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลางจะมีพ้ืนที่รับน้ า
ขนาดเล็กและใหญ่เพ่ิมมากขึ้นท าให้พ้ืนที่ลดปัญหาอุทกภัยลงได้เพราะสามารถกักเก็บน้ าได้มากขึ้น 
การจัดการน้ าจากพ้ืนที่รับน้ าแต่ละส่วนมีวิธีการที่เหมาะสมคือ คูแบบเปิด เป็นคูน้ าที่เกิดจากการขุด
ดิน ในที่ที่มีความชันอาจโรยกรวดเพ่ือให้มีความทนทานและทนต่อกระแสน้ า และในบางช่วงอาจมี
การปลูกพืชที่ทนน้ าได้เพราะวิธีเหล่านี้สามารถลดความแรงของน้ าและกรองน้ าให้สะอาดขึ้น ระบบคู
แบบเปิดนี้สามารถจัดการการไหลของน้ าได้ดีและยังท าให้มีภูมิทัศน์สวยงามหากบูรณาการกับการ
ออกแบบในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมได้ ดังนั้นเมื่อฝนตกพ้ืนที่รับน้ าทั้งในส่วนของบ้านและส่วนกลางจะ
รบัน้ าไว้เมื่อปริมาณน้ าส่วนกลางลดลงปัญหาอุทกภัยจะเบาลงการใช้คูระบบเปิดท าให้คุณภาพน้ าดีขึ้น
และน้ าจะไหลลงไปสู่แหล่งน้ าธรรมชาติช้าลงท าให้ในพ้ืนที่เกิดอุทกภัยได้ยากขึ้นในรอบสิบกว่าปีที่จะมี
ฝนตกหนักหนึ่งครั้ง 

 
แผนผังที่ 4 แสดงแนวความคิดในการรองรับและระบายน้ าจากพ้ืนที่รับน้ า 
ที่มา: ดัดแปลงจากแนวความคิดของ ชญา ปัญญาสุข และ ปราณิศา บุญค้ า, [บทความ], รับมือน้ า
ท่วมด้วยแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม (ม.ป.ป.) 

             1.2.2.3 พ้ืนที่ทางการเกษตร ในพ้ืนที่แอ่งกระทะหากพ้ืนที่การเกษตรอยู่ใน
พ้ืนที่สีแดงและสีส้ม เป็นพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูงและพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง ควรปลูกพืชเศรษฐกิจ
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ไม่ใกล้แหล่งน้ านักควรเว้นระยะจากเส้นทางน้ าโดยอ้างอิงจากในช่วงเกิดอุทกภัยน้ าจากล าคลองล้น
ตลิ่งเข้ามาในที่ดินทางการเกษตรแค่ไหนในแต่ละที่ดินควรร่นระยะเพ่ือให้ปลอดภัยจากกระแสน้ า ใน
พ้ืนที่ที่ร่นไว้ควรปลูกพ้ืนที่สามารถเพ่ิมแรงยึดเกาะให้ดินเพ่ือป้องกันตลิ่งพังจากกระแสน้ า เช่นไม้ไผ่ 
และสามารถเลือกพืชที่ปลูกแล้วน ามาใช้ประโยชน์ได้เพ่ือลดการซื้อวัสดุจากภายนอก ลักษณะน้ าท่วม
ในพ้ืนทีส่่วนนี้คือน้ าจะล้นเส้นทางน้ าเข้าท่วมพ้ืนที่เกษตรแต่จะไม่ขังเป็นเวลานานดังนั้นการเลือกปลูก
พืชที่สามารถทนน้ าท่วมได้จะช่วยลดความเสียหายได้และการให้ความรู้แก่ประชาชนว่าปีใดมีโอกาส
เกิดอุทกภัยจะสามารถท าให้ประชาชนเลือกปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม 
        สรุป หน่วยงานราชการควรจัดการเส้นทางน้ า พ้ืนที่ตลิ่งเพ่ือลด
ผลกระทบต่ออุทกภัยโดยใช้วิธีการที่เน้นด้านระบบนิเวศและเนื่องจากพ้ืนที่มีชุมชนอยู่จึงควรใช้
กระบวนการออกแบบด้วยเพ่ือให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างดีในพ้ืนที่ ควรมีการจัดการตลิ่ง
ให้ทนต่ออุทกภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อม ประชากรในพ้ืนที่ส่วนนี้ควรจัดการระบบน้ าในบ้านเรือนตนเอง
และรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดการระบบน้ าในระดับชุมชนเพ่ือช่วยกันจัดหาพ้ืนที่รับน้ า และมีการท า
การเกษตรโดยค านึงถึงปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ 
      1.2.3 ที่ราบทางทิศตะวันออก เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยต่ ากว่าพ้ืนที่
ก่อนหน้านี้หากสังเกตจากแผนที่ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ราบทางทิศตะวันออก  
             1.2.3.1 ในแผนที่ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ราบทางทิศ
ตะวันออกจะเห็นว่าพ้ืนที่ในบริเวณนี้ถูกแสดงด้วยสีเขียวคือพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต่ าเป็นส่วนมากยกเว้น
บริเวณท่ีมคีวามเสี่ยงปานกลางแสดงด้วยสีส้มเป็นบริเวณเส้นทางน้ าดังนั้นวิธีการจัดการในพ้ืนที่ส่วนนี้
จึงต้องเน้นไปที่บริเวณตลิ่งและพ้ืนที่ติดกับเส้นทางน้ าเป็นหลัก หลักการจัดการตลิ่งที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ส่วนนี้จะใกล้เคียงกับส่วนพ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลางคือป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยค านึงถึง
ระบบนิเวศใช้วัสดุธรรมชาติใช้พืชในการท าให้ตลิ่งให้แข็งแรงออกแบบตลิ่งเพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าถึง
ได้แต่ในบริเวณนี้คือ ต าบลนาเหรงและต าบลกะหรอจะมีระยะห่างจากพ้ืนที่ป่าและความรุนแรงของ
อุทกภัยไม่มากนักการจัดการตลิ่งจึงสามารถเพ่ิมน้ าหนักด้านความสวยงามมากขึ้นได้เพ่ือประชากรใน
ท้องถิ่นได้พ้ืนที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เส้นทางน้ าที่ตัดกับถนนในพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นเส้นทางน้ าที่มีขนาดไม่
ใหญ่มากและไม่รุนแรงเท่าสองส่วนก่อนหน้านี้ท าให้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้ยากในขณะเกิด
อุทกภัยนอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้สองทางคือทิศตะวันออกไปอ าเภอท่าศาลาและทิศใต้ผ่าน
อ าเภอพรหมคีรีสู่อ าเภอเมืองท าให้ในสภาวะอุทกภัยสามารถช่วยเหลือได้ง่ายและประชนเองก็สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 
             1.2.3.2 พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร หลักการที่เหมาะสมกับการใช้ใน
พ้ืนที่บริเวณนี้ยังคงเป็นเช่นเดียวกับพ้ืนที่ส่วนก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันคือพ้ืนที่แอ่งกระทะมีบริเวณที่
เสี่ยงต่ออุทกภัยปานกลางและสูงกระจายอยู่ทั่วไป แต่ในส่วนนี้กระจายอยู่ในบริเวณใกล้เส้นทางน้ า
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เท่านั้นดังนั้นพ้ืนที่ที่ควรได้รับการจัดการและการเตรียมพร้อมส าหรับปัญหาอุทกภัยคือพ้ืนที่อยู่อาศัย
และพ้ืนที่การเกษตรใกล้เคียงเส้นทางน้ า แต่ในพ้ืนที่ที่ห่างออกไปสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
สามารถอาศัยอยู่และประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
  
 1.3 กรอบในการจัดการพื้นที่ตามเป้าหมายที่เหมาะสม 
       ในการจัดการพ้ืนที่นั้นต้องมีการวางเป้าหมายว่าพ้ืนที่นั้นต้องเน้นในด้านใดเช่น 
พ้ืนที่ใกล้ชิดธรรมชาติต้องเน้นไปในด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ที่มีมนุษย์อาศัยต้องมีการ
เน้นการออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็นอย่างดี การจัดการพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า
ทางด้านกายภาพเมื่อต้องการจัดการหรือออกแบบใด ๆ แต่ละส่วนควรมีเป้าหมายดังนี้  
  

พื้นที่ป่ารูปเกือกม้า 

 
ภาพที่ 20 แสดงกรอบในการจัดการพ้ืนที่รูปเกือกม้า ตามเป้าหมายที่เหมาะสม 

 ในพ้ืนที่ส่วนนี้กรอบด้านนโยบายการจัดการหรือด้านกายภาพเน้นไปในด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศรองลงมาคือประโยชน์ใช้สอย ในที่นี้คือประโยชน์ของป่าคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พืช การ
ลดภัยธรรมชาติการศึกษาและอ่ืน ๆ  
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พื้นที่แอ่งกระทะตอนกลาง 

 

ภาพที่ 21 แสดงกรอบในการจัดการพ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลาง ตามเป้าหมายที่เหมาะสม 
 

 พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้กับป่าควรค านึงถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแต่เนื่องจากเป็นชุมชน
สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเท่าเทียมกันคือชุมชนและการด ารงชีวิตของมนุษย์คือเมื่อสองส่วนนี้มี
ความส าคัญพอกันคือผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่นี้ต้องอาศัยในพ้ืนที่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติประโยชน์ใช้
สอยมีความส าคัญพอ ๆ กับระบบนิเวศเนื่องจากมนุษย์ใช้ที่ดินในการด ารงชีวิต รองลงมาคือด้านความ
งามทัศนียภาพและภูมิทัศน์ 

พื้นที่ราบทางทิศตะวันออก 

 
ภาพที่ 22แสดงกรอบในการจัดการพ้ืนที่ราบทางทิศตะวันออก ตามเป้าหมายที่เหมาะสม 

 
 การจัดการพ้ืนที่ส่วนนี้ที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติต่ ากว่าสามารถด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยสามารถเน้นไปในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามในลักษณะที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ อย่างไรก็ตามระบบนิเวศก็ยังมีความส าคัญในพ้ืนที่ที่ไม่ไกลจากป่ามากนัก 

Key plan 

Key plan 
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      1.4 วิธีการลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในอ าเภอนบพิต า 
           1.4.1 หน่วยงานรัฐต้องประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธี
จัดการในด้านโยบายและกายภาพของอุทกภัยในพ้ืนที่ 
           1.4.2 หน่วยงานรัฐและองค์กรทางการศึกษาต้องให้ความรู้แก่คนในชุมชนทั้ง
นักเรียนและชาวบ้านเรื่องอุทกภัยและการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ รวมไปถึงควรรณรงค์เรื่อง
สิ่งแวดล้อมให้คนในพ้ืนที่รักธรรมชาติ 
           1.4.3 หน่วยงานด้านการแพทย์และกู้ภัยต้องมีความรู้และความพร้อมในการ
จัดการกับปัญหาอุทกภัย 
           1.4.4 รัฐ องค์กรทางธุรกิจ ประชาชน ต้องรวมตัวเป็นกลุ่มประสานงานกันมี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนต่อปัญหาอุทกภัย 
           1.4.5 หน่วยงานรัฐต้องสั่งการอย่างถูกต้องและมีระบบ 
           1.4.6 ให้ความส าคัญกับชีวิตก่อน 
           1.4.7 ฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การด ารงชีวิต และอาชีพ 
           1.4.8 หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมควร
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าควรชักชวนและสนับสนุนให้ชาวบ้านโดยเฉพาะในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต า
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าเพ่ือให้เกิดความหวงแหน 
           1.4.9 การจัดการและการออกแบบใด ๆ โดยมนุษย์ในพ้ืนที่ป่าไม่ควรใช้
โครงสร้างขนาดใหญ่ที่ท าจากวัสดุสังเคราะห์ ควรใช้วัสดุธรรมชาติ พืช และไม่ท าลายระบบนิเวศเดิม 
           1.4.10 ฟ้ืนฟูป่าโดยเฉพาะบริเวณหุบเขาและเชิงเขาเพ่ือลดความรุนแรงจาก
ปัญหาอุทกภัยทั้งป่าในต าบลกรุงชิงเอง รวมไปถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับพ้ืนที่แอ่ง
กระทะตอนกลางต าบลกรุงชิง 
           1.4.11 ไม่ควรใช้วิธีการป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งแบบแนวก าแพงคอนกรีตหรือ
ก้อนหินขนาดใหญ่โดยเฉพาะในต าบลกรุงชิงเพราะจะท าลายระบบนิเวศและการที่น้ าไม่สามารถล้น
ออกได้ตามสมควรจะท าให้เกิดอุทกภัยและการกัดเซาะที่รุนแรงขึ้นในบริเวณปลายน้ า 
           1.4.12 ในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญสูงเช่นวัดและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้คลองกลาย
สามารถใช้โครงสร้างป้องกันการพังของตลิ่งได้แต่ต้องน้อยที่สุดโดยต้องมีการศึกษาก่อนและออกแบบ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
           1.4.13 ในพ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลางมีโอกาสที่ จะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
หากอุทกภัยมีความรุนแรงสูง ชาวบ้านจึงควรมีความสามัคคีและพ่ึงพาตนเองได้ดี เพ่ือให้อยู่รอดหาก
การช่วยเหลือจากภายนอกท าได้ยากล าบาก 
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           1.4.14 พ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลางโดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูงและปานกลาง
ที่ใกล้เส้นทางน้ าควรปลูกพืชที่รากมีความสามารถยึดเกาะดินได้ดีเช่น หญ้าแฝก ไผ่ เพ่ือท าให้ตลิ่ง
แข็งแรงข้ึน 
           1.4.15 พ้ืนที่ตลิ่งในบริเวณแอ่งกระทะตอนกลางควรมีการจัดการเส้นทางน้ า
ไม่ให้มีความชันมากนักลดโอกาสการพังของตลิ่งโดยท าให้มีความลาดชันน้อยด้วยการใช้วัสดุและพืชที่
เหมาะสมกับลักษณะการข้ึนลงของน้ ามาปลูก 
           1.4.16 ในการจัดหาวัสดุหรือพืชมาปลูกเพ่ือให้ตลิ่งมีความแข็งแรง รัฐต้องช่วย
ให้ความรู้และช่วยจัดหาให้ประชาชนในท้องถิ่น 
           1.4.17 มีการจัดส่วนพ้ืนที่ให้ประชาชนได้ทราบว่าส่วนใดเสี่ยงต่ออุทกภัยมาก
น้อยอย่างไร 
           1.4.18 ไม่ควรสร้างบ้านใกล้เส้นทางน้ ามากนักในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิด
อุทกภัย โดยเฉพาะต าบลกรุงชิง นบพิต า ในบริเวณคลองกลาย และรองลงมาในต าบลนาเหรง และกะ
หรอในบริเวณริมคลองท่าเปรงและครองท่าพุด 
           1.4.19 บ้านเรือนในชุมชนที่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่แอ่งกระทะและที่ราบทางทิศ
ตะวันออกไม่ควรถมดินสูงเพื่อป้องกันน้ าท่วมเพราะจะท าให้น้ าท่วมพื้นที่ข้างเคียง 
           1.4.20 การก่อสร้างใด ๆ ในอ าเภอนบพิต า ควรถม ขุด เกลี่ยดิน ให้น้อยที่สุด 
เนื่องมาจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการระบายน้ าในพ้ืนที่ 
           1.4.21 การออกแบบบ้านและอาคารควรยึดหลักการออกแบบดั้งเดิมในพ้ืนที่
เช่นอาคารที่มีใต้ถุนนอกจากน้ าท่วมไม่ถึงแล้วยังไม่รบกวนระบบการระบายน้ าผิวดินด้วย 
           1.4.22 ควรศึกษาลักษณะการไหลของน้ าผิวดินก่อนสร้างอาคารเพ่ือไม่ให้อาคาร
ขวางทางน้ าจนเกิดปัญหาในอนาคต 
           1.4.23 บ้านแต่ละหลังควรมีระบบจัดการน้ าที่ดีไม่ปล่อยออกสู่ภายนอกอย่าง
รวดเร็ว มีพื้นท่ีรับน้ าในที่ดินตนเองโดยเฉพาะในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต า 
           1.4.24 ชุมชนโดยเฉพาะในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต าควรรวมกลุ่มกันเพ่ือ
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบในระดับพ้ืนที่เพ่ือจัดการและหาพ้ืนที่รับน้ าส่วนกลาง 
           1.4.25 ต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต าควรมีการออกแบบพ้ืนที่รับน้ าส่วนกลาง
เพ่ือลดผลกระทบต่อปัญหาอุทกภัยและเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนที่มีภูมิทัศน์สวยงามให้แก่ชุมชน 
           1.4.26 สร้างคูเปิดเพ่ือระบายน้ าในพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าโดยใช้วัสดุธรรมชาติและ
ใช้พืชทนน้ า เพ่ือลดความรุนแรงของกระแสน้ าและภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
           1.4.27 ควรเว้นระยะการปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ให้ชิดตลิ่งเพ่ือป้องกันอุทกภัยและ
ในพ้ืนที่ทีร่่นระยะ ควรปลูกพืชที่ช่วยท าให้ตลิ่งแข็งแรงขึ้น เช่น หญ้า ไผ่ 
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           1.4.28 พ้ืนที่ต าบลนาเหรงและต าบลกะหรอควรมีการจัดการบริเวณตลิ่งและ
พ้ืนที่ใกล้เส้นทางน้ าเพ่ือป้องกันอุทกภัย 
           1.4.29 การออกแบบด้านกายภาพบริเวณตลิ่งของต าบลนาเหรงและต าบลกะ
หรอสามารถเพ่ิมวัตถุประสงค์ด้านความงามได้มากกว่าพื้นที่อ่ืน 
           1.4.30 ประชาชนในอ าเภอนบพิต าควรอนุรักษ์และมีความรู้เรื่องธรรมชาติมี
ความหวงแหนป่าโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นท่ีตนเองในต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต า 
           1.4.31 พ้ืนที่แอ่งกระทะตอนกลางของต าบลกรุงชิงและต าบลนบพิต าควร
สนับสนุนให้เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
           1.4.32 ไม่ควรสนับสนุนให้บริเวณแอ่งกระทะมีการเพ่ิมของประชากรและมีการ
สร้างอาคารมากนักเพราะเม่ือเกิดปัญหาอุทกภัยจะเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและช่วยเหลือได้ยาก 
           1.4.33 หากจ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนแอ่งกระทะ ต้องมีความรู้และเตรียมพร้อมรับ
อุทกภัยเสมอ ร่วมไปถึงชุมชนต้องมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองสูง 
           1.4.34 พ้ืนที่ทางตะวันตกของต าบลนบพิต า พ้ืนที่ต าบลนาเหรงและต าบลกะ
หรอไม่เสี่ยงต่ออุทกภัยมากนัก เหมาะส าหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย สามารถท าธุรกิจหรือพัฒนาชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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